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Foreword by HE the Governor

Qatar Central Bank (QCB) is pleased to issue its forty 

annual report, which briefly discusses the most important 

economic and financial developments in Qatar's economy 

during 2016. The report consists of two parts covering ten 

chapters. The first part deals with the latest developments in 

the domestic economy, including GDP, price, money and credit 

levels, as well as public finance and the external sector. The 

second part deals with the operations of QCB.

This year, QCB launches a new approach to focus on 

the Bank's business and operations. The second part of 

this report describes the developments in 2016 including 

liquidity management, monetary policy and their impact on 

the country's financial markets, cash management, and public 

debt. The second part also shed light on the supervision 

instructions issued by QCB as regard to banks and insurance 

companies, combating money laundering and financing of 

terrorism during the year, what QCB has done to maintain 

monetary and financial stability in the country. 

The second part also deals with the development of 

payment and settlement systems and the Bank's actions in 

order to maintain the security of information. Finally, this part 

of the report highlights the financial statement of QCB and its 

developments during 2016.

In this occasion, QCB has the honour to raise deepest 

thanks and appreciation to His Highness Sheikh Tamim Bin 

Hamad Al Thani, the Emir of Qatar, and to HH Sheikh Abdulla 

Bin Hamad Al Thani, Deputy Emir, and HE the Prime Minister 

and Interior Minister. Thanks and appreciation are conveyed 

to government agencies, banks and financial institutions 

operating in the State of Qatar that have provided data in 

preparing this report.

كلمة سعادة احملافظ

يسر مصرف قطر املركزي أن يصدر تقريره السنوي األربعون 
الذي يناقش بإيجاز أهم التطورات االقتصادية واملالية التي شهدها 
االقتصاد القطري خالل عام 2016م.  ويتألف التقرير من قسمني 
يتضمنان عشرة فصول، يتناول القسم األول أحدث التطورات في 
االقتصاد احمللي مبا في ذلك الناجت احمللي اإلجمالي ومستويات 
والقطاع  العامة  املالية  إلى  باإلضافة  واالئتمان  والنقود  األسعار 
وعمليات  وأنشطة  أعمال  الثاني  القسم  يتناول  بينما  اخلارجي، 

مصرف قطر املركزي.

ويبدأ مصرف قطر املركزي هذا العام نهجاً جديداً يتمثل في 
اجلزء  في  يتناول  حيث  املصرف،  وعمليات  أنشطة  على  التركيز 
الثاني من هذا التقرير شرح للتطورات التي شهدها عام 2016م 
األسواق  على  وانعكاساتها  النقدية  والسياسة  السيولة  إدارة  في 
كذلك  ويتناول  العام.  والدين  النقد  إدارة  كذلك  بالدولة،  املالية 
التعليمات الرقابية التي صدرت عن املصرف خالل العام السيما 
األمــوال  غسل  ومكافحة  التأمني  وشركات  البنوك  يخص  فيما 
ومتويل اإلرهاب، وما يقوم به املصرف من أعمال للمحافظة على 

االستقرار النقدي واملالي بالدولة. 

التطورات في نظم املدفوعات  الثاني أيضاً  يتناول اجلزء  كما 
والتسويات وما أتخذه املصرف من أعمال في سبيل احملافظة على 
يلقي هذا اجلزء من التقرير الضوء على  أمن املعلومات. وأخيراً 
البيان املالي ملصرف قطر املركزي وما شهده من تطورات خالل 

عام 2016م.

ويتشرف مصرف قطر املركزي بهذه املناسبة أن يرفع أسمى 
آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وإلى سمو الشيخ عبد اهلل 
بن حمد آل ثاني نائب األمير، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء 
للجهات  والتقدير  بالشكر  املصرف  يتوجه  كما  الداخلية،  ووزيــر 
احلكومية 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 

The Qatari economy remained resilient during 2016 
despite the prolonged depression in oil prices. The ongoing 
thrust given to economic diversification unleashed the 
potential of the non-oil sector, thus transforming it into the 
main engine of economic growth in 2016.

Qatar’s real GDP growth slowed down to 2.2% during 
the year driven by the non-oil sector which posted a healthy 
annual growth of 5.6%. The continued drag in oil prices 
had a negative impact on the GDP, which was reflected in 
decline of income from hydrocarbon sector by 1%. 

Inflationary pressure picked up in 2016, driven by the 
components in the services basket such as ‘housing, water 
& electricity’, ‘education’, ‘transportation’, and ‘recreation 
& culture’. The appreciation of the nominal effective 
exchange rate and the real effective exchange rate of 
Qatari Riyal played a vital role in reducing the prices of ‘food 
and beverages’ and this played a vital role in moderating 
inflationary pressure. 

Developments in the Qatari banking sector reflected 
the conditions evolving in the external and domestic 
environment with respect to the reduced oil prices and the 
ensuing liquidity issues for the economy. Thus, public sector 
deposit growth in 2016 was in the negative terrain owing 
to the fall in oil and gas revenue of the government, while 
private sector deposit growth was stagnant. Nevertheless, 
domestic credit posted stable growth of 12.6% driven 
primarily by credit to public sector. Despite the fall in 
hydrocarbon revenue, the government forged ahead with 
its infrastructure investment plans, leading to a surge 
in public sector credit by 23.3% in 2016. In comparison, 
private sector credit growth was considerably moderate 
at 6.5%. 

Available indicators suggest that for most of 2016, 
primary liquidity in the banking system remained tight. 
Nevertheless, QCB engaged in proactive liquidity 
management by resorting to various instruments such as 
QMR system, auctioning of treasury bills and treasury bonds 
so as to achieve the objective of providing ample liquidity 
to meet the economic needs as well as maintain financial 

ملخص تنفيذي

ظل االقتصاد القطري قادرا على الصمود خالل عام 2016 على 
أدى  وقد  أمــده.  طال  الذي  النفط  أسعار  في  االنكماش  من  الرغم 
التوجه احلالي نحو التنويع االقتصادي إلى إطالق إمكانات القطاع 
غير النفطي، وبالتالي حتوله إلى احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي 

في عام 2016.

إلى  اإلجمالي احلقيقي في قطر  الناجت احمللي  تباطأ منو  وقد 
2.2٪ خالل العام، مع استفادته من منو القطاع غير النفطي الذي 
حقق منواً سنوياً قوياً بنسبة 5.6٪. وكان للهبوط املستمر في أسعار 
في  انعكس  الــذي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  على  سلبي  أثــر  النفط 

انخفاض الدخل من قطاع النفط والغاز بنسبة ٪1.

مدفوعة   ،2016 عــام  فــي  التضخمية  الضغوط  ارتفعت  وقــد 
مبكونات سلة اخلدمات مثل "السكن واملياه والكهرباء"، و "التعليم"، و 
"النقل"، و "الترفيه والثقافة". وفي املقابل لعب ارتفاع سعر الصرف 
االسمي الفعال، وسعر الصرف احلقيقي الفعال للريال القطري دوراً 
الغذائية واملشروبات، وهو ما ساعد  املواد  حيوياً في خفض أسعار 

على التخفيف من الضغوط التضخمية.

واحمللية  اخلارجية  البيئة  في  املتغيرة  الظروف  انعكست  وقد 
على القطاع املصرفي فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط وما ترتب 
على ذلك من مسائل تتصل بالسيولة لالقتصاد، حيث كان منو ودائع 
انخفاض  بسبب  السلبية  املنطقة  في   2016 عام  في  العام  القطاع 
إيرادات احلكومة من النفط والغاز، في حني كان منو ودائع القطاع 
اخلاص راكداً. ومع ذلك، سجل االئتمان احمللي منواً مستقراً بنسبة 
12.6٪ مدفوعاً بالدرجة األولى باالئتمان للقطاع العام. وعلى الرغم 
تنفيذ  احلكومة  واصلت  الهيدروكربونات،  عائدات  في  الهبوط  من 
خططها االستثمارية للبنية التحتية، مما أدى إلى ارتفاع في االئتمان 
للقطاع العام بنسبة 23.3٪ في عام 2016. وباملقارنة، كان منو ائتمان 

القطاع اخلاص معتدالً إلى حد كبير عند ٪6.5.

النظام  في  األولية  السيولة  أن  إلــى  املتاحة  املــؤشــرات  وتشير 
ذلك،  من  الرغم  وعلى   .2016 عــام  معظم  ضيقة  ظلت  املصرفي 
للسيولة من خالل  إدارة استباقية  املركزي على  عمل مصرف قطر 
اللجوء إلى أدوات مختلفة مثل أدوات السوق النقدي القطري، واملزاد 
السيولة  توفير  هدف  لتحقيق  اخلزينة،  وأذونــات  لسندات  العلني 
االستقرار  على  واحلفاظ  االقتصادية،  االحتياجات  لتلبية  الكافية 
املالي. وظلت السياسة النقدية ميسرة على مدار العام حتى منتصف 
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stability. Monetary policy remained accommodative 
throughout the year until mid-December, when QCB raised 
its policy rate by 25 bps to reflect the move by the US 
Federal Reserve to raise its targeted federal funds rate. 
Thus, QCB raised its QMR deposit rate and QMR lending 
rate by 25bps to 1% and 4.75% respectively. In doing so, 
the main focus of the monetary policy has been to maintain 
the fixed exchange rate peg of the QR to the USD.

Qatar’s balance of payments registered an overall 
deficit of QR20.3 billion in 2016—originating from net 
current account deficit. Though, Qatar’s trade balance 
registered a surplus, its size declined by 48.1% in 2016. 
Other components of the current account, namely the 
services account, income account, and current transfers 
recorded net deficits. The capital and financial account 
surplus grew by 11.7% to QR13.8 billion.

ديسمبر عندما رفع مصرف قطر املركزي سعر سياسته مبقدار 25 
نقطة أساس ليعكس التحرك من قبل مجلس االحتياطي االحتادي 
رفع  وبالتالي  املستهدف.  الفدرالي  الفائدة  سعر  لرفع  األمريكي 
مصرف قطر املركزي سعر الفائدة على الودائع في السوق النقدي 
القطري ومعدل اإلقراض مبعدل 25 نقطة أساس إلى 1٪ و٪4.75 
هو  النقدية  للسياسة  الرئيسي  التركيز  كان  وبذلك،  التوالي.  على 
القطري مقابل  للريال  الثابت  الصرف  في احلفاظ على ربط سعر 

الدوالر األمريكي.

وسجل ميزان املدفوعات في دولة قطر عجزاً إجمالياً بلغ 20.3 
مليار ريال قطري في عام 2016، نتيجة العجز الصافي في احلساب 
القطري  التجاري  املــيــزان  سجل  ذلــك،  من  الرغم  وعلى  اجلـــاري. 
فائضاً، وإن انخفض حجمه بنسبة 48.1٪ في عام 2016. وسجلت 
مكونات أخرى من احلساب اجلاري، أي حساب اخلدمات وحساب 
الدخل والتحويالت اجلارية، عجزاً صافياً. وارتفع فائض احلساب 

الرأسمالي واملالي بنسبة 11.7٪ إلى 13.8 مليار ريال.
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مقدمة

منا الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في عام 2016 بنسبة ٪2.2 
مقارنًة بنحو 3.6٪ في العام السابق؛ ليصل رصيده بذلك إلى نحو 
796.2 مليار ريال )بأسعار عام 2013( مقارنًة بنحو 778.9 مليار 
ريال في عام 2015. ويالحظ أن معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي 
نحو  يبلغ  مبعدل  تراجع  قد  الفترة  نفس  خــالل  اجلارية  باألسعار 
7.4٪. وقد جاء النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي محصلًة 
الناجت  تراجع  مع   ٪5.6 بنسبة  النفطية  غير  القطاعات  ناجت  لنمو 
النفطي بنسبة 1.0٪. أما بالنسبة النخفاض الناجت احمللي اإلجمالي 
تراجع  املباشر الستمرار  التأثير  نتيجة  كان  فقد  باألسعار اجلارية؛ 
تراجع  2016، حيث  عام  الدولية خالل  األســواق  في  النفط  أسعار 
الناجت النفطي بأكثر من 27٪ على الرغم من الثبات التقريبي الذي 
شهده الناجت احلقيقي لهذا القطاع. وجدير بالذكر أن إجمالي الناجت 
احمللي غير النفطي باألسعار اجلارية قد شهد خالل الفترة تسارعاً 
مقارنًة   ٪5.1 نحو  نسبته  بلغت  منــواً   حقق  حيث  منوه  معدل  في 

مبعدل منو بلغ نحو 3.2٪ في عام 2015 )جدول 1-1(.

Introduction

Real GDP grew in 2016 by 2.2% compared to 3.6% in 
the previous year, reaching QR796.2 billion (2013 prices) 
compared to QR778.9 billion 2015. It is noted that the GDP 
nominal growth during the same period has declined by 
about 7.4%. The growth in real GDP came as a result of the 
growth of non-oil sectors by 5.6% with oil output falling 
by 1.0%. As for the nominal GDP, the continuing decline 
in oil prices in the international markets has had a direct 
effect on its decline in 2016, with oil output falling by more 
than 27% despite the near stability of the real output of 
oil sector. Nominal Non-oil GDP witnessed a rapid growth 
rate of 5.1% compared to a growth rate of 3.2% in 2015 
(Table 1-1).

جدول رقم )١-١(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million     مليون ريال قطري

Table (1-1) 
GDP Development

Economic Activity
باألسعار اجلارية

At current prices
بأسعار عام 2013

At 2013 prices النشاط االقتصادي
2015* 2016** 2015* 2016**

Oil & Gas 231,311 168,254 398,339 394,345 النفط والغاز

Relative Share 38.6% 30.3% 51.1% 49.5% األهمية النسبية
Growth Rate -41.3% -27.3% -0.5% -1.0% معدل النمو 
Non-Oil Sectors 367,984 386,731 380,520 401,882 القطاعات غير النفطية

Relative Share 61.4% 69.7% 48.9% 50.5% األهمية النسبية
Growth Rate   3.2% 5.1% 8.2% 5.6% معدل النمو
Grand Total   599,295 554,985 778,859 796,227 املجموع العام

Growth rate  -20.2% -7.4% 3.6% 2.2% معدل النمو
* بيانات عام 2015 هي بيانات مت تعديلها، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء.
** بيانات عام 2016 هي بيانات أولية، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء.
املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

* Data for 2015 are adjusted according to the publication policy of the Ministry of 
Development Planning and Statistics.
** Data for 2016 are preliminary data, according to the publication policy of the 
Ministry of Development Planning and Statistics.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic
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شكل رقم )١-١(
الناتج المحلي اإلجمالي

Figure No. (1-1)
GDP
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The continuing decline in oil prices during 2016 has 
had a negative effect on decreasing nominal GDP to reach 
QR555 billion compared to QR599.3 billion in the previous 
year.  Thus nominal GDP continued its decline, albeit less 
severe than in the year 2015, by 7.4% compared to 20.2% 
in the previous year. During the year 2016, the oil and gas 
sector (mining and quarrying) witnessed a decline of QR63.1 
billion, or 27.3%, to reach QR168.3 billion compared to 
QR231.3 billion in the previous year. It’s relative share in 
nominal GDP declined by 8.3 percentage points, to 30.3% 
compared to 38.6% in the previous year. On the other hand, 
the growth of the nominal non-oil output sectors witnessed 
a rapid increase by QR18.7 billion or 5.1% compared to an 
increase of 3.2% during the previous year. Accordingly, it 
has increased to QR 386.7 billion during 2016 compared to 
QR 368.0 billion in 2015 (Table 1-2).

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )باألسعار الجارية(

كان الستمرار تراجع أسعار النفط في عام 2016،  تأثير سلبي 
على الناجت احمللي اإلجمالي االسمي لينخفض إلى 555 مليار ريال 
استمر   وبذلك  السابق.  العام  في  ريال  مليار   599.3 بنحو  مقارنًة 
حيث   ،2015 عام  خالل  شهده  مما  حدة  أقل  بشكل  وإن  تراجعه، 
سجل تراجعاً بنسبة 7.4٪ مقارنة بنسبة 20.2٪ في العام السابق. 
احملاجر( خالل  واستغالل  )التعدين  والغاز  النفط  قطاع  شهد  وقد 
بلغت قيمته 63.1 مليار ريال ونسبته ٪27.3  عام 2016 انخفاضاً 
ريال  مليار   231.3 بنحو  مقارنًة  ريال،  مليار   168.3 على  ليقتصر 
إجمالي  في  النسبية  أهميته  تراجعت  وبذلك  السابق.  العام  خالل 
الناجت احمللي االسمي مبقدار 8.3 نقطة مئوية لتقتصر على ٪30.3 
مقارنًة بنحو 38.6٪ في العام السابق . ومن جهة أخرى، شهد الناجت 
االسمي للقطاعات غير النفطية تسارعاً في وتيرة منوه، حيث حقق 
زيادة مقدارها 18.7 مليار ريال ونسبتها 5.1٪ مقارنًة بزيادة نسبتها 
3.2٪ خالل العام السابق، ليصل إلى نحو 386.7 مليار ريال، مقارنًة 

بنحو 368.0 مليار ريال خالل العام 2015 )جدول 2-1(.
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Table (1-2)
Nominal GDP Development 

جدول رقم )١-٢(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي االسمي                                                                      

QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activity 2013 2014 2015* 2016** النشاط االقتصادي 

Oil & Gas    403,031 394,190 231,311 168,254 النفط والغاز

Relative Share  55.7% 52.5% 38.6% 30.3% األهمية النسبية 

Growth rate         2.1% -2.2% -41.3% -27.3% معدل النمو         

Non-Oil Sectors  320,338 356,468 367,984 386,731 القطاعات غير النفطية 

Relative Share  44.3% 47.5% 61.4% 69.7% األهمية النسبية                 

Growth Rate 12.3% 11.3% 3.2% 5.1% معدل النمو 

Grand Total             723,369 750,658 599,295 554,985 املجموع العام          

Growth  Rate    6.4% 3.8% -20.2% -7.4% معدل النمو    
* بيانات عام 2015 هي بيانات مت تعديلها، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء.
** بيانات عام 2016 هي بيانات أولية، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء.
املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

* Data for 2015 are adjusted according to the publication policy of the Ministry of 
Development Planning and Statistics.
** Data for 2016 are preliminary data, according to the publication policy of the 
Ministry of Development Planning and Statistics.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic

النفط والغازالقطاعات غير النفطية
Non-Oil SectorOil Sector

شكل رقم )١-٢(
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي
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Table (1-3) 
Development of Real GDP (at 2013 prices)

جدول رقم )١-3(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )أسعار عام ٢٠١3(

QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activity 2013 2014 2015* 2016** النشاط االقتصادي

Oil & Gas                        403,031 400,486 398,339 394,345 النفط والغاز                

Relative Share   55.7% 53.2% 51.1% 49.5% األهمية النسبية

Growth Rate           0.1% -0.6% -0.5% -1.0% معدل النمو    

Non-Oil Sectors 320,338 351,665 380,520 401,882 القطاعات غير النفطية

Relative Share    44.3% 46.8% 48.9% 50.5% األهمية النسبية  

Growth Rate          10.4% 9.8% 8.2% 5.6% معدل النمو      

Total  Grand              723,369 752,151 778,859 796,227 املجموع العام              

Growth Rate          4.4% 4.0% 3.6% 2.2% معدل النمو     
* بيانات عام 2015 هي بيانات مت تعديلها، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء.
** بيانات عام 2016 هي بيانات أولية، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء.
املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

* Data for 2015 are adjusted data, according to the publication policy of the Ministry 
of Development Planning and Statistics.
** Data for 2016 are preliminary data, according to the publication policy of the 
Ministry of Development Planning and Statistics
Source: Ministry of Development Planning and Statistics

Real Gross Domestic Product
(at 2013 prices)

Real GDP growth slowed to 2.2% in 2016 compared 
to 3.6% in the previous year to reach to QR796.2 billion 
compared to QR778.9 billion in 2015. The real output of 
the non-oil sectors witnessed an increase of QR21.4 billion 
or 5.6% to more than QR400 billion, while the real output 
of the oil and gas sector fell by QR4 billion and by not 
exceeding 1% to reach QR394 billion (Table 1-3). 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
)بأسعار عام ٢0١3(

 تباطأ منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي خالل عام 2016 إلى 
2.2٪ مقارنًة بنسبة 3.6٪ في العام السابق؛ ليصل إلى نحو 796.2 
مليار ريال، مقارنًة بنحو 778.9 مليار ريال في عام 2015. وقد شهد 
الناجت احلقيقي للقطاعات غير النفطية زيادة مقدارها 21.4 مليار 
ريال  ونسبتها 5.6٪ إلى أكثر من 400 مليار ريال، في حني  تراجع 
الناجت احلقيقي لقطاع النفط والغاز بنحو أربعة مليارات ريال وبنسبة 

ال تتجاوز 1٪ ليقتصر على 394 مليار ريال )جدول 3-1(.
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GDP at Current Prices, by 
Expenditure Items

Nominal GDP components indicate a significant relative 
increase in total consumer spending, both public and private. 
The relative share of household consumption expenditure 
in GDP increased from less than 15% in 2013 to about 22% 
in 2015 and then to 25.8% in 2016. Similarly, the proportion 
of government final consumption expenditure increased 
from about 14.6% in 2013 to 19.8% in 2015 and then to 
23.1% in 2016; thus, the total consumption expenditure 
increased to about 49% of nominal GDP for 2016 compared 
to less than 30% in 2013. On the other hand, the share 
of total capital formation in nominal GDP jumped to about 
45.3% in 2016 compared to only 27.8% in 2013 (Table 1-4).

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، 
حسب بنود اإلنفاق   

إلى  اجلارية  باألسعار  اإلجمالي  احمللي  الناجت  مكونات  تشير 
سواء  االستهالكي  اإلنفاق  إجمالي  في  كبيرة  نسبية  زيــادة  حــدوث 
النسبية  األهمية  ارتفعت  فقد  اخلــاص.  أو  العام  بالقطاع  ذلك  في 
لإلنفاق االستهالكي العائلي في الناجت احمللي اإلجمالي من أقل من 
 ٪25.8 إلى  ثم   2015 عام  في   ٪22 نحو  إلى   2013 عام  في   ٪15
في عام 2016. وباملثل ارتفعت األهمية النسبية لإلنفاق االستهالكي 
احلكومي النهائي من نحو 14.6٪ في عام 2013 إلى 19.8٪ في عام 
2015 ثم إلى 23.1٪ في عام 2016؛ ليشكل بذلك إجمالي اإلنفاق 
االستهالكي نحو 49٪ من إجمالي الناجت احمللي االسمي لعام 2016 
مقارنة بأقل من 30٪ في عام 2013. ومن جهة أخرى قفزت حصة 
إلى  االسمي  الناجت احمللي  إجمالي  الرأسمالي في  التكوين  إجمالي 
نحو 45.3٪ في عام 2016 مقارنًة بنحو 27.8٪ فقط في عام 2013 

)جدول 4-1(.

النفط والغازالقطاعات غير النفطية
Non-Oil SectorOil Sector

شكل رقم )١-3(
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
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Expenditure Items  2013 2014 2015* 2016** بنود اإلنفاق  

Total Consumption Expenditure إجمالي اإلنفاق االستهالكي 271,199   250,151   234,566   210,643  

Relative Share 29.1% 31.2% 41.7% 48.9% األهمية النسبية

Growth Rate  20.7% 11.4% 6.6% 8.4% معدل النمو  
Household Consumption 
Expenditure اإلنفاق االستهالكي العائلي 143,009   131,681   118,461   105,351  

Relative Share  14.6% 15.8% 22.0% 25.8% األهمية النسبية

Growth Rate  15.5% 12.4% 11.2% 8.6% معدل النمو  
Final Government Consumption 
Expenditure         105,292   116,105   118,470   128,190 اإلنفاق االستهالكي احلكومي النهائي

Relative Share 14.6% 15.5% 19.8% 23.1% األهمية النسبية 

Growth  Rate   26.4% 10.3% 2.0% 8.2% معدل النمو   

Total Capital Formation إجمالي تكوين رأس املال 251,310   228,952   238,635   201,298  

Relative Share   27.8% 31.8% 38.2% 45.3% األهمية النسبية

Growth Rate           9.0% 18.5% -4.1% 9.8% معدل النمو       

Net Exports (Goods & Services) صافي الصادرات )السلع واخلدمات( 32,476     120,192   277,457   311,428  

Relative Share   43.1% 37.0% 20.1% 5.9% األهمية النسبية 

Growth Rate           -3.0% -10.9% -56.7% -73.0% معدل النمو         

GDP      723,369 750,658 599,295 554,985 الناجت احمللي اإلجمالي      

Growth Rate     6.4% 3.8% -20.2% -7.4% معدل النمو     
* بيانات عام 2015 هي بيانات مت تعديلها، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء. 
** بيانات عام 2016 هي بيانات أولية، وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة 

التخطيط التنموي واإلحصاء. 
املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

Table (1-4) 
Nominal GDP by Expenditure Items

جدول رقم )١-4(
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي حسب مكونات اإلنفاق

QR Million     مليون ريال قطري

* Data for 2015 are adjusted data, according to the publication policy of the Ministry 
of Development Planning and Statistics.
** Data for 2016 are preliminary data, according to the publication policy of the 
Ministry of Development Planning and Statistics
Source: Ministry of Development Planning and Statistics
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I. Global Commodity Prices

Global inflation picked up in the second half of 2016 
reflecting an uptick in the prices of raw materials, efforts 
to reduce unused industrial capacity and recovery in global 
real estate investment. The recovery in prices of gasoline 
and energy related products also contributed to the upward 
price pressures. 

The impact of the above was most noticeable in 
advanced economies, where headline inflation grew 
by 0.8% in 2016 compared to 0.3% in 2015. As far as 
the emerging market and developing economies were 
concerned, inflation went up by 4.4% in 2016, lower than 
4.7% observed in 2015. However, core inflation remained 
subdued in most of the world1 economies1.

Inflationary pressures began to build up in Qatar 
in 2016 after having moderated considerably in 2015. 
Services basket played a vital role in exerting this upward 
pressure. Population induced demand pressures provided 
a fillip to surge in prices related to ‘housing, water, 
electricity, and gases, ‘education’, and ‘recreation and 
culture’. Furthermore, prices for ‘transportation’ went up 
consistently throughout the year as an outcome of fuel 
prices being market - determined on a monthly basis.

As regards imported inflation, the nominal effective 
exchange rate (NEER) and real effective exchange rate 
(REER) of the Qatari Riyal (QR) appreciated 1.7% and 2.9% 
respectively in 2016 compared to 2015, following the 
strengthening of USD against various currencies. While 
this development helped to reduce prices related to ‘food 
and beverages’, it did not have the desired impact on the 
prices of other imported goods owing to the monopolistic 
power of importers/wholesale dealers.

II. Consumer Prices

In Qatar, the Ministry of Development Planning and 
Statistics (MDPS) changed the base year of CPI data to a 
new base (Base Year 2013 =100) beginning January 2015. 
The new CPI classification of twelve major groups better 
reflect consumption patterns and their relative importance 
in the consumption basket, as against the eight major groups 

١. أسعار السلع األساسية العالمية  

شهد التضخم العاملي ارتفاعاً في النصف الثاني من عام 2016، 
عاكساً بذلك ارتفاعاً في أسعار املواد اخلام، واجلهود املبذولة للحد 
االستثمار  في  واالنتعاش  املستخدمة،  غير  الصناعية  القدرات  من 
ومنتجات  البنزين  أسعار  في  االنتعاش  ساهم  كما  العاملي.  العقاري 

الطاقة في زيادة الضغوط على األسعار. 

املتقدمة،  االقتصادات  في  ملحوظاً  أعاله  تقدم  ما  تأثير  وكان 
 2016 عام  في   ٪0.8 بنسبة  الرئيسي  التضخم  معدل  ارتفع  حيث 
مقارنة بنحو 0.3٪ في عام 2015. وفيما يتعلق باقتصادات األسواق 
إلى  لينخفض  التضخم  معدل  تباطأ  النامية،  واالقتصادات  الناشئة 
ذلــك، ظل  ومــع   .2015 عــام  2016، من 4.7٪ في  عــام  4.4٪ في 

التضخم األساسي ضعيفا في معظم اقتصادات العالم1.

وبدأت الضغوط التضخمية تتراكم في قطر في عام 2016 بعد أن 
شهدت تراجعاً كبيراً في عام 2015. ولعبت سلة اخلدمات دوراً حيوياً 
في ممارسة هذا الضغط التصاعدي. وقد أدت الضغوط السكانية 
إلى زيادة األسعار املتعلقة مبجموعة "السكن واملياه والكهرباء والغاز"، 
ارتفعت أسعار  "الترفيه والثقافة". وعالوة على ذلك،  "التعليم"، و  و 
"النقل" بشكل مستمر على مدار السنة نتيجة الرتفاع أسعار الوقود 

التي يتم حتديدها على أساس شهري.

اإلسمي  الصرف  "سعر  فإن  املستورد،  بالتضخم  يتعلق  وفيما 
الفعال" و "سعر الصرف احلقيقي الفعال" للريال القطري قد ارتفعا  
بنسبة 1.7٪ و 2.9٪ على التوالي في عام 2016 مقارنًة بعام 2015، 
الرئيسية  العمالت  كل  مقابل  الـــدوالر  صــرف  سعر  ارتــفــاع  نتيجة 
الغذائية  السلع  أسعار  خفض  في  االرتفاع  ساعد  وبينما  األخــرى. 
واملشروبات، فإنه لم يأت بالتأثير املرغوب على أسعار واردات السلع 

األخرى بسبب الظروف االحتكارية للمستوردين وجتار اجلملة.

٢. أسعار المستهلك

غيرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في قطر سنة أساس 
بيانات مؤشر أسعار املستهلك إلى قاعدة جديدة )سنة أساس 2013 
أسعار  مؤشر  تصنيف  ويعكس   .2015 يناير  من  اعتباراً   )100  =
املستهلكني اجلديد الذي يضم 12 مجموعة رئيسية أمناط االستهالك 
وأهميتها النسبية في سلة االستهالك، مقابل املجموعات الرئيسية 

1 World Economic Outlook, IMF - April 2017 1 آفاق االقتصاد العاملي، صندوق النقد الدولي ، أبريل 2017



Inflation التضخم

32Fortieth Annual Report 2016 التقرير السنوي األربعون ٢٠١٦

الثمانية في مؤشر أسعار املستهلك القدمي. ويتم ذلك بشكل رئيسي 
السابقة،  القاعدة  في  الغذاء  مجموعة  عن  "التبغ"  فصل  من خالل 
وفصل "التعليم" عن مجموعة الثقافة والترفيه السابقة ، و "املطاعم 
وفصل  السابقة،  املتنوعة  واخلدمات  السلع  مجموعة  عن  والفنادق" 
مجموعة "النقل" االتصاالت" إلى مجموعتني "النقل" و "االتصاالت". 
وقد مت خفض وزن "السكن واملياه والكهرباء والغاز" )الذي كان يسمى 
في وقت سابق اإليجارات والوقود والطاقة( بشكل ملحوظ، في حني 

مت زيادة أوزان مجموعتي "الترفيه والثقافة"، و"املطاعم والفنادق".

in the old CPI. This is mainly done by separately showing 
‘tobacco’ (part of food group earlier), ‘education’ (part of 
the entertainment & recreation group earlier), ‘restaurants 
& hotels’ (part of miscellaneous goods & services earlier) 
and segregating ‘transport & communications’ group into 
two groups ‘transport’ and ‘communications’. The weight 
of ‘housing, water, electricity & gas’ (which was earlier 
called rentals, fuel & energy) has been revised downward 
significantly, while the weights of ‘recreation and culture’, 
and ‘restaurants and hotels’ have been revised upward.

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

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

)2013 = 100)

Item               

الوزن
النسبي

 Relative
Weight

الرقم
Index 

التضخم )٪(
Inflation (%) البنود

2014 2015 2016 2015 2016

Food & Beverages                          12.6 100.2 101.1 99.1 0.8 -2.0 األغذية واملشروبات                          

Tobacco                                                     0.3 104.6 114.0 114.0 9.0 0.0  التبغ                                                     

Clothing & Footwear                       5.1 102.4 102.2 102.9 -0.2 0.7 املالبس واألحذية                       
Housing, Water, Electricity & 
Gas   21.9 107.8 110.9 115.3 2.9 4.0  املسكن، واملاء والكهرباء والغاز   
Furniture & Household 
Equipment  7.7 105.3 106.0 107.7 0.7 1.6 األثاث واألجهزة  املنزليه   

Health                                                         1.8 101.7 101.8 101.0 0.1 -0.8  الصحة                                                                

Transport                                                            14.6 102.3 106.5 110.1 4.1 3.4  النقل                                                           

Communication                                               5.9 99.6 99.2 99.3 -0.4 0.1  اإلتصاالت                                               

Recreation and Culture                                12.7 104.6 101.8 109.2 -2.7 7.3  الترفيه والثقافة                                

Education                                                             5.8 101.2 114.9 121.4 13.5 5.7 التعليم                                                              

Restaurants & Hotels                             6.1 100.6 101.2 100.1 0.6 -1.1 املطاعم والفنادق                                  
Miscellaneous Goods & 
Services         5.7 100.5 100.1 102.6 -0.4 2.5  السلع واخلدمات املتنوعة          

Household Consumption (CPI)      100 103.4 105.3 108.0 1.8 2.6 االستهالك العائلي            

Source: Ministry of Development Planning and Statistics.                                                                                                   .املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفع  اجلديدة،  األســاس  لسنة  ووفقا 
أي   ،2016 عام  108 في  إلى   2015 عام  املستهلك من 105.2 في 
في  املائة  في   1.8 قدرها  زيــادة  مع  باملقارنة   ٪2.7 قدرها  بزيادة 

العام السابق.

والثقافة"  "الترفيه  الرئيسية، سجل مؤشر  املجموعات  ومن بني 
أعلى معدل زيادة بنسبة 7.3٪ في عام 2016، يليه "التعليم" )٪5.7(، 

و "اإلسكان واملياه والكهرباء والغاز" )4٪( )جدول 1-2(.

ويعكس ارتفاع معدل التضخم ضمن فئة الترفيه والثقافة زيادة 
حادة في تكلفة أسعار تذاكر السفر في قطر وارتفاع رسوم االشتراك 
واأللعاب  املسابقات  وأســعــار  والرياضية  الترفيهية  األنشطة  في 
التضخم  معدل  ارتفاع  ويعكس  باحلدائق.  املتعلقة  واملواد  والهوايات 
في التعليم ارتفاع تكلفة التعليم في قطر، وهو ما يتجلى في ارتفاع 
الرسوم في جميع املجاالت مبا في ذلك التعليم االبتدائي واملتوسط   
والثانوي واجلامعي. ويُعزى ارتفاع األسعار في مؤشر أسعار السكن 
واملياه والكهرباء والغاز إلى ارتفاع تكلفة املواد املستخدمة في إصالح 
لة  معتد زيــادة  اإليجارات  سجلت  وقد  السكنية.  الوحدات  وصيانة 

خالل العام.

وارتفع مؤشر أسعار "النقل" بنسبة 3.4٪ في عام 2016 بسبب 
االرتفاع املستمر في أسعار البنزين والديزل وأسعار احملروقات على 
محروقات  أسعار  ارتفاع  إلى  انتقلت  بدورها  والتي  شهري،  أساس 
النقل اجلوي وأسعار النقل البري احمللي مثل؛ رسوم سيارات األجرة، 

ورسوم احلافالت، ورسوم استئجار السيارات وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من تنامي الطلب على السلع االستهالكية املختلفة 
"األغذية  أسعار  مؤشر  فإن  السكانية،  الضغوط  الستمرار  نتيجًة 
"املالبس  أن  مؤشر  2٪ في حني  بنسبة  انخفض  قد  واملشروبات"  
واألحذية" سجل زيادة هامشية فقط، مما أدى إلى تراجع الضغوط 
أثر االنخفاض احلاد في  التضخمية املستوردة. ويعكس هذا بدوره 
القطري مبا  الريال  األساسية وحتسن سعر  للسلع  العاملية  األسعار 
يتماشى مع ارتفاع أسعار الدوالر األمريكي مقابل سلة من العمالت.

املنزلية  اخلــدمــات  أســعــار  انخفضت  ذلـــك،  إلــى  وبــاإلضــافــة 
انخفضت  وكذلك  والفنادق".  "املطاعم  و  "الصحة"،  مثل  املختلفة 
أسعار مجموعة الصحة بسبب انخفاض تكلفة خدمات املستشفيات 
مجموعة  أسعار  انخفضت  حني  في  األطباء،  وخدمات  احلكومية 
الفنادق،  فــي  اإلقــامــة  رســوم  انخفاض  بسبب  والــفــنــادق  املطاعم 
واألسعار في املطاعم وخدمات التموين. وسجلت "السلع واخلدمات 
ارتفاع  بسبب   2016 عام  في  األسعار  في  معتدالً  ارتفاعاً  املتنوعة" 
أسعار الساعات وساعات اليد الفاخرة، واملجوهرات ومنتجات العناية 
الشخصية مثل مستحضرات التجميل والعطور وما إلى ذلك. وظلت 
أسعار "التبغ" و "االتصاالت" مستقرة، مع عدم وجود تغييرات ملحوظة.

As per the new base, on an annual average basis, the 
CPI increased from 105.2 in 2015 to 108 in 2016 – i.e., an 
increase of 2.7% as compared with an increase of 1.8% a 
year ago. 

Among the major groups, the index of ‘recreation and 
culture’ recorded the maximum average increase of 7.3% 
in 2016, followed by ‘education’ (5.7%), and ‘housing, 
water, electricity & gas’ (4%) (Table 2-1).

Higher inflation within the recreation and culture 
category reflects a steep increase in the cost of holiday 
packages in Qatar, higher subscription charges for 
entertainment and sporting activities, prices of games, toys, 
and hobbies, and materials related to gardening. Higher 
inflation for education reflected the rising cost of education 
in Qatar which manifested in fee hikes across the board 
including primary, intermediate, secondary, and university 
education. The higher increase in prices witnessed within 
the ‘housing, water, electricity & gas’ price index is mostly 
owing to a rise in the cost of materials used for repair and 
maintenance of dwelling units. Rentals paid by tenants 
registered only moderate increase during the year.

The ‘transport’ price index expanded by 3.4% in 2016 
owing to a continuous hike in gasoline, diesel, and motor 
oil prices on a monthly basis, which in turn got transmitted 
to higher air fares and prices charged for local ground 
transportation such as taxi fares, bus charges, rent- a-car 
charges etc.

Despite growing demand for various consumer goods 
led by continued population pressures, price indices 
of ‘food & beverages’, declined by 2% while ‘clothing 
& footwear’ recorded only marginal increase largely 
reflecting subdued imported inflation pressures. This, in 
turn, reflected the impact of sharp fall in global commodity 
prices and appreciation of the Qatari Riyal in line with the 
US dollar against a basket of currencies.

In addition, prices of various domestic services like 
‘health’, and ‘restaurants & hotels’ witnessed decline. 
The former came down due to fall in cost of government 
hospital services and doctor services while the latter fell 
due to decline in accommodation charges at hotels and 
prices at restaurants and catering services. ‘Miscellaneous 
goods & services’ recorded moderate increase in prices 
in 2016 on account of increased prices of clocks, and 
luxury watches and jewellery, and personal care products 
such as cosmetics, perfumes etc. Prices for ‘tobacco’ and 
‘communication’ remained stable, with no noticeable changes.
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III. Producer Price Index (PPI)

PPI measures the change in the selling prices received 
by domestic producers for their goods and services as 
against CPI which measures price changes at the retail 
level from the perspective of the buyer. Producer price is 
an important measure of inflation, particularly, in countries 
where the manufacturing sector has a large contribution 
in domestic output. Given Qatar’s stated objective of 
diversifying the economic base, the PPI would emerge as 
an important indicator in the future.

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

As per the new base, on an annual average basis, the 
PPI decreased from 60.11 in 2015 to 46.58 in 2016 - i.e., 
a decline of 22.5% as compared with a decline of 37.4% 
a year ago. During the year, however, the PPI increased 
consistently from 43.5 in Q1-2016 to 51.1 in Q4-2016, 
mainly reflecting the recovery in global oil and other 
commodity prices in the latter half of 2016. Supporting this, 
we observe that among the major groups, the increase in 
PPI was mainly driven by the increase in ‘Mining” index 
from 43.5 in Q1-2016 to 51.1 in Q4-2016 (Table 2-2).

To conclude, Qatar’s inflation surged in 2016, in 
line with an uptick in global inflation. The recovery in 
commodity prices and global oil prices translated into 
higher prices for the ‘transportation basket’ as well as 
some components within the PPI. The strengthening of 
the QR in line with the appreciation of the USD against 
various world currencies helped in reducing imported 
inflation for ‘food and beverages’, which to a great extent 
neutralized the price pressures from service categories 
such as ‘education’, ‘recreation and culture’, and ‘housing, 
electricity, water, and gas’. These sectoral pressures partly 
reflecting population pressures on demand.

3. مؤشر أسعار المنتجين    

التي  البيع  أســعــار  فــي  التغير  املنتجني  أســعــار  مــؤشــر  يقيس 
أن  وخدماتهم، في حني  مقابل سلعهم  املنتجون احملليون  يتقاضاها 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك يقيس تغيرات األسعار على مستوى 
هاماً  مقياساً  املنتج  سعر  وميثل  املشتري.  نظر  وجهة  من  التجزئة 
الصناعات  قطاع  فيها  يساهم  التي  البلدان  في  السيما  للتضخم، 
التحويلية مساهمة كبيرة في الناجت احمللي. ونظراً لهدف قطر املعلن 
املنتجني  أسعار  مؤشر  فإن  االقتصادية،  القاعدة  تنويع  في  املتمثل 

سيظهر كمؤشر مهم في املستقبل.

لقد بدأت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في إصدار بيانات 
مؤشر أسعار املنتجني الشهرية للقطاع الصناعي، والتي تغطي ثالث 
مجموعات رئيسية هي "التعدين" و "التصنيع" و "الكهرباء واملاء" مع 
قاعدة جديدة )سنة األساس 2013 = 100( بدءاً من أبريل 2015. 
ووفقاً للقاعدة اجلديدة، فإن مجموعة "التعدين" لديها وزن ٪72.7 
)مقارنة مع 77.1٪ في قاعدة 2006 القدمية(، ومجموعة "التصنيع" 
لديها وزن 26.8٪ )21.0٪ في القاعدة القدمية( و "الكهرباء واملاء" 
أسعار  ويضم مؤشر  القدمية(.  القاعدة  في   ٪1.9( وزن ٪0.5  لها 
فرعية  مجموعة   11 مقابل  فرعية  مجموعة   15 اجلديد  املنتجني 
في القاعدة القدمية، وذلك بإضافة أربع مجموعات فرعية جديدة 
اإلجمالي  العدد  ارتفع  ذلك،  على  وعالوة  "التصنيع".  مجموعة  إلى 
للمنتجات املشمولة في مؤشر أسعار املنتجني اجلديد إلى 145 منتجاً 

من 128 منتجاً سابقاً.

على  املنتجني  أسعار  مؤشر  انخفض  اجلديدة،  للقاعدة  ووفقاً 
أساس سنوي، من 60.11 في عام 2015 إلى 46.58 في عام 2016، 
وبانخفاض نسبته 22.5٪ مقارنًة بانخفاض نسبته 37.4٪ في العام 
السابق. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار املنتجني بشكل ثابت من 43.5 
في الربع األول من عام 2016 إلى 51.1 في الربع األخير من نفس 
العام، مما انعكس بشكل رئيسي على انتعاش أسعار النفط العاملية، 
والسلع األخرى في النصف األخير من عام 2016. ونالحظ أنه من 
املنتجني  أسعار  مؤشر  في  الزيادة  كانت  الرئيسية،  املجموعات  بني 
تعود أساساً إلى ارتفاع مؤشر "التعدين" من 43.5 في الربع األول من 
عام 2016 إلى 51.1 في الربع الرابع من نفس العام )جدول 2-2 (.

وذلــك   ،2016 عــام  فــي  قطر  فــي  التضخم  ارتــفــع  وباحملصلة، 
أسعار  في  التعافي  أدى  وقــد  العاملي.  التضخم  ارتفاع  مع  متشياً 
"سلة  أسعار  ارتفاع  إلــى  العاملية  النفط  وأسعار  األساسية  السلع 
املنتجني.  أسعار  مؤشر  املكونات ضمن  بعض  إلى  باإلضافة  النقل" 
ارتفاع  مع  يتماشى  مبا  القطري  الريال  سعر صرف  تعزيز  وساهم 
احلد  في  العاملية  العمالت  مختلف  مقابل  األمريكي  الــدوالر  قيمة 
إلى حد  أدى  واملشروبات"، مما  "األغذية  املستورد في  التضخم  من 
كبير إلى حتييد ضغوط األسعار من فئات اخلدمات مثل "التعليم"، و 
"الثقافة"، و "اإلسكان والكهرباء واملياه والغاز". وتعكس هذه الضغوط 

القطاعية جزئياً، الضغوط السكانية على الطلب.
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2013 = 100

جدول رقم )٢-٢(
المؤشر الفصلي ألسعار المنتجين

Table (2-2)
Quarterly PPI

Economic Activity/Product 

النسبيالوزن
Relative
Weight

Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016  النشاط االقتصادي

Overal  Index 100.0 43.5 45.1 46.6 51.1 الر قم الكلي 

Mining 72.7 37.8 39.0 41.3 46.5 املناجم

Crude Petroleum and Natural Gas 72.6 37.7 38.9 41.2 46.5 النفط اخلام والغاز 

Stone, Sand and Clay 0.1 104.5 104.4 104.9 104.5 األحجار والرمل والطوب

Electricity & Water 0.5 104.8 98.2 96.2 93.6 الكهرباء واملاء 

Electrical energy 0.3 102.8 97.9 89.3 88.4 الطاقة الكهربائية

Water 0.2 107.6 98.6 106.1 101.0 املياه

Manufacturing 26.8 57.6 60.7 60.0 62.6 الصناعة التحويلية

Juices 0.0 111.7 112.4 123.2 122.1 العصائر

Dairy Products 0.0 102.0 102.4 104.1 103.5 منتجات األلبان

Grain Mill and Other products 0.1 99.0 99.0 98.9 98.5 مطاحن احلبوب ومنتجات أخرى

Beverages 0.1 103.6 104.5 104.2 104.5 املشروبات

Paper and Paper Products 0.1 100.0 100.0 100.0 100.0 اللب والورق واملنتجات الورقية

Refined Petroleum products 17.8 48.9 53.1 52.5 57.6 املنتجات البترولية املكررة

Basic Chemicals 5.3 69.6 69.7 66.3 66.0 الكيماويات األساسية
Other Chemical Products, 
Man-made Fibers 0.1 100.4 98.4 104.4 112.0 من صنع اإلنساناملنتجات الكيميائية األخرى، ألياف 
Rubber and Plastics products 0.2 98.6 102.2 105.1 107.7 املطاط واملنتجات البالستيك
Cement and Other Non-Metallic 
products 0.8 114.5 115.3 112.1 111.8 املعدنيةاإلسمنت وغيره من املنتجات غير 
Basic Metals 2.4 69.6 71.3 76.1 67.7 املعادن األساسية

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

The Qatari economy continued to grow positively but at 
a slower pace in 2016 despite the decline in international 
oil prices, supported by the increase in non-oil sector 
activities, as the non-oil sector continues to grow, taking 
advantage of the good progress made in the ongoing 
diversification strategy. Inflation remained low, and the 
local currency improved as a result of pegging the QR to 
US dollar. In contrast, factors such as low oil prices and 
the slowing global economy have negatively impacted 
export revenues and government revenues. This has led 
to a review of government spending plans with a focus 
on improving efficiency and continuing investment in 
infrastructure to meet Qatar National Vision 2030 goals. 

The decline in oil and gas revenues resulted in a decline 
in public sector deposits in the domestic banking system 
in conjunction with the acceleration of credit growth 
granted to the public sector. However, private sector credit 
has experienced modest growth (but higher than deposit 
growth), which confirms the commitment to provide funding 
required to complete and implement projects in key sectors 
according to approved plans.

In this context, QCB continued to pursue a monetary 
policy in 2016 aimed at stabilizing exchange rates and 
stabilizing the liquidity level. It continued to adopt a soft 
monetary policy in a manner that ensures comfortable 
levels of liquidity in the system and thus facilitate an 
adequate flow of credit to the productive sectors of 
the economy to support growth and increased levels of 
economic diversification.

During the year 2016, monetary and liquidity conditions 
developed in line with developments in the real economy 
and the external environment. Initial liquidity is represented 
by reserve funds (monetary base), reflecting an increase in 
net domestic assets, which is higher than the decline in net 
foreign assets. However, the broad liquidity represented by 
the broad money supply (M2) recorded negative growth and 
the monetary multiplier declined. The proactive liquidity 
management by QCB helped ensure a comfortable liquidity 
in the system during most of the year.

Against this backdrop, we present below a brief analysis 
of monetary developments and credit developments.

مقدمة

واصل االقتصاد القطري منوه اإليجابي ولكن بوتيرة أبطأ خالل 
عام 2016 على الرغم من انخفاض أسعار النفط العاملية، مدعوماً 
القطاع  يواصل  النفطية، حيث  غير  القطاعات  أنشطة  في  بالزيادة 
غير النفطي زخم النمو مستفيداً من التقدم اجليد الذي مّت إحرازه 
على صعيد استراتيجية التنويع االقتصادي اجلارية. وظل التضخم 
منخفضاً، كما حتسن سعر العملة احمللية نتيجة الربط الثابت لسعر 
عوامل  أثــرت  املقابل  في  األمريكي.  ــدوالر  ال مقابل  الريال  صــرف 
العاملي سلباً  االقتصاد  وتباطؤ  املنخفضة  النفط  أسعار  مثل  عديدة 
على عائدات التصدير واإليرادات احلكومية، وأدى ذلك إلى مراجعة 
خطط اإلنفاق احلكومي مع التركيز على حتسني الكفاءة، واالستمرار 
قطر  رؤية  أهــداف  بهدف حتقيق  التحتية  البنية  في  االستثمار  في 

الوطنية 2030. 

وقد أسفر انخفاض عوائد النفط والغاز عن تراجع ودائع القطاع 
االئتمان  تسارع منو  بالتزامن مع  املصرفي احمللي  النظام  العام في 
املمنوح للقطاع العام. على أن ائتمان القطاع اخلاص قد شهد منواً 
بتوفير  االلــتــزام  يؤكد  مما  الــودائــع(  منو  من  أعلى  )ولكنه  بسيطاً 
التمويل املطلوب الستكمال وتنفيذ املشاريع في القطاعات الرئيسية 

حسب اخلطط املعتمدة.

 2016 خــالل  املركزي  قطر  مصرف  استمر  السياق،  هــذا  في 
أسعار  ثبات  على  احملافظة  إلــى  تهدف  نقدية  سياسة  اتــبــاع  فــي 
تبني سياسة  في  استمر  السيولة، حيث  مستوى  واستقرار  الصرف 
السيولة  من  مريحة  مستويات  توفر  يضمن  وبشكل  تيسيرية  نقدية 
للقطاعات  كافي  بشكل  االئتمان  تدفق  تسهيل  وبالتالي  النظام،  في 
اإلنتاجية لالقتصاد لدعم النمو وزيادة مستويات التنويع االقتصادي.

مبا  والسيولة  النقدية  ــاع  األوضـ تــطــورت   ،2016 عــام  وخــالل 
اخلارجية؛  والبيئة  احلقيقي  االقتصاد  في  التطورات  مع  يتماشى 
النقدية(،  )القاعدة  االحتياطية  النقود  في  ممثلة  األولية  فالسيولة 
جاء  والــذي  احمللية،  املوجودات  في صافي  زيــادة  يعكس  مبا  زادت 
ذلك،  ومــع  األجنبية.  املــوجــودات  صافي  في  االنخفاض  من  أعلى 
سجلت السيولة الواسعة ممثلة بعرض النقد مبفهومه الواسع )م2( 
السيولة  إدارة  وقد ساعدت  النقدي.  املضاعف  وتراجع  سالباً  منواً 
االستباقية من قبل مصرف قطر املركزي في ضمان سيولة مريحة 

في النظام خالل معظم فترات السنة.

للتطورات  موجزاً  حتلياًل  يلي  فيما  نقدم  اخللفية،  هــذه  على 
النقدية وتطورات االئتمان.
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I. Monetary Developments

The growth in domestic liquidity, as expressed by the 
broad money supply (M2), was negative by 4.6% (QR23.84 
billion) in 2016, compared with positive growth of 3.4% 
(QR17.4 billion) in 2015 (Table 3-1). The negative growth in 
M2 was mainly due to the decrease in Qausi Money during 
the year.

(M2) stood at QR 497.5 billion at the end of 2016, 
compared to QR 521.4 billion at the end of 2015. As a 
percentage of nominal GDP, M2 registered a slight increase 
to 89.7% in 2016 from 87.0 In 2015, despite the decline 
in both M2 and nominal GDP, thus, the pace of income 
turnover (i.e. nominal GDP ratio to M2) declined slightly to 
1.12 in 2016 from 1.15 in 2015.

The growth in the narrow Money Supply (M1) was higher 
than in the previous year, with 1.1% in 2016 compared to 
2.1% in 2015, The contribution of demand deposits as a 
percentage of the increase in M1 declined to 35.8% in 
2016 compared to 73.4% in 2015, while the percentage of 
Currency in Circulation increased accordingly.

أواًل- التطورات النقدية

كان النمو في السيولة احمللية، كما يصوره عرض النقد مبفهومه 
الواسع )م2( سالباً بنسبة 4.6٪ )23.84 مليار ريال( في عام 2016 
مقارنة بـنمو موجب قدره 3.4٪ )17.4 مليار ريال( في عام 2015 
)جدول 3-1(. وكان النمو السالب في )م2( عائداً أساساً لتراجع شبه 

النقد خالل العام.

عام  نهاية  في  )م2(  الواسع  مبفهومه  النقد  عرض  رصيد  بلغ 
2016 نحو 497.5 مليار ريال مقارنة مع 521.4 مليار ريال في نهاية 
عام 2015. وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي، سجل )م2( 
2016 من ٪87.0  نحو 89.7٪ في عام  إلى  ليصل  طفيفاً  ارتفاعاً 
الرغم من االنخفاض في كل من )م2( والناجت  2015 على  في عام 
)أي  الدخل  دوران  سرعة  فإن  وبالتالي،  االسمي،  اإلجمالي  احمللي 
نسبة الناجت احمللي اإلجمالي االسمي إلى م2( قد انخفضت بشكل 

بسيط إلى 1.12 مرة في عام 2016 من 1.15 في عام 2015.

أما عرض النقد مبفهومه الضيق )م1(؛ فقد تباطأ معدل منوه 
مسجاًل نحو 1.1٪ في عام 2016 مقارنًة بنحو 2.1٪ في عام 2015، 
ويعزى ذلك إلى تباطؤ منو الودائع حتت الطلب، على الرغم من أن 
بذلك  لتتراجع  السابق،  بالعام  مقارنة  أعلى  كان  املتداول  النقد  منو 
)م1(  في  الزيادة  من  كنسبة  الطلب  حتت  الودائع  مساهمة  حصة 
2016 مقارنًة بنحو 73.4٪ في عام  لتقتصر على 35.8٪ في عام 

2015، في حني أن نسبة النقد املتداول قد زادت تبعا لذلك.

Table (3-1)
Money Supply

جدول رقم )3- ١(
عرض النقد 

QR Million     مليون ريال قطري

Items 2014 2015 2016
Change   التغير

(2016/2015) البيــــــــــان
قيمة

Value %

Money Supply ( M1 ) 124,256.40 126,924.80 128,348.50 1,423.70 1.1 عرض النقد ) م1 (

Currency in Circulation 10,322.30 11,032.70 11,947.00 914.3 8.3 النقد في التداول

Demand Deposits 113,934.10 115,892.10 116,401.50 509.4 0.4 الودائع حتت الطلب

Quasi Money 379,768.70 394,458.20 369,199.40 -25,258.80 -6.4 شبه النقد

Time Deposits 223,437.40 242,417.10 244,790.40 2,373.30 1 الودائع ألجل

Deposits in Foreign Currencies 156,331.30 152,041.10 124,409.00 -27,632.10 -18.2 الودائع بالعمالت األجنبية

Money Supply ( M2 ) 504,025.10 521,383.00 497,547.90 -23,835.10 -4.6 عرض النقد ) م2 (
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According to these developments, the balance of M1 
was about QR128.3 billion at the end of 2016 compared 
to QR126.9 billion at the end of 2015. This level of M1 
represents 33.2% of non-oil GDP in 2016 compared to 
34.5% In 2015. As a result, M1 (relative to non-oil GDP) 
declined slightly from about 1.42 in 2015 to 1.29 in 2016.

For the Quasi Money, the year 2016 witnessed a 6.4% 
decline after registering a growth rate of 3.9% in 2015. 
The decline in the Quasi Money is due to continued decline 
in foreign currency deposits and a slow growth in Time 
deposit in QR. The decline in deposits in foreign currencies 
is mainly due to a decrease in public sector deposits. 
The decline in foreign currency deposits combined with 
the decline in money supply (M2) led to a decline in the 
dollarization rate (i.e., the proportion of foreign currency 
deposits in broad money supply) to 25% in 2016 from 
29.2% in the previous year. Overall dollarization declined 
to a low of 24.34% in July 2016 before rising at the end of 
the year (Chart 3-1).

لتلك التطورات؛ فقد بلغ رصيد )م1( نحو 128.3 مليار  ووفقاً 
ريال في نهاية 2016 في مقابل  126.9 مليار ريال في نهاية عام 
الناجت  من   ٪33.2 نسبته  ما  )م1(  من  املستوى  هذا  وميثل   ،2015
احمللي اإلجمالي غير النفطي في عام 2016 مقارنة مع 34.5٪ في 
عام 2015. ونتيجًة لذلك فقد تراجعت سرعة تداول )م1( )نسبًة إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي( بشكل طفيف من نحو 1.42 

في عام 2015  إلى 1.29 في عام 2016.

وبالنسبة لشبه النقد، فقد شهد عام 2016 تراجعاً بنسبة ٪6.4 
بعدما سجل منواً بنسبة 3.9٪ في عام 2015. ويعزى التراجع الذي 
األجنبية،  بالعمالت  الودائع  تراجع  استمرار  إلى  النقد  شبه  شهده 
الودائع  في  االنخفاض  ويعود  بالريال.  ألجــل  الــودائــع  منو  وتباطؤ 
بالعمالت األجنبية بشكل رئيسي إلى انخفاض ودائع القطاع العام. 
وقد أدى تراجع الودائع بالعمالت األجنبية جنباً إلى جنب مع تراجع 
عرض النقد مبفهومه الواسع )م2(، إلى تراجع "نسبة الدولرة" )أي 
نسبة الودائع بالعملة األجنبية في عرض النقد مبفهومه الواسع( إلى 
25٪ في عام 2016 من 29.2٪ في العام السابق. وعموما انخفضت 
نسبة الدولرة خالل العام إلى أدنى مستوى لها والبالغ نحو ٪24.34 

في يوليو 2016 قبل أن ترتفع في نهاية السنة )الشكل 1-3(.
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شكل رقم )3-١(
نسبة الدولرة
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II. Credit Developments 

Domestic credit growth continued to grow in 2016, 
although its sources varied from the previous year 2015. 
Despite  the growth rate was stable at 12.6% (12.7% in 
2015), the sources of this growth varied between the two 
years. In 2016, the growth rate of credit to the public sector 
accelerated to jump from about 2% in the previous year 
to 23.3% in the report year, bringing the balance to about 
QR293.9 billion compared to QR238.3 billion at the end 
of 2015, while the growth rate of the credit to the private 
sector slowed to 6.5% compared to 19.7% in the previous 
year (Table 3-2).

ثانيًا- تطورات االئتمان

استمرت وتيرة النمو في االئتمان احمللي خالل عام 2016، وإن 
تباينت مصادره عن مثيله اخلاص بالعام السابق 2015. فرغم الثبات 
التقريبي ملعدل النمو عند 12.6٪ )12.7٪ في عام 2015(؛ إال أن 
 ،2016 العام  ففي  العامني.  بني  ما  تباينت  قد  النمو  هذا  مصادر 
نحو  من  لتقفز  العام  للقطاع  املقدم  االئتمان  تسارعت معدالت منو 
2٪ في العام السابق لتسجل 23.3٪ في عام التقرير، ليصل بذلك 
رصيدها إلى نحو 293.9 مليار ريال مقارنًة بنحو 238.3 مليار ريال 
في نهاية عام 2015، في الوقت الذي تباطأ فيه معدل منو االئتمان 
املقدم للقطاع اخلاص ليقتصر على نحو 6.5٪ مقارنًة بنحو ٪19.7 

في العام السابق )جدول 2-3(.

Items 2014 2015 2016

Change   التغير
(2016/2015) البيــــــــــان

قيمة
Value %

Public Sector 233,563.90 238,282.20 293,875.90 55,593.70 23.3 القطاع العام

Government 64,737.00 76,822.10 138,683.20 61,861.10 80.5 احلكومة

Government Institutions 140,426.80 140,148.00 139,386.40 -761.6 -0.5 املؤسسات احلكومية

Semi- Government  Institutions 28,400.10 21,312.10 15,806.30 -5,505.80 -23.3 املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector 352,966.60 422,467.40 450,065.40 27,598.00 6.5 القطاع اخلاص

General Trade 48,154.40 59,015.80 64,520.70 5,504.90 9.3 التجارة العامة

Industry 10,856.80 15,342.20 15,773.30 431.1 2.8 الصناعة

Contractors 30,367.40 37,543.80 38,155.70 611.9 1.6 املقاولون

Real Estate 95,142.30 121,214.20 130,490.10 9,275.90 7.7 العقارات

Consumption 99,121.70 115,842.20 119,953.20 4,111.00 3.5 االستهالك

Services 62,082.30 65,752.60 71,243.80 5,491.20 8.4 اخلدمات

Others Sectors 7,241.70 7,756.60 9,928.60 2,172.00 28 قطاعات أخرى

Total Domestic Credit 586,530.50 660,749.60 743,941.30 83,191.70 12.6 إجمالي التسهيالت
االئتمانية داخل قطر

Table (3-2)
Domestic Credit by Economic Activity

جدول رقم )3-٢(
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

QR Million     مليون ريال قطري
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The slowdown in growth in credit to the private sector 
during 2016 partly reflects the sharp growth in public sector 
credit, particularly government credit, which rose by 80.5% 
to QR138.7 billion. The latter may also be a reflection of 
the impact of the high growth base in the previous year. 
All sectors were affected by this decline, except in the 
services and other sectors, which witnessed rapid growth 
rates (Chart 3-2).

There was a significant change in the composition of 
the currency for both deposits and credit in 2016; credit 
growth in local currency accelerated with the stability of 
its deposits, while credit growth in foreign currency slowed 
with the acceleration of its deposit ratio (Table 3-3).

عام  اخلاص خالل  للقطاع  املقدم  االئتمان  في  النمو  تباطؤ  إن 
والسيما  العام  القطاع  ائتمان  في  احلاد  النمو  جزئياً  يعكس   2016
 ٪80.5 بنسبة  ارتفاعاً  شهد  والــذي  احلكومة  إلى  املقدم  االئتمان 
أيضاً  هذا  يكون  وقد  ريــال،  مليار   138.7 نحو  إلى  رصيده  ليقفز 
انعكاس تأثير قاعدة النمو املرتفع في العام السابق. وقد تأثرت كافة 
القطاعات بذلك االنخفاض عدا قطاعي اخلدمات واألخرى اللذان 

شهدا تسارعاً في معدلي منوهما )الشكل 2-3(.

الودائع  من  لكل  العملة  مكونات  في  كبير  تغير  هنالك  وكــان 
واالئتمان خالل 2016؛ فقد تسارع منو االئتمان بالعملة احمللية مع 
بالعملة  االئتمان  منو  تباطأ  حني  في  بالودائع،  اخلاص  مثيله  ثبات 

األجنبية مع تسارع مثيله اخلاص بالودائع )جدول 3-3(. 

شكل رقم )3-٢(
نمو ائتمان القطاع الخاص

Figure No. (3-2)
Private Sector Credit Growth
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Table (3-3)
Deposit and Credit Growth

جدول رقم )3-3(
نمو الودائع واالئتمان

السنة
Year

Deposit   الودائع  Credit   اإلئتمان   

الريال القطري
QR

العمالت األجنبية
FC

اإلجمالي
Total

الريال القطري
QR

العمالت األجنبية
FC

اإلجمالي
Total

2015 4.9 13.3 8.2 7.2 39.3 15.2

2016 4.9 21.7 11.8 10.3 16.4 12.1

Note:  Includes Qatar Development Bank data.                                                                                                                   .مالحظة: املعلومات تشمل بنك قطر للتنمية                                                                                            

(%)

التجارة العامة الصناعة املقاولون العقارات االستهالك اخلدمات قطاعات اخرى
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Fiscal policy plays a key and influential role in the State 
of Qatar. Public spending is the main driver of the domestic 
economy and is one of the most important sources of 
income, spending and liquidity in the Qatar economy. In 
the past years, public spending has witnessed an increase 
in the pace of economic development to achieve Qatar 
National Vision 2030 in human, social, economic and 
environmental development, while continuing to allocate 
a high percentage of the budget to public projects and 
infrastructure.

The following is a summary of the most important 
developments in the State Budget items during the fiscal 
year 2016, and we review the most important features of 
the State Budget estimates for 2017.

The State Budget for 2016

Preliminary data for the 2016 State budget indicate that 
public revenues fell by 12.2% compared to the previous 
fiscal year, with expenditures rising by 11.6%. Thus, a 
budget deficit of QR49.9 billion was occurred compared to 
a deficit of QR5.6 billion in the previous fiscal year.

The following is a more detailed review of the 
developments in both public revenues and public 
expenditures during 2016.

1. Public Revenue

Public revenues for 2016 declined to QR161.2 billion 
compared to QR183.5 billion for the previous fiscal year. 
The decline in total public revenues is due to an average 
decline in oil prices to below $ 50 a barrel. The decline in 
the public revenues during the fiscal year was the result of 
the following:

First: oil and gas revenues, which represent the most 
important source of public revenues in Qatar, recorded 
QR132.9 billion compared to QR170.6 billion in the 
previous fiscal year, recording a decline of 22.1%. This has 
been reflected in a decrease in its relative importance of 
total revenues to 82.4% compared to 93% in the previous 
fiscal year.

تلعب السياسة املالية الدور الرئيسي واملؤثر بدولة قطر، فاإلنفاق 
العام ميثل احملرك الرئيسي لالقتصاد احمللي، وهو من أهم مصادر 
األعوام  وخالل  القطري.  االقتصاد  في  والسيولة  واإلنفاق  الدخل 
التنمية  مبــعــدالت  لــإلســراع  تــزايــداً  الــعــام  اإلنــفــاق  شهد  السابقة، 
االقتصادية لتحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، مع االستمرار في تخصيص نسبة 
مرتفعة من املوازنة للصرف على املشروعات العامة والبنية التحتية.

وفيما يلي نتناول بإيجاز أهم التطورات التي شهدتها بنود املوازنة 
2016، كما نستعرض أهم مالمح األرقام  املالي  العام  العامة خالل 

التقديرية ملوازنة العام 2017.

الموازنة العامة الفعلية لعام ٢0١6

تراجع  إلى   2016 لعام  العامة  للموازنة  األولية  البيانات  تشير 
اإليرادات العامة بنحو 12.2٪ مقارنة بالعام املالي السابق، مع ارتفاع  
النفقات بنسبة تبلغ نحو 11.6٪. وقد أدى ذلك إلى أن تشهد املوازنة 
العامة عجزاً يبلغ نحو 49.9 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 5.6 مليار 

ريال في موازنة العام املالي السابق.

وفيما يلي نعرض بشكل أكثر تفصياًل للتطورات التي شهدتها كل 
من اإليرادات العامة والنفقات العامة خالل عام 2016.

١. اإليرادات العامة

مليار   161.2 نحو  إلى   2016 لعام  العامة  اإليــرادات  تراجعت 
ريال، مقارنة بنحو 183.5 مليار ريال للعام املالي السابق. ويعزى ذلك 
النفط في  إلى تراجع أسعار  العامة  التراجع في إجمالي اإليرادات 
املتوسط إلى ما دون خمسني دوالراً للبرميل. هذا وقد جاء التراجع 

في اإليرادات العامة خالل العام املالي محصلة ملا يلي:

مصدر  أهــم  متثل  والتي  والــغــاز  النفط  ــرادات  إيـ سجلت  أوالً: 
بنحو  مقارنًة  ريال  132.9مليار  نحو  قطر  بدولة  العامة  لإليرادات 
170.6 مليار ريال في العام املالي السابق؛ لتسجل بذلك انخفاضاً 
أهميتها  تراجع  في  ذلــك  انعكس  وقــد   .٪22.1 نحو  نسبته  بلغت 
النسبية في إجمالي اإليرادات خالل عام التقرير إلى نحو ٪82.4 

مقارنة بنحو 93٪ في العام املالي السابق.
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Second: The transferable revenues represented by the 
revenues of various fees and taxes amounted to about 
QR28.3 billion compared to about QR12.9 billion in the 
previous fiscal year.

ثانياً: سجلت اإليرادات التحويلية واملتمثلة في إيرادات الرسوم 
والضرائب املختلفة نحو 28.3 مليار ريال مقارنًة بنحو 12.9 مليار 

ريال في العام املالي السابق.

Table (4-1)
Qatar State Budget  

جدول رقم )4-١(
الموازنة العامة الفعلية لدولة قطر

QR Million     مليون ريال قطري

Details 13/2012 14/2013 15/2014 2015* 2016 البيانات

Total Revenue 284,442 348,536 327,217 183,484 161,180 إجمالي اإليرادات

Oil & Gas** 219,374 321,930 286,947 170,594 132,861 النفط والغاز**

Miscellaneous Transferables 65,068 26,606 40,270 12,890 28,319 إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditure 207,414 242,256 225,148 189,089 211,038 إجمالي النفقات

Wages and Salaries 34,874 42,349 45,264 37,169 57,198 الرواتب واألجور

Current Expenditure 103,973 115,067 101,151 71,410 56,514 املصروفات اجلارية

Secondary Capital 17,167 15,060 15,459 30,931 3,883 النفقات الرأسمالية الثانوية

Major projects 51,400 69,780 63,274 49,579 93,443 املشروعات الرئيسية

Surplus Or Deficit 77,028 106,280 102,069 -5,605 -49,858 الفائض أو العجز

Indicators (%) مؤشرات )٪(

Oil Revenue/Total Revenue 77.1 92.4 87.7 93.0 اإليرادات النفطية / إجمالي  82.4
االيرادات 

Wages and Salaries/Total Exp. 16.8 17.5 20.1 19.7 الرواتب واألجور / إجمالي النفقات  21.3

Surplus or Deficit/GDP 11.3 14.7 13.6 -0.9 -0.9 الفائض أو العجز / الناجت  احمللى 
اإلجمالي 

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

املصدر: وزارة املالية
التمديد وفقاً للقانون رقم )2( لسنة 2015 لتحويل السنة املالية إلى سنة * أرقام أولية تغطي فترة 9 أشهر فقط )4/1-2015/12/31( حيث مت 

ميالدية.
شركة قطر للبترول.** يتضمن باب إيرادات النفط والغاز إيرادات االستثمار احملولة من 
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شكل رقم )٤-١(
الموازنة العامة الفعلية لدولة قطر

Figure No. (4-1)
Qatar State Budget

2. Public Expenditure

Public expenditure witnessed a remarkable growth in 
previous years, which contributed to the acceleration of 
economic development rates. Despite the decline in oil 
prices, public expenditure in fiscal year 2016 witnessed 
an increase of 11.6% compared to the previous year. This 
increase resulted from the following:

First: the salaries and wages item, which represents 
the first section of the public budget expenditure, stood 
at QR57.2 billion, compared with QR37.2 billion in the 
previous year; an increase of about 53.8%, in part because 
the 2015 budget was limited to only nine months. Thus its 
relative importance to total public expenditure increased to 
27.1% compared to 19.7% in the previous year.

Second: the current expenditures item, which represents 
the second part of the budget expenditure, amounted to 
QR56.5 billion compared to QR71.4 billion in the previous 
year, a decrease of about 20.9%. Its relative importance 
of  the total expenditures decreased to 26.8% compared to 
37.8% in the previous year

٢. النفقات العامة

السنوات  خــالل  ملحوظة  منــو  وتــيــرة  العامة  النفقات  شهدت 
وعلى  االقتصادية؛  التنمية  باإلسراع مبعدالت  ساهم  السابقة، مما 
الرغم من انخفاض أسعار النفط إال أن اإلنفاق العام في العام املالي 
وقد  السابق،  بالعام  مقارنًة  بنسبة ٪11.6  ارتفاعاً  2016 قد شهد 

جاءت هذه الزيادة محصلة ملا يلي:

من  األول  الباب  ميثل  الــذي  واألجــور  الرواتب  بند  سجل  أوالً: 
بنحو  ريال مقارنًة  العامة نحو 57.2 مليار  باملوازنة  النفقات  جانب 
37.2مليار ريال في العام السابق؛ ليسجل بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 
نحو 53.8٪، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى أن موازنة عام 2015 قد 
اقتصرت على تسعة أشهر فقط، وعليه فقد ارتفعت أهميته النسبية 
بنحو  مقارنًة   ٪27.1 نحو  إلى  لتصل  العامة  النفقات  إجمالي  إلى 

19.7٪ للعام السابق.

الثاني  الباب  والذي ميثل  اجلارية  املصروفات  بند  ثانياً: سجل 
مقارنًة  ريال  مليار   56.5 نحو  العامة  باملوازنة  النفقات  جانب  من 
انخفاضاً  بذلك  ليسجل  السابق؛  العام  في  ريال  71.4مليار  بنحو 
تبلغ نسبته نحو 20.9٪ لتتراجع على أثر ذلك أهميته النسبية في 
إجمالي النفقات لتقتصر على نحو 26.8٪ مقارنًة بنحو 37.8٪ في 

العام السابق.
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Third: the item of secondary capital expenditures, 
which represents the third part of the expenditure in the 
general budget, declined to about QR3.9 billion compared 
to QR30.9 billion in the previous fiscal year, a significant 
decline of 87.4%, thus shrinking its relative importance to 
only 1.8%.

Fourth: the main projects item, which represents the 
fourth section of the public budget expenditure, stood at 
QR93.4 billion compared to QR49.6 billion in the previous 
year. This represents a significant increase of 88.3%. Thus, 
the government confirmed its intention to proceed with 
the implementation of infrastructure projects, especially 
those related to the hosting of the 2022 World Cup and the 
achievement of Qatar National Vision 2030.

The State Budget Estimates for 2017

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. 

The public budget for 2017 is the second full year 
budget, after the extension of the 2014/2015 budget for 
an additional nine months up to the end of December 2015.

The most important features of the budget for the year 
2017 are as follows:

* Public revenues in the fiscal year 2017 budget were 
estimated at QR170.1 billion, an increase of 9% above 
the same period of 2016, and an increase of 5.5% above 
the actual figures of the general budget for 2016. These 
estimates came as a resultant of the  followings:

- The budgeted oil and gas revenues increased by 9.9% 
compared with their equivalent of the 2016 budget, with 
a decline of 2.2% from actual revenues recorded in the 
budget of 2016.

- The budgeted miscellaneous  transferable income 
increased by 6.2% compared with the corresponding item 
in last year's budget, with a significant increase compared 
to actual revenues recorded in the 2016 budget.

* In terms of public expenditure, it was estimated 
at QR198.5 billion, a decrease of 2% from its 2016 
corresponding level, and a larger decline of about 6% 
from the actual budget figures for the same year. These 
estimates came as a result of  the followings:

ثالثاً: انخفض بند النفقات الرأسمالية الثانوية والذي ميثل الباب 
الثالث من جانب النفقات باملوازنة العامة إلى نحو 3.9 مليار ريال 
مقارنًة بنحو 30.9مليار ريال في العام املالي السابق؛ ليسجل بذلك 
تبلغ نسبته 87.4٪ لتنخفض بذلك أهميته النسبية  انخفاضاً كبيراً 

لتقتصر على نحو 1.8٪ فقط.

رابعاً: سجل بند املشروعات الرئيسية والذي ميثل الباب الرابع 
من جانب النفقات باملوازنة العامة نحو 93.4مليار ريال مقارنًة بنحو 
49.6مليار ريال في العام السابق؛ ليسجل بذلك ارتفاعاً كبيراً بلغت 
نسبته نحو 88.3٪. وبذلك أكدت احلكومة عزمها على املضي قدماً 
في تنفيذ مشروعات البنية التحتية السيما تلك املتعلقة باستضافة 

مونديال 2022، ولتحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030".

تقديرات الموازنة العامة لعام ٢0١7

عدل القانون رقم )2( لسنة 2015 النظام املالي للدولة بتحويل 
السنة املالية إلى سنة ميالدية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية 
ديسمبر من كل عام بعد أن كانت تبدأ في األول من أبريل وتنتهي في 

نهاية مارس من العام التالي.

وتعتبر املوازنة العامة لعام 2017 هي املوازنة الثانية لعام ميالدي 
كامل، بعد متديد العمل مبوازنة العام 2015/2014 ملدة تسعة أشهر 

إضافية، لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015. 

وقد جاءت أهم مالمح املوازنة العامة لعام 2017 كما يلي:

بنحو   2017 املالي  العام  موازنة  في  العامة  ــرادات  اإلي قدرت   *
170.1 مليار ريال بارتفاع معدله 9٪ عن مثيلتها في عام 2016، 
العامة   للموازنة  الفعلية  األرقــام  عن   ٪5.5 نسبتها  تبلغ  وبزيادة 

لعام 2016، وقد جاءت هذه التقديرات محصلة ملا يلي:

 ٪9.9 بنسبة  باملوازنة  املقدرة  والغاز  البترول  إيــرادات  ارتفاع   -
التقديرات  تلك  تراجع  مع   ،2016 عام  مبوازنة  مبثيلتها  مقارنًة 

بنحو 2.2٪ عن اإليرادات الفعلية املسجلة مبوازنة 2016.

بنسبة  باملوازنة  املقدرة  املتنوعة  التحويلية  اإليــرادات  ارتفاع   -
6.2٪ عن مثيلتها املناظرة في موازنة العام املاضي، مع زيادتها 

زيادة كبيرة مقارنة باإليرادات الفعلية املسجلة مبوازنة 2016.

* أما على صعيد النفقات العامة؛ فقد قدرت بنحو 198.5 مليار 
ريال بتراجع قدره 2٪ عن مثيلتها في عام 2016، وبتراجع أكبر 
يبلغ نحو 6٪ عن األرقام الفعلية للموازنة العامة لذات العام، وقد 

جاءت هذه التقديرات محصلة ملا يلي:



Public Financeالمالية العامة

51 Fortieth Annual Report 2016 التقرير السنوي األربعون ٢٠١٦

- Budgeted salaries and wages decreased by 4.4% 
compared to their budget for 2016, with a sharper 
decline of about 16.1% from the actual expenditures 
recorded in the 2016 budget.

- Budgeted current expenditures has declined by 8.5% 
compared to  their 2016 budgeted levels, with a decline 
of about 6.4% from the actual expenditure recorded in 
the 2016 budget.

- The budgeted secondary capital expenditure increased 
by 18.1% compared with its budget for 2016, with a 
slightly higher rate of about 11.8% than the actual 
expenditures recorded in the budget of 2016.

- Finally, the budget expenditures of the main projects 
increased by 2.7% compared to their budget for 2016, 
with a slight decline of only 0.2% from the actual 
expenditure recorded in the 2016 budget.

Details

2016 2017
البيانات

فعلية
 Actual

 تقديرية 
Estimates

 تقديرية 
Estimates

Total Revenue إجمالي اإليرادات 170,076 156,005 161,180

Oil & Gas إيرادات البترول والغاز 130,000 118,250 132,861

Miscellaneous Transferable إيرادات حتويلية متنوعة 40,076 37,755 28,319

Total Expenditure إجمالي النفقات 198,453 202,486 211,038

Wages and Salaries الرواتب واألجور 47,990 50,214 57,198

Current Expenditure املصروفات اجلارية 52,907 57,847 56,514

Secondary Capital 3,883 3,677 4,341 الرأسمالية الثانوية

Major Projects املشروعات الرئيسية 93,215 90,749 93,443

Surplus Or Deficit الفائض أو العجز 28,377- 46,481- 49,858-

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

جدول رقم )4-٢(
التقديرات األولية للموازنة العامة 

لدولة قطر لعام ٢٠١7
QR Million     مليون ريال قطري

- تراجع نفقات الرواتب واألجور املقدرة باملوازنة بنسبة 4.4٪ مقارنًة 
مبثيلتها مبوازنة عام 2016، مع تراجعها بشكل أكثر حدة يبلغ معدله 

نحو 16.1٪ عن النفقات الفعلية املسجلة مبوازنة عام 2016.

- تراجع نفقات املصروفات اجلارية املقدرة باملوازنة بنسبة ٪8.5 
مقارنًة مبثيلتها مبوازنة عام 2016، مع تراجعها بشكل أقل يبلغ 
معدله نحو 6.4٪ عن النفقات الفعلية املسجلة مبوازنة عام 2016.

- ارتفاع النفقات الرأسمالية الثانوية املقدرة باملوازنة بنسبة ٪18.1 
مقارنًة مبثيلتها مبوازنة عام 2016، مع ارتفاعها بشكل أقل يبلغ 

معدله نحو 11.8٪ عن النفقات الفعلية املسجلة مبوازنة 2016.

باملوازنة  املقدرة  الرئيسية  املشروعات  نفقات  ارتفاع  وأخيراً   -
تراجعها  مع   ،2016 عام  مبوازنة  مبثيلتها  مقارنًة   ٪2.7 بنسبة 
بشكل طفيف ال يتجاوز معدله 0.2٪ عن النفقات الفعلية املسجلة 

مبوازنة 2016.
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Balance of Payments

Preliminary estimates of Balance of Payments (BoP) 
for the State of Qatar continued in deficit in 2016 and 
registered deficit of QR20.3bn as against QR20.0bn in 2015. 
The deficit resulted from net of current account deficit of 
QR30.3bn along with the surplus in Capital & Financial 
account at QR13.8bn during 2016 (Table 5-1).

ميزان المدفوعات                                           

سجلت التقديرات األولية مليزان املدفوعات لدولة قطر في عام 
بقيمة 20.3 مليار ريال مقابل 20.0 مليار ريال في  2016  عجزاً 
عام 2015. ونتج ذلك العجز عن صافي عجز احلساب اجلاري البالغ 
واملالي مببلغ  الرأسمالي  احلساب  في  والفائض  ريال،  مليار   30.3

13.8 مليار ريال خالل عام 2016 )جدول 1-5(.

Table (5-1)
Qatar Balance of Payments                                                                                            

جدول رقم )٥-١(
ميزان المدفوعات القطري

QR Million     مليون ريال قطري

ITEM 2012 2013 2014 2015 2016 البند

Current Account 225,681 220,078 179,852 50,053 -30,301 احلساب اجلاري

Capital & Financial Account -161,612 -189,817 -179,004 -71,610 13,840 احلساب الرأسمالي واملالي

Overall Balance      58,529 32,994 4,708 -20,031 -20,320 امليزان الكلي

شكل رقم )٥-١(
ميزان المدفوعات القطري

Figure No. (5-1)
Qatar Balance of Payments 
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Current Account

Current Account Balance (CAB) reflects outcome of 
transactions between Qatar and rest of the world involving 
Goods, Services, Income and current transfers.

The deficit of QR30.3bn under CAB can be compared 
with surplus of QR50.1bn during 2015 (after nearly two 
decades of surpluses) where its impact here has been 
limited given country’s greater dependence on gas exports 
and long-term nature of contracts. The current account 
deficit as a percentage of GDP stood at 5.5% in 2016, 
which followed by surplus in CAB at 8.4% in 2015.

Deficit in CAB generated from decrease in surplus on 
goods account (by QR85.5bn), increase in deficit on services 
account (by QR2.1bn), decease in deficit in income account 
(by QR8.9bn) and increase in transfers account deficit (by 
QR1.7bn) during 2016 over 2015 (Table 5-3).

الحساب الجاري                                                                                

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

وميكن مقارنة العجز البالغ 30.3 مليار ريال بفائض قدره 50.1 
مليار ريال خالل عام 2015 )بعد ما يقرب من عقدين من الفوائض(، 
حيث كان تأثيره محدوداً بالنظر إلى االعتماد األكبر على صادرات 
اجلاري  احلساب  في  العجز  وبلغ  األجــل.  طويلة  العقود  ذات  الغاز 
كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي نحو 5.5٪ في عام 2016، 

مقارنة بفائض بنسبة 8.4٪ في عام 2015.

وقد تولد العجز في ميزان احلساب اجلاري من تراجع فائض 
من  كل  في  العجز  ــادة  وزي ريــال،  مليار   85.5 بقيمة  السلع  حساب 
بنحو   التحويالت  وحساب  ريــال  مليار  بنحو2.1  اخلدمات  حساب 
مليار  بقيمة 8.9  الدخل  تراجع عجز حساب  مع  ريال،  مليار   1.7

ريال، خالل عام 2016 عن عام 2015 )جدول 3-5(.

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

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

QR Million     مليون ريال قطري

ITEM 2012 2013 2014 2015 2016 البند

Exports  (fob)                 483,951 485,343 461,197 281,351 208,403 الصادرات )فوب(
Natural Gas (Including 
Condensates) 300,812 318,640 310,976 184,018 127,962

الغاز الطبيعي )مبا فيه 
املكثفات(

Oil                                        95,060 90,555 78,607 38,300 41,962 النفط

Other Exports 83,090 70,378 64,723 49,515 29,918 صادرات أخرى

Re Exports 4,990 5,771 6,891 9,518 8,561 إعادة التصدير

Imports  (fob) -112,065 -114,568 -113,369 -103,726 -116,240 الواردات )فوب(

Trade Balance 371,886 370,775 347,828 177,625 92,163 امليزان التجاري
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During 2016, trade surplus reached QR92.2bn vis-à-vis 
QR177.6bn in 2015, declined by 48.1% (where exports of 
goods declined by 25.9% and imports increased by 12.1% 
on year on year (y-o-y) basis).

Majority of Qatari exports are energy-related. Exports 
of LNG (including condensate) and oil together shares 
81.5% of the total exports revenue.  The relative share of 
oil and re-exports to total exports increased during 2016 
while relative share of Natural Gas exports and other Non-
Oil to total exports decreased. 

Qatar’s diversification aimed for reducing reliance on the 
hydrocarbon sector for growth and revenue, while retaining 
the country’s role in the global natural gas market. Further, 
the same visible as exports as a percentage of country’s 
GDP reached 37.5%.  Also, the share of other exports stood 
around 14.4% of total exports, showing non-hydrocarbon 
sector started visible gains, an indication of increasing 
diversification towards the non-hydrocarbon sector in 
the economy.

Also, the share of exports of goods in CA receipts 
decreased by 5.3 percentage points during 2016 from the 
level recorded around 71.4% during 2015.

وخالل عام 2016، بلغ الفائض التجاري 92.2 مليار ريال مقابل 
بنسبة 48.1٪ )حيث  2015، منخفضاً  ريال في عام  مليار   177.6
انخفضت صادرات السلع بنسبة 25.9٪، وارتفعت الواردات بنسبة 

12.1٪ ) على أساس سنوي(.

وغالبية الصادرات القطرية ذات صلة بالطاقة. وتشكل صادرات 
الغاز الطبيعي املسال )مبا في ذلك املكثفات( وصادرات النفط معاً 
81.5٪ من إجمالي عائدات الصادرات. وارتفعت احلصة النسبية من 
النفط وإعادة التصدير إلى إجمالي الصادرات خالل عام 2016، في 
حني تراجعت حصة صادرات الغاز الطبيعي والصادرات غير النفطية 

األخرى إلى إجمالي الصادرات.

النفط  االعتماد على قطاع  تقليل  إلى  التنويع في قطر  ويهدف 
الدولة في  دور  ــرادات، مع احلفاظ على  واإلي للنمو  والغاز كمصدر 
مئوية  كنسبة  الصادرات  نسبة  وتبلغ  العاملي.  الطبيعي  الغاز  سوق 
إن حصة  بالذكر  وجدير   .٪37.5 نحو  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من 
الصادرات، حيث  إجمالي  نحو 14.4٪ من  تبلغ  األخرى  الصادرات 
يدل  واضحة، مما  مكاسب  الهيدروكربونية  غير  القطاعات  أظهرت 

على زيادة التنويع نحو القطاع غير الهيدروكربوني في االقتصاد. 

كما انخفضت حصة الصادرات من السلع في عائدات احلساب 
اجلاري بنسبة 5.3 نقطة مئوية خالل عام 2016 مقارنة باملستوى 

املسجل عند 71.4٪ خالل عام 2015.

شكل رقم )٥-٢(
الصادرات، الواردات والميزان التجاري     

Figure No. (5-2)
Exports, Imports and the 
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Under the non-merchandise head, its net deficit 
reached QR122.5bn, decreased by 4.0% over previous year. 
Over the period, services exports achieved major growth, 
because of increase in transportation and travel services. 
As a net importer of services and major service payments 
were increasing due to spending for constructions for the 
upcoming FIFA world cup related projects and thereby net 
deficit in trade in services increased by QR2.1bn during 
2016 over last year to post at QR59.6bn (Table 5-3). 

Exports of goods and services together declined during 
the year by 1.8% whereas imports of goods and services 
rose by 8.7% on year on year.

Deficit in income account decreased to QR4.0bn during 
2016 vis-vis QR13.0bn during 2015 (decline of 69.2% over 
previous year), covers investments’ income generated 
from external assets and liabilities. Decrease of income 
account deficit mainly supported by the lower payments 
that reduced by 27.6% (or QR11.4bn) over previous year 
to post at QR29.9bn in 2016.  Again, net current transfers 
during 2016 reported a deficit of QR58.9bn as compared 
with QR57.2bn in 2015.

 ، ريــال  مليار   122.5 نحو  التجاري  غير  احلساب  عجز  وبلغ 
بانخفاض نسبته 4.0٪ عن العام السابق. وخالل هذه الفترة، حققت 
النقل والسفر.  زيادة خدمات  بسبب  كبيراً  صادرات اخلدمات منواً 
وباعتبارها مستورداً صافياً للخدمات ونظراً ألن مدفوعات اخلدمات 
الرئيسية في ازدياد بسبب اإلنفاق على إنشاءات مشاريع كأس العالم، 
لذا فقد ارتفع العجز الصافي في ميزان اخلدمات مبقدار 2.1 مليار 
ريال خالل عام 2016 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 59.6 مليار 

ريال ، )جدول 3-5(.

بنسبة  العام  خالل  معاً  واخلدمات  السلع  صــادرات  وانخفضت 
1.8٪ في حني ارتفعت وارداتهما بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي.

وانخفض العجز في الدخل إلى أربعة مليارات ريال خالل عام 
2016 مقابل 13.0 مليار ريال خالل عام  2015 )بانخفاض بنسبة 
من  املتولدة  االستثمارات  دخل  ويشمل  السابق(،  العام  عن   ٪69.2
حساب  عجز  انخفاض  ويعزى  اخلارجية.  واملطلوبات  املــوجــودات 
بنسبة  تراجعت  التي  املدفوعات  النخفاض  رئيسي  بشكل  الدخل 
إلى 29.9  لتصل  السابق  العام  عن  ريال(  مليار  )أو 11.4   ٪27.6
مليار ريال في عام 2016. ومرة أخرى، بلغ  عجز صافي التحويالت 
اجلارية خالل عام 2016 ما قيمته 58.9 مليار ريال مقارنة مع 57.2 

مليار ريال في عام 2015.

Capital and Financial Account

Capital account balance posted deficit of QR3.0bn 
during 2016, represented 11.7% rise compared with 
previous year. It can be noted that for the first time during 
2012-2016, financial account balance was in surplus 
of QR16.9bn vis-à-vis deficit of QR68.9bn, observed a 
year before. 

As a result, Capital & Financial account registered 
surplus of QR13.8bn in 2016, while deficit of QR71.6bn 
registered in 2015 (Table 5-3). Developments under this 
head are mainly due to issuance of bonds abroad and 
increase in other investments through inter-bank foreign 
liabilities during the year.

الحساب الرأسمالي والمالي

وقد سجل رصيد احلساب الرأسمالي عجزا بقيمة ثالثة مليارات 
مقارنة   ٪11.7 بنسبة  زيــادة  ما ميثل  وهو   ،2016 عام  ريال خالل 
املالي حقق  ميزان احلساب  أن  إلى  اإلشارة  السابق. وجتدر  بالعام 
للمرة األولى خالل الفترة 2012-2016 فائضاً مقداره 16.9 مليار 

ريال مقابل عجز بقيمة 68.9 مليار ريال في العام السابق.

ونتيجة لذلك، سجل فائض احلساب الرأسمالي واملالي فائضا 
مليار  2016، مقارنة بعجز 71.6  ريال في عام  مليار  بقيمة 13.8 
حدثت  التي  التطورات  وتعزى   .)3-5 )جــدول   2015 عام  في  ريال 
في هذا اإلطار إلى إصدار السندات اخلارجية وزيادة االستثمارات 
األخرى من خالل زيادة االلتزامات اخلارجية فيما بني البنوك خالل 

السنة.
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Direct investment head remained in net outflow and 
posted QR25.9bn in 2016 vis-à-vis QR10.7bn in 2015. 
Residents invested QR28.8bn in direct investment abroad 
while foreign investors invested QR2.8bn in direct 
investment in Qatar during 2016.  This can be compared 
with 2015 when residents invested QR14.6bn abroad while 
foreign investors re-invested QR3.9bn inside Qatar. The net 
increases in direct investment mainly arise due to rise of 
claims on affiliated enterprises overseas in the banking 
sector during the period.

للخارج  تدفقات  صافي  تسجيل  في  املباشر  االستثمار  استمر 
بلغت 25.9 مليار ريال في عام 2016 مقابل 10.7 مليار ريال في عام 
2015. واستثمر املقيمون 28.8 مليار ريال في االستثمار املباشر في 
اخلارج بينما استثمر األجانب 2.8 مليار ريال في االستثمار املباشر 
في قطر خالل عام 2016. وميكن مقارنة هذا مع عام 2015 عندما 
استثمر املقيمون 14.6 مليار ريال في اخلارج، بينما استثمر األجانب 
3.9 مليار ريال داخل قطر. وتعود الزيادة الصافية في االستثمارات 
التابعة  املباشرة بشكل أساسي إلى ارتفاع املطالبات على الشركات 

في اخلارج في القطاع املصرفي خالل الفترة.

Portfolio investments generated net capital inflow of 
QR22.1bn during 2016 vis-à-vis net outflow of QR60.2bn in 
2015. Net inflow here generated from external investments 
in tradable securities in the form of equities, debt securities, 
foreign shares, and sukuks abroad. Also there was heavy 
buying pressure in country’s bourse during 2016 indicating 
soundness and confidence by foreign investors in the 
economy. Overseas issuance of government bonds amounted 
QR32.6bn ($9.0bn) and sukuks through by banks amounted 
QR8bn, mainly backed to generate net inflow during 2016.

للداخل  تدفقات  املالية صافي  االستثمارات  محفظة  ولــدت  وقد 
بقيمة 22.1 مليار ريال خالل عام 2016، مقابل صافي تدفقات للخارج 
بقيمة 60.2 مليار ريال في عام 2015. وصافي التدفقات هنا تولدت 
من االستثمارات اخلارجية في األوراق املالية القابلة للتداول في شكل 
أسهم وأوراق دين وأسهم أجنبية وصكوك خارج البالد. كما كان هناك 
ضغط شراء كبير في البورصة في البالد خالل عام 2016 ، مما يدل 
على سالمة وثقة املستثمرين األجانب في االقتصاد. وبلغت إصدارات 
السندات احلکومیة في اخلارج 32.6 ملیار ریال )9.0 ملیار دوالر(، 
ریــال، مدعومة  مليارات  ثمانية  البنوك  من خالل  الصکوك  وبلغت 

بشکل رئيسي لتولید صافي تدفقات للداخل خالل عام 2016.

شكل رقم )٥-3(
المكونات الرئيسية للحساب المالي

Figure No. (5-3)
Major Components of Financial Account 
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Table (5-3)
Qatar’s Balance of Payments  

جدول رقم )٥-3(
ميزان المدفوعات القطري

QR Million     مليون ريال قطري

 Particular 2012 2013 2014 2015 2016* البيان

A. Current Account                             225,681 220,078 179,852 50,053 -30,301 أ. احلساب اجلاري

Goods                                                      371,887 370,775 347,828 177,625 92,164 السلع

Exports  (FOB) 483,952 485,343 461,197 281,351 208,404 الصادرات )فوب(

Imports (FOB)       -112,065 -114,568 -113,369 -103,726 -116,240 الواردات )فوب(

Services                                          -50,902 -59,347 -70,371 -57,433 -59,571 اخلدمات

Services (Credit)      36,117 40,675 49,236 54,589 55,239 اخلدمات )دائن(

Travel                 10,400 12,581 16,713 18,329 19,696 السفر

Transportation    17,004 20,402 23,400 26,984 27,690 النقل

Others                 8,713 7,693 9,123 9,276 7,853 أخرى

Services (Debit) -87,019 -100,022 -119,607 -112,022 -114,810 اخلدمات )مدين(

Travel          -20,560 -24,082 -31,602 -29,741 -33,084 السفر

Transportation   -35,991 -37,294 -44,105 -41,713 -39,873 النقل

Others          -30,468 -38,646 -43,900 -40,568 -41,853 أخرى

The other investments account, mostly made up of 
overseas loans, currencies and deposits and other foreign 
assets/liabilities (including derivatives) remained in net 
inflow and increased to QR 20.7bn vis-à-vis QR2.1bn in 2015.

This major component of financial account showed 
significant moderation due to the increase in other investment 
liabilities on account of foreign inter-bank liabilities during 
the period.  

As a result of above mentioned developments, overall 
BoP for the state of Qatar continued in deficit during 2016 to 
post at QR20.3bn vis-a-visa QR 20.0bn in 2015 (Table 5-3).

تتألف في معظمها  التي  وظلت حسابات االستثمارات األخرى، 
واملوجودات/املطلوبات  والودائع  والعمالت،  اخلارجية،  القروض  من 
للداخل،  تدفقات  صافي  تسجل  املشتقات(  ذلك  في  )مبا  األجنبية 

لترتفع إلى 20.7 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال في عام 2015.

وقد أظهر هذا العنصر الرئيسي من احلساب املالي اعتداالً كبيراً 
املطلوبات  بسبب  األخرى  االستثمارية  املطلوبات  في  الزيادة  بسبب 

األجنبية فيما بني البنوك خالل الفترة.

ونتيجة للتطورات املذكورة أعاله، واصل ميزان املدفوعات الكلي 
ريال  مليار   20.3 إلى  ليصل   ،2016 عام  عجزه خالل  قطر  لدولة 

مقابل 20.0 مليار ريال في عام 2015 )جدول 3-5(.
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Income                                         -44,134 -37,724 -33,854 -12,978 -4,038 الدخل

Income (Credit)    23,726 23,264 26,923 28,368 25,902 الدخل )دائن(
Compensation of 
employees 0 0 0 0 0 تعويضات العاملني

Investment Income 23,726 23,264 26,923 28,368 25,902 دخل االستثمارات

Income (Debit)   -67,860 -60,988 -60,777 -41,346 -29,940 الدخل )مدين(
Compensation of 
employees -473 -513 -511 -555 -535 تعويضات العاملني

Investment Income -67,387 -60,475 -60,266 -40,791 -29,405 دخل االستثمارات

Current Transfers   -51,170 -53,626 -63,751 -57,161 -58,856 التحويالت اجلارية

Credit  7,172 4,064 2,566 2,278 2,160 دائن

Debit  -58,342 -57,690 -66,317 -59,439 -61,016 مدين
of which Workers' 
Remittances -37,430 -40,550 -40,367 -43,824 -43,079 منها: حتويالت العاملني

B. Capital and Financial 
Account -161,612 -189,817 -179,004 -71,610 13,840 ب. احلساب الرأسمالي واملالي

Capital Account   -22,240 -17,403 -20,128 -2,683 -2,996 احلساب الرأسمالي

Financial Account -139,372 -172,414 -158,876 -68,927 16,836 احلساب املالي

Direct Investment  -5,257 -32,257 -20,777 -10,747 -25,946 االستثمارات املباشرة

Abroad  -6,698 -29,198 -24,564 -14,645 -28,763 في اخلارج

In Qatar 1,441 -3,059 3,787 3,898 2,817 في قطر

Portfolio  Investment  10,190 -66,649 -72,556 -60,236 22,091 استثمارات احلافظة

Assets    -27,698 -59,828 -60,769 -42,242 -36,815 املوجودات

Liabilities  37,888 -6,821 -11,787 -17,994 58,906 املطلوبات

Financial Derivatives, net -5,615 2,702 1,158 -326 230 املشتقات املالية )صافي(

Other Investment     -138,689 -76,210 -66,701 2,382 20,462 استثمارات أخرى

Assets    -134,414 -40,057 -81,859 -69,125 -83,055 املوجودات

Liabilities   -4,275 -36,153 15,158 71,507 103,517 املطلوبات

C. Net Errors & Omissions  -5,540 2,733 3,860 1,526 -3,859 ج. صافي السهو واخلطأ

D. Overall Balance              58,529 32,994 4,708 -20,031 -20,320 د. امليزان الكلي
E. Change in Reserves 
( Increase - ) -58,529 -32,994 -4,708 20,031 20,320 هـ. التغير في االحتياطيات 

)الزيادة -(
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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 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. 

To fulfil these objectives, QCB executes the functions 
through its various departments. Further QCB along with 
other two financial sector regulators, 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.  Through 
the Strategic Plan, a set of target to be achieved in five-
year period are identified in line with the Qatar National 
Development Strategies (QNDS). 

The first strategic Plan 2013-16 was developed within 
the overall objective of Qatar National Vision 2030 (QNV 
2030) and in particular, the targets provides in QNDS 
2011-16.  The current plan, Strategic Plan 2017-22 is 
being prepared to continue with the financial sector 
developmental activities and take it to further dimensions.   
Thus, QCB plays a major role in ensuring sustainable 
economic development to transform the State of Qatar into 
an advanced country by the year 2030 as envisaged by the 
QNV 2030.

In this part, functions and activities conducted by 
various departments of QCB is discussed along with 
discussion on the operating environment required to carry 
out such activities. 

مقدمة

وفقاً لقانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية، الصادر 
بالقانون رقم )13( لسنة 2012، فإن مصرف قطر املركزي يهدف إلى 
الرئيسية  باملهام  منوط  ذلك  في  وهو  الوطني  االقتصاد  ودعم  تنمية 

التالية من بني مهام أخرى:

1. احملافظة على قيمة النقد وتأمني االستقرار النقدي.

2. إصدار النقد وتنظيم تداوله.

على  واإلشراف  بالرقابة  اخلاصة  والقواعد  األسس  وتطبيق  وضع   .3
القطاع املالي لضمان استقرار النظام املالي.

4. العمل كمصرف للحكومة

5. العمل كمصرف للبنوك وسائر املؤسسات املالية العاملة في قطر.

خالل  من  مهامه  بتنفيذ  املصرف  يقوم  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
الرقابيتني  الهيئتني  مع  بالتنسيق  املصرف  يقوم   كما  إداراته.  مختلف 
اآلخرتني للقطاع املالي، وهما هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر 
املالية، بوضع خطة استراتيجية لفترة خمس سنوات لتنسيق  لألسواق 
هذه  خالل  ومن  املالي.  للقطاع  التنموية  األنشطة  انسيابية  وتعزيز 
يتعني حتقيقها خالل  التي  األهداف  من  يتم حتديد مجموعة  اخلطة، 

فترة اخلمس سنوات متاشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية القطرية.

2013 - 2016 ضمن  وقد مت تطوير اخلطة االستراتيجية األولى 
اخلطة  إعداد  حالياً  ويجري   2030 الوطنية  قطر  لرؤية  العام  الهدف 
للقطاع  اإلمنائية  األنشطة  ملواصلة   2017-2022 للفترة  االستراتيجية 
املركزي  قطر  مصرف  يؤدي  وبالتالي،  أخرى.  أبعاد  إلى  ونقلها  املالي 
دوراً رئيسياً في ضمان التنمية االقتصادية املستدامة لتحويل دولة قطر 
إلى دولة متقدمة بحلول عام 2030 على النحو املتوخى في رؤية قطر 

الوطنية 2030.

وفي هذا اجلزء، تتم مناقشة املهام واألنشطة التي تقوم بها مختلف 
إدارات مصرف قطر املركزي جنباً إلى جنب مع مناقشة البيئة التشغيلية 

املطلوبة لتنفيذ مثل هذه األنشطة.





Chapter Six

الفصل السادس

تطورات السياسة النقدية، إدارة 
السيولة واألسواق المالية

Monetary Policy Development, Liquidity 
Management and Financial Markets
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Monetary Policy

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

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

Monetary Policy Actions

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, QCB raised the QCBDR and 
QCBLR were raised by 25 basis points.

2. QCB Repo rate was reduced to 2.25% from 4.50%. 

3. Repo operations maturity was reduced to 7 days from 
14 days to enable banks to meet their short-term liquidity 
mismatches at a lower rate.

4. Reserve requirement ratio was kept unchanged at 4.75% 
during the year.

السياسة النقدية 

إن الهدف األساسي للسياسة النقدية لدى مصرف قطر املركزي 
هو احلفاظ على سعر الصرف الثابت بني الريال القطري والدوالر 
األمريكي. وإن اإلطار الرسمي لسياسة سعر الصرف هو تثبيت سعر 
التحويل بني الريال القطري والدوالر األمريكي عند 3.64 ريال لكل 
دوالر. ونتيجة لذلك، يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لدى مصرف 
قطر املركزي إلدارة أسعار الفائدة قصيرة األجل بني البنوك بهدف 
والــدوالر  القطري  الريال  بني  الثابت  التحويل  سعر  على  احلفاظ 

األمريكي.

يلجأ مصرف قطر املركزي إلى عدد من األدوات النقدية لتنفيذ 
السيولة  إدارة  في  رئيسياً  دوراً  تؤدي  بدورها  التي  النقدية  سياسته 
اإللزامي"  االحتياطي   " نسبة  وتشمل  احمللي.  املالي  النظام  داخــل 
الواجب على البنوك االحتفاظ به لدى مصرف قطر املركزي بشكل 
يومي، "ومعدل فائدة ودائع البنوك لدى املصرف" والذي يحدد سلفاً 
حسب سقف  لكل بنك، "ومعدل الفائدة على القروض" الذي ميكن 
إعــادة  و"مــعــدل  املــركــزي،  قطر  مصرف  من  به  تقترض  أن  للبنوك 
الشراء" )وهو املعدل الذي ميكن للبنوك أن تقترض به من مصرف 

قطر املركزي مقابل ضمانات(.

إجراءات السياسة النقدية

التي  النقدية  للسياسة  الرئيسية  اإلجـــراءات  بعض  يلي  وفيما 
اتخذت خالل السنة:

سعر  برفع  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  قــرار  بعد   .1
من  كاًل  املركزي   قطر  مصرف  رفع  املستهدف،  الفدرالي  الفائدة 
منه مبقدار  واالقتراض  املركزي،  املصرف  لدى  اإليداع  فائدة  سعر 

ربع نقطة مئوية.

2. مت تخفيض معدل إعادة الشراء إلى 2.25٪ من ٪4.50.

3. مت تخفيض فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى سبعة أيام 
على  السيولة  تطابق  عدم  مواجهة  من  البنوك  لتمكني  يوماً   14 من 

املدى القصير بسعر أقل.

4. ظلت نسبة االحتياطي اإللزامي ثابتة عند مستوى 4.75٪ خالل 
السنة .
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Liquidity Management

Domestic liquidity conditions in Qatar are basically 
influenced by three distinct factors, namely (i) foreign 
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii) 
deposit and credit developments. Needless to say, global 
oil prices influences these factors to a great extent. Since 
the fall in global oil prices continued well into the third 
quarter of 2016, export earnings declined. The subsequent 
moderation of government revenues necessitated 
streamlining of government spending plans with a focus 
on improving efficiency. However, the last quarter of 2016 
witnessed recovery in oil prices, which in turn helped relax 
the liquidity situation.

Despite the tighter liquidity scenario for the greater 
part of 2016, the government moved ahead with its 
infrastructure investment commitments in line with the 
economic diversification strategy. On the one hand, this led 
to a surge in public sector credit growth as the government 
expanded its investment activities.  However, private sector 
credit slowed down reflecting the tighter liquidity situation. 
On the other hand, deposit growth during 2016 has been 
low by historical standards. Public sector deposit growth 
was in the negative terrain while private sector deposit 
growth was almost stagnant.

Considering these circumstances, QCB engaged in 
proactive liquidity management by resorting to various 
instruments such as QMR system, auctioning of T-bills 
and T-bonds so as to achieve the objective of effective 
liquidity management while at the same time promoting 
the objective of economic growth and maintaining 
financial stability.

These liquidity management operations by the QCB had 
a bearing on the evolution of surplus liquidity during the 
year. Surplus liquidity (i.e., the sum of net QMR deposits 
and excess reserves with QCB) expanded from QR 2.7 
billion at the end of 2015 to QR 5.8 billion by the end of 
2016.  The net impact of T-bill auctions during 2016 was 
injection of short-term liquidity amounting to QR 8.4 billion. 
On the other hand, outstanding T-bonds increased from QR 
95.28 billion at end 2015 to QR 103.48 billion in 2016. Thus, 
liquidity amounting to QR8.2 billion was absorbed from the 
system so as to manage long-term liquidity.

إدارة السيولة

تتأثر ظروف السيولة احمللية في قطر أساساً بثالثة عوامل مختلفة 
هي: )1( تدفقات النقد األجنبي؛ )2( صافي اإلنفاق احلكومي؛ و )3( 
العاملية  النفط  أسعار  أن  البيان  وغني عن  واالئتمان.  الودائع  تطور 
أسعار  في  االنخفاض  منذ  كبير.  حد  إلى  العوامل  هذه  على  تؤثر 
من  الثالث  الربع  في  جيد  بشكل  األسعار  استمرت  العاملية؛  النفط 
عام 2016، انخفضت عائدات التصدير. واستلزم االعتدال الالحق 
لإليرادات احلكومية ترشيد خطط اإلنفاق احلكومي مع التركيز على 
حتسني الكفاءة. ومع ذلك، شهد الربع األخير من عام 2016 انتعاشاً 

في أسعار النفط، مما ساعد بدوره على حتسني حالة السيولة.

وعلى الرغم من تشدد سيناريو السيولة خالل اجلزء األكبر من 
عام 2016، واصلت احلكومة تنفيذ التزاماتها االستثمارية في البُنية 
التحتية، مبا يتماشى مع استراتيجية التنويع االقتصادي. فمن ناحية، 
أدى ذلك إلى زيادة في منو االئتمان في القطاع العام حيث وسعت 
القطاع  ائتمان  تباطأ  ذلــك،  ومع  االستثمارية.  أنشطتها  احلكومة 
ناحية أخرى،  األكثر تشدداً. من  السيولة  يعكس حالة  اخلاص مما 
كان منو الودائع خالل عام 2016 منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. 
وكان منو ودائع القطاع العام في املنطقة السلبية بينما كان منو ودائع 

القطاع اخلاص راكداً تقريباً.

وبالنظر إلى هذه الظروف، عمل مصرف قطر املركزي في إدارة 
نظام  مثل  مختلفة  أدوات  إلى  اللجوء  خالل  من  للسيولة  استباقية 
بهدف  اخلزينة،  وسندات   أذون  ومــزادات  النقدي،  السوق  معدالت 
حتقيق اإلدارة الفعالة للسيولة مع تعزيز هدف النمو االقتصادي في 

الوقت نفسه.

إن عمليات إدارة السيولة من قبل مصرف قطر املركزي كان لها 
السيولة  وازدادت  السنة.  خالل  الفائضة  السيولة  تطور  على  تأثير 
الفائضة )أي مجموع الودائع الصافية للسوق النقدي واالحتياطيات 
الفائضة لدى مصرف قطر املركزي( من 2.7 مليار ريال في نهاية عام 
2015 إلى 5.8 مليار ريال بنهاية عام 2016. وكان التأثير الصافي 
ملزادات أذون اخلزينة في ضخ سيولة قصيرة األجل بقيمة 8.4 مليار 
ريال بنهاية 2016. من جهة أخرى، ارتفعت سندات اخلزينة القائمة 
من 95.28 مليار ريال بنهاية عام 2015 إلى 103.48 مليار ريال في 
نهاية عام 2016. وهكذا مت استيعاب السيولة البالغة 8.2 مليار ريال 

من النظام إلدارة السيولة طويلة األجل.
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Table (6-1)
Liquidity Indicators

جدول رقم )٦-١(
مؤشرات السيولة                                                                

QR Million     مليون ريال قطري

الرصيد القائم بنهاية السنة
Year-end (Outstanding)

صافي ودائع السوق النقدي
QMR (net)*

أذون اخلزانة
T-Bills

سندات اخلزانة
T-Bonds**

االحتياطيات الفائضة
Excess Reserves

2013 599 21,000 16,000 5,635

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

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

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

QMR Transactions

Liquidity conditions as implied by the primary liquidity 
in the banking system remained tight well into the third 
quarter of 2016. Outstanding QMR deposits transactions 
began to shrink from the third quarter of 2015 and remained 
subdued for a year until the end of third quarter in 2016 
(Chart 6-1).

معامالت السوق النقدي القطري

لوحظ أن ظروف السيولة املعبر عنها بالسيولة األولية في النظام 
املصرفي قد بقيت ضيقة في الربع الثالث من عام 2016. وقد بدأت 
عمليات ودائع السوق النقدي في التراجع في الربع الثالث  من العام 
2015، وظلت ضعيفة ملدة سنة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016 

شكل )1-6(.

شكل رقم )6-١(
السيولة األولية )الحجم والتغيرات السنوية( 

Figure No. (6-1)
Primary Liquidity (Volume and Y-o-Y Change) 

ودائع السوق النقدي فائض السيولة األولية
 منو السيولة األولية ٪ منو ودائع السوق النقدي ٪

QMR Deposit Primary Liquidity Surplus
QMR Deposits (Y-o-Y %) Primary Liquidity (Y-o-Y %)
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Thus, the annual change in QMR deposits and primary 
liquidity surplus was negative until Q3-2016. Liquidity 
conditions began to improve in the last quarter of 2016. 
Thus, at the end of 2016, QMR deposits and primary liquidity 
expanded significantly. At the end of 2016, primary liquidity 
surplus stood at QR5.78 billion. It may be noted that the 
improvement in liquidity coincides with the recovery in 
global oil prices the last quarter of 2016. 

وفائض  الثاني  بالربع  الودائع  في  السنوي  التغير  كان  وهكذا، 
وبدأت   .2016 عام  من  الثالث  الربع  حتى  سلبياً  األولية  السيولة 
وكذلك  العام،  نفس  من  األخير  الربع  في  تتحسن  السيولة  ظروف 
في نهاية العام، حيث توسعت ودائع السوق النقدي والسيولة األولية 
ريال.  مليار   5.78 األولية  السيولة  فائض  بلغ  حيث  كبير.  بشكل 
وجتدر اإلشارة إلى أن التحسن في السيولة تزامن مع انتعاش أسعار 

النفط العاملية في الربع األخير من عام 2016.

Table (6-2)
QMR Transactions

جدول رقم )٦-٢(
معامالت السوق النقدي القطري 

QR Million     مليون ريال قطري

الفترة
Period

ودائع السوق 
النقدي

QMR Deposit

قروض السوق 
النقدي

QMR Loan

 صافي السوق
النقدي

Net QMR 
Outstanding

فائض االحتياطي
Excess 

Reserves

فائض السيولة 
األولية

Primary 
Liquidity 
Surplus

التغير السنوي )٪( 
Y-o-Y Change (%)

ودائع السوق 
النقدي
QMR 

Deposits

 السيولة األولية
Primary 
Liquidity

Jan-16 180 0 180 3,077 3,256 -98 -72

Feb-16 287 0 287 3,665 3952 -92 -43

Mar-16 2961 0 2961 3,307 6,268 1 -16

Apr-16 1568 305 1263 3,209 4,472 -68 -47

May-16 832 0 832 2,877 3,709 -88 -68

Jun-16 10,088 0 10,088 4,373 14,461 0 -25

Jul-16 8,342 0 8,342 3,533 11,875 -47 -38

Aug-16 3,505 0 3,505 3,495 7,000 -66 -44

Sep-16 5,319 0 5,319 4,256 9,575 233 77

Oct-16 1,727 0 1,727 3,309 5,036 89 41

Nov-16 1,939 0 1,939 3,079 5,018 178 57

Dec-16 2,125 0 2,125 3,656 5,781 2,501 115
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T-bills

Management of short-term liquidity through the 
monthly auctions of T-Bills continued during 2016. T-bills 
worth QR 19.15 billion matured during 2016, while T-bills 
worth QR 10.77 billion were issued. The outstanding stock 
of T-bills decreased from QR 14 billion at the end of 2015 to 
QR 5.62 billion at the end of 2016. Thus liquidity amounting 
to QR 8.4 billion was released to the system.

أذون الخزينة

استمرت إدارة السيولة قصيرة األجل من خالل املزادات الشهرية 
ألذون اخلزينة خالل عام 2016. وقد مت استحقاق ما قيمته 19.15 
مليار ريال  من األذون خالل عام 2016، في حني مت إصدار أذون 
بقيمة 10.77 مليار ريال. وانخفض املخزون القائم من أذون اخلزينة 
في  ريال  مليار  إلى 5.62   2015 عام  نهاية  في  ريال  مليار   14 من 
ريال  مليار   8.4 بقيمة  سيولة  ضخ  مت  وبالتالي   .2016 عام  نهاية 

إلى النظام. 

T-Bonds

Modulation of structural liquidity through auctions of 
government bonds continued during 2016. The first half 
of 2016 did not see much T-Bond activity except for a 
single auction of 7 year bonds amounting to QR 5 billion.  
However, with improvement in surplus liquidity in the latter 
half of the year, partly due to recovery in oil prices and the 
ensuing dynamics and partly on account of maturity of 
some earlier issued bonds; QCB conducted three auctions 
in August, September and October (Table 6-3). Overall, 
QCB auctioned T-bonds worth QR 17.2 billion while bonds 
worth QR 9 billion matured during the year. The overall 
impact of this was absorption of liquidity from the system 
to the extent of QR 8.2 bn. Of the total bonds issued, QR 
11.48 billion was conventional bonds, while QR 5.73 billion 
was sukuks.

سندات الخزينة

السندات  مــزادات  خــالل  من  الهيكلية  السيولة  تعديل  استمر 
احلكومية خالل عام 2016. ولم يشهد النصف األول من عام 2016 
مزادات إلصدار سندات اخلزينة باستثناء مزاد واحد لسندات مدتها 
سبع سنوات بقيمة خمسة مليارات ريال. ومع ذلك، فإنه مع حتسن 
فائض السيولة في النصف الثاني من العام )ويرجع ذلك جزئياً إلى 
انتعاش أسعار النفط والديناميات التي أعقبته، وإلى استحقاق بعض 
السندات الصادرة سابقاً(؛ فقد أجرى مصرف قطر املركزي ثالث 
مزادات في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر )جدول 6-3(. وبصفة عامة، 
بلغت قيمة سندات اخلزينة التي مت إصدارها نحو 17.2 مليار ريال، 
العام.  ريال خالل  مليارات  تسعة  بقيمة  استحقت سندات  في حني 
وكان األثر الكلي لذلك هو امتصاص السيولة من النظام إلى حدود 
8.2 مليار ريال. ومن إجمالي السندات املصدرة، بلغت قيمة السندات 
التقليدية 11.48 مليار ريال، في حني  بلغت الصكوك 5.73 مليار ريال.

Table (6-3)
Treasury Bonds

جدول رقم )٦-3(
سندات الخزينة 

QR Million     مليون ريال قطري

Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 2016 Total

T-Bonds Issued 5,000 0 9,200 3,000 17,200 الصادرةسندات اخلزينة 
(a) Conventional  5,000 0 4,975 1,500 11,475 تقليدية

(b) Sukuks     0 0 4,225 1,500 5,725 صكوك

T-Bonds Matured 3,000 2,000 2,000 2,000 9,000 السندات املستحقة

(a) Conventional  1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 تقليدية

(b) Sukuks     1,500 500 500 500 2,000 صكوك
T-Bonds Outstanding 
(end-quarter) 97,276.17 95,276.17 102,476.17 103,476.170 103,476.17 بنهاية الربعالسندات القائمة 

(a) Conventional  65,751.17 64,251.17 67,726.17 67,726.17 67,726.17 تقليدية

(b) Sukuks        31,525 31,025 34,750 35,750 35,750 صكوك
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At the same time, QCB lengthened the maturity profile of 
government bonds to 10 years in these auctions to develop 
a proper yield curve. The objective behind government bond 
issuances has been to facilitate the liquidity management 
framework of the QCB and help develop the domestic 
debt market, in line with the National Development 
Strategy, 2011-16.

Interest Rates

On 14th December 2016, the US Federal Reserve 
made the much anticipated hike in its policy rate by 25 
basis points so as to raise the target range for the federal 
funds rate from 0.5% to 0.75%. This increase reflected 
the Federal Reserve’s confidence that the US economy 
was gaining strength with economy getting closer to full 
employment, inflation moving up considerably over the 
year—though still below the Fed’s targeted inflation rate 
of 2%, and the likelihood of fiscal stimulus by the Trump 
administration. 

QCB continued with accommodative policy stance and 
kept its policy rates unchanged until mid-December 2016 , 
when it decided to raise its policy rates by 25 bps to reflect 
the move by the US Federal Reserve so as to continue 
with its main objective of maintaining the exchange rate 
peg with the US dollar. Thus, QCB raised its QMR Deposit 
Rate and QMR Lending Rate by 25 bps to 1% and 4.75% 
respectively (Chart 6-2). 

فترة  بإطالة  املــركــزي  قطر  مصرف  قــام  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
املــزادات  هذه  في  سنوات  عشر  إلى  احلكومية  السندات  استحقاق 
لتطوير منحنى العائد. وكان الهدف من إصدار السندات احلكومية 
هو تسهيل إطار إدارة السيولة في مصرف قطر املركزي، واملساعدة 
في تطوير سوق الدين احمللي، مبا يتماشى مع استراتيجية التنمية 

الوطنية، 2016-2011.

معدالت الفائدة

في 14 ديسمبر 2016،  نفذ بنك االحتياطي الفدرالي األمريكي 
االرتفاع املتوقع في سعر سياسته بواقع 25 نقطة أساس، وذلك لرفع 
النطاق املستهدف ملعدل األموال االحتادية من  0.5٪ إلى ٪0.75. 
وتعكس هذه الزيادة ثقة مجلس االحتياطي الفيدرالي بأن االقتصاد 
األمريكي قد اكتسب قوة مع اقتراب االقتصاد من العمالة الكاملة، 
حيث ارتفع التضخم بشكل ملحوظ على مدار العام، وإن كان ال يزال 
البالغ  الفدرالي  االحتياطي  قبل  املستهدف من  التضخم  دون معدل 

2٪، واحتمال التحفيز املالي من قبل إدارة ترامب.

موات  سياسة  موقف  اتخاذ  املركزي  قطر  مصرف  واصل  وقد 
 2016 تغيير حتى منتصف ديسمبر  الفائدة دون  وأبقى على أسعار 
عندما قرر رفع أسعار الفائدة الرسمية لديه مبقدار 25 نقطة أساس 
أجل  من  األمريكي  الفدرالي  االحتياطي  قبل  من  التحرك  ليعكس 
مواصلة هدفه الرئيسي املتمثل في احلفاظ على سعر الصرف مع 
الدوالر األمريكي. وبالتالي، رفع مصرف قطر املركزي سعر الفائدة 
على الودائع بسوق النقد القطري ومعدل اإلقراض مبعدل 25 نقطة 

أساس إلى 1٪ و 4.75٪ على التوالي )شكل 2-6(.
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Upward inflationary pressures along with tighter 
liquidity over the first three quarters of 2016 contributed 
to some volatility in the money markets during this period. 
This is evident from Chart 6-2, which reveals the divergence 
of the interbank overnight rate from the QMR deposit rate. 
Unlike, in the previous year when they used to move in 
tandem, a lack of synchronization was observed between 
the overnight rate and the QMR deposit rate. However, 
towards the last quarter of 2016, overnight interbank rate 
moved closer to the policy rate, thus reflecting the easing 
of liquidity. 

Overall, the overnight rate moved within the range of 
0.7% - 1.65% in 2016 and averaged 1.16%, as compared 
with the range of 0.64% − 1.36% and average of 0.89% 
in 2015 (Table 6-4).  The interbank rate (average for all 
maturities) fluctuated within a wider range of 0.7% to 
2.5%. Compared to the previous year, the interest rate 
firmed up towards the lower end of the maturity spectrum, 
while reducing towards the higher end of the maturity 
spectrum.

وقد ساهمت الضغوط التضخمية التصاعدية إلى جانب تشديد 
السيولة خالل الثالث أرباع األولى من عام 2016 في بعض التقلبات 
في األسواق النقدية خالل هذه الفترة. ويتضح ذلك من شكل )2-6(، 
الذي يكشف عن تباين سعر الفائدة بني البنوك لليلة واحدة وسعر 
الفائدة على الودائع. وخالفاً لذلك، فإنهما كانا يتحركان في السنة 
السابقة جنباً إلى جنب، حيث لوحظ عدم التزامن بني سعر الفائدة 
لليلة واحدة، ومعدل إيداع الودائع. ومع ذلك، فإنه في الربع األخير 
من عام 2016، حترك سعر الفائدة بني البنوك لليلة  واحدة قريباً من 

سعر فائدة السياسة، مما يعكس حتسن السيولة.

وبوجه عام، انتقل معدل الفائدة لليلة واحدة فيما بني 0.7٪ إلى 
1.65٪ في عام 2016، وبلغ متوسطه 1.16٪، مقارنًة مع ٪0.64 - 
1.36٪ ومتوسط 0.89٪ في عام  2015 )جدول 6-4(. وتراوحت 
أسعار الفائدة ما بني البنوك )متوسط جميع آجال االستحقاق( في 
مت  السابق،  العام  مع  وباملقارنة   .٪2.5 إلى   ٪0.7 من  أوسع  نطاق 
مع  االستحقاق،  طيف  من  األدنى  الطرف  نحو  الفائدة  سعر  تثبيت 

تخفيضه نحو الطرف األعلى لطيف االستحقاق.

شكل رقم )6-٢(
معدالت السياسة وسعر ليلة واحدة

Figure No. (6-2)
Policy Rates and Overnight Rate

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

جدول رقم )٦-4(
سوق ما بين البنوك )متوسطات الشهور(   

QR Million     مليون ريال قطري

Indicator 2015 2016 املؤشر

Overnight Rate (%) 0.89 1.16 معدل ليلة واحدة ٪

Overnight Rate Range (%) 0.64 - 1.36 0.7 - 1.65 هامش معدالت ليلة واحدة ٪

Volatility in Overnight Rate * 25.3 21.9 التقلبات في معدل فائدة ليلة واحدة *

Inter-bank Rate Range (%) 0.64 - 2.75 0.7 – 2.5 هامش سعر فائدة ما بني البنوك ٪

*: Coefficient of Variation.          معامل االختالف *

QCB’s policy of maintaining a stable interest rate 
regime to support diversified economic growth was also 
reflected in movement of deposit and lending rates. The 
weighted average interest rates on customer deposits 
for all maturities witnessed some increase in 2016 as 
compared to 2015 – the increase ranging from 28−68 basis 
points (Table 6-5). 

كما انعكست سياسة مصرف قطر املركزي في احلفاظ على نظام 
سعر فائدة مستقر لدعم النمو االقتصادي املتنوع في حركة معدالت 
على  الفائدة  ألسعار  املرجح  املتوسط  وسجل  واإلقـــراض.  الودائع 
ودائع العمالء جلميع آجال االستحقاق بعض الزيادة في عام 2016 
مقارنًة بعام 2015، حيث تراوحت الزيادة بني 28 و 68 نقطة أساس 

)جدول 5-6(.

Table (6-5)
Interest Rates

جدول رقم )٦-٥(
اسعار الفائدة

Period     

 آجال الودائع ألجل
Time Deposit Maturities

 آجال القروض
  Loan Maturity

الفترة
شهر

1-mon
3 شهور

3-mon
6 شهور

6-mon
سنة
1-yr

 أكثر من
سنة

> 1-yr

 أقل من
سنة

< 1 yr

1-3 سنوات
 1 yr -
< 3 yrs

 أكبر من أو
 تساوي 3
 سنوات
3 yrs

سيارات
Cars

سنة
1-yr

Dec-2014 0.95 1.28 1.31 1.62 1.52 4.75 5.61 4.72 4.93 9.64 ديسمبر 2014 

Dec-2015 1.64 2.02 2.14 1.84 2.37 3.7 6.33 4.37 4.39 9.31 ديسمبر 2015 

Dec-2016 1.98 2.71 2.42 2.52 2.87 4.08 5.86 4.49 4.71 10.47 ديسمبر 2016 

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

التغير 
)2015/2014(

(2016/2015) 0.34 0.69 0.28 0.68 0.50 0.38 -0.47 0.12 0.32 1.16 )2016/2015(
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Likewise, the weighted average interest rates on credit 
facilities for all maturities, except for 1-3 year, went up 
in 2016—the increase ranging from 12-38 basis points. 
Interest rates on vehicle loans and credit card loans also 
went up in the range of 32-116 basis points (Table 6-5).

التسهيالت  الفائدة على  املرجح ألسعار  املتوسط  ارتفع  وباملثل، 
سنوات،   3-1 فترة  باستثناء  االستحقاق،  آجــال  جلميع  االئتمانية 
نقطة   38 و   12 بني  تــراوحــت  التي  الــزيــادة  وهــي   ،2016 عــام  في 
السيارات وقروض  الفائدة على قروض  ارتفعت أسعار  أساس. كما 
.)5-6 )جــدول  أساس  نقطة   116-32 نطاق  في  االئتمان  بطاقات 
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Regulations and Supervision of Banks, 
Other Financial Institutions and Insurance 
Companies

The functions of the Qatar Central Bank (QCB) - in 
accordance with the provisions of the QCB Law and the 
Regulation of Financial Institutions promulgated by Law No. 
(13) Of 2012 - include supervision and control all financial 
institutions licensed to practice financial services and 
activities in order to enhance the financial stability system. 
The regulatory directives issued to banks, other financial 
institutions and insurance companies will undoubtedly 
help QCB to manage the task. QCB is always keen to 
follow international best practice when issuing regulatory 
directives and guidelines to keep abreast of regional and 
global developments.

In line with QCB's keenness to distinguish between the 
activities and risks of banks, investment companies and 
the investment management activities through Investment 
Funds established based on Law 25/2002, and to reduce the 
overlap and conflict of interest arising there from, QCB has 
issued instructions to all banks and investment companies 
operating in Qatar against it. These instructions stipulate 
that the Founder Bank, the Founder Investment Company or 
the Investment Fund Manager and all its subsidiaries may 
not own more than 10% of the total investment shares in 
the Fund.

In addition, it is not permissible to confuse the activities 
of the founding bank, the founding investment company, the 
manager of the investment fund or one of its subsidiaries, 
and the activities of the fund. No direct or indirect deals 
(sale, purchase, or otherwise) related to the assets or 
liabilities of any of them shall be made, and the instructions 
for the management of the investment of third parties shall 
be taken into consideration. QCB has also committed banks 
and investment companies exceeding the said ceiling 
at the time of issuing these instructions to eliminate 
the excess investment quotas during the year 2016.

To update the comprehensive framework of the 
decisions of the Basel Committee, QCB issued new 
guidelines for all national banks operating in Qatar as an 
update of the guidelines for the implementation of Pillar II 
of the Internal Procedure for Capital Adequacy Assessment 
(ICAAP) and the Supervisory Review Procedures (SRP) in 
line with the requirements of the recent Basel Committee, 
as well as QCB's requirements for its supervisory review 
and measurement for the various risks that were not 

التعليمات الرقابية واإلشراف على البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى وشركات التأمين

تشمل مهام مصرف قطر املركزي - وفًقا ألحكام قانون مصرف قطر 
املركزي وتنظيم املؤسسات املالية الصادر بقانون رقم (13) لسنة 2012 
مبزاولة  لها  املرخص  املالية  املؤسسات  جميع  على  والرقابة  اإلشراف   -
اخلدمات واألعمال واألنشطة املالية، وذلك لتعزيز نظام االستقرار املالي. 
ومما ال شك فيه أن التعليمات الرقابية الصادرة للبنوك واملؤسسات املالية 
األخرى وشركات التأمني من شأنها تعزيز قدرة مصرف قطر املركزي في 
اّتباع  على  املركزي  قطر  مصرف  يحرص  ما  ودائًما  املهمة.  بهذه  القيام 
الرقابية  واإلرشادات  التعليمات  إصدار  عند  العاملية  املمارسات  أفضل 

لتواكب التطورات اإلقليمية والعاملية.

الفصل  على حتقيق  املركزي  قطر  مصرف  منطلق حرص  ومن 
وتلك  االستثمار  وشركات  بالبنوك  اخلاصة  واملخاطر  األنشطة  بني 
اخلاصة بأنشطة إدارة االستثمار للغير من خالل صناديق االستثمار 
املؤسسة وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 2002 بشأن صناديق االستثمار، 
أصدر  فقد  ذلك،  عن  الناشئة  املصالح  وتضارب  تداخل  من  وللحد 
االستثمار  وشركات  البنوك  جلميع  تعليمات  املركزي  قطر  مصرف 
أو شركة االستثمار  البنك  بالدولة تقضي بعدم جواز  قيام  العاملة 
التابعة  شركاته  وجميع  هو  االستثمار  لصندوق  املدير  أو  املؤسس 

بتملك أكثر من 10٪ من إجمالي حصص االستثمار في الصندوق. 

شركة  أو  البنك  أنشطة  بني  اخللط  جــواز  عــدم  إلــى  باإلضافة 
شركاته  إحدى  أو  االستثمار  لصندوق  املدير  أو  املؤسس  االستثمار 
معامالت  أي  إجــراء  يجوز  ال  كما  الصندوق.  أنشطة  وبني  التابعة 
مباشرة أو غير مباشرة )بيع أو شراء أو خالف ذلك( تتعلق مبوجودات 
أو التزامات أي منهما وأن يراعى في ذلك التعليمات اخلاصة بإدارة 
وشركات  البنوك  املركزي  قطر  مصرف  ألــزم  كما  الغير.  استثمار 
االستثمار املتجاوزة للسقف املذكور وقت صدور هذه التعليمات العمل 

على التخلص من حصص االستثمار الزائدة خالل العام 2016.

يتعلق  فيما  بازل  جلنة  ملقررات  الشامل  اإلطار  لتحديث  واستكماالً 
بكفاية رأس املال وفًقا لبازل (3)، أصدر مصرف قطر املركزي إرشادات 
جديدة جلميع البنوك الوطنية العاملة بالدولة كتحديث إلرشادات تطبيق 
املال  رأس  كفاية  لتقييم  الداخلية  باإلجراءات  اخلاصة  الثانية  الدعامة 
(ICAAP) وإجراءات املراجعة اإلشرافية (SRP) ووضعها في إطار يتالءم 
مع متطلبات جلنة بازل األخيرة وكذلك متطلبات مصرف قطر املركزي 
لم  التي  املتنوعة  للمخاطر  وقياسه  اإلشرافية  مراجعته  إجراءات  بشأن 
للدعامة  وفًقا  املال  رأس  كفاية  نسبة  حساب  عند  االعتبار  في  تؤخذ 
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taken into account when calculating the capital adequacy 
ratio under Pillar I. QCB has requested banks to calculate 
the additional capital charge based on the new Pillar II 
guidelines, which should be not less than 1% in all cases.

In line with the Basel III Pillar 1, QBC has obliged all 
national banks operating in Qatar to apply the Countercyclical 
Buffer - CCyCB methodology, which banks should take into 
account when determining the minimum capital adequacy 
ratio in accordance with Basel III, in accordance with the 
requirements of Qatar's cyclical margin and the margin 
to meet periodic requirements across countries, in order 
to hedge the excessive credit increase in relation to the 
development of economic indicators.

In order to limit the risks of open positions of foreign 
currencies, QCB instructed all banks operating in Qatar to 
limit the maximum open position (surplus or deficit) for each 
foreign currency; 25% of the capital and reserves of the US 
dollar, 5% of the capital and reserves for each other foreign 
currency. Also set a ceiling for the total Open positions 
(total surplus centers or total deficit centers whichever is 
greater) represent 30% of the Bank's capital and reserves. 

For the purpose of measuring these limits, QCB 
obligates banks to consider excluding participation in 
subsidiaries and associates of the total assets, excluding 
their hedging operations, if any, and taking into account 
that hedges are included in the numerator established 
under assets and other liabilities. In addition to meeting 
the established levels at the bank and its branches abroad 
(Solo Basis).

In accordance with the decision of the Board of 
Directors of QCB No. (1) of 2016 issued by Circular No 
(22/2016) concerning determining the ratios and conditions 
of possessing shares of financial institutions listed on the 
Stock Exchange and subject to the control and supervision 
of the Central Bank, the QCB issued instructions to all 
banks operating in Qatar requiring them to obtain prior 
approval in case of the desire to exceed the ownership of 
one person, natural or legal 5%, and without exceeding in 
any case 10% of the shares of any bank listed on the stock 
exchange, whether ownership directly or indirectly. QCB 
obliged them also to notify QCB in advance if they want 
to bypass the ownership of government agencies.  QCB 
obliged national banks to report on their main shareholders 
who directly or indirectly own 5% or more of the 
Bank's shares. 

العبء  احتساب  البنوك  من  املركزي  قطر  مصرف  طلب  وقد  األولى، 
الثانية  للدعامة  اجلديدة  اإلرشادات  عن  الناشئ  اإلضافي  الرأسمالي 

وبحيث ال يقل في جميع األحوال عن نسبة 1%.

بنسبة  يتعلق  فيما   )3( لبازل  األولى  الدعامة  لتطبيق  واستكماالً 
كفاية رأس املال، فقد ألزم مصرف قطر املركزي جميع البنوك الوطنية 
مواجهة  هامش  بحساب  اخلاصة  املنهجية  بتطبيق  بالدولة  العاملة 
عند  االعتبار  في  أخــذه  البنوك  على  يجب  الــدوريــة، حيث  التقلبات 
لبازل )3(  حتديد متطلب احلد األدنى لنسبة كفاية رأس املال وفقاً 
ووفقاً للمتطلبات اخلاصة بهامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر 
وهامش مواجهة املتطلبات الدورية عبر البلدان، وذلك بهدف التحوط 

للزيادة املفرطة في االئتمان مقارنة بتطور املؤشرات االقتصادية. 

ورغبًة في احلد من مخاطر املراكز املفتوحة للعمالت األجنبية، 
العاملة  البنوك  جلميع  تعليمات  املركزي  قطر  مصرف  أصدر  فقد 
بالدولة حدد فيها سقًفا أقصى للمركز املفتوح )فائض أو عجز( لكل 
واالحتياطيات  املال  رأس  من   ٪25 نسبة  حدد  حيث  أجنبية؛  عملة 
للدوالر األمريكي، ونسبة 5٪ من رأس املال واالحتياطيات لكل عملة 
)إجمالي  املفتوحة  املراكز  إلجمالي  سقًفا  حدد  كما  أخرى.  أجنبية 
مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر( نسبة 30٪ من 

رأسمال البنك واحتياطياته. 

قطر  مصرف  سمح  املــذكــورة  السقوف  هــذه  قياس  وألغـــراض 
والزميلة  التابعة  الشركات  املساهمات في  باستبعاد  للبنوك  املركزي 
من إجمالي املوجودات مع استبعاد عمليات التحوط اخلاصة بها إن 
وجدت مع مراعاة أن يتم إدراج عمليات التحوط األخرى في البسط 
واملقام ضمن بند املوجودات و املطلوبات األخرى، على أن يتم االلتزام 

بالسقوف املقررة على مستوى البنك وفروعه باخلارج. 

وتنفيًذا لقرار مجلس إدارة مصرف قطر املركزي رقم )1( لسنة 
نسب  بتحديد  واخلاص   )2016/22( رقم  بالتعميم  الصادر  2016م 
وشروط متلك أسهم املؤسسات املالية املدرجة بالبورصة واخلاضعة 
لرقابة وإشراف املصرف املركزي، فقد أصدر مصرف قطر املركزي 
تعليمات جلميع البنوك العاملة بالدولة تلزمها باحلصول على موافقة 
مسبقة منه في حالة الرغبة في جتاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا 
أو معنوًيا نسبة 5٪ ومبا ال يجاوز في أي حال من األحوال 10٪ من 
أسهم أي بنك مدرج بالبورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير 
مباشر. كما ألزمها بضرورة إخطار املصرف مسبًقا عند الرغبة في 
جتاوز متلك اجلهات احلكومية لهذه احلصص. وألزم البنوك الوطنية 
بتقدمي تقرير عن املساهمني الرئيسيني لديها الذين ميتلكون سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5٪ فأكثر من أسهم البنك. 
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The QCB also issued directives to the finance companies, 
investment companies, money exchangers and insurance 
and reinsurance companies operating in Qatar to work 
towards complying with the provisions of this resolution.

Pursuant to the provisions of Article 124 of the 
QCB Law and the Regulation of Financial Institutions 
promulgated by Law No. (13) of 2012 (QCB Law), the QCB 
issued instructions to finance companies and investment 
companies operating in Qatar to obtain the Central Bank's 
prior approval to acquire any natural or legal person As 
well as any change in the partners or shareholders or in 
their shares, whether by sale, assignment or any other 
form, except for companies listed on the Qatar Exchange. 
The prior approval of Qatar Central Bank is required only 
when a natural or legal person owns 5% % And more 
of the share capital of the company Whether directly or 
indirectly (in his or her personal capacity and / or minor and 
non-minor children and spouses / institutions or companies 
that own 50% or more of their capital).

Pursuant to the provisions of Article 130 of the QCB 
Law, the QCB issued instructions to finance companies and 
investment companies operating in Qatar requiring them 
to notify the Central Bank in the event of any embezzle, 
committed against the company's funds or any attempt 
to embezzlement, forgery or counterfeiting, regardless of 
whether or not the damage occurred, including the names 
of the accused persons.

Based on the provisions of the QCB Law, the Qatar 
Central Bank issued instructions to the exchange 
companies operating in the State requiring them to provide 
high quality financial services and levels, within the 
framework of transparent and fair treatment, by providing 
major foreign currencies at prices commensurate with 
international prices.

In line with the Qatar National Vision, QCB has issued 
executive instructions to all insurance companies based in 
Qatar and its subsidiaries, branches of foreign insurance 
companies and representative offices of insurance companies 
and all natural or legal persons employed in any insurance 
services. The aim of these regulations is to regulate the 
insurance sector in the country in a comprehensive manner 
in accordance with the basic principles of insurance issued 
by the International Association of Insurance Supervisors 
and the leading regional and global jurisdictions. These 
regulations include general provisions, restrictions on the 
operation of insurance business and the representation 
of insurance companies, the formal requirements of 

كما أصدر املصرف املركزي توجيهات لشركات التمويل وشركات 
االستثمار ومحال الصرافة وشركات التأمني وإعادة التأمني العاملة 

بالدولة لعمل الالزم نحو االلتزام مبا جاء في هذا القرار.

وعماًل بأحكام املادة رقم )124( من قانون مصرف قطر املركزي 
 ،2012 لسنة   )13( رقم  بالقانون  الصادر  املالية  املؤسسات  وتنظيم 
وشركات  التمويل  لشركات  تعليمات  املركزي  قطر  مصرف  أصــدر 
املصرف  موافقة  على  حصولها  بضرورة  بالدولة  العاملة  االستثمار 
حصة  معنوي  أو  طبيعي  شخص  أي  متلك  على  املسبقة  املــركــزي 
أو  الشركاء  في  تغيير  أي  وكذلك  الشركة  رأسمال  في  مساهمة  أو 
اشكال  أي  أو  التنازل  أو  بالبيع  ســواء  في حصصهم  أو  املساهمني 
يتوجب  حيث  قطر  بورصة  في  املدرجة  الشركات  باستثناء  أخــرى، 
احلصول على موافقة مصرف قطر املركزي املسبقة فقط عند متلك 
أي شخص طبيعي أو معنوي نسبة 5 ٪ فأكثر من رأسمال الشركة 
األبناء  أو غير مباشر )بصفته الشخصية و/أو  سواء بشكل مباشر 
القصر وغير القصر واألزواج و/أو املؤسسات والشركات التي ميتلك 

50٪ فأكثر من رأسمالها(.

كما أصدر املصرف استناداً ألحكام املادة )130( من ذلك القانون 
تعليمات لشركات التمويل وشركات االستثمار العاملة بالدولة تلزمها 
بإخطار املصرف املركزي عند حدوث أي جرمية اختالس تقع على 
أموال الشركة أو عن أية محاولة اختالس أو تزوير أو تزييف بغض 
النظر عن وقوع الضرر من عدمه، وأن يتضمن ذلك أسماء األشخاص 

املتهمني.

املصرف  أصــدر  إليه،  املشار  املصرف  قانون  ألحكام  واستناداً 
تعليمات حملال الصرافة العاملة بالدولة تلزمها بتقدمي خدمات مالية 
عالية اجلودة، واملستوى في إطار من املعاملة الشفافة والعادلة، وذلك 
مع  تتناسب  وبأسعار  الرئيسة  األجنبية  العمالت  توفير  خالل  من 

األسعار العاملية.

وفي إطار رؤية قطر الوطنية، ومن منطلق حرص مصرف قطر 
املركزي على اّتباع أفضل املعايير واملمارسات الدولية، أصدر مصرف 
املَُؤّسسة  التأمني  شركات  جلميع  تنفيذية  تعليمات  املركزي  قطر 
التمثيل  التأمني األجنبية ومكاتب  في قطر وفروعها وأفرع شركات 
لشركات التأمني وجميع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني العاملني 
إلى  التعليمات  هــذه  وتهدف  التأمني.  خدمات  من  أي  تقدمي  في 
تنظيم قطاع التأمني في الدولة تنظيًما شاماًل مبا يتوافق مع املبادئ 
اإلشراف  لهيئات  الدولية  اجلمعية  عن  الصادرة  للتأمني  األساسية 
على التأمني، ودوائر االختصاص اإلقليمية والعاملية الرائدة. وتتضمن 
التأمني  أعمال  مزاولة  على  وقيود  عامة،  أحكام  التعليمات  هــذه 
وأعمال مكاتب التمثيل لشركات التأمني، واملتطلبات الشكلية للطلبات 
والروابط"،  "األنظمة  الداخلية  والرقابة  والترخيص،  فيها،  والبت 
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applications and their decision, licensing, internal control 
"systems and linkages", risk management, accounting and 
auditing, actuarial reports, precautionary requirements, 
notifications of ownership of major shareholders, 
the consolidated supervision of insurance companies 
members of the group, the transfer of insurance business, 
the cessation of insurance companies, the transition 
period for the full implementation of the instructions.

As a result of its efforts in supervising insurance, 
reinsurance, takaful and re-takaful companies and all 
natural or legal persons engaged in insurance activities 
and services or carrying out insurance-related activities or 
services, QCB issued the principles of corporate governance 
in insurance companies general rules, regulations and 
procedures through which insurance companies exercise 
their existence and management. Its structure defines 
the relationship between the different parties and the 
distribution of powers and responsibilities among them, 
in particular members of the Board of Directors, CEOs, 
shareholders, stakeholders or clients of the Company and 
regulators of government organizations. As well as how to 
interact with all these parties to achieve the best protection 
and guarantee the rights of all parties in accordance with the 
law. These principles have been promulgated in accordance 
with the latest, established and issued by international 
and regional authorities on corporate governance.

As a part of the QCB's keenness to ensure the protection 
of the rights of all parties to the insurance process, QCB 
has issued instructions to all insurance, reinsurance, 
takaful and re-takaful companies operating in the Qatar, 
including standard criteria for the principles of insurance 
for mechanical vehicles and rules for compensating 
damages for mechanical damage from accidents the traffic.

QCB has issued instructions to all National Insurance, 
Reinsurance, Takaful and Re-Takaful Companies operating 
in Qatar on the remuneration of the board chairman and 
members, which include maximum annual remunerationr 
for the Chairman and board member.

As part of QCB's continuous efforts to develop and 
strengthen the stability of the Islamic re-takaful industry, 
the QCB issued a circular to guide all Takaful and Re-Takaful 
companies operating in the country, including Standard No. 
18: Islamic Re-takaful Principles Of the Islamic Financial 
Services Board (IFSB). This standard is intended to provide 
guidance on the Takaful and Re-Takaful industry. The 
Standard sets out the basic principles and best practices 
for Takaful and Re-Takaful reinsurance activities.

االكتواريني،  اخلبراء  وتقارير  والتدقيق  واحملاسبة  املخاطر،  وإدارة 
االحترازية،  اإلبــالغ  وتقارير  واإلخــطــارات  االحترازية،  واملتطلبات 
واإلخطار عن ملكية كبار املساهمني، واإلشراف املجمع على شركات 
التأمني األعضاء في مجموعة واحدة، وحتويل أعمال التأمني، وتوقف 
عمل شركات التأمني، واملرحلة االنتقالية للتطبيق الكامل للتعليمات.

املركزي في ضوء  يبذلها مصرف قطر  التي  للجهود  واستكماالً 
التأمني  وإعــادة  التأمني  شركات  على  والرقابية  اإلشرافية  مهامه 
املعنويني  أو  الطبيعيني  األشخاص  وجميع  التكافل  وإعادة  والتكافل 
الذين ميارسون أنشطة وخدمات التأمني أو تلك املرتبطة بالتأمني، 
التأمني،  في شركات  احلوكمة  مبادئ  املركزي  قطر  أصدر مصرف 
التي  الشاملة  واإلجــراءات  والنظم  والقواعد  العام  اإلطار  وتتضمن 
متارس من خاللها شركات التأمني أنشطتها وإدارتها. ويحدد هيكلها 
العالقة بني األطراف املختلفة، وتوزيع السلطات واملسؤوليات بينهم، 
واملساهمني  التنفيذيني  واملديرين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السيما 
املنظمات  ومراقبي  الشركة  مع  املتعاملني  أو  املصالح  وأصــحــاب 
األطراف  هذه  جميع  بني  التفاعل  كيفية  إلى  باإلضافة  احلكومية. 
يتفق مع  األطــراف مبا  كافة  لتحقيق أفضل حماية وضمان حلقوق 
القانون. وقد صدرت هذه املبادئ وفًقا ألحدث ما وضعته وتضمنته 

وأصدرته الهيئات الدولية واإلقليمية في شأن حوكمة الشركات.

حقوق  حماية  ضمان  على  املركزي  قطر  مصرف  من  وحرصاً 
تعليمات  املصرف  أصــدر  فقد  التأمينية،  العملية  أطــراف  جميع 
التكافل  وإعــادة  والتكافل  التأمني  وإعــادة  التأمني  شركات  جلميع 
العاملة بالدولة تتضمن املعايير املوحدة ملبادئ التأمني على املركبات 
امليكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن األضرار املادية التي تصيب 

املركبات امليكانيكية من حوادث املرور.

احلوكمة  مــبــادئ  تطبيق  على  املــصــرف  حــرص  منطلق  ومــن 
جلميع  تعليمات  مصرف  أصدر  فقد  الرشيدة،  واإلدارة  والشفافية 
الوطنية  التكافل  وإعــادة  والتكافل  التأمني  وإعــادة  التأمني  شركات 
إدارات  مجالس  وأعــضــاء  رؤســاء  مكافآت  بشأن  بالدولة  العاملة 
القصوى  احلــدود  تتضمن  والتي  بالدولة،  الوطنية  التأمني  شركات 

للمكافأة السنوية لرئيس وعضو مجلس اإلدارة.

وتعزيز  لتطوير  الدائم  املركزي  قطر  مصرف  سعي  إطار  وفي 
واستقرار صناعة إعادة التكافل اإلسالمي، فقد أصدر املصرف تعميماً 
مببادئ ارشادية جلميع شركات التكافل وإعادة التكافل العاملة بالدولة، 
اإلسالمي  التكافل  إلعادة  االرشادية  املبادئ   :(18) رقم  املعيار  تتضمن 
(إعادة التأمني اإلسالمي)، الصادر عن مجلس اخلدمات املالي اإلسالمية 
(IFSB). ويهدف هذا املعيار إلى توفير إرشادات خاصة بصناعة التكافل 
وإعادة التكافل، حيث يحدد املعيار املبادئ األساسية وأفضل املمارسات 
املتعلقة بأنشطة إعادة التكافل اخلاصة بشركات التكافل وإعادة التكافل.
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Protecting Customers of Financial 
Institutions

There is no doubt that the protection of clients of 
financial institutions is of great interest to the QCB, as 
it works on revising policies to protect the customers of 
financial institutions. In addition to supervising the rights 
of clients of financial institutions in terms of financial 
products, commissions and fees, and educating customers 
of financial institutions about their rights and obligations 
when dealing with financial service providers.

QCB has received customer complaints and inquiries 
about credit facilities, cards, remittances, checks, 
commissions and fees, and other inquiries and observations 
of all kinds. QCB, in turn, studied them in terms of banking 
and responding to them in a manner that preserves the 
rights of customers of financial institutions and complies 
with the laws, instructions and guidelines in force.

QCB participated in the Financial Inclusion Program, 
which Qatar has given considerable attention to developing 
a national strategy for financial education, in accordance 
with the directives issued by His Excellency the Prime 
Minister to form the National Strategy Committee for 
Financial Inclusion and Education. Under the administrative 
decision No. 68 of 2015 issued by the QB Governor under 
the chairmanship of QCB and the membership of the 
Supreme Education Council, the Ministry of Finance, 
Qatar Financial Markets Authority, Qatar Foundation for 
Education, Science and Community Development, Banks 
and Insurance Companies.

QCB also participated in several visits and meetings 
with the members of the National Committee and compiled 
and analyzed all data related to financial products offered 
by financial institutions operating in Qatar. The main 
findings were presented by providing a comprehensive 
overview of Qatar's overall macroeconomic environment, 
the overall structure of financial markets and an analysis 
of the capacity and efficiency of key players, as well as 
detailed financial products and services provided by various 
service providers, and a description of the infrastructure 
of the distribution channels of financial services in the 
State of Qatar. 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.

حماية عمالء المؤسسات المالية

ال شك أن حماية عمالء املؤسسات املالية حتظى باهتماٍم كبيٍر 
من جانب مصرف قطر املركزي. حيث يعمل املصرف على مراجعة 
السياسات التي تنظم ذلك. باإلضافة إلى الرقابة على حقوق العمالء 
حول  وتثقيفهم  والــرســوم،  والعموالت  املالية  املنتجات  ناحية  من 

حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع مزودي اخلدمات املالية.

واستفساراتهم  العمالء  املركزي شكاوى  قطر  ويستقبل مصرف 
والشيكات،  واحلـــواالت،  والبطاقات،  االئتمانية،  التسهيالت  حول 
والعموالت والرسوم، وغيرها من االستفسارات واملالحظات بجميع 
أنواعها. ويقوم املصرف بدوره بدراستها من الناحية املصرفية والرد 
مع  يتوافق  ومبا  املالية  املؤسسات  عمالء  حقوق  يحفظ  مبا  عليها 

القوانني والتعليمات واإلرشادات املعمول بها.

الذي  املالي  الشمول  برنامج  في  املركزي  وشارك مصرف قطر 
وطنية  استراتيجية  وضع  أجل  من  كبيًرا  اهتماًما  قطر  دولة  توليه 
التي أصدرها  التوجيهات  املالي، وذلك في ضوء  والتثقيف  للشمول 
االستراتيجية  جلنة  بتشكيل  املوقر  الـــوزراء  مجلس  رئيس  معالي 
 68 رقم  اإلداري  القرار  ومبوجب  املالي  والتثقيف  للشمول  الوطنية 
لسنة 2015 الصادر عن سعادة محافظ مصرف قطر املركزي برئاسة 
مصرف قطر املركزي وعضوية كل من املجلس األعلى للتعليم، ووزارة 
املالية، وهيئة قطر لألسواق املالية، واملؤسسات املالية، ومؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، والبنوك، وشركات التأمني.

كما شارك مصرف قطر املركزي في إجراء العديد من الزيارات 
واالجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية، وقام بتجميع وحتليل كافة 
املالية  املؤسسات  تعرضها  التي  املالية  باملنتجات  املتعلقة  البيانات 
العاملة بالدولة. ومت عرض النتائج الرئيسية من خالل تقدمي نظرة 
شاملة على البيئة العامة لالقتصاد الكلي لدولة قطر، والهيكل العام 
لألسواق املالية وحتليل حجم وفعالية املتعاملني الرئيسيني باإلضافة 
إلى تفصيل املنتجات واخلدمات املالية التي يقدمها مختلف مزودي 
اخلدمات، ووصف البنية التحتية لقنوات توزيع اخلدمات املالية في 
التي  واللوائح  والسياسات  االبتكارات  أهم  عن  فضاًل  قطر.  دولــة 
تلعب دوراً حاسماً في الوصول إلى املنتجات املالية واستخدامها في 

دولة قطر.
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Anti-Money Laundering and  Combating the 
Financing of Terrorism (AML / CFT)

QCB continues to work through its monitoring tools, to 
monitor and support mechanisms for financial institutions 
of all types (banks, finance companies, investment 
companies, money exchangers and insurance companies) 
to adopt the highest standards of AML / CFT in order to 
achieve the country's economic objectives.

The QCB continued through its regulatory tools (office 
and field) in assessing all types of financial instututions and 
the readiness of banks to face the risks of combating money 
laundering and terrorist financing. QCB has completed a 
number of field visits to financial institutions during the 
AML / CFT Section, assessing its anti-money laundering 
and terrorist financing systems and procedures.

In addition, QCB has been working to inform financial 
institutions of all international developments issued by 
international bodies such as the FATF recommendations 
and the reports published by this group on all the countries 
evaluated by the FATF as well as the periodic reports issued 
by the Group in February and October each year.

QCB is keen to inform financial institutions of all 
names and entities listed in the international sanctions 
lists so that financial institutions avoid dealing with any 
of them and also protect their clients from engaging in 
any business relations with them, in addition to obligating 
financial institutions to have systems linked to international 
sanctions lists Bodies and States on entities associated 
with money laundering and the financing of terrorism.

The QCB continues to operate within the framework 
of the National Anti-Money Laundering and Terrorist 
Financing System, in coordination with national AML / 
CFT bodies. QCB is also continuing its cooperation with 
law enforcement agencies at the national level in order to 
protect the country from the dangers of money laundering 
and terrorist financing.

QCB continued to support the insurance sector by 
finalizing the draft AML / CFT regulations in the insurance 
sector, which were finally issued in 2017, laying the 
foundations and advanced rules for the insurance sector to 
combat money laundering and terrorist financing.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يواصل مصرف قطر املركزي العمل من خالل آلياته على املراقبة 
أنواعها  بجميع  املالية  للمؤسسات  والتوجيه  الدعم  تقدمي  و  واملتابعة 
الصرافة،  محال  و  االستثمار  وشركات  التمويل  شركات  )البنوك، 
ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  معايير  أعلى  لتبني  التأمني(  وشركات 

اإلرهاب حتقيًقا لألهداف االقتصادية للدولة.

)املكتبية  الرقابية  أدواته  املركزي من خالل  واستمر مصرف قطر 
استعدادها  ومدى  املالية  املؤسسات  أنواع  كافة  تقييم  في  وامليدانية( 
من  املصرف  وأجرى  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  أخطار  ملواجهة 
خالل قسم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عدة زيارات ميدانية 
غسل  ملكافحة  وإجراءاتها  أنظمتها  تقييم  بهدف  املالية  للمؤسسات 

األموال و متويل اإلرهاب.

كما عمل مصرف قطر املركزي على إعالم املؤسسات املالية بكافة 
التطورات الدولية الصادرة من اجلهات الدولية مثل توصيات مجموعة 
العمل املالي الدولي )الفاتف( والتقارير املنشورة من هذه املجموعة عن 
كافة الدول التي قامت مجموعة العمل املالي الدولي بتقييمها و كذلك 
البيانات الدورية التي تصدرها املجموعة في شهري فبراير  وأكتوبر من 

كل عام.

وقد حرص مصرف قطر املركزي على إبالغ املؤسسات املالية بكافة 
األسماء والكيانات التي تدرج في قوائم العقوبات الدولية حتى تتجنب 
التعامل مع أي منها وكذلك حماية عمالئها من االرتباط بأي عالقات 
أنظمة  امتالك  على  املالية  املؤسسات  إلزام  إلى  باإلضافة  معهم  عمل 
مربوطة بالقوائم الدولية للعقوبات التي تضعها الهيئات و الدول بشأن 

الكيانات املرتبطة بغسل األموال و متويل اإلرهاب.

الوطنية  املنظومة  إطار  في  يعمل  املركزي  قطر  مصرف  واليزال 
الهيئات  التنسيق مع  ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل 
الوطنية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. كما إن املصرف 
مستمر في عمليات التعاون مع جهات إنفاذ القانون على املستوى الوطني 

بغرض حماية الدولة من أخطار غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

خالل  من  التأمني  قطاع  دعم  املركزي  قطر  مصرف  واصل  وقد 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  تعليمات  مسودة  من  االنتهاء 
حيث   ،2017 عام  في  النهائي  بشكلها  صدرت  والتي  التأمني  بقطاع 
وضعت األسس والقواعد املطورة لقطاع التأمني ملكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
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The QCB also supports the efforts of combating money 
laundering and the financing of terrorism in the national 
human resources as well as those with expertise in order 
to obtain the highest rates of human performance because 
of their absolute importance in the application of laws and 
related instructions. QCB is keen to continue specialized 
and effective training programs for these elements and to 
participate in international forums and meetings to gain 
more capabilities to deal with AML / CFT issues.

Qatar Credit Bureau

The Qatar Central Bank established the Qatar Credit 
Bureau in 2008 and started operational on March 2011 
with 21 members. Qatar 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 risk worthiness assessments. 

The Qatar Credit Bureau helps to support the 
sustainable growth of credit in the State of Qatar, relying 
on customer data and risk-based methodologies; it 
also provides the banking sector with analytical data to 
support the implementation of advanced techniques in risk 
management. Qatar Credit Bureau’s future vision implies 
the progressive development of the Bureau to become 
an economic information center, which draws upon the 
analytical insights of all the fundamental economic sectors 
to promote the management of the economy in the country. 

A credit Bureau is a system benefits customers, lenders 
and economy by:

• Increase credit access to all eligible customers

• Reducing credit losses by supporting lenders

• Increase country’s banking stability by monitoring risks

Qatar Credit Bureau collect and maintain credit 
information from its member institutions. Presently, there 

غسل  مكافحة  جهود  دعم  على  املركزي  قطر  مصرف  يعمل  كما 
األموال ومتويل اإلرهاب بالعناصر البشرية الوطنية والعناصر من ذوي 
اخلبرات بهدف احلصول على أعلى معدالت األداء البشري ملا لها من 
أهمية مطلقة في تطبيق القوانني و التعليمات ذات العالقة. كما حرص 
مصرف قطر املركزي على استمرار برامج التدريب املتخصصة والفعالة 
لهذه العناصر والعمل على مشاركتها في املنتديات واالجتماعات الدولية 
الكتساب املزيد من القدرات للتعامل مع األمور اخلاصة مبكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.

مركز قطر للمعلومات االئتمانية

قام مصرف قطر املركزي بتأسيس مركز قطر للمعلومات االئتمانية 
عضواً،   21 مع  2011م  مارس  في  العمل  في  بدأ  وقد  2008م،  عام 
حيث يقوم مركز قطر للمعلومات االئتمانية بجمع املعلومات االئتمانية 
واالحتفاظ بها، ومشاركتها مع البنوك واملؤسسات املالية ملساعدتهم في 

إجراء تقييم مخاطر االئتمان وتقييم اجلدارة االئتمانية.

املستدام  النمو  االئتمانية في دعم  للمعلومات  ويساعد مركز قطر 
واملنهجيات  العمالء  بيانات  على  معتمداً  قطر،  دولة  في  لالئتمان 
القائمة على املخاطر؛ كما يزود املركز القطاع املصرفي ببيانات حتليلية 
تساعده في تبني األساليب املتقدمة في إدارة املخاطر. إن رؤية مركز 
التدريجي  التطوير  نحو  تتجه  املستقبل  في  االئتمانية  للمعلومات  قطر 
للمعلومات االقتصادية، والتي تعتمد على الرؤى  للمركز ليصبح مركزاً 
التحليلية جلميع القطاعات االقتصادية األساسية لتعزيز إدارة االقتصاد 

في الدولة. 

مصلحة  في  يصب  نظام  هو  االئتمانية  للمعلومات  قطر  مركز  إن 
العمالء واملمولني واالقتصاد بواسطة: 

• زيادة الوصول إلى االئتمان جلميع العمالء املؤهلني.

• تخفيض خسائر االئتمان من خالل دعم املمولني.

• زيادة االستقرار املصرفي في البالد من خالل مراقبة املخاطر.

املعلومات  وحفظ  بجمع  االئتمانية  للمعلومات  قطر  مركز  يقوم 
االئتمانية من املؤسسات األعضاء به، وحالياً يوجد لدى املركز 23 عضواً 
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are 23 members from financial and non-financial sectors 
including two new members from telecom sector (Vodafone 
and Ooredoo).

Various departments are there to support and control 
operations of Qatar Credit Bureau:

• Information Technology

• Communication

• Quality Control

• Economic Intelligence

Consumer Credit Score

The Credit score calculated based on customer’s credit 
behavior and financial position, and …. credit outstanding. 
Qatar Credit Bureau started generating credit reports with 
score from October 2016 and issued 23,949 consumer 
credit reports up to December 2016.  

Credit Usage Report

Qatar Credit Bureau issued 391,293 credit reports in 
2016 (365,545 was issued to Individuals) against 479,613 
in 2015 (345,449 was issued to Individuals). There were 
25,748 reports issued to firms in 2016 against 30,268 
reports during 2015. Credit Reports issued by Qatar Credit 
Bureau from year 2012 to 2016 are represented in the 
following chart.

من القطاعات املالية وغير املالية، مبا في ذلك شركتي فودافون وأوريدو 
من قطاع االتصاالت. 

وتوجد إدارات مختلفة لدعم ومراقبة عمليات مركز قطر للمعلومات 
االئتمانية:

• تكنولوجيا املعلومات.

• االتصاالت. 

• مراقبة اجلودة. 

• املعلومات االقتصادية. 

التقيم االئتماني الرقمي لألفراد

واملركز  السلوك  على  بناء  الرقمي  االئتماني  التقييم  احتساب  يتم 
االئتماني والوضع املالي للعميل وحركة حساباته وأرصدته القائمة، وقد 
بدأ مركز قطر للمعلومات االئتمانية في إصدار تقارير ائتمانية للتقييم 
الرقمي في شهر أكتوبر 2016م وأصدر 23.949 تقرير ائتماني لألفراد 

حتى ديسمبر 2016م.

استخدام التقرير االئتماني

ائتماني  تقرير   391،293 االئتمانية  للمعلومات  قطر  مركز  أصدر 
 479،613 مقابل  لألفراد(  تقريراً   365،545 )منها   2016 عام  خالل 
عدد  بلغ  وقد  لألفراد(.  تقريراً   345،449 )منها   2015 عام  خالل 
التقارير الصادرة للشركات خالل عام 2016 نحو 25،748 تقريراً مقارنًة 
بنحو 30،286 تقريراً خالل عام 2015. ويوضح الشكل التالي التقارير 
عام  من  االئتمانية  للمعلومات  قطر  مركز  عن  التي صدرت  االئتمانية 

2012 إلى عام 2016.
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Credit Bureau Facilities

Credit data is mainly classified into two categories (a) 
Consumer Credit and (b) Commercial Credit. 

Consumer Credit increased from QR 215,157 million as 
on Dec 15 to QR 219,814 million as on Dec 16 (year-on-year 
growth of 2.16%).

Commercial Credit increased from QR 730,762 million 
as on Dec 15 to QR 815,679 million as on Dec 16 (year-on-
year growth of 11.62%).*

التسهيالت االئتمانية للمركز

البيانات  )أ(  فئتني  إلى  أساساً  االئتمانية  البيانات  تصنيف  يتم 
االئتمانية لألفراد و )ب( البيانات االئتمانية للشركات.

وقد ارتفعت التسهيالت االئتمانية لألفراد من 215،157 مليون ريال 
قطري في ديسمبر 2015 إلى 219،814 مليون ريال قطري في ديسمبر 

2016 )منو سنوي بنسبة 2.16٪(.

وارتفعت التسهيالت االئتمانية للشركات من 730،762 مليون ريال 
قطري في ديسمبر 2015 إلى 815،679 مليون ريال قطري في ديسمبر 

2016 )منو سنوي بنسبة 11.62٪(.*

شكل رقم )7-١(
عدد التقاريراالئتمانية الصادرة

Figure No. (7-1)
Number of Credit Reports Issued

2012 2013 2014 2015 2016

301,719 383,950 428,681 479,613 391,293

Future Plan

Qatar Credit Bureau work for strategic expand by adding 
more members, Qatar Finance Centre and automobile credit 
industry will be joining soon as new members.

We are also adding new services to our bureau. The 
credit score models exclusively for commercial and SME 
customers are under process. We are collecting more 
details from commercial credit side for developing new 
product, finding trustable resources and high quality data 
will be the main challenge

الخطة المستقبلية

يعمل مركز قطر للمعلومات االئتمانية على التوسع االستراتيجي 
العاملة حتت مظلة مركز  كالبنوك  أعضاء جدد،  عن طريق إضافة 

قطر للمال وشركات السيارات التي تقدم متويل لعمالئها.

االئتماني  كالتقييم  ألعضائه  جديدة  خدمات  إضافة  ينوي  كما 
بيانات  جمع  على  والعمل  واملتوسطة،  الصغيرة  بالشركات  اخلاص 
القوائم املالية اخلاصة بالشركات، وعملية جمع هذه البيانات بدقة 

وجودة عالية سيكون التحدي األساسي الذي سيواجه املركز.

* Data Source:  Figures are based on Credit Bureau database. أن املركز يشترط نسبة جودة عالية ليتسنى احتسابها في قاعدة بيانات املركز.                    * األرقام أعاله بناًء على البيانات التي مت قبولها لدى قاعدة بيانات املركز، حيث 
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Financial Stability

The Financial Stability Department has the responsibility 
to contribute in safeguarding financial stability within Qatar 
by identifying systemic risks in the financial system. In the 
processes, the department undertakes in depth analytical 
studies to examine the health of the financial system and 
conduct thorough investigation on issues of contemporary 
relevance to Qatar financial sector. The department also 
provides policy recommendations to mitigate potential 
systemic vulnerabilities in the financial system.

The financial stability department has been restructured 
during the year as part of the organisational restructuring. 
Accordingly, the department is part of the broader 
“Financial Stability and Statistics Sector”. In order to  
ensure smooth and coordinated functioning, the  various 
activities of the department is broadly classified into four 
sections viz., “Macroprudential policy”, “Macroprudential 
analysis”, “Stress testing” and “Non-Banking”. 

During the year, the department undertook various 
internal studies to identify vulnerabilities   arising from 
macro-financial linkages in the domestic economy. Some 
of these studies include among others;

1. The challenges faced by the banking sector from lower 
deposit mobilization and corresponding changes in sources 
of funding. 

2. Growth in cross-border  deposit and its impact on 
liquidity under the assumption of rollover risk

3. Analysis of credit risk  from mortgage credit 

4. Higher Interest rate environment and probable impact on 
banking sector

5. Cross-border exposure of the banking sector 

As part of the stability analysis, the department 
monitors the balance sheet developments and liquidity 
position in the banking sector on a monthly basis. In 
addition, quarterly stress test on banking sector (a top down 
approach) assuming various plausible risk factors as well 
as analyses of the internal stress test results conducted by 
individual banks are also  taken up to ensure the stability 
of the banking sector.

االستقرار المالي

في  املساهمة  مسؤولية  املالي  االستقرار  إدارة  عاتق  على  تقع 
من خالل حتديد  قطر  دولــة  داخــل  املالي  االستقرار  على  احلفاظ 
الشأن، تقوم اإلدارة  املالي. وفي هذا  النظام  النظامية في  املخاطر 
بإجراء دراسات حتليلية متعمقة لدراسة صحة النظام املالي وإجراء 
حتقيق شامل في القضايا ذات األهمية املعاصرة للقطاع املالي في 
قطر. كما تقدم اإلدارة توصيات لتخفيف مواطن الضعف احملتملة 

في النظام املالي.

كجزء  العام  املالي خالل  االستقرار  إدارة  هيكلة  إعــادة  مت  وقد 
اإلدارة جزء من  وبناء على ذلك، فإن  التنظيمية.  الهيكلة  إعادة  من 
"قطاع االستقرار واإلحصاء" األوسع نطاقاً. ومن أجل ضمان األداء 
السلس واملتناسق، تصنف األنشطة املختلفة لإلدارة على نطاق واسع 
إلى أربعة أقسام هي "سياسة السالمة االحترازية الكلية" و "حتليل 
"غير  ــور  واألم الضغط"  "اختبارات  و  الكلية"  االحترازية  السالمة 

املصرفية".

وخالل العام، اضطلعت اإلدارة بدراسات داخلية مختلفة لتحديد 
االقتصاد  في  الكلية  املالية  الروابط  عن  الناشئة  الضعف  مواطن 

احمللي. وتشمل بعض هذه الدراسات من بني أمور أخرى؛ 

تعبئة  انخفاض  من  املصرفي  القطاع  يواجهها  التي  التحديات   .1
الودائع والتغيرات املناظرة في مصادر التمويل.

افتراض  السيولة في ظل  وأثرها على  الودائع عبر احلدود  2. منو 
مخاطر التقلبات.

3.  حتليل مخاطر االئتمان التي يتضمنها االئتمان العقاري.

4. ارتفاع أسعار الفائدة وأثرها احملتمل على القطاع املصرفي.

5. تعرضات القطاع املصرفي عبر احلدود.

وكجزء من حتليل االستقرار، تقوم اإلدارة مبراقبة تطور امليزانية 
القطاع املصرفي على أساس شهري.  السيولة في  العمومية ووضع 
وباإلضافة إلى ذلك، يتم أيضا اختبار الضغط الفصلي على القطاع 
املصرفي )نهج من أعلى إلى أسفل ( بافتراض وجود عوامل مخاطر 
الداخلي  الضغط  اختبارات  نتائج  حتليالت  إلى  باإلضافة  معقولة، 

التي جتريها البنوك الفردية لضمان استقرار القطاع املصرفي.
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The department plays a central role in implementation 
of macro-prudential policies to achieve financial stability. 
The macro prudential policy framework includes 
continuous monitoring of the developments in the financial 
sector and the economy as a whole. The main objective 
of this framework include; controlling unwarranted credit 
growth and limiting excess leverage, prevent risks due to 
unbalanced distribution of resources and ensure financial 
discipline and financial stability among others. An early 
warning system is also in place and work is in progress to 
fine tune the system based on the evolving circumstances. 

During 2016, the department developed a framework 
for countercyclical buffer, that banks should take into 
account while computing the minimum requirements of 
capital adequacy ratio in accordance with Basel III. 

To support its work, the Department maintains relevant 
external contacts, including the government agencies, 
other regulators, GCC central banks and international 
financial institutions. Representatives from the Department 
contribute as members of Financial Stability Sub Committee 
and Committee for Strategic Plan 2017-22. Currently, a 
technical Mission from World Bank on “Macro-prudential 
oversight and Macro-stress testing project” is ongoing 
to improve the working of the department. Inputs for the 
meetings of Regional Consultative Group of the Financial 
Stability Board and for the Financial Stability and Risk 
Control Committee are also provided by the Department.

The Department supports effective policy 
communication and provide an objective assessment of the 
risks and vulnerabilities to the financial system through the 
publication of annual Financial Stability Review.

وتؤدي اإلدارة دوراً محورياً في تنفيذ السياسات االحترازية الكلية 
لتحقيق االستقرار املالي. ويشمل إطار السياسة االحترازية الكلية؛ 
مراقبة مستمرة للتطورات في القطاع املالي واالقتصاد ككل. ويشمل 
املبرر،  التحكم في منو االئتمان غير  لهذا اإلطار؛  الرئيسي  الهدف 
واحلد من معدل االقتراض الزائد، ومنع املخاطر بسبب التوزيع غير 
املتوازن للموارد، وضمان االنضباط املالي واالستقرار املالي وغيرها. 
النظام  على حتسني  العمل  ويجري  املبكر،  لإلنذار  نظام  يوجد  كما 

استناداً إلى الظروف املتغيرة.

حتديد  عمل  إطــار  بتطوير  اإلدارة  قامت   ،2016 عــام  وخــالل 
هامش التحوط ملواجهة التقلبات الدورية، وهو الهامش الذي ينبغي 
أن توفره البنوك عند حساب احلد األدنى ملتطلبات نسبة كفاية رأس 

املال وفقاً لبازل 3.

ذات  خارجية  باتصاالت  حتتفظ  فإنها  اإلدارة،  أنشطة  ولدعم 
صلة، مبا في ذلك الوكاالت احلكومية وغيرها من الهيئات التنظيمية 
واملصارف املركزية لدول مجلس التعاون اخلليجي واملؤسسات املالية 
الفرعية  اللجنة  في  كأعضاء  اإلدارة  من  ممثلون  ويساهم  الدولية. 
للفترة 2022-2017.   املالي وجلنة اخلطة االستراتيجية  لالستقرار 
وتتواجد حالياً، بعثة مساعدة فنية من البنك الدولي حول "الرقابة 
منها  لالستفادة  الكلي"  الضغط  اختبار  ومشروع  الكلية،  االحترازية 
الجتماعات  مدخالت  أيضا  اإلدارة  وتقدم  اإلدارة.  أداء  لتحسني 
املالي، وجلنة  االستقرار  التابع ملجلس  اإلقليمي  االستشاري  الفريق 

االستقرار املالي ومراقبة املخاطر. 

وتقدم  السياسات،  مجال  في  الفعال  التواصل  اإلدارة  وتدعم 
تقييماً موضوعياً للمخاطر ومواطن الضعف التي تواجه النظام املالي 

من خالل نشر التقرير السنوي لالستقرار املالي.
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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 issue department of QCB, carryout the management 
of issuance of currency and its circulation in the 
State of Qatar. 

During 2016, notwithstanding the increase in usage of 
non-cash transaction, demand for Notes and coins remained 
high. As at end-December 2016, the value of Notes in 
circulation stood at around QR 16,137 million showing a 
growth of 14.3% over the 6.6% growth recorded in 2015 
(Table 8-1).  Value of coins in circulation also recorded a 
significant growth of 33.5% vis-à-vis 3.5% growth showed 
in 2015. The volume of Notes increased by 13.5% as 
against 9.9% 2015. In value terms, QR 500 accounted for 
81.2% of the total value of Notes in circulation while by 
volume, QR 1 constituted around 50% of the total Notes 
in circulation.

إدارة العملة

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

وتداولها في دولة قطر.

وخالل عام 2016، وعلى الرغم من الزيادة في استخدام املعامالت 
غير النقدية، ظل الطلب على العملة الورقية، والقطع املعدنية مرتفعاً. 
 16137 حوالي   2016 ديسمبر  بنهاية  املتداول  النقد  قيمة  بلغت  وقد 
مليون ريال، مسجلًة منواً بنسبة 14.3٪، مقارنًة مع 6.6٪ في عام 2015 
)جدول 8-1(. كما سجلت قيمة النقود املعدنية املتداولة منواً ملحوظاً 
بنسبة 33.5٪ مقارنًة مع منو بنسبة 3.5٪ في عام 2015. وارتفع حجم 
العملة الورقية بنسبة 13.5٪ مقابل منو بنسبة 9.9٪ لعام 2015. ومن 
حيث الفئات، استحوذت فئة  500 ريال قطري على 81.2٪ من القيمة 
اإلجمالية للنقد املتداول في حني شكلت فئة الريال الواحد حوالي ٪50 

من مجموع العملة الورقية املتداولة.

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

جدول رقم )8-١(
العملة الورقية والمعدنية  المتداولة )بنهاية السنة(

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Value in Million QR   القيمة باملليون ريال      Volume in '000 Pieces   احلجم باأللف قطعة 

العملة 
الورقية

Notes

QR 500 10,889.40 11,579.40 13,097.80 21,779 23,159 26,196

QR 100 1,322.10 1,419.40 1,694.70 13,221 14,194 16,947

QR 50 562.1 592.1 743.2 11,243 11,842 14,863

QR 10 243.9 269.1 317.8 24,388 26,907 31,785

QR 5 128.9 143.2 161.7 25,771 28,645 32,347

QR 1 99.6 110.6 122.3 99,582 110,642 122,320

Total 13,245.90 14,113.80 16,137.60 195,983 215,389 244,459

Value in Million QR   القيمة باملليون ريال      Volume in '000 Pieces   احلجم باأللف قطعة 

القطع 
املعدنية

Coins

QD 50 23.6 24.6 33.3 47,217 49,204 66,603

QD 25 9.8 9.9 12.8 39,089 39,765 51,339

QD 10 0.2 0.2 0.2 1,768 1,832 2,130

QD 5 0.1 0.1 0.1 2,114 2,246 2,837

QD 1 0 0 0 741 742 1367

Total 33.7 34.8 46.5 90,930 93,790 124,276
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As part of the management of currency in circulation, the 
department also under take new issuance and withdrawal 
of notes and coins from the system.  After taking in to 
consideration of this, as at end December 2016, the total 
value of notes and coins issued stood at QR 16,184.1 
million showing a growth of around 8 % (Table 8-2).

وكجزء من إدارة العملة املتداولة، فإن إدارة اإلصدار باملصرف تتكفل 
من  النقدية  والقطع  النقدية  األوراق  وسحب  جديدة  بإصدارات  أيضاً 
النظام. وبعد أخذ ذلك في االعتبار، فإن القيمة اإلجمالية للعملة الورقية 
والقطع النقدية املصدرة قد بلغت  16184.1 مليون ريال في نهاية شهر 

ديسمبر 2016، مسجلًة منواً بنسبة٪ 8 تقريباً )جدول 2-8(.

Table (8-2)
Notes and Coins Issued (end of Year)

جدول رقم )8-٢(
العمالت الورقية والقطع المعدنية المصدرة )بنهاية العام(

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Value in Million QR   القيمة باملليون ريال      Volume in '000 Pieces   احلجم باأللف قطعة 

العملة 
الورقية

Notes

QR 500 11,567.10 12,237.00 13,097.80 23,134 24,474 26,196

QR 100 1,394.20 1,526.40 1,694.70 13,942 15,264 16,947

QR 50 600.1 647.1 743.2 12,003 12,942 14,863

QR 10 247.8 278 317.8 24,779 27,800 31,785

QR 5 132.5 149.7 161.7 26,503 29,949 32,347

QR 1 100.2 112.2 122.3 100,229 112,200 122,320

Total 14,042.00 14,950.40 16,137.60 200,590 222,629 244,459

Value in Million QR   القيمة باملليون ريال      Volume in '000 Pieces   احلجم باأللف قطعة 

القطع 
املعدنية

Coins

QD 50 23.7 24.6 33.3 47,349 49,234 66,603

QD 25 9.8 9.9 12.8 39,120 39,796 51,339

QD 10 0.2 0.2 0.2 1,768 1,833 2,130

QD 5 0.1 0.1 0.1 2,115 2,247 2,837

QD 1 0 0 0 742 743 1367

Total 33.7 34.9 46.5 91,094 93,853 124,276

Public Debt Management

The government continued with its infrastructure 
spending to boost economic diversification. Reflecting the 
impact of low oil prices, public sector deposits continued to 
decline, while public sector credit increased mostly due to 
increase in credit to government. 

Against this backdrop, QCB pro-actively managed public 
debt to ensure comfortable liquidity in the financial system 
by modulating auctions of T-bills/bonds during the year.

إدارة الدين العام                                         

التنويع  لتعزيز  التحتية  البُنية  على  اإلنفاق  احلكومة  واصلت 
ودائع  استمرت  النفط،  أسعار  انخفاض  أثر  تراجع  ومع  االقتصادي. 
في  العام  القطاع  ائتمان  ارتفع  في حني  االنخفاض،  في  العام  القطاع 

الغالب بسبب زيادة االئتمان للحكومة.

العام  الدين  بإدارة  املركزي  قام مصرف قطر  تقدم،  ما  على ضوء 
تعديل  من خالل  املالي  النظام  في  مريحة  سيولة  لضمان  فعال  بشكل 

مزادات أذونات اخلزينة/السندات خالل العام.
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Table (8-3)
Public Debt Management

Table (8-4)
Treasury Bills

جدول رقم )3-8(
إدارة الدين العام 

جدول رقم )4-8(
أذون الخزينة

During the year, a total of QR 10.8 billion of T-bills 
of various maturities were issued while QR 19.2 billion 
matured. As a result, there was net injection of liquidity 
through T-bills of QR 8.4 billion in 2016 as compared with 
QR 7.0 billion in the previous year. In contrast, the QCB 
absorbed QR 9.2 billion through issuances of T-bonds in 
2016 as compared with QR 22 billion a year ago (Table 8-3).

QCB continued to manage short-term liquidity through 
Treasury auctions for various maturities (91, 182 and 
273 days) during 2016. Table (8-4) shows the issued and 
outstanding treasury bills according to their different dates.

ومت خالل العام إصدار ما مجموعه 10.8 مليار ريال من أذون اخلزينة 
من مختلف اآلجال، في حني استحقت 19.2 مليار ريال، وبذلك كان هناك 
ضخ صافي للسيولة من خالل أذون اخلزينة بقيمة 8.4 مليار ريال في 
عام 2016 مقارنًة بنحو سبعة مليارات  ريال في العام السابق. وفي املقابل، 
امتص املصرف 9.2 مليار ريال من خالل إصدار سندات اخلزينة في 

2016 مقارنة بنحو 22 مليار ريال في العام السابق )جدول 3-8(.

السيولة  إدارة   2016 عام  املركزي خالل  قطر  واصل مصرف  وقد 
قصيرة األجل من خالل مزادات أذون اخلزينة لآلجال املختلفة )91، 182، 
273 يوماً(، ويوضح جدول )8-4( أذون اخلزينة املصدرة واملستحقة حسب 

آجالها املختلفة.

الفترة
Period

صافي االمتصاص )-(/الزيادة )+( من خالل
Net Absorption (-)/Release(+) Through

أذون اخلزينة
T-Bills

سندات اخلزينة
T-bonds

املجموع
Total

2015 7,000 -22,000 -15,000

2016 8,380 -9,200 -820

QR Million     مليون ريال قطري

QR Million     مليون ريال قطري

Item 2014 2015 2016 البند

T- Bills Issued 48,000 41,000 10,770 أذون خزينة صادرة

   91- day 24,000 20,500 4,930 91 يوم

   182- day 12,000 10,250 3,240 182 يوم

   273- day 12,000 10,250 2,600 273 يوم

T- Bills Matured 48,000 48,000 19,150 أذون خزينة مستحقة

   91- day 24,000 24,000 6,050 91 يوم

   182- day 12,000 12,000 5,850 182 يوم

   273- day 12,000 12,000 7,250 273 يوم

T- Bills Outstanding (Year- End) 21,000 14,000 5,620 رصيد أذون اخلزينة بنهاية السنة
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Also, QCB continued with auctions of 3-year, 5-year, 
7-yearand 10-year government bonds intermittently during 
2016 to manage structural liquidity. A total of QR 17.2 
billion was issued during 2016, of which QR 11.5 billion was 
conventional bonds and the remaining were Sukuks (Table 
8-5). Most of these issuances were during the second half 
of the year, i.e., during August-October 2016 only, reflecting 
the coordination between monetary and fiscal policy. The 
objective has been to facilitate the liquidity management 
framework of the QCB and help develop the domestic debt 
market, in line with the National Development Strategy, 
2011-16.

من   2016 عام  خالل  الهيكلية  السيولة  إدارة  املصرف  واصل  كما 
خالل إصدار السندات احلكومية لآلجال املختلفة )ثالث سنوات، خمس 
سنوات، سبع سنوات، عشر سنوات(. وقد مت إصدار ما مجموعه 17.2 
تقليدية،  ريال سندات  مليار  منها 11.5   ،2016 ريال خالل عام  مليار 
اإلصدارات خالل  معظم هذه  وكانت    .)5-8 )جدول  والباقي صكوك 
مما  فقط(،   2016 أغسطس-أكتوبر  )خالل  العام  من  الثاني  النصف 
يعكس التنسيق بني السياستني النقدية واملالية. وكان الهدف هو تسهيل 
تطوير  في  واملساعدة  املركزي،  قطر  مصرف  في  السيولة  إدارة  إطار 
سوق الدين احمللي، مبا يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 

.2016 - 2011

Category 3 سنوات
3-year

5 سنوات
5-year

7 سنوات
7-year

10 سنوات
10-year

اإلجمالي
Total

الفئة

Conventional 2,550 1,925 6,125 875 11,475 تقليدية

Sukuks  1,750 1,450 1,150 1,375 5,725 صكوك

Total 4,300 3,375 7,275 2,250 17,200 اإلجمالي

Table (8-5)
Treasury Bonds Issued in 2016

جدول رقم )8-٥(
سندات الخزينة المصدرة في عام ٢٠١٦

QR Million     مليون ريال قطري
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Payment and Settlement System

The smooth operation of payment systems is of 
paramount importance so far as the efficiency and 
effectiveness of the financial system is concerned. The 
payments system is witnessing a shift from paper-based 
to electronic payment instruments.  New developments in 
this area include increasing adoption of mobile payments 
and emergence of alternative currencies.  Shifting 
remittance and trade patterns are adding to the complexity, 
thereby engaging the regulators to keep pace with these 
developments. Crypto-currencies such as Bitcoin is growing 
by leaps and bounds as regulatory authorities across the 
globe reflected and responded on the emergence of such 
alternative currencies.

The Payment Systems in Qatar complies with the BIS 
core principles for payment systems. The World Bank 
assisted Qatar in assessing the payment systems as well 
as the related legal and regulatory framework, and made 
some recommendations on further improvements.

Qatar Central Bank strives to provide safe, reliable 
and fast electronic solutions for making a wide range of 
business and personal payments supported by flexible and 
cost-effective means for payment clearing and settlement 
systems to settle transactions smoothly and with finality. 
Towards this goal for developing a sound ‘Financial Market 
Infrastructure’, QCB has been consistently bringing about 
significant improvements in the financial infrastructure of 
the country. The payment and settlement system has been 
modernized, the governance system has been streamlined, 
the liquidity infrastructure has been upgraded and the 
regulatory infrastructure has been strengthened to meet 
the demands of a modern market economy.

Retail Payment System

The retail payment system in Qatar consists of GCC Net 
and the network of national ATM & POS Switch (NAPS). 

نظام المدفوعات والتسوية

عندما  املدفوعات  نظام  لسالسة سير  القصوى  األهمية  تتضح 
املدفوعات  نظام  ويشهد  املالي.  النظام  وفعالية  بكفاءة  األمر  يتعلق 
وتشمل  اإللكترونية.  الدفع  أدوات  إلى  الورقية  األدوات  من  حتوالً 
التطورات اجلديدة في هذا املجال زيادة اعتماد الدفع عبر الهاتف 
اجلوال، وظهور العمالت البديلة. ويؤدي التحول في أمناط التحويالت 
والتجارة إلى زيادة التعقيد، وبالتالي إشراك الهيئات التنظيمية ملواكبة 
قدم  على  تنمو  بيتكوين،  مثل  املشفرة  العمالت  إن  التطورات.  هذه 
وساق، حيث تعكف السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على 

متابعة التطورات  وتستجيب لظهور أي من هذه العمالت البديلة. 

وتتوافق أنظمة املدفوعات في قطر مع املبادئ األساسية لنظام 
نظم  تقييم  في  قطر  الــدولــي  البنك  وساعد  الدولية.  املدفوعات 
بعض  وقــدم  الصلة،  ذي  والتنظيمي  القانوني  واإلطــار  املدفوعات 

التوصيات بشأن إدخال املزيد من التحسينات.

ويسعى مصرف قطر املركزي جاهداً لتوفير حلول إلكترونية آمنة 
وموثوق بها وسريعة من أجل تقدمي مجموعة واسعة من املدفوعات 
التجارية والشخصية، مدعومًة بوسائل مرنة وفعالة من حيث التكلفة 
إلجراء املقاصة وأنظمة التسوية لتسوية املعامالت بسالسة وبطريقة 
لسوق  حتتية  بنية  تطوير  أجــل  من  الهدف  هــذا  ولتحقيق  نهائية. 
املال، قام مصرف قطر املركزي بإدخال حتسينات كبيرة على البنية 
التحتية املالية في قطر. وقد مت حتديث نظام املدفوعات والتسوية، 
ومت تبسيط نظام احلوكمة، ورفع مستوى البنية األساسية للسيولة، 
ومت تعزيز البنية األساسية التنظيمية لتلبية متطلبات اقتصاد السوق 

احلديث.

نظام المدفوعات بالتجزئة

يتكون نظام املدفوعات بالتجزئة في قطر من شبكة دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والشبكة الوطنية، ونقاط البيع ) نابس(.
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GCC Net: A single ATM network linking all the GCC 
National Switches. The Gulf Cooperation Council (GCC) 
States have accorded high priority to establishing a single 
ATM network linking all the GCC National Switches. 
The GCCNET offers numerous features while keeping up 
with international standards of similar networks. With 
the fixed exchange rates between the GCC members’ 
currencies, members’ accounts are settled in the currency 
of each member without the need for a non- GCC 
intermediate currency.

National ATM & POS Switch (NAPS): This system 
hosts and settles all retail electronic transactions flowing 
between local banks. NAPS is an interface that hosts 
and settles all retail electronic transactions flowing 
between local banks. The objectives of the system is to 
provide a reliable settlement system, a secured and cost-
effective inter-bank switch, serve as a gateway within 
the regions and finally, to provide variety of necessary 
information to banks and QCB. It also provides a gateway 
to other switches within the Gulf and Middle East regions.

Wholesale Payment System

The wholesale payment system in the State of Qatar 
consists of the Qatar Payment System (QPS), Qatar Money 
Rates (QMR) Transactions and Qatar national payment 
gateway (QPAY).

Qatar Payment System (QPS): This system is 
designed on the concept of Real Time Gross Settlement 
(RTGS) and Electronic Straight Through Processing 
(e-STP). It uses the Messages Standards and utilizes 
the SWIFT messaging system to reconcile and settle 
the local payments. QPS is linked to the Qatar Central 
Bank (QCB) Clearing System, Book-Entry Government 
Securities System, and Currency Issuing Application.

Qatar Money Rates (QMR) Transactions: The QMR 
is a monetary instrument through which local member 
banks are allowed to deposit with; and borrow from QCB; 
overnight funds with a pre-specified initial interest rates and 
bank-by-bank ceiling. QMR transactions are fully automated 
between QCB and local bank members in the QMR System. 

آلي  صــراف  شبكة  هي  اخلليجي:  الــتــعــاون  دول مجلس  شبكة 
واحدة تربط جميع شبكات دول مجلس التعاون اخلليجي. وقد أعطت 
دول مجلس التعاون اخلليجي أولوية عالية إلنشاء شبكة واحدة من 
أجهزة الصراف اآللي تربط بني جميع الشبكات الوطنية اخلليجية. 
ويقدم نظام الشبكة اخلليجية العديد من امليزات مع مواكبة املعايير 
بني  الثابتة  الصرف  أسعار  وباستخدام  املماثلة.  للشبكات  الدولية 
عمالت دول مجلس التعاون اخلليجي، يتم تسوية حسابات األعضاء 

بعملة كل عضو دون احلاجة إلى عملة وسيطة غير خليجية.

يتم من  البيع )نابس(:  الوطنية للصراف اآللي ونقاط  الشبكة 
خالل هذا النظام تسوية جميع املعامالت اإللكترونية التي تتدفق بني 
البنوك احمللية.  أما نابس فهو الواجهة التي تستضيف وتسوي  جميع 
املعامالت اإللكترونية لبيع التجزئة التي تتدفق بني البنوك احمللية. 
باألمان  ويتسم  به،  موثوق  تسويات  نظام  توفير  إلى  النظام  ويهدف 
وأخيراً،  املنطقة،  داخل  كبوابة  ويعمل  التكلفة،  حيث  من  والفعالية 
املركزي.  قطر  وملصرف  للبنوك  الالزمة  املتنوعة  املعلومات  توفير 
والشرق  اخلليج  منطقتي  داخل  أخرى  لشبكات  بوابة  يوفر  أنه  كما 

األوسط.

نظام المدفوعات بالجملة

نظام  مــن  قطر  دولـــة  فــي  باجلملة  املــدفــوعــات  نــظــام  ويتألف 
املدفوعات القطري ومعامالت سوق النقد القطري، وبوابة املدفوعات 

الوطنية القطرية.

مفهوم  على  النظام  هذا  تصميم  مت  القطري:  املــدفــوعــات  نظام 
التسوية اإلجمالية الفورية، واملعاجلة اإللكترونية املباشرة. ويستخدم 
وتسوية  للتوفيق  سويفت  الرسائل  نظام  ويوظف  الرسائل،  معايير 
املدفوعات احمللية. ويرتبط نظام املدفوعات القطري بنظام مقاصة 
وتطبيق  احلكومية،  املالية  األوراق  ونظام  املــركــزي  قطر  مصرف 

إصدار العملة. 

معامالت سوق النقد القطري: إن آلية سوق النقد القطري هي 
أداة نقدية تسمح للبنوك احمللية باإليداع واالقتراض من مصرف قطر 
املركزي لليلة واحدة بأسعار الفائدة األولية احملددة مسبقاً، وبسقف 
محدد لكل بنك. ويتم إجراء املعامالت بشكل آلي بني مصرف قطر 

املركزي والبنوك احمللية األعضاء في نظام سوق النقد القطري.
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Transactions are executed through SWIFT message 
system, where the system announces at the beginning of 
each day (a) initial interest rate on deposit transactions, 
QCB rate on deposit (QCBDR) (b) initial interest rate on 
loan transactions, QCB rate on loan (QCBLR). The system 
provides bank-by-bank ceilings for deposit and loan 
transactions and automatically executes clearing loan and 
deposit between QCB and member banks at the end of 
each day with a pre-specified ceiling for each bank.

Qatar national payment gateway (QPAY): QPAY 
is the consolidated electronic payment gateway that 
connects all issuer banks in Qatar centrally with the 
participating merchants.

Clearing and Settlement System

During the year 2016, the clearing and settlement 
system witnessed increase in both value and volume 
handled over the previous year. Even though transactions 
processed by SWIFT system saw only a slight increase in 
value of 1.6% in 2016 over the previous year, the volume 
growth stood at 11.4% over the previous year. Electronic 
cheques clearing value declined with a slight increase in 
volume in 2016. QMR deposit and loans activity processed 
through the payment and settlement systems was subdued 
compared to the previous year. The value and volume of 
transactions through ATMs and PoS increased over the 
previous year, more so in the local market compared to 
the GCC region which indicated increased adoption of 
electronic means of transactions in Qatar.

Cyber Security

Cyber security had gained importance in policy making 
in the financial circle across the globe in the recent years. 
Along with the heightened use of internet for many 
purposes like communication, trades and e-commerce, 
cyber security threats have also been increasing and 
becoming more complex. For instance, cybercrime had 
jumped to the second most reported economic crime in 
20161. With the rapid growth of e-commerce and e-banking, 
cyber security departments in financial institutions are 
facing compounding challenges, as cyber threats and  their 
motivations are more diverse – from financial gains to 
disrupting activity leading to financial instability .

يتم تنفيذ املعامالت من خالل نظام رسائل السويفت حيث يعلن 
النظام في بداية كل يوم: أ( سعر الفائدة األولي على عمليات اإليداع 
ومعدل مصرف قطر املركزي على الودائع، ب( سعر الفائدة األولي 
على عمليات اإلقراض ومعدل مصرف قطر املركزي على القروض(. 
ويوفر النظام سقوفاً لكل بنك على حدة لعمليات اإليداع واالقتراض، 
املركزي  قطر  مصرف  بني  والودائع  املقاصة  قروض  تلقائياً  وتنفذ 

والبنوك األعضاء في نهاية كل يوم مع سقف محدد سلفاً لكل بنك.

بـــوابـــة املـــدفـــوعـــات الــوطــنــيــة الــقــطــريــة: هــي بــوابــة املدفوعات 
قطر  في  املصدرة  البنوك  جميع  تربط  التي  املوحدة  اإللكترونية 

مركزياً مع التجار املشاركني.

نظام المقاصة والتسوية

كل  زيادة في  والتسوية  املقاصة  نظام  2016، شهد  العام  خالل 
من القيمة واحلجم الذي مت التعامل معه خالل السنة السابقة. وعلى 
التي متت معاجلتها من قبل نظام سويفت  املعامالت  الرغم من أن 
لم تشهد سوى زيادة طفيفة في القيمة بنسبة 1.6٪ في عام 2016، 
مقارنة بالعام السابق، فقد بلغ حجم النمو 11.4٪ عن العام السابق. 
وانخفضت قيمة املقاصة اإللكترونية مع زيادة طفيفة في حجمها في 
عام 2016. وانخفضت قيمة ودائع وقروض سوق النقد القطري التي 
بالعام  مقارنًة  والتسوية  املدفوعات  أنظمة  خالل  من  معاجلتها  تتم 
السابق. وارتفعت قيمة وحجم املعامالت من خالل أجهزة الصراف 
اآللي ونقاط البيع خالل العام عن العام السابق، خاصًة في السوق 
احمللية مقارنًة مبنطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، مما يشير إلى 

زيادة اعتماد الوسائل اإللكترونية للمعامالت في قطر.

أمن المعلومات

اكتسب األمن السبراني )اإللكتروني( أهمية في صنع السياسات 
األخيرة.  السنوات  في  العالم  أنحاء  جميع  في  املالية  الدائرة  في 
كثيرة  ألغــراض  لإلنترنت  املتزايد  االستخدام  مع  جنب  إلى  وجنباً 
األمن  تهديدات  إن  اإللكترونية.  والتجارة  والتسوق  االتصاالت  مثل 
املثال،  سبيل  فعلى  تعقيداً.  وأكثر  تزايد  في  أصبحت  السبراني 
مت  اقتصادية  جرمية  أكبر  ثان  لتصبح  اإللكترونية  اجلرمية  قفزت 
اإلبالغ عنها في عام 2016. ومع النمو السريع للتجارة اإللكترونية 
في  اإلنترنت  أمن  إدارات  تواجه  اإللكترونية،  املصرفية  واخلدمات 
اإللكترونية  التهديدات  أن  حيث  معقدة،  حتديات  املالية  املؤسسات 
ودوافعها أكثر تنوعاً، فلم تعد تقتصر على املكاسب املالية بل تعدتها 

إلى تعطيل النشاط، مما يؤدي إلى عدم االستقرار املالي.
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Qatar Central Bank (QCB) taking into consideration of 
the importance of these challenges and the responsibility 
of protecting personal and financial data flow through 
the network, kept cyber security on the top of its priority. 
Accordingly, QCB has framed cyber security policies 
starting with banking sector and now is in the processes 
of extending it to the broader financial sector to cover 
the entire financial sector within its ambit. Cyber security 
policy is a set of rules, guidelines and directions for 
those who are entrusted with making present and future 
decisions in organizations to protect the information assets 
and systems, ensure compliance with legal and regulatory 
requirements, and maintain an environment that support 
guiding principles.

The following are some points of why cyber security for 
the financial sector is important in Qatar:

• Financial sector is the second top most targeted sector 
by cyber attackers after the energy sector 

• Information and communication Technology (ICT) sector 
is an integral  part of Qatar’s economic development 

• Qatar is hosting the FIFA World Cup in 2022 and is in 
the processes of high investment in infrastructure, which 
would need to be protected from serious disruption. 

Initiative Taken by QCB

In a competitive environment, each stakeholders in the 
banking sector would like to be ahead in the technological 
evolution. E-banking had made the banking transactions 
easier, reliable and reduced the transaction cost. Studies 
reveled that, e-banking has a positive impact on customers’ 
satisfaction and on the national GDP. With this pervasive 
adaption to technology in the banking and financial sector, 
both, banks and policymakers facing a challenge to protect 
the personal information and data transmitted within 
the network. 

هذه  أهمية  مــراعــاة  على  املــركــزي  قطر  مصرف  حــرص  وقــد 
من  واملالية  الشخصية  البيانات  تدفق  حماية  ومسؤولية  التحديات 
خالل الشبكة، ومن ثم وضع احلفاظ على أمن اإلنترنت على رأس 
أولوياته. وبناًء على ذلك، قام املصرف بوضع سياسات األمن السبراني 
بدءاً من القطاع املصرفي، وهو اآلن في إطار عمليات توسعة نطاقه 
ليشمل القطاع املالي بأكمله. وسياسة األمن السبراني هي مجموعة 
من القواعد واملبادئ التوجيهية واإلرشادات ألولئك الذين عهد إليهم 
اتخاذ القرارات احلالية واملستقبلية في املنظمات حلماية املوجودات 
والنظم املعلوماتية، وضمان االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، 

واحلفاظ على البيئة التي تدعم املبادئ التوجيهية.

وفيما يلي بعض النقاط التي جتعل األمن السبراني للقطاع املالي 
مهماً في قطر:

املهاجمني  قبل  من  مستهدف  قطاع  أكبر  ثاني  هو  املالي  القطاع   •
اإللكترونيني بعد قطاع الطاقة

من  يتجزأ  ال  جــزء  هو  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع   •
التنمية االقتصادية في قطر

• تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وهي 
قد دخلت في عمليات استثمار مرتفع في البنية التحتية، والتي حتتاج 

إلى احلماية من االضطرابات اخلطيرة.

المبادرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي

في بيئة تنافسية، يود كل أصحاب املصلحة في القطاع املصرفي 
أن يتقدموا في التطور التكنولوجي. وقد جعلت اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية املعامالت املصرفية أكثر سهولة وموثوقية وخفضت تكلفة 
اإللكترونية  املصرفية  اخلدمات  أن  الدراسات  وأظهرت  املعامالت. 
الناجت احمللي اإلجمالي  العمالء، وعلى  إيجابي على رضا  تأثير  لها 
الوطني. ومع هذا التكيف الواسع للتكنولوجيا في القطاع املصرفي 
املعلومات  السياسات حتديا حلماية  البنوك وصانعو  تواجه  واملالي، 

والبيانات الشخصية املنقولة داخل الشبكة.
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In order to have a focused oversight, QCB had 
established a new section (Cyber security surveillance) 
to look into the evolving cyber security risks and to 
develop a  proper regulatory framework on cyber security, 
encompassing  issuance of  cyber security policies, 
updating the stakeholders  about the latest developments, 
achieve the best cyber security surveillance practice etc.

Cyber Security Surveillance Objectives

Qatar Central Bank contributes in enhancing the 
awareness on cyber security to the stakeholders in financial 
sector by providing guidelines for banks and financial 
entities. This surveillance framework would provide secure 
environment for data transmission and electronic operations 
and services. Further, QCB is entrusted to provide a robust 
financial market infrastructure for improving the usage of 
the technology as envisaged in the Qatar national strategy

a. Cyber Security Surveillance Approach

The approach of cyber security surveillance adopted 
by Qatar Central Bank is through issuance of proper 
regulations and guidelines to pace up with the growing 
adaption to technology in banks and financial institution’s 
operations and transactions. The financial institutions 
under the jurisdiction of QCB have to comply and implement 
the regulations in their frameworks activity.

b. E-Banking Regulations

The aim of regulations towards e-banking is to protect 
data, prevent fraud operations, increase reliability and 
meet the costumers’ satisfactions. Some of the instructions 
issued through e-banking regulation are:

• Security standards to be implemented for data exchange 
and remotely payment.

• Customer’s protection and awareness.

• Proper incident reporting.

ــام مــصــرف قطر  ومــن أجــل أن يــكــون هــنــاك رقــابــة مــركــزة، ق
في  للنظر  السبراني(،  األمن  )مراقبة  جديد  قسم  بإنشاء  املركزي 
مناسب  تنظيمي  إطــار  ووضــع  اإلنــتــرنــت،  ألمــن  املتطورة  املخاطر 
لألمن اإللكتروني، يشمل إصدار سياسات األمن السبراني وتثقيف 
ممارسات  أفضل  وحتقيق  الــتــطــورات،  أحــدث  حــول  املستخدمني 

املراقبة األمنية اإللكترونية وغيرها. 

أهداف المراقبة األمنية اإللكترونية

يساهم مصرف قطر املركزي في تعزيز الوعي باألمن السبراني 
إرشــادات  توفير  خــالل  من  املالي  القطاع  في  املصلحة  ألصحاب 
للمصارف واملؤسسات املالية. ومن شأن إطار املراقبة هذا أن يوفر 
وعالوة  اإللكترونية.  واخلدمات  والعمليات  البيانات  لنقل  آمنة  بيئة 
على ذلك، يعمل املصرف على توفير بنية حتتية قوية في السوق املالية 
استراتيجية  املتوخى في  النحو  التكنولوجيا على  استخدام  لتحسني 

قطر الوطنية.

أ. نهج المراقبة األمنية اإللكترونية

إن نهج مراقبة أمن اإلنترنت الذي يتبناه مصرف قطر املركزي يتم 
من خالل إصدار األنظمة واإلرشادات املناسبة ملواكبة التطور املتزايد 
للتكنولوجيا في عمليات ومعامالت البنوك واملؤسسات املالية. ويتعني 
املالية اخلاضعة إلشراف مصرف قطر املركزي أن  على املؤسسات 

تلتزم بتنفيذ ذلك.

ب. اللوائح المصرفية اإللكترونية

املصرفية  اخلــدمــات  نحو  املــوجــهــة  األنــظــمــة  مــن  الــهــدف  إن 
ــادة  وزي التحايل،  عمليات  ومنع  البيانات  حماية  هــو  اإللكترونية 
املوثوقية، وإرضاء العمالء. وفيما يلي بعض التعليمات الصادرة عن 

طريق النظام املصرفي اإللكتروني:

• معايير األمن التي سيتم تنفيذها لتبادل البيانات والدفع عن بُعد.

• حماية العميل ووعيه.

• اإلبالغ املناسب عن احلوادث.
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• Confidentiality, Integrity and availability, if the 
information in the e-banking operations.

• Provide trusted network connectivity.

• Capable business continuity planning.

Banks and responsible entities should comply with the 
regulation and bring their e-banking policies in line with 
Qatar Central Bank’s regulations.

Future Agenda

With the rapid evolution of technology, periodic 
revision and modification for the cyber security policy is 
highly required. The first cyber security regulations had 
been circulated to banks and published in the Book of 
instructions during 2012 under “Technology risks rules”. A 
new updated version of this regulation will be published at 
2017 to replace the previous one.

Moreover, the existing regulations are addressed 
only to the banking sector; further steps will be taken 
to implement regulations covering the insurance and 
financial companies.

• السرية، والنزاهة والتوافر، إذا كانت املعلومات في العمليات 
املصرفية اإللكترونية.

• توفير اتصال شبكي موثوق به.

• التخطيط املستمر لألعمال.

بهذه األنظمة،  تلتزم  أن  املسؤولة  والكيانات  البنوك  ويجب على 
وأن تتماشى سياساتها املصرفية اإللكترونية مع أنظمة مصرف قطر 

املركزي.

المهام المستقبلية

مع التطور السريع للتكنولوجيا، يلزم إجراء مراجعة دورية وتعديل 
لسياسة األمن السبراني. وقد مت تعميم أنظمة األمن السبراني األولى 
على املصارف، ونُشرت في كتاب التعليمات خالل عام 2012 حتت 
عنوان "قواعد املخاطر التكنولوجية". وستنشر نسخة محدثة جديدة 

من هذه الالئحة في عام 2017، لتحل محل النسخة السابقة.

القطاع  إال  تتناول  ال  القائمة  اللوائح  فــإن  ذلــك،  على  وعــالوة 
املصرفي؛ وسيتم اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ اللوائح التي تغطي 

شركات التأمني واملؤسسات املالية.
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Introduction

The financial statement of Qatar Central Bank provides a 
brief assessment of key monetary developments during the 
year and their impact on the Bank's assets and liabilities. 
According to the bank's financial statement at the end of 
2016, total assets declined by 6.5% to QR 181.4 billion.

The following is a summary of the most significant 
developments in the assets and liabilities of QCB during 
2016 and the extent to which these developments are 
reflected in the Bank's international reserves (by assets) or 
on reserve money (by liabilities).

مقدمة

عن  مــوجــزاً  تقييماً  املــركــزي  قطر  ملصرف  املالي  البيان  يقدم 
التطورات النقدية الرئيسية خالل العام، وانعكاساتها على موجودات 
عام  نهاية  في  للمصرف  املالي  للبيان  ووفقاً  املصرف.  ومطلوبات 
إلى  ليصل   ٪6.5 بنحو  املــوجــودات  إجمالي  تراجع  فقد  2016م؛ 

181.4 مليار ريال.

وفيما يلي نعرض بشيء من اإليجاز أهم التطورات التي شهدتها 
بنود املوجودات واملطلوبات ملصرف قطر املركزي خالل عام 2016، 
للمصرف  الدولية  االحتياطيات  على  التطورات  تلك  انعكاس  ومدى 

)بجانب املوجودات( أو على النقود االحتياطية )بجانب املطلوبات(.

Item 2014 2015 2016

Change التغير
 (2016/2015)  البيان

القيمة
Value %

Balances with Foreign Banks 47,699.20 40,756.50 37,506.50 -3,250.00 -8 األرصدة لدى البنوك األجنبية

Foreign Securities 105,203.90 90,248.90 72,307.10 -17,941.80 -19.9 األوراق املالية األجنبية

SDR Holding 1,434.40 1,372.20 1,331.60 -40.6 -3 ودائع حقوق السحب اخلاصة

Gold 2,150.10 2,758.00 3,986.70 1,228.70 44.6 الذهب

Balances with Local Banks 55,863.40 55,976.20 44,567.20 -11,409.00 -20.4 األرصدة لدى البنوك احمللية

Unclassified Assets 1,197.50 2,861.50 21,750.40 18,888.90 660.1 موجودات غير مصنفة

Assets = Liabilities 213,548.50 193,973.30 181,449.50 -12,523.80 -6.5 املوجودات = املطلوبات

Currency Issued 14,075.80 14,985.20 16,184.10 1,198.90 8 النقد املصدر

Due to Government 34,632.70 7,946.50 1,312.00 -6,634.50 -83.5 مستحقات للحكومة

Capital and Reserves 30,603.70 51,795.10 51,762.20 -32.9 -0.1 رأس املال واالحتياطيات

Exchange Rate Fund 7,663.00 9,059.90 9,089.70 29.8 0.3 صندوق سعر الصرف

Required Reserves 28,541.20 30,479.90 33,022.40 2,542.50 8.3 االحتياطي اإللزامي

Deposits of Local Banks: 11,592.20 3,196.80 5,781.30 2,584.50 80.8 ودائع البنوك احمللية:

   Excess Reserves 4,234.60 3,115.10 3,655.90 540.8 17.4    االحتياطيات الفائضة

   Others 7,357.60 81.7 2,125.30 2,043.60 2,501.30    أخرى

Unclassified Liabilities 86,439.90 76,509.90 64,297.80 -12,212.10 -16 مطلوبات غير مصنفة

Total Liabilities and Equity 213,548.5 193,973.3 181,449.5 -12,523.8 -6.5 إجمالي املطلوبات وحقوق 
امللكية

Table (10-1)
Financial Statement of Qatar Central Bank

جدول رقم )١٠-١(
البيان المالي لمصرف قطر المركزي

QR Million     مليون ريال قطري
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I. Assets: 

The most important asset items of the Qatar Central 
Bank are its external investments which represent cash 
cover, as well as its balances with local banks, which are 
used to manage monetary policy. During 2016, most of 
the external investments of the QCB witnessed a decline. 
The QCB's investments in foreign securities decreased by 
19.9%   to QR72.3 billion compared to QR 90.2 billion at the 
end of 2 015. However, these investments remained the 
most important asset item of the QCB. 

As in the case of foreign securities, the bank's balances 
with foreign banks also declined, albeit at a less rate, as 
they recorded a decline of 8% to QR 37.5 billion at the end 
of 2016  compared to QR 40.8 billion in 2015. The same 
approach applied to SDR deposits, which fell by about 3%, 
possibly due to the appreciation of the Qatari Riyal against 
the SDR and the consequent decrease in the SDR balance 
to QR 1.3 billion. 

As for the gold item, its balance reached about QR 4 
billion at the end of 2016 compared to about QR2.8 billion 
at the e nd of 2015, reflecting higher gold prices in the 
interna t ional markets on one hand, and increasing the 
quantities invested on the other hand. 

At the local level, the QCB's balances with local banks 
declined by 20.4% to QR44.6 billion compared to QR 56.0 
billion at the end of 2015. The total QCB assets declined in 
2016 to QR181.4 billion compared to QR194.0 billion at the 
end of 2015. 

Despite  the decline in the QCB’s external reserves in 
2016, w h ich was reflected in the decline in the QCB's1 
interna t ional reserves, the adequacy indicators of these 
reserves were still strong and very comfortable, where the 
reserve  coverage ratio at the end of 2016 was standing 
at 700% .  The legal ratio stipulated by the QCB Law is 
only 100%, and its coverage ratio to money reserve (M0) 
exceeds 200%.

1 These reserves do not represent the international reserves of the State of 
Qatar, but they represent only a small part of them to meet the currency issued 
on one hand (the law stipulates that these reserves should not be less than 
100% of the currency isued), and to manage the banks purchasing of the dollar 
within t he exchange rate policy followed by QCB, as well as for monetary 
policy purposes.            

1 هذه االحتياطيات ال متثل االحتياطيات الدولية لدولة قطر ، ولكنها متثل فقط جزء 

االحتياطيات عن  تقل  أن ال  القانون  )ينص  املصدر من جهة  النقد  ملقابلة  ها  بسيط من
البنوك احمللية من الدوالرات  لتلبية مشتريات  النقد املصدر(، وأيضاً  100٪ من  نسبة 

ضمن سياسة سعر الصرف التي يتبعها املصرف، وكذلك ألغراض السياسة النقدية .

أواًل- جانب الموجودات:

في  املــركــزي  قطر  مصرف  لــدى  ــوجــودات  امل بنود  أهــم  تتمثل 
استثماراته اخلارجية التي متثل الغطاء النقدي، وكذلك في أرصدته 
لدى البنوك احمللية والتي تستخدم إلدارة السياسة النقدية. وخالل 
قطر  ملصرف  اخلارجية  االستثمارات  معظم  شهدت   ،20 16 عــام 
األوراق  في  املصرف  استثمارات  انخفضت  حيث  تراجعاً  املركزي 
مقارنًة  ريال  مليار  نحو 72.3  إلى  بنسبة ٪19.9   األجنبية  املالية 
بنحو 90.2 مليار ريال في نهاية عام 2015. ومع ذلك فقد ظلت تلك 
االستثمارات هي البند األهم من بني بنود املوجودات لدى املصرف. 

وعلى غرار بند األوراق املالية األجنبية، شهدت أرصدة املصرف 
لدى البنوك األجنبية تراجعاً هي األخرى وإن كان بوتيرة أقل حدة، 
نهاية  في  رصيدها  ليصل   ٪8 نسبته  بلغت  انخفاضاً  جلت  س حيث 
مليار   40.8 بنحو  مقارنًة  ريــال،  مليار   37.5 نحو  إلى   2016 عام 
بند ودائــع حقوق  النهج  2015. وقــد ســار على ذات  ريــال في عــام 
سعر  ارتفاع  بسبب  رمبا   ،٪3 بنحو  تراجع  حيث  خلاصة  ا السحب 
الريال القطري أمام وحدة حقوق السحب اخلاصة، وما يستتبعه ذلك 
من تراجع الرصيد مقوماً بالريال القطري، مسجاًل 1.3 مليار ريال.

أما بند الذهب فقد وصل رصيده إلى نحو أربعة مليارات ريال 
في نهاية عام 2016 مقارنًة بنحو 2.8 مليار ريال في نهاية عام 2015 
بذلك ارتفاع أسعاره في األسواق الدولية من ناحية، وزيادة  عاكساً 

الكميات املستثمر بها من ناحية أخرى.

البنوك  لدى  املصرف  أرصــدة  تراجعت  احمللي؛  صعيد  ال وعلى 
بنحو  مقارنًة  ــال  ري مليار   44.6 نحو  إلــى   ٪20.4 بنسبة  احمللية 
56.0 مليار ريال في نهاية عام 2015. وفي احملصلة تراجع إجمالي 
موجودات املصرف خالل عام 2016 ليصل إلى نحو 181.4 مليار 

ريال مقارنًة بنحو 194.0 مليار ريال في نهاية عام 2015.

في  تراجع  من   2016 عام  الرغم مما شهده  على  أنه  ويالحظ 
في  انعكست  والــتــي  املــركــزي،  قطر  اخلــارجــيــة ملصرف  األرصـــدة 
تلك  كفاية  مؤشرات  إن  إال  للمصرف1  الدولية  االحتياطيات  تراجع 
االحتياطيات ال تزال قوية ومريحة جداً، وقد بلغت نسبة تغطيتها في 
نهاية عام 2016 إلى النقد املصدر أكثر من 700٪، علماً بأن النسبة 
القانونية التي ينص عليها قانون املصرف املركزي هي 100٪ فقط، 
كما إن نسبة تغطيتها إلى النقود االحتياطية )م0( تزيد على ٪200.
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II. Liabilities Side: 

The main items of liabilities are currency issued and 
domestic bank balances with QCB, whether in the form of a 
required reserve, excess reserves or QMR deposits. These 
two items together constitute so-called high-strength cash, 
reserve money or monetary base (M0).

ثانيًا- جانب المطلوبات:

تتمثل أهم بنود املطلوبات في النقد املصدر وأرصدة البنوك احمللية 
إلزامي  احتياطي  شكل  في  كانت  سواء  املركزي  قطر  مصرف  لدى 
القطري  النقد  سوق  ودائع  أو  تقاص)  (أرصدة  فائضة  احتياطيات  أو 
أو  القوة  عالية  بالنقود  يسمى  ما  معاً  البندين  هذين  ويشكل   .(QMR)

النقود االحتياطية أو القاعدة النقدية (م0).

Item 2012 2013 2014 2015 2016 البيان 
QCB’s International 
Reserves (Net) 118,917 151,667 155,193 133,850 113,870

االحتياطيات الدولية 
)صافي(

Currency Issued                                  10,976 12,340 14,076 14,985 16,184  النقد  املصدر

Monetary Base (M0)              45,555 44,039 54,209 48,662 54,988 القاعدة النقدية )م.( 

Reserves Coverage 
Ratio of:  

 نسبة تغطية 
االحتياطيات إلى:

Currency Issued (%)                 1,083.50 1,229.00 1,102.50 893.2 703.6 النقد املصدر )٪(

Monetary Base (%)                261 344.4 286.3 275.1 207.1 القاعدة النقدية )٪(

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

Table (10-3)
Components of Reserve Money                                   

جدول رقم )١٠-٢(
مؤشرات كفاية االحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي

جدول رقم )١٠-3(
البنود المكونة للنقود االحتياطية

QR Million     مليون ريال قطري

QR Million     مليون ريال قطري

Item 

 الرصيد القائم بنهاية
ديسمبر 2016

Outstanding as at end-
December 2016

Change  التغير

قيمة  Valueالبيان %

(2016/ 
2015)

(2015/ 
2014)

(2016/ 
2015)

(2015/ 
2014)

(I) Currency Issued 16,184.10 1,198.90 909.4 8 6.5 )1( النقد املصدر

(II) Total Reserves 
(a + b) 36,678.30 3,083.30 819.2 9.2 2.5 )2( إجمالي 

االحتياطيات  )أ+ ب(

   a. Required Reserves 33,022.40 2,542.50 1,938.70 8.3 6.8   أ. االحتياطي اإللزامي

   b. Excess Reserves 3,655.90 540.8 -1,119.50 17.4 -26.4
  ب. االحتياطيات

  الفائضة

(III) Others 2,125.30 2,043.60 -7,275.90 2,501.30 -98.9 )3( أخرى

M0  [(I)+(II)+(III)] 54,987.70 6,325.80 -5,547.30 13 -10.2 النقود االحتياطية 
)3+2+1(
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During 2016, reserve money increased by QR6.3billion 
to QR 55.0billion compared to QR48.7 billion at the end of 
2015 at a growth rate of 13.0%. As in the previous year, 
reserve money started the year with a negative growth 
of 0.85% in January and then turned into positive growth 
during the following two months (2.30% and 6.47%, 
respectively), then returned  back to fluctuation since April, 
and to end the year on  a growth positive yield of 4.57% 
(Figure 10-1).

The increase in the reserve money in 2016 was due 
to an increase in the currency issued to about QR16.2 
billion, with total reserves increasing by 9.2% (8.3% to 
the required reserve and 17.4% to the excess reserves), 
pointing to an increase in bank deposits on one hand and 
the improvement of liquidity on the other hand.

In terms of sources, the increase in reserve money in 
2016 was due to a rise in net domestic assets by about 
QR 26.3 billion, which came as a result of an increase in 
net claims on the government.  The latest came as a result 
to a decline of QR6.6 billion in the government balances 
with QCB, and due to QCB’s net foreign assets decline. 
(Chart 10-2).

وخالل عام 2016؛ زادت النقود االحتياطية مبقدار 6.3 مليار 
مليار   48.7 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   55.0 نحو  إلى  لتصل  ريال 
غرار  وعلى   .٪13.0 قدره  منو  مبعدل   2015 عام  نهاية  في  ريال 
العام املاضي؛  فقد بدأت النقود االحتياطية عام 2016 بنمو سلبي 
الشهرين  خــالل  إيجابي  منو  إلــى  حتــول  ثم   ٪0.85 بلغ  يناير  في 
التاليني )2.30٪، 6.47٪ على التوالي(. ثم تذبذب منذ ابريل بني 
منو سلبي وأخر إيجابي لينتهي العام على منو موجب قدره ٪4.57 

)شكل 1-10(.

إلى   2016 عــام  فــي  االحتياطية  النقود  فــي  الــزيــادة  وتــعــزى 
ارتفاع النقد املصدر إلى نحو 16.2 مليار ريال مع ارتفاع إجمالي 
 ٪17.4 اإللزامي،  لالحتياطي   ٪8.3(  ٪9.2 بنحو  االحتياطيات 
ألرصدة التقاص أو االحتياطيات الفائضة( مشيراً بذلك إلى زيادة 
الودائع لدى البنوك من ناحية وإلى حتسن حالة السيولة لديها من 

ناحية أخرى.

في  االحتياطية  النقود  في  الزيادة  فإن  املصادر؛  من حيث  أما 
بنحو  املوجودات احمللية  2016 جاءت محصلًة الرتفاع صافي  عام 
احلكومة.  على  املطالبات  صافي  لزيادة  نتيجًة  ريال،  مليار   26.3
وقد جاء هذا األخير لتراجع أرصدة احلكومة لدى املصرف مبقدار 
6.6 مليار ريال، ولتراجع صافي املوجودات األجنبية ملصرف قطر 

املركزي )شكل 2-10(.

شكل رقم )١0-١(
معدالت نمو النقود االحتياطية 

)على أساس سنوي(

Figure No. (10-1)
Money Reserve Growth Rates
(on an Annualized Basis)
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شكل رقم )١0-٢(
العوامل المؤثرة الخاصة بالنقود االحتياطية

Figure No. (10-2)
Factors Affecting Reserve Money

In contrast to the Reserve Money, the government's 
balances with the Qatar Central Bank witnessed a sharp 
decline of about 83.5% to reach QR 1.3 billion at the end of 
2016 compared to QR 7.9 billion at the end of 2015.

وعلى خالف النقود االحتياطية، شهدت أرصدة احلكومة لدى 
 ٪83.5 نحو  نسبته  بلغت  شديداً  تراجعاً  املركزي  قطر  مصرف 
ريال  مليار   1.3 نحو  على   2016 عام  نهاية  في  ليقتصر رصيدها 

مقارنًة بنحو 7.9 مليار ريال في نهاية عام 2015.
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Policy Developments

In light of the weak global economic recovery, low oil 
prices, divergent fiscal policies in developed economies 
and fluctuations in global financial markets, Qatar Central 
Bank has continued to pursue its main objective to peg 
QR exchange rate with the US dollar, while ensuring 
monetary and financial stability. The QCB has proactively 
managed liquidity through Treasury Bonds and Notes to 
ensure a comfortable liquidity in the system and stable 
interest rates, to facilitate an adequate flow of credit to 
the productive sectors to support growth, with economic 
diversification. QCB has also promoted and implemented 
the Basel III framework and various macro-prudential 
policies to enhance financial stability.

In 2016, QCB continued to monitor global developments, 
the risks to global financial stability and its implications 
for the Qatari market, including higher interest rates in the 
United States (which the QR is pegged to its currency), and 
QCB need to enhance its ability to cope with the negative 
effects to the local economy. Accordingly, the central bank 
changed its monetary policy stance to stimulate domestic 
economic activity. In mid-December (following the Federal 
Reserve's rate hike of 25 basis points), QCB decided to raise 
the interest rate QMRL by 25.4 basis points from 4.50% to 
4.75%, as well as raising the deposit interest rate QMRD 
by 25 basis points from 0.75% to 1% and adjusting the 
REPO price rate to 2.25% with a maturity adjustment from 
14 to 7 days.

In 2016, and in order to update the overall framework 
of Basel Committee decisions regarding capital adequacy 
in accordance with Basel 3, QCB issued new guidelines 
to all national banks operating in Qatar as an update 
of the guidelines for the implementation of Pillar II of 
Internal Procedures for Capital Adequacy Assessment 
and Supervisory Review Procedures in line with the 
requirements of the recent Basel Committee as well 

تطورات السياسة

أسعار  وانخفاض  العاملي  االقتصادي  االنتعاش  ضعف  ظل  في 
النفط والسياسات املالية املتباينة في االقتصادات املتقدمة وتقلبات 
على  العمل  املركزي  قطر  مصرف  واصــل  العاملية،  املالية  األســواق 
املتمثل في احلفاظ على سياسة ربط سعر  الرئيسي  حتقيق هدفه 
صرف الريال القطري بالدوالر، مع ضمان االستقرار النقدي واملالي. 
وأدار مصرف قطر املركزي السيولة بشكل استباقي من خالل أذون 
اخلزينة/السندات لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار 
الفائدة، وذلك لتسهيل تدفق كاف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية 
لدعم النمو، مع التنويع االقتصادي. كما قام مصرف قطر املركزي 
الكلية  االحترازية  والسياسات   ،3 بــازل  عمل  إطــار  وتنفيذ  بتعزيز 

املختلفة بهدف تعزيز االستقرار املالي.

مراقبة  2016م  عــام  خــالل  املركزي  قطر  واصــل مصرف  وقــد 
التطورات العاملية، واملخاطر التي تواجه االستقرار املالي العاملي عن 
ارتفاع معدالت  القطري، مبا في ذلك  السوق  كثب وتداعياتها على 
الفائدة في الواليات املتحدة )التي يرتبط الريال بعملتها(، وحاجته 
إلى تعزيز قدراته على مواجهة انتقال اآلثار السلبية إلى االقتصاد 
احمللي. وفقاً لذلك، غير املصرف املركزي موقفه اخلاص بالسياسة 
قرر  حيث  احمللي،  االقتصادي  النشاط  حتفيز  أجــل  من  النقدية، 
الفيدرالي  االحتياطي  رفع مجلس  إثر  )وعلى  ديسمبر  منتصف  في 
األمريكي معدل الفائدة على سعر الفائدة االحتادية بواقع 25 نقطة 
النقدي  السوق  عمليات  على  اإلقـــراض  فائدة  سعر  رفــع  أســاس( 
إلى 4.75٪، وكذلك  25 نقطة أساس من ٪4.50  القطري مبقدار 
رفع سعر فائدة اإليداع على عمليات السوق النقدي القطري مبقدار 
25 نقطة أساس من 0.75٪ إلى 1٪، وتعديل سعر إعادة شراء أوراق 
الدين العام )الريبو( ليصبح 2.25٪ مع تعديل أجل استحقاق عمليات 

إعادة الشراء من 14 يوماً إلى سبعة أيام.

وخالل عام 2016م واستكماالً لتحديث اإلطار الشامل ملقررات 
جلنة بازل فيما يتعلق بكفاية رأس املال وفقاً لبازل )3(، أصدر مصرف 
قطر املركزي إرشادات جديدة جلميع البنوك الوطنية العاملة بالدولة 
بــاإلجــراءات  اخلاصة  الثانية  الدعامة  تطبيق  إلرشـــادات  كتحديث 
اإلشرافية  املراجعة  وإجـــراءات  املــال  رأس  كفاية  لتقييم  الداخلية 
وكذلك  األخيرة  بازل  جلنة  متطلبات  مع  يتالءم  إطار  في  ووضعها 
متطلبات مصرف قطر املركزي بشأن إجراءات مراجعته اإلشرافية 
عند حساب  االعتبار  في  تؤخذ  لم  التي  املتنوعة  للمخاطر  وقياسه 
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as QCB's requirements for its supervisory review and 
measurement for the various risks that were not taken 
into account when calculating the capital adequacy ratio 
under Pillar I, and to calculate the additional capital burden 
arising from the new guidelines for the second pillar and at 
least not less than 1%. 

As a result of the QCB's efforts in controlling and 
supervising insurance and reinsurance companies, QCB 
has issued the principles of corporate governance in the 
insurance companies, including the general framework, 
rules, regulations and comprehensive procedures through 
which insurance companies carry out their activities and 
management. Its structure determines the relationship 
between the different parties, and the distribution of 
powers and responsibilities among them, in particular 
members of the Board of Directors, CEOs, shareholders, 
stakeholders or clients of the company and government 
regulators. As well as how to interact with all these parties 
to achieve the best protection and guarantee the rights of 
all parties in accordance with the law.

It is worth mentioning that in March 2016, QCB issued 
a decision setting out the ratios and conditions for the 
ownership of the shares of  the listed companies, so that 
the ownership of one person, natural or moral, may not 
exceed 5% of the shares of any listed company, whether 
directly or indirectly owned, and required its prior approval 
to reach 10% in accordance with certain requirements 
set by QCB, with the exception of  companies owned by 
the State, Qatar Foundation for Education, Science and 
Community Development, and the funds of the General 
Authority for Retirement and Social Insurance, and Qatar 
Holding Company.

نسبة كفاية رأس املال وفقاً للدعامة األولى. وقد طلب مصرف قطر 
املركزي من البنوك احتساب العبء الرأسمالي اإلضافي الناشئ عن 
اإلرشادات اجلديدة للدعامة الثانية وبحيث ال يقل في جميع األحوال 

عن نسبة ٪1.

املركزي في ضوء  يبذلها مصرف قطر  التي  للجهود  واستكماالً 
التأمني،  وإعــادة  التأمني  شركات  على  والرقابية  اإلشرافية  مهامه 
التأمني،  في شركات  احلوكمة  مبادئ  املركزي  قطر  أصدر مصرف 
التي  الشاملة  واإلجــراءات  والنظم  والقواعد  العام  اإلطار  وتتضمن 
متارس من خاللها شركات التأمني أنشطتها وإدارتها. ويحدد هيكلها 
العالقة بني األطراف املختلفة، وتوزيع السلطات واملسؤوليات بينهم، 
واملساهمني  التنفيذيني  واملديرين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السيما 
املنظمات  ومراقبي  الشركة  مع  املتعاملني  أو  املصالح  وأصــحــاب 
األطراف  هذه  جميع  بني  التفاعل  كيفية  إلى  باإلضافة  احلكومية. 
يتفق  مبــا  ــراف  األطـ كافة  حلقوق  وضــمــان  حماية  أفضل  لتحقيق 

مع القانون.

وجدير بالذكر أن املصرف قد أصدر في شهر مارس 2016 قراراً 
يحدد نسب وشروط متلك أسهم الشركات املدرجة بالبورصة، بحيث 
ال يجوز أن جتاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً أو معنوياً نسبة ٪5 
من أسهم أي مؤسسة مالية مدرجة في البورصة، سواء كان التملك 
بشكل مباشر أم غير مباشر، واشترط احلصول على موافقة مسبقة 
10٪ وفق اشتراطات معينة وضعها  النسبة إلى  من املصرف لتصل 
ومؤسسة  الدولة،  من  كل  تتملكه  أو  ما متلكه  استثناء  مع  املصرف، 
قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية، وجهاز قطر لالستثمار، وشركة قطر 

القابضة من أحكام هذا القرار.
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Main Economic Indicators أهم المؤشـرات االقتصادية
QR Million     مليون ريال قطري

20152014Particular*2016البيان

2,617,6342,437,7902,216,180Population (estimated mid -year)عدد السكان ) تقديرات منتصف العام (

Production & Prices   اإلنتاج  واألسعار

554,985599,295750,658GDPإجمالي الناجت احمللي

(%) Growth Rate 3.8 20.2- 7.4-معدل النمو )٪(

(%) Real GDP Growth Rate 4.0 3.6 2.2معدل النمو احلقيقي )٪(

حصة  قطاع التعدين واستغالل 
 30.338.652.5Mining and Quarryingاحملاجر )٪(

Activities Share (%)

(%) Growth Rate 2.2- 41.3- 27.3-معدل النمو )٪(

(%) Real Growth Rate 0.6- 0.5- 1.0-معدل النمو احلقيقي )٪(

 69.761.447.5Non Mining and Quarryingحصة قطاع األنشطة غير النفطية )٪(
Activities Share (%)

(%) Growth Rate 11.3 3.2 5.1معدل النمو )٪(

(%) Real Growth Rate 9.8 8.2 5.6معدل النمو احلقيقي )٪(

نصيب الفرد من الناجت احمللى 
GDP Per Capita (QR Thousand) 338.7 245.8 212.0اإلجمالى )ألف ريال( 

(%) 2.651.813.36CPI- Inflationمعدل التضخم )٪(

Public Finance   املالية العامة

161,180183,484327,217Total Revenuesإجمالي االيرادات العامة

211,038189,089225,148Total Expendituresإجمالي النفقات العامة

5,605102,069Deficit or Surplus-49,858-العجز أو الفائض

(%)13.6Deficit or Surplus / GDP 0.9- 9.0-العجز أو الفائض / الناجت احمللى )٪(

Balance of Payments   ميزان املدفوعات

92,164177,625347,828Trade Balanceالسلع

208,404281,351461,197Exports (FOB)الصادرات ) فوب (

Imports (FOB) 113,369- 103,726- 116,240-الواردات ) فوب (

30,30150,053179,852Current Account (CA)-رصيد احلساب اجلاري

(%) CA/GDP 24.0 8.4 5.5-رصيد احلساب اجلاري / الناجت احمللى)٪(

179,004Capital & Financial Account-71,610- 13,840احلساب الرأسمالي واملالي

20,0314,708Overall Balance-20,320-الوضع الكلي للميزان

*Preliminary Estimates. * تقديرات أولية 
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Main Financial Indicators أهم المؤشـرات المالية

QR Million     مليون ريال قطري

201620152014Particularالبيان

The Banking System   اجلهاز املصرفي

128,349126,925124,256Money Supply (M1)عرض النقد ) م1 (

(%) Growth Rate 17.3 2.1 1.1معدل النمو )٪(

497,548521,383504,025Money Supply (M2)عرض النقد ) م2 (

(%) Growth Rate 10.6 3.4 4.6-معدل النمو )٪(

Foreign Assets (Net) 124,655 47,185 59,356-صافي املوجودات األجنبية

556,904474,198379,370Domestic Assets (Net)صافي املوجودات احمللية

597,910Money Supply (M3) 582,608 556,915عرض النقد ) م3 (

(%) Growth Rate 3.7 2.6- 4.6-معدل النمو )٪(

Qatar Central Bank   مصرف قطر املركزي

54,98848,66254,209Reserve Money (M0)النقود االحتياطية )م.(

Foreign Assets (Net) 155,537 134,251 114,261صافي املوجودات األجنبية

115,523135,565156,895Foreign Assetsاملوجودات األجنبية

Foreign Liabilities 1,358 1,314 1,262املطلوبات األجنبية

(%) QCB Rate   سعر فائدة السوق النقدي القطري)٪(

1.000.750.75Depositsإيداع

4.754.504.50Loanإقراض

(%) 2.254.504.50Repo Rateسعر الريبو )٪(

4.754.754.75Required Reserve Ratioنسبة االحتياطي اإللزامي

Commercial Banks   البنوك التجارية

543,656563,629552,955Total Depositsإجمالي الودائع

357,736354,523324,819Private Depositsالودائع اخلاصة

743,941660,750586,531Total Domestic Creditإجمالي االئتمان احمللي

450,065422,467352,967Private Sector Creditاالئتمان اخلاص

30,883Foreign Assets (Net)-87,066-173,617-صافي املوجودات األجنبية

273,202222,932196,512Foreign Assetsاملوجودات األجنبية



Annexملحق

125 Fortieth Annual Report 2016 التقرير السنوي األربعون ٢٠١٦

446,819309,998227,394Foreign Liabilitiesاملطلوبات األجنبية

135,141124,318118,081Capital  Accountsحسابات رأس املال

Qatar Stock Exchange   بورصة قطر

1,976,5732,302,4104,440,039Traded Volume (thousand)عدد األسهم املتداولة ) باأللف (

68,98993,720199,293Traded Valueقيمة األسهم املتداولة

القيمة السوقية  لألسهم  املدرجة 
563,466553,176676,792Market Capitalization (M CAP)فى السوق

(%) 10292.390.2M CAP/ GDPالقيمة السوقية / الناجت احمللي )٪(

444343No. of Listed Companiesعدد الشركات املقيدة

10,43710,42912,286Indexاملؤشر

(%) 15.118.4Rate of Change-0.1معدل التغير ) ٪(
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Qatar Economic Outlook

The main economic events for 2016 are the contraction 
of GDP at current prices by 7.4% due to the decline in prices 
of oil products determined by the international markets. 
Despite the decline in oil prices, the real GDP in 2016 
achieved a growth of about 2.2% thanks to the continued 
strength of the non-oil sectors. The services sector is one 
of the most important sectors supporting the strong growth 
in the non-oil sectors followed by the construction sector. 
The sector is expected to continue to expand until 2018, 
but its growth will ease with the completion of existing 
projects and the suspension of any new projects. The 
average real GDP growth rate in the State of Qatar in the 
period 2016-2018 is expected to be about 3.6%, due to 
the continued expansion of the non-oil economy, which 
remained strong despite its moderation. The utility sector 
is also expected to grow, especially after the inauguration 
of the new Umm Al Hool integrated water and electricity 
station, which will reach its full capacity in 2018. For the 
manufacturing sector, it is expected to grow at a slower 
rate than in 2016. Increased demand for cement and metals 
for construction and infrastructure projects is expected to 
maintain momentum in other manufacturing activities, 
and Laffan II will contribute significantly to the growth of 
this sector.

آفاق االقتصاد القطري

تتمثل أهم االحداث االقتصادية لعام 2016 في انكماش الناجت 
احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية بنسبة 7.4٪ وذلك بسبب تراجع 
أسعار املنتجات النفطية التي حتددها األسواق الدولية. وعلى الرغم 
من انخفاض أسعار النفط حقق االقتصاد احلقيقي في عام 2016 
النفطية.  غير  القطاعات  قوة  استمرار  بفضل  نحو٪2.2  بلغ  منواً 
ويعتبر قطاع اخلدمات أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو القوي في 
القطاعات غير النفطية ويليه قطاع البناء والتشييد. ومن املتوقع أن 
يستمر هذا القطاع في التوسع حتى عام 2018، إال أن وتيرة منوه 
ستخف مع اكتمال املشاريع احلالية وإيقاف أي مشاريع جديدة. ومن 
املتوقع أن يبلغ متوسط معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
نتيجة  2016-2018 نحو 3.6٪، وذلك  الفترة  في دولة قطر خالل 
استمرار توسع االقتصاد غير النفطي الذي بقي قوياً رغم اعتداله. 
كما يتوقع أن يحقق قطاع املرافق منواً خصوصاً بعد تدشني محطة 
طاقتها  ستبلغ  التي  والكهرباء،  للمياه  املتكاملة  اجلديدة،  احلول  أم 
التحويلية؛  الصناعات  لقطاع  بالنسبة  أما   .2018 القصوى في عام 
فيتوقع أن ينمو ولكن مبعدل أقل من مثيله اخلاص بعام 2016. كما 
يتوقع أن حتافظ زيادة الطلب على االسمنت واملعادن لصالح مشاريع 
األخــرى،  التصنيع  أنشطة  في  الزخم  على  التحتية  والبنية  البناء 

وستساهم مصفاة )لفان2( إسهاماً كبيراً في النمو لهذا القطاع.

As for 2017, real GDP is expected to rise, supported 
by growth in the oil sector, with the new Barzan field 
completed in the second half of 2016 to be fully operational 
in 2017. The new Laffan 2 refinery will also enter the 
production phase Late 2017 to increase the volume of 
oil production for 2017 and 2018. Jet fuel and gas oil for 
domestic consumption and other products such as diesel 
will be exported to Asian markets.

احمللي  الناجت  يرتفع  أن  املتوقع  فمن  2017؛  لعام  بالنسبة  أما 
اإلجمالي احلقيقي مدعوماً بالنمو في القطاع النفطي، حيث اكتمل 
حقل برزان اجلديد في النصف الثاني من عام 2016 ليعمل بكامل 
طاقته في 2017 وكما ستساهم مصفاة )لفان 2( اجلديدة ملنتجات 
املكثفات- والتي ستدخل مرحلة اإلنتاج في أواخر 2017- في زيادة 
الطائرات  وقود  و2018.وستنتج  لعامي 2017  النفطي  اإلنتاج  حجم 
النفاثة والنفط الغازي لالستهالك احمللي ومنتجات أخرى كالديزل 

إلى األسواق اآلسيوية.
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النمو القطاعي في االقتصاد 
باألسعار الثابتة لعام ٢0١3 )%(

Sectoral Growth in the Economy 
in Constant 2013 Prices (%)

2016 2017 2018

Agriculture Mining and
Quarrying

Construction Manufacturing Services Electricuty and
Water

الزراعة التعدين والصناعة 
االستخراجية

البناء الصناعة التحويلية اخلدمات  الكهرباء واملاء

The latest updates on Qatar's general budget data 
indicate that the deficit, which is estimated at 9% of GDP, 
will continue to be the same for 2017 and 2018.

As for the external balance, the current account in the 
country's balance of payments recorded a deficit of 5.5% 
of GDP in 2016, but slight surpluses are expected in 2017 
and 2018. The rise in oil prices expected in 2017 and 2018 
will support export growth. The demand for imports may be 
partially offset by reduced project requirements for capital 
equipment, but it is supported by demand for raw materials 
and increased consumer demand. With the decline in the 
trade account balance, external capital and financial flows 
will also shrink.

وعليه تشير آخر التحديثات عن بيانات املوازنة العامة لدولة قطر 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  بنحو٪9  يقدر  والذي  العجز  يستمر  أن 

على املنوال نفسه للعامني 2017 و2018.

أما فيما يختص بامليزان اخلارجي فقد سجل احلساب اجلاري 
في ميزان املدفوعات القطري عجزاً قدره 5.5٪ من الناجت احمللي 
في  بسيطة  فــوائــض  يــرجــح حتقيق  ولــكــن   ،2016 فــي  اإلجــمــالــي 
املتوقع  النفط  أسعار  ارتفاع  2018، حيث سيدعم  و  العامني 2017 
االستيراد  على  الطلب  يشهد  وقد  الصادرات.   منو  العامني  خالل 
التجهيزات  من  املشاريع  احتياجات  تخفيض  بسبب  التراجع  بعض 
وزيادة  األولية  املواد  على  بالطلب  مدعوماً  يبقى  لكنه  الرأسمالية، 
الطلب االستهالكي. ومع انخفاض ميزان احلساب التجاري ستتقلص 

أيضاً التدفقات الرأسمالية واملالية اخلارجية.
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Outlook for Key Indicators in Qatar التوقعات للمؤشرات الرئيسية في دولة قطر

Items 2017 2018   البيان

Real GDP  Growth (%) 3.8 3.2 منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي )٪(

Nominal GDP  Growth (%) 9.0 9.1 منو الناجت احمللي اإلجمالي االسمي )٪(

CPI Inflation (%) 3.6 3.8 تضخم أسعار املستهلك )٪(

Fiscal Balance (% of Nominal GDP) -7.9 -4.2
امليزان املالي )٪ من الناجت احمللي 

اإلجمالي االسمي(
Current Account Balance
(% of Nominal GDP) 0.9 2.8

ميزان احلساب اجلاري )٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي االسمي(

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











Qa
ta

r C
en

tr
al

 B
an

k -
 Th

e F
or

tie
th

  A
nn

ua
l R

ep
or

t
20

16

www.qcb.gov.qa

The Fortieth Annual Report

2016

Financial System Stability & Statistics Sector
قطاع استقرار النظام المالي واالحصاء
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