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Preface

متهيـد

As part of the efforts to obje As part of its main tasks
and objectives, Qatar Central Bank (QCB) is responsible
for the stability of the financial system. To perform
this function, QCB regularly conducts the analysis and
monitoring of risks to financial stability. This Financial
Stability Review aims to assess the financial system in
Qatar and the developments that took place in the
past one year, and presents a bird’s eye view of the
potential risks to its financial stability. This report also
assesses the domestic and global macro-economic
environment to identify the possible sources of risks
for domestic financial stability. This report – the fifth
in the series – attempts to take this process forward.

يهتم م�صرف قطر املركزي �ضمن مهامه و�أهدافه الأ�سا�سية
، وبهدف حتقيق ذلك.بتحقيق اال�ستقرار يف النظام املايل
يقوم امل�صرف بتحليل ور�صد املخاطر التي تهدد اال�ستقرار
 ويهدف هذا التقرير �إىل تقييم الأنظمة.املايل ب�شكل منتظم
املالية بدولة قطر والتطورات الأخرية التي حدثت خالل ال�سنة
 ويلقي نظرة عامة على املخاطر املحتملة التي قد،املا�ضية
 كما يهدف �إىل تقييم حميط االقت�صاد.تهدد اال�ستقرار املايل
الكلي على امل�ستويني العاملي واملحلي لتحديد امل�صادر املحتملة
 ويحاول.للمخاطر التي من �ش�أنها تهديد اال�ستقرار املايل املحلي
)هذا التقرير (وهو العدد اخلام�س �ضمن �سل�سلة الإ�صدارات
.امل�ضي ُقدُم ًا يف �سبيل حتقيق ذلك

T he previous Financial Stability Reports of QCB have
been well-received and the analytical content has
been well-acclaimed. The analysis conducted in the
Report covers the calendar year from January 2013
to December 2013. Wherever appropriate, data
for previous years has been used for purposes of
comparison.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن تقارير اال�ستقرار املايل التي ي�صدرها
 كما القى،م�صرف قطر املركزي قد حظيت ب�صدىً وا�سع
 ويغطي التحليل �ضمن هذا.حمتواها التحليلي ا�ستح�سان ًا كبري ًا
، ويتم الإ�شارة.2013 التقرير الفرتة من يناير �إىل دي�سمرب
 �إىل البيانات اخلا�صة بالأعوام ال�سابقة،ح�سب ما يتطلب الأمر
.لأغرا�ض املقارنة

The global economy took a turn for the better as
major economies started showing signs of growth,
although, at a moderate pace. While USA continues
to moderate its pace of asset purchases, the Eurozone contemplates further easing measures to help
support its members come out of the woods. The
ongoing geo-political tensions in several parts of
the globe pose threat to the global financial stability
as the emerging green-shoots may wilt even before
they fully develop.

حت�سن النمو التي
ّ �أظهر االقت�صاد العاملي منو ًا �أف�ضل مع بوادر
 وفيما. و�إن كانت بن�سبة معتدلة،�شهدتها كربى االقت�صادات
توا�صل الواليات املتحدة الأمريكية تخفيف وترية �شرائها
 تبحث منطقة اليورو يف زيادة تدابري التي�سري الكمي،للأ�صول
بغر�ض تقدمي الدعم للدول الأع�ضاء باملنطقة للخروج من
 حيث �أن ا�ستمرار التوترات اجلغرافية،الأزمة التي متر بها
ال�سيا�سية يف �أجزاء عدة من العامل من �ش�أنه �أن يه ّدد اال�ستقرار
التح�سن االقت�صادي حتى قبل
 فقد تخمد بوادر،املايل العاملي
ّ
.�أن يكتمل تطورها

T he financial sector in Qatar is assessed to be stable,
healthy and robust as its banks are well-capitalized and
profitable. Regulatory initiatives were undertaken by
the QCB during the year towards strengthening the
infrastructure and make the system more resilient.

متيز القطاع املايل بدولة قطر باال�ستقرار وال�سالمة والقوة نظر ًا
 وقد،لتمتع البنوك املحلية مب�ستوى جيد من الر�سملة والربحية
اتخذ م�صرف قطر املركزي جمموعة من املبادرات التنظيمية
خالل العام بهدف تعزيز البنية التحتية للقطاع املايل وجعله
.�أكرث مرونة

Qatar Central Bank extends great thanks and
gratitude to H.H. The Emir, Sheikh Tamim Bin
Hamad Bin Khalifa Al Thani, and to H.E. The Prime
Minister and the Minister of Interior for their support
and assistance. Thanks and appreciations are also
attributable to government entities, banks and
other financial institutions operating in Qatar which
provided QCB with the relevant information to draft
the Report. ctively and transparently communicate
to the community market our assessment of risks
and vulnerabilities in the financial market, Qatar
Central Bank(QCB) had started publishing a Financial
Stability Review Since 2009. The present report-the
fifth in the series attempts.

ي�سر م�صرف قطر املركزي �أن يتقدم بخال�ص ال�شكر وعظيم
االمتنان �إىل ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد بن
 و�إىل معايل رئي�س جمل�س، �أمري البالد املفدى،خليفة �آل ثاين
.الوزراء ووزير الداخلية على الدعم والعون الذي يقدمانه
كما يتوجه امل�صرف بال�شكر والتقدير �إىل اجلهات احلكومية
والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى العاملة يف دولة قطر والتي
قامت بتزويد م�صرف قطر املركزي باملعلومات الالزمة لإعداد
.هذا التقرير

عبد اهلل بن �سعود �آل ثاين
املحافظ
Abdullah Saud Al Thani
The Governor

Table of Contents
Executive summary

Page
No.
13

جدول املحتويات
ّ
امللخ�ص التنفيذي
 تطورات االقت�صاد الكلي:الف�صل الأول

Chapter 1: Macroeconomic Developments
Introduction

17

Global Developments

17

Developments in GCC

31

Developments in Qatar

42

Concluding Remarks

45

Chapter 2: Monetary and Liquidity
Developments

املقدمة
التطورات العاملية
التطورات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
التطورات يف دولة قطر
املالحظات اخلتام ّية
 تط ّورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة:الف�صل الثاين

Introduction

49

Global Policy Environment

50

Policy Developments in Qatar

52

Monetary Developments during 2013

55

Money Supply

57

Inflation

60

Liquidity Management

63

Interest Rate

66

Concluding Remarks

70

املق ّدمة
البيئة ال�سيا�س ّية العامل ّية
تط ّورات ال�سيا�سة النقد ّية يف قطر
2013 التط ّورات النقد ّية خالل عام
عر�ض النقد
الت�ضخم
�إدارة ال�سيولة
�أ�سعار الفائدة
املالحظات اخلتام ّية
 تطورات القطاع امل�صريف:الف�صل الثالث

Chapter 3: Banking Sector Developments
Introduction

75

املقدمة

Developments in Assets and Liabilities of
Banks

77

التطورات اخلا�صة مبوجودات البنوك ومطلوباتها

Financial Depth and Intermediation

81

Asset and Liability Structure of Banks

82

Bank Credit and Deposit

85

Liquidity and Funding

91

Off-balance Sheet Activities

93

Income, Expense and Profitability

93

Stability Analysis

96

Capital Adequacy

102

Risks in Banking

105

العمق املايل والو�ساطة املال ّية
هيكل املوجودات واملطلوبات يف البنوك
االئتمان امل�صريف والودائع
ال�سيولة والتمويل
الأن�شطة خارج امليزان ّية العمومية
الدخل وامل�صروفات والربحية
حتليل اال�ستقرار
كفاية ر�أ�س املال
املخاطر يف القطاع امل�صريف
املالحظات اخلتامية

Concluding Remarks

123

Table of Contents

Page
No.

Chapter 4: Developments in the Broader
Financial Sector
Introduction

127

Qatar Development Bank (QDB)

127

Finance Houses

129

Investment Companies

131

Exchange Houses

135

Insurance Sector

136

Corporate and Household Sectors

142

Equity Markets

146

Concluding Remarks

152

Chapter 5: Developments in Financial
Infrastructure

 تط ّورات القطاع املايل مبفهومه:الف�صل الرابع
الوا�سع
املق ّدمة
بنك قطر للتنمية
�شركات التمويل
�شركات اال�ستثمار
�شركات ال�صرافة
قطاع الت�أمني
قطاع ال�شركات والقطاع العائلي
�أ�سواق الأ�سهم
املالحظات اخلتام ّية
 تطورات البنية املالية الأ�سا�سية:الف�صل اخلام�س

Introduction

155

Payment and settlement infrastructure

157

Stability Issues

جدول املحتويات

162

Governance infrastructure

169

Regulatory infrastructure

173

Concluding Remarks

175

املقدمة
البنية الأ�سا�سية لنظام املدفوعات والت�سويات
امل�سائل املتعلقة باال�ستقرار املايل
البنية الأ�سا�سية للحوكمة
البنية الأ�سا�سية التنظيمية
املالحظات اخلتام ّية

Executive Summary

امللخ�ص التمهيدي

The USA and the other advanced economies started
showing signs of improvements in economic growth
in 2013. Overall growth, however, remained sub-par
as Eurozone and Japan continued its accommodative
policy stance to confirm sustainable growth. Qatar
witnessed relatively stable economic activity during
2013. The policy stance was supportive of higher
flow of credit to the private sector to facilitate greater
economic diversification. The overall inflation in 2013,
although higher than that in 2012, was at comfortable
level by international standards for emerging markets
and developing economies. Keeping inflation under
control in support of growth continued to remain the
top priority.

بد�أت اقت�صادات الواليات املتحدة الأمريكية والدول املتقدمة
الأخرى يف �إظهار دالئل على حت�سن النمو االقت�صادي يف عام
 �إال �أن معدل النمو العام ظل يف م�ستوى �أقل من امل�ستوى.2013
 حيث وا�صلت اليابان ودول منطقة اليورو �سيا�ستها،الأ�سا�سي
 وقد �شهدت دولة قطر ا�ستقرار ًا،التي�سريية لتحقيق منو م�ستدام
 حيث لعبت،2013 ن�سبي ًا يف ن�شاطها االقت�صادي خالل عام
ال�سيا�سات االقت�صادية دور ًا داعم ًا لزيادة تدفق االئتمان املمنوح
.للقطاع اخلا�ص من �أجل حتقيق مزيد من التنويع االقت�صادي
 على الرغم من،وقد ح ّقق معدل الت�ضخم العام يف هذا العام
 م�ستويات م�ستقرة وفق ًا للمعايري،2012 ارتفاعه مقارن ًة بعام
 حيث،الدولية اخلا�صة بالأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية
�أن االهتمام ب�ضبط م�ستوى الت�ضخم بهدف حتقيق النمو ال
.يزال يت�ص ّدر قائمة الأولويات

The banking sector in Qatar continued to record the
highest growth among the GCC economies. QCB
took major steps in 2013 to strengthen the financial
sector. Measures were taken to implement the Basel III
standards on capital adequacy, leverage and liquidity.
CRAR and NPL ratio remained in the comfortable
zone. Stress testing for credit, market and liquidity
risks also pointed towards the continued resilience
of the banks. Banks in the QFC experienced rapid
growth during 2013. The finance houses remained
profitable but the overall asset witnessed a reduction
in 2013. Investment companies registered a growth
of 7.6% in 2013. While insurance sector experienced
growth in 2013, insurance penetration and density
remained low.

وا�صل القطاع امل�صريف بدولة قطر حتقيق �أعلى معدالت منو
 حيث اتخذ،مقارنة بدول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى
م�صرف قطر املركزي جمموعة من التدابري الهامة لتعزيز
3  والتي ا ُتخذت لتطبيق معايري بازل،القطاع املايل بالدولة
 وظلت ن�سبة.اخلا�صة بكفاءة ر�أ�س املال والرفع املايل وال�سيولة
املرجحة باملخاطر ون�سبة القرو�ض
ّ ر�أ�س املال �إىل الأ�صول
 كما �أ�شارت اختبارات ال�ضغط.املتعرثة �ضمن نطاقها امل�ستقر
اخلا�صة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة
 فيما �شهدت،�إىل ا�ستمرار متتع القطاع امل�صريف باملرونة
.2013 البنوك التابعة ملركز قطر للمال منو ًا �سريع ًا خالل عام
 �إال �أن �إجمايل الأ�صول،وظلت �شركات التمويل تتمتع بالربحية
 وقد حققت �شركات اال�ستثمار.�شهد انخفا�ض ًا يف هذا العام
 ويف حني �شهد قطاع الت�أمني. يف نف�س العام٪7.6 معدل منو بلغ
 �إال �أن ن�سبة انت�شار الت�أمني وكثافته ظلت،2013 منو ًا خالل عام
.منخف�ضة

MSCI upgraded Qatar and United Arab Emirates to
emerging-market status effective from June 2014,
opening further potential for foreign investors to
channel more money into these markets. Qatar’s
benchmark QE Index advanced to the highest level
in almost five years. Based on the assessment of risks
and potential to cause instability in the payments
and settlement system in Qatar, the risks were, by
and large, limited. Several regulatory measures were
taken by QCB during the year towards making the
system safer and secure for both the banks as well as
the consumers of the banking sector. The regulatory
infrastructure is being continuously strengthened.
QCB continues to facilitate further development of
the financial sector to promote greater economic
diversification in pursuit of the goals of Qatar National
Vision 2030.

وقد قامت م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي برتقية و�ضع بور�صتي قطر
والإمارات العربية املتحدة لتن�ضمان �إىل م�ؤ�شر الأ�سواق النا�شئة
 مما يتيح املجال �أكرث للم�ستثمرين،2014 ابتدا ًء من يونيو
 كما تق ّدم.الأجانب لو�ضع مزيد من الأموال يف هذه الأ�سواق
م�ؤ�شر بور�صة قطر القيا�سي �إىل �أعلى م�ستوى يف غ�ضون خم�س
 وقد كانت املخاطر حمدودة ب�شكل عام ا�ستناد ًا.�سنوات تقريب ًا
�إىل تقييم املخاطر واملخاطر التي قد تهدد اال�ستقرار يف نظام
 كما اتخذ م�صرف قطر املركزي جمموعة.املدفوعات والت�سويات
من التدابري التنظيمية خالل العام من �أجل تعزيز �أمان و�أمن
،النظام لدى كل من البنوك وامل�ستهلكني بالقطاع امل�صريف
 وي�ستمر.ف�ض ًال عن التعزيز امل�ستمر للبنية الأ�سا�سية التنظيمية
م�صرف قطر املركزي يف دعم تطور القطاع امل�صريف من �أجل
تعزيز مزيد من التنوع االقت�صادي يف �سبيل حتقيق �أهداف ر�ؤية
.2030 قطر الوطنية

األول
الفصل ّ

Chapter One

تــطــــــــــورات االقــتصـــــــاد الـكـ ّلـــــــي

Macroeconomic Developments

Macroeconomic Developments

Introduction

The global financial system witnessed gradual recovery in
the year 2013 as the developed economies started emerging
from the crisis that erupted five years back. As developed
economies showed signs of recovery, a host of emerging
market and developing economies (EMDEs), ranging from
Latin America to Asia-Pacific region, suffered stress by way of
capital outflows and currency depreciations. However, policy
makers in EMDEs made efforts to address emerging concerns
in order to restore confidence and macroeconomic stability in
support of sustainable growth. Economic recovery in Europe
is heading towards growing financial stability as most of the
financial institutions gradually refined their capital positions
during the year. According to IMF World Economic Outlook
Update of July 2014, the global economy grew by 3.2% in
2013, lower than 3.5% of 2012. Altogether, relatively stable
global economic activity ensured gradual financial stability
in 2013 notwithstanding intermittent phases of financial
market volatility in EMDEs. One of the principal reasons for
greater financial volatility in EMDEs’ was the announcement
of tapering of quantitative easing (QE) by the US Federal
Reserve.

Global Developments

Economic data of the Advanced Economies (AEs) suggested
signs of modest recovery from prolonged economic
downturn. In AEs, financial markets continued to receive
extraordinary monetary accommodations and easy liquidity
conditions. The US economy, backed by strong domestic
demand, registered growth of around 1.9% in 2013, as
compared to 2.8% of 2012. Though the economy performed
better in the first three quarters, the sluggish performance
during the last quarter brought down the growth rate for
the whole year. The deterioration was due to reduction in
Government consumption and shutdown of the Federal
Government during October 2013 on account of deadlock
in budget agreement. Notwithstanding this shutdown,
residential domestic consumption and exports performed
well in the final quarter. Increase in domestic consumption
did not put much pressure on prices as inflation for 2013 was
at 1.5%, below the targeted level of 2%. Inflation has been
weighed down in last few years due to slow economic growth
and high unemployment rate. However, the labour market
conditions started improving in 2013, and the unemployment
rate came down to 6.7% in December 2013 from around
8% a year before. Regarding debt position, households
and financial corporations registered improvements while
Government debt remained broadly unchanged. However,
non-financial corporate debt increased due to low interest
rate and longer maturity.
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تطـورات االقت�صاد الك ّلي

املقدمة
ّ

 يف الوقت الذي،2013 �شهد النظام املايل العاملي انتعا�ش ًا تدريجي ًا عام
بد�أت فيه االقت�صادات املتقدمة تنه�ض من الأزمة التي م ّرت بها منذ
 وعلى الرغم من بوادر االنتعا�ش التي �شهدتها هذه.خم�س �سنوات
،االقت�صادات عانت العديد من الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية
 من،بدء ًا من �أمريكا الالتينية و�صو ًال �إىل منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي
ال�ضغوطات الناجتة عن تدفقات ر�ؤو�س االموال �إىل اخلارج وانخفا�ض
 غري �أنّ �ص ّناع القرار يف الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات.قيمة العملة
النامية بذلوا جهود ًا ملعاجلة املخاوف النا�شئة بهدف ا�ستعادة الثقة
 ويتجه.واال�ستقرار على م�ستوى االقت�صاد الكلي دعم ًا للنمو امل�ستدام
 حيث عملت،التعايف االقت�صادي يف �أوروبا نحو تعزيز اال�ستقرار املايل
معظم امل�ؤ�س�سات املالية تدريجي ًا على حت�سني مراكز ر�أ�س املال لديها
 ووفق ًا لتقرير �آفاق االقت�صاد العاملي ال�صادر عن �صندوق.خالل العام
٪3.2  حقق االقت�صاد العاملي منو ًا بن�سبة،2014 النقد الدويل يف يوليو
.٪3.5  الذي �شهد منو ًا بن�سبة2012  وهو ما يقل عن عام،2013 عام
 كما كان اال�ستقرار الن�سبي للن�شاط االقت�صادي العاملي كفي ًال،�إجما ًال
 وذلك ب�صرف النظر،2013 بتحقيق اال�ستقرار املايل تدريجي ًا يف عام
عن املراحل املتقطعة لتقلبات الأ�سواق املالية �شهدتها الأ�سواق النا�شئة
واالقت�صادات املتقدمة ومن بني الأ�سباب الرئي�سية امل�ؤثرة �إعالن جمل�س
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي عن خف�ض �سيا�سة التي�سري الكمي
.تدريجي ًا

التطورات العاملية

�أظهرت البيانات االقت�صادية ال�صادرة عن االقت�صادات املتقدمة
 حيث ما زالت،تعاف معتدلة بعد هبوط اقت�صادي مط ّول
ٍ عالمات
الأ�سواق املالية يف هذه االقت�صادات حتظى ب�سيا�سات نقدية تي�سريية
 حيث �سجل اقت�صاد الواليات املتحدة،مي�سرة
ّ هائلة و�أو�ضاع �سيولة
٪1.9  معدل منو بلغ نحو، املدعوم بقوة الطلب املحلي،الأمريكية
 وعلى الرغم من �أن �أداء،2012  يف عام٪2.8  مقارن ًة مع2013 عام
 �إال �أن تباط�ؤه يف الربع،االقت�صاد كان �أف�ضل خالل الأرباع الثالثة الأوىل
 و ُيعزى.الأخري �أدى �إىل انخفا�ض معدل النمو على م�ستوى العام الكلي
ال�سبب يف حدوث هذا التدهور �إىل خف�ض م�ستوى اال�ستهالك احلكومي
 ب�سبب ف�شل االتفاقية2013 و�إغالق احلكومة الفيدرالية خالل �أكتوبر
 وبالرغم من �أن �إغالق احلكومة فقد حقق كل من.اخلا�صة باملوازنة
اال�ستهالك املحلي يف قطاع الإ�سكان وال�صادرات م�ستوى �أداء جيد يف
 ومل ُيحدث ارتفاع م�ستوى اال�ستهالك املحلي �ضغوط ًا كبري ًة،الربع الأخري
 �أي �أدنى من،2013  عام٪1.5  حيث بلغ معدل الت�ضخم،على الأ�سعار
 وقد ظل م�ستوى الت�ضخم خالل ال�سنوات.٪2 امل�ستوى امل�ستهدف وهو
القليلة املا�ضية منخف�ض ًا نتيجة تباط�ؤ النمو االقت�صادي وارتفاع معدل
 وعلى �أي حال فقد بد�أت �أو�ضاع �سوق العمل بالتح�سن يف عام.البطالة
 يف العام ال�سابق لي�صل �إىل٪8  حيث تراجع معدل البطالة من،2013
 وفيما يتعلق بو�ضع الدين العام فقد �شهد.2013  يف دي�سمرب٪6.7
القطاع العائلي وامل�ؤ�س�سات املالية حت�سن ًا بينما ظل الدين احلكومي دون
 �إال �أن ديون ال�شركات غري املالية �شهدت ارتفاع ًا نتيجة انخفا�ض،تغيري
.�أ�سعار الفائدة وطول مدة �أجل اال�ستحقاق
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لتحفيز االقت�صاد بعد مرحلة الركود التي �شهدها ،قرر جمل�س االحتياطي
الفيدرايل �شراء الأ�صول (�سندات اخلزانة احلكومية والأوراق املالية
املدعومة ب�ضمان عقاري) بقيمة  85مليار دوالر �شهري ًا يف عام  2012ويف
�ضوء ا�ستقرار التعايف االقت�صادي والتح�سن اجلوهري يف �أو�ضاع �سوق
العمل واحتواء الو�ضع الت�ضخمي� ،أعلن املجل�س خف�ض الدفعات النقدية
و�إن كان ذلك على مراحل .وعليه �أعلنت اللجنة الفيدرالية لل�سوق
املفتوحة املرحلة الأوىل من اخلف�ض التدريجي بقيمة  10مليار دوالر
�شهري ًا يف دي�سمرب  2013و�أبريل  .2014وبعد ثالثة مراحل متوا�صلة
من هذا اخلف�ض بلغت قيمة م�شرتيات الأ�صول  55مليار دوالر �شهري ًا،
�إال �أن هذا الإعالن جاء ليع ّكر ا�ستقرار ال�سوق العاملية .وقد جاءت ردة
فعل الأ�سواق املالية يف الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية جتاه هذا
الإعالن يف �صورة ت�ضخم تدفقات ر�أ�س املال �إىل اخلارج وانخفا�ض
قيمة العملة وا�ستنفاد الو�ضع يف �سوق الأ�سهم وال�سندات� .أما من حيث
الت�أثري على اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي ،فقد كان ت�أثري
ذلك حمدود ًا نظر ًا الرتباط الريال القطري بالدوالر ،وارتفاع الطلب
على ال�سندات بالعملة املحلية .ومن املتوقع �أن ي�ؤثر ت�شديد ال�سيا�سة
النقدية بالواليات املتحدة على عائدات ال�سندات يف اقت�صادات دول
اخلليج نتيجة ارتباطها الوثيق مع منحنى العائد على املدى الطويل
بالواليات املتحدة الأمريكية .ومع ذلك �أ�صبحت ال�سوق مرنة وعادت �إىل
و�ضعها الطبيعي بحلول الوقت الذي مت فيه الإعالن الفعلي عن اخلف�ض
التدريجي يف دي�سمرب �( 2013إطار  .)1-1وقد وا�صل جمل�س االحتياطي
الفيدرايل احلفاظ على �أ�سعار الفائدة مل�ستوى يقرتب من ال�صفر يف عام
 2013وذلك بهدف توفري ال�سيولة يف ال�سوق وتعزيز الثقة يف �سوق العمل.

To stimulate the post-recession economy, the Federal Reserve
(FED) decided to purchase assets (government treasuries
and mortgage backed securities) at the rate of US$ 85billion
per month in 2012. Thereafter, in the light of the recovery
firming up along with substantial improvement in the
labour market condition and containment of the inflationary
situation, FED, in mid-2013, announced to scale down its
monetary stimulus, albeit in phases. Accordingly, Federal
Open Market Committee (FOMC) announced first tapering
of US$ 10 billion per month in December 2013 and after
successive reductions, the monthly asset purchase stands at
U.S $ 15 billion per month by october 2014. However, the
announcement of tapering temporarily disturbed the global
market stability. The financial markets of the EMDEs reacted
to the news, in the form of huge capital outflow, currency
depreciation and depleting equity/bond market condition.
The impact on the GCC economies was limited due to the
dollar pegging and higher demand for local currency bonds.
An impact of US monetary tightening on the bond yield was
expected in GCC economies due to their strong linkages with
the long term yield curve of US. However, market became
resilient and attained normalcy by the time actual tapering
announcement was made in December 2013 (Box 1-1). Fed
continued with its near-zero interest rate policy for the entire
year in 2013 to provide market liquidity and to sustain labour
market confidence.

�إطار  :1-1ت�أثري �سيا�سة اخلف�ض التدريجي بالواليات
املتحدة الأمريكية على الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات
املتقدمة

Box 1-1 : Impact of US tapering on EMDEs

�أ�صبح م�صطلح "اخلف�ض التدريجي" �شائع ًا منذ منت�صف عام ،2013
حيث ا�ستخدمه �أول مرة ال�سيد برنانكي  -رئي�س جمل�س �إدارة النظام
االحتياطي الفيدرايل .وعاد ًة ما يكون هذا امل�صطلح غري وا�ضح ،حيث
�أن اخلف�ض التدريجي ال ُيق�صد به ت�شديد ال�سيا�سة النقدية على نحو
مفاجئ ،ولكن ميكن اعتباره م�ؤ�شر ًا مبكر ًا على حدوث ذلك .ومنذ مايو
� ،2013أظهرت الأ�سواق النا�شئة ا�ستجابة قوية جتاه احتمال حدوث
خف�ض تدريجي ،حتى قبل �أن يحدث ذلك بالفعل ،فقد �شرعت هذه
الأ�سواق ،ال �سيما �سوق ال�سندات و�سوق الأ�سهم و�سوق العمالت ،يف
�إجراء تعديالت متعلقة بامل�ضاربة.

‘Tapering’ became a common phrase since mid-2013, first
introduced by Chairman Bernanke of the Federal Reserve
System. The word “tapering” is often confusing. Tapering
is not meant to be a sudden monetary tightening; rather
it can be seen as an early signal of monetary tightening.
Since May 2013, emerging markets responded strongly to
the indication of possible tapering, even before the tapering
actually started. The emerging market, especially the bond
market, equity market and currency market started carrying
out speculative adjustments.

وقد ت�أثر االقت�صاد الأمريكي يف املا�ضي �إثر الأزمة املالية العاملية
باحلاجة �إىل بع�ض الإجراءات املح ّفزة لإعادة �إحياء الأ�سواق املالية
والنظام امل�صريف و�سوق العمل جمدد ًا .وبهدف تعزيز احتماالت النمو،
�أعلنت اللجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة يف �سبتمرب � 2012شراء الأوراق
املالية املدعومة ب�ضمان عقاري بقيمة  40مليار دوالر �شهري ًا ،والتي

Historically, as an aftermath of the global financial crisis,
the US economy felt the requirement of some catalysts to
revitalize the financial markets, banking system and labour
market. In order to promote the prospects of growth, Federal
Open Markets Committee (FOMC) during September 2012
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announced purchasing of mortgage backed securities (MBS)
worth US$ 40 billion per month, which was later added with
the purchase of long-term treasury securities worth US$ 45
billion totalling to purchase of US$ 85 billion per month. As
a result, at the end of 2013 Federal Reserve’s balance sheet
expanded to US$ 4.02 trillion. This action of strengthening
market liquidity was followed by several other central banks
in the U.K, Euro Area (EA-17) and Japan.

، مليار دوالر45 �أ�ضيفت الحق ًا �إىل �سندات اخلزينة طويلة الأجل بقيمة
، ونتيج ًة لذلك. مليار دوالر �شهري ًا85 لي�صل جمموع قيمة ال�شراء �إىل
2013 حققت امليزانية العمومية لبنك االحتياطي الفيدرايل يف نهاية عام
 كما اتبعت عدة م�صارف، تريليون دوالر4.02 منو ًا لت�صل �إىل ما قيمته
مركزية �أخرى �سيا�سة تعزيز ال�سيولة يف ال�سوق يف كل من اململكة املتحدة
.) واليابانEA-17( ومنطقة اليورو

With markets showing signs of pick-up in recovery, including
in the labour market, FOMC indicated ‘Tapering’ of its asset
purchase program in May 2013. After 3 such trimmings of
US$ 10 billion each, starting from December 2013, in April
2014 the amount of purchase reduced to US$ 55 billion per
month. However, keeping the inflation scenario in view,
Federal Reserve kept its monetary policy stance unchanged
and decided to continue with the low interest rate regime.

 فقد، مبا يف ذلك �سوق العمل،ومع ظهور بوادر انتعا�ش يف الأ�سواق
" �إىل "خف�ض2013 �أ�شارت اللجنة االحتادية لل�سوق املفتوحة يف مايو
10  مراحل من اخلف�ض بقيمة3  فبعد.برناجمها ل�شراء الأ�صول تدريجي ًا
 ف�إنه قد مت خف�ض قيمة،2013 مليار دوالر لكل منها ابتدا ًء من دي�سمرب
 وبالنظر، ومع ذلك. مليار دوالر �شهري ًا55  �إىل2014 ال�شراء يف �أبريل
 حافظ بنك االحتياطي الفيدرايل على �سيا�سته،�إىل �سيناريو الت�ضخم
النقدية دون تغيري وقرر اال�ستمرار يف تطبيق نظام �أ�سعار الفائدة
.املنخف�ضة

The indication of potential tapering quickly spread over the
entire global market. The reactions from advanced economies
were positive but emerging markets started panicking and
that resulted in substantial volatility in the financial markets
(Chart-1-B1-1). Increased level of capital outflows resulted in
high volatility especially for emerging market and developing
economies during June to December 2013 period.

�إن احتماالت حدوث خف�ض تدريجي �سرعان ما انت�شرت يف جميع الأ�سواق
 ولكن، وقد �أظهرت االقت�صادات املتقدمة ردود فعل �إيجابية.العاملية
الأ�سواق النا�شئة �أ�صابها الذعر مما �أ�سفر عن حدوث تقلبات كبرية يف
 وقد �أدى ارتفاع م�ستوى تدفقات.)1-1ب-1 الأ�سواق املالية (ر�سم بياين
 ال �سيما يف الأ�سواق النا�شئة،ر�أ�س املال �إىل اخلارج �إىل زيادة التقلبات
.2013  دي�سمرب- واالقت�صادات النامية خالل الفرتة يونيو

 و�ضع �سوق ال�سندات يف االقت�صادات النا�شئة:1-1ب-1 ر�سم بياين
Chart 1-B1-1 : Bond market condition in Emerging Economies
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The impact was also felt in the equity markets of emerging
economies. The MSCI emerging market index was trending
downward in 2013. Total US$ 23.1 billion1 of equities
were moved out of emerging markets in June 2013 alone.
1. IIF Portfolio Equity Tracker.
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 ماركت فكتورز وجي بي مورغان:امل�صدر

 فقد اجته،طال ت�أثري ذلك �أي�ض ًا �أ�سواق الأ�سهم يف االقت�صادات النا�شئة
،2013  للأ�سواق النا�شئة نحو االنخفا�ض يف عامMSCI م�ؤ�شر
 من الأ�سهم من الأ�سواق النا�شئة فقط1 مليار دوالر23.1 حتويل نحو
،2014  ووفق ًا لتقرير اال�ستقرار املايل العاملي يف �أبريل.2013 يف يونيو
. تقرير خمطط تتبع الأ�سهم ال�صادر عن معهد املالية الدولية.1
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انخف�ض تدفق ر�أ�س املال الداخل� 2إىل الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات
املتقدمة بنحو  98.1مليار دوالر.

According to GFSR April 2014, gross capital inflow2 to EMEs
reduced by US$ 98.1 billion.

�أثار التدفق املفاجئ لر�ؤو�س االموال �إىل اخلارج من العديد من الأ�سواق
النا�شئة واالقت�صادات املتقدمة خماوف كبرية يف �سوق العمالت
الأجنبية ،ال �سيما لدى العديد من الدول التي تعتمد �إىل حد كبري على
هذه ال�سوق يف متويل كل من احل�ساب اجلاري والعجز يف املوازنة.
حيث تواجه عمالت الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات املتقدمة �صعوبة يف
التك ّيف مع البيئة اجلديدة يف ظل �سيا�سة نقدية م�شددة وبالتايل بد�أت
قيمتها بالرتاجع� .إال �أنه من اجلدير بالذكر �إىل �أن تدفقات ر�أ�س املال
�إىل اخلارج �أو انخفا�ض قيمة العملة مل تكن متماثلة يف كل الدول ،حيث
�أن الدول التي تتمتع بقوة ركائز اقت�صادها الكلي (كالفلبني وبولندا
واملك�سيك التي تتمتع بو�ضع �أف�ضل من حيث احل�ساب اجلاري) كان
�أدا�ؤها �أف�ضل بكثري من تلك الدول التي كانت فيها ركائز االقت�صاد الكلي
�ضعيفة (ك�إندوني�سيا والهند وت�شيلي وجنوب �أفريقيا والربازيل وتركيا
والتي تعاين من عجز هائل يف ح�سابها اجلاري).

The abrupt outflow of capital from many EMDEs caused
serious concerns in foreign exchange market, especially
for several countries that largely rely on foreign exchange
market for funding current account and budget deficit.
EMDEs currencies had difficult time to adjust to a new
environment of restrictive monetary policy and started
depreciating. However, it is important to note that the capital
outflow or currency depreciation was not uniform and the
countries with stronger macroeconomic fundamentals (viz.,
Philippines, Poland and Mexico having better current account
positions) could perform much better than the countries with
weak economic fundamentals (viz., Indonesia, India, Chile,
South Africa, Brazil and Turkey had zooming current account
deficits).

ويف منطقة اليورو ( )EA-17وبعد �أن ا�ستمر النمو �سالب ًا فرتة طويلة
حتى الربع الثالث من عام  ،2013عاد اقت�صاد املنطقة �إىل م�ساره وحقق
منو ًا �إيجابي ًا خالل الربع الأخري من العام (فقد ارتفع معدل منو الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  ٪0.4-عام  ،20133و�شهد اقت�صاد
منطقة اليورو حت�سن ًا م�ستمر ًا �إىل جانب التعايف �إىل حد كبري من �أزمة
الديون امل�ستمرة يف العديد من الدول الأع�ضاء (ر�سم بياين  ،)1-1ومع
ذلك ظل �صايف اخل�صوم اخلارجية لكل من اليونان و�إيرلندا والربتغال
و�إيطاليا يف م�ستويات عالية .كما واجهت الدول املثقلة بالديون على حد
�سواء عمليات �إ�صالح مرتقبة يف املوازنة ت�شوبها خماطر عالية بالبنوك
املتعرثة ،حيث مت تعليق عمليات �إعادة هيكلة ديون ال�شركات يف العديد
من هذه الدول ،مما �أ�سفر عن ت�شديد الو�ضع االئتماين على الرغم
من قيام البنك الأوروبي املركزي بخف�ض �أ�سعار الفائدة لت�شجيع منو
االئتمان .وقد اتفقت الدول الأع�ضاء مبنطقة اليورو يف طليعة عام 2014
على ت�شكيل االحتاد امل�صريف وو�ضع ا�سرتاتيجية م�شرتكة للتعامل مع
الأزمات امل�صرفية.

In the Euro Area (EA-17), after prolonged negative growth
till the third quarter of 2013, economy returned to positive
growth path in the final quarter. The real GDP grew by -0.4%
in 20133 and as per IMF WEO update July 2014 estimates, the
economy is expected to grow at 1.1% in 2014. The Euro-area
witnessed continuous economic improvements together
with significant relief from the ongoing debt crisis in many
member economies (Chart 1-1). However, net external
liabilities for Greece, Ireland, Portugal, and Italy remained
at higher levels. Equally, debt ridden countries faced high
risk pending balance sheet repair of their troubled banks
as corporate debt restructuring was suspended in many
countries, resulting in tight credit conditions even though
the European Central Bank (ECB) reduced policy rates to
encourage credit growth. In early 2014, member states in
the Euro Area agreed to formulate the banking union with a
common strategy for handling banking crises.

 .2اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وا�ستثمار املحافظ الأجنبية واال�ستثمارات الأخرى.
 .3تقرير �صندوق النقد الدويل
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 ن�سبة �إجمايل الدين العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل- EA-17 :1-1 ر�سم بياين
Chart 1-1: EA-17 – Gross Public Debt as a Percentage of GDP
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 املكتب الإح�صائي لالحتاد الأوروبي:امل�صدر

The labour market condition of the region remained poor,
but showed signs of improvement as the unemployment
rate reduced to 12% by the end of 2013 without any further
deterioration in labour force participation.

 ولكنه �شهد حت�سن ًا برتاجع معدل،ظل و�ضع �سوق العمل باملنطقة �ضعيف ًا
 دون حدوث مزيد من التدهور يف2013  يف نهاية عام٪12 البطالة �إىل
.ن�سبة م�شاركة القوى العاملة

While economic growth was improving in the euro area,
domestic price level declined in response to the long-term
debt crisis and persistent high level of unemployment. The
main indicator of inflation, HICP, recorded 1.4% in 2013,
lower than the ECB’s price stability mandate of around 2%.
At the same time, producer price inflation also declined to
-0.4% in 2013, mostly as a result of elevated unemployment
rate. Nevertheless, latest stability in the recovery has spurred
confidence on the economy as envisaged from the business
and consumer sentiment indicators (Chart 1-2). Falling
inflation has helped ECB to further lower the policy rates
in 2013 to boost the trailing economies in the region. The
Euro System main refinancing operation under fixed rate
tenders was lowered to 0.50% in May 2013 and to 0.25% in
November 2013. Also, rate on marginal lending facility was
lowered to 1.0% in May 2013 and by another 25 bps to 0.75%
in November 2013.

 تراجع،حت�سن مبنطقة اليورو
ّ وبينما كان معدل النمو االقت�صادي يف
م�ستوى الأ�سعار املحلية نتيجة لأزمة الديون طويلة الأجل وا�ستمرار ارتفاع
 وقد �سجل امل�ؤ�شر الرئي�سي للت�ضخم (معدل الت�ضخم وفق ًا.معدل البطالة
 وهي �أقل من ن�سبة،2013  يف عام٪1.4 مل�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك) ن�سبة
) التي حددها البنك املركزي الأوروبي لتحقيق ا�ستقرار٪2( الت�ضخم
 ويف الوقت نف�سه تراجع معدل الت�ضخم يف �أ�سعار املنتجني �إىل.الأ�سعار
. وذلك على الأغلب ب�سبب ارتفاع معدل البطالة،2013  يف عام٪0.4 ف�إن ا�ستقرار التعايف االقت�صادي م�ؤخر ًا كان،وعلى الرغم من ذلك
كفي ًال بتعزيز م�ستوى الثقة يف االقت�صاد وفق ًا مل�ؤ�شرات امل�شاعر ال�سائدة
 كما �ساعد انخفا�ض.)2-1 يف قطاع الأعمال وامل�ستهلك (ر�سم بياين
معدل الت�ضخم على موا�صلة البنك الأوروبي املركزي خف�ض �أ�سعار
 وقد مت. لدعم االقت�صادات املتعرثة يف املنطقة2013 الفائدة يف عام
تخفي�ض عمليات �إعادة التمويل الرئي�سية مبوجب املناق�صات ذات �أ�سعار
 يف نوفمرب٪0.25  ثم �إىل2013  يف مايو٪0.50 الفائدة الثابتة �إىل
 كما مت تخفي�ض �أ�سعار الفائدة لت�سهيالت الإقرا�ض الهام�شية،2013
 نقطة مئوية �أخرى يف25  ومن ثم مت تخفي�ض،2013  يف مايو٪1.0 �إىل
.٪0.75  لت�صل �إىل2013 نوفمرب
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ر�سم بياين  :2-1م�ؤ�شرات امل�شاعر ال�سائدة يف قطاع الأعمال وامل�ستهلك مبنطقة اليورو

Chart 1-2: Euro Zone Business and Consumer Sentiment Indicators

امل�صدر :املكتب الإح�صائي لالحتاد الأوروبي

Source: EUROSTAT

من بني الدول الأع�ضاء مبنطقة اليورو ،بلغ معدل النمو االقت�صادي يف
�أملانيا  ٪0.4يف عام  .2013ويف الوقت الذي �سجلت فيه فرن�سا منو ًا
�إيجابي ًا بنحو  ،٪0.2تراجع معدل النمو يف �إيطاليا �إىل  .٪1.9-كما
�شهدت اململكة املتحدة� ،إحدى االقت�صادات الكربى ،منو ًا م�ستقر ًا عند
 ٪1.7يف نف�س العام ،وارتفعت بها �أ�سعار امل�ستهلك �إىل  .٪2.6وعلى
الرغم من �أن معدل الت�ضخم املعلن حقق ارتفاع ًا طفيف ًا عن امل�ستوى
امل�ستهدف ( )٪2.0وكان معدل النمو مر�ضي ًا خالل الربع الرابع� ،إال
�أن بنك �إجنلرتا املركزي حافظ على �سيا�سته النقدية دون تغري يف عام
 2013نظر ًا الرتفاع معدل البطالة عن امل�ستوى امل�ستهدف وهو .٪7.0
ورغم عودة معدل النمو �إىل م�ساره� ،إال �أن �إجمايل الدين يف قطاع
امل�ؤ�س�سات املالية والقطاع العائلي �شهد ارتفاع ًا ،بينما ظل �إجمايل
املطلوبات اخلارجية مرتفع ًا خالل هذا العام.

Among the member countries of Euro Zone, economic growth
of Germany clocked 0.4% in 2013. While France registered
a positive growth of 0.2%, the growth rate of Italy declined
)to -1.9%. Another major economy, United Kingdom (UK
observed a stable growth of 1.7% in 2013. Its consumer price
index increased by 2.6%. Although, reported inflation was
marginally higher than its targetted 2.0% and growth rate
was satisfactory during the fourth quarter, Bank of England
(BOE) kept its monetary policy stance unchanged in 2013 on
account of higher unemployment rate above the 7.0% target.
Though economic growth started coming back to track, gross
debt of financial institutions and households increased, while
gross external liabilities remained high in 2013.

واجهت اليابان عدة حتديات خالل عام  ،2013وهي تُع ّد االقت�صاد
الأقوى من حيث عمليات اال�سترياد والت�صدير التي تربطها مع كربى
االقت�صادات يف العامل ،فقد حقق الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خالل
هذا العام منو ًا بنحو  ،٪1.5وهبط معدل النمو ال�سنوي املركب خالل
الربعني الأخريين من العام ،حيث بلغ خالل الن�صف الثاين من العام
 ٪0.8مقارن ًة بنحو  ٪4.3خالل الن�صف الأول .وارتفعت الأ�سعار املحلية
بعد مرحلة االنكما�ش الأويل لتحقق م�ستوىً �إيجابي ًا خالل الن�صف الثاين
من عام  .2013وقد �أ�صدر م�صرف اليابان املركزي يف �أبريل من هذا
العام �سيا�سة التي�سري النقدي من حيث الكمية والنوعية بهدف حتقيق
امل�ستوى امل�ستهدف ال�ستقرار الأ�سعار عند  .٪2و�ساعدت هذه ال�سيا�سة يف
االحتفاظ ب�أ�سعار الفائدة وذلك من خالل قنوات التوقع  ،حيث ظ ّل العائد
من �سندات احلكومة اليابانية منخف�ض ًا رغم ارتفاع عائدات ال�سندات يف
االقت�صادات املتقدمة الأخرى .ولأول مرة خالل اخلم�سة �سنوات املا�ضية،
ارتفع معدل الت�ضخم لأ�سعار امل�ستهلك املحلية بنحو  ٪0.4عام ،2013
ولكن عملية �إعادة توازن املحفظة من خالل �سيا�سة التي�سري النقدي مل
تكتمل .وتهدف هذه ال�سيا�سة �إىل احلد من الديون احلكومية التي بحيازة
البنوك وتقليل �ضعف الروابط بني البنوك ال�سيادية .و�أدى بيع ال�سندات

Japan, the strongest economy in terms of its import-export
linkages with major economies in the world, faced many
challenges during 2013. The real GDP of Japan grew by
1.5% in 2013. The CAGR of the economy fell down in the
last two quarters of 2013. In the second half, the CAGR of
the economy was 0.8% as compared to 4.3% registered
during the first half. After initial deflation, the domestic price
level surged to reach a positive level in the second half of
2013. The Bank of Japan (BOJ) introduced Quantitative and
Qualitative Monetary Easing (QQE) in April 2013 to achieve
the price stability target of 2%. The QQE program helped
holding the interest rate and worked through the expectation
channels as the yield of the Japanese Government bonds
(JGBs) remained low despite the rise in bond yields in other
AEs. First time in the past five years, the domestic consumer
price inflation rose by 0.4% in 2013. But the intended
portfolio rebalancing with QQE remained incomplete. The
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احلكومية مل�صرف اليابان املركزي �إىل احلد من خماطر �أ�سعار الفائدة
 يف حني �أن زيادة فائ�ض الأر�صدة االحتياطية لدى،بالبنوك اليابانية
امل�صرف املركزي الياباين ب�أ�سعار فائدة تقرتب من ال�صفر قد �أ�ضعفت
حت�سن العائد �إىل زيادة
ّ  �أدى، �إ�ضاف ًة �إىل ذلك.ربحية البنوك الإقليمية
تدفق اال�ستثمارات يف املحفظة �إىل اخلارج من قبل البنوك التي متتلك
ح�صة كبرية من �سندات احلزينة الأمريكية والتي تفوق عائداتها يف
 وفيما.الوقت احلا�ضر عائدات �سندات احلكومة اليابانية ب�شكل ملحوظ
 معدل النمو والت�ضخم يف االقت�صادات3-1 يلي يعر�ض الر�سم البياين
.املتقدمة

QQE intended to reduce bank holdings of Government debt
and weakening sovereign-bank linkages. The JGB selloffs
to BOJ have reduced interest rate risk of Japanese banks
while increasing excess reserves with BOJ at near zero rates
undermined the profitability of regional banks. Also, better
yield search has increased outward portfolio investments
by banks with significant portion of U.S. Treasury securities,
whose yields now significantly exceed those of JGBs. Growth
and inflation of advanced economies is provided in chart 1-3.

 معدل النمو والت�ضخم يف االقت�صادات املتقدمة:3-1 ر�سم بياين
Chart 1-3: Growth and Inflation in Developed Economies
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 مكتب التحليل االقت�صادي التابع، املكتب الإح�صائي لالحتاد الأوروبي:امل�صدر
 مكتب رئا�سة حكومة اليابان،لوزارة التجارة الأمريكية

Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) faced
various macroeconomic challenges in 2013. The average
growth rate of EMDEs is estimated at 4.7%4 during 2013.
Even though investment and funding conditions remain bleak,
the EMDEs are expected to grow at a faster rate in 2014 as
currency depreciation helps make their exports competitive
and increased demand from developed economies spur
export growth. Amongst the EMDEs, the growth for BRICS5
is estimated as 3.7% in 2013, as compared at 3.9% of 2012.
Early steps towards protecting the impact of normalizing
US monetary policy hampered economic growth of EMDEs
and most of the countries faced difficulties in maintaining
macroeconomic stability in tight liquidity environments.
Nonetheless, policy stimulus could not support the economic
growth on account of stubbornly high inflation.

واجهت الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية العديد من التحديات على
 فقد ُقدّر متو�سط معدل النمو،2013 م�ستوى االقت�صاد الكلي يف عام
 وعلى الرغم من �أو�ضاع اال�ستثمار4٪4.7 فيها خالل هذا العام بنحو
 �إال �أنه ُيتو ّقع �أن حتقق هذه االقت�صادات منو ًا بوترية،والتمويل املعتمة
 حيث ي�ساعد انخفا�ض قيمة العملة يف تعزيز،2014 �أ�سرع يف عام
 ولعبت زيادة الطلب من االقت�صادات املتقدمة،تناف�سية ال�صادرات
 ومن بني الدول يف الأ�سواق النا�شئة.دور ًا يف حتفيز منو ال�صادرات
 بنحو5) ُقدّر معدل النمو يف جمموعة الـ (بريك،واالقت�صادات املتقدمة
 وقد �أدت الإجراءات.2012  عام٪3.9  مقارن ًة بن�سبة2013  عام٪3.7
املبكرة التي مت اتخاذها للحد من �آثار تطبيع ال�سيا�سة النقدية الأمريكية
،�إىل عرقلة النمو االقت�صادي يف الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية
كما واجهت معظم الدول �صعوبات يف احلفاظ على ا�ستقرار االقت�صاد
 مل تنجح �سيا�سات حتفيز، ومع ذلك.الكلي يف ظل ت�شديد �أو�ضاع ال�سيولة
.النمو يف دعم النمو االقت�صادي ب�سبب و�ضع الت�ضخم امل�ستمر باالرتفاع

4. IMF WEO July 2014 update.
5. an association of five major emerging economies Brazil, Russia, India, China,
& South Africa
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�شهدت ال�صني منو ًا قوي ًا يف عام  ،2013وهي ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل
والتي يبلغ فيها الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي  9.2تريليون 6دوالر
كما حقق الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خالل هذا العام منو ًا بنحو
 .٪7.7وي�ش ّكل تباط�ؤ النمو االقت�صادي يف ال�صني تهديد ًا للعديد من
االقت�صادات ب�سبب االعتماد املتبادل بينها من حيث جتارة ال�سلع ،فقد
�أظهرت احلكومة م�ؤ�شرات تباط�ؤ يف طليعة عام  2014تدعو �إىل الإ�سراع
يف تطبيق �إ�صالحات اقت�صادية �شاملة لتتحول من اقت�صاد حتكمه الدولة
�إىل اقت�صاد حر ،ف�ض ًال عن احلاجة �إىل �إعادة توازن االقت�صاد ال�صيني
من خالل تعزيز طلب امل�ستهلك عو�ض ًا عن املبالغة يف االعتماد على
اال�ستثمار الثابت وال�صادرات من �أجل حتقيق النمو االقت�صادي.

The world’s second largest economy, China with nominal
GDP worth US$9.2 trillion6 witnessed robust growth in 2013.
Real GDP grew by 7.7% in 2013. Decelerating economic
growth in China is a threat to many economies because of
its interdependence on merchandize trade. The economy
has shown signs of deceleration in early 2014 calling for
implementation of comprehensive economic reforms more
quickly for transition from a state-controlled economy to a
free market economy and rebalancing the Chinese economy
by building consumer demand, rather than through overreliance on fixed investment and exports for economic
growth.

ٌيعد منو االقت�صاد ال�صيني عام ًال �شديد الأهمية لتحقيق النمو يف
االقت�صاد العاملي ،وذلك ب�سبب العالقات التجارية التي تربطها مع
معظم دول العامل .وقد ت�ؤدي الإ�صالحات االقت�صادية يف ال�صني املتو ّقع
�إمتامها بحلول عام � 2020إىل حتويل ال�صني �إىل اقت�صاد قائم على
اال�ستهالك .وتعمل ال�سلطات على تطبيق التدابري م�سبق ًا بغر�ض منع
احتماالت حدوث فقاعة ائتمان وتخفيف املخاوف الناجتة عن و�ضع
ال�سيولة ،وت�شمل هذه التدابري مزيج ًا من �إ�صالحات ال�سوق واحلد من
الرفع املايل وتقلي�ص الديون� .أظهر م�ؤ�شر مديري امل�شرتوات حتقيق منو
اقت�صادي ثابت يف ال�صني يف الأجل القريب.

China’s economic expansion is very important for the world
economic growth because of its trading relation with most of
the countries around the world. Chinese reforms which are
expected to be completed by 2020, may transform China as a
consumption based economy. The authorities are proactively
implementing measures to prevent the possible credit bubble
and ease liquidity concern that includes blend of market
)reforms and deleveraging. Purchasing Manager Index (PMI
indicator reveals a near-term flat economic growth for China.

تباط�أ النمو االقت�صادي يف الهند عام  2013نتيجة �ضعف الن�شاط
ال�صناعي وبطء تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية وتدفقات ر�أ�س املال
�إىل اخلارج بالأ�ضافة �إىل العجز الكبري الذي ت�شهده الأر�صدة املالية
واحل�سابات اجلارية ،حيث �أن �سيناريو ارتفاع الت�ضخم بالبنك
االحتياطي الهندي �إىل االحتفاظ ب�أ�سعار فائدة عالية ،مما �أ�ض ّر
بديناميكية النمو .وقد حقق االقت�صاد الهندي منو ًا يف عام � 2013أعلى
من العام ال�سابق �إىل حد ما بلغ  ،٪5حيث كان يبلغ معدل النمو ٪4.7
يف عام  .2012وقد بلغت توقعات النمو لعام  2015وفق ًا ل�صندوق النقد
الدويل حوايل ( ٪5.4تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي � -أبريل )2014
مع افرتا�ض جناح جهود احلكومة يف �إنعا�ش منو اال�ستثمار ومن ّثم
ارتفاع معدل منو ال�صادرات� .أما العملة فقد �شهدت انخفا�ض ًا ملحوظ ًا
يف قيمتها خالل الت�سعة �أ�شهر الأوىل من العام ،ورغم ذلك قام بنك
االحتياطي الهندي بتطبيق جمموعة من ال�سيا�سات البارزة ،مما �أدى
�إىل تقلي�ص عجز احل�ساب اجلاري وا�ستقرار قيمة العملة ،كما �ساعدت
يف احلفاظ على مرونة الأ�سواق املالية.

India’s economic growth slowed down in 2013, mainly due
to weak industrial activity, slow implementation of economic
reforms, capital outflows amidst high fiscal and current
account deficits. High inflation scenario forced the Reserve
Bank of India (RBI) to maintain high policy rate, which was
detrimental to the growth dynamics. The economy has grown
by 5% in 2013, slightly higher than 4.7% of 2012. IMF forecast
for 2015 growth is around 5.4% (WEO; April 2014) with an
assumption that Government efforts to revive investment
growth succeed and export growth picks up. The currency
witnessed significant depreciation in the first nine months of
the year. However, series of bold policy measures by the RBI
managed to reduce current account deficit (CAD), stabilized
currency depreciation and maintained the resilience of
financial markets.

من بني �أهم امل�شاكل التي واجهتها الربازيل يف عام  :2013ارتفاع معدل
الت�ضخم وقلة الأن�شطة اال�ستثمارية وزيادة عبء الديون مع انخفا�ض
قيمة العملة ،فقد �أدت توقعات الت�ضخم �إىل ت�شديد الأو�ضاع النقدية
ومل تدع للم�صرف املركزي جما ًال ب�أن يلعب دور ًا داعم ًا ،كما �أدى �إعالن
الواليات املتحدة عن اخلف�ض التدريجي �إىل انخفا�ض قيمة العملة وتو�سع
العجز يف احل�ساب اجلاري ،يليه تدفق ر�ؤو�س الأموال �إىل اخلارج� .إال

Higher inflation, lower investment activities, increasing debt
burden and currency depreciation were some of the major
issues for Brazil in 2013. Inflation expectations tightened
monetary condition and left no room for the central bank
to play supportive role. US tapering announcement led to
currency depreciation and widening CAD followed by capital

 .6تقديرات �أولية �صادرة عن الهيئة املعنية.
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�أن التدخل امل�ؤقت يف �سوق ال�صرف الأجنبي للحد من حالة ال�شك حول
تقلب العمالت يومي ًا �أدى �إىل حتقيق بع�ض اال�ستقرار يف ال�سوق .وقد بلغ
امل�سجلة يف عام
معدل النمو  ٪2.5عام � 2013أي ما يزيد عن الن�سبة ّ
 2012وهي .٪1.0

outflow. However, temporary foreign exchange intervention
program to dampen the uncertainty around intraday
currency volatility brought some calm in the market. Overall,
the growth was 2.5% in 2013, higher than 1.0% witnessed
in 2012.

تُع ّد جنوب �أفريقيا �أكرب اقت�صاد على م�ستوى القارة الأفريقية ،حيث
تعتمد �إىل حد كبري على �أن�شطة التعدين وا�ستغالل املحاجر بهدف
حتقيق التنمية االقت�صادية .وقد ا�ستمر تباط�ؤ �أن�شطتها االقت�صادية يف
عام  2013نظر ًا ل�ضعف معدل منو العمالة و�صعوبة �أو�ضاع �سوق العمل
وهو ما هدد الر�ؤية امل�ستقبلية يف الت�صنيف االئتماين ال�سيادي جلنوب
�أفريقيا لهذا العام .وقد بلغ معدل النمو االقت�صادي  ٪1.9يف عام 2013
مقارن ًة بالعام ال�سابق ،حيث بلغ معدل النمو .٪2.5

South Africa is the second largest economy in the African
continent with large dependence on mining and quarrying
for economic development. Economic conditions remained
sluggish in 2013, given weak employment growth and
challenging labour market condition, which threatened the
outlook for South Africa’s sovereign credit rating in 2013.
Overall, the economic growth was lower at 1.9% in 2013 as
compared to 2.5% of 2012.

�شهدت رو�سيا ،وهى �إحدى االقت�صادات الكربى يف دول الـ (بريك)،
فتور ًا يف ن�شاطها عام  ،2013حيث حقق اقت�صادها معدل منو بلغ
 ٪1.3مقارن ًة بنحو  ٪3.4عام  .2012وقد �أدى تباط�ؤ النمو يف �أوروبا
�إىل احلد من الطلب على النفط من رو�سيا ،و�ساهم ذلك �إىل حد كبري
يف تخفي�ض عائدات الت�صدير �إىل رو�سيا .وقد واجه النمو االقت�صادي
يف رو�سيا العديد من التحديات نتيجة �أ�سباب عدة منها اال�ستهالك
املفرط للقدرة الإنتاجية و�ضعف اال�ستثمار وت�شديد �أو�ضاع �سوق العمل
و�ضعف الطلب اخلارجي ،والتعر�ض ملخاطر التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع،
ولكن كانت خماطر التطورات املعاك�سة الناجتة عن الطلب العاملي على
الطاقة وقيام جمل�س االحتياطي الفيدرايل باخلف�ض التدريجي ملحوظة،
حيث كان لها ت�أثري ًا على عائدات النفط والو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال
الدولية وكذلك �أدت �إىل زيادة تدفقات ر�أ�س املال �إىل اخلارج� .إ�ضاف ًة
�إىل �أن التوترات الأخرية القائمة مع �أوكرانيا والغرب ُيتو ّقع �أن ت�ستنزف
الأن�شطة اال�ستثمارية يف رو�سيا والتي كانت متوترة �أ�ص ًال.

Russia, another major economy in the BRICS, witnessed
slowdown in 2013 and the economy grew at 1.3% as against
3.4% in 2012. Slowdown in Europe reduced oil demand from
Russia and acted as a major cause for reduction in export
revenue to Russia. Economic growth in Russia suffered due
to many reasons such as over capacity utilization, weaker
investment, tight-labour market conditions, weaker external
demand and exposure to commodity-price volatility. However,
downside risks from global energy demand and FED tapering
were substantial since both affected oil revenues, access to
international capital markets, and increased capital outflows.
Also, recent tension with Ukraine and West is expected to
drain already strained investment activities in Russia.

�شهدت االقت�صادات النا�شئة الأخرى مثل تركيا و�إندوني�سيا واملك�سيك
معدالت منو جيدة يف عام  ،2013ومن بني هذه الدول� ،شهدت كل من
�إندوني�سيا وتركيا انخفا�ض ملحوظ يف قيمة العملة ويف تدفقات ر�أ�س
املال �إىل اخلارج .وقد بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف هذا العام
لكل من تركيا و�إندوني�سيا واملك�سيك  ٪5.8 ،٪4.1و ٪1.1على التوايل.

Other emerging economies such as Turkey, Indonesia and
Mexico observed reasonably good economic growth in 2013.
Among the three, Indonesia and Turkey faced substantial
currency depreciation and capital outflows. In 2013, GDP
growth for Turkey, Indonesia and Mexico were 4.1%, 5.8%
and 1.1%, respectively.

ب�إخت�صار ،فقد لوحظ ا�ضطرابات يف الأ�سواق املالية يف الن�صف الثاين
من عام  ،2013حيث كان انخفا�ض قيمة العملة ُيع ّد م�س�ألة خطرية
بالن�سبة للأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية التي بد�أت بخف�ض
�سيا�سة التي�سري الكمي تدريجي ًا من قبل جمل�س االحتياطي الفيدرايل
الأمريكي� .إال �أنه خالف ًا لأزمات العمالت التي حدثت يف ال�سابق ،كانت
معظم الأ�سواق النا�شئة هذا العام جم ّهزة بقدر كبري من احتياطيات
ال�صرف الأجنبي ملواجهة هذه الأزمة .كما �إن ارتفاع الت�ضخم (ر�سم
بياين  )4-1خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف العديد من الأ�سواق
النا�شئة واالقت�صادات النامية مل يف�سح لوا�ضعي ال�سيا�سات �إال جما ًال
�ضيق ًا لدعم النمو االقت�صادي .ورغم ذلك ،ي�شري االجتاه احلديث

In summary, the second half of 2013 witnessed turbulence in
financial markets. Currency depreciation was a serious issue
for EMDEs, which started with speculation on FED tapering
of QE. However, unlike past currency depreciation, this time
most of the emerging markets were equipped with significant
foreign exchange reserves to tackle the currency depreciation
Throughout past five years, higher inflation (Chart-1.4) in
many EMDEs provided limited room for the policy makers to
support economic growth. However, recent trend indicates
that the policy makers are successful in addressing spiralling
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�إىل جناح وا�ضعي ال�سيا�سات يف التعامل مع ت�صاعد حاالت العجز يف
احل�ساب اجلاري وجوانب ال�ضعف يف االقت�صاد الكلي من �أجل حتقيق
منو اقت�صادي م�ستقر وتعزيز اال�ستقرار يف النظام املايل.

CADs and macroeconomic vulnerabilities to provide stable
economic growth and stability in the financial system.

ر�سم بياين  :4-1اجتاهات الت�ضخم يف الأ�سواق النا�شئة (بالن�سبة املئوية)
)Chart 1-4: Emerging Market Inflation Trend (in percentage
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�ساعدت ال�سيا�سات النقدية خا�ضة يف الواليات املتحده ومنطقة اليورو
�إىل انخفا�ض معدل الت�ضخم الذي �شهدته هذه الدول خالل الب�ضع
�سنوات املا�ضية ،حيث �أن اجتاه االنكما�ش يف منطقة اليورو لعب دور ًا
يف قيام البنك املركزي الأوروبي بتخفيف القيود على ال�سيا�سات خالل
عام  ،2013ولكن بنك �إجنلرتا حافظ على �أ�سعار اخل�صم بالبنوك دون
تغيري يف �أعقاب تعزيز الو�ضع االقت�صادي والتح�سن الذي �شهدته �سوق
العمل( ،كما ظل �سعر الفائدة الر�سمي على حاله عند  0.50باملائة يف
� )2013أما بالن�سبة للواليات املتحدة واململكة املتحدة ،ف ُيتو ّقع �أن ت�شهد
الأ�سواق املالية فرتة ت�شديد على ال�سيا�سة النقدية ،يف حني ُيتو ّقع �أن
ي�ستمر كل من م�صرف اليابان املركزي والبنك املركزي الأوروبي يف
تطبيق ال�سيا�سة النقدية التي�سريية .ويف اليابان تهدف جميع ال�سيا�سات
(ال �سيما �سيا�سة التي�سري النقدي من حيث الكمية والنوعية) �إىل حت�سني
م�ستوى الت�ضخم بعد فرتة انكما�ش طويلة .وفيما يتعلق بدول الـ (بريك)،
فقد نتج عن ال�ضغوط الت�ضخمية وطفرة االئتمان الفائ�ض احلفاظ على
ارتفاع �أ�سعار الفائدة الأ�سا�سية .وقد مت زيادة �سعر الفائدة الأ�سا�سي يف
جنوب �أفريقيا والهند بهدف احتواء الت�ضخم ،يف حني مل يتغري بالن�سبة
لباقي الدول (ر�سم بياين .)5-1

26

تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

2011	
  

2010	
  

2009	
  

Source: Respective Central Banks and Ministries

Lower inflation in advanced economies, predominantly
U.S and Euro Area, has helped in implementing highly
accommodative monetary policy during past few years.
Deflationary trend in Euro Area facilitated ECB to conduct
policy easing during 2013. But BOE kept its bank rate
unchanged in the backdrop of strengthening economic
condition and improvement in labour market. Policy rate
were unchanged at 0.50% in 2013. For the US and the UK,
the financial markets expect a monetary tightening cycle
while BOJ and ECB is expected to further continue with
accommodative monetary policy. In Japan, all policies
(especially QQE) are geared towards an upturn in inflation
from prolonged deflation. Regarding the BRICS, inflationary
pressure together with excess credit boom kept policy
rates on the higher side. South Africa and India witnessed
increased policy rate to contain inflation, while major policy
rates were unchanged for others (Chart 1-5).
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ر�سم بياين � :5-1أ�سعار الفائدة الر�سمية القيا�سية  -دول الـ (بريك)
Chart 1-5: Benchmark Policy Rates – BRICS
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�شهد ن�شاط �أ�سواق الدين العاملية 7تراجع ًا �ضئي ًال بن�سبة  ٪2يف عام 2013
مقارن ًة بالعام ال�سابق .وقد �ساعدت �سيا�سة التي�سري النقدي التي طبقها
جمل�س االحتياطي الفيدرايل وقوة الطلب من امل�ستثمرين واملزيج بني
انخفا�ض م�ستوى الت�ضخم وتباط�ؤ النمو يف احلفاظ على �أ�سواق ال�سندات
يف و�ضع يالئم امل�ستثمرين خالل الأ�شهر الأوىل من عام  .2013ثم تغيرّ
احلال فج�أة يف مايو عندما �أعلن املجل�س قرب قيامه بتخفي�ض �سيا�سة
التي�سري الكمي التي يتبعها ،حيث �أ�سهم تعزيز النمو االقت�صادي يف ظل
االنتعا�ش الذي �شهدته �سوق الإ�سكان الأمريكية يف زيادة حدة التوتر يف
ال�سوق ،وذلك نتيجة اندفاع امل�ستثمرين �إىل حجز �أرباحهم قبل �أن يقوم
املجل�س االحتياطي الفيدرايل بخف�ض الدعم الذي يقدمه فعلي ًا .ومن
تاريخ  2مايو �إىل � 5سبتمرب ،ارتفع العائد على �أذونات اخلزانة الأمريكية
ملدة � 10سنوات من � ٪1.6إىل حوايل  .٪3.0وقد جاء �إعالن املجل�س يف
� 18سبتمرب حول تراجعه عن قرار التخفي�ض التدريجي يف الوقت احلايل
ليهدئ حالة التوتر يف ال�سوق م�ؤقت ًا وا�ستعادت ال�سوق ن�شاطها ملدة
�شهرين فقط ،ومل ي�ستمر هذا الن�شاط طوي ًال ،حيث ارتفعت العائدات
مرة �أخرى يف نوفمرب ودي�سمرب عندما قام جمل�س االحتياطي الفيدرايل
نتيج ًة مل�ؤ�شرات حت�سن النمو ب�إعالن تطبيق املرحلة الأوىل من �سيا�سة
التخفي�ض التدريجي يف  18دي�سمرب ،وذلك بتخفي�ض حجم برنامج
التي�سري الكمي لديه من  85مليار دوالر يف عمليات �شراء ال�سندات
ال�شهرية �إىل  75مليار دوالر اعتبار ًا من يناير  .2014وبف�ضل جمموعة
الأنباء حول �سيا�سة التخفي�ض والبيانات االقت�صادية التي تزداد قوة يف
كل مرة ،جتاوز العائد على �أذونات اخلزانة الأمريكية ملدة � 10سنوات
ن�سبة  ٪3بحلول نهاية العام .وحققت �أ�سواق ال�سندات العاملية نتائج
منو ثابتة يف نهاية العام ،حيث �أن املكا�سب القوية التي �شهدتها �أ�صغر
االقت�صادات الأوروبية ك�إ�سبانيا و�إيطاليا كان يقابلها �ضعف يف الأ�سواق
الأكرب مثل كندا واململكة املتحدة .كما �أغلقت ال�سندات يف الأ�سواق
النا�شئة عام  2013باللون الأحمر بعد ت�أثرها بالنمو الذي كان �أبط�أ
من املتوقع يف الأ�سواق الرئي�سية كالهند والربازيل ورو�سيا ،بالإ�ضافة
�إىل املخاوف التي تدور حول احتمال حدوث "هبوط حاد" يف اقت�صاد
 .7تقرير «توم�سون رويرتز» للربع الرابع عن عام  2013حول �سوق الدين الر�أ�سمايل

تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

Sources: IMF and respective central banks

Overall, global debt markets activity7 witnessed a meagre
decline of 2% in 2013 over the previous year. Accommodative
Fed policy, strong investor demand, and the combination of
low inflation and sluggish growth kept the bonds market
favourable for the investors during the initial months of
2013. This changed abruptly in May when Fed suggested
that the Fed may soon “taper” its quantitative easing policy.
Strengthening economic growth, led by the recovery in
the U.S. housing market added to the nervousness of
the market as investors rushed to book profits before the
Fed actually began to withdraw its support. Between May
2 and September 5, the yield on the US 10-year treasury
moved from 1.6% to almost 3.0%. FED's September 18،
2013 announcement that it would not in fact taper for the
time being calmed the nerves of the market temporarily
and the market witnessed a short-lived two-month rally.
This bounce did not last long as yields again moved higher
in November and December as signs of improving growth
made Fed announce its first tapering on December 18, when
it reduced the size of its QE program from US$85 billion in
monthly bond purchases to US$75 billion effective January
2014. The combination of the tapering news, in conjunction
with increasingly strong economic data drove the yield of the
10-year US Treasury over 3% by year-end. Overall, the global
bond markets finished the year flat as strong gains in smaller
European economies such as Spain and Italy were offset by
weakness in larger markets such as Canada and the United
Kingdom. Emerging market bonds also closed 2013 in the
red after getting hurt by slower-than-expected growth in key
7. Thomson Reuter Debt Capital Market Review 2013:Q4
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 �أدت زيادة ال�ضغوط الت�ضخمية �إىل قيام عدد، عالوة على ذلك.ال�صني
.من امل�صارف املركزية بالأ�سواق النا�شئة برفع �أ�سعار الفائدة لديها
و�ساهمت هجرة ر�ؤو�س الأموال كذلك يف �إ�ضعاف قيمة العملة يف العديد
 نظر ًا لأن امل�ستثمرين الذين باعوا ال�سندات،من االقت�صادات النا�شئة
 ونتيجة،قاموا �أي�ض ًا ببيع العمالت التي كانت هذه ال�سندات مق ّومة بها
لذلك �أ�صبح هناك �ضغط على ال�سندات بالعملة املحلية ل�سببني؛ الأول
.ناجت عن هبوط قيمة ال�سندات والثاين ناجت عن هبوط قيمة العمالت
 جند �أنها كانت ال�سبب يف �أن ت�شهد،وبالنظر �إىل كل هذه العوامل
ال�سندات يف الأ�سواق النا�شئة �أ�سو�أ عام لها منذ الأزمة املالية يف عام
.)6-1  (ر�سم بياين2008

markets such as India, Brazil, and Russia, as well as concerns
about a possible “hard landing” in China’s economy. Further,
rising inflationary pressures caused a number of emergingmarket central banks to begin raising rates. Capital flight
also contributed to weakness in the value of many emerging
currencies, since investors who sold bonds also sold the
currency in which the bonds were denominated. As a result,
local-currency bonds came under pressure in two ways: first,
by the falling value of the bonds themselves, and second,
by the falling value of the currencies. Taken together, these
factors caused emerging market bonds to finish with their
worst year since the 2008 financial crisis (Chart 1-6).

) �سنوات (بالن�سبة املئوية10  معدالت العائد على ال�سندات احلكومية ملدة:6-1 ر�سم بياين
Chart 1-6: 10 year Government Bond Yield Rates (in percent)
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Equity market was another beneficiary of the economic
recovery in AEs. Regaining of the home price, solid growth
in manufacturing sector, strong exports of goods and
favourable wholesale and consumer prices were major
business sentiment factors for US equity market. The S&P
500, the single gauge of large cap companies, observed
strong performance in 2013. The index increased by 29.6%
as at end of 2013. Similarly, the DJIA (26.5%) and NASDAQ
(38.3%) also observed significant gains in 2013. Overall
performances of all three benchmark indices were indicative
of the fast expansion of the US economy while other markets
registered significant volatility during the second half of 2013.
The NIKKEI 225 of Japan gained 56.7% in 2013. Regarding
the Euro Area, fourth quarter economic performance helped
the equity markets to increase. Germany’s DAX gained
25.5%; CAC 40 of France gained 18.0% and the EURO STOXX
50 increased by 17.9% in 2013. In the UK, faster economic
growth and falling unemployment heightened the FTSE
Financial Stability Review 2013
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 رويرتز:امل�صدر

عاد االنتعا�ش االقت�صادي يف االقت�صادات املتقدمة كذلك بالنفع على
 والنمو، حيث �أن عودة �أ�سعار املنازل �إىل ما كانت عليه،�سوق الأ�سهم
الثابت يف قطاع ال�صناعة وال�صادرات والأ�سعار املالءمة للبيع باجلملة
 كلها تعترب عوامل هامة ت�ؤثر يف م�ؤ�شر االجتاهات يف،و�أ�سعار امل�ستهلك
 وقد حقق.قطاع الأعمال يف �سوق الأ�سهم بالواليات املتحدة الأمريكية
 امل�ؤ�شر الوحيد الذي يقي�س �أداء ال�شركات- م�ؤ�شر �ستاندرد �أند بورز
 وارتفع امل�ؤ�شر �إىل،2013  م�ستوى �أداء قوي يف عام- كبرية الر�سملة
 وكذلك ارتفع ب�شكل ملحوظ يف نف�س.2013  يف نهاية عام٪29.6
) وم�ؤ�شر نازداك٪26.5( العام كل من م�ؤ�شري داو جونز ال�صناعي
 ويدل �أداء هذه امل�ؤ�شرات الثالث �إجما ًال على �سرعة النمو،)٪38.3(
 يف حني �سجلت الأ�سواق الأخرى،الذي ي�شهده االقت�صاد الأمريكي
 فقد حقق م�ؤ�شر (نيكاي.تقلبات ملحوظة خالل الن�صف الثاين من العام
 وكان للأداء االقت�صادي يف، خالل هذا العام٪56.7 ) يف اليابان225
،منطقة اليورو يف الربع الرابع دور ًا يف االرتفاع الذي حققته �سوق الأ�سهم
 وحقق،٪25.5 حيث حقق م�ؤ�شر (داك�س) يف بور�صة �أملانيا منو ًا بن�سبة
)50  �أما م�ؤ�شر (يورو �ستوك�س،٪18.0 ) يف فرن�سا40 م�ؤ�شر (كاك
، ويف اململكة املتحدة.2013  يف عام٪17.9 فقد حقق ارتفاع ًا بن�سبة
كان لت�سارع النمو االقت�صادي وتراجع معدل البطالة دور ًا يف رفع م�ؤ�شر
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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(فوت�سي � )100إىل �أعلى معدل له يف عام  2013مقارن ًة بالأعوام ال�سابقة،
لذا حقق ال�سوق � .٪14.4إال �أن �أ�سواق الأ�سهم يف اقت�صادات الأ�سواق
النا�شئة مل تتمكن من حتقيق م�ستوى الأداء املتوقع نظر ًا لتدفق ر�أ�س املال
�إىل اخلارج والذي قد ُيعزى �إىل �إعالن الواليات املتحدة الأمريكية تطبيق
�سيا�سة اخلف�ض التدريجي� ،إىل جانب بع�ض امل�سائل املت�صلة باالفتقار �إىل
عمليات الإ�صالح .ففي هذا العام حقق م�ؤ�شر  MSCIللأ�سواق النا�شئة
خ�سار ًة بنحو  ،٪5.0ومن بني اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة ،تراجع م�ؤ�شر
 MSCIللأ�سواق النا�شئة يف �أمريكا الالتينية بنحو  ،٪15.7بينما
تراجع امل�ؤ�شر نف�سه يف الربازيل  -امل�ساهم الرئي�سي يف النمو االقت�صادي
 بنحو  ،٪18.7بالإ�ضافة �إىل تراجع النمو يف دول الـ (بريك) ،وهي�أكرب كتلة اقت�صادية يف اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة ،بن�سبة  .٪6.4كما
�شهد م�ؤ�شر  MSCIللأ�سواق النا�شئة يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط تراجع ًا
بن�سبة  ٪7.6خالل عام ( 2013ر�سم بياين .)7-1

100 index to its historical high levels in 2013 and as a result
market gained 14.4%. However, EME’s stock markets could
not perform as expected owing to capital outflow that could
be due to US tapering announcement, besides issues relating
to lack of reforms. In 2013, Emerging markets’ MSCI index
lost 5.0%. Among the EMEs, MSCI Latin America decreased
by 15.7%; while its major contributor MSCI Brazil lost 18.7%.
At the same time, EME’s biggest economic block BRICS lost
6.4%. Equally, EMEs’ MSCI Europe/Middle East also reduced
by 7.6% during 2013 (Chart 1-7).

ر�سم بياين � :7-1أداء �سوق الأ�سهم العاملية
Chart 1-7: Global Equity Market Performance
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حققت �أ�سعار ال�سلع العاملية نتائج دون املتوقع يف عام 2013حيث تراجعت
بن�سبة  ،٪1.4مدعومة �إىل حد كبري برتاجع م�ؤ�شر �أ�سعار ال�سلع املرتبطة
بالطاقة بن�سبة  ٪1.4يف الوقت الذي تراجع فيه م�ؤ�شر �أ�سعار ال�سلع غري
املرتبطة بالطاقة بن�سبة  .٪1.2ومع ذلك ،يعترب الرتاجع يف �سوق ال�سلع
الأ�سا�سية خطوة ت�صحيحية مقارن ًة بنتائج الأ�سعار يف عام ( 2012ر�سم
بياين .)8-1
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Global commodity price was on the downside in 2013 and
declined by 1.4%. The decline was supported mainly by
energy commodity price index, which declined by 1.4% even
as the non-energy commodity price index declined by 1.2%.
However, the decline in the commodity market could be
defined as a correction over the 2012 price outcome (Chart
1-8).

29 Financial Stability Review 2013

تطـورات االقت�صاد الك ّلي

Macroeconomic Developments

) معدل النمو يف املكونات الرئي�سية لأ�سعار ال�سلع العاملية (معدل النمو ال�سنوي بالن�سبة املئوية:8-1 ر�سم بياين
Chart 1-8: Growth of major items of global commodity price (Y-o-Y growth in percentage)
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Global economic recovery marginally reinforced the prices of
globally traded commodities. However, slowdown in EMEs
especially in China brought down the non-energy commodity
price in 2013. There are significant dependencies between
China’s consumption of non-energy commodities and its
international price developments (table1-1). Globally, the
lukewarm demand for commodities and its impact on price
development have come to an end in 2013, primarily due to
the economic reform and subsequent upshot of consumption
in China. A categorical analysis considering global commodity
price and GDP growth of China has indicated strong linkage
between economic growth and commodity price. It was
evident from the analysis that high economic growth is
influenced by high commodity price. Especially in the case
of China, annual crude oil price and global metal price was
at elevated level during the time of economic upswing.
And the scenario changed to reverse during the downturn
of the economy. The analysis underlined the importance of
Chinese economic growth as a necessity to sustainable global
commodity price growth.
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 �أ�سعار ال�سلع وفق ًا ل�صندوق النقد الدويل وتقديرات خرباء ال�صندوق:امل�صدر

كان لتعايف االقت�صاد العاملي دور ًا هام�شي ًا يف تعزيز �أ�سعار ال�سلع املتداولة
 ال �سيما، �إال �أن التباط�ؤ الذي �شهدته اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة،عاملي ًا
يف ال�صني �أدى �إىل انخفا�ض ا�ستهالك �أ�سعار ال�سلع غري املرتبطة
 وهناك �إرتباط كبري بني ا�ستهالك ال�سلع غري.2013 بالطاقة يف عام
.)1-1 املرتبطة بالطاقة يف ال�صني وتطورات �أ�سعارها دولي ًا (جدول
 فقد انتهى �إنخفا�ض الطلب على ال�سلع وت�أثريه،وعلى امل�ستوى الدويل
 ال �سيما ب�سبب الإ�صالحات االقت�صادية،2013 على تطور الأ�سعار يف عام
 ووفق ًا لتحليل ت�صنيفي فيما.والنتائج املرتتبة على اال�ستهالك يف ال�صني
،يتعلق ب�أ�سعار ال�سلع العاملية ومعدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف ال�صني
،�أ�شار التحليل �إىل وجود ارتباط قوي بني النمو االقت�صادي و�أ�سعار ال�سلع
،كما �أ�شار التحليل على ت�أ ّثر ارتفاع النمو االقت�صادي وزيادة �أ�سعار ال�سلع
 فقد حققت �أ�سعار النفط اخلام العاملية و�أ�سعار،ال �سيما يف حالة ال�صني
 وقد،املعادن العاملية م�ستويات عالية خالل فرتة االنتعا�ش االقت�صادي
.تغري هذا ال�سيناريو تغري ًا عك�سي ًا خالل فرتة االنكما�ش االقت�صادي
ويلقي هذا التحليل ال�ضوء على �أهمية النمو االقت�صادي يف ال�صني
.باعتباره �ضروري ًا لتحقيق منو م�ستدام يف �أ�سعار ال�سلع العاملية

2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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جدول  :1-1ن�سبة االرتباط بني النمو االقت�صادي يف ال�صني و�أ�سعار املعادن العاملية
Table 1-1: Correlation between China’s Economic Growth and Global Metal Price
الف�ضة

الر�صا�ص

الزنك

الق�صدير

النحا�س

Copper

Gold

0.44

0.71

0.46

0.59

0.51

0.51

Silver

Lead

Zinc

Tin

الألومنيوم

الذهب

النيكل

Nickel

Aluminum

0.63

0.51

الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي (ال�صني)
)Real GDP (China

التطورات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

Developments in GCC

يعترب جمل�س التعاون اخلليجي مبثابة احتاد �سيا�سي واقت�صادي للدول
العربية يف منطقة اخلليج بال�شرق الأو�سط ،وهو ي�ضم يف ع�ضويته
�ست دول وهي مملكة البحرين ودولة الكويت و�سلطنة ُعمان ودولة قطر
واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة .يف عام ُ ،2013قدّر
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي لدول املجل�س بنحو  1.64تريليون دوالر،
حيث يبلغ جمموع �سكانها  49مليون ن�سمة .ويعترب متو�سط دخل الفرد يف
املنطقة من اعلى م�ستويات الدخل يف العامل ، 8حيث يبلغ متو�سط دخل
الفرد  44.890دوالر يف عام  .2013وقد وا�صلت دول جمل�س التعاون
اخلليجي الدور الذي تلعبه يف النمو االقت�صادي العاملي من خالل
عمليات ت�صدير النفط والغاز الطبيعي على نطاق وا�سع ،حيث ُقدّرت
ن�سبة االحتياطي املثبت لها من النفط اخلام� 9إىل االحتياطي العاملي
املثبت بنحو  ٪29.6يف عام  .2012كما بلغت ن�سبة احتياطي الغاز �إىل
�إجمايل االحتياطي العاملي املثبت من الغاز نحو  ٪22.6يف نف�س العام
(جدول .)2-1
جدول  :2-1االحتياطي الهيدروكربوين بدول جمل�س التعاون اخلليجي
Table 1-2: GCC Hydrocarbon Reserves

GCC is a major political and economic union of Arab States
in the Middle East Gulf region. It includes six member
countries viz., Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
and the United Arab Emirates. In 2013, the nominal GDP of
GCC was estimated at US$ 1.64 trillion and total population
as 49 million. GCC was among one of the largest per capita
8
income region in the world with average per capita income
of US$ 44,890 in 2013. GCC continued to contribute world’s
economic growth through large exports of oil and natural
gas. Its proven crude oil reserves9 was estimated at 29.6%
of world’s proven oil reserves in 2012. Similarly, gas reserves
account for 22.6% of worlds’ proved total gas reserves in
2012 (Table 1-2).

الدولة  /املنطقة

النفط (�ألف مليون برميل) الغاز (تريليون مرت مكعب)
)Gas (Trillion C.M
)Oil (Thousand Mn barrel

2012
0.125

2011
0.125

2012
0.2

2011
0.2

Country/Region
Bahrain

البحرين
الكويت
�سلطنة عمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
دول جمل�س التعاون اخلليجي
العامل
ح�صة دول جمل�س التعاون اخلليجي من االحتياطي العاملي

101.5

101.5

1.8

1.8

Kuwait

5.5

5.5

0.9

0.9

Oman

23.9

23.9

25.1

25.0

Qatar

265.9

265.4

8.2

8.2

Saudi Arabia

97.8
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يرتبط النمو االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ارتباط ًا وثيق ًا
مع �صادراتها من املنتجات الهيدروكربونية .وحافظت هذه االقت�صادات
على ميزانها التجاري قوي ًا ف�ض ًال عن الفائ�ض يف ر�صيدها املايل ،وذلك
بف�ضل ارتفاع �أ�سعار النفط والغاز خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وت�ؤدي التقلبات الهبوطية يف �أ�سعار النفط والغاز العاملية �إىل �صعوبات
يف التخطيط املايل يف معظم الدول  ،حيث �سي�ؤثر تغري �أ�سعار النفط
ت�أثري ًا مبا�شر ًا على الآفاق االقت�صادية وذلك من حيث احلد من عائدات
النفط والغاز ،وقد �أ ّكدت احلركة امل�شرتكة للمعلمات املالية مع �أ�سعار
النفط (املرجع :ر�سم بياين  )10-1على وجود ارتباط قوي بينهما.
وت�ؤدي التقلبات يف الطلب وم�صادر العر�ض اجلديدة املمكنة العمل على
تطوير القطاع غري النفطي يف هذه املنطقة ،حيث �أن الفرتة التي تلت
الأزمة املالية وتداعياتها على هيئة �أزمة ديون ومنو ثابت يف االقت�صاد
العاملي �أدّت �إىل تقييد �أ�سعار النفط خالل الفرتة  .2013-2011ومع
ذلك� ،ساعد ربط العملة يف جتنب حدوث �أية تقلبات يف الر�صيد املايل
واحل�ساب اجلاري� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنه �ساعد يف �ضمان حتقيق منو م�ستدام
(ر�سم بياين  ،)9-1بالإ�ضافة �إىل �أن هذه االقت�صادات متتلك هام�ش ًا
وقائي ًا كافي ًا ملعاجلة �أي عدوى مالية .وتعترب متانة مركز �صناديق الرثوة
كاف يف الر�صيد املايل واحل�ساب اجلاري مبثابة
ال�سيادية وتوافر فائ�ض ٍ
الدروع املالية التي حتمي اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي ،فقد
بلغت ن�سبة �صناديق الرثوة ال�سيادية يف املنطقة يف عام  2013نحو ٪34
( 1.83تريليون دوالر) 10من �أ�صول �صناديق الرثوة ال�سيادية يف العامل.
و ُيعترب االرتباط القوي بني �أ�سعار النفط العاملية وعوامل اال�ستقرار
االقت�صادي الداخلي ،مثل ر�صيد احل�ساب اجلاري وامليزان التجاري،
�أهم جانب من جوانب ال�ضعف التي حتيط باقت�صادات دول جمل�س
التعاون اخلليجي .11

Macroeconomic Developments

Economic growth in GCC is closely linked with its exports
of hydrocarbon related products. GCC economies have
maintained robust trade balance as well as fiscal balance with
the support of elevated oil and gas prices during past several
years. Long-term downward of global hydrocarbon price
may lead to difficulties on fiscal planning for almost every
economy in the region. The change in oil price would have
direct impact on the economic prospects through reduction
of hydrocarbon revenue. The co-movement of the fiscal
parameters and oil prices shown (Ref. Chart 1-10) strong
linkages. Volatility in demand and possible new supply
sources necessitates the development of non-hydrocarbon
sector in this region. The spillover of financial crisis in the
form of debt crisis and flat global economic growth have
restricted the oil price during 2011-2013. However, currency
pegging helped in avoiding the volatility in fiscal/current
account balance and ensured sustainable growth (Chart 1-9).
Besides, the economies have sufficient cushion to handle any
financial contagion. Strong position in sovereign wealth fund
(SWF) and adequate fiscal and current account surplus are the
major financial shields to safeguard the economies in GCC. In
2013, overall SWF of the region was 34% (US$ 1.83 trillion)10
of the worlds’ SWF assets. Strong correlation between global
oil price and internal economic stability factors such as
current account balance (CAB) and trade balance is the major
vulnerability point for GCCs11.

 .10تقديرات �صندوق النقد الدويل املبكرة لعام 2014

10. Early estimate of 2014 by IMF

 .11التقديرات الأولية – 2013

11. 2013 – Preliminary Estimates
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ر�سم بياين  :9-1النمو االقت�صادي بدول جمل�س التعاون اخلليجي (التغري احلقيقي يف ال�سنة )٪
Chart 1-9: GCC Economic Growth (% real change per annum)10
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امل�صدر :هيئات الإح�صاء الوطني ذات ال�صلة وتقرير �صندوق النقد الدويل حول
�آفاق االقت�صاد العاملي (�أبريل )2014

Source: Respective National Statistics Authorities & IMF WEO April
2014

ا�ستناد ًا �إىل التقديرات الأولية امل�شار �إليها يف تقرير �آفاق االقت�صاد
العاملي (�أبريل � ،)2014سجلت دول جمل�س التعاون اخلليجي منو ًا
يف الناجت املحلي الإجمايل يبلغ  ٪4.4يف عام  .2013وقد �أدى تباط�ؤ
اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة �إىل �إ�ضعاف الطلب على قطاع النفط
والغاز ،والذي بدوره �أدى �إىل تراجع عائدات الت�صدير باملنطقة .يف
حني كان الت�ضخم يف معظم دول املنطقة حتت ال�سيطرة �إىل حد كبري
يف عام  ،2013كما �أن قوة الدوالر الن�سبية واعتدال �أ�سعار ال�سلع العاملية
�ساعد على تقليل ال�ضغط اخلارجي على �أ�سعار امل�ستهلك املحلي خالل
العام ،حيث بلغ متو�سط معدل الت�ضخم بدول جمل�س التعاون اخلليجي
 ٪2.5هذا العام .وقد �شهدت الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون اخلليجي،
با�ستثناء الكويت وعمان ،ت�صاعد اجتاه الت�ضخم يف عام  ،2013وا�ستناد ًا
�إىل تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي (�أبريل  ،)2014ف�إن خف�ض �أ�سعار
الغذاء ُيتو ّقع �أن يعمل على احتواء الت�ضخم يف م�ستوى �أدنى من  5باملائة
يف معظم دول جمل�س التعاون.

According to preliminary estimates as indicated in WEO April
2014, GDP growth of GCC in 2013 was 4.4%. The slowdown
of EMEs weakened the hydrocarbon demand which in turn
declined the region’s export revenue. However, inflation was
largely subdued for most of the region in 2013. Relatively
strong dollar and softer global commodity price reduced
external pressure on domestic consumer prices during 2013.
GCC average inflation of 2013 was 2.5%. Except Kuwait
and Oman, all other member states witnessed increasing
inflationary trend in 2013. According to WEO April 2014,
softening food prices are expected to contain inflation at less
than 5 percent level in most of the GCC countries.

a12

 .12ا�ستناد ًا �إىل البيانات املتاحة يف � 1أبريل 2014

تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

12. Based on available data as of 01-April-2014
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ر�سم بياين  :10-1معدل النمو ال�سنوي لأ�سعار النفط مقابل امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سية
Chart 1-10: Year on Year Growth Rate of Oil Price vs. Key Economic Indicators11
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امل�صدر :هيئات الإح�صاء الوطني ذات ال�صلة بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،وحدة
اال�ستخبارات االقت�صادية ،تقرير �صندوق النقد الدويل حول �آفاق االقت�صاد العاملي (�أبريل
 ،)2014وتقديرات خرباء ال�صندوق

ource: Respective Statistics Authorities in GCC, EIU, IMF WEO April
2014 & staff estimates

تت�أثر �أ�سعار النفط �إىل حد كبري ب�سيناريوهات العر�ض والطلب وم�ستويات
الأداء االقت�صادي العاملي ،وقد ي�ؤثر اختالل العر�ض املفاجئ �أو العر�ض
احلاد على �أ�سعار النفط العاملية ،ومن ثم يف�سح املجال حلدوث اختالل يف
االقت�صادات املحلية� .إن ثورة الغاز ال�صخري والنفط احلجري بالواليات
املتحدة ،والتغري امللحوظ فيها باعتبارها دولة م�صدّرة �صافية تُع ّد مبثابة
عامل ت�صحيح لل�سوق الآجلة والذي قد ي�ؤدي �إىل ت�صحيح �أ�سعار الطاقة
العاملية على املدى املتو�سط .وال تُع ّد �إمكانية ا�ستمرار عائدات ت�صدير
النفط والغاز �أكيدة يف ظل التقنيات احلديثة واالحتياطيات الفنية من
النفط والغاز غري التقليدي يف جميع �أنحاء العامل ،وعلى �ضوء ذلك
بد�أت اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي بالفعل بلورة �أهدافها
وفق تخطيط ا�سرتاتيجي لتحقيق التطورات االقت�صادية يف القطاع غري
النفطي (�إطار .)2-1

Oil price is largely driven by supply and demand scenarios and
global economic performances. Abrupt supply disorder or fiery
supply may impact global oil price and thus pass through the
imbalances to domestic economies. US shale gas/oil revolution
and projected change of US as a net exporter is an example of
future market correction factor that may lead to medium-term
correction of global energy price. Long term viability of export
earnings from oil and gas is not definite under the circumstances
of new technologies and technical reserves of unconventional
oil and gas across the globe. In this backdrop GCC economies
have already started strategizing their goals for non-hydrocarbon
economic developments (Box 1-2).

�إطار  :2-1موارد الطاقة غري التقليدية بالواليات املتحدة
وت�أثرياتها املحتملة

Box 1-2: Unconventional energy resources of US and
its possible impacts

�ضمن �سل�سلة الإنتاج بالواليات املتحدة الأمريكيةُ ،يتو ّقع �أن ي�أتي معظم
�إنتاج الغاز امل�ؤ ّكد من م�صادر غري تقليدية ،وي�شمل م�صطلح "الغاز غري
التقليدي" ثالثة �أنواع من موارد الغاز الطبيعي هي :الغاز ال�صخري
والغاز املُحكم وميثان الطبقة الفحمية �أو غاز الفحم احلجري ،وال
يختلف الغاز التقليدي عن الغاز غري التقليدي من حيث تركيباتها
الكيميائية ،بل من حيث اخل�صائ�ص اجليولوجية لل�صخر اخلازن لكل
منهما .وقد بد�أت ثورة الغاز ال�صخري بالواليات املتحدة منذ عام ،2005
فقد �أف�سحت تقنية احلفر الأفقي مع التك�سري الهيدروليكي خالل العقد
املا�ضي املجال للو�صول �إىل كمية كبرية من الغاز ال�صخري ،والذي مل
يكن �إنتاجه جمدي ًا يف ال�سابق .وا�ستناد ًا �إىل توقعات الطاقة لعام 2035
والتي ن�شرتها �شركة البرتول الربيطانية  ،BPمن املتوقع �أن تنخف�ض

In the U.S production chain, most of proven gas productions
are expected to come from unconventional sources. The
term "unconventional gas" actually covers three main types
of natural gas resources: shale gas, tight gas and coal bed
methane or coal seam gas. Conventional and unconventional
gases differ not by their chemical compositions but rather
by the geological characteristics of their reservoir rock. Shale
gas revolution in US has started since 2005. Over the past
decade, the combination of horizontal drilling and hydraulic
fracturing has allowed access to large volumes of shale gas
that was previously uneconomical to produce. According to
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BP energy outlook 2035, natural gas and oil imports to U.S
are expected to drop by 75% and by 2017 US is expected to
become net exporter of natural gas.

 وبحلول.٪75 واردات الغاز الطبيعي والنفط �إىل الواليات املتحدة بن�سبة
 ُيتو ّقع �أن ت�صبح الواليات املتحدة دولة م�صدّرة �صافية للغاز،2017 عام
.الطبيعي

The US Energy Information Administration's (EIA) Annual
Energy Outlook 2013 projected U.S natural gas production to
increase from 23.0 trillion cubic feet in 2011 to 33.1 trillion
cubic feet in 2040, a 44% overall increase.

 ال�صادر عن �إدارة معلومات2013 �أ�شار تقرير �آفاق الطاقة ال�سنوية لعام
الطاقة الأمريكية �إىل ارتفاع �إنتاج الغاز الطبيعي بالواليات املتحدة من
 تريليون قدم مكعب33.1  �إىل2011  تريليون قدم مكعب يف عام23.0
.٪44  �أي بزيادة �إجمالية ن�سبتها،2040 عام

Explosion of shale gas has extensively reduced the import of
oil and gas to US (Chart 1-B2-1). Globally, the energy price,
predominantly the gas price should adjust with the new
supply sources.

�أدى اكت�شاف الغاز ال�صخري م�ؤخر ًا �إىل خف�ض وا�سع يف واردات النفط
 وينبغي �أن تتالءم.)1-2ب-1 والغاز �إىل الواليات املتحدة ( ر�سم بياين
 مع م�صادر، ال �سيما �أ�سعار الغاز،�أ�سعار الطاقة على م�ستوى العامل
.العر�ض اجلديدة

 منط التغري يف واردات الغاز الطبيعي والبرتول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية:1-2ب-1ر�سم بياين
Chart 1-B2-1: Pattern Change in U.S Natural Gas & Petroleum Imports
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 �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:امل�صدر

A study13 showed a change in pattern for US energy
consumption. Consumption of oil, coal and nuclear energy
is increasingly offset by natural gas and other renewable
energy since 2006. Moreover, global share of US oil and gas
production has increased over time along with its exports.
It is also important to mention that US oil export share
witnessed a two-fold increase from 2.5% in 2006 to 5% in
2012. Despite increase in domestic consumption of oil,
increase of unconventional oil production has helped US
to increase its global export share and reduce the energy
import. Increasing supply has reduced the WTI spot crude
price during past seven years.

 تغري ًا يف منط ا�ستهالك الطاقة بالواليات13�أظهرت �إحدى الدرا�سات
 حيث يعمل الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة منذ،املتحدة الأمريكية
 وقد، على موازنة ا�ستهالك الطاقة والفحم والطاقة النووية2006 عام
زادت ح�صة �إنتاج الواليات املتحدة من النفط والغاز يف الإنتاج العاملي
 وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ح�صة �صادرات.تدريجي ًا �إىل جانب �صادراتها
 يف٪2.5  حيث ارتفعت من،النفط الأمريكية قد �شهدت زياد ًة م�ضاعفة
 وعلى الرغم من زيادة اال�ستهالك املحلي.2012  عام٪5  �إىل2006 عام
 �إال �أن زيادة �إنتاج النفط غري التقليدي �ساعدت الواليات املتحدة،للنفط
،يف زيادة ح�صتها العاملية من ال�صادرات واحلد من ا�ستريادها للطاقة
كما �أدت زيادة العر�ض �إىل احلد من �أ�سعار النفط اخلام املتاحة وفق ًا
.مل�ؤ�شر "و�ست تك�سا�س انرتميديت" خالل ال�سنوات ال�سبعة املا�ضية

Although the prospects for shale gas production are
promising, there remains considerable uncertainty regarding
the size of these resources. Many shale formations are so
large that only a limited portion of the entire formation could

 �إال �أن درجة،رغم التوقعات الواعدة فيما يتعلق ب�إنتاج الغاز ال�صخري
 حيث تكون الكثري من.كبرية من ال�شك ال تزال حتيط بحجم هذه املوارد
تكوينات الغاز ال�صخري كبرية جد ًا �إىل درجة �أنه ال يت�سنى اختبار الإنتاج
 وح�سب �آفاق الطاقة.�إال على جزء حمدود من التكوين ال�صخري كام ًال

13. BP statistical review 2013
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be production-tested. According to EIA 2013 AEO, there
are technically recoverable resources of 345 billion barrels
of World shale oil resources and 7,299 trillion cubic feet of
World shale gas resources. Technically recoverable resources
represent the volumes of oil and natural gas that could be
produced with current technology, regardless of oil and
natural gas prices and production costs.

، ال�صادرة عن �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية2013 ال�سنوية لعام
 مليار برميل من345 توجد موارد قابلة لال�ستعادة تقني ًا تُقدّر بنحو
 تريليون قدم مكعب من7,299 موارد النفط احلجري يف العامل ونحو
 ومتثل هذه املوارد القابلة لال�ستعادة.موارد الغاز ال�صخري يف العامل
تقني ًا كميات النفط والغاز الطبيعي التي ميكن �إنتاجها با�ستخدام
. ب�صرف النظر عن �أ�سعارهما وتكاليف �إنتاجهما،التقنيات احلالية

Above discussion seems to be important for GCC oil/gas
exporters because of the possible net exporter position of
US and continuous increase of natural gas production that
may impact the price of these energy resources, leading to
declining export revenue for these countries. Besides, most
of US natural oil/gas is projected to export to Asian markets,
common to the energy exporting countries of GCC.

تُعترب هذه املعلومات ذات �أهمية بالن�سبة لدول اخلليج امل�صدّرة للنفط
 وذلك ب�سبب �إمكانية حت ّول الواليات املتحدة �إىل دولة م�صدّرة،والغاز
�صافية والزيادة امل�ستمرة يف �إنتاج الغاز الطبيعي التي قد ت�ؤثر على
 مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض عائدات الت�صدير يف،�أ�سعار موارد الطاقة تلك
 �إىل جانب ت�صدير النفط والغاز الطبيعي بالواليات املتحدة.هذه الدول
 وهي الوجهة التي عاد ًة تُ�صدّر �إليها البلدان،�إىل الأ�سواق الآ�سيوية
.امل�صدّرة للنفط مبجل�س التعاون اخلليجي

Financial markets in the GCC region witnessed a major boost
in 2013. GCC stock markets comprises of 7 markets, UAE with
two stock exchanges viz., ADX and DFM. The stock markets
of GCC are highly concentrated with over 77% market
capitalization contained in 3 stock exchanges.

�شهدت الأ�سواق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي انتعا�ش ًا كبري ًا عام
 حيث توجد، وتت�ألف �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية من �سبعة �أ�سواق،2013
 �سوق �أبوظبي للأوراق:بور�صتان بدولة الإمارات العربية املتحدة هما
 حيث تتجاوز،عال
ٍ  وتت�سم هذه الأ�سواق برتكز.املالية و�سوق دبي املايل
. يف ثالثة من �أ�سواق الأ�سهم٪77 القيمة ال�سوقية

The year witnessed significant performance by the stock
markets. Despite strong performance, markets showed
negative sentiment during the first half of the year due to
release of weak global outlook data and announcement
of forthcoming tapering by the US. Markets were further
surprised with the issue of US debt ceiling and Federal
Government shutdown. Revival happened only during the
end of 2013 following strong recovery of the advanced
economies. Regarding the performance of individual
stock exchanges, Dubai Financial Market (DFM) was the
distinguished performer in 2013, supported by recovery of
Dubai real estate sector and winning the World Expo 2020
bid. The DFM grew by 107.7% and the market capitalization
(MCAP) grew by 42.7% to reach US$70.7 billion in 2013.
Abu Dhabi Security Exchange (ADX) also witnessed strong
performance by growing at 63.1% in 2013, with MCAP
rising from US$ 69.5 billion to US$ 106.6 billion. Similar
robust performance also witnessed by Saudi All Share
Index (Tadawul), the regions’ largest stock market. The
index increased by 25.5% with MCAP of US$ 465.2 billion.
Another major equity market, Qatar Exchange (QE) also
registered upbeat performance in 2013 due to overwhelming
performance of the real estate stocks. The QE increased by
24.2% in 2013 and MCAP increased to US$ 152.6 billion.

 ورغم ذلك �أظهرت،كان م�ستوى الأداء قوي ًا هذا العام يف �أ�سواق الأ�سهم
الأ�سواق خالل الن�صف الأول من العام م�ؤ�شرات �سلبية ب�سبب �ضعف
البيانات الواردة حول �آفاق الو�ضع االقت�صادي يف العامل و�إعالن الواليات
 وكذلك.املتحدة تطبيقها ل�سيا�سة اخلف�ض التدريجي يف املرحلة املقبلة
�أ�صيبت الأ�سواق بالده�شة فيما يتعلق ب�سقف الدين بالواليات املتحدة
 ومل ت�ستعد ن�شاطها �إال،ووقف �أعمال احلكومة الفيدرالية الأمريكية
 بعد االنتعا�ش الهائل الذي �شهدته االقت�صادات2013 يف نهاية عام
 كان �أداء �سوق، وفيما يتعلق ب�أداء كل �سوق من �أ�سواق الأ�سهم.املتقدمة
 بف�ضل انتعا�ش القطاع العقاري بدبي2013 دبي املايل هو الأبرز يف عام
 حيث ارتفع م�ؤ�شر،2020 وفوزها با�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو الدويل
 لت�صل٪42.7  مع ارتفاع القيمة ال�سوقية بنحو٪107.7 ال�سوق بن�سبة
 وكذلك �سجلت �سوق �أبوظبي للأوراق.2013  مليار دوالر عام70.7 �إىل
 مع ارتفاع القيمة2013  عام٪63.1 املالية �أدا ًء قوي ًا مبعدل منو يبلغ
 وحققت كذلك. مليار دوالر106.6  مليار دوالر �إىل69.5 ال�سوقية من
�أكرب �سوق مالية يف املنطقة (تداول) باململكة العربية ال�سعودية م�ستوى
 بقيمة �سوقية٪25.5  حيث �سجل م�ؤ�شر ال�سوق منو ًا بلغ،�أداء مماثل
 �إحدى �أهم �أ�سواق-  كما �سجلت بور�صة قطر. مليار دوالر465.2 بلغت
 ب�سبب الأداء الكا�سح2013  م�ستوى �أداء يدعو للتفا�ؤل يف عام- الأ�سهم
 هذا٪24.2  حيث �سجل م�ؤ�شر البور�صة منو ًا بنحو،للأ�سهم العقارية
 و�سجلت. مليار دوالر152.6 العام مع ارتفاع القيمة ال�سوقية لت�صل �إىل
 وهي من بني �أهم �أ�سواق الأ�سهم،كذلك �سوق الكويت للأوراق املالية
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The region’s another major market; Kuwait Stock Exchange
(KWSE) grew by 27.2%. The MSM 30, Oman’s stock market
index grew by 18.6%. Finally, regions’ smallest stock market,
the Bahrain Bourse (BSI) witnessed a thorough recovery in
2013 and the bourse returned a growth of 17.2%.

 يف �سوق م�سقط30 MSM  �أما م�ؤ�شر،٪27.2  منو ًا مبعدل،باملنطقة
 و�أخري ًا تعافت.٪18.6 للأوراق املالية ب�سلطنة عمان فقد ارتفع بن�سبة
2013 �أ�صغر �سوق �أ�سهم باملنطقة وهي بور�صة البحرين كلي ًا يف عام
.٪17.2 وحققت تباع ًا منو ًا بنحو

New bond issuance in the GCC bond market saw rapid growth
in terms of Central Bank participation, mostly attributed to
domestic regulations. The issuances were mostly in the form
of treasury bills with short-term maturity. Table 1-3 provides
a detailed description of the GCC bond market. Aggregate
bonds and Sukuk saw 14.5% year on year growth in 2013.

�شهدت الإ�صدارات اجلديدة لل�سندات بدول جمل�س التعاون اخلليجي
 ال �سيما ب�سبب،وترية منو �سريعة من حيث م�ساهمة امل�صارف املركزية
 حيث كانت معظم هذه الإ�صدارات على هيئة �أذونات،�أنظمتها املحلية
 �أدناه و�صف ًا3-1  ويعر�ض جدول.خزانة ذات ا�ستحقاق ق�صري الأجل
 وقد بلغ معدل.تف�صيلي ًا ل�سوق ال�سندات بدول جمل�س التعاون اخلليجي
.2013  عام٪14.5 النمو ال�سنوي لإجمايل ال�سندات وال�صكوك نحو

 ملحة عن �سوق ال�سندات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:3-1 جدول
Table 1-3: GCC Bond Market Overview13
نوع ال�سند
2013
Bond Type
2013

13

الإ�صدار
Issuance

Aggregate Bonds/Sukuks

97.7

No: of Corporate & Sovereign Total
Issuance
Corporate & Sovereign -Conventional
Corporate & Sovereign -Sukuk
Issuance Currency - Dollar (%)
Total Amount Outstanding

23.8
22.4
67.4
241.8

�إجمايل ال�سندات وال�صكوك
�إجمايل امل�صرف املركزي
�إجمايل عدد �إ�صدارات امل�صارف املركزية
 ال�صكوك- امل�صرف املركزي
�س
 التقليدية- امل�صرف املركزي14
�إجمايل �سندات ال�شركات وال�سندات ال�سيادية
�إجمايل عدد �إ�صدارات �سندات ال�شركات وال�سندات
ال�سيادية
 التقليدية- �سندات ال�شركات وال�سندات ال�سيادية
�صكوك ال�شركات وال�صكوك ال�سيادية
)٪(  الدوالر- عملة الإ�صدار
�إجمايل القيمة القائمة

Corporate Issuance (%)

73.4

)٪( �إ�صدار �سندات ال�شركات

Central Bank Total

)�إ�صدار جديد (باملليار دوالر
New Issuance (US$ Bn)

 اعتباراً من- الإ�صدارات القائمة
) (باملليار دوالر2013 نهاية عام
Outstanding -as of end of 2013 (US$ Bn)

No: of Central Banks’ Total Issuance
Central Bank -Sukuk
Central Bank -Conventional

Corporate & Sovereign Total

Financial sector, particularly the banking sector continued
to grow in 2013 supported by robust economic growth,
controlled inflation and accommodative monetary policy
despite geo-political tension. Banking sector asset constituted
98% of the overall nominal GDP in 2013. Commercial banks
with a combined asset of US$ 1.60 trillion in 2013 provided
long lasting support to develop the non-hydrocarbon sector
in this region. The banking sector witnessed a growth of
10.3% in 2013 over last year (Chart 1-11)

14. KFC, Kuwait, Reuters, Regional Central Banks
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51.6
198
3.0
48.6
46.1
165

 بف�ضل2013  منوه عام، ال �سيما القطاع امل�صريف،وا�صل القطاع املايل
 ف�ض ًال عن ال�سيا�سة،النمو االقت�صادي القوي والت�ضخم املتح ّكم فيه
.النقدية التي�سريية على الرغم من التوتر اجلغرايف وال�سيا�سي باملنطقة
 من الناجت املحلي الإجمايل٪98 فقد �شكلت �أ�صول القطاع امل�صريف
 وقدمت البنوك التجارية دعم ًا طويل الأمد.2013 اال�سمي يف عام
 حيث تبلغ �أ�صولها املجمعة،لتطوير القطاع غري النفطي يف هذه املنطقة
 وقد �شهد القطاع امل�صريف منو ًا. 2013  تريليون دوالر يف عام1.60
.)11-1  مقارن ًة بالعام ال�سابق (ر�سم بياين2013  يف عام٪10.3 بن�سبة

 امل�صارف املركزية باملنطقة، رويرتز، الكويت.14
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) �أ�صول البنوك التجارية (باملليون دوالر:11-1 ر�سم بياين
Chart 1-11: Commercial Banks’ Assets (in US$ Million)
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 امل�صارف املركزية املعنية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:امل�صدر

The credit growth registered by all the banks in GCC was 10.0%
in 2013. Global low interest rate was not only supportive
to credit expansion but also favorable to reduce the cost
of fund. A possible turnaround is expected with increasing
global interest rate and normalization of monetary policy in
advanced economies causing a slowdown in credit growth.
Intensifying economic deepening during 2013 (Table-1.4)
indicates the development of non-hydrocarbon sector of
GCC economies. Low policy rates and contained inflation in
Qatar, UAE and Saudi Arabia helped the commercial banks
to increase the credit growth. Highest credit growth was
registered by Qatar at 13.1% followed by Saudi Arabia 12.0%.
Along with surge in credit these countries also witnessed
expansion in domestic consumption and infrastructure
sector as well. Debt restructuring, increasing cost of capital
and upward trend in non-performing loans restricted the
credit demand in Kuwait and Bahrain during 2013. Combined
outstanding credit of all commercial banks in GCC was US$
921.1 billion as at end 2013. On the other hand, in 2013
deposit has grown at a rate of 11.3% to around US$ 1.08
trillion (chart 1-12).

امل�سجل يف جميع البنوك بدول جمل�س التعاون
ّ بلغ معدل منو االئتمان
 ومل يكن انخفا�ض �أ�سعار الفائدة على.2013  يف عام٪10.0 اخلليجي
 بل �ساعد �أي�ض ًا يف تخفي�ض،م�ستوى العامل �سبب ًا يف تو�سع االئتمان فح�سب
 و ُيتوقع حدوث نقلة نوعية يف ظل ارتفاع �أ�سعار الفائدة.تكلفة التمويل
العاملية وتطبيع ال�سيا�سة النقدية باالقت�صادات املتقدمة ت�ؤدي �إىل
2013  ُيعترب تزايد التعميق االقت�صادي خالل عام.تباط�ؤ منو االئتمان
) دلي ًال على تطور القطاع غري النفطي القت�صادات دول4-1 (جدول
 حيث �أن انخفا�ض �أ�سعار الفائدة وال�سيطرة،جمل�س التعاون اخلليجي
على الت�ضخم يف دولة قطر والإمارات العربية املتحدة واململكة العربية
،ال�سعودية قد �ساهم يف قدرة البنوك التجارية على زيادة منو االئتمان
 تليها اململكة العربية،٪13.1 وقد �سجلت دولة قطر �أعلى معدل منو بلغ
 �شهدت هذه، و�إىل جانب طفرة االئتمان.٪12.0 ال�سعودية مبعدل منو بلغ
 وقد.الدول �أي�ض ًا تو�سع ًا يف قطاع اال�ستهالك املحلي وقطاع البنية التحتية
وحت�سن و�ضع القرو�ض
ّ �أدّت �إعادة هيكلة الدين وارتفاع تكلفة ر�أ�س املال
املتعرثة �إىل تقييد الطلب على االئتمان يف دولة الكويت ومملكة البحرين
 وقد بلغت قيمة االئتمان املجمع القائم جلميع البنوك.2013 خالل عام
 مليار دوالر يف نهاية921.1 التجارية بدول جمل�س التعاون اخلليجي نحو
 يف عام٪11.3  حققت الودائع منو ًا مبعدل، ومن جهة �أخرى.2013 عام
.)12-1  تريليون دوالر (ر�سم بياين1.08  لت�صل �إىل2013

The surge in the credit growth, dominated by private sector
credit in most of the GCC economies put a possible risk
for delinquent loans to increase. Moreover, upsurge in real
estate sector and increasing banking exposure to real estate
assets may lead to an increase in non-performing loans in
the coming years.

 ال �سيما يف القطاع اخلا�ص الذي يهيمن يف معظم،ت�ؤدي طفرة االئتمان
 �إىل احتمال زيادة القرو�ض،اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي
 ف�ض ًال عن �أن االنتعا�ش الذي �شهده القطاع العقاري.مت�أخرة ال�سداد
وزيادة انفتاح النظام امل�صريف على �شراء �أ�صول القطاع العقاري مما
.قد ي�ؤدي �إىل زيادة القرو�ض املتعرثة يف ال�سنوات املقبلة
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ر�سم بياين  :12-1النظام امل�صريف بدول جمل�س التعاون اخلليجي :االئتمان والودائع (باملليون دوالر)
)Chart 1-12: GCC Banking System: Credit & Deposit (in Million US$
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جدول  :4-1معدل الناجت املحلي الإجمايل لالئتمان بدول جمل�س التعاون اخلليجي
Table 1-4: GCC Credit GDP Ratio
الإمارات العربية املتحدة

اململكة العربية ال�سعودية

قطر

�سلطنة عمان

الكويت

البحرين

ال�سنة

UAE

K.S.A

Qatar

Oman

Kuwait

Bahrain

Year

77.6

34.1

64.7

46.5

57.8

59.0

2011

72.8

36.3

73.6

47.6

52.2

59.4

2012

73.3

40.1

78.1

49.0

56.2

58.2

2013

بلغ جمموع الأ�صول الإ�سالمية 15بدول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء
�سلطنة عمان)  588مليار دوالر يف عام  ،2012حيث ت�شكل قيمة �أ�صول
البنوك الإ�سالمية نحو  480مليار دوالر منها .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن دول
جمل�س التعاون اخلليجي �ساهمت تقريب ًا بنحو  ٪50من �أ�صول البنوك
الإ�سالمية يف العامل.

Total Islamic assets15 in the GCC (excluding Oman) were
US$588 billion in 2012, of which US$480 billion was Islamic
banking assets. It is worth mentioning that GCC contributed
approximately 50% of the global Islamic banking assets.

�ساهمت امل�صارف املركزية ب�صورة فعالة يف حتقيق ثبات الأ�سعار ،ف�ض ًال
عن حتقيق اال�ستقرار املايل باملنطقة ،كما حافظت على �أ�سعار الفائدة
منخف�ضة بهدف تعزيز منو االئتمان و�ضمان ا�ستقرار الأ�سعار .وعلى
الرغم من �أن �أ�سعار الفائدة كانت تتغري بالتزامن مع �أ�سعار الفائدة
بالواليات املتحدة وذلك ب�سبب الربط الفعلي للعملة مع الدوالر� ،إال �أن
املرحلة التي �أعقبت الأزمة املالية (� )2008شهدت �شيئ ًا من الف�صل يف
بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي .ويو�ضح (�إطار  )3بع�ض اللوائح
الرئي�سية التي و�ضعتها امل�صارف املركزية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
لعام .2013

Central Banks are actively involved in the price stability as
well as financial stability of the region and keeping the policy
rates low in order to promote credit growth and ensure price
stability. Notwithstanding, policy rates moving in tandem
with US policy rates due to de facto peg, post-financial crisis
(2008) saw small decoupling in some of the countries in GCC.
Some of the key regulations by central banks’ in the GCC
region for the year 2013 are provided in Box1-3.

 15توم�سون رويرتز
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�إطار  :3-1اللوائح اخلا�صة بالبنوك املركزية بدول جمل�س
التعاون اخلليجي خالل عام 2013
البنك العماين املركزي
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Box 1-3: Central Banks Regulations in GCC region
during 2013
)Central Bank of Oman (CBO

(� )1أ�صدر البنك العماين املركزي يف يناير � 2013إطار ًا تنظيمي ًا
للمعامالت امل�صرفية الإ�سالمية �ضمن وثيقة تف�صيلية �شاملة حتدد
اللوائح التنظيمية التي حتكم القطاع املايل ب�سلطنة عمان ،مبا فيها
البنوك التقليدية والإ�سالمية.

(1) In January 2013, the CBO released Islamic Banking
Regulatory Framework (IBRF), a detailed and comprehensive
document, setting out the regulations that will govern Oman’s
financial sector including conventional and Islamic banks.

(� )2أ�صدر البنك العماين املركزي يف مار�س  2013تعميم ًا فيما يتعلق
بتعمني قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد .وين�ص التعميم على �أن ت�سعى
جميع البنوك �إىل حتقيق م�ستوى ت�أمني �شامل يتجاوز ن�سبة  ٪90دون �أن
ي�ضع امل�صرف املركزي هدف ًا له ب�صفة ر�سمية .وبذلك مل يتم حتديد �أي
هدف للتعمني الكلي يف القطاع امل�صريف .ينظم التعميم ما يلي:

(2) In March 2013, the CBO issued circular for Omanisation
of Personal Banking Sector. The circular states that all banks
should attempt to reach an overall nationalization level of
higher than 90% without any formal target being set out by
the CBO. Hence, no specific target has been set for overall
;Omanisation in banking. The Circular regulates

•حتديد ن�سب التعمني امل�ستهدفة على م�ستوى الإدارات العليا
واملتو�سطة،
•تقدمي بع�ض اال�ستثناءات للبنوك الأجنبية والإ�سالمية.

•

Specifying Omanisation targets for senior and middle
level management cadres; and
Granting certain exemptions to foreign and Islamic banks

•

( )3ف ّو�ض البنك العماين املركزي يف مايو  2013جميع البنوك العاملة
بال�سلطنة بتقدمي القرو�ض للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة
 ٪5بحد �أدنى من حمافظها االئتمانية بحلول  31دي�سمرب  .2014وقد
ف ّو�ضت اللوائح اجلديدة البنوك مبا يلي:

(3) In May 2013, the CBO mandated all banks operating in
the Sultanate to lend a minimum 5% of their credit portfolios
to small and medium-sized enterprises (SMEs) by December
;31, 2014. New regulations mandated banks for the following

�أ) خف�ض �أ�سعار الفائدة وتكلفة االئتمان للم�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة،
ب) تخفيف املتطلبات االحرتازية التي حتكم القرو�ض املمنوحة
للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،ال �سيما من خالل احلد من �أوزان
املخاطر بن�سبة ،٪25
ج) القيام حتت رئا�سة اجلمعية العمومية العادية بتكري�س الإدارات املالية
بال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وتعيني موظفني م�ؤهلني بها ،وتبادل
وجهات النظر ر�سمي ًا وب�صفة دورية مع قطاع امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة لدى البنوك،
د) تطبيق �سيا�سة �إقرا�ض حرة تتوافق مع لوائح امل�صرف املركزي
ور�ؤية احلكومة ،وتعيني موظفني م�ؤهلني لتلبية احتياجات قطاع امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة لدى البنوك الأجنبية.

;a) low interest/low cost credit for SMEs

(� )4أجرى البنك العماين املركزي يف �أكتوبر  2013تعدي ًال على ال�سقف
املفرو�ض على �أ�سعار الفائدة التي ميكن للبنك التجاري احت�سابها على
معامالت القرو�ض ال�شخ�صية اجلديدة ،حيث مت تخفي�ضها من � ٪7إىل
.٪6
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b) relaxation of the prudential requirements governing SME
;loans, most notably by reducing their risk weights by 25%
c) dedicated SME finance departments with trained staffs
headed by an AGM, and engage in a formal and periodical
exchange of views with the SME sector in the banks; and
d) a liberal lending policy consistent with Central Bank
regulation and the Government’s vision and provide
dedicated trained staffs to cater to the SME sector in foreign
banks.
(4) In October 2013, the CBO amended the ceiling on interest
rates that commercial banks can charge on new personal
loans to 6% from 7%.
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)Qatar Central Bank (QCB

(�)1أ�صدر م�صرف قطر املركزي يف يونيو  2013لوائح تنظيمية تعمل
على تقييد خيارات اال�ستثمار املتاحة للبنوك املحلية ،والتي على الأرجح
�ستزيد من الإقبال على ال�سندات ال�سيادية على ح�ساب بع�ض اخليارات
املتاحة يف القطاع اخلا�ص .ويف ظل هذه اللوائح اجلديدة ،قد ت�صل ن�سبة
الأ�سهم وال�سندات �إىل  ٪25من ر�أ�سمال البنك واحتياطياته ،على الرغم
من ا�ستثناء الديون التي �أ�صدرتها احلكومة والبنوك الوطنية من ذلك،
حيث مت حتديد ال�سقف �سابق ًا عند  .٪30وتفر�ض هذه اللوائح �أي�ض ًا قيود ًا
على املبالغ التي ت�ستطيع البنوك �إيداعها لدى �شركات الأفراد والأوراق
املالية غري املدرجة ،مما �أدى �إىل تعيني حد �أق�صى يبلغ  ٪5لال�ستثمارات
الأجنبية و ٪10لال�ستثمارات املحلية من ر�أ�سمال البنك واحتياطياته،
وقد مت تطبيق �سقف �إجمايل للأ�سهم الأجنبية عند  .٪15و�ستنطبق هذه
القواعد اجلديدة على البنوك املقر�ضة التقليدية والإ�سالمية على حد
�سواء ،فقد مت خف�ض القيمة التي ميكن للبنوك الإ�سالمية ا�ستثمارها يف
القطاع العقاري �إىل  ٪10من ر�أ�سمالها واحتياطياتها .كما قرر م�صرف
قطر املركزي وجوب امتثال البنوك املقر�ضة مع هذه اللوائح قبل نهاية
عام .2013

(1)In June 2013, the QCB issued regulations to curb local
banks’ investment options, potentially making sovereign
bonds more appealing at the expense of some private sector
options. Under the new regulations, equities and bonds
can account for up to 25% of a bank’s capital and reserves,
although debts issued by the Government and national banks
are exempt from the limit. The cap had been previously set
at 30%. The new regulations also limit the amount banks
can place with individual companies and unlisted securities,
establishing a maximum of 5% of capital and reserves for
foreign investments and 10% domestically. The cap for total
foreign equities is set at 15%. These new rules will apply to
both conventional and Islamic lenders. For Islamic banks, the
amount they can invest in real estate was lowered to 10% of
their capital and reserves. QCB also specified that the lenders
must be compliant with these regulations before the end of
2013.

(�)2أر�سل م�صرف قطر املركزي يف يوليو  2013تعميم ًا ا�ست�شاري ًا حول
قواعد ر�أ�س املال اجلديدة التي حددتها اتفاقية بازل  3للبنوك التجارية
اخلا�ضعة حتت �إ�شرافها ،وي�شمل التعميم معاجلة ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ور�أ�س املال امل�ساند مبوجب معايري بازل  3لر�أ�س املال.

(2)In July 2013, the QCB sent a consultative circular about
new Basel III capital rules to commercial banks under its
supervision. The circular covered treatments of Tier 1 core and
Tier 2 supplementary capital under Basel III capital standards.

م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي
(� )1أ�صدر م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي يف �أكتوبر 2013
جمموعة لوائح تنظيمية حول االئتمان العقاري للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى ،وهي حتدد جدارة فئات خمتلفة من املقرت�ضني (املواطنني
واملقيمني) على �أ�سا�س ن�سبة القر�ض �إىل قيمة العقار 5 .بالن�سبة
للمواطنني ،حددت اللوائح حد ًا �أق�صى يبلغ  ٪80لن�سبة القر�ض �إىل
القيمة للعقارات التي تبلغ قيمتها  5مليون درهم �أو �أقل ،ويف حال
جتاوزت قيمة العقارات  5مليون درهم ،يكون احلد الأق�صى لن�سبة
القر�ض �إىل القيمة لها  ٪70من قيمة العقار� .أما بالن�سبة للمقيمني،
فقد و�ضع امل�صرف املركزي حد ًا على االئتمان العقاري على �أول عقار
يبلغ  ٪75من قيمة العقارات التي تبلغ قيمتها  5مليون درهم �أو �أقل،
ويف حال جتاوزت قيمة العقار  5مليون درهم ،ميكن للمقرت�ض املقيم
اقرتا�ض  ٪65فقط كحد �أق�صى من قيمة العقار ،ويكون كل مقرت�ض
م�ستحق ًا لعقار واحد فقط حتت هذه الفئات .ويف حال قدّم املواطن طلب ًا
للح�صول على االئتمان مل�سكن �أو عقار ا�ستثماري ثانٍ  ،فينبغي �أال تتجاوز
ن�سبة القر�ض �إىل القيمة  ٪65من قيمة العقار ،ويف حال رغب املقيم
باحل�صول على االئتمان ل�شراء م�سكن �أو عقار ا�ستثماري ثانٍ  ،يكون احلد
الأق�صى لن�سبة القر�ض  ٪60من قيمة العقار .علم ًا ب�أن لوائح االئتمان
العقاري التي و�ضعها م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي �أ�صبحت
�سارية اعتبار ًا من دي�سمرب  .2013وحتدد هذه اللوائح ،بالإ�ضافة �إىل
تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

)Central Bank of the UAE (CBUAE
(1) In October 2013, the CBUAE issued a set of regulations on
mortgage lending to banks and other financial institutions; in
effect, define the eligibility of various categories of borrowers
(nationals and residents) based on a loan to property value
ratio (LTV). In the case of nationals, for properties valued at
AED 5 million or less, the LTV will be a maximum of 80% of
the value of the property. In cases where the property value
exceeds AED 5 million, the LTV shall be 70 % of the value
of the property. In the case of residents, the CBUAE has set
the mortgage limit for the first property at 75% of the value
for properties that are valued at AED 5 million or less. If the
value of the property is more than AED 5 million, a resident
borrower can borrow only a maximum of 65% of the value
of the property. Each borrower is limited to one loan for the
purchase of properties within these categories. If nationals
seek loans for a second home or investment property, the
LTV must not exceed 65% of the value of the property. In the
event of a second home or an investment property purchase
by a resident, the regulations state that the maximum loan
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available will be 60% of the value of the property. The CBUAE
mortgage regulations came into effect from December 2013.
In addition to setting the LTV ratios, the regulations state
that the maximum term of a mortgage is set at 25 years and
the maximum age limit of a borrower at the date of the last
repayment due on the loan is to be 70 years for nationals and
65 years for residents.

25  �أن تكون املدة الق�صوى لالئتمان العقاري،ن�سب القرو�ض �إىل القيمة
�سنة على �أن يكون احلد الأق�صى لعمر املقرت�ض عند وقت �سداد الدفعة
. �سنة للمقيمني65 �سنة للمواطنني و70 الأخرية

(2) In November 2013, the CBUAE issued the Regulations for
Monitoring of Large Exposure Limits (the “LER”) as well as the
Guidelines for Monitoring of Large Exposures. The LER have
defined a large exposure as “those funded and unfunded
exposures and unused committed lines (less provisions,
cash collaterals, bank guarantees and Federal Government
guarantees) to a single borrower or its group, which in total is
equal to or exceeds 10% of the bank’s capital base”.

 �أ�صدر م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي2013 ) يف نوفمرب2(
 ف�ض ًال عن �إ�صدار،لوائح تتعلق مبراقبة حدود الرتكزات االئتمانية
 والتي تُعرف،التوجيهات اخلا�صة مبراقبة املخاطر االئتمانية الكبرية
 "تلك املخاطر املم ّولة وغري:وفق ًا حلدود الرتكزات االئتمانية ب�أنها
املم ّولة واخلطوط االئتمانية اجلديدة املخ�ص�صة (خم�ص�صات �أقل
)و�ضمانات نقدية و�ضمانات بنكية و�ضمانات من احلكومة الفيدرالية
 والتي ي�ساوي جمموعها،املمنوحة ملقرت�ض واحد �أو جمموعة مقرت�ضني
." من قاعدة ر�أ�س مال البنوك �أو يتجاوز ذلك٪10

Central Bank of Bahrain (CBB)

م�صرف البحرين املركزي

(1) In October 2013, the CBB introduced enhanced rules on
the Operational and Solvency framework for Takaful and Retakaful industry for consultation. After considering the views
and comments received from the Takaful and Re-takaful
industry through the consultation process and meetings, the
CBB planned to implement it by the end of 2013.

 بطرح الورقة2013 ) قام م�صرف البحرين املركزي يف �أكتوبر1(
اال�ست�شارية املتعلقة بالإطار اجلديد الحت�ساب املالءة املالية ل�شركات
 وبعد مراجعة الآراء واملالحظات.التكافل و�إعادة التكافل لغايات الت�شاور
التي وردت من قطاع التكافل و�إعادة التكافل املتح�صلة من خالل عملية
 عزم امل�صرف املركزي تنفيذ هذه،الت�شاور واللقاءات التي مت عقدها
.2013 القواعد اجلديدة مع نهاية عام

(2) In December 2013, the CBB issued Regulatory and
Supervisory Module on Issuing and Offering of Securities and
Sharia Compliant Sukuk (OFS Module) offered through public
offering or private placements, in or from the Kingdom of
Bahrain.

 منوذج ًا يتعلق2013 ) �أ�صدر م�صرف البحرين املركزي يف دي�سمرب2(
بالإطار التنظيمي والرقابي اخلا�ص ب�إ�صدار وطرح الأوراق املالية
 النموذجية) لالكتتابات العامة �أوOFS وال�صكوك الإ�سالمية (وحدة
. �سوا ًء داخل مملكة البحرين �أو من خاللها،اخلا�صة

Developments in Qatar
Qatar is one of the rapidly growing economies in the Middle
East supporting the global economy through its contribution
by exporting hydrocarbon products and potential foreign
investments. Qatar with nominal GDP of QR 739.8 billion,
registered 6.3% growth in real GDP in 2013, driven by nonhydrocarbon sector. The self-imposed moratorium in the
production of hydrocarbon helped the non-hydrocarbon
sector to grow by almost 11% in 2013. The current growth
in non-hydrocarbon sector is spearheaded by financial sector,
real estate, construction and services sector. Altogether,
these groups contributed 51% of the total GDP and 85% of
the total non-hydrocarbon GDP (chart 1-13). As a part of the
National Vision 2030, Qatar is promoting the diversification
Financial Stability Review 2013

التطورات يف دولة قطر
،تعترب دولة قطر �إحدى اقت�صادات ال�شرق الأو�سط �سريعة النمو
والتي ت�ساهم يف دعم االقت�صاد العاملي من خالل ت�صدير املنتجات
 وحيث بلغت قيمة.الهيدروكربونية واال�ستثمارات الأجنبية املحتملة
 وبلغ، مليار ريال739.8 الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي لدولة قطر
 وذلك،2013  يف عام٪6.3 معدل منو ناجتها املحلي الإجمايل احلقيقي
 وقد �ساعد تعليق �إنتاج.بف�ضل النمو امل�ستدام يف القطاع غري النفطي
النفط والغاز بقرار �شخ�صي يف منو القطاع غري النفطي مبا يقارب
 وي�ساهم النمو يف القطاع املايل والقطاع العقاري.2013  يف عام٪11
وقطاع البناء والت�شييد وقطاع اخلدمات النمو احلايل يف القطاع غري
 من الناجت املحلي٪51  حيث ت�ساهم كل هذه القطاعات بن�سبة،النفطي
 من الناجت املحلي الإجمايل الكلي للقطاع٪85 الإجمايل الكلي وبن�سبة
 على2030  وت�شجع الدولة يف �إطار ر�ؤية قطر الوطنية.غري النفطي
التنويع االقت�صادي من خالل تنمية القطاع غري النفطي لتحقيق منو
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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of the economy by developing non-hydrocarbon sector for
sustainable economic growth. The medium term domestic
outlook will continue to be fashioned by the infrastructure
spending in preparation of 2022 FIFA World Cup. The country
is uniquely identified by its highest per-capita income of
US$ 104,700. The country, with a population of around 1.93
million, contributed 12.3% roughly to the nominal GDP of the
GCC region in 2013.

 و�سوف يظل الإنفاق على م�شروعات البنية التحتية.اقت�صادي م�ستدام
2022 يف �إطار التح�ضريات ال�ست�ضافة ك�أ�س العامل لكرة القدم لعام
 وتُعرف.العامل الأ�سا�سي يف حتديد التوقعات املحلية على املدى املتو�سط
104.700 دولة قطر من حيث حتقيقها �أعلى متو�سط لدخل الفرد بقيمة
 �ساهمت، مليون ن�سمة1.93  ويف ظل كثاف ٍة �سكانية تبلغ حوايل.دوالر
 من الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي مبنطقة٪12.3 دولة قطر بن�سبة
.2013 اخلليج يف عام

CAB to GDP ratio declined to 30.9% in 2013 from 32.7% in
2012 while the trade balance to GDP maintained a comfortable
level of 54.3%. Heavy expenditure on infrastructure projects
and other developmental schemes brought down the budget
surplus to 5.2% of GDP in 2013 (chart 1-13).

انخف�ضت ن�سبة ر�صيد احل�ساب اجلاري �إىل الناجت املحلي الإجمايل
 يف حني ظلت،2013  يف عام٪30.9  �إىل2012  يف عام٪32.7 من
ن�سبة امليزان التجاري �إىل الناجت املحلي الإجمايل يف م�ستوى جيد عند
 كما �أدى الإنفاق الباهظ على م�شروعات البنية التحتية وبرامج.٪54.3
٪5.2  �إىل2013 التطوير الأخرى �إىل خف�ض الفائ�ض يف املوازنة يف عام
.)13-1 من الناجت املحلي الإجمايل (ر�سم بياين

Inflationary condition was relatively benign during 2013.
Inflation hovered over 3% during the first half of 2013 due
to increased pressure from food prices, rent and housing
bucket. However, price pressure came down by the end of
2013 as inflation came down to below 3%.

 فقد ظل يف م�ستوى،2013 كان و�ضع الت�ضخم معتد ًال ن�سبي ًا خالل عام
 خالل الن�صف الأول من العام نظر ًا لتزايد٪3 مرتفع يتجاوز ن�سبة
 �إال �أن �ضغوط.�ضغوط الأ�سعار يف جمموعات الغذاء والإيجار والإ�سكان
 حيث تراجع معدل الت�ضخم عن،2013 الأ�سعار تراجعت مع نهاية عام
.٪3

)2013- 2012(  ح�صة الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة:13-1 ر�سم بياين

Chart 1-13: Share of GDP in 2012-2013
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Qatari banking sector, one of the strongest in the region,
witnessed robust growth in the past couple of years. Largely,
the banking industry is well capitalized with high capital
adequacy and profitable. The banking industry was the core
to major infrastructure development in Qatar. Overall banking
asset was QR 916 billion, an increase of 11.6% in 2013. The
compound annual growth rate (CAGR) of total assets was
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 دولة قطر-  وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء:امل�صدر

 وهو �أحد �أقوى الأنظمة امل�صرفية يف،�شهد القطاع امل�صريف بدولة قطر
 حيث يتمتع القطاع امل�صريف، منو ًا قوي ًا خالل العامني املا�ضيني،املنطقة
�إىل حد كبري مب�ستوى جيد من الر�سملة مع ارتفاع معدل كفاية ر�أ�س
 وكان يلعب هذا القطاع دور ًا رئي�س ًا يف.املال وم�ستوى جيد من الربحية
 فقد بلغ �إجمايل،امل�شروعات الكربى لتطوير البنية التحتية يف دولة قطر
 يف٪11.6  �أي بزيادة تبلغ، مليار ريال916 �أ�صول القطاع امل�صريف نحو
 وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املجمع لإجمايل الأ�صول نحو.2013 عام
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17.7% during the past 5 years and that of the Islamic banks
was 26.8%. Qatar spearheaded the development of Islamic
banking in GCC. In 2013, total deposit and credit were QR
548.4 billion and QR 578 billion, increasing by 19.7% and
13.1%, respectively. Banking sector details are provided in
chapter-3.

 حيث بلغت هذه الن�سبة نحو، خالل اخلم�سة �سنوات املا�ضية٪17.7
 وجاءت دولة قطر يف مقدمة دول جمل�س. لدى البنوك الإ�سالمية٪26.8
 ويف عام.التعاون اخلليجي من حيث تنمية خدمات البنوك الإ�سالمية
 مليار578 مليار ريال و548.4  بلغ �إجمايل الودائع واالئتمان نحو،2013
 وي�شمل الف�صل الثالث. على التوايل٪13.1 و٪19.7  بزيادة تبلغ،ريال
.تفا�صيل �أكرث حول القطاع امل�صريف

According to World Economic Forum’s global competitiveness
ranking, Qatar tops the MENA region. In 2013-14 survey,
Qatar was ranked at 13th position out of 148 economies.
According to the report, high rankings in a high-quality
institutional framework (4th pillar), a stable macroeconomic
environment (6th pillar) and an efficient commodity market
(3rd pillar) helped Qatar to reaffirm its position as the
regional leader. Other factors that provided a good basis for
heightening efficiency in the country include low levels of
corruption, high efficiency of government institutions, and
strong security (Chart 1-14)

 جاءت،ا�ستناد ًا �إىل تقرير التناف�سية العاملية للمنتدى االقت�صادي العاملي
 فقد،دولة قطر يف �صدارة دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 يف املرتبة الثالثة2014 و2013 ُ�ص ّنفت دولة قطر يف امل�سح اخلا�ص بعامي
 ف�إن الت�صنيفات، ووفق ًا ملا جاء يف التقرير. دولة148 ع�شر من بني
العالية �ضمن �إطار م�ؤ�س�سي عايل اجلودة (الركيزة الرابعة) وا�ستقرار
بيئة االقت�صاد الكلي (الركيزة ال�ساد�سة) وكفاءة �سوق ال�سلع (الركيزة
الثالثة) �ساهم يف تعزيز مركز دولة قطر من جديد باعتبارها رائدة على
 ومن العوامل الأخرى التي ت�شكل �أ�سا�س ًا جيد ًا لزيادة.امل�ستوى الإقليمي
م�ستوى الكفاءة بالدولة انخفا�ض م�ستوى الف�ساد وارتفاع م�ستوى كفاءة
.)14-1 امل�ؤ�س�سات احلكومية وقوة م�ستوى الأمن (ر�سم بياين

]7-1  درجات الركائز-  تقرير التناف�سية العاملية:14-1 ر�سم بياين
Chart 1-14: Global Competitiveness Report – Pillars Scores [ 1- 7]
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According to the World Bank’s Ease of Doing Business report
for 2014, Qatar was ranked at 48th place out of 189 countries
(Chart 1-15). The ranking is calculated based on the simple
average of its percentile rankings on each of the 10 topics
included in the index: starting a business, dealing with
construction permits, getting electricity, registering property,
getting credit, protecting investors, paying taxes, trading
across borders, enforcing contracts and resolving insolvency.
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ا�ستناد ًا �إىل تقرير البنك الدويل حول �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال
189  ُ�ص ّنفت دولة قطر يف املركز الثامن والأربعني من بني،2014 لعام
 وقد مت احت�ساب هذا الت�صنيف على �أ�سا�س،)15-1 دولة (ر�سم بياين
املعدل الب�سيط للت�صنيف املئيني لكل مو�ضوع من املوا�ضيع الع�شرة
 مزاولة الأعمال والتعامل مع تراخي�ص البناء: وهي،الواردة يف الفهر�س
واحل�صول على الكهرباء وت�سجيل امللكية واحل�صول على االئتمان وحماية
امل�ستثمرين ودفع ال�ضرائب والتجارة عرب احلدود وتنفيذ العقود وت�سوية
.حاالت الإع�سار
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 الت�صنيف-  تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال يف دولة قطر:15-1 ر�سم بياين
Chart 1-15: Ease of Doing Business in Qatar - Ranking
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Concluding Remarks
Five years since the onset of the greatest financial crisis,
the USA and the other advanced economies have started
showing signs of improvements in economic growth and
labour market conditions. Specifically in US, housing sector
recovery, increased level of merchandize export and private
sector consumption has signalled sustainability of the
growth. This, in turn, is supporting companies and investors
to build confidence that helps equity markets see a rebound.
Overall growth, however, remains sub-par and threat persists
that China may see a «hard-landing» while Eurozone and
Japan continue their accommodative policy stance for some
more time to support sustainable growth. Monetary policy
characterized by persistent low interest rates and measures
to boost employment have helped stabilise growth and
inflation. For enhancing stability, the management of crisis
led to tighter regulation of banks and lending standards.
Central banks across the globe are more attentive than ever
towards financial stability concerns as pockets of bubble
emerge in different markets, including advanced economies.
At the end, the comforting fact is that low inflation in the
major economies implies that monetary policy will remain
benign and overheating seems not to be an immediate
concern.
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 البنك الدويل:امل�صدر

املالحظات اخلتام ّية
�أظهرت الواليات املتحدة واالقت�صادات املتقدمة الأخرى منذ اندالع
�أكرب �أزمة مالية منذ خم�س �سنوات بوادر حت�سن يف منوها االقت�صادي
 ال �سيما �أن انتعا�ش قطاع الإ�سكان بالواليات املتحدة،و�أو�ضاع �سوق العمل
 كل ذلك،وارتفاع م�ستوى ت�صدير ال�سلع واال�ستهالك يف القطاع اخلا�ص
 والذي بدوره يدعم ميل ال�شركات وامل�ستثمرين،ي�شري �إىل ا�ستدامة النمو
 ومع ذلك ظل.�إىل تعزيز الثقة التي ت�ساعد يف انتعا�ش �أ�سواق الأ�سهم
�إجمايل معدل النمو �أقل من امل�ستوى الأ�سا�سي مع ا�ستمرار التهديدات
التي تواجهها ال�صني بحدوث "هبوط عنيف" يف ن�شاطها االقت�صادي يف
الوقت الذي توا�صل فيه منطقة اليورو واليابان �سيا�ستها التي�سريية لفرتة
 وقد �ساعدت ال�سيا�سة النقدية.�إ�ضافية بهدف تعزيز النمو امل�ستدام
ّ التي تت�سم ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة على نحو
مطرد والتدابري التي تهدف
 وبهدف،�إىل تعزيز معدل التوظيف يف ا�ستقرار معدالت النمو والت�ضخم
 �أدت �إدارة الأزمة �إىل ت�شديد الرقابة على،تعزيز م�ستوى اال�ستقرار
 فامل�صارف املركزية حول العامل �أ�صبحت.البنوك ومعايري الإقرا�ض
�أكرث حذر ًا من �أي وقت م�ضى حيال املخاوف املتعلقة باال�ستقرار املايل
 مبا فيها االقت�صادات،مع ظهور جيوب الفقاعات يف �أ�سواق خمتلفة
 ويف اخلتام جند �أن ما يبعث على االطمئنان يكمن يف انخفا�ض.املتقدمة
م�ستوى الت�ضخم لدى االقت�صادات الكربى والذي يعني �أن ال�سيا�سة
النقدية �ستظل يف م�ستوى معتدل و�أن فورة الن�شاط االقت�صادي ال يبدو
.�أنها ت�شكل م�صدر قلق مبا�شر
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Introduction

تطـورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

املقدّ مة

Global economic activity strengthened during the second half
of 2013 driven by the Advanced Economies (AEs), although
their recoveries were uneven. While the US recorded stronger
growth, euro area growth remained weak and fragile (turning
marginally positive) given continued high unemployment,
financial fragmentation, tight credit conditions and high
corporate debt burden. In general, however, supportive
monetary conditions coupled with fiscal consolidation and
improvement in banking performance helped in reducing
investors’ worries about debt sustainability in AEs. Emerging
Market and Developing Economies (EMDEs), however,
recorded only slight increase in growth during the second
half of the year in view of tightening of financial conditions
and vulnerabilities associated with the prospects of gradual
monetary policy normalisation in some AEs. Weak investment
demand and structural bottlenecks in EMDEs also contributed
to slow growth. Consequently, global growth was lower for
the full year 2013 as compared with 2012.

2013 تعزّز الن�شاط االقت�صادي العاملي خالل الن�صف الثاين من عام
مدفوع ًا بالنمو يف االقت�صادات املتقدمة التى ا�ستعادت عافيتها ب�شكل
 ظل منو منطقة،متفاوت يف حني �سجلت الواليات املتحدة منو ًا �أقوى
 نظر ًا ال�ستمرار،)اليورو �ضعيف ًا وه�ش ًا (حيث حت ّول �إيجابي ًا ب�شكل هام�شي
ارتفاع معدالت البطالة والت�شتيت املايل وت�شديد �شروط االئتمان مع
 �إال �أنّ الظروف النقدية الداعمة و�ضبط.ارتفاع عبء ديون ال�شركات
وحت�سن الأداء امل�صريف كلها كانت عوامل �ساعدت
ّ �أو�ضاع املالية العامة
ب�شكل عام على احلد من خماوف امل�ستثمرين ب�ش�أن قدرة االقت�صادات
 غري �أنّ الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات. املتقدمة على حتمل الديون
النامية �سجلت زيادة طفيفة يف النمو فقط خالل الن�صف الثاين من
العام نتيجة ت�شديد الأو�ضاع املالية ومواطن ال�ضعف املرتبطة ب�آفاق
 كما.التطبيع التدريجي لل�سيا�سة النقدية يف بع�ض االقت�صادات املتقدمة
�ساهم �ضعف الطلب على اال�ستثمار واالختناقات الهيكلية يف الأ�سواق
،النا�شئة واالقت�صادات النامية يف �إبطاء النمو يف هذة الدول؛ وبالتايل
.2012  باملقارنة مع عام2013 كان النمو العاملي �أقل خالل عام

Persistent high unemployment coupled with large output
gaps in AEs resulted in the moderation of global inflation in
2013. Inflation remained below target in AEs and especially
low in the euro area, where the outlook suggests a prolong
period of low inflation. Easing of commodity prices, especially
energy, metals and some food items, also contributed to the
general moderation in inflation across the globe. Nonetheless,
some EMDEs faced inflation risks on account of domestic
demand pressures and capacity constraints.

�أدى ا�ستمرار ارتفاع معدالت البطالة والفجوات الكبرية القت�صادات
 ؛ وظلت معدالت2013 املتقدمة �إىل اعتدال الت�ضخم العاملي يف عام
الت�ضخم دون امل�ستوى امل�ستهدف يف االقت�صادات املتقدمة وبقيت
 وت�شري التوقعات �إىل ا�ستمرار فرتة الت�ضخم،منخف�ضة يف منطقة اليورو
 وال�سيما الطاقة، كما �ساهم تراجع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية.املنخف�ض
واملعادن وبع�ض املواد الغذائية يف اعتدال معدل الت�ضخم ب�شكل عام يف
 �إال �أنّ بع�ض الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية.جميع �أنحاء العامل
واجهت خماطر متع ّلقة بالت�ضخم ب�سبب �ضغوط الطلب املحلي والقيود
.املفرو�ضة على الطاقة الأ�ستيعابية

Against the above backdrop, the chapter presents the major
developments in global monetary policy in the following
section. In this context, the main policy measures taken by
the Qatar Central Bank (QCB) during 2013 are reviewed in
the next section. Key developments in the monetary sector
of Qatar, an assessment of the inflation outcome, liquidity
management operations of the QCB and trends in domestic
interest rates during the year are discussed in the subsequent
sections. The final section presents the concluding
observations.

 يتطرق هذا الف�صل التط ّورات اىل الرئي�س ّية اخلا�صة،يف �ضوء ما �سبق
 ويعر�ض يف الق�سم التايل حتلي ًال لتدابري.بال�سيا�سة النقد ّية العامل ّية
.2013 ال�سيا�سة النقدية التي اتّخذها م�صرف قطر املركزي خالل عام
،ويناق�ش الق�سم التاىل التط ّورات الرئي�س ّية يف القطاع النقدي يف قطر
 وعمليات �إدارة ال�سيولة من قبل،بالإ�ضافة �إىل تقييم نتائج الت�ضخم
امل�صرف واجتاهات �أ�سعار الفائدة املحل ّية خالل العام؛ فيما يقدم
.الق�سم الأخري املالحظات اخلتامية
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Global Policy Environment

البيئة ال�سيا�س ّية العامل ّية

The policy stance during 2013 was shaped by the differing
growth dynamics between the major economies as well as
the talk of normalisation of monetary policy in AEs. Generally
weak growth and benign inflation allowed AEs to continue
with their exceptionally accommodative monetary policies.
Longer-term interest rates, however, hardened since May
2013, when the Federal Reserve (Fed) announced its intention
to begin tapering its asset purchase program. Consequently,
emerging markets witnessed capital outflows, which led
to a significant tightening of financial conditions for some
economies and increased financial market volatility. There
was a general hardening of policy stance in EMDEs as they
confronted high inflation and/or exchange rate pressures
arising from Fed tapering of securities purchases. While the
talk of QE tapering enhanced vulnerabilities and impinged
on growth prospects of EMDEs, the impact was, however, not
uniform across countries (Box 2-1).

Box 2-1: Taper Talk Impact on EMEs

 من خالل ديناميكيات النمو التي2013 ت�ش ّكل موقف ال�سيا�سة خالل عام
 ف�ض ًال عن احلديث عن تطبيع ال�سيا�سة،اختلفت بني االقت�صادات الكربى
 مكن النمو ال�ضعيف والت�ضخم املعتدل.النقد ّية يف القت�صادات املتقدمة
ب�شكل عام لالقت�صادات املتقدمة مبوا�صلة تطبيق ال�سيا�سات النقدية
 �إال �أنّ �أ�سعار الفائدة طويله االجل ارتفعت منذ �شهر مايو.التي�سريية
 عندما �أعلن جمل�س االحتياطي الفيدرايل عن نيته خف�ض2013 عام
 ونتيجة لذلك �شهدت الأ�سواق النا�شئة نزوح خارجى.�شراء الأ�صول
 الأمر الذي �أدى �إىل ت�شديد كبري يف الأو�ضاع املالية،لر�ؤو�س الأموال
 كما كان هناك.لبع�ض االقت�صادات وزيادة التقلبات يف الأ�سواق املالية
بع�ض التقيد يف موقف ال�سيا�سة العامة يف الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات
�أو �ضغوط ًا خا�صة/النامية التي واجهت ارتفاع ًا يف معدالت الت�ضخم و
ب�سعر ال�صرف نتيجة قيام االحتياطي الفيدرايل بخف�ض �شراء الأوراق
املالية يف حني �أن احلديث عن تراجع التي�سري الكمي �أدى �إىل زيادة
نقاط ال�ضعف و�أ ّثر على �آفاق النمو ف على اقت�صاديات الدولة النا�شئه
.)1-2 والنامية كما يتباين معدالت النمو يف هذه الدول (�إطار

 ت�أثري الأحاديث اخلا�صة بخف�ض برنامج �شراء:1-2 �إطار
الأوراق املال ّية على الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية

On May 22, 2013 Chairman Bernanke raised the possibility
of tapering of Federal Reserve securities purchases in his
testimony to the Congress. This “tapering talk” had a sharp
negative impact on economic and financial conditions in
emerging markets of which three aspects are noteworthy.
First, the impact was sharp and surprisingly large. Second, it
was not uniform as different countries were affected rather
differently. Third, emerging market policy makers complained
against the unilateral move towards tapering although they
were also critical of the liquidity impact of quantitative easing
earlier.

 �أثار الرئي�س برنانكي �إمكانية قيام جمل�س االحتياطي،2013  مايو22 يف
الفيدرايل بخف�ض برنامج �شراء الأوراق املال ّية يف ال�شهادة التي قدّمها
 وقد ترك "احلديث اخلا�ص بخف�ض الربنامج" �أثر ًا.�أمام الكونغر�س
�سلب ّي ًا حاد ًا على الأو�ضاع االقت�صادية واملالية و يف الأ�سواق النا�شئة
 كان الت�أثري حاد ًا وكبري ًا، �أو ًال:حيث جتدر الإ�شارة �إىل ثالثة جوانب،
 مل يكن الأثر موحد ًا حيث ت�أثرت البلدان ب�شكل،�إىل حد بعيد؛ ثاني ًا
 ا�شتكى �صناع القرار يف الأ�سواق النا�شئة من اخلطوة،خمتلف؛ ثالث ًا
الأحادية اجلانب نحو خف�ض الربنامج على الرغم من �أنهم انتقدوا �أي�ض ًا
.�أثرهاعلى ال�سيولة من جراء التي�سري الكمي ال�سابق

A recent World Bank study (Eichengreen and Gupta, 2014)
sheds light on some of these issues by using data for a cross
section of emerging markets. The study focuses on the
change in exchange rates, foreign reserves and equity prices
between April 2013, just prior to talk of tapering, and August
2013, by which time the response was largely complete. It
relates the reaction of these variables to several classes of
potential determinants: (a) observable macroeconomic
fundamentals like the budget deficit, public debt, foreign
reserves and GDP growth in the prior period; (b) the size
and openness of a country’s financial markets; and (c) the
extent to which capital-flow-sensitive indicators like the real
exchange rate and current account balance had been allowed
to move in the prior period.

،وقد �أ�شارت درا�سة �أجراها البنك الدويل م�ؤخر ًا (�أيكنغرين وغوبتا
) القاء ال�ضوء على بع�ض هذه الق�ضايا عن طريق ا�ستخدام2014
البيانات ملجموعة من الأ�سواق النا�شئة؛ وتركز الدرا�سة على التغيري
يف �أ�سعار ال�صرف واالحتياطيات الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم بني �أبريل
 حيث اكتمل الأثر الذي �أحدثه هذا احلديث �إىل2013  و�أغ�سط�س،2013
 وتقوم الدرا�سة بربط ردة فعل املتغريات بعدد من املحددات.حد كبري
والدين،  (�أ) ركائز االقت�صاد الكلي التي مثل عجز املوازنة:املحتملة
 واالحتياطيات الأجنب ّية ومنو الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة،العام
ال�سابقة؛ (ب) حجم وانفتاح الأ�سواق املالية؛ و(ج) مدى ال�سماح
للم�ؤ�شرات اخلا�صة بتدفقات ر�أ�س املال مثل �سعر ال�صرف احلقيقي
.وميزان احل�ساب اجلاري بالتحرك يف الفرتة ال�سابقة
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Based on this analysis, the study provides some answers
on who was hit and why. First, there is little evidence that
countries with stronger macroeconomic fundamentals were
rewarded with smaller decline in exchange rates, foreign
reserves and stock prices starting in May. What mattered
more was the size of their financial markets; investors seeking
to rebalance their portfolios concentrated on emerging
markets with relatively large and liquid financial systems
where they could most easily sell without incurring losses.
This is a reminder that a large financial sector can often be a
mixed blessing.

 تقدّم الدرا�سة بع�ض اال�ستنتاجات حول البلدان التي،بناء على ما�سبق
 هناك القليل من الأدلة على �أن البلدان التي، �أو ًال.ت�أ ّثرت و�سبب ذلك
تتمتّع بركائز قوية خا�صة باالقت�صاد الكلي جنحت يف حتقيق انخفا�ض
 و�أ�سعار الأ�سهم ابتداء،واالحتياطيات الأجنب ّية،�أقل يف �أ�سعار ال�صرف
 ولكن الأهم هو حجم �أ�سواقها املالية حيث �أنّ امل�ستثمرين.من �شهر مايو
الذين ي�سعون �إىل موازنة حمافظهم اال�ستثمارية قاموا بالرتكيز على
الأ�سواق النا�شئة مع �أنظمة مالية �سائلة وكبرية ن�سبي ًا حيث ميكن �أن تبيع
 ما يذ ّكر �أن القطاع املايل الكبري غالب ًا ما،ب�سهولة دون تكبد اخل�سائر
. ًيكون له العديد من التربعات

Second, the largest impact of tapering was felt by countries
that allowed exchange rates to appreciate dramatically in
the earlier period on expectations of continued easing by
the Fed, when large amounts of capital were flowing into
emerging markets. Similarly, a large impact was found in
countries that allowed the current account deficit to widen
most dramatically in the earlier period. In contrast, countries
that moderated the appreciation of the real exchange rate
and the growth of the current account deficit in the boom
period suffered the smallest reversals. Thus, talk of tapering
had a relatively large negative impact on those markets that
earlier allowed their asset prices to run up sharply and their
current accounts to widen significantly.

 كان الأثر الأكرب خلف�ض برنامج �شراء الأوراق املال ّية يف البلدان،ثاني ًا
التي �سمحت لأ�سعار ال�صرف باالرتفاع ب�شكل كبري يف الفرتة ال�سابقة
لأنها تو ّقعت ا�ستمرار التي�سري الكمي من قبل االحتياطي الفيدرايل
.عندما كانت كميات كبرية من ر�أ�س املال تتدفق �إىل الأ�سواق النا�شئة
كما كان هناك ت�أثري ًا كبري ًا على البلدان التي �سمحت للعجز يف احل�ساب
 �شهدت، يف املقابل.اجلاري باالرتفاع ب�شكل كبري يف الفرتة ال�سابقة
البلدان التي ه ّد�أت من ارتفاع �سعر ال�صرف احلقيقي ومنو العجز
 ترك، وبالتايل.يف احل�ساب اجلاري يف فرتة االزدهار انتكا�سات �أقل
احلديث عن خف�ض برنامج �شراء الأوراق املالية �أثر ًا �سلبي ًا كبري ًا ن�سبي ًا
على تلك الأ�سواق التي �سمحت يف وقت �سابق لأ�سعار الأ�صول �أن تزيد
.ب�شكل حاد و�أن ترتفع ح�ساباتها اجلارية ب�شكل كبري

Evidently, neither capital controls, nor fiscal tightening,
nor even a combination of the two, sufficed to dampen
the effects of financial inflows. Instead, a broader array of
macroprudential policies – limits on the rate of growth of
bank lending, loan-to-value regulation for the mortgage
market, and similar measures – may have made a difference
by moderating either the upward pressure on the exchange
rate or the widening of the current account deficit. This
underscores the importance of macroprudential instruments
in playing a complementary role to monetary policy,
especially in emerging market economies (IMF, 2013).

ومن الوا�ضح �أنّ �ضوابط ر�أ�س املال والت�ضييق املايل او تطبيق االثنني
، بد ًال من ذلك.مع ًا ال يكفي للتخفيف من �آثار التدفقات املال ّية
كان من املمكن ملجموعة �أو�سع من ال�سيا�سات االحرتازية – و�ضع
حدود ملعدّل منو الإقرا�ض امل�صريف وتنظيم ن�سبة القر�ض �إىل
القيمة اال�سمية للعقاريف ما يخ�ص �سوق الرهن العقاري وتدابري
مماثلة – �أن حتدث تغيري ًا من خالل اعتدال ال�ضغوط الت�صاعدية
 وي�ؤكد هذا.على �سعر ال�صرف �أو ات�ساع العجز يف احل�ساب اجلاري
الأمر �أهمية الأدوات االحرتاز ّية يف لعب دور مكمل لل�سيا�سة النقدية
.)2013 وال�س ّيما يف اقت�صادات الدول النا�شئة (�صندوق النقد الدويل
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Following improvement in economic activity and labour
market conditions, the US Fed finally announced on
December 18, 2013 to start its QE tapering program by USD
10 billion beginning in January 2014 and continued with it
subsequently. At the same time, while keeping the policy rate
unchanged at 0-0.25% since December 2008, it noted that a
highly accommodative policy stance will remain appropriate
for a considerable time after the asset purchase program
ends and the economic recovery strengthens. In view of
broad-based weakness of the economy and expectations of
prolonged period of low inflation and subdued monetary and
credit dynamics, the ECB cut its key policy rates by 25 basis
points in November 2013. Moreover, it provided forward
guidance that policy rates would remain at low levels for
an extended period of time. In contrast, given the spillover
effects of normalisation of monetary policy in AEs and
domestic concerns about inflation pressures, many EMDEs,
such as Brazil, India and Indonesia continued with monetary
policy tightening.

Policy Developments in Qatar

تطـورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

 �أعلن جمل�س،التح�سن يف الن�شاط االقت�صادي وظروف �سوق العمل
بعد
ّ
 خف�ض برنامج2013  دي�سمرب18 االحتياطي الفيدرايل الأمريكي يف
 واال�ستمرار2014  مليار دوالر ابتداء من يناير10 التي�سري الكمي مبقدار
 �أبقى املجل�س على �سعر الفائدة،بتطبيقه يف وقت الحق؛ يف نف�س الوقت
 م�شري ًا،2008  منذ �شهر دي�سمرب٪0.25-0 الرئي�سية دون تغيري عند
�إىل �أن ال�سيا�سة التي�سري الكمى �ستبقى مالئمة لفرتة طويلة بعد انتهاء
 ونظر ًا �إىل �ضعف.برنامج �شراء الأ�صول وتعزيز االنتعا�ش االقت�صادي
االقت�صاد ب�شكل وا�سع النطاق وتوقع فرتة طويلة من انخفا�ض معدالت
 خ ّف�ض البنك،الت�ضخم وتراجع دينامكيه ال�سيا�سات النقدية واالئتمانية
 نقطة �أ�سا�س يف25 املركزي الأوروبي �أ�سعار الفائدة الرئي�سية مبقدار
 قدّم البنك توجيهات تفيد ب�أن املعدالت، عالوة على ذلك.2013 نوفمرب
 يف.الرئي�س ّية �ستبقى عند م�ستويات منخف�ضة لفرتة طويلة من الزمن
 وبالنظر �إىل �آثار تطبيع ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صادات،املقابل
 ا�ستم ّر العديد،املتقدمة واملخاوف الداخلية ب�ش�أن ال�ضغوط الت�ضخمية
 مثل الربازيل والهند،من الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية
. بت�شديد ال�سيا�سة النقدية،و�إندوني�سيا

تط ّورات ال�سيا�سة النقد ّية يف قطر

In the backdrop of growing concerns about geo-political
tensions in the Middle East and North Africa (MENA) region
and global financial market turbulence amidst speculation of
impending tapering of bond purchases by the Fed, the QCB
continued with its main objective of maintaining the exchange
rate peg while ensuring monetary and financial stability. In
this regard, proactive liquidity management by the QCB kept
liquidity conditions stable even as inflation pressures were
ascendant in the first half of the year. Nevertheless, the
policy stance was kept unaltered as key policy rates remained
unchanged during the year.

يف ظل تزايد املخاوف ب�ش�أن التوتّرات اجليو�سيا�س ّية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا واال�ضطرابات يف الأ�سواق املال ّية العامل ّية و�سط
التكهنات اخلا�صة بخف�ض �شراء ال�سندات من قبل جمل�س االحتياطي
 ا�ستم ّر م�صرف قطر املركزي بالعمل على حتقيق اهدافه،الفيدرايل
الرئي�سيه واملمثله يف احلفاظ على ربط �سعر ال�صرف مع حتقيق ا�ستقرار
 �ساعدت �إدارة ال�سيولة من قبل م�صرف، ويف هذا الإطار.النقدي واملايل
قطر املركزي ب�شكل ا�ستباقي فى املحافظة على ا�ستقرار ال�سيولة حتى
 �إال �أنّ موقف،مع ت�صاعد ال�ضغوط الت�ضخم ّية يف الن�صف الأ ّول من العام
ال�سيا�سة بقي دون تغيري حيث بقيت �أ�سعار الفائدة الرئي�س ّية على حالها
.خالل العام احلاىل

The QCB continued to use macro-prudential instruments
judiciously thus strengthening the balance sheet of banks
and encouraging credit growth without compromising
its quality. In a pegged exchange rate regime, the macroprudential tools play a complementary role to monetary
policy in strengthening financial stability (IMF, 2013)1.
The importance of strengthening the macro-prudential
framework was also highlighted in the Strategic Plan for
financial sector regulation which was jointly developed
and released by the Qatar Central Bank (QCB), the Qatar

وا�صل م�صرف قطر املركزي تطبيق �أدوات ال�سالمة االحرتاز ّية الكل ّية
و�شجع منو االئتمان
ّ ب�شكل حكيم مما عزّز امليزان ّية العموم ّية للبنوك
 وتلعب �أدوات ال�سالمة االحرتاز ّية.ب�شكل منتظم دون امل�سا�س بجودته
 يف ظ ّل نظام ربط �سعر ال�صرف دور ًا مكم ًال لل�سيا�سة النقدية يف،الكل ّية
.1)2013 ،تعزيز اال�ستقرار املايل (�صندوق النقد الدويل

1.

International Monetary Fund (2013): The Interaction of Monetary and

ّمت ت�سليط ال�ضوء على �أهمية تعزيز �إطار عمل ال�سالمة االحرتاز ّية
الكل ّية يف اخلطة اال�سرتاتيج ّية لتنظيم القطاع املايل التي مت تطويرها
و�إ�صدارها ب�شكل م�شرتك بني م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر
وتن�ص
ّ .2013 للأ�سواق املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال يف دي�سمرب
. يناير، التفاعل بني ال�سيا�سات النقدية واالحرتاز ّية:)2013(  �صندوق النقد الدويل1

Macroprudential Policies, January.
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Financial Markets Authority (QFMA) and the Qatar Financial
Centre Regulatory Authority (QFCRA) in December 2013.
The Strategic Plan provides the mission, vision, values and
objectives that emphasizes on a coordinated approach
to strengthening the financial sector and fostering stable
and robust economic growth (Box 2-2). The Strategic Plan
was prepared in light of the overall objectives enshrined
in the Qatar National Vision 2030 and the Qatar National
Development Strategy 2011–2016 and is underpinned by the
recent changes introduced to the legal framework governing
the Qatar Central Bank (Law No. 13 of 2012) and the Qatar
Financial Markets Authority (Law No. 8 of 2012).

اخلطة اال�سرتاتيج ّية على املهمة والر�ؤية والقيم والأهداف التي ت�ؤكد
من�سق لتعزيز القطاع املايل والت�شجيع على منو اقت�صادي
ّ على اتباع نهج
 وقد ّمت �إعداد اخلطة اال�سرتاتيج ّية على.)2-2 م�ستقر وقوي (�إطار
2030 �ضوء الأهداف العامة املن�صو�ص عليها يف ر�ؤية قطر الوطنية
 بدعم من التغيريات2016-2011 وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية يف قطر
الأخرية التي ّمت �إدراجها يف الإطار القانوين الذي يحكم م�صرف قطر
) وهيئة قطر للأ�سواق املالية2012  ل�سنة13 املركزي (القانون رقم
.)2012  ل�سنة8 (القانون رقم

Box 2-2: Strategic Plan

 اخلطة اال�سرتاتيج ّية:2-2 �إطار

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

 (�أ) تعزيز التنظيم من:حتدّد اخلطة اال�سرتاتيج ّية �ستة �أهداف رئي�سية
خالل تطوير �إطار عمل حت ّوطي جزئي قائم على املخاطر مبا يتما�شى
)مع التط ّورات التنظيم ّية العامل ّية وحت�سني ممار�سات الإف�صاح؛ (ب
تو�سيع نطاق الرقابة التحوطية الكلية من خالل بناء �إطار عمل حتوطي
كلي يتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات الدولية؛ (ج) تعزيز البنية الأ�سا�سية
لل�سوق املالية من خالل حت�سني نظام املدفوعات والت�سويات واتخاذ
املبادرات الهادفة �إىل تطوير �سوق الدين؛ (د) تعزيز حماية امل�ستهلك
وامل�ستثمر من خالل تطوير معايري وقواعد �سلوك ّية مع ّينة وحماية
املعلومات االئتمانية ون�شر الوعي العام والتعليم؛ (هـ) تعزيز التعاون
)التنظيمي بني ال�سلطات الثالث وتعزيز التعاون املحلي والدويل؛ (و
تنمية ر�أ�س املال الب�شري القطرى من خالل التدريب ومبادرات التطوير
.املهني يف ال�سلطات التنظيمية الثالث ويف القطاع املايل على نطاق �أو�سع

In establishing these goals, the regulatory authorities are
committed to developing a financial regulatory infrastructure
that meets international standards and best practices.
Achievement of the goals will be supported by specific
strategies and work plans within each of the regulatory
authorities in line with their respective statutory objectives.

 تلتزم ال�سلطات بتطوير بنية تنظيمية مالية،لتحقيق هذه الأهداف
 و�سيتم.�أ�سا�سية تتما�شى مع املعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات املتبعة
دعم حتقيق هذه الأهداف من خالل ا�سرتاتيجيات حمددة وخطط عمل
.يف كل ال�سلطات التنظيمية مبا يتما�شى مع الأهداف القانونية لكل منها
املرجع
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CorporateDocuments/pages/strategic-plan.aspx
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During 2013, an amendment was made to the investment
ceiling of banks whereby one aggregate investment limit up
to 25% of bank’s capital & reserves was prescribed. Therein, a
sub-limit of 15% was also placed on any investments outside
Qatar. The total ceiling on all associates was fixed at 35% of
capital and reserves and includes participations, financing
and risk exposures. Moreover, a single ceiling was prescribed
for all types of investments in real estate and capped at 10%
of banks’ capital and reserves.

 مت �إجراء تعديل على �سقف اال�ستثمار فى بالبنوك،2013 خالل عام
 من ر�أ�س مال٪25 حيث ّمت تقرير ح ّد لال�ستثمار الكلي وي�صل �إىل
 على٪15  كما ّمت و�ضع حد فرعي يبلغ.البنك واالحتياطيات اخلا�صة به
 وحدد ال�سقف الكلي على جميع املنت�سبني.�أي ا�ستثمارات خارج قطر
 من ر�أ�س املال واالحتياطيات مبا يف ذلك اال�شرتاكات والتمويل٪35 بـ
 ّمت تقرير �سقف واحد جلميع، عالوة على ذلك.والتعر�ض للمخاطر
 من ر�أ�سمال البنوك٪10 �أنواع اال�ستثمارات يف العقارات مبل ال يتجاوز
.واالحتياطيات اخلا�صة بها

A consultative Paper on Basel III implementation was issued to
banks for their comments. Guidelines on implementation of
Pillar 2 of Basel Framework for supervisory review process and
evaluation and internal capital adequacy assessment process
were issued in July 2013. Moreover, the capital bases of banks
were amended for calculating the prudential limits and ratios,
by inclusion of risk reserves and positive value of fair value
reserve under Tier 1. Banks were also advised to assign to
their external auditors to conduct a quarterly assessment of
all investment portfolios as per the international financial
reporting standards (IFRS) and accounting and auditing
organization for Islamic financial institutions (AAOIFI)
standards and report to QCB in this regard.

 للبنوك للح�صول على3 �صدرت ورقة ا�ست�شارية ب�ش�أن تنفيذ بازل
تعليقاتهم بهذا ال�ش�أن وقد ّمت �إ�صدار مبادئ توجيهية حول تنفيذ الركيزة
) من �إطار عمل بازل ب�ش�أن عملية املراجعة الإ�شرافيةPillar 2( 2
والتقييم وعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال يف �شهر �أغ�سط�س
 مت تعديل قواعد ر�ؤو�س �أموال البنوك الحت�ساب، عالوة على ذلك.2013
حدود ون�سب التحوط واالحرتاز من خالل �إدراج احتياطيات املخاطر
والقيمة املوجبة الحتياطي القيمة العادلة �ضمن ر�أ�س املال الأ�سا�سي
 كما طلب من البنوك توكيل مدققي ح�ساباتهم اخلارجيني.Tier 1
ب�إجراء تقييم ربع �سنوي جلميع املحافظ اال�ستثمارية وفق ًا للمعايري
) ومعايري هيئة املحا�سبةIFRS( الدولية لإعداد التقارير املالية
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ورفع تقرير مل�صرف قطر
.املركزي يف هذا ال�صدد
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2013 التط ّورات النقد ّية خالل عام

Monetary developments during 2013
Reserve money

During 2013, base money or reserve money (M0) recorded a
decline in contrast to the appreciable increase during 2012
(Table 2-1). The year-on-year growth of M0 plummeted from
more than 40% at the beginning of the year to a negative
growth of over 10% in August. Thereafter, it gradually
recovered during September to November before dipping to
-3.3% at the year-end.

االحتياطي النقدي
) تراجع ًا مقابل الزيادةM0( �سجلت القاعدة النقدية
ّ ،2013 خالل عام
 وقد انخف�ض.)1-2  (جدول2012 الكبرية يف القاعدة النقدية يف عام
 يف بداية العام �إىل منو٪40 النمو ال�سنوي للقاعدة النقد ّية من �أكرث من
 تعافى النمو تدريجي ًا، بعد ذلك. يف �شهر �أغ�سط�س٪10 �سلبي جتاوز
. يف نهاية العام٪3.3- من �سبتمرب �إىل نوفمرب قبل �أن ينخف�ض �إىل

) مك ّونات االحتياطي النقدي (مليون ريال قطري:1-2 جدول
Table 2-1: Components of Reserve Money (QR million)

(I) Currency issued

النقد امل�صدر

)ب+جمموع االحتياطيات (�أ
(II) Total reserves (a + b)
 االحتياطي الإلزامي-�أ
a. Required reserves
 فائ�ض الأر�صدة االحتياطية-ب
b. Excess reserves
البنود الأخرى
(III) Others
االحتياطي النقدي
(IV) M0 [(I)+(II)+(III)]

2012/2011
الكمية

Amount

12340

1365

12.4

1883

20.7

31099

5390

21.0

4102

19.0

25464

4404

20.9

4628

28.2

5635

986

21.2

-526

-10.2

599

-8271

-93.2

8385

1728.1

44039

-1516

-3.3

14369

46.1

The decline in the monetary base was reflected among
the components in the sharp decline in “Others” viz., QMR
deposits (Table 2-1). The decline in QMR deposits reflected
liquidity pressures on account of both (i) auction of quarterly
treasury bonds (T-bonds) in December 2013 and (ii) negative
spillovers from global developments about impending Fed
tapering announcement. While the increase in currency
issued was lower than that of 2012, growth in total reserves
was higher due to excess reserve holdings. The lower increase
in required reserves is attributed to lower deposit growth
during 2013.
Among the drivers of reserve money, the decline in M0 was
largely due to the decline in net domestic assets (NDA) of the
QCB which more than fully offset the increase in net foreign
assets (NFA) during 2013 (Chart 2-1). The decline in NDA is
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2013/2012
الكمية

As on
end-Dec
2013

%

Amount

%

انخف�ضت القاعدة النقديه نتيجه االنخفا�ض احلاد فى مكوناتا
وخا�صةيف "البنود الأخرى" �أي ودائع عمل ّيات ال�سوق النقدي (جدول
 �ضغوط ال�سيولة وذلكQMR  وقد عك�س الرتاجع يف ودائع.)1-2
ب�سبب (�أ) املزدادت اخلا�صة ب�سندات اخلزانة ربع ال�سنوية يف دي�سمرب
 و(ب) الآثار ال�سلب ّية للتط ّورات العامل ّية يف ما يتعلق ب�إعالن بنك2013
 ويف حني كانت الزيادة.االحتياطي الفيدرايل خف�ض �شراء الأوراق املال ّية
 كان النمو يف جمموع االحتياطيات،2012 يف النقد امل�صدر �أقل من عام
 وتعزى الزيادة املنخف�ضة يف.�أعلى نتيجة فائ�ض الأر�صدة االحتياط ّية
.2013 االحتياطي الإلزامي �إىل تراجع منو الودائع عام
 فيعزى الرتاجع يف،�أما من حيث اهم حمددات االحتياطي النقدي
القاعدة النقد ّية �إىل حد كبري �إىل الرتاجع يف �صايف املوجودات املحل ّية
اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي ما ع ّو�ض ب�شكل كامل الزيادة يف
 ويعود.)1-2  (ر�سم بياين2013 �صايف املوجودات الأجنب ّية خالل عام
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due to the decrease in net claims on the government, which
is reflective of the higher mobilisation of resources through
the quarterly auction of government bonds introduced since
March 2013. The lower accretion to NFA is partly due to the
meagre increase in QCB’s holding of foreign securities by QR
2.2 billion during the year.

االنخفا�ض يف �صايف املوجودات املحلية �إىل تراجع �صايف املطالبات على
احلكومة ما يعك�س تعبئة املوارد من خالل املزايدات الف�صل ّية لل�سندات
 ويعزى تراجع منو �صايف املوجودات.2013 احلكوم ّية منذ �شهر مار�س
الأجنب ّية جزئي ًا �إىل الزيادة ال�ضئيلة يف الأوراق املال ّية الأجنب ّية التي
 مليار ريال قطري خالل2.2 يحتفظ بها م�صرف قطر املركزي مبقدار
.العام

QR billion

 العوامل امل�ؤ ّثرة على االحتياطي النقدي:1-2 ر�سم بياين
Chart 2-1: Drivers of Reserve Money
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Despite the lower increase in NFA, QCB’s net international
reserves stood at QR 151.7 billion at the end of 2013 as
compared with QR 118.9 billion in 2012. Traditional measures
of reserve adequacy suggest that reserves have increased
appreciably in 2013 (Table 2-2). Generally, in a pegged
exchange rate regime, foreign currency reserves must be
sufficient to cover 100% of reserve money (M0). Some other
indicators such as reserves as a ratio of (i) currency issued;
(ii) broad money; and (iii) GDP are also used. In addition,
simple rules of thumb such as three months cover for imports
or full cover for short-term debt (popularly known as the
Greenspan-Guidotti rule) are also used to determine reserve
adequacy. As evident from the table, reserves are much
higher than what is prescribed by these various yardsticks
suggesting that the QCB has adequate cushion of reserves to
meet contingencies.
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 بلغ �صايف،على الرغم من تراجع ارتفاع �صايف املوجودات الأجنب ّية
 مليار151.7 االحتياط ّيات الدول ّية اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي
 مليار ريال قطري يف118.9  مقارنة بـ2013 ريال قطري يف نهاية عام
 وت�شري املعاير التقليد ّية لكفاية االحتياط ّيات �إىل �أنها ارتفعت.2012 عام
 ويف ظ ّل نظام ربط �سعر.)2-2  (جدول2013 �أي�ض ًا ب�شكل كبري يف عام
 يتعينّ على االحتياطيات بالعمالت الأجنبية ب�شكل عام �أن تكفي،ال�صرف
 وت�ستخدم �أي�ض ًا بع�ض امل�ؤ�شرات. من االحتياطي النقدي٪100 لتغطية
الأخرى مثل االحتياطيات كن�سبة من (�أ) النقد امل�صدر؛ (ب) عر�ض
 يتم، بالإ�ضافة �إىل ذلك.النقد الوا�سع؛ و(ج) �إجمايل الناجت املحلي
ا�ستخدام قواعد ب�سيطة مثل تغطية ثالثة �أ�شهر للواردات �أو تغطية كاملة
)جيدوتي-للدين الق�صري الأجل (املعروفة با�سم قاعدة جرين�سبان
 ويتّ�ضح من اجلدول �أنّ االحتياطيات �أعلى.لتحديد كفاية االحتياط ّيات
بكثري مما هو من�صو�ص عليه يف هذه املعاير املختلفة مما ي�شري �إىل �أن
كاف من االحتياطيات لتلبية جميع
ٍ م�صرف قطر املركزي يتمتّع بقدر
.احلاالت الطارئة
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 م�ؤ�شرات كفاية االحتياط ّيات:2-2 جدول
Table 2-2: Reserve Adequacy Indicators
Ratio
Reserves/M0 (%)
Reserves/Currency (%)
Reserves/M2 (%)
Reserves/GDP (%)
Reserves/Imports(in months)

2011 2012
2013
190.3 261.0 344.4
652.7 1083.5 1229.0
19.1 31.2
33.3
9.6
17.2
20.6
7.3
12.7
15.9

الن�سب
)٪( الكتلة النقدية/االحتياطيات
)٪( النقد امل�صدر/االحتياطيات
)٪( عر�ض النقد الوا�سع/االحتياطيات
)٪( الناجت املحلي الإجمايل/االحتياطيات
)الواردات (بال�شهور/االحتياطيات

عر�ض النقد

Money supply
During 2013, growth in money supply as represented by
narrow money (M1) accelerated from 2012 (Table 2-3). The
higher growth of M1 was on account of higher growth in
demand deposits although growth in currency in circulation
was lower.

 ارتفاع ًا مقارنة2013 ) خالل عامM1(�شهد منو عر�ض النقد ال�ض ّيق
 ويعود منو عر�ض النقد مبفهومه ال�ض ّيق �إىل.)3-2  (جدول2012 بعام
زيادة منو الودائع حتت الطلب على الرغم من �أن النمو يف النقد املتداول
كان �أق ّل من ذلك

) مك ّونات عر�ض النقد (مليون ريال قطري:3-2 جدول
Table 2-3: Components of Money Supply (QR million)
2013/2012
املك ّونات
As on
الكمية
end-Dec 2013
%
Components
Amount
(I) Currency in Circulation
(II) Demand Deposits
(III) M1 [(I) + (II)]
(IV) Quasi Money (a + b)
a. Time Deposits
b. Deposits in Foreign Currencies
M2 [(III)+(IV)

النقد املتداول

الودائع حتت الطلب
عر�ض النقد ال�ض ّيق
)ب+�شبه النقد (�أ
الودائع لأجل
الودائع بالعمالت الأجنب ّية
عر�ض النقد الوا�سع

Domestic liquidity growth, as captured by broad money
(M2), decelerated in 2013 from the previous year (Table 2-3).
The income velocity of circulation of money − the ratio of
nominal GDP to M2 − declined to 1.6 in 2013 from 1.8 in
2012 on account of the lower increase in nominal GDP during
the year.
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2012/2011
الكمية
%
Amount

9205

1043

12.8

1148

16.4

96727

13949

16.9

7944

10.6

105931

14992

16.5

9092

11.1

349784

59670

20.6

61995

27.2

208226

27532

15.2

11827

7.0

141558

32138

29.4

50168

84.7

455715

74662

19.6

71087

22.9

 كما يعك�سها عر�ض النقد مبفهومه الوا�سع،تراجع منو ال�سيولة املحل ّية
 وانخف�ضت.)3-2  (جدول2012  مقارنة بعام2013  يف عام،)M2(
�سرعة تداول النقود املتداولة �أي ن�سبة �إجمايل الناجت املحلي اال�سمي �إىل
 ب�سبب2012  يف عام1.8  من2013  يف عام1.6 عر�ض النقد الوا�سع �إىل
.الزيادة الأقل يف �إجمايل الناجت املحلي اال�سمي خالل العام
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The contraction in M0 vis-à-vis M2 growth was reflected in
the broad money multiplier (M2/M0), which increased sharply
to 10.3 at the end of 2013 from 8.4 at the end of 2012. In
terms of the behavioural ratios, the increase can be attributed
to a decline in the others-deposit (O/D) ratio, despite the
currency-deposit (C/D) and the total reserve-deposit (TR/D)
ratios remaining unchanged from 2012.

انعك�س االنخفا�ض يف القاعدة النقدية مقابل منو عر�ض النقد الوا�سع
) الذي ارتفع �إىل ح ّدM2/M0( م�ضاعف عر�ض النقد الوا�سع
يف
ِ
 يف نهاية8.4  مقارنه بلغ2013  يف نهاية عام10.3 كبري لي�صل �إىل
 يعود االرتفاع �إىل تراجع ن�سبة، ومن حيث الن�سب ال�سلوكية.2012 عام
البنود الأخرى �إىل الودائع على الرغم من بقاء ن�سبتي النقد �إىل الودائع
.2012 وجمموع االحتياطي �إىل الودائع على حالهما مقارنة بعام

Among the components, the lower growth of M2 was solely
attributed to the lower increase in quasi-money (Table 2-3).
The lower growth in quasi money was attributed to the much
lower growth in foreign currency deposits although growth
in time deposits was higher as compared to 2012. The
“dollarization ratio” (proportion of foreign currency deposits
in M2), however, was higher at 31.1% in 2013, due to the
deceleration in M2 growth, as compared with 28.7% a year
ago.

 ُيعزى تراجع النمو يف عر�ض النقد الوا�سع �إىل تراجع،من بني املك ّونات
 ويعود انخفا�ض النمو يف �شبه النقد.)3-2 �شبه النقد فح�سب (جدول
�إىل تراجع منو الودائع بالعمالت الأجنب ّية رغم زيادة الودائع لأجل
 وقد ارتفعت ن�سبة الدولرة (�أي ن�سبة الودائع.2012 مقارنة بعام
 لت�صل �إىل2013 بالعمالت الأجنب ّية يف عر�ض النقد الوا�سع) يف عام
 يف العام٪28.7  ب�سبب تراجع منو عر�ض النقد الوا�سع مقارنة بـ٪31.1
.ال�سابق

Among the drivers of M2, NFA of the banking system increased
sharply by QR 83.5 billion (359.7%) during 2013 as compared
to the much lower increase of QR 5.6 billion (31.8%) in 2012.
On the other hand, NDA registered a decline of QR 8.8 billion
(-2.5%) in contrast to the sharp increase of QR 65.5 billion
(22.4%) in the previous year.

 �شهد �صايف املوجودات،من بني العوامل امل�ؤ ّثرة على عر�ض النقد الوا�سع
 مليار ريال83.5 الأجنب ّية اخلا�ص بالقطاع امل�صريف ارتفاع ًا حاد ًا بلغ
 مقارنة باالرتفاع الأقل بكثري2013 ) خالل عام٪359.7( قطري
 من ناحية.2012 ) عام٪31.8(  مليار ريال قطري5.6 الذي بلغ
 مليار ريال قطري8.8  انخف�ض �صايف املوجودات املحل ّية مبقدار،�أخرى
 مليار ريال قطري65.5 ) بخالف االرتفاع الكبري الذي بلغ٪2.5-(
.) يف العام ال�سابق٪22.4(

In terms of the composition of NDA, while net claims on
government registered a sharp decline in contrast to the
increase in 2012, growth in domestic claims decelerated due
to a much lower increase in credit than in the previous year
(Chart 2-2).

�سجل �صايف
ّ  ففي حني،�أما يف ما يتعلق مبك ّونات �صايف املوجودات املحل ّية
املطالبات على احلكومة انخفا�ض ًا كبري ًا بخالف االرتفاع الذي �شهده
 �سجلت املطالبات املحل ّية تراجع ًا ب�سبب الزيادة الأقل يف،2012 عام
.)2-2 االئتمان مقارنة بالعام ال�سابق (ر�سم بياين
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 �صايف املوجودات املحل ّية:2-2 ر�سم بياين
Chart 2-2: Net Domestic Assets
100.0

89.2

80.0
60.0

51.4

QR billion

40.0
11.8

20.0

0.0

0.0

-0.3
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-17.7

-40.0

-35.6

-42.2

-60.0

Net Claims on Govt.

Credit
2013

Total credit (both inside and outside Qatar) increased by
QR 66.8 billion (13.1%) in 2013 as compared to the much
higher increase of QR 105.1 billion (26.0%) in 2012. During
2013, there has been a significant change in the flow of credit
from that of the previous year. While increase in credit to
public sector was lower than the previous year, that of private
sector was higher (Chart 2-3). The deceleration in public
sector credit growth was reflective of both streamlining of
infrastructure investments and the base effect of strong
growth in the previous year.

Financial Securities

Others (net)

2012

 مليار ريال66.8 زاد �إجمايل االئتمان (داخل وخارج قطر) مبقدار
 باملقارنة مع الزيادة الأعلى2013 ) يف عام٪13.1( قطري ارتفع
.2012 ) يف عام٪26.0(  مليار ريال قطري105.1 بكثري التي بلغت
 كان هناك تغيري كبري يف تدفق االئتمان مقارنة بالعام،2013 وعام
 ويف حني �أن الزيادة يف االئتمان املمنوح للقطاع العام كان �أقل.ال�سابق
 كان االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص �أعلى (ر�سم،من العام ال�سابق
 وقد عك�س التباط�ؤ يف منو االئتمان املمنوح للقطاع العام.)3-2 بياين
تنظيم اال�ستثمارات يف البنية التحت ّية وت�أثري قاعدة النمو القوي يف العام
.ال�سابق

 تكوين الزيادة يف االئتمان من حيث القطاعات:3-2 ر�سم بياين
Chart 2-3: Sector-wise Composition of Increase in Credit
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Despite the higher increase in private sector credit in absolute
terms during 2013, its growth rate was identical to that of
the previous year (Table 2-4). Among the major drivers, while
growth in credit to general trade and industry was lower,
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Outside Qatar

2012

على الرغم من الزيادة الأعلى يف االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص من
 كان معدل النمو مطابق ًا للعام،2013 حيث القيمة املطلقة خالل عام
 ففي حني، ومن بني العوامل امل�ؤ ّثرة الرئي�س ّية.)4-2 ال�سابق (جدول
كان منو االئتمان املمنوح لقطاع التجارة العامة وال�صناعات التحويل ّية
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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�أقل ،كان االئتمان املمنوح لقطاع املقاوالت واال�ستهالك واخلدمات �أعلى
بكثري .كما �شهد االئتمان املمنوح للقطاع العقاري والقطاعات الأخرى
انخفا�ض ًا على عك�س النمو القوي يف العام ال�سابق.

those on contractors, consumption and services sectors were
significantly higher. Credit to the real estate sector and others
have undergone a decline in contrast to the robust growth in
the previous year.

جدول  :4-2منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص ()٪
)Table 2-4: Growth in Private Sector Credit (%
املك ّونات
االئتمان للقطاع اخلا�ص
مبا يف ذلك
.1قطاع التجارة العامة
.2قطاع ال�صناعات التحويلية
.3قطاع املقاوالت
.4قطاع العقارات
.5قطاع اال�ستهالك
.6قطاع اخلدمات
.7قطاعات �أخرى

2012/2011

2013/2012
13.5

23.8

8.2
12.7
41.0
-0.2
12.9
45.2
-10.1

13.5
32.6

2.0

12.3

4.5

20.3

88.0

الت�ضخّ م

Components
Private Credit
of which
1. General Trade
2. Industry
3. Contractors
4. Real Estate
5. Consumption
6. Services
7. Others

Inflation

ّ
الت�ضخم يف قطر  ٪3.1على �أ�سا�س املتو�سطال�سنوييف عام
بلغ معدل
ً
 2013متجاوزا املعدل الذي �سجله عام  2012والذي بلغ  ٪1.9رغم
اعتداله ب�شكل كبري يف الن�صف الثاين من العام .وكانت م�ستويات
الت�ضخم خمالفة لالجتاهات العامل ّية حيث تراجعت ال�ضغوط الت�ضخم ّية
ب�شكل كبري يف االقت�صادات املتقدمة ب�سبب الركود يف الن�شاط االقت�صادي
يف �أعقاب االعتدال الكبري يف �أ�سعار النفط واملعادن على ال�صعيد الدويل.
ووفق ًا مل�ؤ�شرات �أ�سعار ال�سلع الرئي�س ّية العامل ّية التي �أعدّها �صندوق النقد
الدويل (�أ�سا�س  ،)100 = 2005ارتفع متو�سط �أ�سعار املواد الغذائ ّية
العامل ّية بن�سبة  ٪1.1فقط خالل عام ( 2013مقارنه مع االنخفا�ض الذي
بلغ  ٪2.4يف عام  ،)2012على الرغم من الرتاجع الذي �شهدته الأ�سعار
يف نهاية العام .كما تراجعت �أ�سعار النفط العامل ّية بن�سبة  ٪1.0مقارنة
بالزيادة التي بلغت  ٪1.0يف عام  .2012ومن اجلدير بالذكر �أن �أ�سعار
ال�سلع غري النفطية العاملية ترتكز على م�ؤ�شر �أ�سعار املنتجني املحليني
( )PPIما ينعك�س يف نهاية املطاف على �أ�سعار امل�ستهلك.

In 2013, Qatar’s inflation at 3.1% on an annual average basis
was higher than that of 1.9% in 2012, although it moderated
considerably in the second half of the year. The inflation
outcome was in contrast to global trends where inflation
pressures eased considerably in AEs due to slack in economic
activity and in the wake of a moderation in international oil
and metal prices. According to the IMF’s international primary
commodity price indices (Base 2005=100), average global
food prices increased by a modest 1.1% during 2013 (in
sharp contrast to a decline of 2.4% in 2012) although it eased
considerably towards the end of the year. Global oil prices
also softened, declining by 1.0% in contrast to the increase
of 1.0% in 2012. It is pertinent to note that global non-fuel
commodity prices feed through the domestic producers’ price
index (PPI) which eventually reflects on consumer prices.

تعزى الزيادة يف الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك �إىل الزيادة يف
جميع البنود ،ما عدا بند "ال�سلع واخلدمات الأخرى" .و�أتت الزيادة
احلادة يف بند "الإيجار والوقود والطاقة" وعلى وجه اخل�صو�ص يف عام
 2013مغايرة للرتاجع الذي �شهده العام ال�سابق ،مما �ش ّكل حتو ًال بن�سبة
 ٪9.0خالل العام (جدول  .)5-2ونتج االرتفاع يف بند "الإيجار والوقود
والطاقة" عن ارتفاع الإيجارات من املباين ال�سكن ّية نتيجة الزيادة الكبرية
يف عدد ال�سكان الوافدين خالل العام .وقد �أدت هذه الزيادة يف خلق
فر�ص العمل الناجتة عن تكثيف م�شاريع البنية التحت ّية �إىل تدفق العمالة
املهاجره ،ما �أدى �إىل ال�ضغط على القدرة احلال ّية لقطاع الإ�سكان .كما

The increase in headline CPI was attributed to the increase
in all categories, except “Miscellaneous Goods & Services”.
In particular, the sharp increase in the index of “Rentals,
Fuel & Power” in 2013 was in contrast to its decline in the
previous year, a turnaround of about 9.0% during the year
(Table 2-5). The inflation in “Rentals, Fuel & Power” emanated
from hike in rentals of residential buildings given increased
demand pressures from the significant increase in expatriate
population during the year. Increase in job opportunities

60

تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

Financial Stability Review 2013

تطـورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

Monetary and Liquidity Developments

due to intensification of infrastructure projects have resulted
in higher inflow of migrant workers, which have exerted
pressure on the existing capacity in the housing sector.
Noticeable increases were also reflected in “Entertainment,
Recreation & Culture”, “Furniture, Textiles & Home Appliances”
and in “Food, Beverages and Tobacco”. The increase in the last
two categories were, however, lower than the previous year.
The pressure from “Transport & Communication” − which has
the second highest weight in the CPI basket − also eased
during 2013.

(Base 2007 = 100)

انعك�ست الزيادة امللحوظة يف بند "الت�سلية والرتفيه والثقافة" و"الأثاث
 �إال."واملن�سوجات والأجهزة املنزل ّية" و"املواد الغذائ ّية وامل�شروبات والتبغ
.�أنّ الزيادة يف البندين الأخريين كانت �أقل من مثيالتها يف العام ال�سابق
ّ وقد
خف ال�ضغط اخلا�ص ببند "النقل واالت�صاالت" – الذي له ثاين
.2013 �أكرب وزن يف �سلة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك – عام

)٪( املتو�سط ال�سنوي لت�ضخّ م الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
:5-2 جدول
ّ
Table 2-5: Annual Average CPI Inflation (%)

Item
Food, Beverages and Tobacco
Garments and Footwear
Rentals , Fuel and Energy
Furniture, Textiles and Home Appliances
Medical Care and Medical Services
Transport and Communications
Entertainment, Recreation and Culture
Miscellaneous Goods and Services
Household Consumption (CPI)

2012
3.7
2.8
-3.3
4.9
1.5
2.3
6.0
4.8
1.9

Source: Ministry of Development Planning & Statistics

While increase in the major indices indicates pressures
emanating from each category, the weighted contribution
of each index characterize the drivers of the actual inflation
outcome. In 2013, the dominant driver of inflation was
“Rentals, Fuel & Energy” reflecting both the sharp increase
in the index during the year and its larger weight in the
CPI basket (Chart 2-4). Besides, increase in “Entertainment,
Recreation & Culture” and food prices also contributed to
the overall outcome. “Miscellaneous Goods & Services” was
the sole dampener on inflation with a negative contribution
although its impact was muted given its low weight in the
basket.
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2013
2.3
0.2
5.8
3.1
2.3
1.4
7.3
-2.5
3.1

)100=2007 (�أ�سا�س

البند
املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ
املالب�س والأحذية
الإيجار والوقود والطاقة
الأثاث واملن�سوجات والأجهزة املنزل ّية
العناية الطب ّية واخلدمات ال�صح ّية
النقل واالت�صاالت
الت�سلية والرتفيه والثقافة
متفرقة
ّ �سلع وخدمات
)اال�ستهالك العائلي (الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
 وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء:امل�صدر

يف حني ي�شري االرتفاع يف الأرقام القيا�س ّية الرئي�س ّية �إىل ال�ضغوط الناجمة
املرجحة لكل رقم قيا�سي �صورة
ّ  تعطي امل�ساهمة،عن كل بند من البنود
ّ
 �ش ّكل بند "الإيجار،2013  ففي عام.الت�ضخم الفعل ّية
�أو�ضح عن م�صادر
ّ
 مما يعك�س الزيادة احلادة،للت�ضخم
والوقود والطاقة" العامل الرئي�سي
يف امل�ؤ�شر خالل العام ووزنه الأعلى يف �سلة الرقم القيا�سي لأ�سعار
 اثر ارتفاع بند "الت�سلية، �إىل جانب ذلك.)4-2 امل�ستهلك (ر�سم بياين
 وقد كان العامل.والرتفيه والثقافة" و�أ�سعار الغذاء على الأرقام النهائ ّية
ّ
" الت�ضخم بند "ال�سلع واخلدمات املتف ّرقة
الوحيد الذي �أ ّثر على ا�ستقرار
بالرغم من م�ساهمته ال�سلبية على امل�ؤ�شر على الرغم من ت�أثريه ال�صامت
.نظر ًا لوزنه ال�ضعيف يف �سلة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
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ر�سم بياين  :4-2م�س ّببات الت�ضخّ م يف عام 2013
Chart 2-4: Inflation Drivers in 2013
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ّمت �إعداد املعاير القائمة على اال�ستبعاد با�ستخدام معايري (�أ) ا�ستبعاد
جمموعة "الإيجار والوقود والطاقة" التي ت�ش ّكل الوزن الأكرب يف �س ّلة
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك( ،ب) ا�ستبعاد جمموعة "املواد
الغذائ ّية وامل�شروبات والتبغ" التي تعترب عر�ضة لل�صدمات اخلارج ّية،
و(ج) ا�ستبعاد كال املجموعتني اللتني ي�ش ّكل وزنهما مع ًا �أكرث من  ٪45يف
�س ّلة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك .وقد �شهد ارتفاع الرقم القيا�سي
لأ�سعار امل�ستهلك ،با�ستثناء (�أ) الإيجار و(ب) ك ّل من الإيجار واملواد
الغذائ ّية تراجع ًا يف عام  2013مقارنة بالعام املا�ضي (جدول .)6-2

Exclusion-based inflation measures are presented using the
criteria of (i) excluding “Rentals, Fuel and Energy”, which has
the largest weight in the CPI basket; (ii) excluding “Food,
;Beverages and Tobacco” which is prone to imported shocks
and (iii) excluding both items which cumulatively have a
weight of more than 45% in the CPI basket. CPI inflation,
excluding (i) rent and (ii) both rent and food were lower in
2013 as compared to the previous year (Table 2-6).

جدول  :6-2القيا�سات املبن ّية على اال�ستبعاد ملعدّ ل ت�ضخّ م الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ()٪
)Table 2-6: Exclusion Based Measures of CPI Inflation (%
القيا�سات
ا�ستبعاد الإيجار والوقود والطاقة
ا�ستبعاد املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ
ا�ستبعاد كل من الإيجار واملواد الغذائية

2013
2.2
3.2
2.2

2012
3.8
1.6
3.8

ّ
الت�ضخم الكلي ب�شكل وا�ضح
ظهر ت�أثري ارتفاع الإيجارات على م�ؤ�شر
خالل عام  .2013فخالل الفرتة من يناير �إىل يوليو ،تراوح االرتفاع يف
م�ؤ�شر الإيجار والوقود والطاقة بني  4.4و ٪6.7على التواىل مما �أبقى
ّ
الت�ضخم �أعلى من  .٪3خالل هذه املرحلة ،انخف�ضت �أ�سعار املواد
م�ؤ�شر
الغذائ ّية من � ٪2.9إىل  .٪1.9يف املقابل ،اعتدلت الزيادة يف م�ؤ�شر
ّ
الت�ضخم اخلا�ص
الإيجار ب�شكل كبري بحلول نهاية العام يف حني ا�ستق ّر
باملواد الغذائ ّية .ونتيجة لذلك ،بدء م�ؤ�شر الت�ضخم يف الأنخفا�ض منذ
�أغ�سط�س لي�صل �إىل  ٪ 2٫7يف نهاية العام (ر�سم بياين .)5-2
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2011
4.7
1.7
4.8

Measures
Excluding Rentals, Fuel & Energy
Excluding Food, Beverages & Tobacco
Excluding both Rent & Food

The dominant impact of rental inflation on overall inflation
was evident during 2013. During January - July, the index of
Rentals, Fuel & Energy increased in the range of 4.4%-6.7%
which generally kept headline inflation elevated above 3%.
During this phase, however, food prices moderated from
2.9% to 1.9%. In contrast, the increase in the rental index
moderated considerably by the end of the year while food
inflation firmed up. Consequently, overall inflation, which
had started its downward drift since August, came down to
2.7% by the year-end (Chart 2-5).
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2013  الت�ضخم ال�سنوي مل�ؤ�شر ا�سعار امل�ستهلك يف عام:5-2 ر�سم بياين
Chart 2-5: Year - on - year CPI inflation in 2013

CPI

�إدارة ال�سيولة

Since 2011, the QCB’s proactive liquidity management
operations have helped absorbing excess liquidity from the
financial system while facilitating credit flow to the productive
sectors of the economy. The QCB's liquidity management
framework encompasses a host of instruments. First, the QCB
operates through three policy rates, viz., QCB Deposit Rate
(QCBDR), QCB Lending Rate (QCBLR), and QCB Repurchase
Rate (QCB Repo or QCBRR). At the end of 2013, the gap
between QCBLR and QCBDR remained unchanged at 375
basis points as there were no changes in policy rates during
the year. Second, short term liquidity in the banking system
continued to be managed through treasury bills (T-bills).
Third, T-bonds of 3-year and 5-year maturities were issued
quarterly since March 2013 to manage structural liquidity of
a more enduring nature while providing a major boost to the
development of the domestic debt market. Fourth, the QCB
also prescribes a reserve requirement that has remained at
4.75% since April, 2008.

 �ساعدت عمل ّيات �إدارة ال�سيولة ب�شكل ا�ستباقي من قبل2011 منذ عام
م�صرف قطر املركزي على امت�صا�ص فائ�ض ال�سيولة من النظام املايل
 وي�شتمل.وتي�سري تد ّفق االئتمان �إىل القطاعات الإنتاج ّية لالقت�صاد
الإطار العام لإدارة ال�سيولة اخلا�ص مب�صرف قطر املركزي على
 يط ّبق امل�صرف ثالثة معدّالت هي �سعر الفائدة:�أدوات متعدّدة؛ �أو ًال
 و�سعر الفائدة على عمليات، و�سعر الفائدة للإقرا�ض،على الودائع
 بلغ الفرق بني،2013  ويف نهاية عام.)اتفاق ّيات �إعادة ال�شراء (الريبو
، نقطة �أ�سا�س375 �سعر الفائدة للإقرا�ض و�سعر الفائدة على الودائع
: وثاني ًا.ومل يطر�أ �أي تغيرّ على �أ�سعار الفائدة الر�سم ّية خالل العام
�ساعدت �أذون اخلزانة على �إدارة ال�سيولة الق�صرية يف املدى يف �إدارة
 �سنوات5 و3  �ساعدت �سندات اخلزانة لفرتة: وثالث ًا.النظام امل�صريف
 على �إدارة ال�سيولة2013 التي يطرحها امل�صرف ب�شكل دوري منذ مار�س
.الهيكل ّية ب�شكل �أكرث دوام ًا وتوفر دفعة قو ّية لتطوير �سوق الدين املحلي
 يفر�ض م�صرف قطر املركزي �أي�ض ًا االحتياطي الإلزامي الذي:ورابع ًا
.2008  منذ �شهر �أبريل٪4.75 بقي دون تغيري عند

During the year, domestic liquidity conditions were largely
influenced by three distinct factors, namely (i) foreign
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii) credit
off-take. Foreign inflows in 2013 continued to remain high as
a result of higher export earnings. Providing a major boost to
investments in infrastructure and capacity creation, the high
level of government spending in the fiscal year 2013-14 was a
key driver of liquidity conditions in the economy. In contrast,
credit off-take from commercial banks decelerated in 2013 as
public sector credit growth decelerated.

ت�أ ّثرت �أو�ضاع ال�سيولة املحل ّية خالل العام �إىل حد كبري بثالثة عوامل
، (ب) �صايف الإنفاق احلكومي، هي (�أ) تدفقات النقد الأجنبي،رئي�سية
 وقد بقيت التد ّفقات بالعمالت الأجنب ّية خالل.(ج) الزيادة يف االئتمان
 كما �شكل ارتفاع. مرتفعة نتيجة ارتفاع عوائد ال�صادرات2013 عام
 دفعة قوية2014-2013 م�ستوى الإنفاق احلكومي يف ال�سنة املالية
 ولبناء القدرات عام ًال رئي�س ّي ًا لظروف،لال�ستثمارات يف البنية التحت ّية
 تراجع االئتمان املمنوح من قبل البنوك، يف املقابل.ال�سيولة يف االقت�صاد
. مع تباط�ؤ منو االئتمان اخلا�ص بالقطاع العام2013 التجارية عام
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Active liquidity management initiatives taken by the QCB led
to substantial reduction in surplus liquidity in the financial
system during the year. Sustained increase in foreign
currency deposits along with lower foreign currency lending
to residents led banks to reduce their reliance on inter-bank
borrowings from abroad. Lending in foreign currency to
residents declined to QR 101.8 billion in December 2013
(17.6% of total loans and 11.1% of total assets of the banking
system) from QR 235.2 billion in December 2012 (46.1% of
total loans and 28.7% of total assets of the banking system)
– a decline of 56.7% during the year. As a result, the net
interbank borrowings of commercial banks from abroad
declined to QR 52.1 billion in December 2013 from QR 76.0
billion in December 2012.

�أدّت املبادرات الف ّعالة لإدارة ال�سيولة التي اتخذها م�صرف قطر
املركزي �إىل انخفا�ض كبري يف فائ�ض ال�سيولة يف النظام املايل خالل
 و�ساهمت الزيادة امل�ستم ّرة يف الودائع بالعمالت الأجنب ّية جنب ًا.العام
�إىل جنب مع انخفا�ض الإقرا�ض بالعمالت الأجنب ّية للمقيمني البنوك يف
احلد من اعتمادها على القرو�ض املتبادلة بني البنوك من اخلارج كما
 مليار101.8 انخف�ض الإقرا�ض بالعمالت الأجنب ّية للمقيمني لي�صل �إىل
٪11.1 من �إجمايل القرو�ض و٪17.6( 2013 ريال قطري يف دي�سمرب
 مليار ريال قطري يف235.2 من �إجمايل �أ�صول النظام امل�صريف) من
 من �إجمايل٪28.7 من �إجمايل القرو�ض و٪46.1( 2012 دي�سمرب
 نتيجة. خالل العام٪56.7 �أ�صول النظام امل�صريف) – �أي برتاجع بلغ
 انخف�ض �صايف قرو�ض البنوك التجار ّية ما بني البنوك من اخلارج،لذلك
 مليار76.0  من2013  مليار ريال قطري يف دي�سمرب52.1 لي�صل �إىل
.2012 ريال قطري يف دي�سمرب

As of end-2013, surplus liquidity (excess reserves plus net
QMR deposits) declined to QR 6.2 billion as compared with QR
13.5 billion at end-2012 (Table 2-7). While net QMR deposits
declined sharply as compared to end-2012, excess reserves
increased during the year. The decline in QMR deposits by
the end of the year reflected auction of quarterly T-bonds in
the month of December 2013 and liquidity pressures due to
negative spillovers from global developments.

 انخف�ضت فائ�ض ال�سيوله (االحتياط ّيات الفائ�ضة،2013 يف نهاية عام
 مليار ريال قطري6.2 زائد �صايف ودائع عمل ّيات ال�سوق النقدي) �إىل
.)7-2  (جدول2012  مليار ريال قطري يف نهاية عام13.5 باملقارنة مع
وبينما تراجع �صايف ودائع عمل ّيات ال�سوق النقدي ب�شكل حاد باملقارنة
 وعك�س. ارتفع فائ�ض االحتياطى خالل العام،2012 مع نهاية عام
تراجع ودائع عمليات ال�سوق النقدي بحلول نهاية العام مزايدات �سندات
 و�ضغوط ال�سيولة ب�سبب2013 اخلزانة ربع ال�سنوية يف �شهر دي�سمرب
.التداعيات ال�سلبية الناجتة عن التط ّورات العامل ّية

) م�ؤ�شرات ال�سيولة (مليون ريال قطري:7-2 جدول
Table 2-7: Liquidity Indicators (QR million)
Year-end
2011
2012
2013

*�صايف عمليات ال�سوق
QMR
(net)*
1
485
8870
599

�شهادات الإيداع
CDs
2
146
0
0

* QMR deposit - QMR lending. CDs : Certificate of Deposits. ER : Excess Reserves
QMR deposit transactions declined during the second half
of the year as banks preferred to invest in T-bonds than to
park surplus liquidity with the QCB. Daily average deposit
transactions declined from a peak of QR 6.6 billion in January
to QR 0.6 billion in August 2013 (Chart 2-6). Banks' recourse
to the QMR lending facility (including auto-clearing loan)
increased during the second half of the year reflecting
shortage of liquidity by some banks. There were few instances
of repo transactions during July-August 2013.

Financial Stability Review 2013

�أذون اخلزانة
T-Bills/
Bonds
3
14000
21000
37000

االحتياطيات الإ�ضاف ّية
ER
5
5175
4649
5635

�شهدت ودائع عمل ّيات ال�سوق النقدي القطري انخفا�ض ًا خالل الن�صف
ّ الثاين من العام حيث
ف�ضلت البنوك اال�ستثمار يف �أذون اخلزانة بد ًال
 وانخف�ض.من االحتفاظ بال�سيولة الفائ�ضة لدى م�صرف قطر املركزي
 مليار ريال6.6 املتو�سط اليومي لودائع عمليات ال�سوق النقدي  من
2013  مليار ريال قطري يف �أغ�سط�س0.6 قطري يف �شهر يناير �إىل
 وازداد جلوء البنوك �إىل ت�سهيالت القرو�ض املتاحة.)6-2 (ر�سم بياين
املقا�صة الإلكرتون ّية) خالل
ّ عرب �آلية ال�سوق النقدي (مبا يف ذلك قرو�ض
.الن�صف الثاين من العام ما عك�س نق�ص ًا يف ال�سيولة لدى بع�ض البنوك
-وكان هناك بع�ض عمليات �إعادة ال�شراء (الريبو) خالل �شهر يوليو
.2013 �أغ�سط�س

2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي

64

تطـورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

Monetary and Liquidity Developments

2013 املتو�سطات اليوم ّية ملعامالت ال�سوق النقدي يف عام:6-2
ر�سم بياين
ّ
Chart 2-6: Daily Averages of QMR Transactions in 2013
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During 2013, QR 8.3 billion was released through the QMR
facility as against the absorption QR 8.4 billion in 2012 (Table
2-8). Incrementally, QR 4.4 billion was impounded through
reserve requirements in 2013 as compared with QR 4.6
billion in 2012. There were no fresh issuances of certificates
of deposit (CDs) during 2013. During the year, a total of QR
44 billion of T-bills of various maturities was issued while
the same amount matured. As a result, there was no net
absorption of liquidity through T-bills. In contrast, the QCB
absorbed QR 16 billion through issuance of T-bonds.

Dec-13

Nov-13

Oct-13

Sep-13

Aug-13

Jul-13

Jun-13

May-13

Apr-13

Mar-13

Feb-13

0
Jan-13

0

Avg. lending (right scale)

 مليار ريال قطري من خالل �آلية ال�سوق8.3  ّمت خروج،2013 خالل عام
.)8-2  (جدول2012  مليار ريال قطري يف عام8.4 النقدي القطري مقابل
 مليار ريال قطري من خالل4.4  ّمت �أحتجاز حوايل،بالإ�ضافة �إىل ذلك
 مليار ريال قطري4.6  مقارنة مع2013 االحتياطي الإلزامي يف عام
 ومل يكن هناك من �إ�صدارات جديدة ل�شهادات الإيداع.2012 يف عام
 مليار ريال قطري من44  وقد ّمت �إ�صدار ما قيمته.2013 خالل عام
�أذون اخلزانة ذات �آجال اال�ستحقاق املختلفة خالل العام يف حني
 مل يكن هناك امت�صا�ص، ونتيجة لذلك.ا�ستح ّقت �أذون بنف�س القيمة
وا�ضح لل�سيولة من خالل �أذون اخلزانة �إال �أن م�صرف قطر املركزي قام
. مليار ريال قطري من خالل �إ�صدار �سندات اخلزانة16 بامت�صا�ص

) �إدارة م�صرف قطر املركزي لل�سيولة (مليون ريال قطري:8-2 جدول
Table 2-8: Liquidity Management by QCB (QR million)
الفرتة

) من خالل+( الزيادة/)-( �صايف االمت�صا�ص
Net absorption (-)/release(+) through

Period

�آلية �سوق النقد القطري

�شهادات الإيداع

CDs

�أذون اخلزانة
T-Bills

�سندات اخلزانة
T-bonds

2012
2013

-8385
8271

146
0

-7000
0

0
-16000

QMR

The QCB introduced quarterly auction of 3-year and 5-year
government bonds of QR 2 billion each since March 2013
in order to help in the formation of a yield curve for longer
maturities. Despite no fiscal imperative, the issuance of such
bonds was to facilitate the liquidity management framework
of the QCB and provide a boost to the domestic debt market,
in view of the recommendations of the National Development
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االحتياطي
الإلزامي

Required
Reserves

املجموع
Total

-4628
-4404

-19867
-12133

3 طرح م�صرف قطر املركزي مزايدات ف�صل ّية لل�سندات احلكوم ّية ملدة
2013  مليار ريال قطري لكل منهما منذ �شهر مار�س2  �سنوات بقيمة5و
 وعلى الرغم.من �أجل امل�ساعدة على ت�شكيل منحنى عائد لآجال �أطول
من ذلك كان �إ�صدار هذه ال�سندات بهدف ت�سهيل �إطار �إدارة ال�سيولة
 يف،اخلا�ص مب�صرف قطر املركزي و�إعطاء دفعة ل�سوق الدين املحلي
 ومن �إجمايل.2016-2011 ،�ضوء تو�صيات ا�سرتاتيج ّية التنمية الوطن ّية
 مليارات ريال قطري كانت3 ، مليار ريال قطري4 الإ�صدارات البالغة
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Strategy, 2011-16. Out of the total issuances of QR 4 billion,
QR 3 billion were conventional bonds and the remaining
were Sukuks. During the year, a total amount of QR 16 billion
was issued (Table 2-9).

Category
Conventional
Sukuk
Total

 ّمت �إ�صدار �إجمايل، كما.على �شكل �سندات تقليد ّية والباقي يف �صكوك
.)9-2  مليار ريال قطري (جدول16 مبلغ

) (مليون ريال قطري2013  �سندات اخلزانة امل�صدرة عام:9-2 جدول
Table 2-9: Treasury Bonds Issued in 2013 (QR million)
3-year
6000
2000
8000

5-year
6000
2000
8000

Total
12000
4000
16000

الفئة
تقليدي
�صكوك
املجموع

�أ�سعار الفائدة

Interest rates
Despite higher inflation, adequate systemic liquidity helped
in maintaining stable inter-bank interest rates during the first
half of the year. However, the overnight interbank interest rate
was highly volatile during the second half reflecting market
reactions to the geopolitical uncertainties in the MENA region
and rumours about QE tapering by the US Fed. Surplus
liquidity with commercial banks in Qatar declined as reflected
in lower QMR deposits. As a result, the average overnight
inter-bank rate reached a peak of 0.93% in September 2013
before moderating to 0.85% by the year-end. The overnight
rate was placed in the wider range of 0.66-0.93% in 2013
as compared with 0.73−0.78% in 2012; indicating higher
volatility during the year. However, interbank interest rates
declined at both end of the maturity spectrum in 2013 as
compared with 2012 (Table 2-10).

ّ
 �ساعدت �أو�ضاع ال�سيولة،الت�ضخم
على الرغم من ارتفاع معدّالت
النظام ّية يف احلفاظ على ا�ستقرار �أ�سعار الفائدة بني البنوك خالل
 كان معدّل الفائدة لليلة واحدة بني، ومع ذلك.الن�صف الأول من العام
البنوك �شديد التق ّلب خالل الن�صف الثاين من العام ما يعك�س تفاعالت
ال�سوق جتاه عدم اليقني للتحركات اجليو�سيا�س ّية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وال�شائعات اخلا�صة بخف�ض برنامج التي�سري
 وقد تراجع فائ�ض.الكمي من قبل االحتياطي الفيدرايل الأمريكي
ال�سيولة لدى البنوك التجار ّية يف قطر على النحو املبينّ يف انخفا�ض
 بلغ متو�سط �سعر الفائدة، ونتيجة لذلك.ودائع ال�سوق النقدي القطري
 قبل2013  يف �سبتمرب٪0.93 �سجل
ّ لليلة واحدة بني البنوك ذروته حيث
 وقد تراوح معدل الفائدة لليلة. بحلول نهاية العام٪0.85 �أن يهبط �إىل
 باملقارنة مع2013  يف عام٪0.93-0.66 واحدة �ضمن نطاق �أو�سع بني
. مما ي�شري �إىل تقلبات �أعلى خالل العام2012  يف عام٪0.78-0.73
 انخف�ضت �أ�سعار الفائدة بني البنوك للآجال الق�صرية طويلة،ومع ذلك
.)10-2  (جدول2012  باملقارنة مع عام2013 االجل على حد �سواء يف عام

)(متو�سط ال�شهور
 م� ّؤ�شرات �أ�سعار الفائدة بني البنوك:10-2 جدول
ّ
Table 2-10: Inter-bank Market Indicators (Average of the months)

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

*: Coefficient of variation

2012
0.76
0.73-0.78
2.2
0.64-2.42

The overnight rate was closely aligned to the QCBDR during
the first quarter of the year. It was lower in the second quarter
but remained above the QCBDR during the larger part of the
second half of 2013 (Chart 2-7).
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2013
0.77
0.66-0.93
10.5
0.62-1.56

امل� ّؤ�شر
)٪( متو�سط �سعر الفائدة لليلة واحدة
)٪( نطاق �سعر الفائدة لليلة واحدة
*التقلبات يف �سعر الفائدة لليلة واحدة
)٪( نطاق �سعر الفائدة بني البنوك
*= معامل االختالف

بقي �سعر الفائدة ملدة ليلة واحدة موازي ًا ل�سعر فائدة امل�صرف على
الودائع خالل الربع الأ ّول من العام وتراجع يف الربع الثاين لكنه ظل فوق
�سعر فائدة امل�صرف على الودائع خالل اجلزء الأكرب من الن�صف الثاين
.)7-2  (ر�سم بياين2013 من عام
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 �أ�سعار الفائدة ومعدّ ل الفائدة لليلة واحدة:7-2 ر�سم بياين
Chart 2-7: Policy Rates and the Overnight Rate
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�سارت العوائد على �أذون اخلزانة التي تتما�شى مع �أ�سا�سيات ال�سوق جنب ًا
�إىل جنب مع �سيناريو ال�سيولة حيث ارتفعت خالل الن�صف الثاين من
 يوم ًا �أعلى من91  وقد ظل العائد ال�ضمني على �أذون اخلزانة ملدّة.العام
 ليبلغ2012  يف دي�سمرب٪0.90 معدل الفائدة لليلة واحدة فقد ارتفع من
.) 8-2  (ر�سم بياين2013  يف نوفمرب٪1.28 ذروته وي�صل �إىل

Yields on T-bills, which were in line with market fundamentals
and moved in tandem with the evolving liquidity scenario,
hardened during the second half of the year. Implicit yields on
91-day T-bills remained higher than the overnight interbank
rate. It increased from 0.90% in December 2012 to a peak of
1.28% in November 2013 (Chart 2-8).

 العائد ال�ضمني على �أذون اخلزانة:8-2 ر�سم بياين
Chart 2-8: Implicit Yield of Treasury Bills
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During the second half of 2013, yields on domestic debt
instruments hardened, reflecting geopolitical tensions and
uncertainty about tapering. While overall liquidity conditions
and inflation was relatively stable during this period, the
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 ارتفع العائد على �أدوات الدين،2013 خالل الن�صف الثاين من عام
 مما يعك�س التوتّرات ال�سيا�س ّية وم�شاعر ال�شك وعدم اليقني،املحل ّية
 ويف حني �شهدت ظروف ال�سيولة.ب�ش�أن خف�ض برنامج �شراء الأ�صول
ّ
 ميكن �أن يعزى االرتفاع،والت�ضخم ا�ستقرار ًا ن�سبي ًا خالل هذه الفرتة
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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temporary hardening of yields can be attributed to several
regional and global news factors (Box 2-3).

.)3-2 امل�ؤقت يف العوائد �إىل عدة عوامل �سيا�س ّية �إقليم ّية ودول ّية (�إطار

Box 2-3: News Impact on Financial Markets

 ت�أثري الأخبار ال�سيا�س ّية على الأ�سواق املال ّية:3-2 �إطار

First, geo-political developments on the Syrian crisis in
August and September with news of an impending strike
on Syria by the US unnerved financial market sentiments
resulting in hardening of yields. In August, the stock market
temporarily plunged, excess reserves fell, and short-term
T-bill yields increased across the board. Confidence improved
after the threat of imminent attack subsided, but T-bill yields
continued to drift upward.

 �أدّت التط ّورات اجليو�سيا�س ّية اخلا�صة بالأزمة ال�سور ّية يف �أغ�سط�س:�أو ًال
و�سبتمرب والأخبار حول �ضربة و�شيكة على �سوريا من قبل الواليات املتحدة
الأمريك ّية �إىل ارتفاع حالة عدم اليقني يف اال�سواق املال ّية ما �أدى �إىل
 هبط �سوق الأ�سهم ب�شكل م�ؤقت بن�سبة، ويف �شهر �أغ�سط�س.ثبات العوائد
 كما تراجعت االحتياطيات الإ�ضاف ّية وازدادت عوائد �أذون اخلزانة،٪9
وحت�سنت م�شاعر الثقة بعد �أن هد�أت التهديدات
ّ .على املدى الق�صري
. ولكن عوائد �أذون اخلزانة وا�صلت ارتفاعها،اخلا�صة بالهجوم الو�شيك

Second, the shutdown of the US Government from October 1,
2013 for two weeks on account of a protracted stand-off on
the US budget resulted in the US dollar depreciating against
major international currencies. The adverse sentiments
got imported to the domestic market in October when
the 3-month T-bill yields increased and excess reserves fell,
although the stock market remained relatively stable.

2013  �أكتوبر1  كما �أدى تعطيل �أداء حكومة الواليات املتحدة من:ثاني ًا
ملدة �أ�سبوعني ب�سبب اخلالفات امل�ستم ّرة حول ميزان ّية الواليات املتحدة
 وانتقلت.�إىل خف�ض قيمة الدوالر الأمريكي مقابل العمالت الرئي�س ّية
امل�شاعر ال�سلب ّية �إىل ال�سوق املحلية يف �أكتوبر عندما ارتفعت عوائد �أذون
 على الرغم من، �أ�شهر وانخف�ضت االحتياطيات الإ�ضاف ّية3 اخلزانة ملدة
.بقاء �سوق الأ�سهم م�ستق ّرة ن�سبي ًا

Third, in November and December, the bidding behaviour
in auctions seems to have factored in potential liquidity
tightness in the near-term horizon (3 months), perhaps due
to some rumours about tapering by the US Federal Reserve
in its December meeting. However, actual reaction to the
December announcement of the commencement of tapering
was muted. In contrast, the November announcement of
a temporary agreement between the US and Iran had no
discernible effect on Qatar’s financial markets.

 ظهر ال�سلوك اخلا�ص بالعطاءات، ويف �شهري نوفمرب ودي�سمرب:ثالث َا
 �أ�شهر) رمبا ب�سبب3( يف احلد من ال�سيولة املحتملة على املدى القريب
بع�ض ال�شائعات اخلا�صة بقيام جمل�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي
.بخف�ض برنامج �شراء الأ�صول يف اجتماعه الذي عقد يف �شهر دي�سمرب
 مت تهدئة رد الفعل الفعلي على �إعالن �شهر دي�سمرب اخلا�ص،ومع ذلك
 مل يكن لإعالن �شهر نوفمرب عقد اتفاق، يف املقابل.ببدء هذا اخلف�ض
م�ؤقت بني الواليات املتحدة و�إيران �أي ت�أثري ملحوظ على الأ�سواق املالية
.يف دولة قطر

The introduction of the Qatar Interbank Offered Rate (QIBOR)
in May 2012 has played an important guiding role for banks
in determining interbank rates. Barring the period of market
volatility during the second half of 2013 which largely
emanated from global factors, the QIBOR co-moved with the
overnight inter-bank rate (Chart 2-9).

لعب �إطالق م� ّؤ�شر قطر لأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك
 دور ًا �إر�شاد ّي ًا هام ًا للبنوك يف2012 ) يف �شهر مايوQIBOR(
 وبا�ستثناء الفرتة اخلا�صة بتق ّلبات.حتديد �أ�سعار الفائدة بينها
 والتي نتجت �إىل ح ّد2013 ال�سوق خالل الن�صف الثاين من عام
 و�سعرQIBOR  �سار كل من م� ّؤ�شر،كبري عن العوامل العامل ّية
.)9-2 الفائدة بني البنوك لليلة واحدة ب�شكل موازٍ (ر�سم بياين
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) (لليلة واحدةQIBOR  معدّ ل الفائدة بني البنوك وم� ّؤ�شر:9-2 ر�سم بياين
Chart 2-9: Interbank Rate and QIBOR (overnight)
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The QCB’s success in maintaining a soft interest rate regime
was evident from the cost of deposits and lending rate of
banks. Weighted average interest rates on customer deposits
for all maturities came down at the end of 2013 from the
levels prevailing at the end of 2012 – the decline ranging
from 0.20−0.47 basis points (Table 2-11). Deposit interest
rates declined by a higher magnitude in 2013 than in 2012.
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برز جناح م�صرف قطر املركزي يف احلفاظ على تطبيق نظام �أ�سعار
فائدة منخف�ضة وا�ضح ًا من خالل تكلفة الودائع و�سعر الإقرا�ض اخلا�ص
املرجح لأ�سعار الفائدة على ودائع
ّ  وقد انخف�ض املتو�سط.بالبنوك
 مقارنة2013 العمالء بالن�سبة �إىل جميع فرتات اال�ستحقاق يف نهاية عام
0.20  – فقد تراوح االنخفا�ض بني2012 بامل�ستوى ال�سائد يف نهاية عام
 وقد انخف�ضت �أ�سعار الفائدة على.)11-2  نقطة �أ�سا�س (جدول0.47 و
.2012  مقارنة بعام2013 الودائع بن�سبة �أكرب يف عام

)٪( املرجح لأ�سعار الفائدة على ودائع العمالء
:11-2 جدول
ّ املتو�سط
ّ
Table 2-11: Weighted Average Interest Rates on Customer Deposits (%)
الفرتة
Period
2011 دي�سمرب
Dec-11
2012 دي�سمرب
Dec-12
2013 دي�سمرب
Dec-13
2012 التغيرّ خالل
Change during 2012
2013 التغيرّ خالل
Change during 2013

فرتة ا�ستحقاق الودائع الآجلة
Time deposit maturities
 �أ�شهر6
�سنة
6 months
1 year

�شهر
1 month

 �أ�شهر3
3 months

1.59

1.62

1.58

1.94

1.96

1.54

1.57

1.58

1.67

2.45

1.27

1.38

1.33

1.20

2.11

-0.05

-0.05

0.00

-0.28

0.48

-0.27

-0.20

-0.26

-0.47

-0.34

Similar to deposit rates, weighted average interest rates on
credit facilities also declined further during 2013 (Table 2-12).
Barring interest rate for credit facilities for cars which increased
marginally, interest rates on all other credit facilities declined
by end-2013 from their end-2012 level. Broadly similar to
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�أكرث من �سنة
Greater than 1 year


املتو�سط
 انخف�ض،كما هو احلال بالن�سبة �إىل �أ�سعار الفائدة على الودائع
املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت االئتمان ّية �أي�ض ًا ب�شكل �أكرب خالل
ّ
 با�ستثناء �سعر الفائدة على الت�سهيالت.)12-2  (جدول2013 عام
 انخف�ضت،االئتمان ّية اخلا�صة بال�سيارات التي ارتفعت ب�شكل طفيف
معدالت الفائدة على جميع الت�سهيالت االئتمان ّية الأخرى بحلول نهاية
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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the trend in deposit rates, the decline during 2013 was of a
higher magnitude (except credit cards) as compared with the
decline in 2012.

 وعلى غرار �أ�سعار الفائدة على.2012  مقارنة بنهاية عام2013 عام
 كانت �أعلى (با�ستثناء2013 الودائع ف�إن ن�سبة االنخفا�ض خالل عام
.2012 بطاقات االئتمان) باملقارنة مع االنخفا�ض الذي حدث عام

)٪( املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت االئتمان ّية
:12-2 جدول
ّ املتو�سط
ّ
Table 2-12: Weighted Average Interest Rates on Credit Facilities (%)
الفرتة
Period
2011 دي�سمرب
Dec-11
2012 دي�سمرب
Dec-12
2013 دي�سمرب
Dec-13
2012 التغيرّ خالل
Change during 2012
2013 التغيرّ خالل
Change during 2013

�أقل من �سنة
Less than
1 year

Loan category فئت القر�ض
ثالث �سنوات �أو �أكرث �أكرث من �سنة و�أقل من ثالث
�سنوات
1 year and above but
Greater than or
less than 3 yrs
equal to 3 yrs

البطاقات االئتمان ّية ال�س ّيارات
Cars
Credit cards

5.28

6.65

5.03

6.18

10.69

5.27

6.30

5.58

5.44

9.11

5.00

5.86

5.19

5.50

8.13

-0.01

-0.35

0.55

-0.74

-1.59

-0.28

-0.44

-0.39

0.06

-0.98

Concluding remarks

املالحظات اخلتام ّية

Notwithstanding deceleration in monetary growth and the
relatively stable economic activity during 2013, inflation
was higher due to shocks from rental prices. Nevertheless,
proactive liquidity management kept the financial system
stable without jeopardising the soft interest rate environment.
The policy stance was supportive of higher flow of credit to the
private sector to facilitate greater economic diversification.
At the same time, prudent liquidity management helped in
absorbing structural liquidity from the financial system and
in moderating demand driven inflation pressures. As a result,
the overall inflation outcome - although higher than the
previous year – was comfortable by international standards
for EMDEs.

على الرغم من تراجع النمو النقدي والن�شاط االقت�صادي امل�ستقر ن�سبي ًا
ّ
الت�ضخم نتيجة �صدمات اخلا�صة ب�أ�سعار
 ارتفع معدل،2013 خالل عام
 �إال �أنّ �إدارة ال�سيولة ب�شكل ا�ستباقي �ساعدت على ا�ستقرار.الإيجارات
 وقد.القطاع امل�صرفى دون امل�سا�س بتطبيق نظام �أ�سعار فائدة منخف�ضة
دعم املوقف اخلا�ص بال�سيا�سة النقد ّية تدفق االئتمان ب�شكل �أكرب للقطاع
 �ساعدت الإجراءات، ويف نف�س الوقت.اخلا�ص لت�سهيل تنويع االقت�صاد
املتع ّقلة ب�إدارة ال�سيولة على امت�صا�ص ال�سيولة الهيكل ّية من النظام املايل
 �أتت النتائج، ونتيجة لذلك.واعتدال ال�ضغوط الت�ضخمية الناجتة عن الطلب
– الإجمالية للت�ضخم – على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام ال�سابق
.ج ّيدة وفق ًا للمعايري الدولية للأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية

Daunting challenges, however, remain in the road ahead. In
the short-term, a global slowdown or financial turbulence
could imply revenue losses from lower oil and natural gas
exports, particularly if the slowdown in emerging market
intensifies. Moreover, the risk through the financial channel
could become important if banks continue to borrow abroad
for financing infrastructure investments. Furthermore, global
financial market volatility or a renewed crisis in the euro area

 ميكن،�إال �أنّ التحدّيات ال�صعبة ال تزال تلوح يف الأفق فعلى املدى الق�صري
�أن ي�ؤدي التباط�ؤ العاملي �أو اال�ضطرابات املالية �إىل خ�سائر يف الإيرادات
 ال�س ّيما �إذا ازداد التباط�ؤ،ب�سبب انخفا�ض �صادرات النفط والغاز الطبيعي
 ميكن �أن تزداد املخاطر من خالل، عالوة على ذلك.يف الأ�سواق النا�شئة
القناة املالية �إذا ما ا�ستمرت البنوك يف االقرتا�ض من اخلارج لتمويل
 ميكن �أن ت�ؤدي، �إ�ضافة �إىل ذلك.اال�ستثمارات اخلا�صة بالبنية التحتية
التقلبات يف ال�سوق املالية العاملية �أو جتدد الأزمة يف منطقة اليورو �إىل رفع
 وقد تراجع.�سعر الفائدة على املبالغ املقرت�ضة واحلد من توافر االئتمان
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could raise borrowing rates, while reducing credit availability.
Inflation eased in the second half of 2013, after firming up in
the first half in the wake of sharp increase in rental prices. In this
context, keeping inflation under control in support of growth
continues to remain the top priority. In this regard, the QCB
remains vigilant and would continue to use macroprudential
and monetary policy instruments judiciously to reinforce
monetary and financial stability. At the same time, the QCB
continues to facilitate further development of the financial
sector to promote greater economic diversification in pursuit
of the goals of Qatar National Vision 2030.
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 بعد �أن ارتفع يف الن�صف،2013 الت�ضخم يف الن�صف الثاين من عام
، ويف هذا ال�سياق.الأول يف �أعقاب االرتفاع احلاد يف �أ�سعار الإيجارات
ال يزال احلفاظ على معدالت الت�ضخم حتت ال�سيطرة لدعم النمو مي ّثل
 ويبقى م�صرف قطر املركزي على �أهبة اال�ستعداد و�سوف.�أولو ّية ق�صوى
ي�ستم ّر يف ا�ستخدام �أدوات ال�سالمة االحرتاز ّية الكل ّية و�أدوات ال�سيا�سة
، ويف الوقت نف�سه.النقدية بحكمة لتعزيز اال�ستقرار النقدي واملايل
ي�ستم ّر م�صرف قطر املركزي يف ت�سهيل تطوير القطاع املايل وتعزيز
.2030 التنويع االقت�صادي يف �سعيه لتحقيق �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية
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Introduction

تطـورات القطاع امل�صريف

املقدّ مة

Under the National Vision 2030, the financial services industry
is expected to play a major role in stable and sustained
economic diversification and development. Hence, the
Strategic Action Plan for Financial Sector Regulation 2013-16
envisages a resilient financial sector operating under highest
international standards of regulation and supervision. It
emphasises on strengthening of risk based regulation through
alignment with international financial reporting standards
(IFRS) and Basel III standards and also on promotion of
Islamic financial institutions and markets. Inter alia, QCB took
steps for implementation of Basel III guidelines (Box 3-1).

 �أن يلعب قطاع اخلدمات2030 من املتو ّقع يف �ضوء ر�ؤية قطر الوطنية
املالية دور ًا كبري ًا يف حتقيق ا�ستدامة وا�ستقرار التنويع االقت�صادي
 ومن هذا املنطلق تت�ص ّور "خطة العمل.والتنمية االقت�صادية
) بناء2016-2013( اال�سرتاتيجية" لتنظيم القطاع املايل خالل الفرتة
قطاع مايل يتمتع باملرونة يعمل وفق ًا لأف�ضل املعايري الدولية يف الإ�شراف
 فهي ت�ؤ ّكد على تعزيز الرقابة املبنية على املخاطر من خالل.والرقابة
حتقيق التوافق مع املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ومعايري بازل
 ومن. بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع امل�ؤ�س�سات والأ�سواق املالية الإ�سالمية،3
جملة ذلك اتخذ م�صرف قطر املركزي خطوات لتطبيق تعليمات بازل
.)1- 3  (�إطار3

Box 3-1: Basel III Implementation in Qatar

 يف دولة قطر3  تطبيق اتفاقية بازل:1-3 �إطار

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has
enhanced the requirements of capital quality, leverage
and liquidity under Basel III. QCB has taken major steps to
implement these standards.

عملت جلنة بازل للرقابة امل�صرفية على تعزيز متطلبات جودة ر�أ�س املال
 وقد اتخذ م�صرف،3 ون�سبة الرفع املايل وال�سيولة مبوجب اتفاقية بازل
.قطر املركزي جمموعة من التدابري الهامة يف �سبيل تطبيق هذه املعايري

In January 2014, QCB issued the final Basel III Guidelines on
capital adequacy requirements for conventional and Islamic
banks in Qatar based on the Basel III guidelines issued by
the BCBS. Banks are required to report their capital adequacy
ratios in light of these instructions on a quarterly basis at the
solo and consolidated level.

 التعليمات النهائية التفاقية2014 �أ�صدر م�صرف قطر املركزي يف يناير
 حول متطلبات كفاية ر�أ�س املال للبنوك التقليدية والإ�سالمية3 بازل
 ال�صادرة من جلنة بازل3 يف قطر ا�ستناد ًا �إىل تعليمات اتفاقية بازل
 ويتعينّ على البنوك �إعداد تقارير عن معدل كفاية.للرقابة امل�صرفية
.ر�أ�س املال لديها يف �ضوء هذه التعليمات ب�شكل ف�صلي منفرد ًة وجممعة

Total regulatory capital which must be at least 10.0% of risk
weighted assets at all times will consist of the sum of the
following elements:

 على٪10.0 يت�ألف �إجمايل ر�أ�س املال التنظيمي الذي يتعني �أن ي�ش ّكل
املرجحة باملخاطر يف جميع الأوقات من جمموع
ّ الأقل من املوجودات
:العنا�صر التالية

(A). Tier 1 (“T1”) Capital: going-concern capital which must
be at least 8.0% of risk weighted assets at all times
a. Common Equity Tier 1 (“CET1”) which must be at least
6.0% of risk weighted assets at all times
b. Additional Tier 1 (“AT1”)
(B). Tier 2 (“T2”) Capital: gone-concern capital

 ر�أ�س املال العامل الذي ينبغي:)Tier1( (�أ) ر�أ�س املال الأ�سا�سي
املرجحة باملخاطر يف جميع
ّ  على الأقل من املوجودات٪8.0 �أن ي�ش ّكل
الأوقات
٪6.0 ) ينبغي �أن ت�ش ّكلCET1(  أح�صة ر�أ�س املال العادي الأ�سا�سي.
املرجحة باملخاطر يف جميع الأوقات
ّ على الأقل من املوجودات
)AT1(  بر�أ�س املال الأ�سا�سي الإ�ضايف.
) ر�أ�س مال الإفال�سT2( :(ب) ر�أ�س املال امل�ساند

In addition, the banks have to maintain the following capital
buffers to be met solely from CET1: (a) Capital Conservation
Buffer - 2.5% of RWAs (b) Domestic Systemically Important
Banks (DSIBs) Buffer - 0% to 3.5% of RWAs, and (c)
Countercyclical Buffer - 0% to 2.5% of RWAs. Breach in capital
buffers will lead to constraints on distributions but not on the

 يتعينّ على البنوك االحتفاظ بر�أ�س مال ملواجهة،�إ�ضاف ًة �إىل ذلك
 (�أ) واقي حفظ ر�أ�س:املخاطر من امل�ستوى الأول لر�أ�س املال الأ�سا�سي
املرجحة باملخاطر (ب) واقي البنوك
ّ  من املوجودات٪2.5- املال
املرجحة
ّ  من املوجودات٪3.5  �إىل٪0 - املحلية ذات الأهمية النظامية
 من٪2.5  �إىل٪0 -  (ج) واقي ملواجهة التقلبات الدورية،باملخاطر
 علم ًا ب�أن �أي �إخالل يف االحتياطيات.املرجحة باملخاطر
ّ املوجودات
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الواقية �سي�ؤدي �إىل فر�ض القيود على عمليات التوزيع ولي�س العمليات
امل�صرفية للبنك.

operations of the bank.

ي�شري اجلدول التايل �إىل اجلداول الزمنية لو�ضع عنا�صر ر�أ�س املال
واالحتياطيات الواقية الواردة �أعاله حيز التنفيذ.

The implementation timelines for the above components of
capital and buffers are indicated below.

جدول :املواعيد املحددة لتنفيذ متطلبات ر�أ�س املال للبنوك يف قطر ح�سب اتفاقية بازل )٪( 3
)Table: Timelines for implementation of Basel III capital requirements for banks in Qatar (%
2019

2018

2017

2016

2015

2014

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

ابتداء من عام 2014
مت الأنتهاء منها تدريجي ًا على مدى خم�س �سنوات
ً
حتى عام 2018

Phased out over a 5-year horizon from 2014 to 2018

ابتداء من عام 2016
�سيتم و�ضعه حيز التنفيذ
ً
To be implemented from 2016
ابتداء من عام 2016
�سيتم و�ضعه حيز التنفيذ
ً
To be implemented from 2016
ب�صرف النظر عن االحتفاظ مبعدالت ر�أ�س مال جيدة من قبل العديد
من البنوك ،تُع ّد املبالغة يف الرفع املايل داخل وخارج امليزانية العمومية
من قبل البنوك �إحدى الأ�سباب اجلذرية لوقوع الأزمة املالية العاملية.
�أما بعد الأزمة املالية ،فقد نتج عن حفظ ال�سوق على البنوك لتقلي�ص
الديون املالية ،حدوث انخفا�ض حاد يف �أ�سعار املوجودات ،واحلد من
توافر االئتمان ،وقد �أدى ذلك �إىل تكثيف و�إطالة فرتة الركود .وعلى ذلك
ف�إنهبموجب اتفاقية بازل  ،3مت اقرتاح ن�سبة الرفع املايل كمتطلب �إ�ضايف
على متطلبات ر�أ�س املال املبنية على املخاطر.
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�أدنى معدل للم�ستوى الأول لر�أ�س املال الأ�سا�سي
Minimum CET1 ratio
�أدنى معدل لر�أ�س املال الأ�سا�سي
Minimum T1 capital
�أدنى معدل ملجموع ر�أ�س املال
Minimum Total capital
واقي حفظ ر�أ�س املال
Capital Conservation Buffer
�أدنى معدل للم�ستوى الأول لر�أ�س املال الأ�سا�سي  +واقي
حفظ ر�أ�س املال
Minimum CET1 plus Capital Conservation Buffer
�أدنى معدل لر�أ�س املال الأ�سا�سي  +واقي حفظ ر�أ�س املال
Minimum T1 plus Capital Conservation Buffer
�أدنى معدل ملجموع ر�أ�س املال  +واقي حفظ ر�أ�س املال
Minimum Total Capital plus Capital Conservation
Buffer
الدين الثانوي الذي ال تنطبق عليه خ�صائ�ص ر�أ�س املال
الأ�سا�سي الإ�ضايف �أو ر�أ�س املال امل�ساند.
Subordinated debt that no longer qualify as AT1
or T2 capital
االحتياطي ملواجهة التقلبات الدورية
Countercyclical Buffer
احتياطي البنوك املحلية امل�ؤثرة على النظام املايل
DSIB Buffer

Notwithstanding maintenance of healthy capital ratios by
several banks, excessive on- and off-balance sheet leveraging
by banks was one of the root causes of global financial crisis.
Post crisis, deleveraging by banks, forced by the market,
led to sharp fall in asset prices and lower credit availability,
thereby intensifying and prolonging the downturn. Hence,
under Basel III framework, leverage ratio requirement has
been introduced as a supplement to risk-based capital
requirements.
Financial Stability Review 2013
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In order to align with the requirements for leverage, which
is a non-risk based ‘back-stop’ supplementary measure to
help in stabilization of system, leverage ratio requirement
was introduced for supervisory observation by QCB. During
the supervisory observation period all the banks were well
above the threshold of 3%, as all banks have a very high
Tier 1 capitalization. QCB is in the process of finalizing the
requirements for implementation of leverage based on BCBS
January 2014 document.

 والذي ُيعترب �إجرا ًء،بهدف حتقيق التوافق مع متطلبات الرفع املايل
�إ�ضافي ًا "م�ساند ًا" غري مبني على املخاطر ي�ساعد يف حتقيق ا�ستقرار
 مت اقرتاح ن�سبة الرفع املايل لأغرا�ض الرقابة الإ�شرافية من،النظام
 وقد حققت كافة البنوك خالل فرتة الرقابة.قبل م�صرف قطر املركزي
 حيث متتلك جميع البنوك ر�أ�س مال �أ�سا�سي،٪3 الإ�شرافية م�ستوى فاق
البت يف متطلبات
ّ  و ُيع ّد م�صرف قطر املركزي يف مرحلة.عال جد ًا
ٍ
ً
تنفيذ الرفع املايل ا�ستنادا �إىل الوثيقة ال�صادرة عن جلنة بازل للرقابة
.2014 امل�صرفية يف يناير

In view of problems of short-term liquidity during crisis, BCBS
has also developed the Liquidity Coverage Ratio (LCR) to
promote short-term resilience of a bank’s liquidity risk profile.
The ratio indicates the adequacy of stock of unencumbered
high quality liquid assets (HQLA) which consists of cash or
assets that can be converted into cash at little or no loss
of value in private markets to meet its liquidity needs for a
30 calendar day liquidity stress scenario. The LCR (stock of
HQLA/total net cash outflows over the next 30 calendar days)
is recommended to be not less than 100%

،يف ظل امل�شاكل الناجمة عن ال�سيولة ق�صرية الأجل خالل الأزمة
اقرتحت جلنة بازل للرقابة امل�صرفية "ن�سبة تغطية ال�سيولة" من �أجل
 وت�شري.تعزيز مرونة منط خماطر ال�سيولة لأي بنك على املدى الق�صري
هذه الن�سبة �إىل مدى كفاية ر�صيد املوجودات ال�سائلة عالية اجلودة غري
املرهونة التي تتكون من النقد �أو املوجودات التي ميكن حتويلها �إىل نقد
بخ�سارة �ضئيلة �أو معدومة القيمة يف �أ�سواق القطاع اخلا�ص من �أجل
30 تلبية احتياجاتها من ال�سيولة يف ظل �سيناريو �ضغط ال�سيولة ملدة
 و ُيو�صى �أن ال تقل ن�سبة تغطية ال�سيولة (ر�صيد املوجودات ال�سائلة.يوم ًا
جمموع �صايف تدفقات الأموال �إىل اخلارج خالل الثالثون/ عالية اجلودة
.٪100 يوم ًا القادمة) عن

QCB has implemented the LCR requirements in a phased
manner at 60% from 2014, increasing by 10% every year
reaching a LCR of 100% by 2018.

و�ضع م�صرف قطر املركزي متطلبات ن�سبة تغطية ال�سيولة حيز التنفيذ
٪10  بحيث تزيد بن�سبة،2014  ابتدا ًء من عام٪60 على مراحل بن�سبة
.2018  بحلول عام٪100 كل عام حتى ت�صل هذه الن�سبة �إىل

Developments in assets and liabilities of banks
Surge in investments in Qatar during 2010-12 was
accompanied by a rapid growth in banking assets since
2010. In view of high growth in the previous three years
and consequent high base accompanied by moderation of
demand for credit from the public sector, asset growth in the
banking sector moderated during 2013.
The moderation in asset growth was witnessed in conventional
and Islamic banks. Foreign banks recorded positive growth
which can be attributed largely to low base arising from
negative growth in 2011 and 2012 (Chart 3-1).
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التطورات اخلا�صة مبوجودات البنوك ومطلوباتها
�صاحب الطفرة التي �شهدتها دولة قطر يف اال�ستثمارات خالل الفرتة من
.2010  منو ًا �سريع ًا يف املوجودات امل�صرفية منذ عام2012  �إىل2010
ويف ظل ارتفاع معدل النمو خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية وما ترتب عليه
من زيادة قاعدة املوجودات م�صحوبة باعتدال الطلب على االئتمان من
.2013  �شهد منو املوجودات اعتدا ًال خالل عام،القطاع العام
 وقد،لوحظ اعتدال منو املوجودات يف البنوك التقليدية والإ�سالمية
�سجلت البنوك الأجنبية منو ًا �إيجابي ًا يف موجوداتها وميكن �أن ُيعزى هذا
ّ
بدرجة كبرية �إىل انخفا�ض قاعدة املوجودات الناجمه عن النمو ال�سلبي
.)1-3  (ر�سم بياين2012 و2011 يف عامي
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ر�سم بياين  :1-3من ّو موجودات القطاع امل�صريف (املتو�سط ال�سنوي)
)Chart 3-1: Asset growth of the banking sector (annual average

ب�صرف النظر عن اعتدال منو املوجودات يف عام  ،2013وا�صل القطاع
امل�صريف بدولة قطر ت�سجيل �أعلى معدل منو مقارن ًة باقت�صادات جمل�س
التعاون اخلليجي على �ضوء �سرعة تو�سع االقت�صاد القطري .وكما �أ�شارت
�أهم امل�ؤ�شرات املالية وم�ؤ�شرات الأداء �إىل �أن �أداء دولة قطر كان �إيجابي ًا
خالل هذا العام مقارن ًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى (�إطار .)2-3

Notwithstanding the moderation of asset growth in 2013,
the banking sector in Qatar continued to record the highest
growth among the GCC economies in view of faster expansion
of the economy. Major financial and performance parameters
also indicate that Qatar performed favourably during the year
as compared to the other GCC banks (Box 3-2).

�إطار  :2-3مقارنة �أداء �أهم البنوك يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي خالل عام 2013

Box 3-2: Comparative performance of major banks in
GCC Countries during 2013

ن�سعى من خالل هذا الإطار �إىل �إلقاء ال�ضوء على م�ستوى �أداء �أهم
البنوك يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام  ،2013ومت �إجراء
هذا التحليل على  38بنك ًا من �أهم البنوك باملنطقة .1ويعطي اجلدول
�أدناه ملحة موجزة عن م�ستوى �أداء البنوك بدول جمل�س التعاون اخلليجي
وجوانب �سالمتها اعتبار ًا من نهاية دي�سمرب  2012و.2013

This box attempts to present an overview of performance of
major banks in GCC countries during 2013. The analysis is
based on 38 major banks.1 Table below provides a snapshot
of performance and health of the banks in GCC banks as at
the end of December 2012 and 2013.

 1ا�ستناد ًا �إىل البيانات الواردة يف �شبكة املعلومات الدولية للبنوك  ،BankScopeوتتوفر

Based on the data of various banks provided in the Bankscope. Asset wise

1.

البيانات فيما يتعلق ب�أهم �سبعة بنوك يف كل من دولة قطر ومملكة البحرين واململكة العربية

top 7 banks each in Bahrain, Qatar, Saudi Arabia and UAE and 5 each in

ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة و�أهم خم�سة بنوك يف كل من دولة الكويت و�سلطنة عمان.

Kuwait and Oman for which data are available have been selected.

.1
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جدول :بنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي  -جمموعة خمتارة من م�ؤ�شرات ال�سالمة والأداء ()٪
)Table: GCC Banks – Selected Indicators of Health and Performance (%
البحرين
الكويت
عمان
ال�سعودية
دول املجل�س الإمارات
قطر
BH
KW
OM
SA
UAE
GCC
QA
2012 2013 2012

2012 2013 2012 2013 2012 2013

2013

2012 2013 2012

66.8 60.5 59.9

65.2

58.0

59.6

63.6

64.9

68.4

68.2

54.7

54.8

50.6

12.9 14.7 15.0

13.6

13.8

13.8

14.9

13.9

12.4

13.1

30.0

27.9

12.2

14.4 13.4 15.3

15.7

14.1

10.7

13.5

9.8

17.4

18.1

18.0

18.7

21.0

4.6

4.0

13.0

12.3

2.2

1.6

1.3

1.8

3.4

3.2

6.6

4.0

4.9

1.7

1.7

1.1

1.2

2.1

2.1

2.2

2.00

1.5

1.6

1.1

0.9

1.1

11.6 11.6

8.4

9.0

15.4

15.2

15.0

14.4

11.9

12.2

3.8

3.3

8.7

QA: Qatar SA: Saudi Arabia UAE: United Arab Emirates

جتدر الإ�شارة �إىل املالحظات الآتية:

2013

القرو�ض /املوجودات
49.7
Loan/Asset
حقوق امللكية /املوجودات
11.9
Equity/Asset
املوجودات ال�سائلة/
املوجودات
20.6
Liquid asset/Asset
القرو�ض املتعرثة /القرو�ض
4.8
NPLs/Loans
العائد على املوجودات
1.2
RoA
العائد على حقوق امللكية
10.0
RoE
BH: Bahrain KW: Kuwait OM: Oman

Following observations are noteworthy:

يف ظل معدل النمو الأكرث ارتفاع ًا يف االقت�صاد القطري مقارن ًة بدول
جمل�س التعاون اخلليجي ،حققت املوجودات امل�صرفية منو ًا مبعدل
يتجاوز  ٪20مقارن ًة بنحو  ٪11للإمارات العربية املتحدة و�أقل من ٪10
يف باقي الدول.

In view of much higher growth of the Qatari economy among
the GCC countries, banks assets grew by more than 20%
compared to around 11% in UAE and less than 10% in others.

كان معدل تخفي�ض القرو�ض ،كما يتبني من ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل
�أجمايل القرو�ض هو الأدنى يف كل من اململكة العربية ال�سعودية وقطر،
�سجلت الثانية بع�ض التدهور
حيث �سجلت الأوىل بع�ض
التح�سن ،يف حني ّ
ّ
خالل عام  .2013ورغم التح�سن الب�سيط الذي �شهدته دولة الإمارات
العربية املتحدة� ،إال �أنها وا�صلت ت�سجيل معدل قرو�ض متعرثة يتجاوز
 ،٪12وهي �أعلى ن�سبة من بني اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي.

Impairment of loans, as reflected in the ratio of NPLs/Loans,
was lowest in Saudi Arabia and Qatar, the former recording
some improvement while the latter recording some
deterioration during 2013. Despite some improvement, UAE
continues to record NPL ratio above 12%, the highest among
the GCC economies.

�سجلت اململكة العربية ال�سعودية �أعلى م�ستوى ربحية من حيث العائد
ّ
ً
على املوجودات والعائد على حقوق امللكيةـ تليها مبا�شرة دولة قطر.

Profitability in terms of return on assets (RoA) and return on
equity (RoE) was highest in Saudi Arabia closely followed by
Qatar.

كانت هناك زيادة �إجمالية يف ن�سبة القرو�ض �إىل املوجودات خالل عام
 2013مقارن ًة بالعام املا�ضي وذلك ب�سبب االرتفاع الذي �شهدته دولة
قطر واململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت .ومن جهة �أخرى حققت
وعمان والإمارات العربية املتحدة ن�سبة �أقل .ومن حيث
كل من البحرين ُ
ن�سبة القرو�ض �إىل املوجودات ،ظلت البنوك يف �سلطنة عمان حتتل مركز
ال�صدارة ،يف حني ح ّلت دولة قطر حمل اململكة العربية ال�سعودية يف
املركز الثاين.
ال تزال ن�سبة حقوق امللكية �إىل املوجودات ،والتي ميكن اعتبارها م�ؤ�شر ًا

There has been overall increase in loan to asset ratio during
2013 as compared to the previous year due to increases
registered in Qatar, Saudi Arabia and Kuwait. On the other
hand, Bahrain, Oman and UAE recorded lower ratios. The
loan to asset ratio of banks in Oman, however, continues to
remain at the top while Qatar has replaced Saudi Arabia in
the second position.
The ratio of equity to asset, which can be viewed as a coarse
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proxy indicator of capital adequacy, continues to remain
highest in Kuwait and lowest in Bahrain.

 هي الأعلى يف دولة الكويت والأدنى،بدي ًال تقريبي ًا مل�ؤ�شر كفاية ر�أ�س املال
.يف مملكة البحرين

Notwithstanding an overall decline in ratio of liquid asset to
total asset, banks in Bahrain continue to maintain highest
share of liquid assets in their asset portfolio while the same
is lowest in Qatar.

ب�صرف النظر عن االنخفا�ض الإجمايل يف ن�سبة املوجودات ال�سائلة
 حافظت البحرين على �أعلى ح�صة للموجودات،�إىل �إجمايل املوجودات
.�سجلت قطر �أدنى ن�سبة
ّ  يف حني،ال�سائلة يف حمفظة الأ�صول لديها

The skewness in the contribution of banks to the increase in
the assets saw some moderation as more banks contributed
over 5% of the increase in the assets. The contribution of top
three banks moderated from 71% to 64%. The contribution of
8 banks continued to remain below 2% (Chart 3-2).

�شهد عدم توازن ن�سبة م�ساهمة البنوك يف زيادة حجم املوجودات
 من معدل منو٪5  حيث �ساهمت �أكرث البنوك ب�أكرث من،بع�ض االعتدال
 �إىل٪71  وقد انخف�ضت ن�سبة م�ساهمة �أهم ثالثة بنوك من.املوجودات
.)2-3  (ر�سم بياين٪2  وظ ّلت ن�سبة م�ساهمة ثمانية بنوك �أقل من،٪64

) من ّو موجودات القطاع امل�صريف (املتو�سط ال�سنوي:2-3 ر�سم بياين
Chart 3-2: Asset growth of the banking sector (annual average)

Bank-group wise data reveal that assets in conventional banks
continued to grow at over 20% despite some deceleration
during the year (Table 3-1). The share of assets of the
conventional banks among the commercial banks edged up
marginally to 73%. Islamic banks too saw some moderation in
growth of their assets including their loans. Nevertheless the
growth in loans by Islamic banks continued to remain higher
than that of the conventional banks. Notwithstanding the
deceleration in growth of loans, deposit growth accelerated
sharply to over 30% in conventional banks followed closely by
Islamic banks. The share of assets as well as that of deposits
of Islamic banks continued to rise during 2013. Foreign banks
reversed the decline in loans and deposits during 2012 and
recorded healthy growth during the year.
Financial Stability Review 2013

تظهر البيانات ح�سب جمموعات البنوك �أن املوجودات يف البنوك
 رغم بع�ض التباط�ؤ خالل٪20 التقليدية وا�صلت منوها مبعدل يتجاوز
 ارتفعت ح�صة موجودات البنوك التقليدية من.)1-3 العام (جدول
 و�شهدت البنوك.٪73 بني البنوك التجارية ارتفاع ًا هام�شي ًا لت�صل �إىل
 وعلى،الإ�سالمية كذلك اعتدا ًال يف منو موجوداتها مبا فيها القرو�ض
الرغم من ذلك ظل معدل منو القرو�ض لدى البنوك الإ�سالمية �أعلى
 فقد، وب�صرف النظر عن تباط�ؤ منو القرو�ض.منه لدى البنوك التقليدية
 تليها، يف البنوك التقليدية٪30 ت�سارع منو الودائع ت�سارع ًا حاد ًا ليتجاوز
، وب�صرف النظر عن تباط�ؤ منو القرو�ض.مبا�شر ًة البنوك الإ�سالمية
، يف البنوك التقليدية٪30 فقد ت�سارع منو الودائع ت�سارع ًا حاد ًا ليتجاوز
 وقد ا�ستمرت ح�صة موجودات البنوك.تليها مبا�شر ًة البنوك الإ�سالمية
 �أما الرتاجع.2013 الإ�سالمية وح�صة ودائعها يف االرتفاع خالل عام
 فقد حت ّول �إىل منو2012 يف قرو�ض وودائع البنوك الأجنبية خالل عام
.�صحي خالل هذا العام
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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جدول  :1-3منو املوجودات والقرو�ض والودائع وح�ص�صها الن�سبية فيما بني جمموعات البنوك
Table 3-1: Growth and shares of assets, loans and deposits across bank groups
النمو ()٪
احل�صة الن�سبية ()٪
)Growth (%
)Share (%
2011
2012
2013
2011
2012
2013
املوجودات
21.87
24.91
20.19
72
72
73
Assets
البنوك التقليدية
القرو�ض
18.29
32.33
18.25
73
74
74
Conventional
Loan
الودائع
19.51
11.95
30.25
73
72
70
Deposits
املوجودات
37.45
25.48
16.69
20
22
23
Assets
البنوك الإ�سالمية
القرو�ض
12.54
37.25
22.07
23
22
23
Islamic
Loan
الودائع
38.44
30.48
29.90
19
22
25
Deposits
املوجودات
)(15.59) (0.09
13.02
8
6
4
Assets
البنوك الأجنبية
القرو�ض
4.41
)(2.84
11.45
5
4
3
Foreign
Loan
الودائع
)(2.23) (3.30
18.33
7
6
5
Deposits
املوجودات
21.96
23.65
19.07
100
100
100
Assets
جميع البنوك التجارية
القرو�ض
16.35
31.94
18.91
100
100
100
All Commercial Banks
Loan
الودائع
21.58
15.14
29.56
100
100
100
Deposits

مالحظة :يتم الإ�شارة �إىل الأرقام ال�سالبة بني قو�سني.

Note: Negative figures are given in parentheses.

العمق املايل والو�ساطة املال ّية

Financial depth and intermediation

تو�سع ًا �أكرث وعمق ًا �أكرب يف
ّ
�سجلت العديد من م�ؤ�شرات الو�ساطة املالية ّ
معدل انت�شار اخلدمات امل�صرفية يف دولة قطر (جدول  .)2-3ووا�صلت
املوجودات امل�صرفية منوها ال�صحي ،يف حني ارتفع الناجت املحلي
الإجمايل اال�سمي بن�سبة  ٪6.6يف عام  ،2013ونتيج ًة لذلك ارتفعت
ن�سبة متو�سط املوجودات امل�صرفية �إىل الناجت املحلي الإجمايل من 97.6
 ٪يف عام � 2011إىل  ٪108.2يف عام  2012لت�سجل ارتفاع ًا �أكرث يف عام
 2013لت�صل �إىل  .٪118.0وخالل نف�س الفرتة ،ف�إن متو�سط االئتمان
امل�صريف ،الذي كان يزيد قلي ًال عن ن�صف الناجت املحلي الإجمايل،
�أ�صبح الآن ي�ستحوذ على حوايل ثالثة �أرباع الناجت املحلي الإجمايل.
تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

Various indicators of financial intermediation underscore
further widening and deepening of the spread of banking
services in Qatar (Table 3-2). Banking assets continued to
record a healthy growth while the nominal GDP grew at 6.6%
in 2013. Consequently, the ratio of average banking assets
to GDP which was 97.6 % in 2011 increased to 108.2% in
2012 and further to 118.0% in 2013. During the same period,
average banking credit which was little over half of the GDP
now stands at almost three fourths of GDP.
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جتلى االرتفاع يف م�ؤ�شر انت�شار خدمات الفروع و�أجهزة ال�صراف
الآيل من خالل ارتفاع متو�سط عدد الفروع و�أجهزة ال�صراف الآيل
لكل وحدة م�ساحة� .إال �أنه ب�سبب النمو ال�سكاين ال�سريع� ،شهد
متو�سط ال�سكان لكل فرع ولكل جهاز �صراف �آيل ارتفاع ًا كذلك.

Increase in the outreach of branches and ATM services are
reflected in the rise in average number of branches and ATMs
per unit area. However, due to rapid growth in population,
the average population per branch and per ATM have also
been on the rise.

جدول  :2-3م� ّؤ�شرات العمق املايل والو�ساطة املالية واالنت�شار
Table 3-2: Indicators of financial depth, intermediation and outreach
ال�سنة
اجلدول الفرعي �أ :العمق املايل والو�ساطة املالية ()٪
املوجودات امل�صرفية /الناجت املحلي الإجمايل
االئتمان امل�صريف /الناجت املحلي الإجمايل
القرو�ض /الودائع
اجلدول الفرعي ب :م�ؤ�شر االنت�شار
عدد الفروع لكل  1000كيلومرت مربع
عدد �أجهزة ال�صراف الآيل لكل  1000كيلومرت مربع
عدد ال�سكان لكل فرع
عدد ال�سكان لكل جهاز �صراف �آيل

2013

2012

2011

118.0
73.7
105.5

108.2
66.1
115.0

97.6
56.2
100.7

22.7
90
7603
1917

22.5
88
6879
1769

25.6
82
5636
1768

هيكل املوجودات واملطلوبات يف البنوك
ُيعزى منو املوجودات امل�صرفية �أ�سا�س ًا �إىل القرو�ض واال�ستثمارات،
ب�صرف النظر عن تباط�ؤ القرو�ض خالل عام ( 2013ر�سم بياين �3-3أ).
�سجلت اال�ستثمارات على وجه اخل�صو�ص ت�سارع ًا حاد ًا خالل
فقد ّ
العام نظر ًا الرتفاع املخاطر التي تتعر�ض لها الأوراق املالية احلكومية
واال�ستثمارات اال�سرتاتيجية يف البنوك التابعة والزميلة .ويف الوقت نف�سه
متجاوز ًا معدل منو القرو�ض ،منا متو�سط الودائع التي مت تعبئتها من قبل
البنوك خالل عام  2013بن�سبة  ،٪30مما �أ�سفر عن انخفا�ض متو�سط
ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع من � ٪115إىل  ،٪106و�ساعد ذلك يف تقليل
االعتماد على التمويل اخلارجي الذي ي�شوبه ال�شك وذو التكلفة الباهظة
على نحو متزايد (ر�سم بياين 3-3ب) .كما �ضاعفت البنوك تقريب ًا من
�إ�صدار �أوراق الدين عالوة على ت�سارع النمو ال�سريع يف العام املا�ضي
لتقليل االعتماد على التمويل اخلارجي وزيادة فرتة ا�ستحقاق م�صادر
الأموال من غري الودائع ،وتغطية احتياجات ر�أ�س املال لدى بع�ض البنوك.
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Year
)Panel A: Depth and intermediation (%
Bank asset/GDP
Bank Credit/GDP
Loan/Deposit
Panel B: Outreach
Branches/1000 sq. km.
ATMs/1000 sq. km.
Population per branch
Population per ATM

Asset and liability structure of banks
The growth in banking assets has been driven by both loans
and investments, notwithstanding sharp deceleration in
loans during 2013 (Chart 3-3A). Investments, in particular,
recorded a sharp acceleration during the year due to
increased exposure to government securities and strategic
investments in subsidiaries and associates. At the same time,
outpacing the growth in loans, average deposits mobilised by
the banks during 2013 grew by 30% leading to reduction in
average loan to deposit ratio from 115% to 106%. This helped
in lower dependence on uncertain and progressively costly
external finance (Chart 3-3B). Further, banks almost doubled
the issuance of debt securities on top of sharp acceleration
in the previous year to reduce the dependence on uncertain
external finance, increase the duration of non-deposit sources
and to meet capital needs of some banks.
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 هيكل املوجودات يف البنوك:�أ3-3 ر�سم بياين

Chart 3-3A: Asset structure of banks

 هيكل املطلوبات يف البنوك:ب3-3 ر�سم بياين
Chart 3-3B: Liability structure of banks

Data on sources and uses of funds since 2009 reveal secular and
substantial increase in the share of debt securities as a source
of fund. The share of equity also posted recovery during the
year while net funds from foreign financial institutions, like
previous year was negligible. Relatively faster acceleration
of deposit vis-à-vis loans led to moderation of credit-deposit
gap (Chart 3-4A). As far as uses of funds are concerned, the
share of investment in high quality liquid assets, comprising
of government securities and deposits with QCB, continued
to remain high followed by other investments, including
long-term investment (Chart 3-4B).

تظهر البيانات اخلا�صة مب�صادر الأموال وا�ستخداماتها منذ عام
 منو ًا عام ًا وملحوظ ًا يف ح�صة �أوراق الدين باعتبارها م�صدر ًا2009
 يف حني،للأموال كما �أظهرت ح�صة حقوق امللكية انتعا�ش ًا خالل العام
كان �صايف الأموال من امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية �ضئي ًال كما يف العام
 وباملقارنة �أدت زيادة ت�سارع منو الودائع مقابل منو القرو�ض �إىل.املا�ضي
 وفيما يتعلق.)�أ4-3 اعتدال الفجوة بني االئتمان والودائع (ر�سم بياين
 ظ ّلت ح�صة اال�ستثمار يف املوجودات ال�سائلة عالية،ا�ستخدامات الأموال
اجلودة والتي تتكون من الأوراق املالية احلكومية والودائع لدى م�صرف
 مبا فيها اال�ستثمارات،قطر املركزي مرتفعة تليها اال�ستثمارات الأخرى
.)ب4-3 طويلة الأجل (ر�سم بياين

 م�صادر الأموال:�أ4-3 ر�سم بياين

 ا�ستخدامات الأموال:ب4-3 ر�سم بياين

Changes in credit standards play a key role for understanding
the banks’ lending behaviour. As in the previous years, QCB
conducted Bank Lending Survey to supplement the analysis
of the performance and stability of the banks. (Box 3-3).

يلعب التغيري يف معايري االئتمان دور ًا رئي�سي ًا يف فهم �سلوك الإقرا�ض
 وقد �أجرى م�صرف قطر املركزي كعادته يف ال�سنوات ال�سابقة،امل�صريف
م�سح ًا للإقرا�ض امل�صريف بهدف ا�ستكمال حتليل �أداء البنوك ومدى
.)3- 3 ا�ستقرارها (�إطار

Chart 3-4A: Sources of Funds
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Box 3-3: Bank Lending Survey

 م�سح الإقرا�ض امل�صريف:3-3 �إطار

The Bank Lending Survey data reflect the perceptions of
senior loan officers in the participating banks concerning
the changes in lending conditions, supply and demand for
loans for the last quarter, as well as their expectations for
the following survey period. The reported figures are then
represented by a diffusion index, which is a net percentage
difference between the positive and negative responses2 of
the survey participants.

يعك�س م�سح الإقرا�ض امل�صريف ت�صورات امل�س�ؤولني عن القرو�ض يف
البنوك امل�شاركة وذلك فيما يتعلق بتغيرّ �أو�ضاع الإقرا�ض وم�ستوى
 بالإ�ضافة �إىل،العر�ض والطلب على االئتمان خالل الربع الأخري
 ومن ّثم يتم متثيل الأرقام،توقعاتهم ب�ش�أن م�سح الإقرا�ض للفرتة التالية
 وهو عبارة عن الفرق بالن�سبة،الواردة يف امل�سح من خالل م�ؤ�شر االنت�شار
. للم�شاركني يف هذا امل�سح2املئوية بني الردود الإيجابية وال�سلبية

 م�ؤ�شرات الإقرا�ض امل�صريف خالل ال�سنتني الأخريتني:ر�سم بياين
Chart: Bank Lending Indices for last two years

2013 - 2012 م�ؤ�شرات الإقرا�ض امل�صريف الرئي�سية
Main Bank Lending Indices 2012-13
Indices
Overall BLS Index
Index for Demand
Index for Supply
Current
Situation
Index
Expectation Index

2.

مار�س
2012
Mar-12
2.9
-7.0
7.9

مار�س دي�سمرب �سبتمرب يونيو
دي�سمرب �سبتمرب يونيو
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
امل�ؤ�شرات
Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13
2.5
2.3
2.7
3.3
1.6
1.8
2.2 امل�ؤ�شر العام مل�سح الإقرا�ض امل�صريف
م�ؤ�شر الطلب
-5.7
-3.5
-2.3
4.6
2.8
3.3
0.0
م�ؤ�شر العر�ض
6.5
5.2
5.1
2.6
1.0
1.1
1.2

3.3

2.0

2.1

2.5

3.1

1.6

1.8

2.9

م�ؤ�شر الو�ضع احلايل

0.7

5.4

3.8

3.6

5.0

2.0

2.0

2.0

م�ؤ�شر التوقعات

A positive/negative value for the change in credit standards denotes a net

�صاف لأو�ضاع
ٍ  تي�سري/ ال�سالبة للتغري يف معايري االئتمان �إىل ت�شديد/ت�شري القيمة املوجبة2

tightening/easing of credit conditions. Similarly, a positive/negative value of the

 االنخفا�ض يف/ ال�سالبة لالئتمان كذلك على �صايف االرتفاع/ وتدل القيمة املوجبة.االئتمان

demand for loans reflects a net increase/ decrease in the demand for loans.
Financial Stability Review 2013
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Some of the salient points emerging from the data on
quarter-wise indices3 are as follows:

فيما يلي بع�ض النقاط البارزة الناجتة عن البيانات اخلا�صة
:3 بامل�ؤ�شرات امل�صنّفة ح�سب الأرباع

•

Overall bank lending index continues to be near zero
(i.e., lies near the central point) indicating that net effect
of supply and demand conditions remained almost at
neutral position. So banks continued to drive the lending
process in a balanced approach.

•ظ ّل امل�ؤ�شر العام للإقرا�ض امل�صريف يف م�ستوىً يقارب ال�صفر (�أي
 م�شري ًا بذلك �إىل �أن الأثر املرتتب على،)يقرتب من نقطة املركز
 ولذا وا�صلت.�أو�ضاع العر�ض والطلب قد ظ ّل تقريب ًا يف و�ضع حمايد
.البنوك دورها يف القيام بعمليات الإقرا�ض يف �إطار نهج متوازن

•

From the first quarter since March 2013, the participating
banks reported a net easing of demand conditions
for loans to the enterprise sector as compared to the
household sector.

 �أ�شارت البنوك امل�شاركة يف امل�سح،2013 •منذ الربع الأول من مار�س
�صاف يف �أو�ضاع الطلب على االئتمان مقارن ًة
ٍ �إىل وجود تي�سري
.بالقطاع العائلي

•

Almost 41% of the banks reported easing of policies on
credit standards.

 من البنوك التي �شملها امل�سح �إىل وجود٪41 •�أ�شار ما يقارب
.ت�سهيالت يف ال�سيا�سات اخلا�صة مبعايري منح االئتمان

•

Loan demand conditions increased marginally during
2013 as opposed to decline in the previous year.
Furthermore, the survey results showed no change in the
last quarter of the year.

�سجلت �أو�ضاع الطلب على القرو�ض ارتفاع ًا هام�شي ًا خالل عام
ّ •
 وعالو ًة. على عك�س الرتاجع الذي �شهدته يف العام ال�سابق2013
على ذلك مل تظهر نتائج امل�سح �أي تغيري خالل الربع الأخري من
.العام

•

On the supply side, banks reported tightening of credit
conditions during 2013 on enterprises sector as well as
on household sector.

 جل�أت البنوك �إىل ت�ضييق �أو�ضاع منح االئتمان،•يف جانب العر�ض
. والقطاع العائلي، لقطاع ال�شركات2013 خالل عام

•

A larger proportion of credit standards and norms on
lending to household sector were tightened as compared
to the previous year.

•مت ت�ضييق جزء �أكرب من معايري وقواعد منح الإقرا�ض للقطاع
.العائلي مقارن ًة بالعام ال�سابق

•

Based on a wide range of supply and demand factors4
which affect current situation index, more than 40% of
the banks changed the price of bank credit

 التي ت�ؤثر على4•ا�ستناد ًا �إىل نطاق وا�سع من عوامل العر�ض والطلب
 من البنوك بتغيري �سعر٪40  قام �أكرث من،م�ؤ�شر الو�ضع احلايل
.االئتمان امل�صريف

•

The expectation index5 indicates a conservative but a
positive movement.

. ن�شاط ًا بطيئ ًا لكنه �إيجابي ًا5• ُيظهر م�ؤ�شر التوقعات

Bank credit and deposit
The moderation of growth of credit during 2013 from very high
growth in the previous year was due to sharp deceleration
3.
4.

5.

The index ranges from -100 to +100.
Such as the prevailing competitive forces in credit markets, the availability
of alternative sources of finance, the cost and availability of loanable
funds, the value of collateral, financing needs in the economy, etc.
This summarizes the perception of lending officers on credit supply &
demand, and going forward.

85 Financial Stability Review 2013

االئتمان امل�صريف والودائع
 بعد منو مرتفع جد ًا،2013 ُيعزى االعتدال يف منو االئتمان خالل عام
 �إىل التباط�ؤ احلاد يف منو االئتمان املمنوح للقطاع العام،يف العام ال�سابق
.100+  �إىل100- ترتاوح قيمة امل�ؤ�شر بني3

.3

 وتكلفة الأموال، وتوافر م�صادر متويل بديلة،مثل قوى التناف�س ال�سائدة يف �أ�سواق االئتمان4

.4

. وغريها، واحتياجات التمويل يف االقت�صاد، وقيمة ال�ضمان،املتاحة للإقرا�ض وتوافرها
يلخ�ص هذا امل�ؤ�شر توقعات امل�س�ؤولني عن الإقرا�ض حول م�ستوى العر�ض والطلب على االئتمان5

.5

.وما �إىل ذلك
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(ر�سم بياين �5-3أ)� ،إال �أن االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص �شهد ت�سارع ًا
الحظ �أن االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص �شهد منو ًا
هام�شي ًا يف النمو .و ُي َ
بوترية ثابتة تقريب ًا خالل الثالث �سنوات الأخرية ،بينما �شهد االئتمان
املمنوح للقطاع العام تقلبات كبرية .وعلى نقي�ض التطورات التي طر�أت
على جانب االئتمان� ،شهدت الودائع ت�سارع ًا يف النمو يف كال القطاعني
اخلا�ص والعام ،حيث كان هذا الت�سارع �أكرث حدة يف القطاع العام (ر�سم
بياين 5-3ب).

in credit to public sector (Chart 3-5A). Credit to private
sector, however, accelerated marginally. It may be observed
that credit to private sector has been growing almost at a
steady pace in the last 3 years while that to public sector has
witnessed wide fluctuations. Contrary to the developments
on the credit front, deposits witnessed acceleration in both
private and public sector, the latter witnessing a much
sharper acceleration (Chart 3-5B).

ر�سم بياين 5-3ب :التطورات يف الودائع ح�سب القطاعات االقت�صادية
Chart 3-5B: Developments in sectoral deposit

ر�سم بياين �5-3أ :التطورات يف االئتمان ح�سب القطاعات االقت�صادية

Chart 3-5A: Developments in sectoral credit

يرجع �سبب انخفا�ض االئتمان املمنوح للقطاع العام �إىل الهبوط احلاد يف
االئتمان بالعملة الأجنبية الذي كان له دور �أكرب من املتوقع من حيث �أنه
عادل االرتفاع الذي �شهده االئتمان املمنوح بالعملة املحلية (ر�سم بياين
�6-3أ و 6-3ب) .وقد �شهد االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص بالعملتني
املحلية والأجنبية منو ًا بوترية ثابتة ومعدل متوا�ضع.

The decline in credit to public sector was due to sharp fall
in foreign currency credit which more than offset the rise in
domestic currency credit (Charts 3-6A and 3-6B). Credit to
private sector, in domestic currency as well as foreign curency
has been growing at a steady and modest rate.

ر�سم بياين 6-3ب :االئتمان املمنوح بالعملة املحلية للقطاعني العام واخلا�ص

ر�سم بياين �6-3أ :االئتمان املمنوح بالعملة الأجنبية للقطاعني العام واخلا�ص

Chart 3-6B: Local Currency Credit to Public and Private Sectors

Chart 3-6A: Foreign Currency Credit to Public and Private Sectors

يو�ضح جدول  3-3التغريات يف هيكل ائتمان القطاع اخلا�ص ا�ستناد ًا �إىل
بيانات نهاية العام .ورغم �أن منو �إجمايل االئتمان �إىل ائتمان القطاع
اخلا�ص ظل يف و�ضع م�ستقر� ،إال �أن منو االئتمان املمنوح للعديد من
�سجل قطاع العقارات ،الذي
القطاعات قد �شهد تفاوت ًا كبري ًا .حيث ّ

Table 3-3 presents the changes in the structure of private
credit based on year end data. Though growth in overall
credit to private sector credit remained steady, growth in
various segments varied significantly. Real estate sector,
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which accounts for the largest share in the private sector
credit and had been growing very rapidly in the past, recorded
some moderation of growth in credit absorption during 2012
and witnessed a decline in 2013. Services and contractors
recorded sharp growth during the year. Consumption credit
also recorded acceleration during the year. On the other
hand, general trade and industry recorded deceleration.

ي�ستحوذ على �أكرب ح�صة من ائتمان القطاع اخلا�ص والذي كان ي�شهد
 اعتدا ًال يف منو قدرته ال�ستيعاب االئتمان،منو ًا �سريع ًا جد ًا يف ال�سابق
 �أما قطاعي اخلدمات،2013  وتراجع ًا يف عام2012 خالل عام
�سجل ائتمان
ّ  كما،�سجال منو ًا حاد ًا خالل هذا العام
ّ واملقاوالت فقد
 ومن جهة �أخرى �شهد قطاع.القطاع اال�ستهالكي ت�سارع ًا خالل العام
.التجارة العامة وقطاع ال�صناعات التحويلية تباط�ؤ ًا يف النمو

) هيكل ائتمان القطاع امل�صريف (نهاية ال�سنة:3-3 جدول
Table3-3: Structure of private sector credit (end of the year)
احل�صة
Share
12.9
3.4
6.4
33.1
27.5
13.8
2.9
100.0

General Trade
Industry
Contractors
Real Estate
Consumption
Services
Others
Gross Private Credit

2012
2012
معدل النمو
Growth
23.8
32.6
2.0
12.3
4.5
20.3
88.0
13.5

Intra-year data on two major segments of private credit, viz.
real estate and consumption, indicate some deceleration in
the second quarter. While credit to real estate recorded partial
recovery, consumption grew sharply during the second half
of the year (Chart 3-7).

احل�صة
Share
12.3
3.3
8.0
29.1
27.4
17.7
2.3
100.0

2013
2013
معدل النمو
Growth
8.2
12.7
41.0
-0.2
12.9
45.2
-10.1
13.5

التجارة العامة
ال�صناعة
املقاوالت
العقارات
اال�ستهالك
اخلدمات
�أخرى
�إجمايل االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص

�أظهرت البيانات �أثناء العام لأهم قطاعني يف القطاع اخلا�ص وهما
القطاعني العقاري واال�ستهالكي �شيئ ًا من التباط�ؤ يف منوهما يف الربع
، يف حني �شهد االئتمان املمنوح للقطاع العقاري انتعا�ش ًا جزئي ًا.الثاين
حقق قطاع اال�ستهالك منو ًا حاد ًا خالل الن�صف الثاين من العام (ر�سم
.)7-3 بياين

 �أهم العوامل املحفزة لالئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص:7-3 ر�سم بياين
Chart 3-7: Major drivers of private credit

The role of real estate sector in the global financial crisis is
well known. In view of the large role played by the real estate
sector in the domestic financial sector and the domestic
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economy, QCB monitors closely the developments in housing
credit as well as movements in the prices of housing. There
has been significant increase in housing prices in recent times
(Box 3-4).

 حيث كانت. ف�ض ًال عن حركة �أ�سعار امل�ساكن،املمنوح لقطاع الإ�سكان
هناك زيادة كبرية يف �أ�سعار امل�ساكن يف الآونة الأخرية ولكنها ال تزال
.)4-3 دون م�ستوياتها ال�سابقة (�إطار

Box 3-4: Movements in Real Estate Prices

 حركة �أ�سعار العقارات:4-3 �إطار
 التي و�ضعتها احلكومة2016-2011 �إن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
 الأطول �أج ًال ت�شمل خطط ًا للقيام2030 يف �إطار ر�ؤية قطر الوطنية
باال�ستثمارات هائلة يف البنية التحتية العامة مبا فيها اال�ستثمارات
 والتي يرتتب عليها،2022 املرتبطة بتنظيم ك�أ�س العامل لكرة القدم
 والزيادة احلا�صلة يف الطلب على.زيادة م�ستمرة يف العمالة الوافدة
 ويف ال�سنوات.امل�ساكن جتعل القطاع العقاري جمال جذب لال�ستثمار
 ُيع ّد كل من القطاع العقاري وقطاع املقاوالت يف قطر من بني،الأخرية
.�أعلى القطاعات �أدا ًء على م�ستوى ال�شرق الأو�سط

Globally, real estate sector has been monitored inter alia
by financial stability regulators in view of the absorption
of credit from the banks and its volatility with far-reaching
implications for the financial sector and the economy as a
whole. In Qatar, real estate accounts for a major share of the
credit of the banks. QCB has been regularly monitoring the
developments in real estate sector. One of the measures used
to assess the developments in the real estate sector is the real
estate price index which is based on composite of prices for
land, villas and residential buildings.

يتم ر�صد القطاع العقاري على ال�صعيد العاملي من بني �أمور �أخرى من
قبل اجلهات امل�س�ؤولة عن اال�ستقرار املايل يف �ضوء ا�ستيعاب االئتمان من
.البنوك وتقلباته والآثار بعيدة املدى على القطاع املايل واالقت�صاد ككل
وي�ستحوذ القطاع العقاري يف دولة قطر على ح�صة كبرية من االئتمان
 ويقوم م�صرف قطر املركزي بانتظام بر�صد التطورات التي.امل�صريف
 و�أحد املقايي�س امل�ستخدمة لتقييم التطورات،ي�شهدها هذا القطاع
يف القطاع العقاري هو م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات الذي يقوم على �أ�سا�س
.جمموعة مك ّونة من �أ�سعار الأرا�ضي والفلل واملباين ال�سكنية

The National Development Strategy 2011–2016 of the
Government as part of the longer term National Vision
2030 has plans for huge investment in public infrastructure,
including investment towards the FIFA World Cup 2022. This
entails continuous increases in the expatriate labour force.
The resultant increase in demand for housing makes the
real estate sector an attractive area for investment. In recent
years, Qatar’s real estate and construction sectors are among
the top performers in the Middle East.

 حركة م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ساكن:ر�سم بياين
Chart: Movements in House Price Index

Since July 2009, Qatar’s real estate prices has been growing
steadily. It recorded a growth of 52.6% from December
Financial Stability Review 2013

�سجل
ّ  حيث،2009 �شهد قطاع العقارات بدولة قطر منو ًا ثابت ًا منذ عام
.2013  �إىل دي�سمرب2010  خالل الفرتة من دي�سمرب٪52.6 منو ًا بن�سبة
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2010 to December 2013. The index reached its peak in May
2013 month at 190.1 before dropping to 178.6 in Jun 2013
and further slipped to 174.2 in July 2013. Again it started
mounting up marginally and reached 189.8 in December
2013. It remained below the all-time high of 192.2 in
September 2008. The Y-o-Y growth as at end-December 2013
has been 20.7%.

 قبل �أن يهبط190.1  عند2013 �سجل امل�ؤ�شر �أق�صى قيمة له يف مايو
ّ وقد
 لي�صل2013  والذي ازداد تراجع ًا يف يوليو،2013  يف يونيو178.6 �إىل
 يف189.8  ّثم عاد لريتفع مر ًة �أخرى هام�شي ًا لي�صل �إىل،174.2 �إىل
 �إال �أن امل�ؤ�شر ّظ ّل يف م�ستوى �أدنى من �أعلى قيمة �شهدها،2013 دي�سمرب
 يف٪20.7  وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي.2008  يف �سبتمرب192.2 عند
.2013 نهاية دي�سمرب

The real estate prices are influenced substantially by changes
in the cost of land. If land prices rise, the price for villas,
apartments and other real estate properties are also likely to
go up. The rapid growth of infrastructure development in the
run up to FIFA 2022 is expected to be the major driver for
change in prices of land and its transmission to real estate
prices.

تت�أ ّثر �أ�سعار العقارات ت�أ ّثر ًا ملحوظ ًا بالتغريات التي تطر�أ على تكلفة
 ف�إنه من املرجح �أن ترتفع، ف�إذا ما ارتفعت �أ�سعار الأرا�ضي،الأرا�ضي
 ومن املتو ّقع �أن تكون.�أ�سعار الفلل وال�شقق واملمتلكات العقارية الأخرى
�سرعة منو تطورات البنية التحتية يف خ�ضم التح�ضريات لتنظيم ك�أ�س
 هي املحرك الرئي�سي لتغري �أ�سعار الأرا�ضي2022 العامل لكرة القدم
.وانتقال هذا التغري �إىل �أ�سعار العقارات

Based on past performance, the real estate sector in Qatar can
be viewed as an important contributor in the growth of the
financial sector in particular and in the development of the
Qatari economy in general. It is anticipated that the importance
of the sector will grow further as the implementation of the
National Vision 2030 gains momentum particularly in light of
the projects launched towards readiness for 2022 FIFA World
Cup. Given the importance of the sector for both growth and
stability, QCB is closely monitoring the developments in the
sector.

 ميكن اعتبار القطاع العقاري بدولة قطر،بنا ًء على �أدائه يف ال�سابق
م�ساهم ًا هام ًا يف منو القطاع املايل على وجه اخل�صو�ص ويف تطور
 ومن املتو ّقع �أن تزداد �أهمية هذا القطاع.االقت�صاد القطري ب�شكل عام
 ال �سيما يف،2030 �أكرث يف ظل التو�سع يف تطبيق ر�ؤية قطر الوطنية
�ضوء امل�شاريع التي مت �إطالقها يف خ�ضم التح�ضريات ال�ست�ضافة ك�أ�س
 وبالنظر �إىل �أهمية هذا القطاع لتحقيق النمو.2022 العامل لكرة القدم
. يقوم م�صرف قطر املركزي بر�صد تطوراته عن كثب،واال�ستقرار

Contrary to previous year when the deposit growth was
stagnant in the first half and accelerated in the second half,
data on changes in deposits indicate faster growth in deposits
in the first half of the year (Chart 3-8). The growth in public
and private deposits was steady while NR deposits declined
during the first three quarters but recovered partially in the
last quarter.

بخالف العام املا�ضي عندما كان منو الودائع ثابت ًا خالل الن�صف الأول
 �أظهرت البيانات،من العام وبد�أ بالت�سارع خالل الن�صف الثاين منه
اخلا�صة بالتغريات التي تطر�أ على الودائع وترية منو �أ�سرع خالل
 فقد �شهد منو ودائع.)8-3 الن�صف الأول من هذا العام (ر�سم بياين
 بينما تراجعت ودائع غري املقيمني،القطاعني العام واخلا�ص ا�ستقرار ًا
 �إال �أنها ا�ستعادت منوها جزئي ًا خالل الربع،خالل الأرباع الثالثة الأوىل
.الأخري من العام

89 Financial Stability Review 2013

2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي

تطـورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

 النمو يف حجم الودائع:8-3 ر�سم بياين
Chart 3-8 : Growth in deposits structure

The increase in deposits in the second quarter accounted for
more than half of the annual increase. Most of the increase in
foreign currency deposits came from the public sector while
the private sector was the major contributor to the increase
in domestic deposits (Table 3-4). Non-resident deposits, both
foreign currency and domestic currency, which had doubled
in the previous year, declined during 2013.

ا�ستحوذت الزيادة يف الودائع خالل الربع الثاين على �أكرث من ن�صف
 وقد جاءت معظم الزيادة يف الودائع بالعملة،معدل الزيادة ال�سنوية
 يف حني كان القطاع اخلا�ص �أكرب م�ساهم،الأجنبية بف�ضل القطاع العام
 �أما ودائع غري املقيمني.)4-3 يف زيادة الودائع بالعملة املحلية (جدول
 فقد تراجعت،بالعمالت الأجنبية واملحلية التي ت�ضاعفت يف العام ال�سابق
.2013 خالل عام

 احلركة الف�صلية للتغري الإ�ضايف يف الودائع:4-3 جدول
Table 3-4: Incremental change in deposit – quarterly movements
)(باملليار ريال قطري ما مل يذكر خالف ذلك

(QR billion, unless stated otherwise)

الودائع بالعملة الأجنبية

الودائع بالعملة املحلية

FC-deposit

2013 مار�س
Mar-13
2013 يونيو
Jun-13
2013 �سبتمرب
Sep-13
2013 دي�سمرب
Dec-13
الزيادة على �أ�سا�س �سنوي
Increase (y-o-y)
)٪( النمو على �أ�سا�س �سنوي
Growth (%; y-o-y)
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Domestic currency deposit

القطاع العام

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

غري املقيمني

Public

Private

NR

الودائع
الإجمالية
Gross
Deposit

Public

Private

NR

7.4

15.0

-1.8

-3.4

8.6

2.8

28.6

21.5

0.3

0.6

13.3

14.4

-2.0

48.1

-0.9

-1.2

5.6

9.4

-4.0

-2.1

-8.8

7.6

0.1

5.6

-5.5

14.8

-0.2

22.4

35.55

14.26

-5.62

13.85

33.81

-1.53

90.32

32.8

55.7

-17.9

19.1

16.0

-16.3

19.7

القطاع العام غري املقيمني
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An analysis of maturity pattern of deposits reveals that
deposits withdrawable on demand and deposits upto
3-month maturity account for about 80% of total deposits
(Chart 3-9). Weighted average interest rates on deposits
across all maturities recorded some softening as funding gap
of banks was lower due to deceleration of credit and sharp
rise in deposits. The decline in the deposit rate in the second
quarter may have contributed to the deceleration of the
growth in deposits in the third quarter of 2013.

�أظهر حتليل منط ا�ستحقاق الودائع �أن ح�صة الودائع القابلة لل�سحب عند
 وح�صة الودائع يف جمموعات اال�ستحقاق ق�صرية الأجل التي،الطلب
 من �إجمايل الودائع (ر�سم بياين٪80  �شهور قد بلغت نحو3 ت�صل �إىل
 وقد �شهد املتو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع بالن�سبة.)9-3
 حيث كانت الفجوة،جلميع فرتات اال�ستحقاق انخفا�ض ًا �إىل حد ما
. وارتفاع منو الودائع ب�شكل حاد،التمويلية �أقل نتيجة تباط�ؤ منو االئتمان
وقد يكون النخفا�ض �أ�سعار الفائدة على الودائع يف الربع الثاين دور يف
.2013 تباط�ؤ منو الودائع يف الربع الثالث من عام

 توزيع فرتات ا�ستحقاق الودائع ومتو�سط ال�سعر املرجح للفائدة:9-3 ر�سم بياين
Chart 3-9: Maturity distribution of deposits and weighted average interest rate

Liquidity and funding

As indicated earlier, growth in credit decelerated but deposits
accelerated during 2013 resulting in lowering of loan to
deposit ratio and reduction of funding gap (Chart 3-10). The
consequent easing of liquidity available with the banks was
reflected in higher investments made by the banks during
the year. After witnessing some growth in the previous year,
funds from external sources remained stagnant during the
year. This partly reflected the increase in cost of external
funding.

ال�سيولة والتمويل
 فقد تباط�أ منو االئتمان يف حني �شهدت الودائع،كما مت الإ�شارة �سابق ًا
 مما �أ�سفر عن خف�ض ن�سبة القرو�ض،2013 ت�سارع ًا يف منوها خالل عام
 وقد انعك�س.)10-3 �إىل الودائع وخف�ض فجوة التمويل (ر�سم بياين
تي�سري و�ضع ال�سيولة املتاحة لدى البنوك يف ارتفاع ا�ستثمارات البنوك
 �أما م�صادر التمويل اخلارجية فبعد �أن �شهدت منو ًا يف العام.خالل العام
 الأمر الذي انعك�س جزئي ًا من، ظلت على حالها خالل هذا العام،املا�ضي
.خالل الزيادة التي طر�أت على تكلفة التمويل اخلارجي

 التطورات التي طر�أت على ال�سيولة والتمويل اخلارجي:10-3 ر�سم بياين
Chart 3-10: Progress in liquidity and external funding
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The composition of external funding changed during
2013 with the share of debt securities rising sharply from
19.9% to 29.3% while that of head office/branches (HO/B)
declined sharply from 45.7% to 36.3% (Chart 3-11). The
share of foreign financial institutions (FFI) remained stable.
Substitution of short-term funds by debt securities of longer
tenure is expected to help in meeting the demand for longer
term credit with lower liquidity risks.

 حيث ارتفعت ح�صة،2013 تغيرّ تركيب التمويل اخلارجي خالل عام
،٪29.3 �إىل٪19.9 التمويل اخلارجي من �أوراق الدين ارتفاع ًا حاد ًا من
٪45.7  الفروع ب�شكل حاد من/يف حني تراجعت ح�صة املكتب الرئي�سي
 �أما ح�صة امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية،)11-3  (ر�سم بياين٪36.3 �إىل
 ومن املتو ّقع �أن ت�ساعد اال�ستعا�ضة عن الأموال.فقد ظلت م�ستقرة
ق�صرية الأجل ب�أوراق الدين الأطول �أج ًال يف تلبية الطلب على االئتمان
.طويل الأجل مبخاطر �سيولة �أقل

 مكونات التمويل اخلارجي:11-3 ر�سم بياين
Chart 3-11: Composition of External Funding

Barring few months, banks maintained high level of liquid
assets during 2013 (Chart 3-12). The ratio of liquid assets
to short-term funded liabilities hovered mostly in the range
40-50%, thereby indicating that the banks are capable of
meeting some liquidity stress without any disruption.

عال من املوجودات
ٍ ً حافظت البنوك على م�ستوى،با�ستثناء بع�ض الأ�شهر
 وقد ت�أرجحت ن�سبة.)12-3  (ر�سم بياين2013 ال�سائلة خالل عام
،٪50-40 املوجودات ال�سائلة �إىل املطلوبات املم ّولة ق�صرية الأجل بني
مما ي�شري �إىل �أن البنوك قادرة على مواجهة �ضغط ال�سيولة دون حدوث
.�أي خلل

 مكونات التمويل اخلارجي:12-3 ر�سم بياين
Chart 3-12: Liquid assets and short - term funded liabilities
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الأن�شطة خارج امليزان ّية العمومية

Off-balance sheet activities
Off-balance sheet activities rose during the year due to
increase in derivatives, indirect credit facilities and financial
obligations (Table 3-5). From a low base, investment activities
also recorded a sharp growth. Islamic as well as conventional
banks recorded increase in the share of various off balance
sheet activities in their total assets as compared to the
previous year. The share of indirect credit facilities declined
and that of financial obligations and derivatives increased in
the case of foreign banks.

ارتفعت الأن�شطة خارج امليزانية خالل هذا العام نتيجة منو امل�شتقات
املالية والت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة وااللتزامات املالية (جدول
.�سجلت �أن�شطة اال�ستثمار منو ًا حاد ًا بعد تدين حجمها
ّ  كما.)5-3
وقد �شهدت البنوك الإ�سالمية والتقليدية منو ًا يف ح�صة العديد من
.الأن�شطة خارج امليزانية يف �إجمايل موجوداتها مقارن ًة بالعام املا�ضي
 فقد تراجعت ح�صة الت�سهيالت االئتمانية،�أما بالن�سبة للبنوك الأجنبية
. يف حني ارتفعت ح�صة االلتزامات املالية وامل�شتقات،غري املبا�شرة

 حجم تعر�ض البنوك للمخاطر خارج امليزان ّية العمومية:5-3 جدول
Table 3-5: Off-balance sheet exposure of banks
Item

)٪( الن�سبة �إىل �إجمايل املوجودات
معدل النمو
Ratio to total assets (%)
)٪( الإجمايل
 البنوك الأجنبية البنوك التقليدية البنوك الإ�سالمية جميع البنوكOverall Growth
All Banks
Islamic
Conventional
Foreign
(%)

Indirect credit facilities

16.9

15.4

11.8

114.1

17.7

Financial obligations
Investment activities
Others
Total

9.9
1.7
14.8
43.3

8.1
0.1
9.8
33.4

9.2
2.4
14.6
38.0

34.0
0.0
47.7
195.8

21.1
40.3
77.1
35.0

Income, expense and profitability

البيان
الت�سهيالت االئتمانية
غري املبا�شرة
االلتزامات املالية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�أخرى
املجموع

الدخل وامل�صروفات والربحية

In view of deceleration in credit and easing of interest rates,
growth in interest income declined during 2013 (Table 3-6).
However, share of interest income in total income increased
as trading income almost halved during the year due to
losses arising from revaluation and sale of debt securities.
Income from commissions and forex income recorded
acceleration. Consequent to sharp decline in trading income
and deceleration in interest income, growth in total income
of the banks slowed down during the year.

 نتيجة تباط�ؤ منو االئتمان2013 تراجع منو الدخل من الفائدة خالل عام
 �إال �أن ح�صة الدخل من الفائدة.)6-3 وتي�سري �أ�سعار الفائدة (جدول
يف �إجمايل الدخل ارتفعت ب�سبب تراجع ح�صة الدخل من املتاجرة �إىل
 وذلك نتيجة اخل�سائر الناجمة عن �إعادة،الن�صف خالل هذا العام
 �أما الدخل من العموالت وعمليات النقد.تقييم �أوراق الدين وبيعها
 ونتيج ّة للهبوط احلاد يف ح�صة الدخل.�سجل ت�سارع ًا يف النمو
ّ الأجنبي
 �شهد النمو يف �إجمايل دخل،من املتاجرة وتباط�ؤ منو الدخل من الفائدة
.البنوك تباط�ؤ ًا خالل هذا العام

Total expenses also recorded a lower growth due to
deceleration in its two major components accounting for
three-fourths of expenses, viz. interest expenses and general
and administration expenses. Provisions accelerated due to
larger provisions for loans and debt securities. Commission
fees, accounting for a small share in total expenses,
accelerated sharply during the year. Net income recorded
a lower growth due to sharper deceleration in total income
than that recorded by total expenses.

�سجل �إجمايل امل�صروفات معدل منو �أقل نظر ًا للتباط�ؤ الذي طر�أ على
ّ
،اثنني من �أهم مك ّوناتها التي ا�ستحوذت على ثالثة �أرباع امل�صروفات
 وقد ت�سارع.وهي م�صروفات الفوائد وامل�صروفات العمومية والإدارية
منو املخ�ص�صات نتيجة زيادة حجم املخ�ص�صات على القرو�ض و�أوراق
 وبالن�سبة لر�سوم العموالت التي ا�ستحوذت على ح�صة �صغرية.الدين
 فقد �شهدت ت�سارع ًا حاد ًا يف النمو خالل هذا،من �إجمايل امل�صروفات
�سجل معدل منو منخف�ض نتيجة التباط�ؤ
ّ  �أما �صايف الدخل فقد.العام
.احلاد يف منو �إجمايل الدخل مقارن ًة ب�إجمايل امل�صروفات
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 هيكل الدخل وامل�صروفات:6-3 جدول
Table 3-6: Structure of income and expenses

Interest income
Trading income
Forex income
Commission
received
Others
Total income
Interest
expenses
General and
admn. expenses
Provision
Commission
paid
Others

Total expenses
Net Income

2011
Share 2011

2012
Share 2012

2013
Share 2013

3.0

2.9

3.4

2.8

21.9

11.6

10.1

10.5

-5.7

8.8

العموالت امل�ستلمة

7.3
100.0

5.5
100.0

5.3
100.0

-18.2
7.8

1.3
4.8

�أخرى
�إجمايل الدخل

43.0

44.2

42.6

11.9

2.2

م�صروفات الفوائد

31.5

33.0

33.8

14.4

8.7

18.8

16.0

16.2

-6.8

7.0

امل�صروفات العمومية
والإدارية
املخ�ص�صات

2.0

2.3

3.1

24.3

45.2

العمولة املدفوعة

4.7
100.0

4.5
100.0

4.3
100.0

3.7
9.0
6.6

2.2
6.1
3.6

�أخرى

74.3
3.8

77.7
3.7

78.9
1.9

2012  معدل النمو2013 معدل النمو
Growth 2012 Growth 2013
12.8
6.4
4.9
-45.7

الدخل من الفوائد
الدخل من املتاجرة
الدخل من عمليات
النقد الأجنبي

�إجمايل امل�صروفات
�صايف الدخل

The structure of income across bank groups remained similar.
The index of income diversification (DIV)6 indicates marginal
increase in concentration as the value of the index declined
from 0.41 to 0.39. The least diversified group, Islamic banks,
recorded increase in diversification with the index value
improving from 0.29 in 2012 to 0.31 in 2013. During the
same period, conventional banks recorded a decline in DIV
from 0.42 to 0.40. DIV for foreign banks continued to remain
at 0.50.

 حيث ي�شري،ظ ّل هيكل الدخل فيما بني جمموعات البنوك على حاله
 �إىل زيادة الرتكز هام�شي ًا ب�سبب تراجع قيمة6م�ؤ�شر تنوع الدخل
�سجلت البنوك الإ�سالمية (�أقل
ّ  وقد،0.39  �إىل0.41 امل�ؤ�شر من
حت�سنت قيمة امل�ؤ�شر من
حيث
،جمموعات البنوك تنوع ًا) تنوع ًا �أكرب
ّ
و�سجلت البنوك
ّ .2013  يف عام0.31  لت�صل �إىل2012  يف عام0.29
 �إىل0.42 التقليدية خالل نف�س الفرتة تراجع ًا يف م�ؤ�شر تنوع الدخل من
.0.50  �أما البنوك الأجنبية فقد ظل امل�ؤ�شر اخلا�ص بها عند،0.40

More than 80% of Islamic banks’ income came from profit
income (Chart 3-13). In the case of conventional banks,
interest income accounted for about three-fourths of the
total income. On the expenditure side, profit/interest expense
accounted for over 40% of the total expenditure (Chart 3-14).

 من الدخل لدى البنوك الإ�سالمية م�صدره الدخل٪80 كان �أكرث من
 فقد، �أما بالن�سبة للبنوك التقليدية.)13-3 من الأرباح (ر�سم بياين
.ا�ستحوذ الدخل من الفائدة على حوايل ثالثة �أرباع �إجمايل الدخل
 الفوائد/ فقد ا�ستحوذت م�صروفات الأرباح،وفيما يتعلق بجانب الإنفاق
.)14-3  من �إجمايل الإنفاق (ر�سم بياين٪40 على �أكرث من

6.

 يتم ح�ساب م�ؤ�شر تنوع الدخل على،ح�سب ما �أ�شري �إليه يف تقرير اال�ستقرار املايل ال�سابق6
 = �صايف الدخل منNET  حيث،)SH2Net + SH2NON(-1=DIV :النحو التايل
 (�صايف/ = �صايف الدخل من الفوائدSHNET = الدخل من غري الفوائد وNONالفوائد و
 (�صايف/  = الدخل من غري الفوائدSHNON ،) الدخل من غري الفوائد+الدخل من الفوائد
 حيث، والقيم الأعلى تعني مزيج ًا �أكرث تنوع ًا.) الدخل من غري الفوائد+الدخل من الفوائد
 تعادل0.5  يف حني يعني،) �أن جميع الإيرادات ت�أتي من م�صدر واحد (تركيز كامل0.0 يعني
.)بني �صايف الدخل من الفوائد والدخل من غري الفوائد (تنويع تام

As indicated in the previous Report, the index of diversification (DIV) is
calculated as DIV=1-(SH2Net + SH2NON), where NET =net interest income,
NON=non-interest income and SHNET = NET/ (NET+NON); SHNON=NON/
(NET+NON). Higher value indicates greater diversification. 0.0 means that
all revenues come from a single source (complete concentration), while
0.5 is an even split between NET and NON (complete diversification).
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 هيكل الدخل ح�سب جمموعات البنوك:13-3 ر�سم بياين

 هيكل امل�صروفات ح�سب جمموعات البنوك:14-3 ر�سم بياين

Chart 3-13: Bank group-wise structure of income

Chart 3-14: Bank group-wise structure of expenses

Various indicators of profitability recorded a decline during
the year (Table 3-7). Sharper deceleration in net income and
interest income than that of the assets led to further lowering
of return on average assets (RoAA) and net interest margin
(NIM). Sharp increase in Tier 1 capital7 also contributed to
the decline in the return on Tier 1 capital (RoTC). Ratio of
operating expense to total assets recorded marginal decline
during the year.

�شهدت خمتلف م�ؤ�شرات الربحية تراجع ًا يف حركتها خالل هذا العام
 فقد �أدى التباط�ؤ احلاد يف منو �صايف الدخل والدخل،)7-3 (جدول
من الفوائد مقارن ًة باملوجودات �إىل زيادة انخفا�ض العائد على متو�سط
 كما كان للنمو احلاد يف ر�أ�س املال.املوجودات و�صايف هام�ش الفائدة
 دور يف االنخفا�ض الذي طر�أ على العائد على ر�أ�س املال7الأ�سا�سي
 و�شهدت ن�سبة م�صروفات الت�شغيل �إىل �إجمايل املوجودات.الأ�سا�سي
.تراجع ًا هام�شي ًا خالل هذا العام

7.

Part of the increase in Tier1 capital can be attributed to reclassification of

ميكن �أن ُيعزى جزء من زيادة ر�أ�س املال الأ�سا�سي �إىل �إعادة ت�صنيف ر�أ�س املال الأ�سا�سي7

tier 1 capital which now also includes risk reserves, positive values of fair

الذي �أ�صبح حالي ًا ي�شمل احتياطي املخاطر والقيمة املوجبة لتعديل القيمة العادلة ور�أ�س املال

value adjustment and additional capital.
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جدول  :7-3م�ؤ�شرات ربحية البنوك ()٪
)Table 3-7: Indicators of bank profitability (%
م�صروفات الت�شغيل �صايف �إيرادات الت�شغيل �صايف هام�ش الفائدة العائد على ر�أ�س املال الأ�سا�سي العائد على متو�سطاملوجودات
RoAA
RoTC
NIM
NoI
OE
1.2

2.4

2.5

21.5

2.9

1.1

2.4

2.7

19.9

2.6

1

2.5

2.9

21.2

2.6

0.9

2.4

2.8

18.5

2.6

0.9

2.1

2.6

18.1

2.3

0.8

2.0

2.4

15.7

2.1

حتليل اال�ستقرار
تتمتع البنوك يف دولة قطر مب�ستوى جيد من الر�سملة والربحية .ويف
ظل م�شاعر عدم اليقني على امل�ستويني الدويل والإقليمي� ،شهدت بع�ض
املخاطر لدى البنوك ارتفاع ًا متوا�ضع ًا خالل عام � ،2013إال �أنها ظلت
يف م�ستوى �أدنى من حدودها وم�ستوياتها املرتفعة التي كانت عليها
يف ال�سابق (ر�سم بياين  .)15-3وقد تراجعت ن�سبة ر�أ�س املال �إىل
املرجحة ب�أوزان املخاطر خالل هذه العام ،ولكنها جتاوزت
املوجودات ّ
احلد الأدنى القانوين �إىل حد كبري .وقد ارتفعت كذلك ن�سبة التعرث يف
ال�سداد فيما يتعلق باملوجودات امل�صرفية ارتفاع ًا هام�شي ًا خالل هذا
العام ،ولكن ظلت ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض �أقل من
� .٪2إ�ضاف ًة �إىل �أن املخاطر النا�شئة عن انخفا�ض م�ستوى الربحية ظلت
حمدودة ،حيث �أن تدهور م�ستوى الربحية لدى البنوك كان هام�شي ًا فقط
خالل هذا العام .وارتفعت كذلك خماطر ال�سيولة خالل العام ،وذلك
ب�سبب تراجع ح�صة املوجودات ال�سائلة يف �إجمايل املوجودات� ،إال �أن هذه
�سجلت
�سجلت م�ستويات �أقل مما كانت عليه يف عام  .2010كما ّ
املخاطر ّ
ن�سبة التكلفة �إىل الدخل تراجع ًا ،لكنها تظل �أف�ضل مما كانت عليه يف
عام  .2010لذلك نالحظ ارتفاع �إجمايل املخاطر امل�صرفية خالل هذا
امل�سجلة خالل عام
العام ،ولكنها ظلت �أقل من حدودها ومن امل�ستويات ّ
.2009
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ال�سنة
Year

2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013

Stability Analysis
The banks in Qatar are well capitalised and profitable. In
view of uncertainties at global and regional level some risks
in the banks edged up modestly during 2013 but remained
below their threshold levels and their previous highs (Chart
3-15). Capital to risk weighted asset ratio (CRAR) declined
during 2013 but remained substantially above the regulatory
minimum. The delinquency in bank assets also rose marginally
during the year but the ratio of non-performing loans to
total loans remained below 2%. Further, the risk emanating
from lower profitability remained limited as the deterioration
in profitability of banks during the year was only marginal.
Liquidity risks also edged up during the year as the share of
liquid assets in the total assets declined but the risks remained
lower than the levels recorded in 2010. Similarly, the cost to
income ratio recorded some deterioration but continued to
be better than 2010. Thus, the overall banking risks edged up
during the year but remained lower than the threshold levels
and the levels witnessed during 2009.
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 حركة م�ؤ�شر ا�ستقرار القطاع امل�صريف:15-3 ر�سم بياين
Chart 3-15: Movements in Banking Stability Index

The movements in the average values of the risks during
the year under review as compared to the previous three
years are presented in the banking stability map (Chart
3-16). Profitability index indicates stability as the profit
ratios of banks changed only marginally. There was some
deterioration in liquidity during 2013. The soundness and
fragility risks were also higher as compared to previous two
years due to lower capital adequacy and higher NPL ratios.
However, soundness risks remained below that of 2010 levels.
Rise in cost to income was reflected in the rise in inefficiency
risks which can be attributed to deceleration in credit and
the consequent impact on interest income along with rise in
operating expenses.

تعر�ض خارطة ا�ستقرار البنوك �أدناه حركة متو�سط قيم املخاطر خالل
 و ُيظهر.)16-3هذا العام مقارن ًة بالأعوام الثالثة ال�سابقة (ر�سم بياين
م�ؤ�شر الربحية ا�ستقرار ًا نظر ًا لأن ن�سب ربحية البنوك مل تتغري �إال
 �أما خماطر ال�سيولة فقد �شهدت بع�ض الرتاجع خالل.تغري ًا هام�شي ًا
 وكانت خماطر ال�سالمة وال�ضعف �أعلى مقارن ًة بالعامني.2013 عام
ال�سابقني نظر ًا النخفا�ض ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وارتفاع ن�سب القرو�ض
 �إال �أن خماطر ال�سالمة ظلت �أقل من امل�ستوى الذي كانت عليه،املتعرثة
 وقد انعك�س ارتفاع ن�سبة التكلفة �إىل الدخل من خالل.2010 يف عام
ارتفاع خماطر عدم الكفاءة الذي ميكن �أن ُيعزى �إىل تباط�ؤ منو االئتمان
وما يرتتّب عليه من ت�أثري على الدخل من الفوائد جنب ًا �إىل جنب مع
.ارتفاع م�صروفات الت�شغيل

 خارطة ا�ستقرار القطاع امل�صريف:16-3 ر�سم بياين
Chart 3-16: Banking Stability Map

Note: Risk increases with increase in distance from the centre
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Select financial stability indicators present a mixed picture,
some indicating improvement in financial stability during
2013 while others indicating some deterioration but without
any major concern (Table 3-8). The ratio of regulatory capital
to risk weighted assets (CRAR) as well as that of tier1 capital
to the assets declined during the year. The ratio of nonperforming loans (NPLs) to total loans and to capital recorded
some increase. As stated earlier, profitability as well as cost to
income ratios too recorded some deterioration. On the other
hand, management asset, liability eased as loan to deposit
ratio improved during the year. The sectoral concentration
of credit also improved as the share of consumption and real
estate loans, the top two segments of private sector loans,
decreased during the year.

 فبع�ضها ي�شري،تعطي م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل املختارة �صورة متفاوتة
 والبع�ض الآخر ي�شري �إىل،2013 �إىل حت�سن اال�ستقرار املايل خالل عام
 فقد تراجعت.)8-3 تراجع م�ستواه دون وجود �أي خماوف تُذكر (جدول
املرجحة
ّ خالل هذا العام ن�سبة ر�أ�س املال التنظيمي �إىل املوجودات
 بينما. ف�ض ًال عن ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي �إىل املوجودات،باملخاطر
�سجلت ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض ون�سبتها �إىل ر�أ�س
ّ
 كما �شهدت الربحية ون�سبة التكلفة �إىل الدخل (كما.املال بع�ض االرتفاع
، ومن جهة �أخرى.ورد يف التقرير �سابق ًا) بع�ض الرتاجع يف م�ستوياتهما
حت�سن ن�سبة القرو�ض �إىل
ّ تراجعت �إدارة املوجودات واملطلوبات ب�سبب
حت�سن م�ستوى تر ّكز االئتمان ح�سب القطاعات
ّ  كما.الودائع خالل العام
ب�سبب انخفا�ض ح�صة القرو�ض املمنوحة لقطاع اال�ستهالك والقطاع
العقاري (�أهم قطاعني يتلقيان القرو�ض يف القطاع اخلا�ص) خالل
.العام

)٪(  م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل:8-3 جدول
Table 3-8: Financial Stability Indicators (%)
Indicator
Capital adequacy ratio
Tier-I capital/ Asset
Non-performing loans (NPLs)/Total loans
NPLs/Capital
Return on Average Asset (RoAA)
Net Interest Margin (NIM)
Cost to Income Ratio (CIR)
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Assets (<3 months)/Liabilities (< 3 months)
Consumption loans/ Private sector loans
Real estate loans/ Private sector loans

2012
2012
18.9
12.8
1.7
1.7
2.4
2.6
21.2
109.0
44.8
27.5
33.1

2013
2013
16.0
12.5
1.9
1.9
2.1
2.5
21.7
103.1
38.8
27.4
29.1

امل�ؤ�شر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
 املوجودات/ر�أ�س املال الأ�سا�سي
 �إجمايل القرو�ض/ القرو�ض املتعرثة
 ر�أ�س املال/القرو�ض املتعرثة
العائد على متو�سط املوجودات
�صايف هام�ش الفائدة
ن�سبة التكلفة �إىل الدخل
ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع
) �شهور3  املطلوبات ( �أقل من/ ) �شهور3 املوجودات ( �أقل من
 ائتمان القطاع اخلا�ص/ االئتمان اال�ستهالكي
 ائتمان القطاع اخلا�ص/ االئتمان العقاري

In addition to its own internal assessment of risk, QCB also
has been capturing the views and perceptions of the banks
on the various risks that have come to the fore and gained
importance in recent times through a risk perception survey.
The latest survey of risk perception of banks was done in
March 2014 (Box 3-5).

 يقوم م�صرف قطر،بالإ�ضافة �إىل قيامة بالتقييم الداخلي للمخاطر
املركزي �أي�ض ًا من خالل م�سح �إدراك املخاطر بر�صد وجهة نظر البنوك
ومدى �إدراكها فيما يتعلق مبختلف املخاطر التي برزت واكت�سبت �أهمية
 وقد مت �إجراء �آخر م�سح مل�ستوى �إدراك املخاطر لدى.يف الفرتة الأخرية
.)5-3  (�إطار2014 البنوك يف مار�س

Box 3- 5: Risk perceptions of banks

 م�ستوى �إدراك املخاطر لدى البنوك:5-3 �إطار

Banks expressed their continued or enhanced confidence in
the stability of the banking system. Domestic banks expect
some increase in credit risks during 2014 and 2015 while
foreign banks expect some improvement.
Perceptions of the banks on risks arising from various global,
regional and domestic factors and on specific components of
credit, liquidity, market and operational risks are presented

.�أظهرت البنوك ا�ستمرار وتعزيز ثقتها يف ا�ستقرار النظام امل�صريف
وتتوقع البنوك املحلية بع�ض الزيادة يف خماطر االئتمان �إىل حد ما خالل
. بينما تتوقع البنوك الأجنبية بع�ض التح�سن،2015 و2014 عامي
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يعر�ض اجلدول �أدناه م�ستوى �إدراك البنوك للمخاطر الناجمة عن
 وما يتعلق ببع�ض مكونات،خمتلف العوامل الدولية والإقليمية واملحلية
.خماطر االئتمان وال�سيولة وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية
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below in the Table.
Following may be observed from the Table:
•
•

•
•

•

•

Variation in oil price and political unrest in MENA region
are the most important global risks.
Decline in fiscal balance, domestic slowdown and
increase in real estate prices are considered the major
domestic macroeconomic risks
Default by real estate developers is considered a major
credit risk.
Major liquidity risk for domestic banks can emerge in case
of deposit withdrawal by wholesale depositors while for
foreign banks liquidity inflows from foreign inter-bank
market is perceived to be a major liquidity risk.
Market risks are expected from variations in domestic
and global equity markets and interest rate variations in
developed markets.
Frauds and weakness in internal control system are
perceived as the major operational risks.
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:ومن خالل اجلدول ميكن مالحظة ما يلي
•تتمثل �أهم املخاطر على م�ستوى العامل يف تفاوت �أ�سعار النفط
.واال�ضطرابات ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
 وتباط�ؤ النمو على امل�ستوى املحلي،• ُيع ّد انخفا�ض امليزان املايل
وارتفاع �أ�سعار العقارات من �أهم املخاطر على م�ستوى االقت�صاد
.الكلي املحلي
• ُيع ّد التعرث يف ال�سداد من قبل �شركات التنمية العقارية من �أهم
.خماطر االئتمان
•قد تن�ش�أ خماطر ال�سيولة الرئي�سية لدى البنوك املحلية يف حال
 بينما تتمثل �أهم خماطر،قيام املودعني باجلملة ب�سحب ودائعهم
ال�سيولة بالن�سبة للبنوك الأجنبية يف تدفقات ال�سيولة الداخلة من
.�سوق ما بني البنوك الأجنبية
• ُيتو ّقع �أن تتعر�ض البنوك ملخاطر ال�سوق ب�سبب التفاوت يف �أ�سواق
الأ�سهم املحلية والعاملية والتفاوت يف �أ�سعار الفائدة يف الأ�سواق
.املتقدمة
•تُع ّد عمليات االحتيال وجوانب ال�ضعف يف نظام الرقابة الداخلي
.من �أهم املخاطر الت�شغيلية

2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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م�سح �إدراك املخاطر 2014
Risk Perception Survey 2014
البنوك الأجنبية

Foreign

البنوك التقليدية

Conventional

البنوك الإ�سالمية

Islamic

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
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1.Global/Regional Risks
ا�ستمرار التباط�ؤ يف منظور النمو العاملي
1
Continued slowdown in global growth perspective
ت�أثري الأزمة التي تعر�ضت لها منطقة اليورو
2
Impact of Eurozone crisis
اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا
3
Political unrest in the MENA region
تفاوت �أ�سعار النفط
4
Variation in oil price
تخفيف ال�سيا�سة النقدية التي�سريية /الرتاجع التدريجي يف
�شراء ال�سندات من قبل الواليات املتحدة
5
Less accommodative monetary policy/ tapering of
bond purchases by the U.S.
ا�ستمرار �ضعف معدل النمو بالواليات املتحدة
6
Continued weakness in U.S. growth
تباط�ؤ النمو يف االقت�صادات النا�شئة
7
Slowdown of emerging economies
2. Domestic Macro Economic Risks
تباط�ؤ منو االقت�صاد املحلي
1
Slowdown in domestic growth
ارتفاع الأ�سعار يف قطاع العقارات
2
Increase in real estate prices
التقلبات يف �أ�سواق الأ�سهم املحلية
3
Volatility in domestic equity market
تراجع امليزان املايل
4
Decline in fiscal balance
تباط�ؤ منو االئتمان
5
Slow down in credit growth
تراجع الفائ�ض يف ر�صيد احل�ساب اجلاري
6
Decline in current a/c surplus
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3. Perception on Credit Risk
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التعرث يف ال�سداد من قبل �شركات التنمية العقارية /املقاولني
Default by real estate developers/contractors
التعرث يف ال�سداد من قبل القطاع العائلي (املقيمني)
2
)Default by households (Expatriates
التعرث يف ال�سداد من قبل القطاع العائلي (املواطنني)
3
)Default by households (Nationals
التعرث يف �سداد القرو�ض املمنوحة لأهم املقرت�ضني
4
Default on credit given to top borrowers
التعرث يف �سداد القرو�ض املمنوحة خارج دولة قطر
5
Default on credit given outside Qatar
تركّز توزيع االئتمان
6
Concentration of credit distribution
التعرث يف ال�سداد من قبل قطاع البنية التحتية
7
Defaults in infrastructure sector
4. Perception on Liquidity Risk
�سحب الودائع من قبل املودعني بالتجزئة
1
1

Deposit withdrawal by retail depositors

�سحب الودائع من قبل املودعني باجلملة
Deposit withdrawal by wholesale depositors
خماطر جتديد الدين بالن�سبة للودائع حتت الطلب
3
Rollover risk in demand deposits
نق�ص ال�سيولة يف �سوق ما بني البنوك املحلية
4
Liquidity dry-up in domestic inter-bank market
تدفقات �سيولة حمدودة داخلة من �سوق ما بني البنوك
الأجنبية
5
Limited liquidity inflows from foreign inter-bank
market
ت�أثري ارتفاع �أ�سعار الفائدة بالواليات املتحدة
6
Impact of increasing US interest rate
5. Risk perception on Market Risk
ال�صدمات التي تتعر�ض لها �سوق الأ�سهم املحلية
1
Domestic equity market shock
ال�صدمات التي تتعر�ض لها �أ�سواق الأ�سهم اخلارجية (دول
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا /دول العامل)
2
Shocks in foreign equity market (MENA countries/
)global
�صدمة �أ�سعار الفائدة املحلية
3
Domestic interest rate shock
�صدمات �أ�سعار الفائدة يف الدول املتقدمة
4
Interest rate shocks in developed countries
خماطر �أ�سعار ال�صرف
5
Exchange rate risk
2
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 .6م�ستوى �إدراك املخاطر الت�شغيلية
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مالحظة :الت�صنيف رقم  1ميثل �أعلى املخاطر ،وتقل املخاطر كلما زاد
رقم الت�صنيف ،ف�إذا كانت �أكرث من قيمة لها نف�س الت�صنيف ،يتم ح�ساب
متو�سط الت�صنيف لها
كفاية ر�أ�س املال
تُعترب كفاية ر�أ�س املال ملواجهة حاالت الطوارئ غري املتو ّقعة �أهم التدابري
املتخذة لتقييم ا�ستقرار البنوك والنظام املايل .ويجب املوازنة بني
املحافظة على ر�أ�س املال وبني توزيع الأموال بغر�ض توليد الأرباح .وبينما
املرجحة ب�أوزان املخاطر
ي�شكل انخفا�ض ن�سبة ر�أ�س املال �إىل املوجودات ّ
م�صدر قلق ،ف�إن ارتفاع هذه الن�سبة ي�شري �إىل توزيع الأموال دون امل�ستوى
الأمثل وانخفا�ض م�ستوى الربحية .وبنا ًء على اال�سرتاتيجيات التي يتبعها
كل بنك ،ف�إن كفاية ر�أ�س املال تتفاوت بني كل بنك و�آخر .وقد انخف�ض
املرجحة
عدد البنوك التي ت�شكل فيها ن�سبة ر�أ�س املال �إىل املوجودات ّ
ب�أوزان املخاطر �أكرث من  ،٪18حيث بلغ عددها  5يف عام  2012لت�صبح
 3بنوك يف عام  ،2013يف حني �أن البنوك التي ترتاوح فيها الن�سبة بني
 ٪18-16ارتفع عددها من بنك واحد لت�صبح  5بنوك ،مما ي�شري �إىل
توزيع الأموال ب�شكل �أف�ضل من ال�سابق (ر�سم بياين � .)17-3إال �أن ن�سبة
املرجحة ب�أوزان املخاطر لأحد البنوك كانت
ر�أ�س املال �إىل املوجودات ّ
ً
ترتاوح بني  ،٪12-10مما ي�ستدعي مزيدا من الرقابة ،وزيادة ر�أ�س املال
�إن لزم الأمر ،ال �سيما يف �ضوء متطلبات اتفاقية بازل  3منذ عام .2014
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6. Risk perception on Operational Risk
املخاطر الناجمة عن عمليات االحتيال
1

Risk due to frauds

املخاطر الناجمة عن نظم املدفوعات والت�سويات
Risk from payment and settlement systems
املخاطر الناجمة عن جوانب ال�ضعف يف نظام الرقابة
الداخلي
Risk from weaknesses in internal control systems
املخاطر الناجمة عن امل�سائل املرتبطة بحوكمة ال�شركات
Risk due to corporate governance issues

2
3
4

Note: Rank 1 is highest risk and risk decreases as the rank
number increases. If more than one value has the same rank,
the ranks are averaged.

Capital Adequacy
Adequacy of capital to meet unforeseen contingencies is the
most important measure for assessing the stability of the
banks and the financial system. A balance has to be struck
between maintenance of capital and deployment of funds
to generate profit. While low capital to risk weighted asset
ratio (CRAR) signals a cause for concern, high CRAR indicates
sub-optimal deployment of funds and lower profitability.
Depending on the strategies being followed by each bank,
the adequacy of capital varies across banks. The number of
banks having CRAR above 18% declined from 5 in 2012 to 3
in 2013 while those in the range 16-18% increased from 1 to
5, indicating more optimal deployment of funds (Chart 3-17).
However, the CRAR of one bank was in the range of 10-12%
which calls for closer monitoring and, if required, ramping
up of capital, especially in view of the Basel III requirements
from 2014.
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 ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لدى البنوك:17-3 ر�سم بياين
Chart 3-17: Capital Adequacy in Banks (CRAR)

Globally, notwithstanding maintenance of healthy capital
ratios by several banks, excessive on- and off-balance sheet
leveraging by banks was one of the root causes of global
financial crisis. Post crisis, deleveraging by banks forced
by the market led to sharp fall in asset prices and lower
credit availability, thereby intensifying and prolonging the
downturn. Hence, under Basel III framework, leverage ratio
requirement has been introduced as a supplement to riskbased capital requirements. In QCB, leverage ratio requirement
was introduced for supervisory observation during which all
the banks were well above the threshold of 3%, as all banks
have a very high Tier 1 capitalization. QCB is in the process
of finalizing the requirements for implementation of leverage
based on BCBS January 2014 document (Box 3-6).

ب�صرف النظر عن االحتفاظ مبعدالت ر�أ�س مال جيدة من قبل العديد
 تُع ّد املبالغة يف الرفع املايل داخل وخارج امليزانية العمومية،من البنوك
 �أما.من قبل البنوك �أحد الأ�سباب اجلذرية لوقوع الأزمة املالية العاملية
 فقد نتج عن ا�ضطرار ال�سوق �إىل تقلي�ص الديون،بعد الأزمة املالية
،املالية انخفا�ض حاد يف �أ�سعار املوجودات واحلد من توافر االئتمان
3  ومبوجب اتفاقية بازل، ولذلك.وبذلك تكثيف و�إطالة فرتة الركود
مت اقرتاح ن�سبة الرفع املايل كمتطلب �إ�ضايف على متطلبات ر�أ�س املال
 وقد مت اقرتاح متطلب الرفع املايل مب�صرف قطر.املبنية على املخاطر
 حيث حققت كافة البنوك خالل هذه،املركزي بغر�ض الرقابة الإ�شرافية
عال
ٍ  حيث متتلك جميع البنوك ر�أ�س مال �أ�سا�سي،٪3 الفرتة م�ستوى فاق
البت يف
ّ  وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صرف قطر املركزي يف مرحلة.جد ًا
متطلبات تنفيذ الرفع املايل ا�ستناد ًا �إىل الوثيقة ال�صادرة عن جلنة بازل
.)6-3 (�إطار2014 للرقابة امل�صرفية يف يناير

Box 3-6: Recent changes in BCBS leverage
requirements

 التغريات التي طر�أت م�ؤخر ًا على متطلبات الرفع:6-3 �إطار
املايل ال�صادرة من جلنة بازل للرقابة امل�صرفية

Leverage Ratio is defined as follows:

:يتم تعريف الرفع املايل كما يلي

Leverage Ratio = Capital Measure
Exposure Measure
where capital measure refers to the extant tier I capital under
the risk based framework and exposure measure refers to
the sum of the accounting value of “(a) on-balance sheet
exposures; (b) derivative exposures; (c) securities financing
transaction (SFT) exposures; and (d) off-balance sheet (OBS)
items8.” The Basel Committee has recommended 3% leverage
ratio for banks.

الرفع املايل = مقيا�س ر�أ�س املال
مقيا�س التعر�ض للمخاطر
حيث ي�شري مقيا�س ر�أ�س املال �إىل ر�أ�س املال الأ�سا�سي احلايل يف ظل
االطار املبني على املخاطر وي�شري مقيا�س التعر�ض للمخاطر �إىل جمموع
)القيم احل�سابية لكل من (�أ) التعر�ض للمخاطر داخل امليزانية (ب
التعر�ض للمخاطر امل�شتقة (ج) التعر�ض ملخاطر معامالت متويل الأوراق
 وقد �أو�صت جلنة.8املالية (د) خماطر البنود خارج امليزانية العمومية
. كن�سبة للرفع املايل للبنوك٪3 بازل بجعل ن�سبة

8.

 لن�سب الرفع3  �إطار بازل،)2014( تف�صيالت خا�صة معطاة من جلنة بازل للرقابة املالية8

Specific details are given in BCBS (2014), Basel III leverage ratio framework and
disclosure requirements, January http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf
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On January 12, 2014, Basel Committee issued a document
titled “Basel III leverage ratio framework and disclosure
requirements” based on the feedbacks received on its earlier
consultative document released in June 2013. Modifications
to the June 2013 proposals mainly related to concessions in
leverage ratio through the following:

 وثيقة بعنوان "اتفاقية بازل،2014  يناير12 �أ�صدرت جلنة بازل يف تاريخ
 وذلك ا�ستناد ًا �إىل الردود الواردة،" للرفع املايل ومتطلبات الإف�صاح3
.2013 ب�ش�أن وثيقتها اال�ست�شارية ال�سابقة ال�صادرة يف يونيو من عام
 ب�شكل �أ�سا�سي2013 تتعلق التعديالت التي �أجريت يف اقرتاح يونيو
:بتي�سري ن�سبة الرفع املايل من خالل الآتي

•

Allowing limited netting with the same counterparty
under certain conditions in case of SFTs;

•ال�سماح بت�صفية حمدودة مع نف�س الطرف املقابل يف ظل ظروف
معينة يف حالة التعر�ض ملخاطر معامالت متويل الأوراق املالية؛

•

use of cash variation margin in case of derivative
exposures as a form of pre-settlement payment under
certain conditions;

•ا�ستخدام هام�ش االختالفات النقدية يف حالة التعر�ض للمخاطر
امل�شتقة ك�شكل من �أ�شكال الدفع قبل الت�سوية يف ظل ظروف معينة؛

•

replacing of uniform 100% credit conversion factor (CCF)
with CCFs used in the Basel framework's Standardised
Approach for credit risk, subject to a floor of 10% ;

 بعامل حتويل٪100 •ا�ستبدال عامل حتويل االئتمان املوحد بن�سبة
 ملخاطر3 االئتمان امل�ستخدم يف املنهج القيا�سي لإطار عمل بازل
)؛٪10( االئتمان والذي يخ�ضع حلد ادنى

•

exclusion of clearing member›s trade exposures to
qualifying central counterparties (QCCPs) associated
with client-cleared derivatives transactions when the
clearing member does not guarantee the performance
of a QCCP to its clients; and

•ا�ستبعاد خماطر جتارة �أع�ضاء املقا�صة �إىل الأطراف املركزية
وامل�ؤهلة املقابلة واملرتبطة باملعامالت امل�شتقة اخلا�صة مب�سح
العمالء وذلك عندما الي�ضمن �أداء الأطراف املركزية وامل�ؤهلة
املقابلة من قبل �أع�ضاء املقا�صة؛

•

capping of the effective notional amounts included in the
exposure measure at the level of the maximum potential
loss, with some broadening of eligible offsetting hedges.

•و�ضع حد �أق�صى للمبالغ اال�سمية الفعالة املدرجة يف مقيا�س
،التعر�ض للمخاطر على م�ستوى احلد الأق�صى للخ�سارة املحتملة
.مع بع�ض التو�سع يف التحوطات املوازية امل�ؤهلة

•

While the parallel run period for implementation of
leverage ratio framework started from January 1,
2013, banks are required to publicly disclose their
Basel III leverage ratio on a consolidated basis from
January 1, 2015. Based on experience gained through
implementation, final adjustments to the definition and
calibration of the leverage ratio will be made by 2017.

�شكل مواز لتنفيذ �إطار الرافعة املالية والذي
ٍ •بينما ت�سريالفرتة يف
 ف�إنه على البنوك �أن تف�صح عن ن�سبة،2013  يناير1 ابتد�أ منذ تاريخ
 �ستكون.2015  يناير1  للرافعة املالية على �أ�سا�س موحد من3 بازل
التعديالت النهائية على تعريف ومعايرة ن�سبة الرافعة املالية بناء
.2017 على اخلربة املكت�سبة من خالل التنفيذ بحلول عام
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املخاطر يف القطاع امل�صريف
خماطر االئتمان

Risks in Banking
Credit Risk

تعد الزيادة يف ن�سبة االئتمان �إىل الناجت املحلي الإجمايل مفيدة لتقييم
خماطر االئتمان الكامنة يف �أي اقت�صاد� .إن الطفرة املفاجئة يف الن�سبة
قد تكون م�صدر ًا للقلق� .إال �أن االقت�صاد النامي الذي لديه جمال
للتح�سني يف الو�ساطة املالية ،تتوافق فيه ن�سبة النمو املعتدل الثابت مع
النمو امل�ستقر .وقد ارتفعت ن�سبة االئتمان �إىل الناجت املحلي الإجمايل يف
قطر ب�شكل معتدل خالل عام � 2013إىل حوايل الثالثة �أرباع ،مما ي�شري
�إىل جمال �أكرب للزيادة دون �أي ارتفاع يف املخاطر التي تهدد اال�ستقرار
(ر�سم بياين  .)18-3وانخف�ضت ن�سبة االئتمان يف القطاع العام �إىل
الناجت املحلي الإجمايل لأقل من الثلث بينما ارتفعت ن�سبة االئتمان
املمنوح للقطاع اخلا�ص ب�شكل طفيف من حوايل الثلث �إىل  40يف املئة من
الناجت املحلي االجمايل .ونظر ًا لرتكيز ال�سيا�سة احلالية على منو الناجت
املحلي الإجمايل غري النفطي ،ف�إن النمو يف االئتمان املمنوح �إىل القطاع
اخلا�ص قد جاء متزامن ًا مع النمو احلقيقي وبالتايل ظلت ن�سبة االئتمان
املمنوح �إىل القطاع اخلا�ص �إىل الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي
م�ستقرة يف نطاق  85-80يف املئة.

Increase in the ratio of credit to GDP is useful for assessment
of the inherent credit risk in any economy. Sudden spurt
in the ratio may signal a cause for concern. However, in a
growing economy with scope for improvement in financial
intermediation, a steady, moderate growth in the ratio is
consistent with stable growth. The ratio of credit to GDP
in Qatar increased modestly during 2013 to around threefourths which indicates further scope for increase without
any rise in risk to stability (Chart 3-18). The ratio of public
credit to GDP was less than one-third while that of private
credit increased modestly from about one-third to 40 per
cent of GDP. Given the current policy emphasis on growth of
non-hydrocarbon GDP, the growth in private credit has been
in tandem with real growth as a result of which the ratio of
private credit to non-hydrocarbon GDP remained stable in
the range 80-85 percent.

ر�سم بياين  :18-3حركة القدرة اال�ستيعابية لالئتمان
Chart 3-18: Movements in credit absorption

وكما �أ�شرنا �سابق ًا فقد �سجلت ن�سبة القرو�ض املتعرثة والتي ت�شري �إىل
خماطر االئتمان حترك ًا ت�صاعدي ًا ب�شكل هام�شي خالل العام .وارتفع
منو �إجمايل القرو�ض املتعرثة من حيث القيمة اال�سمية يف نهاية
دي�سمرب  2013بن�سبة  ٪25.8مبا ي�شكل زيادة طفيفة عن  ٪25.1عن
العام ال�سابق .ت�شري البيانات الف�صلية �إىل تفاوت منو �إجمايل القرو�ض
املتعرثة �أثناء العام وكذلك ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل االئتمان
ومعدالت تزايد القرو�ض املتعرثة (جدول .)9-3

تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

As indicated earlier, NPL ratio, an indicator of credit risk,
recorded marginal upward movement during the year. The
y-o-y growth in gross NPL in nominal terms at end-December
2013 was 25.8% marginally higher than 25.1% in the previous
year. Quarterly data indicate intra-year variations in growth
of gross NPL as well as incremental and slippage ratios.
(Table 3-9).
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جدول  :9-3التغريات الف�صلية يف م�ؤ�شرات القرو�ض املتعرثة املبنية على خماطر االئتمان ()٪
)Table 3-9: Quarterly changes in NPL based credit risk indicators (%
دي�سمرب 2013
December - 13

�سبتمرب 2013
September - 13

يونيو 2013

June - 13

مار�س2013

5.0

0.5

11.4

7.1

2.4

0.4

4.1

8.0

0.1

0.0

0.2

0.1

March - 13

النمو يف �إجمايل القرو�ض املتعرثة
Growth in gross NPL
ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل االئتمان
Incremental Ratio
معدل تزايد القرو�ض املتعرثة
Slippage Ratio

بلغ منو القرو�ض املتعرثة على �أ�سا�س ربعي ،م�ستوى �أعلى خالل الن�صف
الأول من العام بينما اعتدل يف الن�صف الثاين .وقد انعك�س ذلك �أي�ض ًا
يف ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل االئتمان .وميكن �أن يعزى ذلك
من جملة �أمور �أخرى �إىل منو ائتمان �أعلى من العام ال�سابق ،وتباط�ؤ يف
النمو خالل العام احلايل .وي�شري انخفا�ض معدل تزايد القرو�ض املتعرثة
�إىل انخفا�ض منو القرو�ض املتعرثة اجلديدة .وانخف�ض معدل تزايد
القرو�ض املتعرثة ملدة عام كامل عند ن�سبة  ٪0.3باملقارنة مع  ٪0.4يف
العام ال�سابق.

The q-o-q growth in the NPLs was higher during the first half
of the year, but it moderated in the second half. This was
also reflected in the incremental ratio. This can be attributed
inter alia to the higher credit growth of the previous year and
subsequent deceleration in the current year. The slippage
ratio has been low indicating modest accretion of fresh NPLs.
For the entire year, the slippage ratio was lower at 0.3% as
compared 0.4% in the previous year.

ت�شري بيانات القرو�ض املتعرثة على م�ستوى القطاعات �إىل ا�ستمرار
اعتدال ح�صة القرو�ض املتعرثة النا�شئة عن قطاع ال�شركات اخلا�صة
(ر�سم بياين  .)19-3ويف الوقت نف�سه ،ارتفعت ح�صة القرو�ض املتعرثة
للأفراد ب�شكل كبري و�شكلت �أكرث من ن�صف �إجمايل القرو�ض املتعرثة.
يف حني انخف�ضت ن�سبة القرو�ض املتعرثة يف قطاع ال�شركات اخلا�صة �إىل
 ٪1.6بحلول نهاية دي�سمرب من عام  ،2013بلغت ن�سبة القرو�ض املتعرثة
للأفراد حوايل  .٪5ارتفعت ح�صة القرو�ض املتعرثة خارج قطر -رغم
�صغرها -ب�شكل ثابت كما ظل معدل القرو�ض املتعرثة يف م�ستوى مرتفع
بلغ نحو .٪4.6

Data on sector-wise NPLs indicate continued moderation
of the share of NPLs arising from the private corporate
sector (Chart 3-19). At the same time, the share of NPLs of
individuals rose substantially and accounted for more than
half of the total NPLs. While the NPL ratio of the private
corporate sector declined to 1.6% by end-December 2013,
that of individuals was around 5%. The share of NPLs outside
Qatar, though small, has also been rising steadily and the NPL
ratio stood high at 4.6%.

ر�سم بياين  :19-3احلركات يف التكوين القطاعي للقرو�ض املتعرثة (نهاية دي�سمرب)
)Chart 3-19: Movements in Sectoral Composition of NPLs (end-December
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Though the economy slowed down in 2012 and 2013 as
compared to the growth recorded during 2011, the banks
managed to restrict the NPL ratio in the narrow range of
1.5-2% reflecting the resilience of the economy and better
management by banks (Chart 3-20). Given the current thrust
on diversification towards non-hydrocarbon GDP and likely
improvement in overall growth of the economy, NPLs are
likely to be favourably impacted. The correlation of NPL with
inflation was found to be low.

 مقارنة2013 و2012 على الرغم من تباط�ؤ النمو االقت�صادي يف عامي
 �إال �أن البنوك متكنت من احلد من ن�سبة القرو�ض املتعرثة يف2011 بعام
 مما يعك�س مرونة االقت�صاد و�إدارة �أف�ضل،٪2-٪1.5 نطاق �ضيق بلغ
 بالنظر �إىل التوجه احلايل نحو.)20-3 من قبل البنوك (الر�سم البياين
تنويع الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي والتح�سن املحتمل يف النمو
 فمن املرجح �أن ي�ؤثر ذلك ت�أثري ًا �إيجابي ًا على القرو�ض،الكلي لالقت�صاد
. وقد تبني �أن االرتباط بني القرو�ض املتعرثة والت�ضخم منخف�ض ًا.املتعرثة

 معدل النمو يف االقت�صاد احلقيقي والتعرث يف ال�سداد:20-3 ر�سم بياين
Chart 3-20: Growth of real economy and delinquency

Note: GDP_HC: Hydrocarbon GDP GDP_NHC: Non-hydrocarbon GDP

Stress Testing Credit Risk

، ت�شري �إىل الناجت املحلي الإجمايل للقطاع النفطيGDP_HC :مالحظة
. ي�شري �إىل الناجت املحلي الإجمايل للقطاع غري النفطيGDP-NHC

اختبار �ضغط خماطر االئتمان

Major share of private sector credit is being absorbed by real
estate, contractors and consumption. Hence it is apposite to
assess the sensitivity for credit risk emerging from these three
sectors. The combined NPL ratios of domestic banks in these
sectors was progressively raised to find the breakeven point,
i.e. the level of NPL ratio at which the capital adequacy of
the domestic banking system would fall below the regulatory
floor at 10%. It was assumed that the banks have to make
provisions at 75% of NPLs.

 بح�صة كبرية من، واملقاولون واال�ستهالكي،ا�ست�أثر قطاع العقارات
 وبالتايل فمن املالئم تقييم حتليل قيا�س.ائتمان القطاع اخلا�ص
 وقد مت رفع.ح�سا�سية ائتمان املخاطر الناجتة من هذه القطاعات الثالثة
ن�سب القرو�ض املتعرثة جمتمعة من البنوك املحلية يف هذه القطاعات
 �أي رفع م�ستوى القرو�ض املتعرثة �إىل،تدريجي ًا للعثور على نقطة التعادل
كفاية ر�أ�س املال للنظام امل�صريف املحلي والذي �سينخف�ض حتت م�ستوى
 وقد �أُفرت�ض �أن على البنوك �أن ت�ضع.)٪10( احلد التنظيمي الأدنى
. من ن�سبة القرو�ض املتعرثة٪75 خم�ص�صات تبلغ

It is found that the capital adequacy of the domestic banking
system would remain above the regulatory minimum even
if the combined NPL ratio of the three sectors increases to
26% and would be breached once the NPL ratio goes up
to 27% (Chart 3-21). Analysis of individual bank level data
reveals that some banks are breaching the minimum capital
adequacy ratio at lower levels.

وتبني �أن كفاية ر�أ�س املال للنظام امل�صريف املحلي �ستبقى فوق احلد
التنظيمي الأدنى حتى لو بلغت ن�سبة القرو�ض املتعرثة جمتمعة من
 و�سوف يتم اخرتاقها مبجرد �أن،٪26 القطاعات الثالثة مايزيد عن
 و�أظهر.)21-3  (الر�سم البياين٪27 ترتفع ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل
حتليل البيانات على امل�ستوى الفردي للبنوك �أن بع�ض البنوك تخرق احلد
.الأدنى لن�سبة كفاية ر�أ�س املال مب�ستويات �أدنى
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 م�ستوى عتبة االئتمان للقرو�ض املتعرثة ح�سب القطاعات:21-3 ر�سم بياين
Chart 3-21: Threshold level of Sectoral NPL Ratio

Liquidity Risk
Indicators of liquidity stress suggest some tightening of
liquidity and consequent increase in some stress on the
liquidity front. Assessment of stress on the liability side
liquidity through liquidity stress ratio (LSR) reveals increase
in the stress though it is still under the threshold cap. Illiquid
assets ratio (IAR) also indicates some build-up of stress due to
increase in the share of illiquid assets. Net illiquid assets funds
ratio (NIFR) recorded some improvement but it also remains
at the threshold cap. Hence, further deterioration needs to be
avoided and hence calls for closer monitoring on this front.
Core funding ratio, however, indicated that the proportion of
funded assets that are covered by the core funds increased
during the year.

Financial Stability Review 2013

خماطر ال�سيولة
،ت�شري م�ؤ�شرات قيا�س �ضغط ال�سيولة �إىل بع�ض الت�ضييق يف ال�سيولة
 ويك�شف.حيث يرتتب على ذلك زيادة يف ال�ضغط على �صعيد ال�سيولة
تقييم ال�ضغط على جانب مطلوبات ال�سيولة با�ستخدام مقيا�س ن�سبة
) عن زيادة يف ال�ضغط على الرغم من �أنهLSR( ال�ضغط على ال�سيولة
)IAR(  ت�شري ن�سبة الأ�صول غري ال�سائلة.ال يزال �ضمن احلد املحدد
�أي�ض ًا �إىل تراكم بع�ض ال�ضغط ب�سبب زيادة يف ح�صة املوجودات غري
)NIFR(  و�سجلت ن�سبة متويل �صايف املوجودات غري ال�سائلة.ال�سائلة
 وبالتايل ينبغي.بع�ض التح�سن لكنها تبقى كذلك �ضمن احلدود املحددة
.جتنب املزيد من التدهور وذلك عن طريق مراقبة هذه اجلبهة عن كثب
 ت�شري ن�سبة التمويل الأ�سا�سي �إىل ارتفاع ن�سبة،على الرغم من ذلك
.املوجودات املمولة التي تغطيها الأموال الأ�سا�سية خالل العام
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 م�ؤ�شرات ال�سيولة:10-3 جدول
Table 3-10: Indices of Liquidity
معدالت ال�سيولة

Liquidity Ratios

الأرقام الإر�شادية للحدود

ن�سبة ال�ضغط على ال�سيولة
LSR
ن�سبة التمويل الأ�سا�سي
CFR
ن�سبة املوجودات غري ال�سائلة
IAR
ن�سبة متويل �صايف املوجودات غري ال�سائلة
NIFR

Indicative thresholds

2011

2012

2013

40-45% (Cap)

25.7

25.2

40.4

40-45% (Floor)

50.0

47.4

53.4

70-75% (Cap)

56.4

68.9

71.3

120-130% (Cap)

99.1

135.9

125.9

Other indicators of liquidity also reflected some tightening of
liquidity during the year. Narrow liquidity was lower than the
previous year. Medium-term liquidity continued to decline.
Intra-year movements in liquidity indicators also reflected
a declining trend (Chart 3-22). The decline in liquidity was
largely due to decrease in the share of assets kept in the form
of excess reserves.

عك�ست م�ؤ�شرات �أخرى من ال�سيولة �أي�ض ًا بع�ض الت�ضييق يف ال�سيولة
 فقد انخف�ضت ال�سيولة مبفهومها ال�ضيق ب�شكل �أكرب من.خالل العام
. وا�ستمرت ال�سيولة متو�سطة الأجل �أي�ض ًا يف االنخفا�ض.العام ال�سابق
وعك�ست حتركات م�ؤ�شرات ال�سيولة �أثناء العام اجتاه ًا نحو االنخفا�ض
) حيث يعود االنخفا�ض يف ال�سيولة �إىل حد كبري22-3 (الر�سم البياين
لالنخفا�ض يف ح�صة املوجودات التي �أبقي عليها يف �شكل احتياطيات
.فائ�ضة

 ال�سيولة مبفهومها الوا�سع وال�ضيق:22-3 ر�سم بياين
Chart 3-22: Narrow and Broad Liquidity - 2013

Quarterly funding gap in various time buckets also provide
useful insights into the maturity mismatch and the potential
liquidity risk (Chart 3-23). Though there have been variations
in funding gap during the year, the gap was less severe
during 2013 at the shortest-end of the liquidity spectrum
as compared to the previous year. At the longer end, the
funding gap hovered around the previous year levels.

109 Financial Stability Review 2013

وفرت فجوة التمويل الف�صلية يف الفرتات املختلفة معلومات مفيدة حول
.)23-3 عدم تطابق اال�ستحقاق وخماطر ال�سيولة املحتملة (ال�شكل
 �إال �أن،على الرغم من وجود اختالفات يف الفجوة التمويلية خالل العام
 يف نطاق ال�سيولة ق�صرية الأجل2013 الفارق كان �أقل حدة خالل عام
 �أما على م�ستوى اال�ستحقاق الأطول فقد بلغت.باملقارنة مع العام ال�سابق
.فجوة التمويل جميع م�ستويات العام ال�سابق
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) فجوة التمويل ربع ال�سنوية (الن�سبة املئوية �إىل الإقرا�ض املمنوح للعمالء:23-3 ر�سم بياين
Chart 3-23: Quarterly funding gap (% of customer lending)

Stress Testing Liquidity Risk
Liquidity stress testing of the banks in Qatar is undertaken
to assess the ability of the banks to withstand sudden and
unexpected liquidity drain. The liquidity in the banking system
is stressed by assuming withdrawal of different proportions
of various categories of customer deposits. Further, it is
assumed that one-fifth of inter-bank foreign liabilities and
half of net inter-bank liabilities are not rolled over. Three
scenarios are constructed based on different methods the
banks may use to for management of the stressed liquidity
conditions (Table 3-11).
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اختبار �ضغط خماطر ال�سيولة
مت �إجراء اختبار �ضغط ال�سيولة للبنوك يف قطر من �أجل تقييم مقدرة
البنوك على حتمل انخفا�ض ال�سيولة املفاجئ والغري متوقع؛ حيث يتم
ال�ضغط على ال�سيولة يف النظام امل�صريف عن طريق افرتا�ض ان�سحاب
، عالوة على ذلك.ن�سب خمتلفة من فئات متنوعة من ودائع العمالء
يفرت�ض �أن خم�س املطلوبات الأجنبية بني البنوك ون�صف �صايف
 وقد مت �إن�شاء ثالثة �سيناريوهات.املطلوبات بني البنوك اليتم جتديدها
ت�ستند �إىل طرق خمتلفة ميكن للبنوك ا�ستخدامها لإدارة �أو�ضاع �ضغط
.)11-3 ال�سيولة (جدول
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جدول � :11-3سيناريوهات �ضغط ال�سيولة
Table 3-11: Liquidity Stress Scenarios
البنوك الأجنبية

البنوك التقليدية

البنوك الإ�سالمية

5

6

4

2.78

45.48

14.08

0.38

6.17

1.91

1

1

0

0.02

0.40

0.00

0.00

0.05

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Islamic Banks Conventional banks Foreign banks

عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of Banks short of Liquidity
النق�ص يف ال�سيولة (باملليار ريال قطري)
)Shortfall in Liquidity (QR billion
النق�ص يف ال�سيولة (الن�سبة املئوية �إىل �إجمايل
الناجت املحلي لعام )2013
)Short fall in Liquidity (% to 2013 GDP
عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of Banks short of Liquidity
النق�ص يف ال�سيولة
Shortfall in Liquidity
النق�ص يف ال�سيولة (الن�سبة املئوية �إىل �إجمايل
الناجت املحلي لعام )2013
)Short fall in Liquidity (% to 2013 GDP
عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of Banks short of Liquidity
النق�ص يف ال�سيولة
Shortfall in Liquidity
النق�ص يف ال�سيولة (الن�سبة املئوية �إىل �إجمايل
الناجت املحلي لعام )2013
)Short fall in Liquidity (% to 2013 GDP

ال�سيناريو الأول
Scenario 1

ال�سيناريو الثاين
Scenario 2

ال�سيناريو الثالث
Scenario 3

ال�سيناريو الأول :ال�سيولة املتاحة من خالل الأر�صدة النقدية و�شبه
النقدية لدى البنوك.
ال�سيناريو الثاين :بالإ�ضافة �إىل الفر�ضية الأوىل ،تتوافر ال�سيولة للبنوك
من خالل الأوراق املالية احلكومية مع ن�سبة خ�صم .٪25
ال�سيناريو الثالث :بالإ�ضافة �إىل ال�سيناريو  ،2تتوافر ال�سيولة من خالل
ت�صفية املوجودات مع امل�ؤ�س�سات املالية خارج قطر مع ن�سبة خ�صم .٪25

Scenario1: Liquidity is available through cash and near-cash
balances with the banks
Scenario-2: In addition to scenario 1, liquidity is available to
the banks through government securities with 25% haircut.
Scenario 3: In addition to scenario 2, liquidity is available
through liquidation of assets with financial institutions
outside Qatar with 25% haircut.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت ا�ستخدام منوذج اختبارات ال�ضغط على
جميع البنوك املحلية وخم�سة من البنوك الأجنبية يف ظل االفرتا�ضات
الأ�سا�سية وذلك عندما ت�ستخدم البنوك الأدوات النقدية و�شبه النقدية
املتاحة يف البنوك (ال�سيناريو االول) .بلغ النق�ص م�ستوىً �أكرث حدة يف
حالة البنوك التقليدية .ومع ذلك ،ف�إن البنوك تفرغ خمزونها من الأوراق
املالية احلكومية مع افرتا�ض ن�سبة خ�صم  ،٪25تبني �أن ال�ضغط ي�ؤثر يف
بنك تقليدي واحد وبنك �أجنبي واحد فقط� .أخري ًا ،بالإ�ضافة �إىل ماذكر
�أعاله فاذا قامت البنوك �أي�ضا بت�صفية موجوداتها مع امل�ؤ�س�سات املالية
خارج قطر ،ف�سيكون ب�إمكان جميع البنوك مواجهة حاالت �ضغط ال�سيولة
دون احلاجة �إىل دعم �إ�ضايف.

It may be noted that all domestic banks and five foreign
banks were stressed under the baseline assumptions when
the banks use only the cash or near-cash instruments
available with the banks (Scenario 1). The shortfall was
more intense in the case of conventional banks. However,
if additionally, the banks offload their stock of government
securities and assuming 25% haircut, it was found that only
one conventional and one foreign bank were stressed. Finally,
in addition to above if the banks also liquidate their assets
with financial institutions outside Qatar, all the banks would
be able to meet the stressed liquidity conditions without any
additional support.
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)خماطر ال�سوق (�أ�سعار الفائدة

Market Risk (interest rate)

ا�ستمر انخفا�ض �أ�سعار الفائدة يف مرحلة ما بعد الأزمة املالية خالل عام
 وكان االنخفا�ض �أكرث و�ضوح ًا بالن�سبة �إىل املوجودات باملقارنة مع.2013
 ت�سارع الرتاجع من جهة املطلوبات مقارنة بالعام، ومع ذلك.املطلوبات
 وبالتايل تقل�ص الفرق خالل.املا�ضي بينما تباط�أ بالن�سبة �إىل املوجودات
)2013 -2009(  بينما بلغ العائد على االئتمان يف الفرتة.2013 عام
 نقطة252  بلغت تكلفة الودائع، نقطة �أ�سا�س325 بعد الأزمة املالية نحو
.)12-3 (جدول

The post crisis decline in interest rates continued during
2013. The decline was more prominent on the asset side as
compared to the liability side. However, as compared to the
previous year, the decline on the liability side accelerated while
that on the asset side slowed down. Consequently, the spread
narrowed during 2013. During the post-crisis period (200913), while the decline in return on credit was 325 basis points,
that of cost of deposit was 252 basis points (Table 3-12).

 الفرق يف �أ�سعار الفائدة للعمالء:12-3 جدول
Table 3-12: Spread on Customer Rate
تكلفة الودائع

Cost of deposit
3.56
2.63
1.50
1.35
1.04
32
15
252

العائد على القرو�ض

Return on Credit

7.26
6.71
5.31
4.56
4.01
)الرتاجع (نقطة �أ�سا�س

Decline (bps)

Market Risk (exchange rate)
As indicated earlier, while the foreign currency credit to
the private sector remained stable during 2013 that of the
public sector declined sharply in the last quarter resulting
in decline in aggregate foreign currency credit and overall
foreign currency assets notwithstanding some increase in
foreign currency securities portfolio. Consequently, the share
of foreign currency credit in total assets declined from 65.3%
at end-2012 to 45.8% in at end-2013 (Table 3-13). During
the same period, the share of securities almost doubled. On
the liabilities side, the share of customer deposits and debt
securities increased while that of dues to banks declined.
The growth in foreign currency liabilities has been higher
than that of foreign currency assets resulting in negative
open position. However, currency-wise distribution of assets
and liabilities reveal that over three-fourths of the foreign
currency assets and about 85% of the foreign currency
liabilities are denominated in US dollars and are not exposed
to exchange rate risk. Moreover, the negative open position is
largely emerging from the assets and liabilities denominated
in US dollars.
Financial Stability Review 2013

55
75
325

الفرق

Spread
3.70
4.08
3.81
3.21
2.98
23
60
72

)خماطر ال�سوق (�سعر ال�صرف
 يف حني بقي ظل االئتمان بالعملة الأجنبية،كما �أ�شرنا يف وقت �سابق
 �إال �أن ائتمان القطاع2013 �إىل القطاع اخلا�ص م�ستقر ًا خالل عام
العام انخف�ض انخفا�ض ًا حاد ًا يف الربع الأخري مما �أدى �إىل انخفا�ض
 واملوجودات الإجمالية بالعملة،يف �إجمايل االئتمان بالعمالت الأجنبية
الأجنبية على الرغم من بع�ض الزيادة يف حمفظة الأوراق املالية بالعملة
 انخف�ضت احل�صة الن�سبية لالئتمان بالعملة، ونتيجة لذلك.الأجنبية
2012  يف نهاية عام٪65.3 الأجنبية يف �إجمايل املوجودات من ن�سبة
 وت�ضاعفت تقريب ًا.)13-3  (اجلدول2013  يف نهاية عام٪45.8 �إىل
 ارتفعت، من جهة املطلوبات.ح�صة الأوراق املالية خالل نف�س الفرتة
.ح�صة ودائع العمالء و�سندات الدين يف حني تراجعت م�ستحقات البنوك
وكان النمو يف املطلوبات بالعملة الأجنبية �أعلى من املوجودات بالعملة
 يك�شف توزيع، ومع ذلك.الأجنبية مما �أدى �إىل مركز ًا مالي ًا �سلبي ًا
املوجودات واملطلوبات ح�سب العملة �أن �أكرث من ثالثة �أرباع املوجودات
 من املطلوبات بالعمالت الأجنبية مقومة٪85 بالعملة الأجنبية وحوايل
، وعالوة على ذلك.بالدوالر الأمريكي وال تتعر�ض ملخاطر �أ�سعار ال�صرف
ف�إن املركز ال�سلبي املفتوح ين�ش�أ �إىل حد كبري من املوجودات واملطلوبات
.املقومة بالدوالر الأمريكي
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جدول  :13-3توزيع املوجودات واملطلوبات ح�سب العملة
Table 3-13: Currency-wise distribution of assets and liabilities
احل�صة الن�سبية يف حمفظة العمالت الأجنبية املقابلة

Share in Corresponding FC portfolio

ين ياباين
JPY

يورو
EUR

جنيه ا�سرتليني دوالر �أمريكي
USD
GBP

احل�صة الن�سبية يف املوجودات
بالعمالت الأجنبية

Share in FC assets

0.1

7.1

5.1

75.5

0.1

8.4

5.8

84.4

45.8

0.1

11.3

4.9

76.7

26.2

0.0

0.5

0.3

95.4

17.1

0.0

6.7

3.6

84.6

احل�صة الن�سبية يف املطلوبات بالعمالت
الأجنبية
Share in FC liabilities

0.0

7.7

1.9

87.6

52.5

0.0

7.3

8.5

81.4

30.7

0.0

1.7

-0.3

84.8

12.4

تك�شف بيانات ح�صة املوجودات بالعمالت الأجنبية لكل عملة� ،أرتفاع
ن�سبة االئتمان بالعملة الأجنبية �إىل �أكرث من ن�صف املوجودات بعمالت
خمتلفة ولكن ح�صة م�ستحقات البنوك �أعلى يف حالة اليورو (الر�سم
البياين �24-3أ) .بلغت الودائع �أكرث من ن�صف املطلوبات بالعمالت
الأجنبية املقومة بالدوالر الأمريكي واليورو .ومع ذلك ف�إن املطلوبات
امل�ستحقة للبنوك متثل �أكرث من  ٪70من املطلوبات املقومة باجلنيه
الإ�سرتليني (الر�سم البياين24-3ب).
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املحفظة
Portfolio
املوجودات بالعمالت الأجنبية
FC Assets
 Creditنامتئالا
�أر�صدة لدى البنوك
Due from banks
حمفظة الأوراق املالية
Securities portfolio
املطلوبات بالعمالت االجنبية
FC Liabilities
ودائع العمالء
Customer deposits
م�ستحقات للبنوك
Due to banks
�أوراق الدين
Debt securities

Data on share of foreign currency assets for each currency
reveal that foreign currency credit account for over half of
the assets across different currencies but the share of dues
from banks is higher in case of Euro (Chart 3-24A). Deposits
account for over half of the foreign currency liabilities
denominated in US dollars and Euro. However, liabilities due
to banks account for over 70% of the liabilities denominated
in GBP (Chart 3-24B).
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 هيكل الدخل ح�سب جمموعات البنوك:�أ24-3 ر�سم بياين
Chart 3-24A: Corporation of FC assets

Concentration Risk
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 هيكل امل�صروفات ح�سب جمموعات البنوك:ب24-3 ر�سم بياين
Chart 3-24B: Corporation of FC liability

خماطر الرتكز

As mentioned in the previous FSR, concentration in customer
deposits has been high but stable for the past several years.
Further, concentration in credit has also been high but these
are limited through macroprudential tools, including sectoral
limits and borrower group/individual limits. Aggregated
exposure through investment and credit to a single customer
is capped at 25% of bank’s capital and reserves.

 ف�إن الرتكز يف ودائع العمالء،كما ورد يف تقرير اال�ستقرار املايل ال�سابق
، وعالوة على ذلك.كان عالي ًا ولكن م�ستقر ًا على مدى ال�سنوات ال�سابقة
فقد كان الرتكز يف االئتمان عالي ًا �أي�ض ًا مع كون الرتكزين حمدودين من
 مبا يف ذلك احلدود القطاعية وحدود،خالل الأدوات االحرتازية الكلية
 و ُي َحدَ �إجمايل التعر�ض للمخاطر من.املقرت�ض الفردية واجلماعية
 من٪25 خالل اال�ستثمار واالئتمان لعميل واحد عند حد �أق�صى ن�سبته
.ر�أ�س مال البنك واحتياطياته

Frequency-wise distribution of banks in various intervals of
concentration improved on the credit side during 2013 as
compared to 2012 (Chart 3-25). Top 10 customers accounted
for more than 60% of total credit from 6 banks in 2012
which declined to one bank in 2013 while the remaining
banks migrated to the frequency intervals 20%-60%. The
concentration risk, measured by the ratio of credit provided
to top ten private sector borrowers to tier 1 capital, improved
from 109% at end- 2012 to 88% at end-2013.

حت�سن التوزيع ح�سب التكرار للبنوك يف فرتات خمتلفة للرتكز بالن�سبة
.)25-3  (ر�سم بياين2012  باملقارنة مع2013 �إىل االئتمان خالل عام
6  من �إجمايل ائتمان٪60  عمالء مايزيد عن ن�سبة10 فقد �شكل �أهم
 بينما،2013  والذي تراجع �إىل بنك واحد يف عام2012 بنوك يف عام
 وحت�سنت.)٪60-٪20( انتقلت البنوك املتبقية �إىل فئات التكرار
خماطر الرتكز (والتي تقا�س بن�سبة االئتمان املمنوحة �إىل �أهم ع�شرة
٪109 مقرت�ضني يف القطاع اخلا�ص �إىل ر�أ�س املال الأ�سا�سي) من ن�سبة
.2013  يف نهاية عام٪88  �إىل2012 يف نهاية عام
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 ودائع العمالء يف القطاع اخلا�ص/ عمالء ائتمان10  ح�صة �أهم:25-3 ر�سم بياين
Chart 3-25: Share of 10 Top Customers in Private Sector Credit and Deposits

Note: For deposits, top 10 corporate and top 10 individual depositors
have been included.

. من املودعني الأفراد10  �شركات و�أهم10  مت �إدراج �أهم، بالن�سبة للودائع:مالحظة

املخاطر اخلارج ّية

Cross-border risks
As mentioned in the previous year Report, in view of limited
size of the Qatari economy and concentration of domestic
assets and liabilities, banks have been diversifying their
activities to foreign countries. Increase in cross-border assets
of local banks continued during 2013 contributed largely by
steep increase in both cross border credit and cross border
investment (Chart 3-26). This was partly met through decline
in assets with foreign banks. The share of cross-border assets
in total banking asset rose from 15.5% in 2013 to almost one
fourth of the total banking assets.

 على �ضوء حمدودية حجم االقت�صاد،كما ورد يف تقرير العام ال�سابق
 تقوم البنوك بتنويع،القطري وتركيز املوجودات واملطلوبات املحلية
 ا�ستمرت الزيادة للموجودات اخلارجية.�أن�شطتها للدول الأجنبية
 حيث �ساهمت يف ذلك �إىل2013 اخلا�صة بالبنوك املحلية خالل عام
حد كبري الزيادة احلادة يف كل من االئتمان اخلارجي واال�ستثمار
 التقي هذا جزئي ًا من خالل انخفا�ض.)26-3 اخلارجي (الر�سم البياين
 ارتفعت ح�صة املوجودات اخلارجية يف.املوجودات الأجنبية لدى البنوك
 �إىل ما يقرب من2013  يف عام٪15.5�إجمايل املوجودات امل�صرفية من
.ربع �إجمايل املوجودات امل�صرفية

 املوجودات اخلارجية الكربى للبنوك املحلية:26-3 ر�سم بياين
Chart 3-26: Major cross border assets of domestic banks
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�سجل التوزيع اجلغرايف للموجودات اخلارجية بع�ض التغريات باملقارنة
مع العام ال�سابق .فقد انخف�ضت ح�صة املوجودات الأوروبية من �أكرث من
 30يف املائة يف عام � 2012إىل  19يف املائة يف عام ( 2013الر�سم البياين
 .)27-3من ناحية �أخرى ،ارتفعت ح�صة دول منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا (عدا دول جمل�س التعاون اخلليجي) ب�شكل حاد من �أقل
من � ٪15إىل  .٪24بينما اعتدلت ن�سبة خماطر املوجودات الأوروبية،
ارتفعت خماطر دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

Geographical distribution of cross border assets recorded
some changes as compared to the previous year. The share
of European assets declined from over 30 per cent in 2012
to 19% in 2013 (Chart 3-27). On the other hand, the share
of MENA countries (other than GCC countries) increased
sharply from less than 15% to 24%. Thus while the risks from
European assets have moderated that from MENA countries
have increased.

ر�سم بياين  :27-3توزيع املوجودات اخلارجية ح�سب البلدان ()٪
)Chart 3-27: Region-wise distribution of cross–border assets (%

مالحظة :البيانات املتعلقة بالفروع املحلية فقط وا�ستبعاد موجودات املكتب
الرئي�سي /الفروع

Note: Data relate to domestic branches only and excludes assets with
HOs/Branches

�شكلت دول جمل�س التعان اخلليجي احل�صة الأكرب للإقرا�ض من
قبل البنوك املحلية وذلك على م�ستوى العنا�صر املختلفة للموجودات
اخلارجية .بلغ اال�ستثمار يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا امل�ستوى
الأعلى (با�ستثناء دول جمل�س التعاون اخلليجي) يليه اال�ستثمار يف دول
جمل�س التعاون (ر�سم بياين  .)28-3ارتفعت موجودات امل�ؤ�س�سات املالية
الأجنبية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أوروبا.

Among the various components of cross-border assets,
GCC countries accounted for the major share of lending by
domestic banks. Investment in MENA countries (other than
GCC) was highest followed by the GCC (Chart 3-28). Assets
with foreign financial institutions were high in GCC and
Europe.

ر�سم بياين  :28-3التوزيع ح�سب املنطقة للمكونات الأ�سا�سية للموجودات اخلارجية ()٪
)Chart 3-28: Region-wise distribution of major components of cross–border assets (%
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التطورات يف البنوك التابعة ملركز قطر للمال.
�شهدت البنوك التابعة ملركز قطر للمال منو ًا �سريع ًا خالل عام 2013

Developments in QFC banks.
QFC banks saw rapid growth in 2013.

تت�ألف البنوك العاملة يف مركز قطر للمال من � 28شركة دولية و�إقليمية
وحملية والتي مت ترخي�صها �إما كفروع �أو �شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة
(اجلدول .)14-3

)”Banks operating in the Qatar Financial Centre (“QFC
comprise of 28 international, regional and domestic firms
which are licensed as either branches or limited liability
companies (Table 3-14).

جدول  :14-3البنوك املخولة والعاملة واملرخ�صة من قبل مركز قطر للمال9
Table 3-14: Banks Authorised, Operating & Regulated by the QFCRA9

الربع الرابع 2012
Q4:2012

الربع الرابع 2013
Q4:2013

28

29

27

28
نوع الرخ�صة

License Type
7

7

21

22

24

24

4

5

الهيكل

Structure

�شركات
Firm
خمولة
Authorised
عاملة
Operational
�شركات ذات م�س�ؤولية
LLC
الفروع
Branch
البنوك التقليدية
Conventional
ال�شريعة الإ�سالمية
Shariah Compliant

�شهد حجم القطاع املركز قطر للمال امل�صريف منو ًا �سريع ًا خالل عام
 ،2013بزيادة  53.5يف املئة اىل  7.405مليون دوالر مع انتهاء العام
بتاريخ  31دي�سمرب ( 2013جدول  .)15-3وخ�ضعت معظم ال�شركات
املتو�سطة والكبرية �إىل زيادة يف ميزانياتها على مدار العام .ومتثل
البنوك التقليدية ن�سبة  72.1يف املئة ( 5.339مليون دوالر �أمريكي)
يف النظام امل�صريف ملركز قطر للمال يف حني ت�شمل البنوك املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية ن�سبة  27.9يف املئة وهي املتبقية ( 2066مليون دوالر
�أمريكي) للقطاع.

The size of the QFC banking sector experienced rapid growth
during 2013, increasing by 53.5 percent to $7,405 million as
of the year-ended 31 December 2013 (Table 3-15). Most of
the medium-to-large firms underwent an increase in their
balance sheet throughout the year. Conventional banks
represent 72.1 percent ($5,339 million) of the QFC banking
system while Sharia compliant banks comprise the remaining
27.9 percent ($2,066 million) of the sector.

وال يختلف مركز قطر للمال عن البقية مثل قطر ودول جمل�س التعاون
اخلليجي ،حيث يرتكز �أي�ض ًا القطاع امل�صريف يف املقام الأول يف �أكرب
ثالثة بنوك ،والتي متثل جمتمعة نحو  65يف املئة من القطاع امل�صريف
ب�أكمله ملركز قطر للمال.

Not unlike the rest of Qatar or the GCC, the QFC banking
sector is also concentrated primarily in the largest three
banks, which combined represents almost 65 percent of the
entire QFC banking sector.

 9هيئة تنظيم مركز قطر للمال
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ارتفاع االئتمان �إىل القطاع اخلا�ص

Credit to the private sector increased
Gross loans and advances extended by QFC banks increased
by approximately 58.2 percent to $4,239 million during 2013.
The increase in total loans and advances was due to increase
in the financial institutions category and the other loans
category which is predominantly comprised of term loans to
corporate entities. Islamic contracts also experienced rapid
growth throughout 2013.

ارتفع �إجمايل القرو�ض وال�سلفيات املقدمة من بنوك مركز قطر للمال
.2013  مليون دوالر خالل عام4.239  يف املئة �إىل58.2 بن�سبة حوايل
وترجع زيادة �إجمايل القرو�ض وال�سلف �إىل الزيادة يف فئة امل�ؤ�س�سات
املالية وفئة القرو�ض الأخرى التي تت�ألف يف الغالب من قرو�ض طويلة
 و�شهدت العقود الإ�سالمية �أي�ض ًا منو ًا �سريع ًا.الأجل لكيانات ال�شركات
.2013 خالل عام

The majority of funding for QFC’s banking sector was
attributable to the deposits category which represents 92.7
percent ($5,304 million) of total liabilities. The deposits
categories include short-term interbank debt and long-term
credit facilities predominantly associated with the parent
entities of branches operating in the QFC.

تعزى غالبية متويل القطاع امل�صريف ملركز قطر للمال �إىل فئة الودائع
. مليون دوالر) من �إجمايل املطلوبات5.304(  يف املئة92.7 التي متثل
ت�شمل فئات الودائع الديون بني البنوك ق�صرية الأجل وت�سهيالت االئتمان
طويلة الأجل واملرتبطة يف الغالب مع اجلهات الأم لفروعها العاملة يف
.مركز قطر للمال

) تكوين عنا�صر امليزانية العمومية املحددة (باملليون دوالر �أمريكي:15-3 جدول
Table 3-15: Select Balance Sheet Composition Items ($000,000)
املوجودات

Assets

�إجمايل املوجودات

Total Assets

املوجودات النقدية وال�سائلة

Cash & Liquid Assets
الأوراق املالية اال�ستثمارية

Investment Securities
�إجمايل القرو�ض وال�سلفيات

Total Loans & Advances
البنوك املركزية واحلكومة

2013 الربع الرابع
Q4:2013

2012 الربع الرابع
Q4:2012

٪ ن�سبة التغري
CHANGE %

7,405

4,825

53.5

1,254

710

76.6

1,031

823

25.3

2,680

58.2

4,239

Central Banks & Gov.

-

-

-

Financial Institutions

775

239

224.3

Public Sector

92

87

5.7

Connected Counterparties

306

295

3.7

Secured Real Estate

-

2

Other

3,067

2,057

امل�ؤ�س�سات املالية
القطاع العام

الأطراف املقابلة املت�صلة

قطاع العقارات امل�ضمون
�أخرى
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�إجمايل العقود الإ�سالمية

Gross Islamic Contracts

املرابحة واال�ست�صناع
Murabaha & Istisna’a
الإجارة
Ijarah
املرابحة
Mudaraba
امل�شاركة
Musharaka
�أخرى
Other
املوجودات الثابتة
Fixed Assets
املوجودات غري امللمو�سة
Intangible Assets
موجودات �أخرى
Other Assets
خارج امليزانية العمومية
Off-Balance Sheet
بدائل االئتمان املبا�شر
Direct Credit Substitutes
املعامالت
Trans. Related Contingents
Trade Related Contingents
�أخرى
Other
املطلوبات
Liabilities
�إجمايل املطلوبات
Total Liabilities
الودائع
Deposits
امل�ؤ�س�سات املالية
Financial Institutions
�أخرى
Other
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775

470

64.9

315

218

44.5

185

-

-

27

-

-

-

-

-

248

252

-1.6

21

21

-

2

3

-33.3

83

118

-29.7

2,182

2,261

-3.5

661

702

-5.8

1,108

1,011

9.6

14

34

-58.8

400

514

-22.2

2013 الربع الرابع
Q4:2013

2012 الربع الرابع
Q4:2012

%

5,719

3,278

74.5

5,304

2,934

80.8

2,700

735

267.3

2,604

2,200

18.4
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املخ�ص�صات
Provisions
العقود الإ�سالمية
Islamic Contracts
Parallel Salam
الإجارة
PSIAs
�أخرى
Other
الدائنني وغريهم
Creditors and Other
خارج امليزانية
Off-Balance Sheet
حقوق امل�ساهمني

Equity

-

1

-100.0

121

80

51.3

-

-

-

121

80

51.3

195

182

7.1

647

800

-19.1

2013 الربع الرابع

2012 الربع الرابع

1,686

1,547

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

Total Equity

Meanwhile, liquidity in the banking sector, as reflected by
the cash and liquid assets to total assets ratio, improved
throughout the year thereby rising from 14.3 percent as of
31 December 2012 to 17.6 percent as of 31 December 2013.

Profitability modest and trending down
Return on equity (“ROE”) for the banking sector increased by
20 bps for the year-ended 31 December 2013. Year-on-year
net profit also declined by $5 million to $60 million due to a
reduction in interest income in 2013, which represented the
majority of total income at approximately 46.2 percent of
total income (Chart 3-29).
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Q4:2013

Q4:2012

%
9.0

 حت�سنت ال�سيولة يف القطاع امل�صريف واملنعك�سة يف،ويف الوقت نف�سه
النقد واملوجودات ال�سائلة �إىل ن�سبة املوجودات الإجمالية على مدار العام
 يف املئة17.6  �إىل2012  دي�سمرب31  كما يف٪14.3 وبالتايل ارتفعت من
.2013  دي�سمرب31 اعتبار ًا من
الربحية املتوا�ضعة واملتجهة �إىل االنخفا�ض
 نقطة �أ�سا�س20 ارتفع العائد على حقوق امللكية للقطاع امل�صريف بنحو
 وانخف�ض �صايف الأرباح.2013  دي�سمرب31 خالل ال�سنة املنتهية يف
 مليون دوالر �أمريكي ب�سبب انخفا�ض �إيرادات الفوائد60 ال�سنوي مبقدار
46.2  والتي متثل الغالبية من �إجمايل الدخل يف حوايل،2013 يف عام
.)29-3 يف املئة من �إجمايل الدخل (ر�سم بياين
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 اجتاه تكوين الدخل:29-3 ر�سم بياين
Chart 3-29: Income composition trend (%)

In addition to lower levels of profitability, the net interest
income (“NII”) ratio (and related performance measures like
net interest margin) for the bank sector tightened during
2013. Moreover, NII declined by 20 bps to 1.4 percent as of
the year-ended 31 December 2013 (Graph 3-30).

 ت�ضائلت ن�سبة �صايف دخل،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض م�ستويات الربحية
الفوائد (ومقايي�س الأداء ذات ال�صلة مثل �صايف هام�ش الفائدة) للقطاع
 انخف�ض �صايف دخل الفوائد، وعالوة على ذلك.2013 امل�صريف خالل
 دي�سمرب عام31  يف املئة اعتبار ًا من1.4  نقطة �أ�سا�س �إىل20 بن�سبة
.)30-3  (الر�سم البياين2013

 �صايف اجتاه �إيرادات الفوائد:30-3 ر�سم بياين
Graph 3-30: Net interest income trend

The cost-to-income ratio (i.e., the efficiency ratio), an
indication of the proportion of operating expenses used to
generate operating income, increased to 71 percent as of 31
December 2013 compared to 68 percent as of 31 December
2012 (Table 3-16).

 مما يدل على،)ارتفعت ن�سبة التكلفة �إىل الدخل (�أي ن�سبة الكفاءة
 �إىل،ارتفاع ن�سبة م�صروفات الت�شغيل امل�ستخدمة لتوليد الدخل الت�شغيلي
 يف املئة اعتبار ًا68  مقارنة مع2013  دي�سمرب31  يف املئة اعتبار ًا من71
.)16-3  (اجلدول2012  دي�سمرب31 من

Income generated from non interest income generating
assets also declined in 2013. The non-interest income to noninterest earning assets ratio in fact declined from 12 percent
for the year-ended 31 December 2012 to 10.5 percent for the
year-ended 31 December 2013.

انخف�ض الدخل النا�شئ من غري الفوائد واملولد للموجودات يف عام
 انخف�ض الدخل من غري الفوائد �إىل ن�سبة املوجودات املكت�سبة.2013
 دي�سمرب31  يف املئة لل�سنة املنتهية يف12 من غري الفوائد يف الواقع من
.2013  دي�سمرب31  يف املئة لل�سنة املنتهية يف10.5  �إىل2012
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جدول  :16-3معدالت الأداء ال�سنوية املختارة ()٪
)Table 3-16: Selected YoY Performance Ratios (%
الربع الرابع 2012
Q4:2012

الربع الرابع 2013
Q4:2013

2.3

2.5

1.0

1.0

68.0

71.0

2.6

2.7

1.6

1.4

3.5

2.8

2.0

1.6

1.5

1.3

$82

$56

68.4

75.7

12.0

10.5

$65

$60

$177

$175

$176

$164

الربحية
Profitability
العائد على حقوق امللكية لل�شركات ذات
)Return on Equity for LLCs (ROE
العائد على املوجودات
)Return on Assets (ROA
التكلفة الدخل
Cost / Income
م�صروفات الت�شغيل اجمايل املوجودات
Operating Expenses / Total Assets
�صايف هام�ش الفائدة
Net Interest Margin
الدخل من الفوائد املوجودات املكت�سبة من الفوائد
Interest Income / Interest Earning Assets
معدل الفائدة املدفوع على الودائع
Interest Rate Paid on Deposits
�صايف هام�ش الفائدة
Net Interest Income
�صايف دخل الفوائد (باملليون دوالر �أمريكي)
)NII ($000,000
الدخل من غري الفوائد اجمايل الدخل
Non-Interest Income / Total Income
الدخل من غري الفوائد املوجودات املكت�سبة من غري الفوائد
Non-Interest Income / Non-Interest Earning Assets
الك�سب �أو اخل�سارة (باملليون دوالر �أمريكي)
)Profit or Loss ($000,000
الدخل من غري الفوائد (باملليون دوالر �أمريكي)
)Non-Interest Income ($000,000
م�صروفات الت�شغيل (باملليون دوالر �أمريكي)
)Operating Expenses ($000,000

الربع الرابع 2012
Q4:2012

الربع الرابع 2013
Q4:2013

87.9

81.2

18.5

24.3

19.7

26.0

14.3

17.6

64.2

55.0

ال�سيولة
Liquidity
القرو�ض /الودائع
Loan / Deposit
املوجودات النقدية وال�سائلة املطلوبات
Cash & Liquid Assets / Liabilities
املوجودات النقدية وال�سائلة الودائع
Cash & Liquid Assets / Deposits
املوجودات النقدية وال�سائلة اجمايل املوجودات
Cash & Liquid Assets / Total Assets
القرو�ض وال�سلفيات اجمايل املوجودات
Loans & Advances / Total Assets
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ف

كفاية ر�أ�س املال
Capital Adequacy (QoQ, LLCs)
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (�صايف
CAR (Net of Impairments)
10
)Xs( ر�أ�س املال الأ�سا�سي متطلبات ر�أ�س املال
Tier 1 Capital / Capital Req. (Xs)10
ر�أ�س املال الأ�سا�سي ر�أ�س املال
Tier1 / Tier 2 (Xs)

2013 الربع الرابع
Q4:2013

2012 الربع الرابع
Q4:2012

119.4

138.1

11.1

11.5

67.7

91.4

الرفع املايل

2012 الربع الرابع
Q4:2012

2013 الربع الرابع
Q4:2013

0.4

0.4

72.5

77.4

Financial Leverage

الديون حقوق امل�ساهمني
Debt / Equity, LLCs (Xs)
 �إجمايل/�إجمايل املطلوبات
Total Liabilities / Total Assets

Concluding Remarks

املالحظات اخلتامية

In spite of moderation of asset growth in 2013, the banking
sector in Qatar continued to record the highest growth among
the GCC economies in view of relatively faster expansion
of the economy. QCB took major steps to strengthen the
financial sector. Inter alia, measures were taken to implement
the Basel III standards on capital adequacy, leverage and
liquidity.

 وا�صل القطاع،2013 على الرغم من اعتدال منو املوجودات يف عام
امل�صريف يف قطر ت�سجيل �أعلى معدل منو بني دول جمل�س التعاون
 اتخذ م�صرف قطر.اخلليجي يف �ضوء التو�سع ال�سريع ن�سبي ًا لالقت�صاد
، من بني هذه الأمور.املركزي خطوات رئي�سية لتعزيز القطاع املايل
 والرافعة، حول كفاية ر�أ�س املال3 اتخذت تدابري لتنفيذ معايري بازل
.املالية وال�سيولة

Consequent to sharp decline in trading income and
deceleration in interest income, growth in total income of the
banks slowed down during the year. Sharper deceleration in
total income than that recorded by total expenses resulted in
slowdown in the growth of net income.

ونتيج ّة للهبوط احلاد يف ح�صة الدخل من املتاجرة وتباط�ؤ منو الدخل
. �شهد النمو يف �إجمايل دخل البنوك تباط�ؤ ًا خالل هذا العام،من الفائدة
و�أدت زيادة التباط�ؤ احلاد يف �إجمايل الدخل عن �إجمايل امل�صروفات
.�إىل التباط�ؤ يف منو �صايف الدخل

In view of uncertainties at global and regional level some risks
in the banks edged up modestly during 2013 but remained
below their threshold levels and their previous highs.

 ارتفعت بع�ض،ونظر ًا حلاالت عدم اليقني على امل�ستوى العاملي والإقليمي
 ولكن ظلت دون امل�ستويات2013 املخاطر يف البنوك ب�شكل متوا�ضع خالل
.اخلطرة وم�ستوياتها القيا�سية ال�سابقة

Notwithstanding modest deterioration, CRAR and NPL ratio
remained in the comfortable zone. The banks displayed
prudent management of funds. Though the economy slowed
down in 2012 and 2013 as compared to the growth recorded
during 2011, the banks managed to restrict the NPL ratio in
the narrow range of 1.5-2% reflecting the resilience of the
economy and better management by banks. Management of
asset liability eased as loan to deposit ratio improved during

 ظلت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ون�سبة،على الرغم من التدهور الطفيف
 ا�ستعر�ضت البنوك �إدارتها احلذرة.القرو�ض املتعرثة يف منطقة مريحة
 باملقارنة2013 و2012  على الرغم من تباط�ؤ االقت�صاد يف عام.للأموال
 متكنت البنوك يف احلد من ن�سبة،2011 مع النمو امل�سجل خالل عام
 مما يعك�س مرونة٪2-1.5 القرو�ض املتعرثة يف نطاق �ضيق من
 وتراجع ــت �إدارة مطلوب ــات.االقت�صاد و�إدارة �أف�ض ــل من خ ــالل البنوك
حت�سن
ّ  كما.املوجودات مع حت�سن ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع خالل العام

10. Xs denotes the number of times the numerator exceeds the denominator.
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the year. The sectoral concentration of credit also improved
as the share of consumption and real estate loans, the top
two segments of private sector loans, decreased during the
year.

م�ستوى تر ّكز االئتمان ح�سب القطاعات ب�سبب انخفا�ض ح�صة القرو�ض
املمنوحة لقطاع اال�ستهالك والقطاع العقاري خالل العام حيث يعتربان
.�أهم قطاعني يتلقيان القرو�ض من القطاع اخلا�ص

Stress testing for credit, market and liquidity risks also pointed
towards the continued resilience of the banks. Geographical
distribution of cross border assets recorded some changes
as compared to the previous year. Due to increased cross
border assets from MENA (other than GCC), the risks from
European assets moderated while that from MENA countries
increased during 2013.

و�أ�شار اختبار قيا�س ال�ضغط لالئتمان وال�سوق وال�سيولة �أي�ض ًا �إىل املرونة
 وقد �سجل التوزيع اجلغرايف للموجودات اخلارجية.امل�ستمرة للبنوك
 نظر ًا لزيادة املوجودات.بع�ض التغيريات باملقارنة مع العام ال�سابق
اخلارجية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (عدا دول جمل�س
 واعتدال خماطر املوجودات الأوروبية يف حني ارتفعت،)التعاون اخلليجي
.2013 خماطر دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا خالل عام

Finally, banks in the QFC experienced rapid growth during
2013 but recorded lower levels of profitability and net interest
ratio for the banks sector tightened during 2013. Despite
some moderation of capital, the banks were well capitalized
and the liquidity improved during the year.

 لكن2013  �شهدت البنوك يف مركز قطر للمال منو ًا �سريع ًا خالل،�أخري ًا
�سجلت م�ستويات �أقل من الربحية و�صايف معدل الفائدة لقطاع البنوك
 قامت، وعلى الرغم من اعتدال ر�أ�س املال.2013 الذي ت�ضائل خالل عام
.البنوك بر�سملة جيدة وحت�سنت ال�سيولة خالل العام
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املقدّ مة

Introduction
Qatar Development Bank (QDB) and other non-banking
financial institutions constitute the broader financial sector
of Qatar. The development bank promotes the small
and medium enterprises (SMEs) by providing financial
and advisory services. As a part of developing the nonhydrocarbon sector as set out in Qatar National Vision 2030,
Qatar continued to develop the non-banking financial
institutions which comprise of finance and investment
companies, exchange houses and the insurance sector. Total
asset1 of this entire segment at December 2013 was around
QR 32.6 billion, approximately QR 8.1 billion more than that
of the previous year. Sectorial distribution revealed that
insurance sector contributed around 67% of the total assets
in 2013. In aggregate, the broader financial sector accounted
for 4.4% of total 2013 GDP and 3.6% of total banking assets
of 2013 (Chart 4-1).

ي�شكل بنك قطر للتنمية وعدد من امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
 ويهتم البنك بتعزيز،القطاع املايل مبفهومه الوا�سع يف دولة قطر
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة من خالل تقدمي اخلدمات املالية
ن�صت عليه
ّ  ويف ظل تنمية القطاع غري النفطي ح�سب ما،واال�ست�شارية
 ا�ستمرت دولة قطر يف تطوير امل�ؤ�س�سات املالية،2030 ر�ؤية قطر الوطنية
 و�شركات، و�شركات اال�ستثمار،غري امل�صرفية التي ت�ضم �شركات التمويل
 هذا القطاع يف1 وقطاع الت�أمني؛ فقد بلغ �إجمايل موجودات،ال�صرافة
 �أي �أكرث من العام املا�ضي بحوايل، مليار ريال32.6  نحو2013 دي�سمرب
 وقد �أظهر التوزيع القطاعي �أن قطاع الت�أمني �ساهم، مليار ريال8.1
 ا�ست�أثر القطاع املايل.2013  من �إجمايل املوجودات يف عام٪67 بنحو
٪3.6 و2013  من الناجت املحلي الإجمايل لعام٪4.4 مبفهومه الوا�سع
.)1-4 من �إجمايل املوجودات امل�صرفية لهذا العام (ر�سم بياين

2013 – 2012  ح�صة املوجودات يف القطاع غري امل�صريف:1- 4 ر�سم بياين
Chart 4-1: Asset share of non-banking sector: 2012- 2013

Qatar Development Bank (QDB)

بنك قطر للتنمية

The development bank in Qatar was established in 1997
as ‘Qatar Industrial Development Bank (QIDB)’ by an Emiri
Decree with a mandate to promote industrial development
of the country. The activities of QIDB progressively spread
beyond the current scope and became the key enabler

 املعروف �سابق ًا با�سم بنك قطر للتنمية،ت� ّأ�س�س بنك قطر للتنمية
 مبوجب مر�سوم �أمريي بهدف تعزيز التنمية1997  يف عام،ال�صناع ّية
 وقد ات�سع نطاق �أن�شطته تدريجي ًا و�أ�صبح الداعم،ال�صناعية بالدولة
 مت تغيري ا�سم "بنك، وعلى �ضوء ذلك،الرئي�سي لتنمية القطاع اخلا�ص
 بحيث،" �إىل "بنك قطر للتنمية2006 قطر للتنمية ال�صناعية" يف عام

1 Comprising of Qatar Development Bank, finance and investment companies,

 ت�ضم بنك قطر للتنمية و�شركات التمويل واال�ستثمار و�شركات ال�صرافة و�شركات الت�أمني املدرجة1

exchange houses and listed insurance companies.
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towards development of the private sector. Against this
backdrop, in 2006, QIDB was renamed as ‘Qatar Development
Bank (QDB)’. The objective and focus of QDB was aligned
with the goals set out in Qatar’s National Vision 2030.

ين�صب تركيز البنك و�أهدافه نحو حتقيق الأهداف الواردة يف ر�ؤية قطر
.2030 الوطنية

QDB offers various financial and advisory services. There are
three different financial support viz., direct lending (both
traditional and Islamic), Al Dhameen and housing loans to
help develop the small and medium enterprises (SMEs).
The direct lending has both long and short term options,
while Al Dhameen indirect scheme provides loan guarantees
to private sector companies through partner commercial
banks. The long term direct loans are offered through
project financing facilities, while the short term direct
loans are meant for raw material facilities. QDB, through
its export arm «Tasdeer» helped private sector companies
in Qatar significantly increase their non-oil exports in 2012.
Through its export arm Tasdeer, QDB provided private sector
exporters with financial solutions, credit insurances and
advisory services, in addition to supporting businesses in
developing their export capabilities through participating
in a wide range of events and activities across the world,
such as global exhibitions, match making programs, export
development and promotion, training workshops in addition
to publishing specialized industry guides like Trade Secret
and Qatar Exporters Directory. According to the data
provided by the Ministry of Development Planning and
Statistics (MDPS), companies directly supported by QDB
could increase their non-oil exports significantly. As a result
of QDB’s Export Development Strategy, Qatari companies
with high exports could increase their export potential by
50 per cent in 2012. Other activities included identifying
importers in new target markets beyond the GCC region,
arranging and facilitating buyer-seller meetings, as well as
organizing workshops on international trade related topics to
raise awareness and understanding of export opportunities
to the Qatari SME exporters. QDB also took other initiatives
such as hosting the Global Entrepreneurship Week which
provided backing and guidance necessary to help small
and medium business owners develop their ventures.

 ويقدّم، وا�ست�شارية خمتلفة،يقدم بنك قطر للتنمية خدمات مالية
ثالثة �أنواع خمتلفة من الدعم املايل وهي الإقرا�ض املبا�شر (التقليدي
والإ�سالمي) وبرنامج ال�ضمني وقرو�ض الإ�سكان للم�ساعدة يف تطوير
 ويت�ض ّمن الإقرا�ض املبا�شر خيارات طويلة.امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
 يف حني يوفر برنامج ال�ضمني غري املبا�شر �ضمانات،وق�صرية الأجل
.القرو�ض ل�شركات القطاع اخلا�ص من خالل البنوك التجارية ال�شريكة
ويتم تقدمي القرو�ض املبا�شرة طويلة الأجل متمثلة يف الت�سهيالت
 يف حني تغطي القرو�ض املبا�شرة ق�صرية،املمنوحة لتمويل امل�شاريع
 و�ساهم بنك قطر للتنمية من خالل.الأجل الت�سهيالت للمواد اخلام
برناجمه "ت�صدير" يف قدرة �شركات القطاع اخلا�ص يف دولة قطر على
 وا�ستطاع.2012 زيادة �صادراتها غري النفطية �إىل حد كبري يف عام
البنك من خالل هذا الربنامج �أن يوفر للم�صدّرين يف القطاع اخلا�ص
،حلو ًال متويلية وتغطية ت�أمينية �ضد خماطر االئتمان وخدمات ا�ست�شارية
ف�ض ًال عن دعم الأعمال بتطوير �إمكانيات الت�صدير لديها من خالل
امل�شاركة يف نطاق وا�سع من الفعاليات والأن�شطة التي يتم تنظيمها عرب
 املعار�ض الدولية وبرامج ت�صنيع: وتت�ضمن هذه الفعاليات،�أرجاء العامل
، وبرامج تطوير ال�صادرات والرتويج لها وور�ش العمل التدريبية،املقلدات
بالإ�ضافة �إىل ن�شر مراجع متخ�ص�صة يف هذا املجال مثل دليل "�أ�سرار
 ا�ستناد ًا �إىل البيانات."التجارة" ودليل "ال�شركات القطرية امل�صدّرة
 ف�إن ال�شركات التي،الواردة من وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء
تلقت دعم ًا مبا�شر ًا من بنك قطر للتنمية متكنت من زيادة �صادراتها غري
 ونتيجة ال�سرتاتيجية تنمية عمليات الت�صدير التي.النفطية �إىل حد كبري
 متكنت ال�شركات القطرية التي متتلك �صادرات،يتبعها بنك قطر للتنمية
.2012  باملائة يف عام50 قوية من زيادة �إمكانات الت�صدير لديها بنحو
و�شملت الأن�شطة الأخرى حتديد امل�ستو ّردين يف الأ�سواق امل�ستهدفة
احلديثة خارج نطاق منطقة اخلليج العربي وتنظيم االجتماعات بني
 بالإ�ضافة �إىل تنظيم ور�ش عمل حول،امل�شرتين والبائعني وت�سهيلها
املوا�ضيع املرتبطة بالتجارة الدولية بغر�ض رفع م�ستوى الوعي والإدراك
فيما يخ�ص فر�ص الت�صدير املتاحة �أمام ال�شركات امل�صدّرة القطرية
 كما اتخذ بنك قطر للتنمية عدة مبادرات منها.ال�صغرية واملتو�سطة
ا�ست�ضافة الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال الذي قدّم الدعم والتوجيه
الالزمني مل�ساعدة �أ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف تطوير
.م�شاريعهم

The QDB balance sheet reveals that the total assets increased
to QR5.8 billion in 2013 mainly due to two-fold increase
in credit facilities. The funding structure has changed as
compared to previous year. Equity capital which was the
main source of funding till 2012 changed in 2013. QDB

وتظهر امليزان ّية العموم ّية لبنك قطر للتنمية ارتفاع �إجمايل املوجودات
 ال �سيما ب�سبب النمو امل�ضاعف يف،2013  مليار ريال يف عام5.8 �إىل
، وقد تغري الهيكل التمويلي مقارن ًة بالعام ال�سابق.الت�سهيالت االئتمانية
 والذي كان امل�صدر الأ�سا�سي،2013 كما تغري ر�أ�س املال امل�ساهم يف عام
 وجل�أ بنك قطر للتنمية �إىل التمويل امل�صريف.2012 للتمويل حتى عام
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resorted to bank financing which comprised of around 24%
of their liabilities and accordingly, the share of equity in total
liabilities declined from 92% of 2012 to 68% in 2013. On the
asset side, credit facilities outstripped other components
by holding a share of 44% in 2013 which increased by 7%
as compared to the last year. The credit facilities extended
only to the private sector in the form of loans and advances
or through Islamic finance. On the other hand, the share of
the securities portfolio declined to 31% in 2013 from 40%
registered in 2012. The investments were mostly concentrated
in fixed rate Government debt securities. Investment in debt
securities and equity participation covered over 96% of the
securities portfolio. QDB also had a minor exposure in Sukuk
issued by the banks (Chart 4-2).

تطـورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

 وعليه تراجعت ح�صة الأ�سهم، من مطلوباته٪24 الذي �ش ّكل حوايل
 ويف جانب.2013  يف عام٪68  �إىل٪92 يف �إجمايل املطلوبات من
 حيث بلغت، جتاوزت الت�سهيالت االئتمانية املكونات الأخرى،املوجودات
 مقارن ًة بالعام٪7  �أي بزيادة تبلغ2013  يف عام٪44 ح�صتها الن�سبية
 وقد ُمنحت هذه الت�سهيالت فقط للقطاع اخلا�ص يف �شكل.ال�سابق
، من ناحية �أخرى.قرو�ض و�سلفيات �أو من خالل التمويل الإ�سالمي
 مقارن ًة٪31  �إىل2013 تراجعت ح�صة حمفظة الأوراق املالية يف عام
 وكانت معظم اال�ستثمارات مرتكزة يف �أوراق،2012  يف عام٪40 بنحو
 وغطى اال�ستثمار يف �أوراق.الدين احلكومية ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة
. من حمفظة الأوراق املالية٪96 الدين وامل�شاركة يف ر�أ�س املال �أكرث من
وقد تعر�ض بنك قطر للتنمية ملخاطر �ضئيلة تتعلق بال�صكوك ال�صادرة
.)2-4 عن البنوك (ر�سم بياين

) (الن�سبة املئوية �إىل �إجمايل املوجودات2013  �إىل2011  امل�صادر الرئي�س ّية لأموال بنك قطر للتنمية وا�ستخداماتها من:2- 4 ر�سم بياين

Chart 4-2: Major sources and uses of funds of QDB from 2011-2013 (percent to total asset)

Finance houses

�شركات التمويل

The finance companies in Qatar provide financial loans to
different categories of borrowers. As of now, three finance
companies are licensed by the Qatar Central Bank (QCB) and
are operational in the state of Qatar. In accordance with their
business profile, the lending is concentrated in the form of
consumption loans for various purposes like, car purchases,
mortgages and other consumables.

تقوم �شركات التمويل يف دولة قطر مبنح القرو�ض املالية لفئات خمتلفة
ّ  وحتى اليوم هناك ثالث م� ّؤ�س�سات.من املقرت�ضني
مرخ�صة من قبل
 ومتا�شي ًا مع طبيعة عمل.م�صرف قطر املركزي وعاملة يف دولة قطر
 ترتكز �أن�شطة الإقرا�ض يف جمال القرو�ض اال�ستهالكية،هذه امل�ؤ�س�سات
لأغرا�ض متعددة؛ ك�شراء ال�سيارات والرهون العقارية وال�سلع
.اال�ستهالكية الأخرى

The combined asset size of the finance companies in 2013
reduced to QR3.07 billion, a reduction of approximately 4%
as compared to the previous year. Finance companies’ asset
share in terms of percentage to GDP came down to 0.42% in
2013 from 0.46% that of 2012. While comparing the share

 �إىل2013 تراجع حجم املوجودات املجمعة ل�شركات التمويل يف عام
. مقارن ًة بالعام ال�سابق٪4  �أي مبعدل انخفا�ض يبلغ، مليار ريال3.07
كما تراجعت احل�صة الن�سبية ملوجودات �شركات التمويل �إىل الناجت
. يف هذا العام٪0.42  �إىل2012  يف عام٪0.46 املحلي الإجمايل من
وبالنظر �إىل ح�صة �إجمايل موجودات هذه ال�شركات �إىل موجودات
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of its total asset with the banking industry assets, it reduced
from 0.39% to 0.34% in 2013.

 يف عام٪0.34  �إىل٪0.39  ُيالحظ �أنها تراجعت من،القطاع امل�صريف
.2013

Consumer loans constituted major part of the total assets
of the finance companies. Though the share of the financial
assets declined from 67.6% in 2012 to 63.9% in 2013 owing
to declining demand of credit in the domestic economy. As a
result, the liquid fund position of the companies improved to
17.8% in 2013 compared to 11.5% in previous year. During
the same period, total equity which constituted 78.9% of the
total liability, improved from 72.5% registered during 2012.
The dependency for funding sources from banks and financial
institutes reduced further in 2013, the share of which in total
liability reduced to 17.4% from 24.3% of 2012 (Chart 4-3).

�ش ّكلت القرو�ض اال�ستهالكية جزء ًا كبري ًا من �إجمايل موجودات �شركات
 يف عام٪67.6  ومع ذلك تراجعت ح�صة املوجودات املالية من،التمويل
 نظر ًا لرتاجع الطلب على االئتمان يف2013  يف عام٪63.9  �إىل2012
حت�سن و�ضع الأموال ال�سائلة لي�صل �إىل
ّ  ونتيج ًة لذلك،االقت�صاد املحلي
حت�سن
ّ  كما. يف العام ال�سابق٪11.5  هذا العام مقارن ًة بنحو٪17.8
 من٪78.9  حيث �ش ّكلت،�إجمايل حقوق امل�ساهمني خالل نف�س الفرتة
 وتق ّل�ص االعتماد،2012  يف عام٪72.5 �إجمايل املطلوبات مقارن ًة بن�سبة
على البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية �أكرث فيما يتعلق مب�صادر التمويل يف عام
 يف عام٪24.3  حيث تراجعت ح�صتها يف �إجمايل املطلوبات من،2013
.)3-4  (ر�سم بياين٪17.4  �إىل2012

2013- 2012  البنود الرئي�سية للميزانية العمومية ل�شركات التمويل:3- 4 ر�سم بياين

Chart 4-3: Major balance sheet items of finance houses 2012-2013

All these companies witnessed profit in 2013, though the
total amount of profit reduced by 12% to QR1.68 billion
from QR1.9 billion as compared to 2012. Marginal increase
in profit of one company could not offset the reduction
experienced by other two. The profit and loss statement of
the finance companies revealed that main source of their
income was interest income and that constituted over 88%
of their total income in 2013. On the other hand, interest
expense substantially declined in 2013 owing to diminishing
dependency on bank loans. However, there was a significant
increase in operational cost of these companies which
increased from 67% to 78% in 2013 owing to sharp increase
in staff cost. The margin was reduced marginally due to
Financial Stability Review 2013

 بالرغم من تراجع2013 حققت جميع �شركات التمويل �أرباح ًا يف عام
 مليار ريال مقارن ًة1.86  لت�صل �إىل٪12 �إجمايل قيمة الأرباح بن�سبة
 حيث مل ي�صل منو �أرباح �شركة.2012  مليار ريال يف عام1.9 بنحو
 و�أظهر بيان.واحدة مل يعادل الرتاجع يف �أرباح �شركتي التمويل الأخريني
الأرباح واخل�سائر ل�شركات التمويل �أن امل�صدر الرئي�سي لدخلها ي�أتي
 من �إجمايل دخل هذه٪88 من �إيرادات الفوائد والتي �ش ّكلت �أكرث من
 تراجعت م�صروفات الفائدة، من ناحية �أخرى.2013 ال�شركات يف عام
 نظر ًا لتناق�ص االعتماد على القرو�ض2013 �إىل حد كبري يف عام
 �إال �أن تكاليف الت�شغيل لهذه ال�شركات ارتفعت ارتفاع ًا.امل�صرفية
 نتيجة االرتفاع احلاد يف تكلفة2013  يف عام٪78  �إىل٪67 ملحوظ ًا من
 ومت تقليل هام�ش الربح ب�شكل طفيف نظر ًا لرتاجع الدخل.املوظفني
 وقد �أدى تخفي�ض �صايف الأرباح �إىل تراجع العائد على.من الفائدة
 يف عام5.97  هذا العام مقارن ًة مع5.47 املوجودات �أكرث لي�صل �إىل
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: موجز ًا للبيانات املالية1-4  وفيما يلي يو�ضح جدول.2012

decline in interest income. The reduction in net profit forced
the return on asset to decline further to 5.47٪ in 2013 from
5.97٪ in 2012. The summary of the financials is indicated in
Table 4-1.

 ملحة موجزة عن �شركات التمويل:1-4 جدول
Table 4-1: A snapshot of finance houses
Number of institutions
Total loans (QR billion)
Total equity (QR billion)
Total asset (QR billion)
Return on Asset (%)
Total assets/Bank asset (%)
Total assets/GDP (%)

2012
3
2.16
2.31
3.19
5.97
0.39
0.46

Given the situation of low asset share in comparison with
the banking assets, which further reduced to 0.34% in 2013
from 0.39% of 2012, they exhibit low systemic importance.
However, they exhibit non-negligible linkages with the
banking industry due to their dependency on funding
sources from banks and this makes the system susceptible to
certain weaknesses.

Investment companies

2013
3
1.96
2.42
3.07
5.47
0.34
0.42

عدد ال�شركات
)�إجمايل القرو�ض (باملليار ريال قطري
)�إجمايل حقوق امل�ساهمني (باملليار ريال قطري
)جمموع املوجودات (باملليون ريال قطري
)٪( العائد على املوجودات
)٪(  موجودات امل�صارف/�إجمايل املوجودات
)٪(  الناجت املحلي الإجمايل/�إجمايل املوجودات

نظر ًا النخفا�ض ح�صة املوجودات باملقارنة مع املوجودات امل�صرفية التي
،2013  يف عام٪0.34  �إىل2012  يف عام٪0.39 تراجعت �أكرث من
 ومع ذلك ف�إنها ترتبط ارتباط ًا.فقد �أظهرت �أهمية نظامية منخف�ضة
ال ُي�ستهان به مع القطاع امل�صريف ب�سبب اعتمادها على م�صادر التمويل
. والذي بدوره يجعل النظام عر�ض ًة لبع�ض جوانب ال�ضعف،من البنوك

�شركات اال�ستثمار

There are two investment companies in Qatar licensed by
QCB providing services like asset management, investment
banking and real estate investment.

ّ توجد بدولة قطر �شركتني ا�ستثمار
مرخ�صة من قبل م�صرف قطر
 وتقدم جمموعة من اخلدمات ك�إدارة املوجودات واال�ستثمارات،املركزي
.امل�صرفية واال�ستثمارات العقارية

Assets of the investment companies amounted to QR 469
million and registered a growth of 7.6% in 2013 (Table
4-2). Among the three, one company held the largest share
of the total assets. According to the currency composition
of the assets of these companies, around 98% assets were
maintained in local currency leaving the companies exposed
to low market risks. As per the profile of the companies’ core
function, financial investments constituted around 61.8%
of the total assets. The liquid assets in terms of cash and
bank balances increased in 2013 as compared to previous
year (Chart 4-4). Presumably, the happenings in advanced
economies, specifically in US with tapering announcement,
short term closure of federal government departments and
increasing volatility in the financial markets of emerging
and developing economies could be the reason for such

 مليون ريال وح ّققت منو ًا469 بلغت قيمة موجودات �شركات اال�ستثمار
 ومتتلك �شركة واحدة من.)2-4  (جدول2013  يف عام٪7.6 بنحو
 ووفق ًا لرتكيبة.بني هذه ال�شركات �أكرب ح�صة من �إجمايل املوجودات
 فقد مت االحتفاظ،العمالت اخلا�صة مبوجودات �شركات اال�ستثمار
 وهو الأمر الذي ق ّلل من، من املوجودات بالعملة املحلية٪98 بحوايل
 وفيما يتعلق بطبيعة العمل.تع ّر�ض هذه ال�شركات ملخاطر ال�سوق
 من �إجمايل٪61.8  �ش ّكلت اال�ستثمارات املالية نحو،الأ�سا�سية لل�شركات
 وقد ارتفعت املوجودات ال�سائلة من حيث الودائع النقدية.املوجودات
.)4-4  مقارن ًة بالعام ال�سابق (ر�سم بياين2013 وامل�صرفية يف عام
 ال �سيما،وعلى الأرجح ف�أن الأحداث التي �شهدتها االقت�صادات املتقدمة
يف الواليات املتحدة الأمريكية عند �إعالنها اخلف�ض التدريجي ل�سيا�سة
التي�سري الكمي والوقف امل�ؤقت لأعمال احلكومة الفيدرالية وزيادة تقلبات
 وراء االرتفاع يف،الأ�سواق املالية يف االقت�صادات النا�شئة والنامية
 وقد �أدارت هذه ال�شركات جزء ًا.الودائع النقدية لدى �شركات اال�ستثمار
،كبري ًا من املوجودات باعتبارها جزء ًا من �إدارة املحافظ اال�ستثمارية
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increase of cash balances with the investment companies.
The companies managed a large portion of assets as a part
of the portfolio management which appeared as a part of
their off-balance sheet items. This is, in general, more than
the on-balance sheet assets of the companies. In 2013, the
managed assets amounted to QR 677.8 million increased by
QR99 million as compared to the previous year.

تطـورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

 وهي تُعترب ن�سبة �أعلى من املوجودات،والتي ظهرت كبنود خارج امليزانية
 وبلغت قيمة املوجودات املُدارة يف عام.يف امليزان ّية العموم ّية لل�شركات
 مليون ريال مقارن ًة99  �أي بزيادة قدرها، مليون ريال677.8  نحو2013
.بالعام ال�سابق

)2013-2012(  ملحة موجزة عن �شركات اال�ستثمار:2-4 جدول
Table 4-2: A snapshot of investment companies (2012-2013)
2012
2013
عدد ال�شركات
Number of institutions
3
3
)�إجمايل اال�ستثمارات املالية (باملليون ريال
Total financial investments (QR million)
254.0
289.6
)�إجمايل حقوق امل�ساهمني (باملليون ريال
Total equity (QR million)
421
412
)�إجمايل املوجودات (باملليون ريال
Total asset (QR million)
436
469
)٪(  موجودات امل�صارف/�إجمايل املوجودات
Total assets/Bank asset (%)
0.05
0.05
Total assets/ GDP (%)
0.06
0.06 )٪(  الناجت املحلي الإجمايل/�إجمايل املوجودات
The liability side of the balance sheet of these companies
remained concentrated with equity capital having a share
of around 92.5% in 2013, as compared with 96% in 2012.
Reduction in the equity capital resulted in resorting to banks
for additional sources of fund. In 2013, around 6% of the
total requirement was sourced from the banks. With this an
insignificant but direct association with the banking sector
was seen in 2013.

 حيث �ش ّكلت،ظ ّلت مطلوبات امليزانية العمومية لهذه ال�شركات مركزة
 مقارن ًة بنحو2013  يف عام٪92.5 ن�سبة ر�أ�س املال امل�ساهم حوايل
 ونتج عن تخفي�ض ر�أ�س املال امل�ساهم اللجوء �إىل. يف العام ال�سابق٪96
 وقد مت احل�صول يف عام،البنوك للح�صول على م�صادر متويل �إ�ضافية
 ويف ظل ذلك. من �إجمايل املتطلبات من البنوك٪6  على حوايل2013
لوحظ وجود ارتباط ب�سيط ولكنه مبا�شر مع القطاع امل�صريف يف هذا
.العام

)2013-2012(  املكونات الرئي�سية للميزانية العمومية ل�شركات اال�ستثمار:4- 4 ر�سم بياين

Chart 4-4: Major components of the balance sheet of investment companies ( 2012-2013)
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The sector reported a strong profit growth in 2013 in
comparison with 2012. The substantial profit of one
company offset the losses experienced by the other
resulting in a consolidated profit of QR2.4 million in 2013.
Major income for the investments companies was from the
fees and commission accounting for over 50% of the total
income, while the expenses were burdened with general and
administrative expenses that comprised over 85% of the total
expenses. However, 50% of the general and administrative
expense was wage expenses in terms of salaries (Chart 4-5).

 مقارن ًة بالعام2013 �سجل القطاع منو ًا قوي ًا يف الأرباح خالل عام
 حيث عادلت الأرباح امللحوظة لواحدة من ال�شركتني اخل�سائر،ال�سابق
 مما �أ�سفر عن حتقيق �أرباح،التي �شهدتها �شركة اال�ستثمار الأخرى
 وي�أتي معظم دخل. مليون ريال يف هذا العام2.4 جم ّمعة تبلغ قيمتها
 من٪50 �شركات اال�ستثمار من الر�سوم والعموالت التي �ش ّكلت �أكرث من
 يف حني كانت امل�صروفات مثقلة بامل�صروفات العامة،�إجمايل الدخل
، من �إجمايل امل�صروفات٪85 وامل�صروفات الإدارية التي �ش ّكلت �أكرث من
 من امل�صروفات العامة والإدارية كانت عبارة عن م�صروفات٪50 ولكن
.)5-4 الرواتب والأجور (ر�سم بياين

 ح�صة الدخل من م�صادر خمتلفة:5- 4 ر�سم بياين

Chart 4-5: Share of income from different sources

Exchange houses

�شركات ال�صرافة

Exchange houses form an important part of the broader
financial sector in terms of providing support for sale and
purchase of foreign currencies and precious metals. Qatar
being heavily populated by expatriates requires platform for
currency remittances. Exchange houses provide remittance
services to this mass for transferring money to their home
countries. The foreign currencies requirement for the
purposes of tourism, education and personal transfers are
among the various services provided by these companies.
Currently 20 such exchange houses are operational in Qatar.

ت�شكل �شركات ال�صرافة جزء ًا مهم ًا من القطاع املايل مبفهومه الوا�سع
.من حيث دعم عمليات بيع و�شراء العمالت الأجنب ّية واملعادن الثمينة
هناك عدد كبري من املقيمني يف دولة قطر مما يتطلب توفري جهة
 لذا تو ّفر �شركات ال�صرافة خدمات حتويل الأموال لهذه،لتحويل الأموال
 وت�ش ّكل االحتياجات الالزمة.الفئة لتحويل الأموال �إىل بلدانهم الأ�صلية
من العمالت الأجنبية لأغرا�ض ال�سياحة والتعليم والتحويالت ال�شخ�صية
 ويبلغ عدد،جزء ًا من اخلدمات املختلفة التي تقدمها هذه ال�شركات
. �شركة20 �شركات ال�صرافة العاملة حال ّي ًا يف دولة قطر

Balance sheets of the exchange houses revealed that in 2013
combined total assets increased to QR 1.3 billion from QR1.0

�أظهرت امليزانية العمومية ل�شركات ال�صرافة �أن �إجمايل املوجودات
 مليار ريال1.3  لت�صل قيمتها �إىل2013 املج ّمعة ارتفعت يف عام
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billion of 2012, comprising around 0.14% of total banking
assets. The increase in assets was mainly attributed to
the manifold increase in balances with exchanger over the
previous year. Asset concentration continued to remain high
in 2013 . Three large exchange houses accounted for over
45% of the total asset of this segment. On the other hand,
the main source of fund for the exchange houses was the
equity capital which comprised of more than 54% of the total
funding sources. This source of fund witnessed a reduction in
2013 over the previous year and exchange houses resorted
to each other’s resources for funding requirements. This led
to lower dependency of exchange houses on bank funding in
2013 (Chart 4-6).

٪0.14  م�شكل ًة بذلك نحو،2012  مليار ريال يف عام1.0 مقارن ًة بنحو
 و ُيعزى ارتفاع املوجودات �أ�سا�س ًا �إىل.من �إجمايل املوجودات امل�صرفية
.م�ضاعفة الأر�صدة لدى �شركات ال�صرافة عدة مرات عن العام ال�سابق
 �شركات من3 وظل تركز املوجودات عالي ًا كذلك يف هذا العام؛ و�ش ّكلت
، ومن ناحية �أخرى. من �إجمايل موجودات هذا القطاع٪45 �أكرث من
يتمثل م�صدر التمويل الرئي�سي ل�شركات ال�صرافة يف ر�أ�س املال امل�ساهم
 وقد �شهد ر�أ�س، من �إجمايل م�صادر التمويل٪54 الذي �ش ّكل �أكرث من
 مقارن ًة بالعام ال�سابق وا�ستعانت2013 املال امل�ساهم تراجع ًا يف عام
�شركات ال�صرافة ببع�ضها البع�ض فيما يتعلق مب�صادر التمويل لتلبية
 مما ق ّلل اعتماد هذه ال�شركات على التمويل املقدّم،احتياجاتها التمويلية
.)6-4 من البنوك خالل هذا العام (ر�سم بياين

 البنود الرئي�سية للميزانية العمومية ل�شركات ال�صرافة:6-4 ر�سم بياين

Chart 4-6: Major balance sheet items of exchange houses

Obviously, low bank borrowing signifies weak linkages with
banking system and limited systemic risks to the financial
stability. In 2013, bank finance comprised of 4% of the total
liabilities, which was 2% less than that of 2012. The trend
continued to be low over past three years. Though need for
bank funding was not generally common for all the exchange
houses. Three out of 20 exchange houses constituted over
65% of the total bank funding in 2013. However, trifling
volumes did not pose any perceptible threat to the overall
financial stability of the sector.

ي�شري انخفا�ض اعتماد �شركات ال�صرافة على التمويل امل�صريف �إىل
�ضعف ارتباطها بالنظام امل�صريف وحمدودية املخاطر النظامية التي
٪4  �ش ّكل التمويل امل�صريف،2013  ففي عام.حتدق باال�ستقرار املايل
 وقد بقى،2012  عن عام٪2  �أي �أقل بن�سبة،من �إجمايل املطلوبات
 ومل،هذا االجتاه على انخفا�ضه على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية
تكن احلاجة �إىل التمويل امل�صريف �شائعة عموم ًا لدى جميع �شركات
 �شركة �صرافة �أكرث من20  وقد �ش ّكلت ثالث �شركات من بني.ال�صرافة
 �إال �أن هذا العدد ال�ضئيل،2013  من �إجمايل التمويل امل�صريف عام٪65
.مل ي�ش ّكل �أي خماطر ملمو�سة على اال�ستقرار املايل الكلي لهذا القطاع

The foreign workers’ outgoing transfer2 increased by QR
2.8 billion in 2013 as compared to the previous year.

 مليار ريال2.8  بقيمة2ارتفعت حتويالت ال�صادرة من العمالة الأجنبية
 حيث بلغت قيمة التحويالت، مقارن ًة مع العام ال�سابق2013 يف عام
 حيث متت معظم هذه، مليار ريال تقريب ًا خالل العام40 الإجمالية

2 Defined as total of worker remittances, migrant transfer and compensation
to employees
Financial Stability Review 2013
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Overall transfer amounted to approximately QR40 billion in
2013. The maximum portion of this transfer was through
the exchange houses. The country-wise composition of
remittances remained same in 2013 as compared to the
previous year. Asian countries comprised of around 68% of
the total transfer. In terms of percentage share, during 2013
the transfer to MENA region (other than GCC) and to GCC
countries reduced by 2% and 1% respectively. While the
top 5 countries continued to have around 68% of the total
transfer (Chart 4-7).

 هذا وقد ظ ّلت تركيبة.التحويالت من خالل �شركات ال�صرافة
 مقارن ًة بالعام2013 التحويالت ح�سب الدولة على حالها خالل عام
 من٪68  حيث بلغت ن�سبة التحويالت �إىل البلدان الآ�سيوية نحو،املا�ضي
، �أما من حيث الن�سبة املئوية حل�ص�ص التحويالت.�إجمايل التحويالت
فقد تراجعت خالل هذا العام ن�سبة التحويالت ال�صادرة �إىل دول منطقة
)ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (با�ستثناء دول جمل�س التعاون اخلليجي
 يف حني ما، على التوايل٪1 و٪2 ودول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة
 من �إجمايل التحويالت٪68 زالت الدول اخلم�س املت�صدّرة ت�ش ّكل نحو
.)7-4 (ر�سم بياين

 الن�سبة املئوية حل�ص�ص التحويالت ال�صادرة:7-4 ر�سم بياين

Chart 4-7: Outgoing remittances percentage share

The exchange houses expanded their business in terms of
foreign currency sales during 2013 by around QR1.7 billion
to QR10.7 billion. After the initial pick up in foreign currency
purchase during the initial months of 2013, the growth
retarded during the middle and despite a sharp increase
during the last month an overall decline of QR64 million
was registered in 2013. The monthly movement of currency
purchase and sales is indicated in Chart 4-8(A) and Chart
4-8(B).
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 من حيث2013 قامت �شركات ال�صرافة بتو�سيع �أعمالها خالل عام
10.7  مليار ريال لت�صل �إىل1.7 مبيعات العمالت الأجنب ّية بقيمة
 وعقب االنتعا�ش الأويل يف م�شرتيات العمالت الأجنبية.مليار ريال
. تراجع النمو خالل منت�صف العام،2013 خالل الأ�شهر الأوىل من عام
 تراجعت قيمة امل�شرتيات بنحو،ورغم النمو احلاد خالل �شهر دي�سمرب
 وي�شار �إىل احلركة ال�شهرية ل�شراء وبيع. مليون ريال يف هذا العام64
.) (ب8-4  (�أ) والر�سم البياين8-4 العمالت يف الر�سم البياين
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Chart 4-8A: Foreign currency sales by exchange
houses

Chart 4-8B: Foreign currency purchase by exchange
houses

The exchange houses appear to be concentrated in terms
of business orientation specifically for currency purchase
and sales. Though the business concentration in terms of
currency sales increased in 2013 as compared to 2012, the
concentration of currency purchase has declined. Out of 20
exchange houses around 72% of the currency sales were
concentrated in 6 exchange houses in 2013 and these 6
exchange houses attributed to around 66% of the total
currency purchase. Overall, around 70% of the total sales and
purchase was attributed to these 6 exchanges in 2013.

بدت �شركات ال�صرافة تت�سم بالرت ّكز العايل من حيث توجه الأعمال
 ومع ذلك زاد، ال �سيما من حيث �شراء العمالت وبيعها،اخلا�صة بها
 مقارن ًة بعام2013 تر ّكز الأعمال من حيث مبيعات العمالت يف عام
٪72  وقد تر ّكزت. فيما تراجع الرت ّكز من حيث �شراء العمالت،2012
20  �شركات من بني6  يف �أكرب2013 من مبيعات العمالت خالل عام
. من �إجمايل �شراء العمالت٪66  والتي �ساهمت بحوايل،�شركة �صرافة
 من �إجمايل بيع و�شراء العمالت يف هذا العام تن�سب٪70 و�إجما ًال ف�إن
. �شركات �صرافة6 �إىل �أكرب

Insurance sector

قطاع الت�أمني

The insurance sector in GCC is diversified with large number
of national and foreign service providers. GCC insurance
sector is popularly characterised by its non-life dominancy.

يت�سم قطاع الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بالتن ّوع من حيث
 ويتم ّيز هذا القطاع.تواجد عدد كبري من ال�شركات الوطن ّية والأجنب ّية
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�أنواع الت�أمني الأخرى بخالف الت�أمني
.على احلياة

The process of insurance has been evolved to safeguard the
interests of people from uncertainty by providing certainty
of payment at a given contingency. Insurance sector forms a
significant part of the broader financial sector. The insurance
sector in advanced countries is paramount part of the nonfinancial sector and diversified enough to offer both life and
non-life products. At present the insurance products are
designed in a way to offer attractive investment opportunities
along with insurance protection.

ن�ش�أ االهتمام بالت�أمني من منطلق حماية م�صالح الأفراد من حاالت عدم
 و ُيعترب قطاع.اليقني وذلك بتعزيز الثقة يف ال�سداد يف حاالت الطوارئ
 وهو ُيع ّد جزء ًا،الت�أمني جزء ًا هام ًا �ضمن القطاع املايل مبفهومه الوا�سع
 حيث يت�سم بالتنوع،بالغ الأهمية يف القطاع غري املايل يف الدول املتقدمة
.مبا يكفي لتقدمي خدمات الت�أمني على احلياة و�أنواع الت�أمني الأخرى
ويف الوقت احلا�ضر �أُ ِعدت منتجات الت�أمني بحيث تقدم فر�ص ا�ستثمار
.مغرية �إىل جانب تقدمي احلماية الت�أمينية

There are 9 insurance companies operational in Qatar, out
of which 5 are national companies and the rest are agencies
or branches of Arab or foreign companies. Besides, in 2013,

 �شركات وطن ّية والباقي5  منها، �شركات ت�أمني تعمل يف دولة قطر9 توجد
 بالإ�ضافة �إىل �أنه،عبارة عن وكاالت �أو فروع ل�شركات عرب ّية �أو �أجنب ّية
ّ  �شركة ت�أمني تقدم خدمات الت�أمني26 توجد هذا العام نحو
مرخ�صة من
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قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتعمل حتت �إ�شرافها يف عام .2013
وتقدّم هذه ال�شركات فئات متعدّدة من التغطية الت�أمين ّية مثل الت�أمني
�ضد احلوادث واحلرائق ،والت�أمني البحري والربي ،والت�أمني ال�صحي
وغريها.

there are approximately 26 insurance companies providing
insurance services, licensed and regulated by Qatar Financial
Centre Regulatory Authority (QFCRA). These insurance
companies offer various classes of services such as insurance
against accidents and fire, marine and land insurance, health
insurance and others.

�شهد قطاع الت�أمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي تهيمن عليه
الت�أمينات العامة بخالف الت�أمني على احلياة ،منو ًا جيد ًا يف �ضوء
ا�ستقرار التطورات االقت�صادية يف عام  .2012حيث بلغ �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة جم ّمعة يف قطاعي الت�أمني على احلياة والت�أمينات العامة
بدول جمل�س التعاون اخلليجي  16.3مليار دوالر يف عام  ،2012وبلغ
معدل النمو ال�سنوي املركب  ،٪11.8ورغم ذلك مل ت�ش ّكل هذه القيمة
�إال  ٪0.4من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف العامل .وا�ست�أثرت
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية بالن�صيب الأكرب يف
ال�سوق الإقليمية ،حيث بلغت ح�صتهما  ٪80من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة بدول جمل�س التعاون اخلليجي .ومتثل دولة قطر ثالث �أكرب �سوق
للت�أمني يف منطقة اخلليج (ر�سم بياين  .)9-4وفيما يلي بحث نخت�صر
التحديات التي تنطوي على تطوير قطاع الت�أمني بدول جمل�س التعاون
اخلليجي (�إطار .)1-4

The insurance sector in GCC, mostly dominated by the nonlife segment, experienced a healthy growth on the back of
steady economic development in 2012. The combined Gross
Written Premium (GWP) in life and non-life segments in
GCC amounted to USD16.3 billion in 2012, having grown at
a CAGR of 11.8%. Though this amount accounted for only
0.4% of the world GWP. UAE and Saudi Arabia dominated
the regional market, representing 80% of the total GWP of
GCC. Qatar represents the third largest insurance market in
GCC (Chart 4-9). A brief discussion on challenges towards
development of the insurance sector in GCC is given in Box:
4-1.

ر�سم بياين  :9-4تطورات �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

Chart 4-9: Development in Gross Written Premium (GWP) in GCC

امل�صدر� :شركة �إعادة الت�أمني ال�سوي�سرية ()Swiss Re

Source: Swiss Re

�إطار  :1-4بحث موجز عن قطاع الت�أمني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي  -بحث موجز

Box 4-1: Insurance sector in GCC – A brief

�شهد قطاع الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تقدم ًا ملحوظ ًا على
مدى العامني املا�ضيني .فقد �ساعد دعم �إطار العمل الرقابي وزيادة
الوعي باملنتجات يف حتقيق منو م�ستدام يف هذا القطاع  .ويو�ضح اجلزء
التايل بذة خمت�صره عن �شركات الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

Over the last couple of years the insurance sector in
GCC witnessed a steady progress. Supportive regulatory
framework and increased product awareness helped to attain
sustainable growth by this sector.
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�سوق الت�أمني الإماراتية :تعترب �سوق الت�أمني الإماراتية �أكرب �سوق من
بني �أ�سواق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مع و�صول �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة �إىل  7.2مليار دوالر يف عام  .2012وت�شرف هيئة
الت�أمني بالإمارات العربية املتحدة على قطاع الت�أمني ،ورغم كونها
�أكرث �أ�سواق الت�أمني على احلياة تطور ًا يف منطقة اخلليج� ،إال �أن قطاع
الت�أمينات العامة ظل هو امل�ساهم الأكرب يف �أق�ساط الت�أمني .وقد بلغ
�إجمايل ن�سبة انت�شار الت�أمني وكثافته يف عام  2012نحو  ٪2.0و1299
دوالر على التوايل.

UAE Insurance Market: This is the largest insurance market
in GCC with a size of US$ 7.2billion in 2012. The industry
is regulated by UAE Insurance Authority. Despite having
the most developed life insurance market in the region, the
non-life segment continues to contribute the major portion
of the premium. In 2012, total insurance penetration and
density of this market were 2.0% and US$ 1299 respectively.

�سوق الت�أمني ال�سعودية :بعد قيام احلكومة ب�إجراء عمليات �إ�صالح
هيكلية يف قطاع الت�أمني يف عامي  ،2006 /2005بد�أ هذا القطاع يحقق
منو ًا قوي ًا ،فحققت �سوق الت�أمني املرتبة الثانية يف منطقة اخلليج من
حيث بلغت �إجمايل الأق�ساط املكتتبة  5.5مليار دوالر يف عام .2012
ت�شرف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على هذا القطاع ،وقد بلغت ن�سبة
انت�شار الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية وكثافته يف عام  2012نحو
 ٪0.8و 188دوالر على التوايل.

Saudi Arabian Insurance Market: After the structural reform
in the insurance sector by the government in 2005/2006 this
sector started witnessing robust growth and attained a size
of US$5.5 billion in 2012, second in size in this region. The
sector is being regulated by the Central Bank of Saudi Arabia
(SAMA).The insurance penetration and density of this market
in 2012 were 0.8% and US$ 188 respectively.

�سوق الت�أمني الكويتية :ال يزال النمو يف قطاع الت�أمني بالكويت الأقل
تطور ًا ،وذلك متا�شي ًا مع قطاعاتها االقت�صادية الأقل تنوع ًا ،وال تزال
�سوق الت�أمني الكويتية واحدة من �أ�صغر �أ�سواق الت�أمني يف املنطقة من
حيث �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة التي مل تبلغ �إال  970مليون دوالر يف
عام  ،2012حيث تفتقر وزارة التجارة وال�صناعة التي ت�شرف على �سوق
الت�أمني �إىل التحديث واملراقبة .فقد حققت ال�سوق خالل عام � 2012أدنى
الأرقام يف املنطقة من حيث ن�سبة انت�شار الت�أمني وكثافته عند ٪0.6
و 256دوالر على التوايل.

Kuwait Insurance Market: In line with its least diversified
economic sectors, the insurance sector of Kuwait remains
largely underdeveloped. This still remains one of the smallest
in the region with gross written premium (GWP) of only
US$970 million in 2012. The market regulated by the Ministry
of Commerce and Industry lacks modernisation and oversight.
The penetration and density during 2012 were lowest in the
region and measured at 0.6% and US$256 respectively.

�سوق الت�أمني البحرينية :تعترب �سوق البحرين الت�أمينية �أ�صغر �أ�سواق
الت�أمني يف املنطقة ،لكنها الأكرث تطور ًا ،حيث بلغ �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة  627مليون دوالر ،وتعمل هذه ال�سوق حتت �إ�شراف م�صرف
البحرين املركزي .وبعد النك�سة التي تعر�ضت لها نتيجة اال�ضطرابات
اجلغرافية ال�سيا�سية التي �شهدتها املنطقة خالل عامي  2010و،2011
ا�ستعاد قطاع الت�أمني ن�شاطه يف عام  ،2012حيث �ساعدت �سيا�سة التنويع
املبتكرة لتنمية القطاع غري النفطي يف حتقيق �سوق الت�أمني البحرينية
�أعلى ن�سبة انت�شار بلغت  ٪2.3يف عام  ،2012وقد بلغت كثافة الت�أمني
 544دوالر خالل نف�س العام.
�سوق الت�أمني العمانية :تُعترب �سوق الت�أمني العمانية حمدودة النمو �إىل
حد كبري ،حيث بلغت قيمة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة  762مليون
دوالر يف عام  2012وذلك غالب ًا بف�ضل قطاع الت�أمينات العامة .وقد
بلغت ن�سبة انت�شار الت�أمني وكثافته  ٪1.0و 247دوالر على التوايل يف هذا
العام .وتعمل �سوق الت�أمني حتت �إ�شراف الهيئة العامة ل�سوق املال ويتم
تنظيمها وفق ًا ملبادئ توجيهية مت و�ضعها منذ ثالثة عقود م�ضت.

Bahrain Insurance Market: This is the smallest market in
the region but the most developed one with a size of
US$627 million. The market is regulated by the Central
Bank. After a setback due to the geopolitical disturbance
faced by this region during 2010 and 2011, the sector
regained the pace in 2012. The early diversification policy
to develop non-hydrocarbon sector helped the market
to achieve the highest penetration of 2.3% in 2012. The
insurance density was US$544 during the same year.
Oman Insurance Market: The market is largely underdeveloped
with a size of US$ 762 million in 2012 and mostly driven
by the non-life insurance segment. The penetration and
density were 1.0% and US$247 respectively in 2012. The
Capital Market Authority is the regulator for this market and
regulating the sector as per the guidelines set over three
decades back.

�سوق الت�أمني القطرية :يف ظل القانون اجلديد رقم  13لعام � ،2012أُ ِوكل
�إىل م�صرف قطر املركزي مهام تنظيم قطاع الت�أمني يف الدولة ،حيث
ي�شهد القطاع تطور ًا �سريع ًا يواكب ت�سارع النمو يف االقت�صاد .وقد بلغ
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developing faster keeping in pace with the faster growth of
the economy. The GWP of the 5 listed insurance companies
stood at US$1.4 billion in 2013. Insurance penetration was at
0.7% and density was at US$ 687 during 2013.

 مليار دوالر يف1.4 �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ل�شركات الت�أمني اخلم�س
 دوالر687  وكثافته٪0.7  كما بلغت ن�سبة انت�شار الت�أمني،2013 عام
.خالل العام

Major challenges in developing this sector in GCC include:

ت�شمل التحديات الرئي�سية يف تطوير قطاع الت�أمني بدول جمل�س التعاون
:اخلليجي ما يلي

•

Market is highly competitive with many operators
predominantly biased towards foreign players.

•تعترب ال�سوق تناف�سية للغاية علم ًا �أنّ العديد من ال�شركات امل�شغلة
.�أجنبية يف الغالب

•

Modernization in terms of products, schemes and
regulatory framework is of utmost importance.

•تُعترب مواكبة الع�صر فيما يتعلق باملنتجات والأنظمة و�إطار العمل
.الرقابي �أمر ًا بالغ الأهمية

•

Unavailability of skilled labour is a genuine reason behind
reducing risk-bearing capabilities of the companies
resulting in high operating overheads.

• ُيعترب عدم وجود �أيدي عاملة متخ�ص�صة هو ال�سبب احلقيقي وراء
 مما �أ�سفر عن،انخفا�ض قدرات ال�شركات على حتمل املخاطر
.ارتفاع امل�صروفات الت�شغيلية العامة

•

Lack of awareness campaign to advertise insurance as
an effective means of wealth protection, savings and
security.

•االفتقار �إىل حمالت التوعية للإعالن عن الت�أمني باعتباره و�سيلة
.فعالة حلماية الرثوات واملدخرات وتوفري الأمان

•

Arab uprising has increased concerns and affected the
business and investment environment. General business
of insurance sector was also impacted through rising
claims.

 مما �أ ّثر على بيئة الأعمال،•�أدت الثورات العربية �إىل زيادة املخاوف
 كما ت�أثرت الأعمال العامة يف قطاع الت�أمني بتزايد.واال�ستثمار
.املطالبات

•

Enterprise Risk Management (ERM) framework has to be
developed.

.•ينبغي تطوير �إطار عمل �إدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سات

Ref. Swiss Re; Alpen Capital’s GCC Insurance Industry report.

) والتقريرSwiss Re(  �شركة �إعادة الت�أمني ال�سوي�سرية:امل�صادر
ال�صادر عن جمموعة "�ألبني كابيتال" حول قطاع الت�أمني بدول جمل�س
.التعاون اخلليجي

Insurance penetration3 in GCC is quite low as compared
to global standards. Among the GCC countries, in 2012
Bahrain reported highest penetration of 2.3%, followed by
UAE(2%) and Oman(1%). However, they are far below the
global average of 6.5%. The penetration ratio for Qatar has
remained low at 0.7% in 2013, increased albeit marginally
by 0.12 percentage points over 2012, [Chart 4-10(A)]. On
the other hand, in GCC average insurance density4 further
corroborates the low level of insurance coverage in Gulf and
was reported low at USD387 in 2012. The highest density was

 يف دول جمل�س التعاون اخلليجي منخف�ض ًا �إىل3يعترب انت�شار الت�أمني
 فقد حققت مملكة البحرين يف عام.حد ما باملقارنة مع املعايري العامل ّية
،٪2.3  �أعلى ن�سبة انت�شار بني دول جمل�س التعاون اخلليجي بلغت2012
 �إال �أن.)٪1(  ثم �سلطنة عمان،)٪2( تليها الإمارات العربية املتحدة
 وقد ظلت.٪6.5 هذه الن�سب �أقل بكثري من املتو�سط العاملي الذي يبلغ
،2013  يف عام٪0.7 ن�سبة انت�شار الت�أمني بدولة قطر منخف�ضة عند
 نقطة مئوية مقارن ًة بالعام ال�سابق0.12 بزيادة و�إن كانت هام�شية بنحو
4
 ي�ؤ ّكد متو�سط كثافة الت�أمني، ومن جانب �آخر.)) (�أ10- 4 (ر�سم بياين
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تدين م�ستوى التغطية الت�أمينية يف
 وقد.2012  دوالر يف عام387 اخلليج والتي �سجلت قيمة منخف�ضة بلغت

3 Insurance penetration is measured as the gross written premium divided
by the GDP
4 Measured as per capita Gross Written Premium

 �إجمايل �أق�ساط الت�أمني مق�سوم ًا على الناجت: يتم قيا�س معدل انت�شار الت�أمني على النحو التايل3
.املحلي الإجمايل
. مت احت�سابها على �أ�سا�س ن�صيب الفرد من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة4
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حققت دولة الإمارات العربية املتحدة �أعلى كثافة ت�أمينية بلغت 1299
دوالر ،تليها دولة قطر بكثافة ت�أمينية بلغت  599دوالر .كما ارتفعت كثافة
الت�أمني يف دولة قطر يف عام  2013لت�صل �إىل  686دوالر ،مما ي�شري �إىل
ارتفاع ن�سبة التغطية الت�أمينية (ر�سم بياين ( 10 - 4ب)).
ر�سم بياين  10- 4ب :كثافة الت�أمني (بالدوالر) 2012 -

5

Chart 4-10B: Insurance Density (in USD) - 20125

امل�صدر� :شركة �إعادة الت�أمني ال�سوي�سرية ( )Swiss Reو�صندوق النقد الدويل

observed in UAE (USD1299) followed by Qatar (USD599). The
density in Qatar was increased to USD686 in 2013, indicating
increasing coverage [Chart 4-10(B)].
ر�سم بياين � 10- 4أ :ن�سبة انت�شار الت�أمني (بالن�سبة املئوية) 2012 -

5

Chart 4-10A: Insurance Penetration Ratio (in
percentage)- 20125

Source: Swiss Re, IMF

يف ظل التغيريات الأخرية التي طر�أت على �إطار العمل الرقابي يف دولة
قطر مع تفعيل القانون اجلديد رقم  13لعام � ،2012أُوكلت مهام الرقابة
والإ�شراف على قطاع الت�أمني �إىل م�صرف قطر املركزي� .إال �أن �أنه نظر ًا
لق ّلة املعلومات يف هذه املرحلة ،يقت�صر التحليل على �شركات الت�أمني
اخلم�س املدرجة يف البور�صة العاملة يف دولة قطر ،حيث ت�شارك هذه
ال�شركات ب�صفة رئي�س ّية يف قطاع الت�أمينات العامة بخالف الت�أمني على
احلياة مثل ت�أمني املمتلكات والت�أمني �ضد الكوارث ،والت�أمني البحري
والت�أمني الهند�سي ،وت�أمني ال�سيارات ،والت�أمني ال�صحي.
بلغ �إجمايل موجودات �شركات الت�أمني يف عام  2013نحو  21.9مليار
ريال� ،أي ما يعادل  ٪3تقريب ًا من الناجت املحلي الإجمايل و ٪2.4من
�إجمايل املوجودات امل�صرف ّية يف هذا العام .وقد ظل الرت ّكز يف هذا
القطاع مرتفع ًا حيث جتاوزت ح�صة �شركتني من �شركات الت�أمني ن�سبة
 .٪85كما بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف عام  2013نحو  5.1مليار
ريال� ،أي ما ميثل  ٪0.7من الناجت املحلي الإجمايل لهذا العام.

As a part of the recent changes in the regulatory framework
of Qatar by enacting law no 13 of 2012, the regulatory
and supervisory power for insurance sector regulation has
entrusted to Qatar Central Bank. However, due to paucity
of information at this stage, we restrict our analysis to the 5
listed insurance companies operational in the state of Qatar.
These listed insurance companies are primarily involved in
the non-life segments such as property, casualty, marine,
engineering, motor and medical insurance.
Their total assets in 2013 stood at QR 21.9 billion, equivalent
to roughly 3% of 2013 GDP and 2.4% of the total banking
assets in 2013. The concentration in this sector remained high
with more than 85% assets concentrated with 2 companies.
Total gross premium in 2013 amounted to QR 5.1 billion
which accounted for roughly 0.7% of 2013 GDP.

�أظهرت امليزان ّيات العموم ّية ل�شركات الت�أمني اخلم�س الوطنية العاملة يف
دولة قطر �أن �إجمايل موجودات قطاع الت�أمني بلغ  21.9مليار ريال يف عام
 2013مقارنة بنحو  16مليار ريال يف العام ال�سابق �سجلت � 4شركات من
ال�شركات امل�سجلة ،با�ستثناء �شركة واحدة منو ًا يف �إجمايل موجوداتها.
كما �شهدت ن�سبة ر�أ�س املال امل�ساهم لقطاع الت�أمني منو ًا ملحوظ ًا
يقارب  ٪53من �إجمايل املوجودات .و�ساعد االنتعا�ش يف االقت�صادات
املتقدمة يف تعزيز الثقة ب�شركات الت�أمني ،ونتيجة لذلك ،حققت املحفظة
اال�ستثمارية لهذا القطاع منو ًا كبري ًا هذا العام .كما ازدادت اال�ستثمارات

The balance sheets of the 5 national insurance companies
in Qatar indicated that the total asset of the insurance
sector reached QR 21.9 billion in 2013 from QR16 billion
registered a year ago. All the 4 companies, excepting one,
registered increase in total assets. Substantial increase was
also recorded in the equity capital of the insurance sector
which could meet around 53% of the total fund requirement.
The global recovery of the advanced countries helped

� 5أحدث البيانات املتاحة عرب البلدان
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building the confidence of the insurance companies. As
a result, in 2013, the investment portfolio of the insurance
sector registered significant increase. The investments in
securities increased by QR1.8 billion in 2013 as compared to
QR 193 million registered a year ago. However, the share of
security investment portfolio in total assets remained almost
same owing to equivalent increase in quantum of total
assets. Substantial increase in gross premium and marginal
increase in total claim helped the sector to maintain a strong
liquidity position in 2013 as compared to 2012. The share of
other investments increased due to substantial increase in
property investments by the companies. Insurance Contract
Liability, which comprised of around 34% of the total liability
in 2012 declined to 29.2% in 2013. The marginal increase
of QR 934 million in insurance contract liability during
2013 was not sufficient to impact the position to increase
in comparison with that of the previous year (Chart 4-11)6.

193  مقارنة بقيمة2013  مليار ريال يف عام1.8 يف الأوراق املال ّية بقيمة
 �إال �أن ح�صة حمفظة الأوراق املالية يف.مليون ريال يف العام ال�سابق
�إجمايل املوجودات ظلت تقريب ًا كما هي نظر ًا للزيادة بقيمة مت�ساوية يف
 وقد �ساعدت الزيادة امللحوظة يف �إجمايل.حجم �إجمايل املوجودات
�أق�ساط الت�أمني والزيادة الهام�شية يف �إجمايل املطالبات يف احتفاظ
 كما. مقارن ًة بالعام ال�سابق2013 قطاع الت�أمني بو�ضع �سيولة قوي يف عام
ارتفعت ح�صة اال�ستثمارات الأخرى بف�ضل النمو امللحوظ يف اال�ستثمارات
 وتراجعت قيمة مطلوبات عقود الت�أمني من.العقارية من قبل ال�شركات
 ومل.2013  يف عام٪29.2  �إىل2012  من �إجمايل املطلوبات يف عام٪34
 مليون934 تكن الزيادة الهام�شية يف مطلوبات عقود الت�أمني التي بلغت
 كافية بحيث تزيد ح�صتها يف �إجمايل املطلوبات2013 ريال خالل عام
.6)11-4 مقارن ًة بالعام ال�سابق (ر�سم بياين

 حركة البنود الرئي�سية يف امليزانية العمومية ل�شركات الت�أمني:11- 4 ر�سم بياين

Chart 4-11: Movement of major items in the balance sheet of the insurance companies

The sector remained profitable in 2013. Performance of one
company helped the overall profit to reach to an overwhelming
level of QR 3.1 billion in 2013. Marginal decline in net claim
and increase in investment income, supported by manifold
increase in net premium, helped the sector to register the
remarkable profit level in 2013. Extraordinary profit helped
the sector to witness a comfortable ROE in 2013. The increase
in net premium and marginal decline in net claim made the
sector more resilient. The impact was captured by registering
around 10 percentage points decline in net claims to net

 حيث،2013 ظل م�ستوى الربحية جيد ًا يف قطاع الت�أمني خالل عام
�ساعد �أداء �شركة واحدة من ال�شركات يف حتقيق م�ستوى هائل من
 وقد كان للرتاجع. مليار ريال خالل هذا العام3.1 �إجمايل الأرباح يبلغ
 بف�ضل ارتفاع،الهام�شي يف �صايف املطالبات وزيادة �إيرادات اال�ستثمار
 دور يف حتقيق �أرباح ملحوظة يف قطاع الت�أمني،�صايف �أق�ساط الت�أمني
 وبذلك لعبت الأرباح اال�ستثنائية دور ًا يف حتقيق.2013 خالل عام
 كما،م�ستوى جيد من العائد على ر�أ�س املال يف قطاع الت�أمني خالل العام
�أن ارتفاع �صايف �أق�ساط الت�أمني والرتاجع الهام�شي يف �صايف املطالبات
 وقد انعك�س ت�أثري.كان لهما دور يف حتقيق مرونة �أكرث يف هذا القطاع
ذلك من خالل تراجع ن�سبة �صايف املطالبات �إىل �صايف �أق�ساط الت�أمني

6 Based on the balance sheet information of 5 listed insurance companies

. ا�ستناد ًا �إىل املعلومات اخلا�صة بامليزان ّية العموم ّية ل�شركات الت�أمني اخلم�س املدرجة يف البور�صة6
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. نقاط مئوية10 بنحو

premium ratio.

يتم تقييم ال�سالمة املال ّية ل�شركات الت�أمني املحل ّية اخلم�س املدرجة يف
البور�صة من خالل جمموعة من امل� ّؤ�شرات التي تقي�س جوانب ال�سالمة
.)3-4 املال ّية وال�ضعف يف قطاع الت�أمني (جدول

We assessed the financial soundness of these 5 national
listed insurance companies through a set of indicators which
measured the financial health and vulnerabilities of the sector
(Table 4-3).

)٪(  م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية لقطاع الت�أمني:3-4 جدول
Table 4-3: Financial soundness indicators for the insurance sector (%)
Financial soundness indicators
Equity/ Total asset
Profit/ Shareholders equity (RoE)
Outstanding claims/ Cash or cash equivalent
Net premium/ Gross premium
Net claims/ Net premium

Corporate and household sectors

2012
48.2
12.9
27.1
51.7
56.9

م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية
2013
 �إجمايل املوجودات/حقوق امللكية
53.3
26.7 ) حقوق امل�ساهمني (العائد على حقوق امللكية/الأرباح
 النقد و�أ�شباهه/املطالبات القائمة
19.3
 �إجمايل �أق�ساط الت�أمني/�صايف �أق�ساط الت�أمني
58.9
 �صايف �أق�ساط الت�أمني/�صايف املطالبات
46.5

قطاع ال�شركات والقطاع العائلي

The corporate and household sectors have direct influence
on financial stability in terms of their linkages with other
sectors of the economy. This linkage becomes predominantly
relevant with large corporate exposures and the risk of failure
of these corporates. A close watch on these sectors reduces
overall systemic risk exposures.

ي�ؤ ّثر قطاع ال�شركات والقطاع العائلي ت�أثري ًا مبا�شر ًا على اال�ستقرار املايل
،من حيث الروابط التي تربطهما مع القطاعات الأخرى يف االقت�صاد
وتت�صل هذه الروابط بالدرجة الأوىل مع تعر�ض هذه ال�شركات ملخاطر
 حيث �أن متابعه هذه القطاعات عن قرب من �ش�أنه.كبرية وخماطر تعرث
.�أن يقلل �إجمايل التعر�ض للمخاطر النظامية

GCC corporate earnings increased much faster in 2013 as
compared to previous year. The total earnings of the GCC
corporates in 2013 registered at USD 61.8 billion, an increase
by 12.4% as compared to 4.5% increase of 2012. The growth
in GCC corporate earnings from 2009 till 2013 is illustrated in
Chart 4-12.

 مقارن ًة بالعام2013 زادت وترية منو �أرباح ال�شركات اخلليج ّية يف عام
 وقد بلغت الأرباح الإجمال ّية ل�شركات دول جمل�س التعاون،ال�سابق
٪12.4  بزيادة قدرها، مليار دوالر61.8  نحو2013 اخلليجي يف عام
 وفيما يلي تو�ضيح لنمو �أرباح ال�شركات.2012  يف عام٪4.5 مقارن ًة بنحو
 (ر�سم2013  حتى2009 بدول جمل�س التعاون اخلليجي خالل الفرتة من
.)12-4 بياين

)2013-2009(  �أرباح ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنوها:12-4 ر�سم بياين

Chart: 4-12: GCC Corporate Earnings and its growth (2009-2013)

Source: Global Research
Financial Stability Review 2013
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عال .وقد �سجلت ال�شركات يف
ات�سمت �أرباح ال�شركات اخلليجية برت ّكز ٍ
اململكة العربية ال�سعودية يف عام  2013حوايل  ٪44من �إجمايل الأرباح
التي تبلغ  61.8مليار دوالر ،يف حني بلغت ن�سبة �أرباح ال�شركات بدولة
الإمارات العربية املتحدة نحو .٪22

The corporate earnings in GCC were highly concentrated. In
2013, around 44% out of the total earning of US$61.8 billion
were registered by the corporates in Saudi Arabia. While 22%
was held by the corporates of UAE.

يرجع الف�ضل يف منو �أرباح ال�شركات �إىل النمو القوي الذي حققته
ال�شركات بدولة الإمارات العربية املتحدة ( .)٪21.3وقد تقدمت
�إمارة دبي يف �أدائها على جريانها من الإمارات الأخرى بتحقيق منو يبلغ
 ٪36.8يف عام  ،2013وذلك بف�ضل النمو يف قطاع العقارات وامل�صارف.
كما �ساهمت جميع االقت�صادات اخلليجية الأخرى يف تعزيز منو �أرباح
ال�شركات ،فقد �سجلت دولة الكويت منو ًا بن�سبة  ،٪23.3يف حني �سجلت
كل من �سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر منو ًا بن�سبة ٪21.1
و ٪18.6و ٪9.7خالل عام � .2013أما اململكة العربية ال�سعودية فقد
حققت �أدنى معدل للنمو بلغ  ،٪6.8وذلك نظر ًا ل�ضعف م�ستوى الأداء يف
القطاع امل�صريف وال�صناعات البرتوكيميائية و�شركات التنمية العقارية
(ر�سم بياين .)13-4

The growth in corporate earnings was supported by
strong growth of corporates in UAE (21.3%). In UAE, Dubai
outperformed its neighbor Emirate by registering a growth of
36.8% in 2013, mainly driven by the real estate and banking
sector. The growth was also supported by all other GCC
economies viz. Kuwait registered 23.3%, while Oman, Bahrain
and Qatar witnessed 21.1%, 18.6% and 9.7% growth during
2013. Lowest growth of 6.8% was registered by Saudi Arabia
mainly due to poor performance witnessed by the banking
sector, petrochemical industries and real estate development
companies (Chart 4-13).

ر�سم بياين � :13- 4أرباح ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومعدل منوها على �أ�سا�س �سنوي 2013 -

Chart 4-13: GCC Corporate Earnings and Y-o-Y growth - 2013

امل�صدر" :جلف بي�س" وجمل�س البحث العاملي

�أظهر حتليل الأداء ح�سب القطاعات �أن �أداء القطاع امل�صريف بدول جمل�س
التعاون اخلليجي يف عام  2013قد فاق القطاعات الأخرى و�ساعد يف
حت�سن �أداء
احلفاظ على الربح ّية الإجمال ّية لل�شركات .من جهة �أخرىّ ،
القطاع العقاري ب�شكل �أكرب يف العام مقارن ًة بالعام ال�سابق� .أما حتليل
الأداء ح�سب الدول فقد �أظهر �أن �أداء قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات كان له دور يف منو �أرباح ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية
يف عام  2013بن�سبة  . ٪6.8وقد �أ ّثر انخفا�ض تكاليف املبيعات والر�سوم
املالية على قطاع ال�صناعات البرتوكيميائية ليحقق منو ًا بوترية �أ�سرع
هذا العام .ويف الكويت �ساهم قطاع اخلدمات املالية بدعم من القطاع
العقاري يف منو �أرباح ال�شركات بن�سبة  ٪23.3يف عام � ،2013إال �أن �أداء
�شركات االت�صاالت والقطاع امل�صريف فيها ظل واقع ًا حتت ال�ضغوط.
ومن ناحية �أخرى ،حققت ال�سوق الإماراتية منو ًا قوي ًا بف�ضل الأداء الذي
تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي 2013

Source: Gulf base and Global Research

Sector wise analysis disclosed that in 2013 banking sector
performance in GCC offset other sectors and helped in
maintaining the overall profitability of the corporates. On the
other hand, real estate sector performance improved further
in 2013 as compared to the previous year. Country-wise
analysis revealed that performance of the telecommunication
and information technology sectors helped Saudi Arabia to
achieve 6.8% growth on corporate earnings in 2013. Lower
cost of sales and financial charges impacted petrochemical
sector to grow at a faster speed in 2013. For Kuwait, financial
service sector, supported by real estate sector, helped the
corporate earnings to grow at 23.3% in 2013. However,
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the telecom companies’ and banking sector performance
remained under pressure in Kuwait. On the other hand, UAE
market posted robust growth driven by Dubai in 2013. The
growth was due to high earnings by real estate and banking
sector. Industrial sector high contribution also supported the
growth both in Abu Dhabi and Dubai. Oman growth of 21.1%
in corporate earnings was owing to healthy performance by
banks, investments and services sectors. Similar trend of
overwhelming performance of banking sector was observed
in Bahrain that resulted in a growth of 18.6% in 2013.

 ويرجع �أداء ال�سوق الإماراتية �إىل ارتفاع،2013 حققته �إمارة دبي يف عام
 وقد كان الرتفاع ن�سبة.الأرباح يف كل من القطاعني العقاري وامل�صريف
م�ساهمة القطاع ال�صناعي دور يف دعم النمو يف كل من �إمارتي �أبوظبي
 يرجع٪21.1  كان منو �أرباح ال�شركات بن�سبة، ويف �سلطنة عمان.ودبي
.�إىل الأداء الناجح للقطاع امل�صريف وقطاعي اال�ستثمارات واخلدمات
ولوحظ نف�س م�ستوى الأداء ال�ساحق يف مملكة البحرين والذي نتج عنه
.2013  يف عام٪18.6 منو ًا بن�سبة

The corporate sector of Qatar started improving in 2013 from
the slowdown registered in 2012. The total earnings of the
corporate sector of Qatar registered a growth of 9.7% during
2013 as compared to a decline of 1.4% in 2012. The recovery
during 2013 was supported by the growth in corporate
earnings by the banks and financial services companies
and the insurance sector. This growth was further bolstered
by the real estate sector by registering a growth of 27.5%
in 2013. However, substantial moderation observed in the
telecommunication sector and albeit marginally by industries
too moderate as well.

 بعد التباط�ؤ2013 بالتح�سن يف عام
بد�أ قطاع ال�شركات يف دولة قطر
ّ
�سجل �إجمايل �أرباح قطاع ال�شركات
ّ  حيث،2012 الذي �شهده يف عام
 مقارن ًة بالرتاجع بن�سبة2013  خالل عام٪9.7 بالدولة منو ًا بن�سبة
 وقد كان لنمو �أرباح ال�شركات يف القطاع امل�صريف. يف العام ال�سابق٪1.4
وقطاعي اخلدمات املالية والت�أمني دور ًا يف االنتعا�ش الذي �شهده هذا
 وقد تعزّز هذا النمو �أكرث بالنمو الذي حققه،القطاع خالل هذا العام
 �إال �أن قطاع االت�صاالت.2013  يف عام٪27.5 القطاع العقاري بن�سبة
 كما �شهد قطاع ال�صناعات اعتدا ًال يف النمو،�شهد اعتدا ًال �إىل حد كبري
.و�إن كان هام�شي ًا

As far as the performance of the top 20 listed companies
7
in Qatar, the total asset was reduced to US$ 85.7 billion in
2013 as compared to US$88.9 billion in 2012. During 2013,
market capitalization increased by 20.3% to US$152.6 billion.
The companies are in a comfortable position with leverage
ratio8 of 30% in 2013, reduced marginally as compared to
the previous year. The reduction in leverage ratio was mainly
due to reduction in interest bearing non-current loans of
the companies which reduced faster than the total assets.
The fund support was largely provided by the equity capital,
which increased to US$41.7 billion during 2013 from US$40.5
billion in 2012. Profitability declined marginally but broadly
remained same as in the previous year with total profit of
USD 5.6 billion. As a result, Return on Assets (RoA) continued
to remain above 6% in 2013.

، بدولة قطر7 �شركة مدرجة يف البور�صة20 �أما فيما يتعلق ب�أداء �أكرب
2013  مليار دوالر يف عام85.7 فقد مت انخف�ض �إجمايل املوجودات �إىل
،2013  وخالل عام.2012  مليار دوالر يف عام88.9 مقارن ًة بنحو
. مليار دوالر152.6  لت�صل �إىل٪20.3 ارتفعت القيمة ال�سوقية بن�سبة
 يف٪30 8 حيث بلغت ن�سبة الرفع املايل،وتعترب ال�شركات يف و�ضع جيد
 و ُيعزى انخفا�ض. بانخفا�ض طفيف مقارن ًة بالعام ال�سابق،هذا العام
ن�سبة الرفع املايل �أ�سا�س ًا �إىل انخفا�ض القرو�ض غري املتداولة التي
ترتتب عليها فوائد لدى هذه ال�شركات والتي انخف�ضت بوترية �أ�سرع من
 وقد كان ر�أ�س املال امل�ساهم له دور كبري يف تقدمي.�إجمايل املوجودات
 مليار دوالر خالل عام41.7  حيث ارتفعت قيمته �إىل،الدعم التمويلي
 �أما م�ستوى الربحية.2012  مليار دوالر يف عام40.5  مقارن ًة بنحو2013
فقد تراجع ب�شكل هام�شي ولكنه بقي �إىل حد كبري على حاله مقارن ًة
 ونتيجة لذلك ظلت، مليار دوالر5.6 بالعام ال�سابق ب�أرباح �إجمالية بلغت
.2013  يف عام٪6 قيمة العائد على املوجودات فوق ن�سبة

A stress test was conducted on the top 20 listed corporates,
excluding banking and insurance companies. The breakeven
stress test was considered to check the resilience limit of
the sector till the short term leverage ratio drops below 1.

 ما، �شركة مدرجة بالبور�صة20 مت �إجراء اختبارات ال�ضغط على �أهم
 ومت �إجراء اختبارات ال�ضغط عند نقطة.عدا البنوك و�شركات الت�أمني
التعادل لقيا�س حدة مرونة هذا القطاع �إىل �أن تنخف�ض ن�سبة الرفع املايل
 وك�شف اختبارات ال�ضغط �أنه يف ظل.ق�صري الأجل عن الواحد ال�صحيح

7 Including 12 companies which are part of QE-20 index
8 Leverage ratio defined as the ratio of interest bearing loans and borrowings

.QE-20  �شركة ت�ش ّكل جزء ًا من م�ؤ�شر بور�صة قطر12  مبا يف ذلك7
 ن�سبة الرفع املايل تعرف ب�أنها ن�سبة القرو�ض التي ترتتّب عليها فوائد واملبالغ املقرت�ضة �إىل �إجمايل8

to total assets
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The test revealed that with a 900bps interest rate shock,
significant portion of interest bearing short term loans would
be affected (Box 4-2).

 �سوف يت�أ ّثر جزء كبري من، نقطة �أ�سا�س900 �صدمة �أ�سعار فائدة مبقدار
.)2-4 القرو�ض الق�صرية الأجل التي ترتتب عليها فوائد (�إطار

Box 4-2: Corporate sector stress test

 اختبارات ال�ضغط على قطاع ال�شركات:2- 4 �إطار

20 top listed corporates (excluding banking and insurance)
comprised of around US$85.7 billion, with US$41.7 billion
equity capital. These corporates business segments cover
various sectors like, hydrocarbon, real estate, healthcare,
industries and telecommunication. The sector is growing at
a moderate speed and reported net profit around US$5.6
billion in 2013.

) �شركة مدرجة بالبور�صة (ما عدا البنوك والت�أمني20 �ش ّكلت �أكرب
 مليار41.7  مليار دوالر بر�أ�س مال م�ساهم تبلغ قيمته85.7 حوايل
 وتغطي �أعمال هذه ال�شركات العديد من القطاعات كقطاع.دوالر
ال�صناعات، قطاعات الرعاية ال�صحية، القطاع العقاري، الغاز، النفط
 ويحقق قطاع ال�شركات منو ًا بوترية معتدلة حمقق ًا �صايف.االت�صاالت،
.2013  مليار دوالر يف عام5.6 �أرباح تبلغ حوايل

The aggregate short-term debt of these corporates at end2013 was around US$ 13.1 billion, including US$ 4.7 billion
of interest bearing loans and borrowings. The interest
coverage ratio (net profits/short-term debt) was at 1.18. This
indicates that on aggregate, the profit of these companies
was sufficient to cover their short-term borrowings.

2013 بلغ �إجمايل الديون ق�صرية الأجل لهذه ال�شركات يف نهاية عام
 مليار دوالر من القرو�ض4.7  مبا يف ذلك، مليار دوالر13.1 حوايل
 كما بلغت ن�سبة تغطية الفوائد.التي ترتتب عليها فوائد واملبالغ املقرت�ضة
 حيث ي�شري ذلك،1.18  الديون ق�صرية الأجل) نحو/(�صايف الأرباح
�إجما ًال �إىل �أن الأرباح التي حتققها هذه ال�شركات قادرة على تغطية
.عمليات االقرتا�ض الق�صرية الأجل لديها

A breakeven stress test was conducted with an assumption
of 10% interest cost. It was found that with an interest
rate shock of 900 bps the short term loans are significantly
affected (around 90%) and interest coverage ratio became
less than 1.

مت �إجراء اختبارات ال�ضغط عند نقطة التعادل مع افرتا�ض تكلفة الفائدة
 نقطة900  لوحظ �أنه يف ظل �صدمة �أ�سعار الفائدة مبقدار،٪10 بن�سبة
،)٪90  ت�أ ّثرت القرو�ض الق�صرية الأجل ب�شكل ملحوظ (حوايل،�أ�سا�س
كما �أ�صبح معدل تغطية الفوائد لدى هذه ال�شركات �أقل من الواحد
.ال�صحيح

Qatar Credit Bureau, an organization established by
Qatar Central Bank started working towards facilitating
establishment of a framework for reducing credit risk and
strengthening soundness of the financial system. The services
currently provided by the bureau include a) providing credit
information report on individual or corporations, b) credit
scoring service, c) account follow-up services and d) portfolio
monitoring reports. The expert analysts available with the
credit bureau help the institute by proving superior quality
assessment about the borrower capacity and potential
weaknesses. This further helped in mitigating credit default
risk.
The credit to the household sector increased by 23% in 2013
as compared to around 8% in 2012. On the other hand, some
moderation in consumption loan growth has been observed
during 2013 could be due to the initiatives taken by QCB by
imposing limits to the consumption loan. As a result, the
share of consumption loan in total household credit reduced
to 64% in 2013 from around 70% a year ago.

بد�أ مركز قطر للمعلومات االئتمان ّية الذي �أن�ش�أه م�صرف قطر املركزي
عمله بغر�ض ت�سهيل و�ضع �إطار عمل للحد من املخاطر االئتمانية وتعزيز
) (�أ: وت�شمل اخلدمات التي يقدمها املركز حالي ًا.�سالمة النظام املايل
)التقرير االئتماين للأفراد وال�شركات (ب) التقييم االئتماين (ج
 ويكمن.متابعة ح�ساب العمالء (د) متابعة حمفظة امل�ؤ�س�سات املالية
دور اخلرباء املحللني الذين يعملون مبركز قطر للمعلومات االئتمانية يف
م�ساعدة امل�ؤ�س�سة االئتمانية يف �إجراء تقييمات عالية اجلودة عن قدرة
 مما �ساعد �أكرث يف،املقرت�ضني على ال�سداد وجوانب ال�ضعف املحتملة
.تخفيف خماطر التعرث االئتماين
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2013  يف عام٪23 ارتفعت ن�سبة االئتمان املمنوح للقطاع العائلي بنحو
 لوحظ بع�ض، ومن جهة �أخرى.2012  يف عام٪8 مقارن ًة بحوايل
االعتدال يف منو القرو�ض اال�ستهالكية خالل هذا العام والذي قد ُيعزى
�إىل املبادرات التي اتخذها م�صرف قطر املركزي بفر�ض �سقوف على
 لذلك تراجعت ح�صة القرو�ض اال�ستهالكية يف �إجمايل.هذه القرو�ض
. منذ عام واحد٪70  مقارن ًة بنحو2013  يف عام٪64 االئتمان العائلي �إىل
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي
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انخف�ض االئتمان العقاري املمنوح من قبل البنوك يف عام  ،2013و�إن كان
ذلك انخفا�ض ًا هام�شي ًا ،وذلك نظر ًا لرتاجع االئتمان للم�ساكن التجارية،
�إىل جانب بع�ض االعتدال يف االئتمان العقاري املمنوح للمواطنني .وعلى
النقي�ض من ذلك جند �أن قرو�ض امل�ساكن التجارية التي ا�ستفاد منها
الأفراد كان لها دور يف ارتفاع االئتمان العقاري املمنوح للأفراد خالل
هذا العام ،ونتيجة لذلك ارتفعت ن�سبة االئتمان العقاري الذي ي�ستفيد
منه الأفراد بنحو  ٪13يف عام .2013

Overall real estate credit by the banks in 2013 declined,
albeit marginally, due to declining credit in commercial
housing, along with some moderation in real estate loans
by nationals. On the contrary, commercial housing loans
availed by individuals pushed the individual real estate credit
high during 2013. As a result, real estate credit availed by
individuals increased by around 13% in 2013.

بد�أ العمالء يتوجهون �أكرث نحو اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية .يف عام
 2013ارتفعت قيمة القرو�ض غري امل�سددة يف بطاقات الئتمان  ٪19يف
املقابل ارتفعت ن�سبه عدد البطاقات ال�صادرة بن�سبه  .٪23حيث ت�شري
الزيادة امللحوظة يف ا�ستخدام بطاقات االئتمان من قبل جميع الفئات
العمرية �إىل �سرعة اعتماد تكنولوجيا اخلدمات امل�صرفية وقبولها.
وقد ا�شارت البيانات �أنه على الرغم من امتالك عدد �أكرب من بطاقات
االئتمان من قبل الفئة العمرية الأعلى� ،إال �أن ا�ستخدام بطاقات االئتمان
كان �أكرب فيما بني الفئة العمرية املتو�سطة .كما لوحظ زيادة ا�ستخدام
بطاقات االئتمان من قبل فئة الدخل املرتفع يف عام  2013مقارن ًة
بالعام ال�سابق .ومن جهة �أخرى� ،ساهمت فئة الدخل املنخف�ض 9بجزء
كبري ( )٪70من القرو�ض غري امل�سدّدة (ر�سم بياين �( 14-4أ) و14-4
(ب)).

Customers started moving more towards e-banking. In 2013,
the total outstanding on the credit cards increased by 19%
while the number of credit card issued was also increased
by 23%. Considerable increase in use of credit cards across
all age group signifies faster adoption and acceptance of
banking technology. Data revealed that despite holding
more number of credit cards by the high age group, the
usage of credit card was more with the middle age group
people. The high income group has shown further increase
in the usage of credit card in 2013 as compared to 2012. On
the other hand low income group9 contributed a significant
portion (70%) of the outstanding credit (Chart 4-14A and
Chart 4-14B).

رر�سم بياين  14-4ب :ن�سبة بطاقات االئتمان ال�صادرة ح�سب الفئة العمر ّية

Chart 4-14B: Share of credit card issued by age group

�أ�سواق الأ�سهم

10

وا�صلت ا�سوق الأ�سهم العاملية اجتاهها الت�صاعدي يف عام  2013حيث
اكت�سب االقت�صاد العاملي ا�ستقراره مما انعك�س من ارتفاع م� ّؤ�شر الأ�سهم
العاملي  MCSIبن�سبة  .٪21و�شهدت �أن�شطة �أ�سواق ر�أ�س املال العاملية
ارتفاع ًا بن�سبة  ٪27بقيمة �إجمالية تبلغ  2.9تريليون ريال ( 797مليار
دوالر) ،والذي ُيعترب �أقوى م�ستوى �أداء منذ عام 2010؛ كما ارتفع ن�شاط
 9الدخل �أقل من  25000ريال
 10مت تقدمي املدخالت من قبل هيئة قطر للأ�سواق املالية
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ر�سم بياين � 14-4أ :ن�سبة بطاقات االئتمان ال�صادرة ح�سب الدخل

Chart 4-14A: share of credit card issued by income

Equity markets10
Global equity market continued its upward trend in 2013 as
the global economic platform gained stability apparently
through MSCI world equity index rising by 21%. The Global
equity capital markets activities rose by 27% totalling QR 2.9
trillion (US$ 797 billion), which proved to be the strongest
9 Income below QR25000
10 Input provided by QFMA
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performance since 2010. Initial public offering (IPO) activity
increased by 40% for a total value of QR 600 billion (US$ 165
billion) with 34% accounted for from Emerging Markets11.

165(  مليار ريال600  بقيمة �إجمالية تبلغ٪40 الطرح العام الأويل بن�سبة
. منه٪34  على ن�سبة11 حيث ا�ستحوذت الأ�سواق النا�شئة،)مليار دوالر

GCC Capital Markets in 2013 have had a robust and
strong performance, with the Qatari market totalling to
QR 556 billion (US$ 152 billion) coming right after the
Saudi market totalling to QR1.7 trillion (US$ 459 billion).
All GCC indices displayed positive increase in 2013,
ranging from 17% by Bahrain bourse to 108% by Dubai
stock exchange, with QE with a performance of 24%.
The year 2013 has been an eventful year for the capital market
in Qatar as many changes and enhancements took place to
ensure that Qatar’s capital market development remained
well supported.

،2013 حققت �أ�سواق ر�أ�س املال اخلليجية م�ستوى �أداء قوي وهائل يف عام
 مليار152(  مليار ريال556 حيث بلغت القيمة ال�سوقية لل�سوق القطرية
 والتي جاءت مبا�شرة بعد ال�سوق ال�سعودية التي حققت قيمة،)دوالر
 وقد �أظهرت.) مليار دوالر459(  تريليون ريال قطري1.7 �سوقية بلغت
جميع م�ؤ�شرات الأ�سواق اخلليجية �أدا ًء �إيجابي ًا يف هذا العام تراوح بني
. لبور�صة قطر٪24  و، لبور�صة دبي٪108  لبور�صة البحرين �إىل٪17

During 2013, clearing and settlement operation was separated
from the Qatar Exchange (QE) to the central depository with
a view to establish an independent entity, the Qatar Central
Securities Depository (QCSD). The year 2013 also witnessed
the first listing and trading of Government Bonds, after a
successful launch of Treasury Bills (T-Bills) listing in December
2011. In December 2013, the Mesaieed Petrochemical
Holding Company Q.S.C. started its IPO for QR3.2 billion (US$
0.89 billion), to be the 43rd company listed in QE effectively
in 2014.

 مت ف�صل عمليات املقا�صة والت�سوية خالل هذا العام عن2013 ويف عام
بور�صة قطر و�أُ ِوكلت �إىل �شركة الإيداع املركزي بهدف ت�أ�سي�س كيان
 كما �شهد.م�ستقل متمث ًال يف �شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق املالية
هذا العام �أول عملية لقيد وتداول ال�سندات احلكومية بعد جناح �إطالق
 بد�أت �شركة2013  ويف دي�سمرب.2011 قيد �أذونات اخلزانة يف دي�سمرب
 مليار3.2 م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�ضة الطرح العام الأويل بقيمة
 مليار دوالر) لت�صبح ال�شركة الثالثة والأربعون املدرجة يف0.89( ريال
.2014 بور�صة قطر يف عام

There have also been a number of milestone achievements
throughout the year as summarized below:

 ميكن �إيجازها،حدثت خالل هذا العام جمموعة من الإجنازات الهامة
:فيما يلي

•

•ان�ضمت هيئة قطر للأ�سواق املالية �إىل ع�ضوية املنظمة الدولية
.لهيئات الأوراق املالية

•
•

•
•

The Qatar Financial Markets Authority (QFMA) gained
the membership of the International Organization of
Securities Commissions (IOSCO).
QFMA partnered with the Association of National
Numbering Agencies (ANNA) taking on the responsibility
of International Numbering of Securities (ISIN).
The three regulators in Qatar; QFMA, Qatar Central
Bank and Qatar Financial Center Regulatory Authority
launched a unified strategy in line with Qatar National
Vision 2030 and National Strategy 2011-2016.
QFMA launched its strategy for the period until 2016 in
line with the unified strategy of the three regulators.
QE was upgraded to Emerging Market status by the global

11 Thomson Reuters, ‘Global Equity Capital Markets Review – Managing
Underwriters’, Full Year 2013
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 حاف ًال بالأحداث فيما يتعلق ب�سوق ر�أ�س املال يف دولة2013 كان عام
 حيث طر�أت العديد من التغيريات والتح�سينات ل�ضمان ا�ستمرار،قطر
.الدعم اجليد لعملية تطوير �سوق ر�أ�س املال القطري

•تعاونت هيئة قطر للأ�سواق املالية مع رابطة هيئات الرتقيم الدولية
لتويل مهام ترقيم كافة الأوراق املالية املحلية امل�صدرة يف الدولة
.ب�إ�صدار رقم دويل موحد
•�أطلقت اجلهات الرقابية الثالث يف دولة قطر املتمثلة يف هيئة قطر
 هيئة تنظيم مركز قطر،  م�صرف قطر املركزي، للأ�سواق املالية
2030 للمال ا�سرتاتيجية موحدة تتما�ش مع ر�ؤية قطر الوطنية
.2016-2011 واال�سرتاتيجية الوطنية
•�أطلقت هيئة قطر للأ�سواق املالية ا�سرتاتيجيتها للفرتة حتى عام
 مبا يتما�شى مع اال�سرتاتيجة املوحدة التي و�ضعتها اجلهات2016
.الرقابية الثالث
•مت ترقية و�ضع بور�صة قطر لتن�ضم �إىل م�ؤ�شر الأ�سواق النا�شئة من
» الإ�شراف على متعهدو الإ�صدار-  تقرير م�ؤ�س�سة توم�سون رويرتز حول «�أ�سواق الأ�سهم العاملية11
.2013 لعام
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index compiler Morgan Stanley Capital International
(MSCI) during their annual market review effective from
June 2, 2014.
• QE gained the membership of the World Federation of
Exchanges (WFE).
The QE Market Index increased by 24% compared to -2% in
2012, reaching 10,379 when compared to last year closing at
8,359 (Chart 4-15).
This year trading activities witnessed a significant increase
in the value of traded shares reaching QR75 billion (US$ 21
billion), grown at 6%, which led to a 20% increase in market
capitalization to QR 556 billion (US$ 152 billion).

قبل م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي خالل مراجعتها ال�سنوية للأ�سواق
.2014  يونيو2 وذلك ابتدا ًء من
.•ان�ضمت بور�صة قطر �إىل ع�ضوية االحتاد العاملي للبور�صات
2012  يف عام٪2-  مقارنة بنحو٪24 ارتفع م�ؤ�شر بور�صة قطر بن�سبة
 نقطة يف العام املا�ضي8,359  نقطة مقارن ًة بنحو10,379 ب�إغالق بلغ
.)15-4 (ر�سم بياين
�شهدت �أن�شطة التداوالت هذا العام ارتفاع ًا كبري ًا يف قيمة الأ�سهم
،٪6  مليار دوالر) بزيادة بنحو21(  مليار ريال75  حيث بلغت،املتداولة
 مليار556  لت�صل �إىل٪20 مما �أ�سفر عن زيادة القيمة ال�سوقية بن�سبة
.) مليار دوالر152( ريال

)2013-2012(  �أداء بور�صة قطر:15- 4 ر�سم بياين

Chart 4-15: Performance of Qatar Exchange (2012-2013) (Closing position of the month)

Source: Qatar Exchange

The major contributors to high trade volumes were the
banking & financial services sector representing 33%
amounting to QR25 billion (US$ 6.9 billion), followed by the
industrial sector contributing 24% amounting to QR 18 billion
(US $ 4.9 billion) and the real estate sector at 15% amounting
to QR11 billion (US$ 3 billion). The sector indices and its
performance in 2013 over the previous year are indicated in
Table 4-4.

Financial Stability Review 2013

 بور�صة قطر:امل�صدر

تتمثل �أهم اجلهات امل�ساهمة يف ارتفاع حجم التداول يف قطاع البنوك
25  لت�صل قيمة التداول �إىل٪33 واخلدمات املالية الذي ي�ساهم بن�سبة
 لت�صل٪24  يليه قطاع ال�صناعة بن�سبة،) مليار دوالر6.9( مليار ريال
 ثم القطاع العقاري،) مليار دوالر4.9(  مليار ريال18 قيمة التداول �إىل
.) مليار دوالر3(  مليار ريال11  لت�صل قيمة التداول �إىل٪15 بن�سبة
) م�ؤ�شرات القطاعات وم�ستوى �أدائها يف4-4 وفيما يلي يو�ضح (جدول
. مقارن ًة بالعام ال�سابق2013 عام
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جدول � :4-4أداء القطاعات خالل عام 2013
Table 4-4: Performance of the sectors during 2013
�أداء امل�ؤ�شر
م�ؤ�شر بور�صة قطر
م�ؤ�شر قطاع البنوك واخلدمات املالية
م�ؤ�شر بور�صة قطر لقطاع اخلدمات وال�سلع
اال�ستهالكية
م�ؤ�شر بور�صة قطر لقطاع ال�صناعة
م�ؤ�شر بور�صة قطر لقطاع الت�أمني
م�ؤ�شر بور�صة قطر للقطاع العقاري
م�ؤ�شر بور�صة قطر لقطاع االت�صاالت
م�ؤ�شر بور�صة قطر لقطاع املوا�صالت
م�ؤ�شر بور�صة قطر جلميع الأ�سهم
م�ؤ�شر بور�صة قطر للعائد الإجمايل
م�ؤ�شر بور�صة قطر الريان الإ�سالمي

الن�سبة املئوية للمتغري
مقارنة بعام  2012دي�سمرب 2013
ً
December Percent Change over
2013
2012

24%
25%

Index Performance

10,379.59
2,443.72

QE Market Index
Banks & Financial Services Index

27%

5,948.12

QE Consumer Goods & Services Index

33%
19%
21%
37%
39%
28%
31%
22%

3,500.09
2,336.18
1,953.06
1,453.79
1,858.40
2,587.57
14,830.05
3,036.14

QE Industrial Index
QE Insurance Index
QE Real Estate Index
QE Telecoms Index
QE Transport Index
QE All Share Index
QE Total Return Index
QE Al Rayan Islamic Index

ظل عدد ال�شركات املدرجة يف بور�صة قطر كما هو ،حيث �أنها تبلغ 42
�شركة م�ساهمة متمثلة يف  7قطاعات هي:
•البنوك واخلدمات املالية� 12 :شركة
•اخلدمات وال�سلع اال�ستهالكية� 8 :شركات
•ال�صناعة� 8 :شركات
•الت�أمني � 5شركات
•العقاري� 4 :شركات
•االت�صاالت� :شركتان
•املوا�صالت� 3 :شركات

The number of companies listed in QE remained at 42 Qatar
Shareholding Companies represented by 7 sectors:
• Banks & Financial Services: 12 companies.
• Consumer Goods & Services: 8 companies.
• Industrial: 8 companies.
• Insurance: 5 companies.
• Real Estate: 4 companies.
• Telecoms: 2 companies.
• Transport: 3 companies.

بلغ �إجمايل القيمة ال�سوقية  556مليار ريال ( 152مليار دوالر) يف عام
 ،2013حيث �ساهم قطاع البنوك واخلدمات املالية بنحو  ٪39لت�صل
قيمة التداول �إىل  219مليار ريال ( 60مليار دوالر) ،يليه قطاع ال�صناعة
بحجم تداول بلغ  ٪28لت�صل قيمة التداول �إىل  156مليار ريال ( 43مليار
دوالر) ،ثم القطاع العقاري بن�سبة  ٪12لت�صل قيمة التداول �إىل  65مليار
ريال ( 18مليار دوالر) (ر�سم بياين .)16-4

The total market capitalization has reached QR 556 billion
(US$ 152 billion) in 2013, with the banking & financial services
sector contributing 39% amounting to QR 219 billion (US$ 60
billion), followed by the industrial sector with 28% amounting
to QR 156 billion (US$ 43 billion), then the real estate with
12% amounting to QR 65 billion (US$ 18 billion) (Chart 4-16).
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2013  التوزيع القطاعي على �أ�سا�س �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة يف عام:16- 4 ر�سم بياين

Chart 4-16: Sectoral distribution based on total traded value in 2013

Telecoms
6%

Banks &
Financial
Services
33%

Transportation
8%

Real Estate
15%

Industrial
24%
Consumer Good
& Services
11%

Source: QE website

Insurance
3%

 املوقع الإلكرتوين لبور�صة قطر:امل�صدر

The capital increase activity totalling to QR 8.6 billion (US$
2.4 billion) by issuing new shares through a IPO, three rights
issues and nine bonus shares issues.

) مليار دوالر2.4(  مليار ريال8.6 مت زيادة ر�أ�س املال لت�صل قيمته �إىل
من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة عرب الطرح العام الأويل وثالث �إ�صدارات
.لأ�سهم حقوق الأولوية وت�سع �إ�صدارات لأ�سهم جمانية

T-Bills, which had been listed and started trading from
December 2011, had shown an increase in trading volume
during 2013 with the trading value reaching at around QR 4
billion (US$ 1.1 billion).

�أظهرت �أذونات اخلزانة التي مت �إدراجها وتداولها ابتدا ًء من دي�سمرب
 بقيمة تداول بلغت2013  ارتفاع ًا يف حجم التداول خالل عام2011
.) مليار دوالر1.1(  مليار ريال4 حوايل

T-Bills are issued monthly with three different maturities (3,
6 and 9 months), amounting to QR 4 billion per month (US$
1.1 billion) and QR 48 billion (US $ 13.2 billion) for the entire
year 2013 while the value of listed T-Bills has reached QR 33
billion (US $ 9.1 billion).

6 و3( يتم �إ�صدار هذه الأذونات �شهري ًا ب�آجال ا�ستحقاق ثالثة خمتلفة
 مليار1.1(  مليار ريال يف ال�شهر الواحد4  �أ�شهر) وت�صل قيمتها �إىل9و
 يف حني، ككل2013  مليار دوالر) لعام13.2(  مليار ريال48دوالر) و
.) مليار دوالر9.1(  مليار ريال33 بلغت قيمة �أذونات اخلزانة املدرجة

The value of outstanding T-bills as of 31st December 2013
was QR 21 billion (US $ 5.8 billion).

2013  دي�سمرب31 بلغت قيمة �أذونات اخلزانة غري امل�سددة اعتبار ًا من
 مليار دوالر5.8(  مليار ريال21 نحو

The Government Bonds, which started trading in June 2013
and were issued quarterly with two different maturities (3
and 5 years) amounting to QR 3 billion (US$ 0.82 billion),
QR 1.5 billion each on maturity and QR 12 billion (US$ 3.3
billion) for the entire year 2013.

2013 بلغت قيمة ال�سندات احلكومية التي َ�ش ُرع التداول فيها يف يونيو
 �سنوات) نحو5 و3( أجلي ا�ستحقاق خمتلفني
ْ �والتي كانت ُت�صدَ ر ف�صلي ًا ب
 مليار ريال لكل �أجل ا�ستحقاق1.5 مليار دوالر) و0.82(  مليار ريال3
. ككل2013  مليار دوالر) لعام3.3(  مليار ريال12و

During the year, the traded value of the bonds reached QR
1.5 billion (US$ 0.41 billion).
The capital market is one of the main pillars of the financial

0.41(  مليار ريال1.5 بلغت قيمة تداول ال�سندات خالل هذا العام
.)مليار دوالر
تُع ّد �سوق ر�أ�س املال �إحدى الركائز الأ�سا�سية للقطاع املايل التي تتيح
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sector which represents a low-cost source of funding for issuers
in both public and private sectors, such as small, medium or
large companies, semi-governmental or even governmental
organizations. The capital markets continued to promote and
support the economy, by diversification of funding sources
and increasing investment opportunities by attracting local
and international investors, stimulating markets participants,
along with providing innovative investment products with
different levels of development.

م�صدر ًا متويلي ًا منخف�ض التكلفة جلهات الإ�صدار يف كال القطاعني
 والهيئات، مثل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية،العام واخلا�ص
 وا�ستمرت �أ�سواق ر�أ�س املال يف تعزيز ودعم.�شبه احلكومية �أو احلكومية
 وزيادة فر�ص اال�ستثمار عن،االقت�صاد من خالل تنويع م�صادر التمويل
 �إىل، وحتفيز امل�شاركني يف ال�سوق،طريق جذب امل�ستثمرين حملي ًا ودولي ًا
.جانب تقدمي منتجات ا�ستثمارية مبتكرة ذات م�ستويات تطور خمتلفة

The QFMA clear strategy will continue to serve as a cornerstone
of a broader policy in the State of Qatar to develop financial
industry as key source of private sector funding for a solid
economic development.

�سوف توا�صل اال�سرتاتيجية الوا�ضحة التي تنتهجها هيئة قطر للأ�سواق
املالية عملها مبثابة حجر الأ�سا�س لتطبيق �سيا�سة �أو�سع نطاق ًا بدولة
قطر تهدف �إىل تطوير القطاع املايل باعتباره امل�صدر الأ�سا�سي لتمويل
.القطاع اخلا�ص لتحقيق تنمية اقت�صادية قوية

To monitor the depth and resilience of the equity market, we
have computed the Hui-Heubel ratio (HHR)12. The smaller the
price change relative to a given volume of transactions (i.e.,
the lower the indicator), the deeper and more resilient is the
market. In other words, higher values of the ratio indicate lack
of resilience and market depth. The HHR is a pure number,
independent of any units of measurement.

) بهدف قيا�س عمق ال�سوق املايلHHR( مت احت�ساب ن�سبة هيو هيوبل
ومرونته ويالحظ �أنه ك ّلما كان تغري الأ�سعار قلي ًال بالن�سبة �إىل حجم
 كلما كانت ال�سوق �أكرث،)معينّ من املعامالت (�أي كلما انخف�ض امل�ؤ�شر
 ي�شري ارتفاع قيمة هذا امل�ؤ�شر �إىل االفتقار، مبعنى �آخر.عمق ًا ومرونة
 ويعتمد هذا امل�ؤ�شر على الأرقام فقط وال.�إىل املرونة والعمق يف ال�سوق
.يتم ا�ستخدام �أي من وحدات القيا�س

We computed a time-series of this indicator to find out the
resilience and depth of Qatar Exchange (QE). During 2013,
due to increasing complications in the global market, the
HHR started showing high measure during the first half of
the year initiated from the end of 2012. Market showed
relatively high level of volatility starting from May 2013 which
probably caused by the indication of the possible tapering
by US Federal Government. Market became volatile once
again during September 2013 due to closure of US govt.
departments. The HHR index touched near 6 at this point
of the year. Market became relatively comfortable during
the end of 2013. Overall, various such events in advanced
economies and weak fundamentals of the emerging and
developing markets kept the average value of HHR at an
elevated level during 2013 as compared to 2012 (Chart 4-17).

مت احت�ساب الفرتات الزمنية لهذا امل�ؤ�شر لبحث مدى مرونة وعمق بور�صة
،تع�سر الأو�ضاع يف ال�سوق العاملية
ّ  نظر ًا لزيادة2013  ففي عام.قطر
 نتائج عالية يف الن�صف الأول من العام ابتدا ًء منHHR �أظهر م�ؤ�شر
 وقد �أظهرت ال�سوق تقلبات عالية يف الأ�سعار ابتدا ًء من.2012 نهاية عام
 والتي نتجت على الأرجح ب�سبب الإعالن عن احتمال خف�ض2013 مايو
 و�أ�صبحت.�سيا�سة التي�سري الكمي من قبل احلكومة الفيدرالية الأمريكية
 نتيجة وقف �أعمال2013 ال�سوق متقلبة مرة �أخرى خالل �سبتمرب
 ما يقارب الـHHR �سجل م�ؤ�شر
ّ  وقد.احلكومة الفيدرالية الأمريكية
ً
 و�أ�صبحت ال�سوق يف و�ضع جيد ن�سبيا خالل. يف هذه الفرتة من العام6
 وكان للعديد من الأحداث التي وقعت يف االقت�صادات.2013 نهاية عام
املتقدمة و�ضعف ركائز الأ�سواق النا�شئة والنامية دور يف احلفاظ على
 مقارن ًة بالعام2013  يف م�ستوى مرتفع خالل عامHHR متو�سط قيمة
)17-4 ال�سابق (ر�سم بياين

151 Financial Stability Review 2013

2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي

تطـورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

Developments in the Broader Financial Sector

2013  �إىل2007  معدل هيو هيوبل من:17- 4 ر�سم بياين

Chart 4-17: Hui-Heubel ratio from 2007-2013

املالحظات اخلتام ّية

Concluding remarks
The small-sized non-banking sector comprised of limited
number of companies and a development bank. The
development bank helps in developing private sector in
line with country’s diversification strategy and continues
extending support to the local industries in Qatar specifically
the SMEs. Considering the low share of total assets in
comparison with the banking assets, this sector exhibited low
systemic importance.

يت�ألف القطاع غري امل�صريف من عدد حمدود من ال�شركات بالإ�ضافة
 ويلعب بنك التنمية دور ًا يف تطوير القطاع اخلا�ص.�إىل بنك التنمية
مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية التنويع التي تتبعها الدولة ويوا�صل دعمه
 ال�س ّيما ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،للقطاعات املحلية يف قطر
 ونظر ًا النخفا�ض ح�صة �إجمايل املوجودات باملقارنة مع.احلجم
. �شهد هذا القطاع �أهمية نظامية متد ّنية،املوجودات امل�صرفية

The performance of the exchange houses improved over the
previous year with the outgoing remittances of the foreign
workers increased during 2013. The finance houses remained
profitable but the overall asset witnessed a reduction in 2013.
Investment companies registered a growth of 7.6% in 2013,
with high level of asset concentration. While insurance sector
experienced growth in 2013, insurance penetration and
density remained low. MSCI upgraded Qatar and United Arab
Emirates to emerging-market status effective from June 2014,
opening further potential for foreign investors to channel
more money into equities in the oil-exporting region. Qatar’s
benchmark QE Index advanced to the highest level in almost
five years.

حت�سن �أداء �شركات ال�صرافة على مدار ال�سنة ال�سابقة يف ظل زيادة
ّ
 وظلت.2013 التحويالت ال�صادرة من العمالة الأجنبية خالل عام
 لكنها �شهدت انخفا�ض ًا يف، �شركات التمويل تتمتع مب�ستوى ربحية جيد
�سجلت �شركات اال�ستثمار منو ًا بن�سبة
ّ  وقد.�إجمايل املوجودات هذا العام
 ويف حني. يف ظل تركز املوجودات مب�ستويات عالية2013  يف عام%7.6
 ظلت ن�سبة انت�شار الت�أمني وكثافته،�شهد قطاع الت�أمني منو ًا هذا العام
 وقد قامت م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي برتقية و�ضع بور�صتي قطر.منخف�ضة
والإمارات العربية املتحدة لتن�ضما �إىل م�ؤ�شر الأ�سواق النا�شئة ابتدا ًء من
 مما يتيح املجال �أكرث للم�ستثمرين الأجانب لو�ضع مزيد،2014 يونيو
 كما تقدّم م�ؤ�شر.من الأموال يف �سوق الأ�سهم يف الدول امل�صدّرة للنفط
.بور�صة قطر القيا�سي �إىل �أعلى م�ستوى يف غ�ضون خم�س �سنوات تقريب ًا

12. the indicator is defined as HHR =
Financial Stability Review 2013

[(highest price - Iowest price)/ Iowest price]
[traded volume / market capitalisation]

. ت�شري �إىل عدد املرات التي يتجاوز فيها الب�سط للمقامXs .10
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Introduction

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

املقدّ مة

Financial infrastructure of a country implies a set of
institutions, instruments and processes that facilitate effective
operation of financial intermediaries and consists of a sound
legal and regulatory framework under which the financial
entities operate.

ت�شري البنية املالية الأ�سا�سية للدولة ما �إىل جمموعة من امل�ؤ�س�سات
والأدوات والإجراءات التي ت�سهل من العمليات الفعالة للو�سطاء املاليني
. تعمل من خالله الكيانات املالية،وتت�ألف من �إطار قانوين وتنظيمي �سليم

Over the last decade, the Gulf Co-operation Council (GCC)
region has undergone rapid economic, demographic and
social changes. Since 1998, the GCC’s real GDP has expanded
by an annual average of 5.2% and by a cumulative total of
65%.1 GCC economies are attracting world attention—not
only as exporters of oil and gas, but also as investment
destinations with major infrastructure projects, booming
tourism and financial services sectors.

�شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي على مدى �سنوات العقد املا�ضي
 ومنا الناجت املحلي.تغريات اقت�صادية ودميوغرافية واجتماعية �سريعة
٪5.2  مبتو�سط �سنوي قدره1998 الإجمايل لدول املجل�س منذ عام
 وجتذب اقت�صادات دول املجل�س انتباه1.٪65 وجمموع تراكمي ن�سبته
 ولكن كوجهات ا�ستثمارية،العامل لي�س ك ُم َ�صد ٍر للنفط والغاز فح�سب
.مل�شاريع البنية الأ�سا�سية وقطاعي ال�سياحة واخلدمات املالية املزدهرين

Over the period when the global financial crisis was
underway, GCC nations witnessed a two-way flow of
investments as GCC investors diversified their assets more
widely and many economies intensified their trade links
with the Gulf. Some countries receive significant remittances
from millions of foreign workers employed in the Gulf cities.
Against this backdrop, regulatory and supervisory measures
will be of paramount importance to ensure continued safety
and soundness of financial institutions and promote overall
financial and payment systems stability.

�شهدت دول املجل�س �إبان الأزمة املالية العاملية تدف ًقا ا�ستثماري ًا ذو
 حيث نوع امل�ستثمرون اخلليجيون من �أ�صولهم على نطاق،اجتاهني
 وعززت كثري من االقت�صادات من روابطها التجارية مع،�أكرث ات�ساع ًا
 وتتلقى بع�ض الدول حتويالت كبرية من ماليني العاملني.دول املجل�س
 ف�إن التدابري التنظيمية، وعلى هذه اخللفية.الأجانب يف دول اخلليج
والرقابية ذات �أهمية ق�صوى ل�ضمان ا�ستمرار �سالمة ومتانة امل�ؤ�س�سات
.املالية وتعزيز اال�ستقرار الكلي للنظام املايل ونظام املدفوعات

The payment industry worldwide has been going through
a transformation to become an important area of growth.
The changes can be seen mostly in the areas of systemic risk
reduction, transparency, consumer protection, standardization
and convergence. Some of these changes are driven by
regulations set by the monetary authorities, governments
and standard-setting bodies. The reduction of risk and
strengthened control over the financial system is being
achieved through various regulatory initiatives (Box5-1).
The impact of such changes will manifest in intra-day liquidity,
collateral requirements for clearing, rules for member
banks, need for systemically important banks and clearing
infrastructures to undertake ‘resolution planning’ exercises
and risk management practices by clearing infrastructures.

متر �صناعة املدفوعات بتحول يف جميع �أنحاء العامل لت�صبح جما ًال
 وميكن ر�ؤية التغريات ب�شكل ملحوظ يف جمال.هام ًا من جماالت النمو
احلد من املخاطر النظامية و ال�شفافية وحماية امل�ستهلك واملعايري
 وبع�ض هذه التحوالت تقودها اللوائح التي ُو�ضعت.املوحدة والتوافق
 وميكن.من قبل ال�سلطات النقدية واحلكومات وهيئات و�ضع املعايري
حتقيق التقليل من املخاطر وتعزيز الرقابة على النظام املايل من خالل
 �إن ت�أثري مثل هذه التغريات.)1-5 املبادرات التنظيمية املتعددة (�إطار
 وقواعد، ومتطلبات ال�ضمان من �أجل املقا�صة،يظهر يف ال�سيولة اليومية
 و�إىل ُبنى، واحلاجة �إىل بنوك ذات �أهمية نظامية،البنوك الأع�ضاء
حتتية للمقا�صة من �أجل القيام بتمارين "التخطيط للقرارات" و�إدارة
.املخاطر عن طريق البنى التحتية للمقا�صة

1

 التوقعات بالن�سبة القت�صاد دول جمل�س التعاون:2020  دول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام1

The GCC in 2020: Outlook for the Gulf and the Global Economy. The

Economist Intelligence Unit.
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Box 5-1: Select Regulatory Initiatives

 اختيار املبادرات التنظيمية:1-5 �إطار

I. Basel III: In January 2013 the Basel Committee issued

 �أ�صدرت جلنة بازل ن�سبة تغطية ال�سيولة،2013  يف يناير:3 بازل:�أو ًال
 تعزز ن�سبة.3  كجزء من �إ�صالحات بازل، والتي متت مراجعتها،املعدلة
،تغطية ال�سيولة من مرونة خماطر ال�سيولة البنكية يف الأجل الق�صري
عرب �ضمان �أن البنك لديه م�ستويات كافية من الأ�صول ال�سائلة غري
املرهونة ذات القيمة العالية والتي ميكن حتويلها �إىل نقد ب�سهولة وعلى
 و�سيتم تطبيق ن�سبة تغطية ال�سيولة.الفور لتلبية احتياجات ال�سيولة لديها
 �إن متطلبات ال�سيولة يف التداول.2015 كما هو مقرر يف يناير من عام
 وقد ن�شرت جلنة.اليومي لها انعكا�سات مهمة على نظام املدفوعات
 �أدوات الرقابة لإدارة2013 بازل للرقابة امل�صرفية يف �أبريل من عام
 والتي حتدد �سبع م�ؤ�شرات لل�سيولة اليومية و�إطار تبليغي،ال�سيولة اليومية
 وقدرتها على،ي�سمح للمراقبني من مراقبة خماطر ال�سيولة اليومية
 و�ستجلب متطلبات ال�سيولة اليومية املزيد.تلبية املدفوعات والت�سويات
من الرقابة التنظيمية على امل�ؤ�س�سات املالية حول كيفية �إدارة �سيولتها
.اليومية

II. US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA):

 قانون االلتزام بقواعد ال�ضرائب على احل�سابات:ثاني ًا
 �أ�صدرت م�صلحة خدمات الإيرادات الداخلية يف الواليات:الأمريكية
 �إ�شعار ًا يتعلق، من بني عدة �أمور �أخرى،2013  يوليو12  يف،املتحدة
بتمديد اجلداول الزمنية لاللتزامات النا�شئة حتت قانون االلتزام
بقواعد ال�ضرائب على احل�سابات الأمريكية خارج الواليات املتحدة
 ويهدف.2010 وتوظيف احلوافز من �أجل ا�ستعادة قانون العمل لعام
قانون االلتزام بقواعد ال�ضرائب على احل�سابات الأمريكية خارج
 حيث يفر�ض،الواليات املتحدة �إىل مكافحة التهرب ال�ضريبي يف اخلارج
القانون قواعد للتبليغ املبا�شر على جمموعة من الكيانات غري الأمريكية؛
والتي تعرف بامل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية للمعلومات حول �أ�صحاب
احل�سابات الأمريكية والذي ُين َفذ من خالل ا�ستقطاع ال�ضريبة على
 وميكن للم�ؤ�س�سات املالية الأجنبية.املدفوعات للكيانات الغري ملتزمة
�إبالغ م�صلحة ال�ضرائب ب�شكل مبا�شر �أو �إبالغ احلكومة الوطنية والتي
ميكنها فيما بعد تبادل املعلومات مع م�صلحة ال�ضرائب وفق ًا لالتفاقية
 مل ت�شرتك.احلكومية الدولية امل�شرتكة مع الواليات املتحدة الأمريكية
�أي من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف االتفاقية احلكومية الدولية مع
 ولكن مت اتخاذ خطوات حت�ضريية ل�ضمان،الواليات املتحدة الأمريكية
االمتثال لت�شريعات الواليات املتحدة خارج �أرا�ضيها من جانب عدد من
.البنوك املركزية يف خمتلف �أنحاء املنطقة

III. CPSS-IOSCO Standards: In August 2013, the

 معايري اللجنة املعنية ب�أنظمة املدفوعات والت�سويات:ثالث ًا
 يف �أغ�سط�س من عام:واملنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية
 ن�شرت اللجنة املعنية ب�أنظمة املدفوعات والت�سويات واملنظمة،2013
الدولية لهيئات الأوراق املالية تقرير ًا ا�ست�شاري ًا حول انتعا�ش البنى
 قدم التقرير توجيهات للبنى الأ�سا�سية.الأ�سا�سية للأ�سواق املالية

the revised Liquidity Coverage Ratio (LCR) as part of the
Basel III reforms. The LCR promotes short-term resilience of
a bank's liquidity risk profile by ensuring that a bank has
an adequate stock of unencumbered high-quality liquid
assets (HQLA) that can be converted into cash easily and
immediately to meet its liquidity needs. The LCR will be
introduced as planned on 1 January 2015. The intraday
liquidity requirements have important implications for the
payments system. In April 2013, the Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS) published monitoring tools for
intraday liquidity management, which sets out seven intraday
liquidity indicators and a reporting framework that will enable
banking supervisors to monitor bank's intraday liquidity risks
and their ability to meet payment and settlement obligations.
The intraday liquidity requirements will bring more regulatory
oversight on financial institutions about how they manage
their intraday liquidity.
The Internal Revenue Service (IRS) of the USA released a
notice on 12 July 2013 which, among other things, extended
timelines for obligations arising under the Foreign Account
Tax Compliance provisions of the U.S. Hiring Incentives
to Restore Employment (HIRE) Act of 2010. Designed to
combat offshore tax evasion, FATCA imposes direct reporting
obligations on a range of non-U.S. entities defined as
“Foreign Financial Institutions” (“FFIs”) of information about
U.S. account holders which is enforced by withholding tax
on payments to non-compliant entities. An FFI may report
directly to the IRS or report to its home government which
will then share the information with the IRS in accordance
with an intergovernmental agreement (“IGA”) entered into
with the U.S., None of the GCC countries has yet signed
up to an IGA with the U.S., but preparatory steps to ensure
compliance with this extra-territorial U.S. legislation have
been taken by a number of Central Banks across the region.

Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and
the International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) published a consultative report on the Recovery of
financial market infrastructures (FMIs). The report provided
Financial Stability Review 2013
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guidance to FMIs on the development of recovery plans. This
report considered recovery tools that fall into five categories:
tools to allocate uncovered losses caused by member
default; tools to address uncovered liquidity shortfalls; tools
to replenish financial resources; tools to allocate losses
not related to participant default; and tools for CCPs to reestablish a matched book.

 قدم التقرير توجيهات للبنى.للأ�سواق املالية حول تطوير خطة الإنعا�ش
 اعترب هذا التقرير.الأ�سا�سية للأ�سواق املالية حول تطوير خطة الإنعا�ش
 �أدوات:�أن �أدوات الإنعا�ش التي تقع �ضمن خم�س فئات وهي كالآتي
لتخ�صي�ص اخل�سائر الناجمة عن تعرث ع�ضو عن ال�سداد و�أدوات ملعاجلة
 و�أدوات، و�أدوات لتجديد املوارد املالية،النق�ص يف ال�سيولة املك�شوفة
 و�أدوات للأطراف،لتخ�صي�ص اخل�سائر غري املتعلقة بامل�شارك املتعرث
.املركزية املقابلة لإعادة ت�أ�سي�س الكتب املتطابقة

IV. US Dodd-Frank Act: Title VIII of the Dodd-Frank

 �إن الباب الثامن من قانون دود فرانك: قانون دود فرانك:رابع ًا
)2010(قانون الإ�شراف على املدفوعات واملقا�صة والت�سويات لعام
يخول املجل�س االحتياطي االحتادي بالتن�سيق مع وكاالت احتادية �أخرى
 وهذا من �ش�أنه �أن ميكن الو�سطاء.الإ�شراف والتنظيم للبنية الأ�سا�سية
 ويتناول الباب الثامن.املاليني من ت�سريع و�إكمال التحويالت املالية
ال�ضغوطات يف عمليات الت�سوية واملقا�صة واملدفوعات والتي �شهدها
املجل�س االحتياطي االحتادي والهيئات التنظيمية الأخرى يف جميع �أنحاء
 وي�ستعر�ض الباب الثامن.2008 العامل خالل االنهيار املايل يف عام
 وو�ضع معايري لإجراء املدفوعات،�سلطة �إ�صدار معايري �إدارة املخاطر
. و�أن�شطة الت�سوية للم�ؤ�س�سات املالية، واملقا�صة،ذات الأهمية النظامية

Act i.e., the Payment, Clearing, and Settlement Supervision
Act of 2010 authorizes the Federal Reserve, in coordination
with other federal agencies, to supervise and regulate the
infrastructure that enables financial intermediaries to process
and complete financial transactions. Title VIII addresses the
stresses in settlement, clearing and payment processes that
the Federal Reserve and other regulators around the globe
witnessed during the financial meltdown in 2008. Title VIII
provides authority to promulgate risk management standards
and to set standards for the conduct of systemically important
payment, clearing, and settlement activities of financial
institutions.

Payments and settlement infrastructure

البنية الأ�سا�سية لنظام املدفوعات والت�سويات

The smooth operation of payment systems is of paramount
importance so far as the efficiency, effectiveness and stability
of the financial system is concerned. The possibility of
contagion from one participant of the payment system to the
others increases the significance of the payment systems for
financial stability. Hence, central banks attach a lot of weight
to identification, assessment and prevention of risks inherent
in payment systems.

�إن الأهمية الق�صوى ل�سال�سة ت�شغيل نظام املدفوعات ت�ساوي يف الأهمية
 تزيد �إمكانية انتقال العدوى.كفاءة وفعالية وا�ستقرار النظام املايل
من احد امل�ساهمني يف نظام املدفوعات �إىل الآخرين من �أهمية نظام
املدفوعات بالن�سبة �إىل اال�ستقرار املايل وبالتايل ف�إن البنوك املركزية
تعلق الكثري من الأهمية على حتديد املخاطر الكامنة يف �أنظمة املدفوعات
.وتقييمها والوقاية منها

The evolution of the payments infrastructure during the
past decade has resulted in fragmented clearing systems,
involving different settlement cycles across the globe. There
are now moves to standardize and simplify the payments
landscape via real-time payment systems, which are leading
to a convergence of real-time gross settlement (RTGS) and
automated clearing house (ACH) infrastructures.

وقد �أدى تطور البنية الأ�سا�سية لنظام املدفوعات خالل العقد املا�ضي
�إىل جتزئة �أنظمة املقا�صة مبا يف ذلك دورات الت�سوية املختلفة يف
 هناك خطوات يف الوقت الراهن من اجل توحيد وتب�سيط.�أنحاء العامل
جمال الدفع من خالل �أنظمة الدفع الفوري والتي �ست�ؤدي �إىل تقارب
ما بني البنى الأ�سا�سية لكل من نظام الت�سوية الإجمالية الفورية وتبادل
.املعلومات الآيل

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. In

ي�شهد نظام املدفوعات حتو ًال يف �أدوات املدفوعات من الورقية �إىل
 وت�شمل التطورات اجلديدة يف هذا املجال اعتماد زيادة.الإلكرتونية
 ي�ؤدي نقل التحويالت.الدفع عرب الهاتف املحمول وظهور عمالت بديلة
 وبالتايل ي�أتي �إ�شراك اجلهات،و�أمناط التجارة �إىل زيادة التعقيد
 �أدى ظهور العمالت امل�شفرة.التنظيمية من اجل مواكبة هذه التطورات
 حيث قامت ال�سلطات،مثل البيتكوين يف ال�سنة املا�ضية �إىل �إحداث �ضجة
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the year gone by, crypto-currencies such as Bitcoin made
news as monetary authorities across the globe reflected and
responded on the emergence of such alternative currencies.
(Box 5-2)

.النقدية يف �أنحاء العامل بالتفاعل مع ظهور مثل هذه العمالت البديلة
)2- 5( �إطار

Box 5-2: Bitcoin

 البيتكوين:2-5 �إطار

Bitcoin is a digital currency that was launched in 2009, and it
has attracted much attention recently. Bitcoins are generated
by complex chains of interactions among a huge network
of computers around the planet and are not backed by any
government or central bank. While some enthusiasts have
issued bills and coins that serve as physical proxies for the
currency, Bitcoin was designed to be purely digital. Bitcoins
live in online wallets, which are accessed via a computer.
Bitcoin transactions are not easily traceable which means
holders can trade them or use them to purchase things
online anonymously. As a result, Bitcoin allegedly became a
vehicle for unlawful activities. The Chicago Fed Letter issue
of December 2013 states that the number of bitcoin units at
that time was 11.8 million. The average worth of a bitcoin
over the previous six months had been a little over $100.
Thus, the total balances held in the form of bitcoins stood at
around $1 billion, compared with $1,200 billion circulating in
US currency. Top Bitcoin exchange Mt. Gox, which facilitates
more than 70 percent of trades of the currency halted trading
for 12 hours following a gigantic price decline of more than 40
percent in just six hours in April 2013. The volatility in the value
of Bitcoins stems mainly from the lack of liquidity and a central
monetary authority to ensure balance between demand and
supply. On 18 November 2013, the United States Senate held
a committee hearing to discuss virtual currencies. On the
recommendation of the Government Accountability Office,
the Internal Revenue Service announced in March 2014 that
opted to consider Bitcoin as a form of "property" rather than
a currency, meaning that every transaction where Bitcoin is
used as payment would be subjected to capital gains tax. On
the other hand, US Treasury authorities subjected Bitcoin to
money transmitter regulations. In March 2013, FinCEN issued
an advisory that their rules for combating money laundering
and terrorist financing, as well as the state-by-state licensing
as money transmitters apply to virtual currency businesses,
which must collect and report relevant data.

 وجذبت الكثري من2009 البيتكوين هي عملة رقمية �أطلقت يف عام
 يتم �إن�شاء العملة الرقمية (البيتكوين) من.االهتمام يف الآونة الأخرية
�سال�سل معقدة من التفاعالت بني �شبكة �ضخمة من �أجهزة الكمبيوتر يف
 بينما. والتي ال ت�ستند �إىل �أي حكومة �أو بنك املركزي،جميع �أنحاء العامل
حاول بع�ض املتحم�سني للعمالت امل�شفرة �إ�صدار كمبياالت وقطع معدنية
 �إال �أن البيتكوين �صممت لتكون عملة،تكون مبثابة البديل امللمو�س للعملة
 تتواجد العملة الرقمية (البيتكوين) يف حمافظ االت�صال.رقمية بحتة
 ال.املبا�شر عرب الإنرتنت والتي ميكن الو�صول �إليها من خالل احلا�سوب
)ميكن تعقب املعامالت التي تتم با�ستخدام العملة الرقمية (البيتكوين
ب�سهولة مما يعني �إمكانية الإجتار وال�شراء واال�ستخدام حلامليها يف
 �أ�صبحت، ونتيجة لذلك.االت�صال املبا�شر عرب الإنرتنت ب�شكل جمهول
 ين�ص.العملة الرقمية (البيتكوين) و�سيلة للأن�شطة الغري م�شروعة
) على2013 خطاب البنك الفيدرايل يف �شيكاغو (دي�سمرب من عام
11.8 �أن عدد وحدات العملة الرقمية (البيتكوين) يف ذلك الوقت كان
 متو�سط القيمة للعملة الرقمية (البيتكوين) على مدى ال�ستة.مليون
 وبالتايل بلغ جمموع.دوالر100 �أ�شهر املا�ضية يزيد ب�شكل طفيف عن
1 الأر�صدة املحتفظ بها على �شكل العملة الرقمية (اليتكوين) حوايل
. مليار دوالر متداولة بالعملة الأمريكية1.200 مليار دوالر مقارنة مع
) لتداول العملة الرقمية (البيتكوينMt. Gox �أعلنت �أكرب بور�صة
 من �صفقات العملة الرقمية بوقف٪70 والتي ت�سهل �أكرث من ن�سبة
 �ساعة بعد انخفا�ض هائل يف �سعر العملة لأكرث من12 التداول ملدة
 ينبع التقلب يف قيمة.2013  خالل �ست �ساعات فقط يف �أبريل٪40
 وال�سلطة،العملة الرقمية (البيتكوين) ب�شكل �أ�سا�سي من نق�ص ال�سيولة
 وقد عقد جمل�س.النقدية املركزية ل�ضمان التوازن بني العر�ض والطلب
 جل�سة ا�ستماع للجنة2013 نوفمرب18 ال�شيوخ يف الواليات املتحدة يف
 بناء على تو�صية من مكتب امل�ساءلة.مناق�شة العمالت االفرتا�ضية
2014  �أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية يف مار�س من عام،القانونية
النظر �إىل العملة الرقمية (البيتكوين) ك�شكل من �أ�شكال امللكية بد ًال
 وهذا يعني �أن كل معاملة يتم الدفع فيها بالعملة،من اعتبارها عملة
 ومن جهة.الرقمية (البيتكوين) �ستتعر�ض ل�ضريبة الأرباح الر�أ�سمالية
) عر�ضت �سلطات اخلزينة الأمريكية العملة الرقمية (البيتكوين،�أخرى
 و�أ�صدر جهاز مكافحة اجلرائم املالية.للقواعد املنظمة لتحويل الأموال
 تقرير ًا �إر�شادي ًا حول قواعد مكافحة غ�سيل2013 يف مار�س من عام
 والرتخي�ص لدولة من قبل دولة فيما يخ�ص،الأموال ومتويل الإرهاب
طلبات حتويل الأموال للمتاجرة بالعمالت االفرتا�ضية حيث يجب عليه
.جمع وكذلك الإبالغ عن �أية معلومات ذات �صلة
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Mobile money services are getting a boost with the
proliferation of mobile phones amongst the low wageearners due to falling cost of phones and pre-paid billing
system that is sensitive to users’ incomes. Notwithstanding
the fact that this service has enormous potential to enhance
Financial Inclusion, it improves money transfer by lowering
the transaction costs for small volumes. A noteworthy fact
in this context is that non-banks are leading innovation in
mobile payments and these non-banks belong to a host of
categories like telecom operators, money transfer operators,
credit card companies, mobile wallets and e-commerce
companies. The latest entrants to join the bandwagon are
handset manufacturers (Apple), social media networks
(Facebook) and retailers (Walmart).

حت�صل خدمات املال املتنقلة على دفعة قوية مع انت�شار الهواتف النقالة
 ب�سبب انخفا�ض تكلفة الهواتف ونظام،بني �أ�صحاب الأجور املحدودة
 وعلى.الفواتري املدفوعة م�سبق ًا التي تعترب ح�سا�سة ملدخول امل�ستخدمني
،الرغم من �أن هذه اخلدمة لديها �إمكانات هائلة لتعزيز ال�شمول املايل
فهي حت�سن من حتويل الأموال وذلك عن طريق خف�ض تكاليف املعامالت
 �إال �أن هناك حقيقة جديرة باملالحظة.بالن�سبة للكميات ال�صغرية
 وهي �أن جهات غري م�صرفية تقود ابتكار الدفع عرب،يف هذا ال�سياق
:الهواتف النقالة حيث تنتمي هذه اجلهات �إىل جمموعة من الفئات مثل
 و�شركات بطاقات االئتمان، وم�شغلي حتويل الأموال،�شركات االت�صاالت
) وتعترب �شركة (�أبل.واملحافظ املتنقلة و�شركات التجارة الإلكرتونية
 وكذلك �شبكات، من �أحدث املن�ضمني �إىل املجموعة،م�صنعي الهواتف
.)التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) وجتار التجزئة (وول مارت

Regulatory framework for e-money and mobile payments
exist in some countries while it is evolving in other countries
depending on factors such as category of operator, transaction
and wallet size and type of transaction allowed. Regulators
are justified in their concern about potential of mobile
payments being used for money laundering and fraud. The
need of the hour is, however, to adopt a balanced approach
that advances financial inclusion while ensuring the stability
and soundness of the country’s financial system.

يتوفر الإطار التنظيمي للنقود الإلكرتونية والدفع عرب الهاتف النقال
يف بع�ض الدول يف حني �أنها تتطور يف دول �أخرى اعتماد ًا على عوامل
. وحجم املحفظة ونوع املعاملة امل�سموح بها، واملعامالت،مثل فئة امل�شغل
واملنظمني لهم مربراتهم يف قلقهم �إزاء �إمكانية الدفع عرب الهاتف النقال
 تكمن.حيث ميكن ا�ستخدام هذه الطريقة لغ�سيل الأموال واالحتيال
احلاجة يف الوقت الراهن �إىل اعتماد نهج متوازن يح�سن من اال�شتمال
.املايل بينما يحافظ على �سالمة وا�ستقرار النظام املايل يف الدولة

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. The secure
electronic network system in Qatar - QATCH – handles the
financial transactions, including direct debit and deposit, in
Qatari Riyals among the banks within the State of Qatar. In
value terms, the transactions processed by SWIFT improved
by around 14% in 2013. Overall QMR activity remained
almost flat as it grew by only 2.8% in value terms over the
previous year, while it declined by 2.9% in volume terms.
While transactions under QMR Lending grew by only 11.5%
in 2013 in volume terms, the same grew by 47.1% in value
terms in the same period. The total value of all transactions
processed through (Systemically Important Payment
Systems) SIPS stood at QR 3,305 billion (i.e., close to USD
900 billion), or around 450% of 2013 GDP of Qatar (Table
5-1)2 . To compare the same with the previous year, the total

تتوافق �أنظمة املدفوعات يف دولة قطر مع املبادئ الأ�سا�سية لبنك
 قدم البنك الدويل امل�ساعدة لدولة.الت�سويات الدولية لأنظمة املدفوعات
،قطر يف تقييم �أنظمة املدفوعات والأطر القانونية والتنظيمية ذات ال�صلة
 يعالج النظام الآمن.وقدم كذلك بع�ض التو�صيات ملزيد من التح�سينات
 مبا يف ذلك،) املعامالت املاليةQATCH( لل�شبكة الإلكرتونية يف قطر
 وذلك بالريال القطري بني البنوك داخل دولة،اخل�صم املبا�شر والودائع
 وقد حت�سنت املعامالت التي مت معاجلتها با�ستخدام نظام �سويفت.قطر
 وظل ن�شاط �سوق النقد.2013  يف عام٪14  بن�سبة،من حيث القيمة
 من حيث٪2.8  حيث �شهد منو ًا بن�سبة،القطري ب�شكل عام ثابت ًا تقريب ًا
 من حيث٪2.9  يف حني انخف�ض بن�سبة،القيمة مقارنة بالعام ال�سابق
 يف٪11.5  بينما منت معامالت �إقرا�ض ال�سوق النقدي بن�سبة.احلجم
 من حيث القيمة يف٪47.1  بلغ النمو ن�سبة، من حيث احلجم2013 عام
 بلغت القيمة الإجمالية جلميع املعامالت التي متت.نف�س الفرتة الزمنية
3.305 معاجلتها عن طريق �أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية نحو
 مليار دوالر �أمريكي) �أو900 مليار ريال قطري (�أي ما يقارب نحو
 (جدول2013  من الناجت املحلي الإجمايل لدولة قطر لعام٪450 ن�سبة
 مقارن ًة بالن�سبة للعام ال�سابق حيث بلغت القيمة الإجمالية لكافة2)1-5
املعامالت التي متت معاجلتها عن طريق �أنظمة الدفع ذات الأهمية
 تدل زيادة.2012  من الناجت املحلي الإجمايل لعام٪410 النظامية ن�سبة

2 2013 GDP is based on The Ministry of Development Planning and Statistics

 ا�ستناد ًا على �أرقام وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء2013  ي�ستند الناجت املحلي الإجمايل لعام2

number of QR 737 billion.
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value of all transactions processed through SIPS was 410% of
2012 GDP. The volume of transactions through ATMs and PoS
increased during the year, more so in the GCC region than in
the local market indicating a healthy adoption of electronic
means of transactions.

حجم املعامالت التي متت عرب �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع خالل
،العام يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي �أكرث من ال�سوق املحلية
.على التبني ال�صحي للو�سائل الإلكرتونية يف املعامالت

The real-time gross settlement system (RTGS) processed
on an average around 1000 SWIFT transactions and around
500 high value (above QR 250,000) cheque transactions
on a daily basis during 2013 (Table 5-2). In case of SWIFT
transactions, while the number of transactions grew by nearly
20% in 2013 as compared to a year ago; in value terms, the
increase was only around 16% (Chart 5-1A). In contrast to
SWIFT transactions, the increase in the number of cheque
transactions was around 8% but value of cheque transactions
increased by 17%. (Chart 5-1B). The analysis of the volume
and value of transactions through various modes illustrates
that transactions via electronic means took precedence over
the medium of cheques in the past year.

�إن متو�سط عدد معامالت �سويفت التي مت معاجلتها بوا�سطة نظام
 معاملة1000  هو2013 الت�سوية الإجمالية الفورية ب�شكل يومي خالل عام
 ريال250.000  من معامالت ال�شيكات عالية القيمة (�أكرث من500 ونحو
 ففي حني بلغ، �أما فيما يتعلق مبعامالت �سويفت.)2-5 قطري) (جدول
، مقارنة بالعام ال�سابق2013  يف عام٪20 منو املعامالت ما يقارب ن�سبة
.)�أ1-5  من حيث القيمة (ر�سم بياين٪16 بلغت ن�سبة الزيادة ما يقارب
وعلى النقي�ض من معامالت �سويفت فقد بلغت الزيادة يف عدد معامالت
 ولكن بلغت الزيادة يف قيمة معامالت ال�شيكات ن�سبة٪8 ال�شيكات ن�سبة
ب) يو�ضح حتليل حجم وقيمة املعامالت من1-5  (ر�سم بياين.٪17
خالل و�سائط خمتلفة حل�صول املعامالت عرب الو�سائل الإلكرتونية على
.الأ�سبقية يف املتو�سط لل�شيكات يف العام املا�ضي
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جدول  :1-5نظم املدفوعات والت�سويات يف دولة قطر
Table 5-1: Payments and settlement systems in Qatar
ً
مقارنة بعام )٪( 2012
النمو

ً
مقارنة بعام  )٪( 2012القيمة (مليار ريال قطري)
النمو

احلجم
Volume

)Growth over 2012 (%

)Value (QR billion

17.4

242,921

14.1

2,899

SWIFT

-2.9

2,600

2.8

1315

QMRD

11.5

145

47.1

17.8

QMRL

3.5

4,050,592

12.4

279.3

ECC

16.8

1,705

60.6

17.5

QE

16.3

3,556,392

16.5

62.2

QATCH

)GROWTH OVER 2012 (%

نظم املدفوعات يف قطر
)Qatar Payment Systems (QPS

ال�شبكة الوطنية لل�صراف الآيل ونقاط البيع
)National ATM & PoS Switch (NAPS

نظم املدفوعات والت�سويات

P&S Systems
�سويفت

�سعر �إيداع ال�سوق النقدي القطري
�سعر �إقرا�ض ال�سوق النقدي
نظام املقا�صة الإلكرتوين
بور�صة قطر
نظام الإيداع واخل�صم املبا�شر

حملي ًا

7.2

50,078,400

16.6

44.9

LOCAL

32.2

1,515,206

30

2.6

GCC

ر�سم بياين 1-5ب :معامالت ال�شيكات :احلجم والقيمة يومي ًا

Chart 5-1B: Cheque - Daily volume and value
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Chart 5-1A: SWIFT - Daily volume and value
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 ملخ�ص الإح�صاءات اخلا�ص بعمليات املقا�صة مرتفعة القيمة:2-5 جدول
Table 5-2: Summary statistics of high-value clearing
املتو�سط اليومي

 العدد- معامالت �سويفت
SWIFT - Number
)معامالت �سويفت – القيمة (مليار ريال قطري
SWIFT -Value (QR billion)
 العدد- معامالت ال�شيكات
Cheque –Number
)معامالت ال�شيكات – القيمة (مليار ريال قطري
Cheque -Value (QR billion)

احلد الأق�صى االنحراف املعياري
Daily Average STD. DEVN. Maximum

Further analysis of month-wise volume and value of
transactions via SWIFT and cheques suggests that SWIFT
transactions remained active across the months, reflective
of robust interbank market activity as compared to cheque
transactions. The volume of SWIFT transactions on a daily
average basis, was almost double that of cheque transactions,
whereas in value terms, SWIFT transactions were nearly 14
times of the cheque transactions (Chart 5-2).

احلد الأدنى

Minimum

983

215

2009

529

11.73

4.95

28.77

2.31

502

88

929

318

0.82

0.26

1.83

0.38

ي�شري املزيد من حتليل حجم وقيمة املعامالت ال�شهرية التي تتم عن
طريق �سويفت وال�شيكات ب�أن معامالت �سويفت ظلت ن�شطة يف جميع
الأ�شهر مما يعك�س قوة ن�شاط �سوق ما بني البنوك مقارن ًة مع معامالت
 بلغ حجم معامالت �سويفت على �أ�سا�س املتو�سط اليومي ما.ال�شيكات
 يف حني بلغت معامالت �سويفت،يقرب من �ضعف معامالت ال�شيكات
 مرة مقارن ًة مبعامالت ال�شيكات من حيث القيمة14 �أكرث مبا يقرب من
.)2-5 (الر�سم البياين

) ملخ�ص الإح�صاءات اخلا�ص بعمليات املقا�صة مرتفعة القيمة (املتو�سط اليومي:2-5 ر�سم بياين

Chart 5-2: Summary statistics of high-value clearing (Daily average)

Stability issues
In today’s world, technological advancements along with
interconnectedness of the financial systems across global
markets hold the potential to spread a crisis from one country
to the rest of the world as regulation and legislation strives
to keep pace with technological innovations. Given the
uncertain consequences that a disequilibrium in the payment
Financial Stability Review 2013

امل�سائل املتعلقة باال�ستقرار
 �إىل جانب الرتابط بني، حيث التقدم التكنولوجي،يف عامل اليوم
 �أ�صبح انت�شار الأزمة من بلد �إىل بقية،النظم املالية يف الأ�سواق العاملية
 كما ت�سعى النظم والت�شريعات جاهدة ملواكبة االبتكارات.العامل ممكن ًا
 و�أ�صبح لنظم املدفوعات �أهمية خا�صة نظر ًا للعواقب غري.التكنولوجية
امل�ؤكدة التي ميكن لأي خلل يف �أنظمة املدفوعات �أن يجلبه على اال�ستقرار
2013 تقري ــر اال�ستق ــرار املال ـ ــي

162

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

Developments in Financial infrastructure

systems could bring on the financial stability, payment
systems have special importance. In the next few sections,
we examine the different risks associated with the payment
and settlement system in Qatar.

 نخترب يف الأق�سام القليلة التالية خمتلف املخاطر املتعلقة بنظام.املايل
.الت�سوية واملدفوعات والت�سويات يف دولة قطر

خماطر ال�سيولة

Liquidity risk
Payment processing requires liquidity, i.e., assets to pay for
interbank claims arising from – payment transfers. One form of
liquidity is the possibility to have negative positions, whereby
the settlement institution provides the necessary credit on
an intra-day basis. QCB, to protect the payment system from
any kind of liquidity shortage, provides a facility to avail
intra-day credit (IDC) for the participating banks. However,
continuous supply of IDC by the central bank in the system
may indicate vulnerability of the payment system. During the
year 2013, daily aggregate intraday credit provided to banks
was below the aggregate clearing balance for more than 80%
of the days. Also, the average intraday credit provided by the
system was less than 5% of the total clearing balance for the
major part of the year. (Chart 5-3)

 �أي �أ�صول للدفع يف مواجهة املطالبات،�إن عمليات الدفع تتطلب �سيولة
 و�أحد �أ�شكال ال�سيولة هو.النا�شئة بني البنوك من حتويالت الدفع
 حيث توفر م�ؤ�س�سة الت�سوية االئتمان،احتمالية �أن تكون املراكز �سلبية
 وحتى يحمي م�صرف قطر املركزي.الالزم على �أ�سا�س تعامالت اليوم
 ف�إنه يوفر ت�سهيالت،نظام املدفوعات من �أي نوع من نق�ص ال�سيولة
 ف�إن، ومع ذلك.تخ�ص االنتفاع باالئتمان اليومي للبنوك امل�شاركة
الإمدادات امل�ستمرة للبنك من قبل امل�صرف املركزي لالئتمان اليومي
 وقد بلغ جمموع االئتمان.قد ي�شري ذلك �إىل �ضعف نظام املدفوعات
 �أقل من جمموع ر�صيد املقا�صة وذلك لأكرث من2013 اليومي خالل عام
 وبلغ كذلك متو�سط االئتمان اليومي الذي يوفره. من عدد الأيام٪80
 من جمموع ر�صيد املقا�صة وذلك يف اجلزء٪5 النظام اقل من ن�سبة
)3-5  (ر�سم بياين.الأكرب من العام

 االئتمان اليومي و�سيولة املقا�صة:3-5ر�سم بياين

Chart 5-3: Intra-day credit and clearing liquidity

The vulnerability in the payment system can be also assessed
on the basis of extent to which each bank reaches its lowest
level in their intraday clearing account balance (Chart 5-4).
The daily maximum negative balance ranged between QR
0.01 - 4.03 billion. The negative balance on any given day
during the year was less than QR 1 billion on almost 85%
time of the days. The closing balance in the system remained
positive during most days of the year and it can be concluded
that there was no intraday liquidity crunch during the year.
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ميكن تقدير ال�ضعف يف نظام املدفوعات �أي�ض ًا من خالل معرفة �أقل
 حيث تراوحت.م�ستوى ي�صله كل بنك يف ر�صيد ح�ساب املقا�صة اليومي
. مليار ريال قطري4.03-0.01 قيمة �أق�صى ر�صيد �سلبي يومي ما بني
 مليار1 وقد بلغ الر�صيد ال�سلبي يف �أي يوم معني خالل ال�سنة �أقل من
 وظل الر�صيد اخلتامي يف النظام �إيجابي ًا. من الأيام٪85 ريال قطري يف
 بحيث ميكن ا�ستنتاج عدم وجود نق�ص يف،خالل غالبية �أيام العام
.ال�سيولة خالل العام
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 التقلبات يف ر�صيد املقا�صة اليومي:4-5ر�سم بياين

Chart 5-4: Volatility in the intraday clearing balance

In case of retail transactions through low-value cheques and
transactions made through ATMs & Point of Sale (PoS), the
payment system may experience liquidity stress if sufficient
clearing balance is not available when these transactions are
netted post-business hours and significant amount of fund
transfer takes place. QCB provides liquidity facility by way
of ‘Auto loans’ at an interest cost of 4.5% to the concerned
bank. During 2013, banks took recourse to such loans 91
times (Chart 5-5A). The total amount of ‘auto loans’ availed
by the banks during the year was QR 8.08 billion. The need
for auto loans was more than double during the second half
of the year as compared to the first half of the year. The value
of auto loans taken ranged between QR 10 and 25 million on
one-fifth of the occasions while it ranged between QR 25 and
50 million on another one-fifth of the occasions. (Chart 5-5B)
Based on the above analysis, it may be concluded that the
payment system did not encounter any significant liquidity
pressures during the period under consideration.
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يف حالة معامالت البيع بالتجزئة من خالل ال�شيكات ذات القيمة
املنخف�ضة واملعامالت التي تتم من خالل �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط
 قد يواجه نظام الدفع �إجهاد ًا يف ال�سيولة �إذا مل يتوفر ر�صيد،البيع
مقا�صة كايف وذلك عندما يتم تقا�ص هذه املعامالت بعد �ساعات العمل
 يوفر م�صرف قطر.حيث يجرى عدد كبري من عمليات حتويل الأموال
املركزي ت�سهي ًال لل�سيولة وذلك عن طريق "القرو�ض الآلية" بتكلفة
 وقد جل�أت البنوك �إىل مثل هذه. للبنك املعني٪4.5 للفائدة تبلغ ن�سبة
 حيث بلغ جمموع.)�أ5-5  (ر�سم بياين2013  مرة خالل عام91 القرو�ض
 مليار8.08 القرو�ض الآلية املنتفع بها من قبل البنوك خالل العام نحو
 وقد بلغت احلاجة �إىل احل�صول على القرو�ض الآلية �أكرث.ريال قطري
من ال�ضعف خالل الن�صف الثاين من العام مقارن ًة بالن�صف الأول من
 مليون ريال25  �إىل10  وتراوحت قيمة القرو�ض الآلية ما بني.العام
 مليون50  �إىل25  يف حني تراوحت ما بني،قطري على خم�س احلاالت
ب) بنا ًء5-5 (ر�سم بياين.ريال قطري على اخلم�س الآخر من احلاالت
 ميكن ا�ستنتاج �أن نظام املدفوعات مل يواجه �ضغوط ًا،على التحليل �أعاله
.كبرية تتعلق بال�سيولة يف الفرتة املذكورة
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 توزيع معامالت القرو�ض الآلية �شهري ًا:�أ5-5 ر�سم بياين
Chart 5-5A: Month-wise distribution of Auto loan

Liquidity concentration risk
Liquidity concentration risk in the clearing system emanates
when liquidity, i.e., ability for the financial institution to
meet its obligations as and when they arise, is concentrated
in the hands of a few banks by virtue of consolidation,
specialisation or cost structure. This has the potential to
influence the process of smooth settlement in case there is a
failure of any of these banks and consequently, affecting the
rest of the participants in the settlement system. Whether
or not there is concentration persisting in the payment and
settlement system, a measure of the normalized Herfindahl
Index (HI) of daily closing balance in the clearing account
of the participating banks is conducted3. It is observed that
the index remained in low to medium concentration region
(Chart 5-6) for the majority of the days during the year 2013;
the average value for the entire year being 0.10 while the
maximum value of the index touched 0.291.
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 نطاق القرو�ض الآلية:ب5-5 ر�سم بياين
Chart 5-5B: Range of Auto loans

خماطر تركز ال�سيولة
 �أي، تظهر خماطر تركز ال�سيولة يف نظام املقا�صة عندما تكون ال�سيولة
 مرتكزة لدى،مقدرة امل�ؤ�س�سة املالية على الوفاء بالتزاماتها عند ن�شوئها
. والتخ�ص�ص �أو هيكل التكاليف،عدد قليل من البنوك بحكم التوحيد
وهذا بدوره لديه القدرة على الت�أثري يف عملية الت�سوية على نحو �سل�س
 الت�أثري على بقية امل�شاركني يف،يف حال ف�شل �أي من هذه البنوك وبالتايل
 ويجرى قيا�س م�ؤ�شر هريفندال للر�صيد اخلتامي اليومي.نظام الت�سوية
 �سواء كان هناك تركز ًا م�ستمر ًا يف،يف ح�ساب املقا�صة للبنوك امل�شاركة
وقد لوحظ ب�أن امل�ؤ�شر ثبت يف.نظام املدفوعات والت�سويات �أم مل يوجد
2013 منطقة تركز منخف�ضة �إىل متو�سطة يف غالبية الأيام خالل عام
 بينما بلغت0.10  وبلغ متو�سط القيمة لكامل ال�سنة.)6-5 (ر�سم بياين
.0.291 القيمة الق�صوى للم�ؤ�شر
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 م� ّؤ�شر هريفيندال لرت ّكز ال�سيولة:6-5 ر�سم بياين

Chart 5-6: Herfindahl index of liquidity concentration

خماطر تركز الدفع

Payment concentration risk
In a payment and settlement system, concentration of
payment obligations with a few banks pose risk as inability to
meet obligations or a delayed settlement could give arise to
a gridlock situation and jeopardise the stability of the entire
system. In case of payment and settlement system in Qatar,
this risk is analysed through a payment concentration index
based on daily data for the entire year: the Herfindahl index
of payments concentration (HIPayments), where:
3

 ي�شكل تركز التزامات الدفع مع عدد،يف نظام املدفوعات والت�سويات
قليل من البنوك خطر ًا يف عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها �أو قد
 وبالتايل يتعر�ض ا�ستقرار،تن�ش�أ حالة من اجلمود نتيجة ت�أخري الت�سوية
 ويف حالة نظام املدفوعات والت�سويات يف دولة.النظام ب�أكمله للخطر
 وذلك، يتم حتليل هذه املخاطر من خالل م�ؤ�شر تركيز الدفع،قطر
 م�ؤ�شر هريفيندال لرتكز الدفع.بنا ًء على بيانات يومية ملدة عام كامل
: ,)HIPayments(حيث
3

A high value of HI indicates high concentration while a low
value of HI implies low concentration.

ت�شري القيمة العالية يف امل�ؤ�شر �إىل تركيز عال يف حني ي�شري انخفا�ض
.امل�ؤ�شر �إىل تركيز منخف�ض

The data for 2012 and 2013 (Chart 5-7) revealed that the
highest and lowest values of the index were 0.178 and 0.030
in 2013 as compared to 0.219 and 0.030, respectively, in
2012. The value of the index was less than 0.1 in 80% of the
days during the year 2013 which indicates low risk of payment
concentration. The standard deviation of the index was 0.021
in 2013 as compared to 0.023 in 2012. The measure of the
standard deviation indicated that, as compared to 2012, the
index has been more range-bound in 2013 and accordingly,
it could be concluded that payment concentration risk was
low in 2013.

) ب�أن القيم7-5  (ر�سم بياين2013 و2012 ك�شفت البيانات الزمني لعام
2013  يف عام0.030 و0.178 :الأعلى والأدنى للم�ؤ�شر كانت كالآتي
 وبلغت قيمة.2012  على التوايل يف عام0.030 و0.219 باملقارنة مع
 حيث ي�شري ذلك2013  من الأيام خالل عام٪80  يف0.1 امل�ؤ�شر �أقل من
 وبلغ االنحراف املعياري للم�ؤ�شر.�إىل خطورة منخف�ضة لرتكز الدفع
 و�أ�شار مقيا�س.2012  يف عام0.023  باملقارنة مع2013  يف عام0.021
 فقد كان امل�ؤ�شر يف نطاق2012 االنحراف املعياري ب�أنه مقارنة بعام
 وفق ًا لذلك ميكن ا�ستنتاج �أن خماطر،2013 حمدود ب�شكل �أكرب يف عام
.2013 تركز الدفع كانت منخف�ضة يف عام

3 Defined as ,

     : ميكن تعريف امل�ؤ�شر كالآتي3
 ويرتاوح امل�ؤ�شر بني �صفر (ال يوجد تركيز) �إىل واحد،) هو عدد من البنوكN( حيث
 يف، ب�صفة عامة تركيز ًا منخف�ض ًا0.1  متثل قيم امل�ؤ�شر التي ت�صل �إىل.)(�أق�صى تركيز
 وتعرف املنطقة الو�سطى مبنطقة الرتكيز، تركيز ًا عالي ًا0.18 حني متثل القيم التي تزيد عن
.املتو�سط

where N is the number of banks. The index ranges from zero (no concentration) to one
(maximum concentration). Values of the index upto 0.1 are generally considered as low
concentration, whereas values above 0.18 are considered as high concentration; the
intermediate zone defines the medium concentration region.
Financial Stability Review 2013
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 م� ّؤ�شر هريفيندال لرت ّكز الدفع:7-5 ر�سم بياين

Chart 5-7: Herfindahl index of payment concentration

The stability of a payments system can be assessed by
observing the Node Risk, which indicates whether there is
any risk for a system constituting of banks that hold liabilities
against each other, that is, the potential of risk emanating
from each node to the rest of the system as any settlement
transaction involves both a paying bank and a receiving bank.
Risk might arise in case there is a problem at either of the
two ends. A participating bank holds systemic importance
in the P&S system if its share in the turnover of payments
transaction is high as compared to other banks. This leads us
to define Node Risk for a given bank (X):

ميكن قيا�س مدى ا�ستقرار نظام املدفوعات من خالل مالحظة خماطر
) والتي ت�شري �إىل ما �إذا كان هناك �أي خماطرNode Risk( الرتكز
،للنظام الذي يتكون من البنوك التي حتمل التزامات يف مواجهة بع�ضها
وبالتايل �إمكانية وجود خطورة نابعة من كل تركز �إىل باقي النظام كما
 حيث يوجد بنك ًا مر�س ًال (البنك الذي،هو احلال مع معامالت الت�سوية
 �إن املخاطر قد تن�ش�أ.)يعوم بال�سداد) وبنك ًا م�ستقب ًال (البنك امل�ستفيد
 �إذا كان حجم معامالت.يف حالة وجود م�شكلة يف �أي من الطرفني
 ميكن،املدفوعات لدى �أي بنك مرتفع ًا باملقارنة مع البنوك الأخرى
اعتبار ذلك البنك مهم ًا من الناحية النظامية بالن�سبة لنظام املدفوعات
)Node Risk(  ميكن تعريف خماطر الرتكز، ووفق ًا لذلك.والت�سويات
:)X( يف بنك معني

A bank-level analysis is carried out to calculate the Node
Risk of individual banks in Qatar. The Node Risk values
suggest that three most active banks accounted for nearly
54% of the total turnover of financial transactions in 2013
as compared to approximately 48% in 2012. In other words,
almost half of the payment activity would be at risk if the
three most active banks experienced difficulties in terms of
honouring their payment obligations. On the other hand, the
financial transactions routed through the 7 most active banks
increased from 61.5% in 2012 to 69.4% in 2013 (Chart 5-8).

Node( يتم �إجراء حتليل على م�ستوى البنك حل�ساب خماطر الرتكز
 ت�شري قيم م�ؤ�شر خماطر.) يف البنوك الفردية يف دولة قطرRisk
) �إىل �أن الثالثة بنوك الأكرث ن�شاط ًا ت�ش ّكل حوايلNode Risk( الرتكز
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 مقارن ُة،2013  من قيمة التداول الإجمالية للمعامالت املالية يف عام٪54
 ما يقرب من ن�صف ن�شاط، وبتعبري �آخر.2012  يف عام٪48 بحوايل
ال�سداد قد ي�صبح يف خطر �إذا واجهت البنوك الثالثة الأكرث ن�شاط ًا
، من جهة �أخرى.�صعوبات من حيث �سداد التزامات الدفع اخلا�صة بهم
ارتفعت ن�سبة املعامالت املالية يف البنوك ال�سبعة الأكرث ن�شاط ًا من
.)8-5 (ر�سم بياين2013  يف عام٪69.4  �إىل2012  يف عام٪61.5
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)Node Risk(  خماطر الرتكز:8-5 ر�سم بياين

Chart 5-8: Node risk of payment concentration

Credit risk

خماطر االئتمان

Credit risk is the risk that a participant of the payment and
settlement system will be unable to fully meet its financial
obligations within the system either when due or at any time
in the future. According to international standards and best
practices, Qatar Central Bank ensures that the settlement
system fully comply with the best practices. In addition,
the central bank is also responsible for the oversight of
various payment instruments. The aim of this oversight is to
guarantee the efficient, smooth and sustainable functioning
of the payment and settlement system.

خماطر االئتمان هي املخاطر التي يتعر�ض لها امل�شارك يف نظم
املدفوعات والت�سويات عندما يكون غري قادر على الوفاء بااللتزامات
 ووفق ًا.املالية ب�شكل كامل داخل النظام يف الوقت الراهن �أو يف امل�ستقبل
 ي�ضمن م�صرف قطر املركزي ب�أن.للمعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات
 ف�إن، بالإ�ضافة �إىل ذلك.يخ�ضع نظام الت�سويات لأف�ضل املمار�سات
امل�صرف املركزي م�س�ؤول �أي�ض ًا عن الإ�شراف على و�سائل الدفع املختلفة
حيث تهدف هذه الرقابة �إىل �ضمان كفاءة و�سال�سة وا�ستمرارية �أداء
.نظام املدفوعات والت�سويات

In this context, credit risk is managed by settling the
payments in an RTGS (real time gross settlement) system with
the central bank as settlement bank. Settlement on ‘real-time’
basis ensures payment transaction is not subjected to any
waiting period and transactions are settled as soon as they
are processed. Inter-bank credit risks due to settlement lags
are eliminated in the payment system in this manner.

 تتم �إدارة خماطر االئتمان من خالل ت�سوية املدفوعات،يف هذا ال�سياق
.يف نظام الت�سوية الإجمالية الفورية مع امل�صرف املركزي كبنك ت�سوية
وت�ضمن الت�سوية الفورية عدم تعر�ض معامالت الدفع لأي فرتة انتظار
 ويتم.حيث يتم ت�سوية ال�صفقات يف �أقرب وقت يتم معاجلتها فيه
ا�ستبعاد خماطر االئتمان بني البنوك التي �سببها ت�أخريات الت�سوية يف
.نظام املدفوعات بهذه الطريقة

This system, however, requires relatively large amounts
of liquidity to be available. In case of Qatar, QCB provides
liquidity facility to the participating banks through ‘Auto
loans’. As discussed earlier, we have seen that the system did
not encounter any significant liquidity stress during any time
2013.

 يتطلب هذا النظام كميات كبرية ن�سبيا من ال�سيولة ليكون،ومع ذلك
 ف�إن م�صرف قطر املركزي يوفر �سيولة، �أما بالن�سبة لدولة قطر.متاح ًا
 كما متت مناق�شتها يف وقت."للبنوك امل�شاركة من خالل "القرو�ض الآلية
�سابق حيث ر�أينا �أن النظام مل يواجه �أية �ضغوط كبرية تتعلق بال�سيولة يف
.2013 �أي وقت خالل عام
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Governance infrastructure
Since the global financial crisis, much emphasis has been
placed on corporate governance both globally, and in the GCC.
Although a relatively new concept to the GCC Member States,
the role of Corporate Governance is being highlighted, as the
Member States seek to regain investor confidence and build
sustainable economies. Standards in corporate governance
may have been led by the World’s more mature economies,
but less mature economies, such as those of the GCC,
have recognized that setting robust corporate governance
standards, is likely to encourage foreign investment and
assist in economic growth. (Box 5-3) Essentially, the phrase
‘Corporate Governance’ is the collective term for the systems
and procedures pursuant to which a business is operated and
managed. The approach to corporate governance globally
varies, and is constantly evolving as economies expand and
contract, and business practices develop. GCC Member States
have developed Corporate Governance Code with Oman
leading the way in 2002 and later Bahrain consolidated its
approach in 2010. The focus of these codes has initially been
public companies, however, increasingly financial institutions
are coming into focus, as the GCC States seek to grow their
respective capital markets and boost confidence in the
financial sector. The Qatar National Development Strategy
2011-2016 lays a lot of emphasis on governance in all spheres
of activities like strategic policy and planning, budget and
financial management, organizational alignment, human
resources development and performance management with
targeted projects to bring Qatar’s institutions up to best
practice level. Select corporate governance indicators for
banks operating in Qatar during the year 2013 is presented in
Table 5-3. It is observed that even though the average total
assets per bank in 2013 was double for conventional banks
as compared to the same of Islamic banks, both category
of banks had similar number of members in their Board of
Directors.
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البنية الأ�سا�سية للحوكمة
�أخذت حوكمة ال�شركات �سواء على ال�صعيد العاملي �أو يف دول جمل�س
. حيز ًا كبري ًا من الرتكيز منذ الأزمة املالية العاملية،التعاون اخلليجي
ورغم كونه مفهوم ًا جديد ًا ن�سبي ًا على الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
 حيث، فقد جري ت�سليط ال�ضوء على دور حوكمة ال�شركات،اخلليجي
 وبناء اقت�صادات،ت�سعى الدول الأع�ضاء ال�ستعادة ثقة امل�ستثمرين
 ومن املمكن �أن تكون االقت�صادات الأكرث ن�ضج ًا يف العامل.م�ستدامة
 �إال �أن،قد ح�صلت على دور القيادة ب�ش�أن معايري حوكمة ال�شركات
 مثل دول جمل�س التعاون اخلليجي قد �أدركت،االقت�صادات النامية
�أن و�ضع معايري قوية حلوكمة ال�شركات من �ش�أنها ت�شجيع اال�ستثمار
) �إن عبارة3-5  (�إطار. وامل�ساعدة يف النمو االقت�صادي،الأجنبي
"حوكمة ال�شركات" هي بالأ�سا�س م�صطلح عام يطلق على الأنظمة
 يتنوع.والإجراءات التي مبوجبها يتم ت�شغيل الأعمال التجارية و�إدارتها
منهج حوكمة ال�شركات على ال�صعيد العاملي ويتطور با�ستمرار مع تو�سع
 وقد و�ضعت الدول الأع�ضاء يف.االقت�صادات وتطور املمار�سات التجارية
جمل�س التعاون قانون حوكمة ال�شركات لتقود بذلك �سلطنة عمان الطريق
.2010  تليها مملكة البحرين التي وحدت منهجها يف عام2002 يف عام
 ومع ذلك،وقد كان تركيز هذه القوانني يف البداية على ال�شركات العامة
ف�إن الرتكيز يزداد �أي�ض ًا على امل�ؤ�س�سات املالية يف الوقت الذي ت�سعى فيه
دول جمل�س التعاون اخلليجي لنمو �أ�سواق ر�أ�س املال اخلا�صة بها وتعزيز
2011  وت�ضع ا�سرتاتيجية قطر للتنمية الوطنية.الثقة يف القطاع املايل
 الكثري من الرتكيز على احلوكمة يف جميع جماالت الأن�شطة2016، وامليزانية والإدارة املالية، والتخطيط،مثل ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية
 وتنمية املوارد الب�شرية و�إدارة الأداء مع امل�شاريع،والتن�سيق التنظيمي
.امل�ستهدفة لإي�صال م�ؤ�س�سات قطر �إىل �أف�ضل م�ستوى للممار�سة
 م�ؤ�شرات خمتارة حوكمة ال�شركات للبنوك العاملة3-5 ويت�ضمن جدول
 لوحظ �أنه بالرغم من �أن متو�سط�إجمايل.2013 يف دولة قطر خالل عام
 بلغ ال�ضعف بالن�سبة للبنوك التقليدية2013 الأ�صول للبنك يف عام
 كانت كل فئة من البنوك لديها عدد،باملقارنة مع البنوك الإ�سالمية
.مماثل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
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2013  بع�ض امل�ؤ�شرات اخلا�صة بحوكمة ال�شركات لدى البنوك يف عام:3-5 جدول
Table 5-3 : Select corporate governance indicators for banks in 2013
Number of banks
Average total assets per bank in 2013 (QR
billion)
Board characteristics
Average number of members of Board of
Directors
Average number of executive members
Average number of members with
expertise in
Banking and insurance
Petroleum and natural gas

البنوك التقليدية البنوك الإ�سالمية
Islamic
Conventional
4
6

عدد البنوك
متو�سط �إجمايل الأ�صول لدى كل بنك يف
) (مليار ريال قطري2013 عام
خ�صائ�ص جمل�س الإدارة

55

109

9.5

9

متو�سط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة

3.8

2.7

متو�سط عدد الأع�ضاء التنفيذيني
متو�سط عدد الأع�ضاء ذوي اخلربة

5.8
0.3

4.8
0.8

قطاع البنوك والت�أمني
قطاع النفط والغاز الطبيعي

Box 5-3: Key points in the corporate
governance codes of GCC states

 النقاط الأ�سا�سية يف قانون حوكمة ال�شركات:3-5 �إطار
لدول جمل�س التعاون اخلليجي

Bahrain

البحرين
 اخلا�ضع لأنظمة م�صرف2011 ين�ص قانون حوكمة ال�شركات لعام
:البحرين املركزي ووزارة التجارة وال�صناعة على الآتي

The Corporate Governance Code of 2011 under the
regulations of the Central Bank of Bahrain and Commerce &
Industry Ministry stipulates that:
•

Number of board members should be no more than
15 and at least half the members should be nonexecutive directors and at least three of those should be
independent.

 ع�ضو ًا ون�صف15 •يجب �أن ال يزيد عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن
عدد ه�ؤالء الأع�ضاء من املدراء غري التنفيذيني وثالثة منهم
.م�ستقلني

•

The roles of Chairman and CEO should be separate. The
chairman should also be an independent director. One
person should hold no more than three directorships in
Bahrain.

•يجب �أن يكون دور رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة
 ال ينبغي. وينبغي �أي�ض ًا للرئي�س �أن يكون مدير ًا م�ستق ًال.منف�ص ًال
.للفرد �أن ي�شارك يف �أكرث من ثالثة جمال�س �إدارة يف البحرين

•

Boards should meet no less than four times a year and
should conduct an annual evaluation.

•ينبغي �أن ال يقل عدد اجتماعات املجال�س عن �أربع مرات يف العام
.وينبغي كذلك �إجراء تقييم �سنوي

•

Boards should have an audit committee, a nomination
committee and a remuneration committee, with a
minimum of three members each.

•ينبغي وجود جلنة تدقيق ملجال�س الإدارة وجلنة للرت�شيح وجلنة
.للمكاف�آت حيث تت�ضمن كل جلنة عدد ال يقل عن ثالثة �أ�شخا�ص

•

Kuwait

The New Companies Law for Kuwait (Decree Law No 25
for 2012), published at the end of 2012, introduced the
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الكويت
•قدم القانون اجلديد لل�شركات الكويتية (املر�سوم بقانون رقم
 مفهوم ًا،2012  والذي ن�شر يف نهاية عام،)2012 ) لعام25(
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concept of corporate governance in articles 217 and 218,
demanding that firms abide by its principles.

 مطالبا ال�شركات االلتزام،218 و217 حلوكمة ال�شركات يف املادتني
.مببادئها

•

The Code of corporate governance of 2013 under the
regulations of the Capital Markets Authority and the
Central Bank of Kuwait is effective since June 2013.

 اخلا�ضع لأنظمة هيئة �أ�سواق2013 •�إن قانون حوكمة ال�شركات لعام
املال الكويتية وبنك الكويت املركزي يعترب نافذ ًا منذ �شهر يونيو
.2013 لعام

•

It states that Board should have an Audit Committee,
Remuneration Committee, Nomination Committee, Risk
Management Committee and Corporate Governance
Committee.

•ين�ص القانون على �أنه ينبغي ملجال�س الإدارة �أن تت�ضمن جلنة
للتدقيق وجلنة للمكاف�آت وجلنة للرت�شيح وجلنة لإدارة املخاطر
.وجلنة حلوكمة ال�شركات

Oman

The Code of corporate governance of 2002 under the
regulations of the Capital Market Authority stipulates that
•
•

Majority of the board members should be non-executive
directors.
Roles of CEO, GM and Chairman must not be combined.
A minimum of one-third of all board members (subject
to a minimum of two) should be independent directors.

•

Boards must meet at least four times a year.

•

Boards should have an audit committee comprising at
least three non-executive members, with the majority
being independent; to meet four times a year.

Qatar

The Corporate Governance Code of Qatar under the
regulations of the Qatar Financial Markets Authority stipulates
that:
• Roles of Chairman and CEO should be separate. At least
one-third of board members should be independent and
the majority non-executive.
• Boards must meet at least six times a year. An internal
audit should be conducted every three months.
•

Boards should have committees for auditing, nomination
and remuneration.

The regulatory authorities (QCB, QFMA, QFCRA) in Qatar are in
the process of formulating improved standards for corporate
governance based on the global standards and requirements
of international organisations such as the OECD, BIS, IAIS
and IOSCO. They will review their governance frameworks
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عمان
م اخلا�ضع لأنظمة الهيئة العامة200 ين�ص قانون حوكمة ال�شركات لعام
:ل�سوق املال على الآتي
.•ينبغي على غالبية �أع�ضاء املجل�س ب�أن يكونوا مدراء غري تنفيذيني
.•ال يجوز اجلمع بني �أدوار الرئي�س التنفيذي واملدير العام والرئي�س
ينبغي �أن يكون هناك حد �أدنى من ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة
.(اثنني بحد �أدنى) من املدراء امل�ستقلني
.•ينبغي للمجال�س عقد اجتماعات ال تقل عن �أربعة مرات يف العام
•يجب �أن يت�ضمن املجل�س جلنة للتدقيق والتي ت�ضم ثالثة �أع�ضاء
 وذلك لعقد، وغالبية الأع�ضاء م�ستقلني،غري تنفيذيني على الأقل
.االجتماعات �أربع مرات يف العام
قطر
ين�ص قانون حوكمة ال�شركات اخلا�ضع لهيئة قطر للأ�سواق املالية على
:الآتي
•يجب �أن تكون �أدوار رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
لل�شركة منف�صلة وينبغي كذلك �أن يكون ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة
.على الأقل م�ستقلني وغالبية الأع�ضاء غري تنفيذيني
•ينبغي �أن يجتمع �أع�ضاء املجال�س �ست مرات على الأقل خالل العام
.مع �إجراء تدقيق داخلي كل ثالث �أ�شهر
.•ينبغي �أن تت�ضمن املجال�س جلان ًا للتدقيق والرت�شيح واملكاف�آت
�إن ال�سلطات التنظيمية (م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر للأ�سواق
املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) التابعة لدولة قطر يف �صدد
حت�سني معايري حوكمة ال�شركات على �أ�سا�س معايري ومتطلبات املنظمات
،الدولية مثل منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وبنك الت�سويات الدولية
واللجنة الدولية ملراقبي الت�أمني واملنظمة الدولية للهيئات امل�شرفة على
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and take steps to ensure further harmonisation of corporate
governance practice in line with international best practice.

 و�سوف تُ�ستعر�ض �أطر احلوكمة واتخاذ اخلطوات الالزمة.�أ�سواق املال
ل�ضمان املزيد من التن�سيق من ممار�سة حوكمة ال�شركات مبا يتفق مع
.�أف�ضل املمار�سات الدولية

Saudi Arabia

اململكة العربية ال�سعودية
 اخلا�ضعة لأنظمة هيئة ال�سوق2006 تن�ص قوانني حوكمة ال�شركات لعام
:املالية على الآتي

The Corporate Governance Regulations of 2006 under the
regulations of the Capital Market Authority stipulates that:
•

No fewer than three members and not more than
11 members. There should be a minimum of two
independent board members or one-third, whichever is
greater.

 ينبغي �أن. ع�ضوا11 •ما ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن عدد
يكون هناك حد �أدنى من اثنني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني
. تبع ًا للأكرب،�أو الثلث

•

Majority of board members should be non-executive
directors. The chairman and executive positions in the
company must be kept separate.

•ينبغي �أن تكون غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري التنفيذيني
.ويجب �أن تبقى املهام التنفيذية ومهام الرئي�س يف ال�شركة منف�صلة

•

Boards should have an audit committee, a nomination
committee and a remuneration committee.

.•ينبغي �أن يت�ضمن املجل�س جلان ًا للتدقيق والرت�شيح واملكاف�آت

UAE

The Ministerial Resolution No 518 of 2009 Concerning
Governance Rules and Corporate Discipline Standards under
the regulations of the Securities & Commodities Authority
stipulates that:
•
•
•

One-third members shall be independent and majority
should be non-executive member.
Roles of Chairman and company manager/MD should be
separate.
Boards should meet at least once every two months.

•

Boards should have an audit committee, a nomination
committee and a remuneration committee and should
comprise at least three non-executive board members,
of whom at least two shall be independent members,
one of whom should be the Chairperson. The audit
committee should meet at least on a quarterly basis.

•

The remuneration of board members must not exceed
10 % of the company’s net profits, calculated after having
deducted depreciation, reserve and distribution of a
dividend of at least 5 per cent of capital to shareholders.
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الإمارات العربية املتحدة
 ب�ش�أن قواعد احلوكمة ومعايري2009  لعام518 ين�ص القرار الوزاري رقم
:ان�ضباط ال�شركات وفق ًا لأنظمة هيئة الأوراق املالية وال�سلع على الآتي

•ينبغي لثلث الأع�ضاء �أن يكونوا م�ستقلني وغالبية الأع�ضاء من غري
.التنفيذيني
.•ينبغي ملهام الرئي�س ومدير ال�شركة �أن تكون منف�صلة
.•ينبغي للمجال�س عقد اجتماعات مرة واحدة كل �شهرين
•يجب �أن تت�ضمن املجال�س جلان ًا للتدقيق والرت�شيح واملكاف�آت
وينبغي �أن ي�شتمل جمل�س الإدارة على ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني
، من بينهم اثنان على الأقل من الأع�ضاء امل�ستقلني،على الأقل
 ينبغي �أن جتتمع جلنة التدقيق.ويجب �أن يكون �أحدهم الرئي�س
.على �أ�سا�س ربع �سنوي
 من٪10 •يجب �أن ال تتجاوز مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ن�سبة
 وحت�سب بعد خ�صم اال�ستهالك واالحتياطي،�صايف �أرباح ال�شركة
. من ر�أ�س املال للم�ساهمني٪5 وتوزيع �أرباح ال تقل عن
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البنية الأ�سا�سية التنظيمية

The proper functioning of the payments and settlement
system is only possible under the existence of necessary
infrastructure, which provides market participants with secure,
smooth and effective settlement of payment transactions.
Such infrastructures includes trading, payment, and clearing
systems, together with properly regulated sectoral legislation
governing the functioning of these infrastructures at the
national level. During 2013, Qatar Central Bank took several
measures to strengthen the regulatory infrastructure in the
country and issued instructions to the banks that the banks
were required to adhere to and ensure that the users of the
system face minimum inconvenience and are able to perform
their functions efficiently and effectively. Towards this end, a
strategic plan for financial regulation in Qatar was framed and
launched during the year. The plan established a framework
for regulating the financial sector across the State and set
a roadmap of strategic priorities for the next three years
(2014-2016). The QCB, QFCRA and QFMA worked together
to develop this strategic plan for financial sector regulation in
the context of both the Qatar National Development Strategy
2011-2016 and the Qatar National Vision 2030. The major
regulatory developments in the area of Payment & Settlement
Systems in 2013 are presented in Box No. 5-4.

ال ميكن لنظام املدفوعات والت�سويات �أن يعمل ب�شكل منا�سب �إال يف ظل
وجود البنية الأ�سا�سية املنا�سبة والتي متد امل�شاركني بالأمن وال�سال�سة
 وت�شمل مثل هذه البنى الأ�سا�سية.وفعالية عمليات املدفوعات والت�سويات
على التجارة واملدفوعات ونظام املقا�صة �إىل جانب الت�شريعات القطاعية
.املنظمة وذلك لإدارة وظائف هذه البنى الأ�سا�سية على امل�ستوى الوطني
 عدة تدابري لتعزيز2013 وقد اتخذ م�صرف قطر املركزي يف عام
 وا�صدر تعليمات للبنوك حتث،البنية الأ�سا�سية التنظيمية يف الدولة
،على االلتزام والت�أكد من عدم تعر�ض م�ستخدمي النظام لأقل �إزعاج
 متت، حتقيق ًا لهذه الغاية.وقدرتهم على �أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية
�صياغة وتطبيق خطة ا�سرتاتيجية للتنظيم املايل يف دولة قطر خالل
 �أن�ش�أت اخلطة �إطار ًا لتنظيم القطاع املايل يف جميع �أنحاء الدولة.العام
وو�ضع خارطة طريق للأولويات اال�سرتاتيجية لل�سنوات الثالث املقبلة
 ويعمل م�صرف قطر املركزي وهيئة تنظيم مركز قطر.)2016-2014(
للمال وهيئة قطر للأ�سواق املالية مع ًا لتطوير هذه اخلطة اال�سرتاتيجية
لتنظيم القطاع املايل وفق ًا لكل من ا�سرتاتيجية قطر للتنمية الوطنية
 الآتي4-5  ويو�ضح �إطار.2030 ) ور�ؤية قطر الوطنية عام2016-2011(
التطورات التنظيمية الرئي�سية يف جمال نظم املدفوعات والت�سويات لعام
.2013

Box 54-: Regulatory developments in the area of
Payment & Settlement systems during 2013

 التطورات التنظيمية الرئي�سية يف جمال نظم:4-5 �إطار
2013 املدفوعات والت�سويات خالل عام

The Government of Qatar issued the new Central Bank Law,
Law No. 13 of 2012 (the “QCB Law”), that came into force
in January 2013. The Qatar Central Bank (QCB) became the
primary regulator of financial institutions operating in Qatar,
and the QCB Law expanded its supervisory powers to cover
the insurance sector and the Qatar Financial Centre. The QCB
Law addressed many issues for the first time, including Islamic
banking, mergers and acquisitions of financial institutions,
credit rating agencies, insurance, treating customers fairly
and resolution of failing banks.

13  قانون رقم،�أ�صدرت حكومة قطر قانون امل�صرف املركزي اجلديد
 الذي دخل حيز التنفيذ،)" ("قانون م�صرف قطر املركزي2012 لعام
 وقد �أ�صبح م�صرف قطر املركزي املنظم الرئي�سي.2013 يف �شهر يناير
للم�ؤ�س�سات املالية العاملة يف دولة قطر حيث و�سع قانون م�صرف قطر
.املركزي من �سلطاته الإ�شرافية لتغطية قطاع الت�أمني ومركز قطر للمال
،وقد تناول قانون م�صرف قطر املركزي العديد من الق�ضايا للمرة الأوىل
 وعمليات الدمج واال�ستحواذ،مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
 والت�أمني والتعامل مع، ووكاالت الت�صنيف االئتماين،يف امل�ؤ�س�سات املالية
. وحل البنوك املتعرثة،العمالء ب�إن�صاف

QCB issued a directive to make International Bank Account
Number (IBAN) mandatory in Qatar for customers’ crossborder money transfers effective from May 1, 2014. IBAN is an
internationally accepted standard for numbering customer
bank accounts. IBAN is a unique number that is generated
for each customer account, and used in initiating or receiving

و�أ�صدر م�صرف قطر املركزي توجيها جلعل رقم احل�ساب امل�صريف
) �إلزامي ًا يف قطر لتحويل العمالء الأموال خلارج حدودIBAN( الدويل
) هو املعيار املقبول دولي ًاIBAN( و.2014  مايو1 الدولة اعتبارا من
 وهو رقم فريد حيث مت �إن�شا�ؤه لكل،لرتقيم ح�سابات العمالء امل�صرفية
 وا�ستخدامه يف �إر�سال �أو تلقي مبالغ مالية،ح�ساب من ح�سابات العمالء
.(با�ستثناء ال�شيكات وبطاقات االئتمان) داخل الدولة وكذلك يف اخلارج
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payments (excluding checks and credit cards) within the
country as well as abroad. The IBAN is issued by banks in
Qatar under guidelines specified by The Qatar Central Bank.
IBAN for Qatar will comprise 29 digits and contain the
following information; country code, security digits, bank
identifier code followed by customer’s current bank account
number. IBAN will facilitate automatic processing of money
transfers between countries, which are IBAN-compliant.
Usage of IBAN facilitates more accurate and faster processing
of money transfers. The IBAN helps the Straight-ThroughProcessing (STP) of payments between banks by enabling
the correct identification of a Beneficiary's bank account. The
use of IBAN should almost totally eliminate the incidence of
payments being rejected / returned by the account holding
bank and the subsequent additional work for the remitter.

) من قبل البنوك يف قطر يف �إطار املبادئIBAN( ويتم �إ�صدار رقم
)IBAN(  و�سي�ضم.التوجيهية املحددة من قبل م�صرف قطر املركزي
 رمز البلد: خانة وحتتوي على املعلومات التالية29 يف دولة قطر عدد
وخانات احلماية ورمز معرف البنك متبوعا برقم احل�ساب امل�صريف
) على ت�سهيل املعاجلة التلقائيةIBAN(  �سوف يعمل.احلايل للعميل
)IBAN(  وي�سهل ا�ستخدام.لتحويالت الأموال بني الدول املتوافقة ب�ش�أنه
 وي�ساعد يف املعاجلة املبا�شرة،معاجلة �أكرث دقة و�أ�سرع للتحويالت املالية
للمدفوعات بني البنوك من خالل متكني التحديد ال�صحيح حل�ساب
) الق�ضاء ب�شكلIBAN(  وينبغي من خالل ا�ستخدام.البنك امل�ستفيد
�شبه تام على حاالت التعر�ض لرف�ض املدفوعات �أو �إرجاعها من قبل
.البنك احلامل للح�ساب والأعمال الإ�ضافية الالحقة للمحول

Keeping in mind the safety and security of banking
transactions, QCB, during the year, directed the banks to
adopt measures on several fronts to combat debit card fraud,
contain potential of frauds, possibilities of phishing, attempt
of tampering with the ATM/Debit cards etc. Accordingly,
the regulator instructed the banks to adopt the following
measures:
• ATMs to contain sensors that detect tampering

 قام م�صرف،مع الأخذ يف االعتبار �سالمة و�أمن املعامالت امل�صرفية
قطر املركزي خالل العام بتوجيه البنوك �إىل اتخاذ تدابري على عدة
، عمليات االحتيال املحتملة،جبهات ملكافحة تزوير بطاقات ال�سحب الآيل
 قام، وفق ًا لذلك. حماولة العبث ببطاقات ال�سحب الآيل،�إمكانية اخلداع
:املنظم ب�إر�شاد البنوك التخاذ التدابري التالية
•�أن حتتوي �أجهزة ال�صراف الآيل التي حتتوي على �أجهزة اال�ست�شعار
.والتي تك�شف عن العبث
.•دعم تعليم العمالء ملكافحة االحتيال
•تعزيز احلظر القائم على ا�ستخدام بطاقات ال�سحب الآيل جلعل
عمليات ال�شراء عرب الإنرتنت دون �إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي
 ويجب على التجار الذين يرغبون يف قبول الدفع ببطاقات.)PIN(
) يف م�صرفQPAY( ال�سحب املبا�شر االلتحاق ببوابة الدفع
 والتي لديها ميزة ت�سمح للعمالء ب�إدخال رقم، قطر املركزي
.التعريف ال�شخ�صي من خالل من�صة م�شفرة

•
•

beef up anti-fraud education of customers
reinforced an existing prohibition on using debit cards
to make online purchases without entering a personal
identification number (PIN). Merchants who wish
to accept online debit card payments enrol in QCB’s
payment gateway, QPAY, which has a feature that allows
customers to enter their PIN through an encrypted
platform.

•

restricted the use of debit cards to transactions where
the customer must enter a PIN to authorize the purchase.

•ح�ضر ا�ستخدام بطاقات ال�سحب الآيل يف املعامالت حيث يجب
على العميل �إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي ليح�صل على الإذن
.بال�شراء

•

adopt anti-theft technology in ATMs which aims to tackle
“skimming,” in which miscreants place an inconspicuous
device on an ATM card reader to capture data contained
on a card’s magnetic strip while it is slid into the machine.
Armed with that information, fraudsters make replicas of
the cards and rapidly drain an individual’s account.

•اعتماد تكنولوجيا مكافحة �سرقة جهاز ال�صراف الآيل التي تهدف
�إىل معاجلة "التزوير املايل" حيث و�ضع املحتالون جهاز ًا غري
وا�ضح على قارئ بطاقة ال�صراف الآيل اللتقاط البيانات املوجودة
على ال�شريط املغناطي�سي يف البطاقة بينما تنزلق �إىل داخل
 ا�ستغال ًال لتلك املعلومات يقوم املحتالني ب�صنع بطاقات.اجلهاز
.مقلدة وا�ستنزاف ح�ساب الفرد ب�سرعة

•

install plastic shields over keypads to prevent an

•تثبيت دروع بال�ستيكية على لوحات املفاتيح ملنع �أية كامريا علوية
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overhead camera from recording PIN number
•

Educate the customers about preventing banking fraud.
This included, for example, instruction to not open
“phishing” emails that appear to be from a bank that ask
customers to submit their bank card number.

Concluding Remarks

Based on the assessment of risks and potential to cause
instability in the payments and settlement system in Qatar,
it was observed that the risks were, by and large, limited.
Several regulatory measures were taken by QCB during
the year towards making the system safer and secure for
both the banks as well as the consumers of the banking
sector. The governance framework was also strengthened
through legislation, in line with the broad national
objectives. Continuous focus and timely steps taken by
QCB on strengthening the system through supervisory and
regulatory measures augurs well for the overall payments and
settlement system in Qatar.
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.من ت�سجيل الأرقام ال�سرية
•تثقيف العمالء حول جتنب االحتيال حيث يت�ضمن ذلك تعليمات
حول عدم فتح �أي بريد �إلكرتوين يبدو من احد البنوك ويطالب
.برقم البطاقة البنكية
املالحظات اخلتامية
ا�ستناد ًا �إىل تقييم املخاطر وم�سببات عدم ا�ستقرار نظام املدفوعات
 اتخذ. لوحظ ب�أن املخاطر كانت حمدودة جد ًا،والت�سويات يف دولة قطر
م�صرف قطر املركزي عدة تدابري تنظيمية خالل العام نحو جعل النظام
.�أكرث �أمان ًا و�أمن ًا لكل من البنوك وكذلك امل�ستهلكني من القطاع امل�صريف
 وذلك متا�شي ًا مع،ومت �أي�ض ًا تعزيز �إطار احلوكمة من خالل الت�شريعات
 �إن الرتكيز امل�ستمر واخلطوات التي اتخذها.الأهداف الوطنية الوا�سعة
م�صرف قطر املركزي يف الوقت املنا�سب حول تعزيز النظام من خالل
التدابري الرقابية والتنظيمية يب�شر باخلري بالن�سبة لإجمايل نظام
.املدفوعات والت�سويات يف قطر
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