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PREFACE متهيد

Qatar Central Bank is pleased to release its sixth 
Financial Stability Review for the State of Qatar for 2014. 
The Review presents a bird’s eye view of the financial 
sector stability in Qatar during January - December 
2014. Wherever appropriate, data for previous years 
has been used for purposes of comparison. 

Moderate and divergent growth across the globe, 
continued uncertainties and decline in oil prices in the 
second half of 2014 had wide and varied ramifications 
for different countries and the pass through of these 
developments may continue beyond 2014. The impact 
of these global developments on the economy of Qatar 
and on the health of the financial sector during 2014 
was negligible and the same is expected to continue 
in 2015.

Qatar continued to maintain its economic growth 
momentum during 2014 underpinned by public 
investment spending in infrastructure and diversification 
of the economy. Qatar enjoyed a high level of investor 
confidence with a strong credit rating. Monetary and 
credit conditions remained favorable in the economy.
Notwithstanding some deceleration in growth of assets 
of the banks in Qatar during 2014, the financial sector 
in Qatar is assessed to be stable, healthy and robust 
as its banks are well-capitalized and profitable. Prudent 
asset quality management by banks resulted in decline 
in NPL ratio despite adverse economic scenario. Major 
regulatory initiatives, including Basel III implementation, 
were undertaken by the QCB during the year to further 
strengthen the financial institutions and infrastructure 
and make the system more resilient. 

Qatar Central Bank extends great thanks and gratitude 
to His Highness The Emir, Sheikh Tamim Bin Hamad 
Al Thani, and to H. H. Sheikh Abdulla bin Hamad Al 
Thani, Deputy Emir, and to H.E. The Prime Minister and 
the Minister of Interior. Thanks and appreciations are 
also attributable to government entities, QFC, QFMA, 
banks and other financial institutions operating in Qatar 
which provided QCB with the relevant information to 
draft the report.

اال�ستقرار  عن  ال�ساد�س  تقريره  ي�سدر  اأن  املركزي  قطر  م�سرف  ي�سر   

املايل لدولة قطر لعام 2014. ويعر�س التقرير تقييمًا متخ�س�سًا الإ�ستقرار 

مع   .2014 دي�سمرب  حتى  يناير  من  الفرتة  خالل  قطر  يف  املايل  القطاع 

ا�ستخدام  بيانات عن ال�سنوات ال�سابقة الأغرا�س املقارنة كلما كان ذلك 

�سروريًا. 

كان النمو يف جميع اأنحاء العامل معتداًل ومتباينًا، مع ا�ستمرار حالة عدم 

اليقني، وكان النخفا�س اأ�سعار النفط يف الن�سف الثاين من عام 2014، 

تاأثريات وا�سعة ومتنوعة يف خمتلف البلدان، وما بقي من هذه التطورات 

اأثر  العاملية   التطورات  2014. ومل يكن لهذه  اإىل ما بعد عام  ي�ستمر  قد 

ُيذكر على االقت�ساد القطري وعلى �سحة القطاع املايل خالل عام 2014، 

ومن املتوقع اأن ي�ستمر ذلك االأمر يف عام 2015. 

عام  خالل  االقت�سادي  النمو  زخم  على  احلفاظ  يف  قطر  وا�ستمرت 

وتنويع  التحتية  الُبنية  يف  العام  اال�ستثماري  باالإنفاق  مدعوما   2014

االقت�ساد. وتتمتع قطر مب�ستوى مرتفع من ثقة امل�ستثمرين، مع ت�سنيف 

االقت�ساد. يف  مواتية  واالئتمانية  النقدية  االأو�ساع  وظلت  قوي.   ائتماين 

عام  خالل  البنوك  موجودات  منو  يف  التباطوؤ  بع�س  من  الرغم  وعلى 

2014،  ُيظهر تقييم القطاع املايل يف قطر اأنه م�ستقر و�سحي وقوي، واأن 

جلودة  احلكيمة  االإدارة  واأدت  ومربحة.  جيدة  اأموال  روؤو�س  ذات  بنوكها 

رغم  املتعرثة  القرو�س  ن�سبة  انخفا�س  اإىل  البنوك  قبل  من  املوجودات 

املركزي  وقام م�سرف قطر  املواتية لالقت�ساد.  التطورات غري  �سيناريو 

مببادرات تنظيمية رئي�سية مثل تنفيذ تعليمات بازل3 اأثناء العام ملوا�سلة 

تعزيز املوؤ�س�سات املالية والبنية التحتية وجعل النظام اأكرث مرونة.

واالمتنان  ال�سكر  عظيم  املركزي  قطر  م�سرف  يرفع  املنا�سبة،  وبهذه 

حل�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 

واإىل �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن حمد اآل ثاين نائب االأمري، واإىل معايل رئي�س 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية. وال�سكر والتقدير ممتد اأي�سا اإىل اجلهات 

والبنوك  املالية  للمال، وهيئة قطر لالأ�سواق  واإىل مركز قطر  احلكومية، 

قطر  م�سرف  زودت  التي  قطر  يف  العاملة  االأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات 

املركزي باملعلومات ذات ال�سلة ل�سياغة هذا التقرير.

عبداهلل بن �شعود اآل ثاين

املحافظ

Abdullah Bin Saoud Al Thani
The Governor
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Executive Summary امللخ�ص التنفيذي

Global growth was moderate in 2014 as the pick-
up in advanced economies was neutralized by the 
slowdown in emerging market and developing 
economies. Despite the slump in oil prices and 
global uncertainties, growth remained sound across 
the GCC region supported by their large buffers and 
continued infrastructure investments. Qatar enjoyed 
a high level of investor confidence during 2014 with 
a strong credit rating and a favourable tax regime. 
Morgan Stanley Capital international and Standard 
and Poor’s upgraded Qatar as an emerging market. 
The State’s strong macroeconomic fundamentals and 
robust growth outlook was supported by economic 
diversification and a large public investment program.

Domestic liquidity condition was comfortable during 
2014 reflecting proactive liquidity management by 
the QCB. Amid comfortable liquidity, coupled with 
stable inflation, both money market and credit market 
rates generally eased. As economic diversification 
progressed, the private sector demand for credit 
increased reflecting strong non-hydrocarbon GDP 
growth. Though the overall inflation was stable, 
sectoral price pressures, especially from rentals and 
energy, pushed intra-year inflation to a peak in August 
but were contained subsequently. QCB therefore 
continued its monetary policy stance.

The banking sector remained almost unaffected by fall in 
oil prices and continued global uncertainties during 2014. 
There was some deceleration in the growth of assets 
but faster growth of income vis-à-vis that of expenses 
led to acceleration of net income during 2014. The ratio 
of public sector credit to GDP moderated during 2014 
but that of the private sector rose significantly which can 
be attributed inter alia to diversification policy. Within 
the private sector, there was diversification of credit 
deployment from real estate and consumption towards 
general trade, contractors and services. The secular 
decline of interest rate spread since 2010 reflected the 
growing competition and increase in efficiency among 
the banks. Capitalisation of banks remained substantially 
above the regulatory requirement. Prudent asset quality 
management by banks resulted in decline in NPL ratio 
despite adverse economic scenario. However, the banks 
need to be careful of the rising share of bad loans in 
the aggregate NPL as well as the rising share of NPLs 
in the personal loans category. On the liquidity front, 
there was stability at the short and long end of the 
maturity spectrum but there was considerable volatility 
in funding gaps in the intermediate maturity buckets 
warranting greater attention of banks towards asset 
liability management. Like the banks, FIs in the QFC 
also remained almost unaffected by adverse global 
macroeconomic developments and recorded a healthy 
growth during the year.

حتييد  مت  حيث   ،2014 عام  في  معتدالً  العاملي  النمو  كان 
الناشئة،  األسواق  بتباطؤ  املتقدمة  االقتصادات  في  االرتفاع 
النفط  أسعار  تراجع  من  الرغم  وعلى  النامية.  واالقتصادات 
التعاون  في دول مجلس  النمو  سليماً  العاملية، ظل  والتقلبات 
واالستثمارات  الكبيرة،  االحتياطيات  من  بدعم  اخلليجي 
املستمرة  في البنية التحتية. ومتتعت قطر على مستوى عال 
قوي،  ائتماني  تصنيف  مع   2014 خالل  املستثمرين  ثقة  من 
ونظام ضريبي مالئم. وقامت كل من مورغان ستانلي كابيتال، 
وستاندرد آند بورز بترقية بورصة قطر كسوق ناشئة. وإن دعم 
التنويع االقتصادي، وبرنامج االستثمار العام الواسع، أساسيات 

االقتصاد الكلي، وتوقعات النمو القوي للدولة.

يعكس  مما   ،2014 عام  خالل  جيد  احمللية  السيولة  وضع  كان 
مدى اإلدارة االستباقية للسيولة من قبل مصرف قطر املركزي. 
ووسط السيولة املريحة، إلى جانب التضخم املستقر، وقد تراجع 
التنويع  تقدم  لكن  عام.  بشكل  االئتمان  وأسعار سوق  املال  سوق 
االئتمان،  على  اخلاص  القطاع  طلب  زيادة  عكست  االقتصادي، 
الرغم  وعلى  النفطي.  اإلجمالي غير  للناجت احمللي  القوي  النمو 
القطاعية،  األسعار  فإن ضغوط  الكلي مستقر،  التضخم  أن  من 
وخاصة من االيجارات والطاقة، قد دفعت التضخم إلى ذروته في 
اإليجابي  الدور  يعكس  الحقاً، مما  احتوائه  مت  ولكن  أغسطس، 

ملصرف قطر املركزي واستمراره على موقف سياسته النقدية.

ظل القطاع املصرفي غير متأثر نسبياً باالنخفاض في أسعار 
النفط، وبالتقلبات العاملية املستمرة خالل عام 2014. وكان هناك 
بعض التباطؤ في منو املوجودات، ولكن النمو األسرع في الدخل 
منه في النفقات قد أدى إلى تسارع صافي الدخل خالل عام 
2014. واعتدلت نسبة االئتمان املقدم للقطاع العام إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل 2014، إال أن النسبة في حالة القطاع 
اخلاص قد ارتفعت بشكل ملحوظ، والذي ُيكن أن يعزى  ضمن 
جملة أمور إلى سياسة التنويع. وفي القطاع اخلاص، كان هناك 
تنويع في توظيف االئتمان من قطاع العقارات، واالستهالك نحو 
التجارة العامة واملقاولني، واخلدمات. واستمر التراجع املتتابع 
في سعر الفائدة منذ عام 2010، الذي يعكس تزايد املنافسة، 
أعلى  البنوك  رسملة  ظلت  البنوك.  بني  الكفاءة  في  وزيـــادة 
احلكيمة جلودة  اإلدارة  وأدت  التنظيمية،  املتطلبات  من  بكثير 
املوجودات من قبل البنوك إلى انخفاض نسبة القروض املتعثرة، 
على الرغم من السيناريو االقتصادي السلبي. ومع ذلك، حتتاج 
البنوك إلى توخي احلذر من ارتفاع حصة القروض املعدومة في 
إجمالي القروض املتعثرة وكذلك ارتفاع حصة القروض املتعثرة 
في فئة القروض الشخصية. وعلى صعيد السيولة، كان هناك 
استقرار عند نهاية آجال اإلستحقاق القصيرة األجل والطويلة 
في  التمويل  فجوات  في  كبير  تذبذب  هناك  كان  ولكن  األجل 
البنوك  من  أكبر  اهتماما  يتطلب  ما  وهــو  املتوسطة  اآلجــال 
ظلت  البنوك،  غــرار  وعلى  واملطلوبات  املــوجــودات  إدارة  نحو 
املؤسسات املالية التابعة ملركز قطر للمال غير متأثرة إلى حد 
وســجلت  املعاكسة  العاملية  الكلية  االقتصادية  بالتطورات  كبير 

منوا جيداً خالل العام.
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The finance houses remained profitable but the 
overall asset size remained almost flat on a year-
to-year basis in 2014. The total combined assets of 
the investment companies recorded healthy growth 
during 2014. 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. Implementation of Basel III was a 
major regulatory initiative during the year.

ظلت شركات التمويل مربحة، ولكن إجمالي حجم املوجودات 
وسجل   .2014 عام  في  سنوي  أساس  على  تقريبا  ثابتا  ظل 
صحيا  منوا  االستثمار  لشركات  املجمعة  املوجودات  إجمالي 
واحتماالت  املخاطر  تقييم  إلى  واستنادا   .2014 عام  خالل 
التسبب في عدم االستقرار في نظام املدفوعات  والتسوية في 

قطر، لوحظ أن املخاطر كانت محدودة إلى حد كبير.

واتخذ مصرف قطر املركزي عدة تدابير تنظيمية خالل العام 
ومستهلكي  البنوك  من  لكل  وأمانا  أمنا  أكثر  النظام  جلعل 
القطاع املصرفي. وكان تنفيذ التعليمات اخلاصة ببازل 3 أحد 

املبادرات التنظيمية الرئيسية خالل العام.



الفصل األّول
CHAPTER ONE

تطورات االقتصاد الكّلي
MACROECONOMIC DEVELOPMENTS
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Introduction مقدمة

In 2014, global financial stability risks rose amid a 
moderate global economic recovery. Divergent growth 
and monetary policies across countries combined 
with a sharp fall in oil prices increased tensions in 
global financial markets and caused rapid and volatile 
movement in exchange rates and interest rates, 
according to the IMF’s April 2015 Global Financial 
Stability Report.

Global Developments

The IMF World Economic Outlook report of April 
2015 estimated global growth at 3.4% in 2014. There 
were however significant variations in the growth rates 
among groupings, regions and individual countries. 
Growth in advanced economies (AEs) picked up 
to1.8% in 2014, while it slowed down to 4.6% for the 
emerging market and developing economies (EMDEs), 
but it still accounts for three-fourths of global growth.

Two main factors affected global activity in 2014: the 
sharp fall in oil prices (Box1-1) and large exchange 
rate movements. Driven mostly by higher supply, 
oil prices fell by nearly 50% from June to December 
2014. Although, the oil shock provides a sizable boost 
to global economic activity, the uncertainty about 
the evolution of supply and demand factors resulted 
in budgetary and exchange rate pressures for some 
and increased risks to financial stability overall. In 
addition, the divergence in monetary policy stances in 
AEs exacerbated movements in the exchange rates, 
sparking rapid appreciation of the U.S. dollar. While 
some major central banks, in particular, the Bank of 
Japan and the European Central Bank, eased monetary 
policy by providing further stimulus to beat deflation, 
the U.S. Federal Reserve ended its Quantitative 
Easing asset purchases in view of monetary policy 
normalization.

Box1-1: The Effects of Lower Oil Prices

Although the sharp supply-induced decline in oil 
prices since June 2014 should boost global growth, 
the uncertainty about the evolution of supply and 
demand factors has increased risks to financial stability 
as markets adjust to a new pricing environment.

In its April 2015 publications1, the IMF explores the 
implications of lower oil prices for the global activity 
using its G-20 Model, and discusses the potential 
spillovers for the financial sector through the 
channels of credit risk, global liquidity and financial 
infrastructure.

2014، ارتفعت خماطر اال�ستقرار املايل العاملي و�سط حالة من  يف عام 

النمو  معدالت  تباين  اأدى  وقد  املعتدل.  العاملي  االقت�سادي  االنتعا�س  

االنخفا�س  مع  جنب  اإىل  جنبا  الدول،  خمتلف  يف  النقدية  وال�سيا�سات 

العاملية،  املالية  االأ�سواق  يف  توترات  حدوث  اإىل  النفط  اأ�سعار  يف  احلاد 

وت�سبب يف حركة �سريعة ومتقلبة يف اأ�سعار ال�سرف واأ�سعار الفائدة، وفقا 

ملا ورد يف تقرير �سندوق النقد الدويل ل�سهر اإبريل 2015 عن اال�ستقرار 

املايل العاملي.

 التطورات العاملية

الدويل،  النقد  �سندوق  ال�سادر عن  العاملي  االقت�ساد  اآفاق  تقرير  قدر   

3.4٪. ومع ذلك كانت  2014 بن�سبة  2015، النمو العاملي يف عام  اأبريل 

واالأقاليم  التكتالت  بني  النمو  معدالت  يف  جوهرية  اختالفات  هناك 

اإىل  املتقدمة  االقت�سادات  يف  النمو  معدل  وارتفع  منفردة.  والبلدان 

1.8٪ يف عام 2014، بينما تباطاأ  املعدل يف اقت�سادات االأ�سواق النا�سئة 

واالقت�سادات النامية اإىل 4.6٪ اإال اأنه ال يزال ي�سكل ثالثة اأرباع معدل 

النمو العاملي.

االنخفا�س   :2014 عام  يف  العاملي  الن�ساط  على  رئي�سيان  عامالن  واأثر   

احلاد يف اأ�سعار النفط ) انظر االإطار 1-1(،  والتقلبات الكبرية يف �سعر 

اإىل  يونيو  من   ٪50 من  يقرب  مبا  النفط  اأ�سعار  وانخف�ست  ال�سرف. 

دي�سمرب عام 2014، ل�سبب رئي�سي هو ارتفاع املعرو�س. وعلى الرغم مما  

توفره �سدمة انخفا�س االأ�سعار من دفعة ال باأ�س بها للن�ساط االقت�سادي 

�سكل  قد  والطلب  العر�س  عوامل  تطور  ب�ساأن  اليقني  عدم  فاإن  العاملي، 

�سغوطًا  على امليزانية و�سعر ال�سرف بالن�سبة لبع�س االقت�ساديات، واإىل 

زيادة املخاطر على اال�ستقرار املايل ب�سكل عام. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 

التباين يف مواقف ال�سيا�سة النقدية  للدول املتقدمة  قد فاقم التحركات 

يف اأ�سعار ال�سرف، مما عجل بارتفاع �سريع يف قيمة الدوالر االأمريكي. 

اخل�سو�س،  وجه  وعلى  الكربى،  املركزية  البنوك  بع�س  اأن  حني  ويف 

النقدية من  ال�سيا�سة  االأوروبي، قد خففت  والبنك املركزي  اليابان  بنك 

بنك  اأنهى  فقد  االنكما�س،  على  للتغلب  احلوافز  من  املزيد  توفري  خالل 

االحتياطي الفيدرايل يف الواليات املتحدة برنامج التي�سري الكمي ل�سراء 

املوجودات نظرا لتطبيع ال�سيا�سة النقدية

�إطار 1-1: تاأثري انخفا�ص اأ�شعار النفط

العر�س  عن  الناجم  النفط  اأ�سعار  يف  االنخفا�س  اأن  من  الرغم  على   

املرتفع منذ يونيو 2014 كان يجب اأن يعزز النمو العاملي، فاإن عدم اليقني 

املايل  اال�ستقرار  على  املخاطر  زاد  والطلب  العر�س  عوامل  تطور  ب�ساأن 

حيث عملت االأ�سواق على التاأقلم يف بيئة االأ�سعار اجلديدة. 

الدويل  النقد  �سندوق  ي�ستك�سف   
1

 2015 اأبريل  ال�سادر يف  التقرير  ويف 

االآثار املرتتبة على انخفا�س اأ�سعار النفط العاملية  على الن�ساط العاملي، 

املبا�سرة  غري  االآثار  ويناق�س  الع�سرين،  ملجموعة  منوذجه  با�ستخدام 

املحتملة للقطاع املايل من خالل قنوات خماطر االئتمان وال�سيولة العاملية 

والبنية التحتية املالية.

 
1
  See the April 2015 IMF World Economic Outlook and Global Financial Stability Report.  اأنظر تقرير التوقعات االقت�سادية العاملية ل�سندوق النقد الدويل واال�ستقرار املايل العاملي اأبريل 2015
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Implications for the Global Activity

The results of the model show that if lower oil prices 
were to be fully passed from international prices 
to domestic prices, global GDP, excluding those 
countries in which oil supply is increasing, would rise 
by roughly 1% by 2016. However, if the pass-through 
was incomplete and the resulting increases in fiscal 
revenue were to be saved, the increase in global 
GDP would be reduced by almost half. Clearly, the 
benefit of lower oil prices would be lesser particularly 
in countries with managed prices. In addition, two 
factors could imply a weaker boost to global activity 
than suggested by the model simulations. First, the 
model does not account for the implications of the 
decline in demand for oil that underlies a portion of the 
actual fall in oil prices. And second, large oil exporters 
could be affected beyond the impact of the terms-
of-trade loss captured in the model, given interaction 
with other shocks or initial conditions. Finally, the 
model also adjusts each country’s domestic-currency 
price of oil so that the change in its bilateral USD 
exchange rate since August 2014 is reflected, but the 
implications of the exchange rate changes for other 
parts of the economy are not included.

Potential Impact on the Financial Sector

Lower oil prices could spawn financial vulnerabilities 
through the following three main channels: a rise in 
credit and liquidity risks, and strains on the financial 
market infrastructure’s ability to accommodate 
prolonged heightened energy price volatility.

Since summer 2014, risk premiums have widened and 
U.S. dollar–based bond spreads for emerging market 
oil-exporting countries have doubled. The effects of 
rising credit risk include refinancing risk for energy-
producing countries and firms, and the reduction in 
energy sector funding by banks and corporate bond 
investors, which could amplify strains associated with 
falling revenue and higher funding costs. Historically, 
corporate defaults in the energy sector have tended 
to pick up in response to falling oil prices, with a lag 
of about 12 months, likely reflecting a typical one-
year hedging horizon by producers. The outstanding 
worldwide notional value of bank loans and corporate 
debt extended to the energy sector amounts to about 
USD 3 trillion and has risen markedly in recent years. A 
prolonged period of low oil prices will jeopardize the 
debt-servicing capacity of exploration and production 
firms that have high cost bases.

Foreign exchange reserves accumulated by net 
oil-exporting countries have increased by almost 
fivefold over the past decade. These funds have 
been an important source of funding for the global

االآثار املرتتبة على الن�شاط العاملي 

متر  اأن  النفط  اأ�سعار  النخفا�س  كان  اإذا  اأنه  اإىل  النموذج   نتائج  ت�سري 

املحلي  الناجت  فاإن  املحلية،  االأ�سعار  اإىل  العاملية  االأ�سعار  من  بالكامل 

لديها  النفط  امدادات  التي  البلدان  تلك  با�ستثناء  العاملي،  االإجمايل 

كان  اإذا  ولكن،    .2016 عام  بحلول   ٪1 بنحو  �سرتتفع  االزدياد،  اآخذ يف 

العائدات  يف  الناجتة  الزيادة  توفري  واأمكن  كامال،  غري  ال�سعر  مترير 

املالية، فاإن  الزيادة يف الناجت املحلي االإجمايل العاملي �ستنخف�س مبقدار 

�ستكون  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  منافع  اأن  الوا�سح  ومن  تقريبا.  الن�سف 

اأقل يف البلدان ذات االأ�سعار املدارة. باالإ�سافة اإىل ذلك،  فاإن اثنني من 

العوامل �ستعمل على حدوث دفعة اأ�سعف يف الن�ساط العاملي عما اقرتحه 

املرتتبة  االآثار  ياأخذ يف احل�سبان  ال  النموذج  اأن  اأولها،  املحاكاة:  منوذج 

على انخفا�س الطلب على النفط، الذي يكمن وراء جزء من االإنخفا�س 

اأن  ميكن  النفط  م�سدري  كبار  اأن  والثانية،  النفط.  اأ�سعار  يف  الفعلي 

ياأخذها  التي  التجاري  التبادل  �سروط  فقدان  اأثر  من  اأبعد  يتاأثروا  

اأو الظروف  النموذج يف احل�سبان، نظرًا للتفاعل مع ال�سدمات االأخرى 

بلد مبا  للنفط يف كل  ال�سعر املحلي  النموذج يعدل  فاإن  واأخريا،  االأولية. 

يعك�س التغري يف �سعر �سرف عملتها اأمام الدوالر االأمريكي منذ اأغ�سط�س 

2014، لكنها مل تاخذ بعني االإعتبار االآثار املرتتبة على التغريات يف اأ�سعار 

ال�سرف الأجزاء اأخرى من االقت�ساد.

االأثر املحتمل على القطاع املايل 

املالية  ال�سعف  نقاط  يولد  اأن  ميكن  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  اإن 

االئتمان  يف  ارتفاع  التالية:  الثالث  الرئي�سية  القنوات  خالل  من 

املالية  لل�سوق  التحتية  البنية  قدرة  على  وال�سغوط  ال�سيولة،  وخماطر 

الطاقة. اأ�سعار  يف  التقلبات  تزايد  من  طويلة  فرتات   ال�ستيعاب 

هوام�س  وت�ساعفت  املخاطر  عالوات  ات�سعت   ،2014 عام  �سيف  ومنذ 

ال�سندات على اأ�سا�س الدوالر االأمريكي يف  االأ�سواق النا�سئة من البلدان 

اإعادة  خماطر  االئتمان  خماطر  ارتفاع  اآثار  وت�سمل  للنفط.  امل�سدرة 

لقطاع  التمويل  وانخفا�س  وال�سركات،  للطاقة  املنتجة  للبلدان  التمويل 

الطاقة من خالل البنوك و�سندات امل�ستثمرين وال�سركات، التي ميكن اأن 

ت�سخم التوترات املرتبطة بانخفا�س االإيرادات وارتفاع تكاليف التمويل.  

اإىل  الطاقة  قطاع  يف  ال�سداد  عن  العاجزة  ال�سركات  متيل  وتاريخيا، 

االرتفاع كرد فعل النخفا�س اأ�سعار النفط، مع فارق زمني 12 �سهرا، من 

املرجح اأن يعك�س  مدى �سنة واحدة  من التحوط من قبل املنتجني. القيمة 

وديون  امل�سرفية  القرو�س  من  العامل  اأنحاء  جميع  يف  القائمة  اال�سمية 

ال�سركات املقدمة لقطاع الطاقة تبلغ حوايل 3 تريليون دوالر، مع ارتفاعها 

ب�سكل ملحوظ يف ال�سنوات االأخرية. ويهدد انخفا�س اأ�سعار النفط لفرتة 

طويلة قدرات خدمة الدين ل�سركات ا�ستك�ساف وانتاج النفط ذات التكلفة 

العالية. 

وتراكم �سايف احتياطيات النقد االأجنبي  لدى البلدان امل�سدرة للنفط، 

من قبل خم�سة اأ�سعاف تقريبا خالل العقد املا�سي. وكانت هذه االأموال 

املال راأ�س  واأ�سواق  العاملي  امل�سريف  القطاع  لتمويل  مهما  م�سدرا 
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banking sector and capital markets more broadly. 
Deposits from oil-exporting countries in Bank for 
International Settlements–reporting banks have 
doubled to USD 972 billion since 2004. Following the 
USD 88 billion contraction in oil-exporter reserves in 
2014, sensitivity analyses point to a need for global 
rebalancing. But such redistribution between agents with 
potentially varying savings and portfolio preferences 
may also have market repercussions, particularly if the 
pace of adjustment creates market dislocations.

Oil and other commodity markets have attracted 
much greater focus from the institutional investment 
community over the past decade. Therefore, 
prolonged heightened energy price volatility might 
further destabilize the financial market infrastructure, 
which could trigger additional waves of selling 
pressure. While, on balance, few indicators point 
to severe dislocations in oil markets, financial 
intermediaries should remain on the alert for threats 
to efficient market functioning.

ع�ل�ى ن�ط�اق اأو�س����ع. وت�س���اعفت الودائع من الدول امل�س���درة للنفط لدى 

بن���ك الت�س���ويات الدولي���ة اإىل 972 ملي���ار دوالر اأمريكي من���ذ عام 2004. 

وبع���د انكما����س يف احتياطي���ات م�س���دري النف���ط يف ع���ام 2014 بنح���و 

88 ملي���ار دوالر، ف���اإن حتاليل احل�سا�س���ية ت�س���ري اإىل احلاج���ة اإىل اإعادة 

الت���وازن العامل���ي. ولك���ن اإع���ادة توزيع م���ن هذا الن���وع ب���ني وكالء لديهم 

تف���اوت يف  املدخرات وتف�س���يالت املحافظ، قد يكون لها اأي�س���ا تداعيات 

 يف ال�س���وق، ال �س���يما اإذا اأدت وترية التكيف اإىل خلق اختالالت يف ال�سوق.

وقد اجتذب النفط واأ�سواق ال�سلع االأخرى اهتماما اأكرب بكثري من جمتمع 

تقلبات  اإطالة  فاإن  لذلك،  املا�سي.  العقد  خالل  اال�ستثمارية  املوؤ�س�سات 

اأ�سعار الطاقة يزيد من زعزعة اال�ستقرار يف البنية التحتية لل�سوق املالية، 

والتي ميكن اأن توؤدي اإىل موجات اإ�سافية من �سغوط البيع.  ويف حني اأن 

النفط،   اأ�سواق  اإىل ا�سطرابات حادة يف  املوؤ�سرات ي�سري  عددًا قليل من 

تاأهب  حالة  يف  املاليون  الو�سطاء  يظل  اأن  ينبغي  التوازن  الأ�سباب  فاإنه 

ملواجهة تهديدات الأداء كفاءة ال�سوق.  

In the first half of 2014, global growth was lower than 
projected due to weaker-than-projected U.S. and 
Japanese growth, a stagnant euro area economy, a 
disappointing first quarter activity in China, reduced 
activity in Russia as tensions with Ukraine intensified, and 
a slowdown in Latin America as investment subsided.

In the second half of the year, economic activity was 
supported by lower commodity and oil prices, lower 
interest rates, and more accommodative financial 
conditions. Yet, this modest rebound masked uneven 
global growth. Although the U.S. and major AEs are on 
the path of recovery, the EMDEs are facing increased 
challenges including downward revisions for oil 
exporters, a softening of other commodity prices and 
a slowdown in China that reflects a move toward more 
sustainable growth less reliant on investment.

Among the AEs, the highest growth was in the United 
Kingdom (2.6%) amid the Conservative government’s 
austerity measures, followed by Canada (2.5%) and 
the United States (2.4%). The Euro Area as a whole 
grew by 0.9% as Germany led with 1.6%; France’s 
growth was 0.4% while Italy had a negative growth 
of 0.4%. Japan also had a negative growth (0.1%). At 
the same time, inflation and inflation expectations in 
most AEs were below target and were in some cases 
still declining (Chart 1-1). This decline in headline 
inflation reflected the fall in commodity prices and 
a weakening of demand in a number of countries 
already experiencing below-target inflation, such 
as the euro area. The risk of stagnation and low 
inflation strengthened the expectation of a protracted 
divergence in monetary policy stances across the main 
AEs, widening long-term interest rate differentials.

يف الن�سف االأول من عام 2014، كان النمو العاملي اأقل من املتوقع ب�سبب 

�سعف النمو يف الواليات املتحدة و اليابان ، وركود اقت�ساد منطقة اليورو، 

ونتائج خميبة لالآمال لنتائج الربع االأول يف ال�سني، وانخفا�س الن�ساط 

يف رو�سيا ب�سبب  تكثف التوترات مع اأوكرانيا ، وتباطوؤ يف اأمريكا الالتينية 

ب�سب هدوء اال�ستثمارات.

ويف الن�سف الثاين من العام، حت�سن الن�ساط االقت�سادي ب�سبب انخفا�س 

اأ�سعار ال�سلع والنفط، وانخفا�س اأ�سعار الفائدة، واأو�ساع مالية اأكرث تكيفا. 

املتكافئ.  العاملي غري  النمو  املتوا�سع حجب  االإنتعا�س  فاإن هذا  ومع ذلك، 

وعلى الرغم من اأن الواليات املتحدة ودول متقدمة رئي�سية هي على م�سار 

االنتعا�س، فاإن الدول النامية واالقت�سادات النا�سئة  تواجه زيادة التحديات 

مبا يف ذلك من تخفي�سات ملالءة البلدان امل�سدرة للنفط، وانخفا�س اأ�سعار 

ال�سلع االأ�سا�سية االأخرى، وتباطوؤ اقت�سادي يف ال�سني الذي يعك�س حتركًا 

نحو املزيد من  النمو امل�ستدام االأقل اعتمادًا على اال�ستثمار.

وبني الدول املتقدمة، كان اأعلى معدل للنمو يف اململكة املتحدة )٪2.6( 

كندا  تليها  املحافظني،  حكومة  جانب  من  التق�سف  اإجراءات  و�سط 

اليورو ككل  )2.5٪( والواليات املتحدة )2.4٪(. كما ارتفع يف منطقة 

اإىل 0.9٪ حيث تتقدم املانيا بن�سبة  1.6٪. وكان النمو يف فرن�سا بن�سبة 

اأي�سا  0.4٪. وكان لليابان  اإيطاليا �سلبيا بن�سبة  0.4٪ يف حني كان منو 

منوا �سلبيا )0.1٪(. ويف الوقت نف�سه، كان الت�سخم وتوقعات الت�سخم 

بع�س  يف  وكانت  امل�ستهدفة،  النتيجة  من  اأقل  املتقدمة  الدول  معظم  يف 

احلاالت ال تزال تتناق�س )�سكل 1-1(. هذا االنخفا�س يف معدل الت�سخم 

البلدان  من  عدد  يف  الطلب  و�سعف  ال�سلع  اأ�سعار  يف  االنخفا�س  يعك�س 

مثل  امل�ستهدف،  الت�سخم  معدل  من  اأقل  م�ستويات  عند  فعليًا  هي  التي 

التوقعات  اليورو. واإن خطر الركود والت�سخم املنخف�س قد عزز  منطقة 

بات�ساع االختالف الذي طال اأمده يف مواقف ال�سيا�سة النقدية عرب الدول 

املتقدمة، وات�ساع الفروق يف اأ�سعار الفائدة طويلة االأجل
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Chart1-1: Real GDP Growth and Average Inflation 
in Developed Economies  

شكل 1-1 منو الناجت احمللي احلقيقي ومتوسط معدالت التضخم 
في الدول املتقدمة

In the United States, consumption was the main engine 
of growth and the economy benefited from steady job 
creation, income growth, lower oil prices, and improved 
consumer confidence. In October, the Federal Reserve 
completed its large-scale asset purchase program in 
view of monetary normalization. However, increased 
demand for U.S. assets, as reflected in a sharp 
appreciation of the dollar, as well as subdued inflation 
pressure, has exerted downward pressure on long-term 
Treasury yields.

In the euro area, activity was weaker than expected in 
the middle part of 2014 but showed signs of a pickup 
in the fourth quarter with consumption supported 
by lower oil prices and higher net exports. With the 
introduction of quantitative easing in the euro area, the 
major risks of a recession and deflation decreased.

In Japan, after a weak second half of the year, overall 
growth in 2014 was close to zero, reflecting weak 
consumption and plummeting residential investment. 
In October 2014, the Bank of Japan expanded its 
quantitative and qualitative monetary easing framework 
to boost growth and avoid deflation.

In EMDEs, China, India and ASEAN-5 (Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam) stood out, 
with growth rates of 7.4%, 7.2% and 4.6%, respectively. 
However, investment growth in China declined in the 
second half of 2014, reflecting a correction in the real 
estate sector, as high-frequency indicators point to 
some further slowdown.

In Latin America and the Caribbean, growth declined 
for the fourth consecutive year to 1.3% in 2014, as 
activity in Brazil remained weak, Mexico grew lower-
than-expected, and momentum weakened elsewhere 
in the region. In Venezuela, the oil price decline has 
exacerbated an already difficult situation.

وا�ستفاد  للنمو  الرئي�سي  املحرك  االإ�ستهالك  كان  املتحدة،  الواليات  يف 

االقت�ساد من ا�ستمرار خلق فر�س العمل ، ومنو الدخل وانخفا�س اأ�سعار 

االحتياطي  جمل�س  اأكمل  اأكتوبر،  ويف  امل�ستهلك.  ثقة  وحت�سن  النفط، 

لتطبيع  نظرا  وا�سع  نطاق  على  املوجودات  ل�سراء  برناجمه  االحتادي 

ال�سيا�سة النقدية. ومع ذلك، ولزيادة الطلب على املوجودات االأمريكية، 

كما هو مبني يف االرتفاع احلاد يف �سعر الدوالر، ف�سال عن �سعف ال�سغوط 

الت�سخمية فاإنها قد مار�ست �سغوطًا نزولية على عوائد �سندات اخلزانة 

طويلة االأجل.

ويف منطقة اليورو، كان الن�ساط اأ�سعف مما كان متوقعا يف اجلزء االأو�سط 

نتيجة  الرابع  الربع  يف  االنتعا�س  على  عالمات  اأظهر  لكنه   2014 من 

اأ�سعار النفط وارتفاع �سايف قيمة  زيادة اال�ستهالك بدعم من انخفا�س 

ال�سادرات. ومع بداأ االأخذ بالتي�سري الكمي يف منطقة اليورو، انخف�ست 

خماطر كبرية من الركود وتراجع االنكما�س.

فاإن  ال�سنة،  من  الثاين  الن�سف  يف  ال�سعيف  النمو  وبعد  اليابان،  يف 

يعك�س  مما  ال�سفر،  من  قريبًا  جاء   2014 عام  يف  االإجمايل  النمو 

و�سع   ،2014 اأكتوبر  ويف  ال�سكني.  اال�ستثمار  وتراجع  اال�ستهالك  �سعف 

النمو وجتنب  لتعزيز  والنوعي  الكمي  النقدي  التي�سري  اإطار  اليابان  بنك 

االنكما�س.

وجمموعة  والهند  ال�سني  النامية،  والدول  النا�سئة  االقت�سادات  ويف 

بلغت  وفيتنام(  وتايالند  والفلبني  وماليزيا  )اندوني�سيا  االآ�سيان-5 

انخف�س  ومع ذلك،  التوايل.  4.6٪ على  و   ٪7.2  ،٪7.4 النمو  معدالت 

2014، مما يعك�س  منو اال�ستثمار يف ال�سني يف الن�سف الثاين من عام 

الت�سحيح يف القطاع العقاري، حيث ت�سري املوؤ�سرات عالية الرتدد حلدوث 

مزيد من التباطوؤ.

يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، انخف�س معدل النمو للعام 

االأن�سطة يف الربازيل،منت  1.3٪، ورغم �سعف  اإىل  التوايل  الرابع على 

يف  اأخرى  اأماكن  يف  الزخم  و�سعف  متوقعا،  كان  مما  باأقل  املك�سيك 

و�سع  تفاقم  من  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  فاقم  فنزويال،   ويف  املنطقة. 

�سعب بالفعل.

.Source: IMF WEO April 2015 dataامل�سدر: �سندوق النقد الدويل ، تقرير التوقعات االقت�سادية ، اإبريل 2015
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Russia performed slightly stronger than expected 
notwithstanding geopolitical tensions, falling oil prices 
and international sanctions, which have compounded 
the country’s underlying structural weaknesses and 
have undermined confidence, resulting in a significant 
depreciation of the Ruble.

With regards to inflation, lower prices of oil and other 
commodities (including food, which has a larger weight 
in the consumer price index of EMDEs) generally 
contributed to subdued inflation pressure in 2014, with 
the notable exception of countries suffering sizable 
exchange rate depreciations, such as Russia (Chart 1-2).

رو�سيا كان اأداوؤها  اأقوى قليال مما كان متوقعا على الرغم من التوترات 

اجلغرافية-ال�سيا�سية، وانخفا�س اأ�سعار النفط والعقوبات الدولية، التي 

فاقمت نقاط ال�سعف الهيكلية الكامنة يف البالد وقو�ست الثقة، مما اأدى 

اإىل انخفا�س كبري يف �سعر �سرف الروبل.

)مبا  وغريها  النفطية  ال�سلع  اأ�سعار  وانخفا�س  بالت�سخم،  يتعلق  فيما 

الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  موؤ�سر  يف  اأكرب  وزن  لها  والتي  الغذاء،  ذلك  يف 

امل�ستهلك من EMDEs( �ساهم عموما يف تخفيف ال�سغوط الت�سخمية يف 

عام 2014، مع ا�ستثناء ملحوظ من البلدان التي تعاين انخفا�س كبري يف 

قيمة �سعر ال�سرف، مثل رو�سيا )�سكل 2-1(.

Chart 1-2: Emerging Market Inflation Trend (%) شكل 1-2:  اجتاه التضخم في األسواق الناشئة )%( 

Source: IMF WEO April 2015 data. امل�سدر: �سندوق النقد الدويل ، تقرير التوقعات االقت�سادية ، اإبريل 2015

Overall, monetary conditions eased in several EMDEs 
oil importers, which lowered policy rates as declining oil 
prices and slowing demand pressures reduced inflation 
rates. In contrast, policy rates were raised sharply 
in Russia, which faced pressure on the ruble, and 
monetary policy was tightened in Brazil as well (Chart 
1-3). Generally, risk spreads widened and currencies 
depreciated in a number of commodity exporters.

النامية  البلدان  من  العديد  يف  النقدية  االأو�ساع  تو�سعت  عام،  وب�سكل 

بعد  الفائدة  اأ�سعار  خف�ست  التي  للنفط،  امل�ستوردة  النا�سئة  واالأ�سواق 

اأن اأدى  تراجع اأ�سعار النفط وتباطوؤ  �سغوط الطلب اإىل خف�س معدالت 

اأ�سعار الفائدة ب�سكل حاد يف  الت�سخم. وعلى النقي�س من ذلك، ُرفعت  

رو�سيا، نتيجة ال�سغوط على الروبل، وكذلك مت ت�سييق ال�سيا�سة النقدية 

املخاطر،  هوام�س  ات�سعت  اأعم،  وب�سكل   .)3-1 )�سكل  الربازيل  يف 

وانخف�ست قيم العمالت يف عدد من البلدان امل�سدرة لل�سلع.

Chart 1-3: BRICS Benchmark Policy Rates (%)  )%( شكل 1-3:  معدالت  السياسة لدى دول البريكس

امل�سدر: البنوك املركزية لدول الربيك�س
Sources: Respective central banks.
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In the context of low inflation, falling oil prices and 
weak domestic demand, long-term government bond 
yields declined further in major AEs (Chart 1-4). Very 
accommodative monetary conditions clearly played 
a role in the reduction in term premiums as the Bank 
of Japan expanded its quantitative and qualitative 
monetary easing framework and the European Central 
Bank engaged in a large program of asset purchases, 
including government bonds. And although in the 
United States the Federal Reserve ended its large-scale 
asset purchases in late 2014 based on the country’s 
expected economic recovery, the increased demand 
for U.S. assets exerted downward pressure on long-
term Treasury yields (with the 10-year yield falling more 
than 80 basis points between December 2013 and 
November 2014). In contrast, Greece’s government 
bond yields soared in the last quarter of 2014 on 
concerns over a default on its sovereign debt.

النفط  أسعار  وانخفاض  التضخم،  معدالت  انخفاض  سياق  في 
احلكومية  السندات  عائدات  انخفضت  احمللي،  الطلب  وضعف 
طويلة األجل أيضا في الدول املتقدمة )شكل 1-4(. ولعبت الظروف 
العالوات،  دورا في تخفيض مدى  التيسيرية بشكل واضح  النقدية 
حيث أن بنك اليابان وسع اإلطار الكمي والنوعي للتسهيل النقدي، 
وارتبط البنك املركزي األوروبي في برنامج كبير لشراء املوجودات، 
مبا في ذلك السندات احلكومية. وعلى الرغم من أن بنك االحتياط 
شراء  واسع  نطاق  على  أنهى  قد  املتحدة  الواليات  في  الفيدرالي 
2014 على أساس االنتعاش االقتصادي  املوجودات في أواخر عام 
املتوقع في البالد، فإن زيادة الطلب على املوجودات األميركية مارست 
ضغوطا على عوائد سندات اخلزانة طويلة األجل )مع العائد لفئة 
 2013 80 نقطة أساس بني ديسمبر  أكثر من  انخفض  10 سنوات 
ونوفمبر 2014(. في املقابل، ارتفعت عوائد السندات احلكومية في 
اليونان في الربع األخير من 2014 بسبب املخاوف من التخلف عن 

سداد ديونها السيادية.

Chart 1-4: 10 year Government Bond Yield Rates (%)   )%( شكل1-4: معدالت فائدة السندات احلكومية 10 سنوات

US UK France Greece JapanGermany

Source: Bloomberg. امل�سدر: بلومربج

Sluggish global growth, geopolitical tensions and 
European sovereign debt crisis were the major drivers 
of poor performance and higher volatility through 
world stock markets in 2014 (Chart 1-5). Over the 
course of the year, stock markets around the world were 
all caught in a broader sell-off at one time or another, 
although with huge diversity in performance among the 
various bourses. In Britain, the FTSE 100 index’s heavy 
weighting towards commodities fell by almost 3% in 
2014. On the other hand, the S&P 500 index surged by 
over 11% as the U.S. dollar strengthened and oil prices 
plummeted.

وأزمة  اجليوسياسية،  املخاطر  ارتفاع  املتباطئ،  العاملي  النمو  كان 
وارتفاع  األداء  لسوء  الرئيسية  الدوافع  األوروبية،  السيادية  الديون 
)شكل   2014 عام  في  العاملية  األسهم  أسواق  في  التقلبات  معدل 
أنحاء  جميع  في  األسهم  أسواق  دخلت  السنة،  مدار  وعلى   .)5-1
العالم في موجات بيع على نطاق أوسع في وقت أو آخر، وعلى الرغم 
من التنوع الكبير في األداء بني مختلف البورصات. وفي بريطانيا، 
جند أن مؤشر فايننشال تايز لألوراق املالية 100 الذي به أوزان 
كبيرة جتاه أسهم السلع، قد انخفض بنسبة تقرب من 3٪ في عام 
2014. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500  بنسبة 

أكثر من 11 ٪ مع ارتفاع الدوالر األمريكي، وهبوط أسعار النفط.
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Chart 1-5: Global Equity Market Performance شكل 1-5: أداء أسواق األسهم العاملية
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Source: Bloomberg. امل�سدر: بلومربج

Global commodity prices continued to fall in 2014, 
weighed down by overall growing supplies and weak 
demand.  The plunge in commodity prices accelerated 
in the second half of the year, pushed down by crashing 
oil prices.  Yet, energy was not the only sector that 
struggled in 2014.  Agriculture and certain industrial 
metals also suffered on weak economic outlook 
(chart 1-6). Moreover, the rising U.S. dollar made 
commodities more expensive in many countries.

متأثرة    ،2014 عام  في  انخفاضها  العاملية  السلع  أسعار  واصلت 
بزيادة العرض بشكل عام وضعف الطلب. وتسارع انخفاض أسعار 
ومع  النفط.  أسعار  تدهور  مع  العام  من  الثاني  النصف  في  السلع 
ذلك، لم يكن قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي قاوم في عام 2014. 
ضعف  بسبب  أيضا  الصناعية  املعادن  وبعض  الزراعة  عانت  فقد 
1-6(. وعالوة على ذلك، جعل ارتفاع   التوقعات االقتصادية )شكل 

الدوالر األمريكي السلع أكثر تكلفة في العديد من البلدان

Chart1-6: Growth of Major Items of Global 
Commodity Price (year-on-year growth rate %)

شكل 1-6: النمو في أسعار السلع الرئيسية العاملية 
)النمو على معدل سنوي %(

Source: IMF commodity price series. امل�سدر: �سل�سلة اأ�سعار ال�سلع من �سندوق النقد الدويل

Developments in GCC

Despite the sharp drop in oil prices and growing 
geopolitical tensions, the economic condition for 
the GCC countries remained favourable. The region 
continued to grow supported by rising public spending 
and accommodative monetary policy. In 2014, real 
GDP growth in the GCC countries is estimated at 3.6%, 
but it varied substantially across countries (Chart 1-7).

التطورات يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي

التوترات  النفط وتزايد  على الرغم من االنخفاض احلاد في أسعار 
اجليوسياسية، ظلت الوضع االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي 
مواتية. وواصلت اقتصادات املنطقة منوها بدعم من ارتفاع االنفاق 
الناجت  2014، قدر منو  التيسيرية. في عام  النقدية  والسياسة  العام 
بنسبة  اخلليجي  التعاون  دول مجلس  في  اإلجمالي احلقيقي  احمللي 

3.6٪، لكنها كانت متفاوتة بشكل كبير بني البلدان )الشكل 7-1(.



Macroeconomic Developments تطورات االقت�ساد الكّلي

 Financial Stability Review 2014 28 تقرير اال�ستقرار املايل 2014 

Chart 1-7: GCC Economic Growth
(real change per annum %)   

شكل 1-7: النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون ) التغيرات 
احلقيقية سنويا(

Source: : IMF WEO April 2015 data امل�سدر: بيانات تقرير التوقعات االقت�سادية ل�سندوق النقد الدويل اأبريل 2015

According to the IMF’s Regional Economic Outlook, 
published in May 2015, GDP growth of GCC 
countries was stable in 2014 amid declining oil prices, 
raging conflicts, and continued policy uncertainty. 
Nonetheless, inflation remained largely subdued in 
the region aided by falling global commodity prices 
and strengthening U.S. dollar. GCC average inflation 
for 2014 is estimated at 2.6% and is expected to be 
contained below that level in the near term.

Although the pace of growth in the GCC countries has 
slowed in recent years, the share of non-hydrocarbon 
output has grown strongly supported by the region’s 
strategies to promote economic diversification. 
Nonetheless, the non-oil exports remain a small 
share of total exports and the GCC economic 
model continues to rely on oil as the main source of 
export and fiscal revenues (Chart1-8). Over the past 
decade, strong GDP growth was supported by rising 
government spending, financed by rapidly increasing 
oil revenues. However, given the high volatility of 
hydrocarbon prices and the unlikelihood of significant 
increases going forward, the main policy challenges 
facing the GCC countries are to manage the risks 
associated with the reliance on hydrocarbons, while 
putting in place further reforms to diversify the 
economies in the private sector and to generate 
inclusive growth (Box1-2).

وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي عن االقتصاد اإلقليمي، الذي 
لدول  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  استقر   ،2015 مايو  في  نشر 
مجلس التعاون اخلليجي في عام 2014، وسط تراجع أسعار النفط، 
واحتدام  الصراعات، واستمرت حالة عدم اليقني بشأن السياسة. 
وعلى الرغم من ذلك، بقي التضخم حتت السيطرة إلى حد كبير في 
الدوالر  وقوة  العاملية  السلع  أسعار  انخفاض  من  املنطقة مبساعدة 
التعاون  مجلس  بدول  التضخم  معدل  متوسط   ويقدر  األمريكي. 
املتوقع أن  يظل حتت هذا  2014 عند 2.6٪، ومن  لعام  اخلليجي 

املستوى في األجل القريب.
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  النمو  وتيرة  أن  من  الرغم  على 
النفطي  غير  الناجت  فإن حصة  األخيرة،  السنوات  في  تباطأت  قد 
التنويع  قد منت بدعم قوي من االستراتيجيات في املنطقة لتعزيز 
االقتصادي. ومع ذلك، ال تزال الصادرات غير النفطية متثل حصة 
مجلس  دول  اقتصادات  وتستمر  الصادرات  إجمالي  من  صغيرة 
التعاون اخلليجي  في االعتماد على النفط كمصدر رئيسي للتصدير 
واإليرادات املالية )شكل 1-8(. وعلى مدى العقد املاضي، كان منو 
احلكومي،   اإلنفاق  بارتفاع  مدعوم  القوي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
بتمويل من الزيادة السريعة في عائدات النفط. ومع ذلك، وبالنظر 
إلى ارتفاع معدل التذبذب في أسعار النفط والغاز واستبعاد حدوث 
الرئيسية  السياسية  التحديات  فإن  املستقبل،  في  كبيرة  زيادات 
املخاطر  إدارة  في  هي  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي 
املرتبطة باالعتماد على النفط والغاز، والعمل على وضع مزيد من 
منو  وتوليد  اخلاص  القطاع  في  االقتصادات  لتنويع  اإلصالحات 

شامل )اإلطار 2-1(.
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Chart1-8: GCC Key Economic Indicators & Oil 
Price (year-on-year growth rates %)

شكل 1-8: املؤشرات االقتصادية الرئيسية لدول املجلس وأسعار 
النفط ) معدالت التغير السنوية %(

Source: IMF WEO April 2015 data امل�سدر: بيانات التقرير ال�سنوي ل�سندوق النقد الدويل عن التوقعات االقت�سادية ،، اإبريل 2015

Box 1-2: Pursuing Economic Diversification and 
Inclusive Growth2

The GCC growth model has delivered strong economic 
and social outcomes over several decades relying on 
oil as the main source of export and fiscal revenues. 
However, increasing economic diversification is 
paramount to reduce exposure to the global oil market 
volatility, to help create private sector jobs, to increase 
productivity and sustainable growth, and establish the 
non-oil private sector activity, in particular in the non-
tradable sector.

In the context of national plans, the GCC countries 
have been implementing many policies to support 
economic diversification, including reforms to achieve 
a stable and low inflation economic environment, 
liberalize trade and foreign direct investment, 
deepen the financial sector, strengthen the business 
environment, develop infrastructure, increase 
financing for companies, particularly SMEs, and 
improve educational outcomes.

Nevertheless, to date these diversification strategies 
have yielded mixed results. The share of non-oil 
output in GDP has increased steadily but is highly 
correlated with oil prices, and according to the Theil 
index, a measure of concentration in a country’s 
export structure, progress with export diversification 
has been more limited Chart (1-B2-1).As applied here, 
a higher value of the Theil index represents a more 
concentrated export structure. Export diversification 
can be disaggregated into two distinct dimensions: 
the extensive margin, which “measures the number 
of different export sectors,” and the intensive margin, 
which “represents the diversification of export 
volumes across active sectors.” For most countries in 
the GCC, the Theil index appears to reflect the lack of 
diversification at the extensive margin, given that not 
many new non-oil export products have been created 
over the years.

2
�إطار 1-2: متابعة التنويع االقت�شادي والنمو ال�شامل

أعطى منوذج النمو بدول مجلس التعاون اخلليجي نتائج اقتصادية 
واجتماعية قوية على مدى عدة عقود باالعتماد على النفط كمصدر 
رئيسي للتصدير واإليرادات املالية. إال أن زيادة التنويع االقتصادي 
هو أمر بالغ األهمية للحد من التعرض لتقلبات سوق النفط العاملية، 
ولزيادة  اخلاص،  القطاع  في  عمل  فرص  خلق  على  وللمساعدة 
اخلاص  القطاع  أنشطة  وإقامة  املستدام،  النمو  وحتقيق  اإلنتاجية 

غير النفطي، ال سيما في القطاع غير التجاري.

وفي سياق اخلطط الوطنية، فإن دول مجلس التعاون اخلليجي  قد 
في  مبا  االقتصادي،  التنويع  لدعم  السياسات  من  العديد  طبقت 
ذلك اإلصالحات لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ومعدالت تضخم 
وتعميق  املباشر،  األجنبي  واالستثمار  التجارة،  وحترير  منخفضة، 
القطاع املالي، وتعزيز بيئة األعمال، وتطوير البنية التحتية، وزيادة 
التمويل للشركات، وخاصة الشركات الصغيرة واملتوسطة، وحتسني 

مخرجات التعليم.

ومع ذلك، أسفرت هذه االستراتيجيات حتى اآلن عن نتائج متضاربة. 
فقد ارتفعت حصة الناجت غير النفطي في الناجت احمللي اإلجمالي 
النفط، وفقا  بأسعار  وثيقا  ارتباطا  ارتبط ذلك  ولكن  بشكل مطرد 
فإن  للبلد،  الصادرات  هيكل  في  للتركيز  مقياس  وهو  ثيل،  ملؤشر 
1-أ1-2(.  أكثر محدودية )شكل  كان  الصادرات  تنويع  التقدم في  
وكما هو مطبق هنا، فإن قيمة أعلى ملؤشر ثيل متثل هيكل صادرات 
أكثر تركيزا. ويكن أن نصنف تنويع الصادرات إلى بعدين مختلفني:  
القطاعات  من  عدد  “يقيس  والذي  النطاق،  واسع  بهامش  األول 
حجم  تنويع  “يثل  الذي  املكثف  والهامش  املختلفة”،  التصديرية 
الصادرات عبر القطاعات النشطة.” وبالنسبة ملعظم البلدان في دول 
مجلس التعاون اخلليجي،  يبدو أن مؤشر ثيل يعكس قلة التنويع على 
هامش واسع، نظرا إلى أنه ليس هناك الكثير من املنتجات اجلديدة  

من الصادرات غير النفطية قد مت إنشاؤها على مر السنني.
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Chart 1-B2-1: Export Diversification: 1962 versus 2010   شكل  1-ب2 -1: تنويع الصادرات: 1962 مقابل 2010

)مؤشر ثيل، تراجع مبرور الوقت يدل على التنويع(
(Theil index; a decline over time denotes diversification)

Source: IMF، Staff Discussion Note، SDN/14/12.                                                                                         12/14/ امل�سدر: �سندوق النقد الدويل ، مالحظات فريق املناق�سة ، �س د ن

International experience shows that it is very difficult 
to diversify away from oil. While the GCC does not 
appear to suffer from traditional Dutch-disease 
problems that afflict many commodity producing 
countries, the distribution of oil revenues within the 
economy may crowd-out tradable production in other 
ways. 

Although many policies to support economic 
diversification in the GCC have already been 
implemented and important progress has been made, 
efforts to improve productivity, strengthen non-oil 
private sector growth, and increase diversification 
should continue. Going forward, GCC priorities 
should focus on reforms needed to change the 
existing incentive structure for both workers and 
firms, by encouraging nationals to seek private sector 
employment and developing business models relying 
more on the tradable sector. Measures could include 
reorienting public spending, strengthening the role of 
private sector competition, developing backward and 
forward linkages across sectors with a comparative 
advantage, and implementing labour market reforms 
to incentivize private sector employment of nationals 
and improvements in productivity.

تظهر التجارب الدولية أنه من الصعب جدا التنويع بعيدا عن النفط. 
وفي حني ال يبدو أن دول مجلس التعاون اخلليجي تعاني من مشاكل 
املرض الهولندي وهي من املشاكل التقليدية التي تصيب العديد من 
النفط في االقتصاد قد  البلدان املنتجة للسلع، فإن توزيع عائدات 

حشد تكدساً لإلنتاج القابل للتداول بطرق أخرى.

وعلى الرغم من أنه قد نفذت العديد من السياسات لدعم التنويع 
تقدما  إحراز  ومت  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  االقتصادي 
القطاع  وتعزيز منو  اإلنتاجية،  لتحسني  املبذولة  مهماً، فإن اجلهود 
وللمضي  تستمر.  أن  يجب  التنويع  وزيادة  النفطي،  غير  اخلاص 
أولوياتها على  التعاون اخلليجي  تركز دول مجلس  أن  ينبغي  قدما، 
اإلصالحات الالزمة لتغيير هيكل احلوافز احلالية لكل من العاملني 
والشركات، من خالل تشجيع املواطنني للبحث عن عمل في القطاع 
اخلاص، وتطوير مناذج األعمال واالعتماد أكثر على قطاع األعمال. 
دور  وتعزيز  العام،  اإلنفاق  توجيه  إعادة  التدابير  تشمل  أن  ويكن 
في  واألمامية  اخللفية  الروابط  وتطوير  اخلاص،  للقطاع  املنافسة 
جميع القطاعات ذات امليزة النسبية، وتنفيذ إصالحات سوق العمل 
لتحفيز التوظيف في القطاع اخلاص للمواطنني وحتسني اإلنتاجية.

2/ IMF Staff Discussion Note (SDN/14/12)، December 2014. 2/ مالحظات فريق مناق�سة �سندوق النقد الدويل )SDN / 12/14(، دي�سمرب 2014

Most GCC countries benefited from fiscal and 
external surpluses mostly through large exports of oil 
and natural gas. In 2013, the GCC proven crude oil 
reserves was estimated at 29.4% of the worlds’ proven 
oil reserves and gas reserves accounted for 22.6% of 
worlds’ proved total gas reserves (Table 1-1).

واستفادت معظم دول مجلس التعاون من الفوائض املالية واخلارجية  
غالباً من جراء صادرات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. وفي عام 
2013، بلغ اإلحتياطي املؤكد من النفط اخلام ما نسبته 29.4٪ من 
ما  الغاز  احتياطيات  النفط، وشكلت  املؤكدة من  العالم  احتياطيات 
نسبته 22.6٪ من احتياطيات العالم املؤكدة من الغاز. )شكل 1-1(
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Table 1-1: GCC Hydrocarbon Reserves، 2012-13    جدول 1-1 احتياطيات دول جمل�ص التعاون الهيدروكربونية

Country/Region 

 غاز )تريليون مرت مكعب(

Gas (Trillion Cubic Meter)
 نفط )مليار برميل(

Oil (Billion barrel)
الدولة

2012 2013 2012 2013

Bahrain      0.2 0.2 0.125 0.125 البحرين

Kuwait   1.8 1.8 101.5 101.5 الكويت

Oman        0.9 0.9 5.5 5.5 عمان

Qatar     24.9 24.7 25.2 25.1
قطر

Saudi Arabia  8.2 8.2 265.9 265.9
العربية ال�سعودية

United Arab Emirates 6.1 6.1 97.8 97.8  االإمارات 

GCC 42.1 41.9 496.0 495.8  دول جمل�ص التعاون  

Total World   185.3 185.7 1687.3 1687.9 اإجمايل العامل

GCC’s Share of the World 22.7 22.6 29.4  29.4 ح�شة دول جمل�ص التعاون من العامل

Qatar’s Share of the World 13.4 13.3 1.5 1.5 ح�شة قطر من العامل

Source: BP statistical reviews and OPEC Annual Statistical Bulletins.  امل�سدر: التقرير االإح�سائي ل�سرة البرتول الربيطانية والن�سرات االإح�سائية ال�سنوية لالأوبك

Most Gulf stock markets ended 2014 with annual 
gains. Gulf markets soared in the first half of the 
year as the region became more of a mainstream 
investment destination for foreigners with index 
compilers' upgrades of the United Arab Emirates 
and Qatar to emerging market status. Saudi Arabia's 
announcement that it would open its market to direct 
foreign investment in early 2015 added to interest 
in the region. But markets then plunged in selling 
pressures during the last several months of 2014 as 
the slide in oil prices burst speculative bubbles in 
stocks, reflecting the persisting predominance of 
the local retail investors who affect trading volumes 
around the region.

Saudi Stock Exchange, the Arab world's biggest 
bourse, was up 31% year-to-date at its September 
peak but ended 2014 down 2.4%. Dubai Financial 
Market closed the year 12.0% higher after standing 
59% higher in May. Qatar Stock Exchange was the 
Gulf's best-performing market in 2014 with a gain 
of 18.4%. Bahrain Bourse and Abu Dhabi Security 
Exchange rose 14.2% and 5.6%, respectively, while 
Kuwait Stock Exchange and Oman’s Muscat Securities 
Market lost 13.4% and 7.2%, respectively.

2014 مبكتسبات سنوية.   العام  أنهت  معظم أسواق األسهم اخلليجية 
من  األول  النصف  في  اخلليجية  األسهم  أسواق  مؤشرات  ارتفعت 
ترقية  مع  لألجانب،  استثمارية  وجهة  املنطقة  أصبحت  عندما  العام، 
السوق  إلى وضع  املتحدة ودولة قطر  العربية  اإلمارات  "دولة  مؤشري 
السعودية عزمها فتح سوقها  العربية  اململكة  الناشئة. وأضاف إعالن 
املالي لالستثمار األجنبي املباشر في أوائل 2015، املزيد من االهتمام 
تأثير  انخفضت حتت  أن  لبثت  ما  األسواق  مؤشرات  ولكن  باملنطقة. 
ضغوط البيع خالل األشهر القليلة األخيرة من عام 2014 كنتيجة ملا 
انفجار لفقاعات املضاربة في األسهم،  النفط من  أثاره تراجع أسعار 
الذين  احملليني  األفراد  املستثمرين  هيمنة  ديومة  يعكس  الذي  األمر 

تؤثر تعامالتهم على أحجام التداول في جميع أنحاء املنطقة.

سوق األسهم السعودية التي هي أكبر بورصة في العالم العربي، ارتفع 
مؤشرها بنسبة 31٪ منذ بداية العام، وحتى ذروته في سبتمبر، ولكنه 
املالي  دبي  سوق  وأغلق   .٪2.4 بنسبة  بانخفاض   2014 عام   أنهى 
بنسبة  12٪ بعد ارتفاعه بنسبة 59٪ حتى مايو.  العام 2014 مرتفعاً 
عام  في  اخلليج  منطقة  في  أداء  األفضل  السوق  قطر  بورصة  وكانت 
2014 حيث ارتفع مؤشرها بنسبة  18.4٪. وارتفعت مؤشرات بورصة 
البحرين وسوق أبو ظبي بنسبة 14.2٪ و 5.6٪ على التوالي، في حني 
خسر سوق الكويت لألوراق املالية وسوق مسقط بسلطنة عمان بنسبة 

13.4٪ و 7.2٪ على التوالي.

Despite the oil price decline، GCC bond markets 
continued to perform well last year، supported by 
an environment of economic growth and abundant 
liquidity. Arabian Gulf bonds exhibited important 
diversification benefits from a range of sectors، 
including banks، real estate، transportation، energy and 
education. GCC fixed-income markets have benefited 
from a strong and stable demand base and a steady 
stream of new issuers.

A total of USD 86.5 billion was raised in the aggregate 
GCC Bonds and Sukuk market during 2014، a reduction 
of 11.5% in comparison to USD97.7 billion raised 
in 2013. The decline primarily came on the back of 
22.6% decrease in corporate and sovereign issuances 
as compared to the previous year while Central Banks’ 
issuances fell modestly by 1.6% (Table 1-2).

في  السندات  أسواق  واصلت  النفط،  أسعار  تراجع  من  الرغم  وعلى 
بدعم  املاضي،  العام  في  اجليد  األداء  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول 
اخلليج  سندات  وأظهرت  السيولة.  ووفرة  االقتصادي  للنمو  بيئة  من 
العربي فوائد التنويع الهامة بني مجموعة واسعة من القطاعات، مبا في 
ذلك البنوك والعقارات والنقل والطاقة والتعليم. وقد استفادت أسواق 
الدخل الثابت بدول مجلس التعاون اخلليجي من قاعدة قوية ومستقرة 

للطلب، ومن تدفق مستمر للمصدرين اجلدد.

وقد مت طرح ما مجموعه 86.5 مليار دوالر من سندات وصكوك السوق 
بنسبة  انخفاضا   ،2014 عام  خالل  اخلليجي  التعاون  مجلس  بدول 
التراجع  2013. وجاء  باملقارنة مع 97.7 مليار دوالر في عام   ٪11.5
الشركات  انخفاض 22.6٪ في إصدارات  املقام األول على خلفية  في 
انخفضت  حني  في  السابق،  العام  مع  باملقارنة  السيادية  واإلصدارات 
إصدارات البنوك املركزية بنسبة متواضعة بنسبة 1.6٪ )جدول 2-1(.
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Table1-2: GCC Bond Market Overview 
(in US$ billions)

جدول 1-2: عر�ص الأ�شواق ال�شندات لدول جمل�ص التعاون

)مليار دوالر اأمريكي(

 Issuance    Bond Type         2013 2014 نوع ال�شند االإ�شدار

New Issuance   Aggregate Bonds/Sukuk  97.7 86.5 اإجمايل �شندات/�شكوك
اإ�سدار جديد

Central Bank Total   51.6 50.8 اإجمايل بنوك مركزية

No: of Central Banks’ Total Issuance 198 180 عدد اإ�سدارات البنوك املركزية

Central Bank -Sukuk    3.0 4.8 �سكوك البنوك املركزية

Central Bank –Conventional  48.6 46.0 تقليدي – بنك مركزي

Corporate & Sovereign Total 46.1 35.7 �شركات، و�شيادية  اإجمايل

No: of Corporate & Sovereign Total 
Issuance  

165 173
اإجمايل عدد االإ�سدارات لل�سركات 

واالإ�سدارات ال�سيادية

Corporate & Sovereign –Conventional 23.8 26.5 تقليدية �سركات و�سيادية

Corporate & Sovereign –Sukuk  22.4 9.2 �سكوك �سركات و�سيادية

Issuance Currency - Dollar (%) 67.4 65.3 ن�سبة امل�سدر بالدوالر )%(

Outstanding -as 
of end of period

Total Amount Outstanding 241.8 234.6 اإجمايل الر�سيد القائم
االإ�سدارات القائمة 

بنهاية العام

Corporate Issuance (%) 73.4 83.1 اإ�سدارات ال�سركات )%(

Sources: GCC Central Banks websites.ا امل�سدر املواقع االإلكرتونية للبنوك املركزية اخلليجية

In 2014, GCC countries continued to benefit from a 
resilient financial sector, supported by robust economic 
growth, low inflation levels and accommodative 
monetary policies. The GCC banking sector witnessed 
a growth of 13.2% in 2014 over the previous year, to 
reach US$1.81 trillion in total commercial bank assets 
(Chart 1-9).

The GCC region accounts for 37.6% of the total global 
Islamic financial assets. Total Islamic assets in the GCC 
region were estimated at US$702.2 billion in the first 
half of 2014, of which US$ 564.2 billion was Islamic 
banking assets. Islamic banking in the GCC has grown 
rapidly over the past half-decade: by about 15% 
annually in Saudi Arabia and the U.A.E., and by 30% 
in Qatar.

من  االستفادة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  واصلت   ،2014 عام  في 
قطاع مالي مريح، بدعم من النمو االقتصادي القوي، وتضخم  مراقب 
والسياسات النقدية التيسيرية. وشهد القطاع املصرفي اخلليجي منوا 
إجمالي  ليصل  السابق،  بالعام  مقارنة   2014 عام  في   ٪13.2 بنسبة 

موجودات البنوك التجارية إلى 1.81 تريليون دوالر )شكل 9-1(.

 ٪37.6 نسبته  ما  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  حصة  وشكلت 
إجمالي  وقدرت  العاملية.  اإلسالمية  املالية  املوجودات  إجمالي  من 
املوجودات اإلسالمية في دول مجلس التعاون اخلليجي  بنحو 702.2 
بليون دوالر في النصف األول من عام 2014، منها 564.2 مليار دوالر 
املصرفية  اخلدمات  وقد منت  اإلسالمية.  املصرفية  املوجودات  كانت 
اإلسالمية في دول مجلس التعاون اخلليجي بسرعة على مدى نصف 
العقد املاضي: بحوالي 15٪ سنويا في اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وبنسبة 30٪ في قطر.

Chart1-9: GCC Commercial Banks’ Assets (in US$ million) �شكل 1-9:  موجودات البنوك التجارية لدول املجل�ص) مليون دوالر اأمريكي(

Sources: GCC Central Banks websites 
*2014 data are preliminary.

امل�سدر: مواقع اإلكرتونية للبنوك املركزي اخلليجية   

*2014 بيانات اأولية
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The GCC banking sector registered a credit growth of 
12.0% in 2014. Benefiting from the global low interest 
rates, credit to the private sector has been expanding 
steadily in support to the development of the non-
hydrocarbon sector in the GCC region (Table 1-3). 

Highest credit growth was registered by U.A.E at 
14.6% followed by Qatar (13.0%) and Saudi Arabia 
(11.6%). At end 2014, GCC commercial banks ’total 
outstanding credit amounted to US$1.03 trillion. At 
the same time, deposit had grown at a rate of 10.2% 
to around US$1.19 trillion (Chart 1-10).

Overall, the banking system in the GCC region 
remained generally sound, with large capital and 
liquidity buffers. These buffers are held to offset risks 
from exposures to volatile hydrocarbon and other 
sectors, especially real estate and construction. 

وسجل القطاع املصرفي في دول مجلس التعاون منوا في االئتمان بنسبة 
12٪ في عام 2014. واستفاد االئتمان املقدم للقطاع اخلاص من جراء 
انخفاض معدالت سعر الفائدة، حيث اتسع بصورة مطردة لدعم تطوير 

القطاع الغير نفطي في دول مجلس التعاون اخلليجي )جدول 3-1(.

بلغت  اإلئتمان  في  نسبة منو  أعلى  املتحدة  العربية  اإلمارات  وسجلت 
وفي   .٪11.6 السعودية  العربية  واململكة   ٪13 قطر  تلتها   ،٪14.6
التجارية  البنوك  لدى  القائمة  القروض  بلغ مجموع   ،2014 عام  نهاية 
الودائع  نفسه، منت  الوقت  وفي  دوالر.  تريليون  نحو 1.03  اخلليجية 

مبعدل 10.2٪ لتصل إلى 1.19 تريليون دوالر  )جدول 10-1(

 وال يزال النظام املصرفي في منطقة مجلس التعاون اخلليجي سليماً 
بوجه عام، ويتمتع مبستويات كبيرة  ملخصصات رأس املال والسيولة. 
وتشكل هذه املخصصات ضمانة لتعويض املخاطر الناجمة عن تقلبات 
أسعار الهيدروكربويات  وغيرها من القطاعات، خاصة قطاع العقارات 

والبناء.

Despite the generally sound position of GCC banks، 
non-performing loans remain relatively high in the 
U.A.E. and Bahrain. Monetary and macro-prudential 
policies are therefore being proactively used to ensure 
that liquidity is available to the financial sector and 
that credit to the private sector is not unduly affected.

 ورغم أن موقف البنوك اخلليجية سليم بوجه عام، فإن القروض املتعثرة 
والبحرين.  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  نسبيا  مرتفعة  تزال  ال 
ولذلك يجري استخدام السياسة النقدية، وتدابير اإلحتراز الكلي على 
نحو استباقي لضمان توافر السيولة للقطاع املالي وعدم تأثر االئتمان 

املمنوح للقطاع اخلاص دون مبرر.

Table1-3: GCC Credit to GDP Ratio
2011-2014 

جدول 1-3: ن�شب االإئتمان اإىل الناجت املحلي االإجمايل لدول املجل�ص 

 2014 - 2011

السنة
Year

البحرين
Bahrain

الكويت
Kuwait

عمان
Oman

قطر
Qatar

السعودية
K.S.A

اإلمارات
UAE

2011 59.0 57.8 46.5 64.7 34.1 77.6

2012 59.4 55.0 49.4 73.4 36.3 75.1

2013 58.2 58.1 51.2 77.8 40.1 75.5

2014 57.0 62.7 56.2 85.6 44.3 86.7

Source: GCC Central Banks websites. مل�سدر: مواقع اإلكرتونية للبنوك املركزية اخلليجية

Chart 1-10: GCC Banking System: Credit & Deposit 
(in US$ million)

�شكل 1-10: النظام امل�شريف يف جمل�ص التعاون: االئتمان والودائع 

)باملليون دوالر(

Sources: GCC Central Banks websites.
* 2014 data are preliminary.

 امل�سدر: مواقع اإلكرتونية للبنوك املركزية اخلليجية
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Developments in Qatar

Despite the sharp fall in oil prices in the second 
half of 2014, Qatar has continued its diversification 
process in line with its National Vision 2030, based 
on its strong fundamentals and significant fiscal and 
external buffers built up over the years. In 2014, large 
investment spending led growth to an estimated 6.1%, 
driven by double-digit growth in the non-hydrocarbon 
sector (11.3%); while hydrocarbon output fell (-1.3%) 
on lower oil production. Financial sector, real estate, 
construction and services sector contributed 54% of 
the total real GDP in 2014 and 87% of the total non-
hydrocarbon GDP (Chart 1-11).

التطورات يف قطر 

على الرغم من االنخفاض احلاد في أسعار النفط في النصف الثاني من 
عام 2014، واصلت قطر عملية التنويع مبا يتماشى مع الرؤية الوطنية 
2030، استنادا إلى أسسها القوية واحتياطياتها املالية واخلارجية الكبيرة 
التي تراكمت على مر السنني. وقد تسارع  منواإلنفاق االستثماري الكبير 
مزدوج  بنسبة منو  مدفوعا  بـنحو ٪6.1،  يقدر  ما  إلى   2014 عام  في 
اخلانة في القطاع غير الهيدروكربوني )11.3٪(. في حني انخفض ناجت 
النفط والغاز )-1.3٪(، بسبب انخفاض االنتاج النفطي. وساهم القطاع 
من   ٪54 بنسبة  اخلدمات  وقطاع  واإلنشاءات  العقارات  وقطاع  املالي، 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي الكلي في عام 2014 و 87٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي غير النفطي الكلي )شكل 11-1(.

Inflation eased to 3.0% in 2014 as rising rents due to 
the rapid population growth (estimated at 9.3% in 
2014) were partially offset by lower global food prices. 
Overall, Qatar economic outlook remains robust, with 
limited scope for spillovers from low oil prices to 
local non-hydrocarbon activity given the unchanged 
path of fiscal expenditures. However, in light of the 
increasing interconnectedness with global financial 
markets, emerging risks and vulnerabilities are being  
carefully monitored and the financial sector regulatory 
agenda continues to move ahead (Box 1-3).

وتراجع التضخم إلى 3.0٪ في عام 2014 حيث أن ارتفاع اإليجارات، 
2014( قد  السريع )يقدر بنحو 9.3٪ في عام  السكاني  النمو  بسبب 
قابلها جزئيا انخفاض أسعار الغذاء العاملية. عموما، ال تزال التوقعات 
من  مباشرة  غير  آلثار  محدود  امتداد  مع  قوية،  لقطر  االقتصادية 
بسبب عدم  احمللي  النفطي  غير  النشاط  إلى  النفط  أسعار  انخفاض 
املالي. ومع ذلك، فإنه في ضوء  حدوث تغييرات على برنامج اإلنفاق 
الترابط املتزايد مع األسواق املالية العاملية، فإنه تتم  مراقبة املخاطر 
ونقاط الضعف الناشئة بعناية، ويضي القطاع املالي  قدما في أجندته  

التنظيمية )اإلطار 3-1(.

Chart 1-11: Sectoral Shares in Qatar’s GDP، 2013-
14 (in %)

�شكل 1-11:  االأهمية الن�شبية لقطاعات الناجت املحلي االإجمايل يف 

قطر ، 2014-2013)%(

 

Source: Ministry of Development Planning and Statistics، Qatar .امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء، قطر

In 2014، Qatari banking system has remained well capitalized 
and liquid. Tier 1 capital exceeded 15% of risk-weighted 
assets and non-performing loans remained below 2%. The 
banks were highly profitable، with a return on assets at 2%. 
Liquidity buffers were strong. The aggregate loan-to-deposit 
ratio remained at about 1% over the year، with the foreign 
funding of commercial banks continuing to fall modestly as 
a share of total liabilities. Cross-border assets have grown to 
around 20% of banks’ assets.

وسيولة  برسملة  متمتعا  قطر  في  املصرفي  القطاع  ظل   ،2014 عام  وفي 
عاليتني. وقد جتاوزت نسبة رأس املال األساسي املرجح مبخاطر املوجودات   
15٪، وظلت  نسبة القروض املتعثرة أقل من 2٪. وكانت أعمال البنوك مربحة 
للغاية، مع عائد على املوجودات عند 2٪. وكانت احتياطيات السيولة قوية. 
وظلت نسبة القروض اإلجمالية إلى الودائع حول 1٪ خالل العام، مع استمرار 
إجمالي  من  كنسبة  طفيف  بشكل  التجارية  للبنوك  األجنبي  التمويل  تراجع 
املطلوبات. ومنت املوجودات اخلارجية إلى حوالي 20٪ من إجمالي موجودات 

البنوك. 
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Total banking asset amounted to QR1.0 trillion at end 
2014، an increase of 10.4% as double-digit private sector 
lending growth more than offset the decline in public 
sector borrowing. Deposits grew 9.6% on strong population 
growth and higher non-hydrocarbon GDP.

وارتفع مجموع املوجودات املصرفية إلى تريليون ريال. في نهاية عام 2014، أي 
بزيادة 10.4٪، حيث كان منو إقراض القطاع اخلاص برقمني أكثر من  كافي 
 ٪9.6 بنسبة  الودائع  ومنت  العام.  القطاع  اقتراض  في  االنخفاض  لتعويض 
على  خلفية النمو القوي للسكان، وارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي.

Box 1-3: Progress Towards Achieving the 
Strategic Plan
In support of the economic diversification objectives of 
Qatar National Development Strategy 2011-2016 and the 
goals of Qatar National Vision 2030, significant progress has 
been made in implementing the Strategic Plan for Financial 
Sector Regulation.

�إطار 1-3: التقدم املحرز نحو حتقيق اخلطة 
اال�شرتاتيجية

لقطر  الوطنية  التنمية  استراتيجية  من  االقتصادي  التنويع  أهداف  دعم  في 
2030، مت إحراز تقدم كبير في  الوطنية  2011-2016، وأهداف رؤية قطر 

تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية لالئحة القطاع املالي.

The Strategic Plan for Financial Sector Regulation provides 
the mission, vision, values and objectives that underpin a 
coordinated approach to strengthen the financial sector and 
foster stable and robust economic growth. It contains six 
critical goals:

1. Developing a consistent risk-based micro-prudential 
framework in line with global regulatory developments 
and improving disclosure practices.

2. Building a macro-prudential framework in line with 
international best practice.

3. Strengthening market infrastructure by enhancing the 
payments and settlements system and by developing 
the debt market.

4. Enhancing the consumer and investor protection by 
developing standard and codes of conduct, protecting 
credit information and raising public awareness and 
education.

5. Promoting regulatory cooperation among the regulatory 
authorities and strengthening local and international 
cooperation.

6. Building human capital through training and professional 
development initiatives in the regulatory authorities and 
in the financial sector more broadly.

As part of this strategy and under Law No. 13 of 2012, 
the Qatar Central Bank (QCB) is leading the coordination 
efforts with Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and 
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) to 
provide a stable financial environment to a broad range 
of businesses. In this context, the Financial Stability and 
Risk Control Committee (FSRC) started its work in 2014 to 
promote regulatory cooperation and improve management 
of systemic risk, including on developing a risk-based 
analysis of the financial system and assessing the impact of 
new policies and legislation.
In the area of regulation, the Basel III Capital Adequacy 
guidelines were issued in January 2014, with the minimum 
requirements for capital adequacy and capital conservation 
buffer. All banks are reported to be above the minimum 
requirements. In July 2014, local banks were advised on 
the framework for Domestic Systemically Important Banks 
(DSIBs). The DSIB framework has high loss absorption 
capital requirement ranging from 0.5% to 2.5%. 

والقيم  والرؤية  املهمة  املالي  القطاع  لتنظيم  االستراتيجية  اخلطة  توفر 
واألهداف التي تقوم عليها واتباع نهج منسق لتعزيز القطاع املالي وتعزيز منو 

اقتصادي مستقر وقوي. حيث يحتوي على ستة أهداف حاسمة:

مع  يتماشى  املخاطر متسقة مبا  ومتماسك على  متفق  إطار عمل  1- وضع 
التطورات التنظيمية العاملية وحتسني ممارسات اإلفصاح.

2- بناء اإلشراف اإلحترازي الكلي مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية.

3- تعزيز البنية التحتية لألسواق املالية عن طريق حتسني نظام املدفوعات 
والتسويات وتطوير سوق الدين.

4- تعزيز حماية املستهلك واملستثمر من خالل وضع معايير وقواعد السلوك، 
وحماية املعلومات االئتمانية ورفع مستوى الوعي العام والتعليم.

5- تعزيز التعاون التنظيمي بني السلطات التنظيمية وتعزيز التعاون احمللي 
والدولي.

6- بناء رأس املال البشري من خالل مبادرات التدريب والتنمية املهنية في 
اجلهات الرقابية  التنظيمية وفي القطاع املالي بصورة عامة.

وكجزء من هذه االستراتيجية، ومبوجب القانون رقم 13 لسنة 2012، يقود 
املالية، وهيئة  التنسيق مع هيئة قطر لألسواق  املركزي جهود  مصرف قطر 
من  واسعة  ملجموعة  مستقرة  مالية  بيئة  لتوفير  للمال  قطر  مركز  تنظيم 
املالية  املخاطر  االستقرار وضبط  بدأت جلنة  السياق،  وفي هذا  الشركات. 
عملها في 2014 لتعزيز التعاون التنظيمي وحتسني إدارة املخاطر النظامية، 
مبا في ذلك تطوير التحليل القائم على املخاطر في النظام املالي، وتقييم أثر 

السياسات والتشريعات اجلديدة .

يناير عام  املال في  رأس  لكفاية  بازل3  معايير  التنظيم، صدرت  وفي مجال 
2014، مع احلد األدنى من متطلبات كفاية رأس املال واحتياطيات احلفاظ 
على رأس املال.  وجاءت تقارير جميع البنوك لتؤكد أن النسب لديها أعلى من 
احلد األدنى للمتطلبات. وفي يوليو 2014، نُصحت البنوك احمللية في إطار 
البنوك ذات األهمية النظامية. ولهذا اإلطار متطلبات امتصاص  خسارة رأس 

مال عالية  تتراوح ما بني 0.5٪ إلى ٪2.5.
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Effective from 2016, DSIB banks will be required 
to maintain additional capital charge in a phased 
manner with full implementation by January 2019. 
A Liquidity Coverage Ratio (LCR) circular issued to 
banks in January 2014 was amended in May 2014 
to incorporate the changes effected by the Basel 
Committee on Banking Supervision (BCBS). A circular 
on Leverage Ratio was issued in July 2014 and made 
applicable from September 2014.

Good progress was also made on developing the 
financial markets and related infrastructure to meet 
international standards and best practices in order to 
provide a conducive and investor friendly environment. 
Specifically, major steps have been taken to develop 
deep and liquid debt markets through regular issuance 
of Treasury bills as well as government securities. 
This would lead to the development of a risk-free 
yield curve that will help in the efficient pricing of 
financial instruments in the market as well as help 
banks manage their liquidity. In particular, it would 
help in the development of a corporate debt market 
in Qatar, which would be an important platform for 
the corporate sector in mobilizing resources for 
investment in the non-hydrocarbon sector. Moreover, 
the three regulatory agencies are working together to 
harmonize and strengthen regulatory oversight and 
safeguard consumer and investor protection. A Qatar 
Central Securities Depository (QCSD) was established 
towards the end of 2013 to take-over the activities 
and functions of the Central Registry Department at 
Qatar Exchange. QCSD is a private company owned 
jointly by QCB and QE. These actions along with 
the development of a resilient, safe and efficient 
payments, clearing and settlements system will help 
promote financial stability and develop a resilient 
financial sector.

البنوك احمللية ذات  من  يكون مطلوباً  2016، سوف  واعتبارا من عام 
األهمية النظامية احلفاظ على رسوم رأس مال إضافي على مراحل، 
مع التنفيذ الكامل بحلول يناير عام 2019. وقد صدر في يناير 2014  
تعميم خاص بنسبة تغطية السيولة )LCR(  ومت تعديله في مايو 2014 
وصدر  املصرفية.   للرقابة  بازل  بلجنة  تتأثر  التي  التغييرات  لدمج 
التعميم عن نسبة الرافعة املالية في يوليو 2014 ودخل حيز التطبيق 

اعتباراً من سبتمبر 2014.

ومت إحراز تقدم جيد أيضا على صعيد تطوير األسواق املالية والبنية 
التحتية ذات الصلة لتلبية املعايير الدولية، وأفضل املمارسات من أجل 
أُتخذت  التحديد،  وجه  وعلى  للمستثمرين.  ومواتية  ودية  بيئة  توفير 
خطوات رئيسية لتطوير أسواق عميقة وسائلة ألسواق الدين من خالل 
اإلصدار املنتظم ألذون  اخلزينة وكذلك األوراق املالية احلكومية. وهذا 
من شأنه أن يؤدي إلى تطوير منحنى العائد اخلالي من املخاطر،  والتي 
يكنها أن تساعد في التسعير الفعال لألدوات املالية في السوق وكذلك 
البنوك للمساعدة في إدارة السيولة لديها. وعلى وجه اخلصوص، من 
والذي  الشركات في قطر،  أن يساعد في تطوير سوق سندات  شأنه 
سيكون مبثابة منصة هامة لقطاع الشركات في تعبئة املوارد الالزمة 
الهيئات  فإن  ذلك،  على  وعالوة  النفطي.  غير  القطاع  في  لالستثمار 
التنظيمية الثالث تعمل معا لتنسيق وتعزيز الرقابة التنظيمية، وحماية 
املركزي  لإليداع  قطر  شركة  تأسست  املستثمر.  وحماية  املستهلك 
لألوراق املالية في نهاية عام 2013، للقيام بأنشطة ومهام إدارة السجل 
املركزي في بورصة قطر. وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة من قبل 
مصرف قطر املركزي وبورصة قطر. وهذه اإلجراءات جنبا إلى جنب مع 
تطوير نظام مدفوعات مرن وآمن وفعال، فإن نظام املقاصة والتسويات 

تساعد على تعزيز االستقرار املالي وتطوير قطاع مالي مرن.

According to World Economic Forum’s global 
competitiveness ranking, Qatar lost its first position in 
the GCC region to the U.A.E. In the 2014-15 survey, 
Qatar was ranked at 16th position out of 144 economies 
(Chart 1-12). According to the report, high rankings 
in a stable macroeconomic environment (3rd pillar), 
high-quality institutional framework and infrastructure 
(1st and 2nd pillar), and an efficient goods market (6th 

pillar) supported Qatar’s strong position. While more 
efforts need to be provided to improve labor market 
efficiency (7th pillar) and training (5th pillar).

العاملي، فإن  االقتصادي  املنتدى  الصادر عن  التنافسية  لتقرير  وطبقاً 
قطر قد خسرت مركزها اإلقليمي األول في املنطقة لصالح اإلمارات 
العربية املتحدة وفي مسح العام 2014-2015، جاء ت قطر في املركز 
السادس عشر من بني 144 اقتصاد )شكل 1-12(. ووفقاً للتقرير، فإنها 
قد حققت مراكز متقدمة عن بيئة اقتصادية مستقرة )احملورالثالث(، 
والثاني(  )احملوراألول  التحتية  والبنية  النوعية  عالي  مؤسسي  وإطار 
وسوق سلع  يتسم بالكفاءة )احملور السادس( وهو ما دعم مركز قطر 
القوي. وال يزال من املطلوب بذل املزيد من اجلهد لتحسني فعالية سوق 

العمل )احملور السابع( والتدريب )احملور اخلامس(.
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Chart 1-12: Qatar Global Competitiveness Report 
(Pillars Scores 1-7، 7 being the highest score)

�شكل1-12: تقرير تناف�شية قطر العاملية)درجات املحاور من 1-7، مع 

كون الدرجة 7 هي االأعلى(

Source: World Economic Forum. امل�سدر: املنتدى االقت�سادي العاملي  

According to the World Bank’s Ease of Doing Business 
report for 2015, Qatar was ranked at 50th out of 189 
countries, compared to 45th in the adjusted 2014 
report. The Doing Business rankings are now based 
on a distance to the frontier measure, where each 
economy is evaluated based on how close their 
business regulations are to the best global practices. 
The decline in rankings is observed in 7 out of 10 
topics (Chart 1-13), with a marked retreat in “Starting 
a business” (-11 places); while improvements were the 
most notable in “Trading across borders” (+5 places).

لعام  األعمال  أنشطة  سهولة ممارسة  عن  الدولي  لتقريرالبنك  ووفقا 
2015، جاءت قطر في املرتبة  50 من بني 189 بلدا، باملقارنة مع 45 
األعمال  أنشطة  تصنيفات ممارسة  وتستند  املعدل.   2014 تقرير  في 
على  اقتصاد  كل  تقييم  يتم  حيث  احلدود،  ملقياس  مسافة  على  اآلن 
املمارسات  أفضل  من  ألعمالهم  التنظيمية  اللوائح  قرب  مدى  أساس 
العاملية. وقد لوحظ تراجع في التصنيف في 7 من أصل 10 مواضيع 
 11-( التجاري”  النشاط  “بدء  ملحوظ في  تراجع  مع   ،)13-1 )شكل 
مكان(، في حني كانت التحسينات أبرزها في “التجارة عبر احلدود” 

)+5 أماكن(.

Chart 1.13: Ease of Doing Business in Qatar 
(Ranks out of 189)

�شكل 1-13: �شهولة اأداء االأعمال يف قطر

)الرتتيب من 189(

Source: World Bank Doing Business Reports. امل�سدر: تقارير البنك الدويل عن اأداء االأعمال
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Concluding Remarks

Overall the global macroeconomic outlook is 
expected to improve in 2015, as weaker inflation and 
greater uncertainty are broadly offset by the expected 
benefits of lower oil prices and additional monetary 
accommodation. Nonetheless, developments in 2014 
have increased global financial stability risks, mostly to 
emerging markets caught in diverging growth patterns 
and monetary policies in advanced economies.

Despite uncertainties in the global economy and the 
sharp fall in oil prices, growth remained sound across 
the GCC region supported by their large buffers 
and continued infrastructure investments. However, 
in view of a sustained period of lower oil prices, 
GCC countries are reassessing fiscal positions and 
accelerating their economic diversification programs 
with a predominant role for the private sector.

Qatar’s strong macroeconomic fundamentals and 
robust growth outlook is supported by economic 
diversification and a large public investment program. 
As the world’s largest exporter of Liquefied Natural 
Gas, Qatar has turned into an important global financial 
investor, donor, and labor importer. The country enjoys 
a strong credit rating and has a very favourable tax 
regime. Banks remain resilient with adequate capital, 
comfortable liquidity positions, high asset quality, 
and good profitability. Cumulatively, these factors 
have resulted in the country enjoying a high level of 
international investors’ confidence. In 2014, Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) and Standard and 
Poor’s upgraded Qatar as an emerging market, a clear 
endorsement of Qatar’s financial sector strength.

مالحظات ختامية

من املتوقع بوجه عام أن تتحسن توقعات االقتصاد الكلي العاملي في عام 
2015، حيث يتم التعويض عن ضعف التضخم وتزايد حالة عدم اليقني 
على نطاق واسع بالفوائد الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وسياسة 
نقدية متكيفة. ومع ذلك، فإن التطورات في عام 2014 زادت مخاطر 
وقعت  التي  الناشئة   األسواق  وبوجه خاص  العاملي،  املالي  االستقرار 
بني تباعد أمناط النمو والسياسات النقدية في االقتصادات املتقدمة.

وعلى الرغم من عدم اليقني في االقتصاد العاملي واالنخفاض احلاد في 
أسعار النفط، بقي النمو السليم عبر دول مجلس التعاون اخلليجي بدعم 
من االحتياطيات الكبيرة واالستثمارات املستمرة في البنية التحتية. ومع 
ذلك، ونظرا لفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط،  فإن دول مجلس 
التعاون اخلليجي تعمل على إعادة تقييم األوضاع املالية وتسريع برامج 

التنويع االقتصادي مع  إعطاء دور بارز بالنسبة للقطاع اخلاص.

النمو  ومستقبل  القطري،  الكلي  لالقتصاد  القوية  األساسيات  ويدعم 
القوي،  التنويع االقتصادي، والبرنامج الواسع لالستثمار العام. وكأكبر 
مستثمر  إلى  قطر  حتولت  العالم،  في  املسال  الطبيعي  للغاز  مصدر 
مالي  مهم ومن اجلهات املانحة، ومستورد للعمالة. ويتمتع هذا البلد 
على تصنيف ائتماني قوي ولديه نظام ضريبي مناسب جدا. وال تزال 
البنوك تتمتع مبرونة مع رأس مال كافي، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة 
املوجودات لديها عالية، وربحية جيدة. وباملجمل، فإن هذه العوامل قد 
عام  وفي  الدولي.  املستثمر  لدى  الثقة  من  عالية  درجة  قطر  أكسبت 
2014 أقدمت مورغان ستانلي وستاندرد أند بورز على ترفيع قطر إلى 
مصاف األسواق الناشئة، وذلك عالمة واضحة على قوة القطاع املالي 

القطري.



الفصل الثاني
CHAPTER TWO

 تطورات السياسة النقدّية والسيولة
MONETARY AND LIQUIDITY DEVELOPMENTS
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Introduction

Global growth was moderate in 2014 as the pick-
up in advanced economies (AEs) was neutralized by 
the slowdown in emerging market and developing 
economies (EMDEs). Moreover, there were wide 
divergences in growth reflecting the legacies of 
both the financial and sovereign debt crisis, which 
point towards uneven prospects across countries and 
regions. Another notable development was the sharp 
fall in oil prices during the second half of the year 
with different implications for oil importers (where it 
boosted purchasing powers and reduced external 
vulnerabilities) and exporters (where it posed new 
growth challenges and increased fiscal vulnerabilities). 
While the US growth was stronger than expected with 
consumption boosted by steady jobs creation, lower 
oil prices and income growth, economic weaknesses 
continued in the euro area. Nonetheless, there was 
some pick-up in euro area growth in the last quarter of 
2014 with consumption supported by lower oil prices 
and higher net exports. In Japan, growth was close 
to zero reflecting weak consumption and plummeting 
residential investment. In contrast, low oil prices posed 
downside risks to the Canadian economy owing to 
the relatively large size of its energy sector. In general, 
accommodative monetary policy stances and more 
moderate fiscal adjustment continued to support the 
growth outlook in AEs. In contrast, economic activities 
softened in EMDEs in view of subdued external 
demand and continued high corporate debt weighing 
on investment. Although financial conditions generally 
eased, some countries faced additional challenges 
in terms of large currency depreciations, while some 
others faced geopolitical risks. In general, however, 
slow capital accumulation, lower productivity growth 
and aging population continue to act as structural 
impediments to growth. Thus, low potential growth, 
remains a concern in both AEs and EMDEs. As 
regards risks, the IMF’s World Economic Outlook April 
2015 views that macroeconomic risks have slightly 
decreased but financial and geopolitical risks have 
increased. 

 Global inflation eased during 2014 reflecting 
below target inflation in many advanced economies 
- especially euro area - as well as moderation of 
inflation in EMDEs, mainly reflecting decline in oil and 
other commodity prices. Moreover, while persistent 
and sizable output gaps continue to pose disinflation 
risks in some AEs, slowdown in activity in EMDEs 
contributed to lower inflation, except in countries 
facing large nominal exchange rate depreciation.

مقدمة

االرتفاع  حتييد  مت  حيث   2014 عام  في  معتدالً  العاملي  النمو  كان 
واالقتصادات  الناشئة  األسواق  بتباطؤ منو  املتقدمة  االقتصادات  في 
النامية. وعالوة على ذلك، كانت هناك تباينات واسعة في النمو تعكس 
موروثات كل من أزمة الديون املالية والسيادية، التي تشير نحو آفاق 
آخر متثل  تطور ملحوظ  وثمة  واملناطق.  البلدان  متفاوتة في مختلف 
في االنخفاض احلاد في أسعار النفط خالل النصف الثاني من العام، 
الشرائية  القوى  عززت  )حيث  النفط  ملستوردي  مختلفة  مع مضامني 
وقلصت عوامل الضعف اخلارجية(، للمصدرين )حيث طرحت حتديات 
النمو  ارتفع  حني  وفي  املالية(.  الضعف  نقاط  وزيادة  للنمو  جديدة 
املدعوم  االستهالك  مع  متوقعا  كان  بأقوى مما  املتحدة  الواليات  في 
الدخل،  النفط ومنو  أسعار  وانخفاض  العمل،  املزيد من فرص  بخلق 
فقد استمرت حالة الضعف االقتصادي في منطقة اليورو. ومع ذلك، 
كان هناك بعض النمو في منطقة اليورو في الربع األخير من 2014 
النفط وصافي  انخفاض أسعار  ارتفع  االستهالك بدعم من  أن  بعد 
صادرات أعلى. وفي اليابان، كان النمو قريباً من الصفر، مما يعكس 
فرضت  املقابل،  وفي  السكني.  االستثمار  وتراجع  االستهالك  ضعف 
أسعار النفط املنخفضة مخاطر سلبية على االقتصاد الكندي بسبب 
احلجم الكبير نسبيا لقطاع الطاقة لديه. وبشكل عام، استمرت مواقف 
في  النمو  توقعات  لدعم  املالي  والتكيف  التيسيرية  النقدية  السياسة 
الدول املتقدمة.  وعلى النقيض من ذلك فإن األنشطة االقتصادية قد 
الطلب  ضوء ضعف  على  الناشئة  واألسواق  النامية  الدول  في  خفت 
العالي على االستثمار.  الشركات  اخلارجي، واستمرار  ضغط  ديون 
قد  البلدان  بعض  فإن  عام  بوجه  قد خفت  املالية  الظروف  أن  ورغم 
العمالت،  قيم  في   كبير  تخفيض  بحدوث  إضافية  حتديات  واجهت 
البعض اآلخر مخاطر جيوسياسية. وبشكل عام، فإن  واجه  في حني 
السكان،   وشيخوخة  لإلنتاجية،  األقل  والنمو  املال  رأس  تراكم  بطء 
وبالتالي،  للنمو.  الهيكلية  العوائق  بدور  القيام  جميعها  واصلت  قد 
الدول  من  كل  في  قلق  مصدر  يزال  ال  النمو،  انخفاض  احتمال  فإن 
املتقدمة والنامية واألسواق الناشئة. وفيما يتعلق باملخاطر، فإن تقرير 
2015  يرى  أبريل  العاملي،  الدولي عن آفاق االقتصاد  النقد  صندوق 
أن مخاطر االقتصاد الكلي قد انخفضت قلياًل وزادت املخاطر املالية 

واجليوسياسية.

تراجع التضخم العاملي خالل عام 2014 مما يعكس تضخم أدنى من 
املستهدف في كثير من االقتصادات املتقدمة - وخاصة منطقة اليورو 
الناشئة،  واألسواق  النامية  الدول  في  التضخم  اعتدال  عن  فضال   -
مما يعكس بشكل رئيسي انخفاض في أسعار النفط والسلع األخرى. 
وعالوة على ذلك، في حني ال تزال ثغرات االنتاج ثابتة وكبيرة لتشكل 
في  النشاط  تباطؤ  فإن  املتقدمة،  الدول  بعض  في  التضخم  مخاطر 
الدول النامية واألسواق الناشئة،  قد ساهم في خفض التضخم، إال في 

البلدان التي تواجه انخفاض كبير في سعر الصرف االسمي.
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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 2014 are analysed 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.

Global Policy Environment

With inflation remaining low, accommodative monetary 
policy stance - including through unconventional 
means - continued in AEs to support growth and lift 
inflation expectations. In the US, the QE taper talk 
that started in May 2013, following improvement in 
economic activity and labour market conditions, was 
finally effected beginning in January 2014 in the form 
of a monthly reduction in asset purchases by US$ 10 
billion. While concluding the program in October 
2014, the Fed provided the guidance that it likely 
will be appropriate to maintain the 0.0-0.25% target 
range for the federal funds rate for a considerable 
time, if projected inflation runs below its goal of 2%, 
and longer-term inflation expectations remain well 
anchored. Despite being state-contingent, the Fed’s 
forward guidance since then has changed gradually, 
providing policy flexibility to the Fed. However, 
market expectations have generally differed from 
FOMC’s own expectations for future policy interest 
rate leading to uncertainty about the timing and 
pace of rate increase and thereby causing financial 
market volatilities. The European Central Bank (ECB) 
announced a range of measures to tackle low inflation 
and address fragmentation, which included reduction 
in policy rates (including making the deposit facility 
rate negative since June 2014), targeted credit easing 
(through longer-term refinancing operations) as well as 
purchasing of non-financial private sector assets (asset 
backed securities and covered bonds since October 
2014) to boost liquidity. Moreover, it continued with 
the forward guidance of keeping policy rates at low 
levels for an extended period of time. Following on 
its new forward guidance published in April 2013, 
the Bank of Japan expanded its quantitative and 
qualitative monetary easing framework in October 
2014, which included accelerating the pace of increase 
in the monetary base; and increasing asset purchases 
and extending the average remaining maturity of 
Japanese government bond (JGB) purchases. It is 
interesting to note that most advanced countries have 
used forward guidance as another tool of monetary 
policy at the zero lower bound, although uncertainties 
surround their effectiveness.

على خلفية املذكور أعاله، يعرض  هذا الفصل التطورات الرئيسية في 
السياسة النقدية العاملية وفي القسم التالي. في هذا السياق، يجري 
حتليل التدابير السياسية الرئيسية التي اتخذها مصرف قطر املركزي 
القطري،  النقدي  القطاع  في  الرئيسية  التطورات   .2014 عام  خالل 
السيولة ملصرف قطر  إدارة  وتناقش عمليات  التضخم،  لنتائج  تقييما 
األقسام  في  العام  خالل  احمللية  الفائدة  أسعار  واجتاهات  املركزي 

الالحقة. ويعرض القسم األخير املالحظات اخلتامية.

بيئة ال�شيا�شة العاملية

ومع بقاء التضخم منخفضاً، فإن  السياسة النقدية املتكيفة في الدول 
ــ  تقليدية  غير  وسائل  استخدام  خالل  من  ذلك  في  مبا  ــ  املتقدمة 
الواليات  في  التضخم. فاحلديث  توقعات  ورفع  النمو  لدعم  استمرت 
في  بدأ  الذي  الكمي  التيسير  لبرنامج  تدريجي  تقليص  عن  املتحدة 
مايو 2013، في أعقاب حتسن النمو االقتصادي، وحتسن ظروف سوق 
العمل، قد بدأ فعلياً اعتباراً من يناير 2014، في صورة تخفيض شهري 
التقليص  10 مليار دوالر. وعندما وصل  ملشتريات املوجودات مبقدار 
إلى نهايته في أكتوبر 2014، فإن بنك االحتياط الفيدرالي قد  أعطى 
توجيه بأنه سيكون من املناسب اإلبقاء على معدالت الفائدة االحتادية 
املستهدفة ضمن هامش 0.0-0.25٪  لوقت أطول، إذا ما استمرمعدل 
التضخم املتوقع حتت مستواه املستهدف وهو 2٪، وظل معدل التضخم 
التوجيه  فإن  طارئة،  حالة  كان  ذلك  أن  ورغم  مستقراً.  األجل  طويل 
اإلرشادي لبنك االحتياط الفيدرالي قد تغير تدريجياً، مبا يعطي مرونة 
عن  السوق  توقعات  تدريجيا  اختلفت  حال  أي  على  البنك.  لسياسة 
التوقعات اخلاصة بلجنة السياسة املفتوحة فيما يتعلق مبعدالت فائدة 
السياسة، وأدى ذلك إلى غموض حول توقيت ومقدار الزيادة املنتظرة، 
البنك  وأعلن  املالية.    األسواق  في  تقلبات  في صورة  ذلك  وانعكس 
املركزي األوروبي عن منظومة إجراءات للتعامل مع التضخم املنخفض،  
الفائدة )مبا في  أسعار  والتي تضمنت خفض في  التجزئة،  ومعاجلة 
تخفيف  2014(، مستهدفة  يونيو  منذ  اإليداع سلبي  ذلك جعل معدل 
االئتمان )من خالل عمليات إعادة التمويل على املدى الطويل(، وكذلك 
املالية املدعومة  املالية )األوراق  القطاع اخلاص غير  شراء موجودات 
السيولة.  لتعزيز   )2014 أكتوبر  منذ  بالسندات  واملغطاة  مبوجودات 
فائدة  أسعار  على  باإلبقاء  التوجيه  واصل  فقد  ذلك،  على  وعالوة 
السياسة عند مستويات منخفضة لفترة ممتدة من الزمن. وكان بنك 
  ،2013 أبريل  التي صدرت في  اليابان قد أعقب  توجيهاته اجلديدة 
بتوسيع برنامج التيسير النقدي الكمي والنوعي في أكتوبر عام 2014، 
والتي تضمنت تسريع وتيرة الزيادة في القاعدة النقدية، وزيادة عمليات 
من مشتريات  املتبقي  اإلستحقاق  متوسط    املوجودات، ومتديد  شراء 
السندات احلكومية اليابانية. ومن املثير لالهتمام أن نالحظ أن معظم 
النقدية  التوجيه كأداة أخرى للسياسة  الدول املتقدمة قد استخدمت 
عند حد أقل من الصفر، على الرغم من الشكوك التي تطوق فعاليتها.
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On the other hand, monetary policy responses were 
mixed in EMDEs – while some countries lowered 
rates following disappointing growth (Chile, Mexico, 
and also China which reduced reserve requirement 
ratios to boost lending), some others raised rates on 
depreciation pressures and inflation concerns (such 
as Russia, Brazil and South Africa). With monetary 
conditions easing in AEs and inflation falling on 
account of oil price declines and growth slowing, 
however, many EMDEs eased rates in early 2015, 
including India, Indonesia, China and Russia to 
support growth.

من ناحية أخرى، كانت استجابات السياسات النقدية مختلطة في  الدول 
النامية، واألسواق الناشئة، ففي حني خفضت بعض الدول املعدالت إثر 
منو مخيب لآلمال )شيلي واملكسيك، وكذلك الصني التي خفضت نسب 
االحتياطي اإللزامي لتعزيز اإلقراض(، آثر البعض اآلخر رفع أسعار 
الفائدة في مواجهة ضغوط تراجع سعر الصرف واملخاوف من التضخم 
القيود  تخفيف  ومع ظروف  أفريقيا(.  وجنوب  والبرازيل  روسيا  )مثل 
أسعار  انخفاض  بسبب  التضخم  وتراجع  املتقدمة  الدول  في  النقدية 
النفط وتباطؤ النمو، فإن الكثير من الدول النامية، واألسواق الناشئة 
2015، مبا في ذلك  النمو في أوائل عام  قد خفضت املعدالت لدعم 

الهند وإندونيسيا والصني وروسيا.

Policy Developments in Qatar تطورات ال�شيا�شة يف قطر

In the backdrop of global financial market uncertainties, 
geopolitical tensions and slump in oil prices in the 
second half of the year, the QCB continued with its 
main objective of maintaining the exchange rate peg 
while ensuring monetary and financial stability. The 
key policy rates remained unchanged, while proactive 
liquidity management by the QCB kept liquidity 
conditions comfortable facilitating adequate flow of 
credit to the productive sectors of the economy in a 
cost effective manner. Robust growth with moderate 
inflation, in turn, enabled QCB to keep its policy 
stance unaltered during 2014.

With the objective of promoting financial stability, 
QCB implemented the Basel III framework since 
January 2014 and also further enhanced the macro 
prudential regulations during the year. Among 
others, QCB issued instructions on Loan-to-Deposit 
(LTD) Ratio in July 2014 at maximum of 100%, which 
consisted of customer deposits to credit facilities and 
banks have been given a three year period to comply 
with it fully, during which period, the extant credit ratio 
is effective. QCB started implementing the Leverage 
Ratio requirement from September 2014 to test a 
Tier 1 leverage ratio of 3.0% and national banks have 
reported above the minimum requirement. 

 In order to promote short-term resilience of banks’ 
liquidity risk profile, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
has been implemented by the QCB in a phased 
manner starting from 60% in 2014 and increasing by 
10% every year to reach 100% by 2018. Banks have 
reported LCR above this requirement of 60% in 2014.

 A capital charge for Domestic Systemically Important 
Banks (DSIB) is also being implemented in a phased manner 
and as per present regulations banks will be required to 
maintain DSIB capital charge ranging from 0.5% to 2.5% 
in different DSIB buckets. Further, the Financial Stability 
and Risk Control Committee established in 2013 has been 
working to promote regulatory coordination among the 
apex regulators and augment management of systemic 
risks. The use of various macro prudential tools thus has 
been playing a complementary role to monetary policy in 
strengthening financial stability.

في ظل عدم اليقني بشأن السياسة  املالية العاملية، والتوترات السياسية 
وتراجع أسعار النفط في النصف الثاني من العام، واصل مصرف قطر 
املركزي اإلبقاء على هدفه الرئيسي املتمثل في احلفاظ على ربط سعر 
الفائدة  أسعار  وظلت  واملالي.  النقدي  االستقرار  مع ضمان  الصرف 
الرئيسية دون تغيير، في حني أبقت إدارة السيولة اإلستباقية من قبل 
كاف  تدفق  وسهلت  مريحة،  السيولة  ظروف  املركزي  قطر  مصرف 
حيث  من  فعالة  بطريقة  لالقتصاد  االنتاجية  للقطاعات  االئتمان  من 
بدوره، في متكني  املعتدل،  التضخم  القوي مع  النمو  التكلفة. وساعد 
تغيير  دون  السياسة  موقف  على  احلفاظ  من  املركزي  قطر  مصرف 

خالل 2014.

بتنفيذ  املركزي  قطر  مصرف  بدأ  املالي،  االستقرار  تعزيز  بهدف 
الكلية  النظم اإلحترازية  2014، وعزز من  يناير  3 منذ  تعليمات بازل 
خالل العام. من بني أمور أخرى، أصدر مصرف قطر املركزي في يوليو 
والتي  الودائع،  إلى  القروض  نسبة  تزيد  بأال  تقضي  تعليمات   2014
أقصى  حد  عن  االئتمانية  التسهيالت  إلى  العمالء  ودائع  من  تتكون 
بشكل  لالمتثال  ثالث سنوات  مدة  البنوك  أعطيت  وقد   .٪100 قدره 
كامل. وبدأ مصرف قطر املركزي تنفيذ متطلبات نسبة الرافعة املالية 
رأس  املالية إلطار  الرافعة  نسبة  2014، الختبار  من سبتمبر  اعتبارا 
املال األساسي بنسبة3.0٪، وأفادت البنوك الوطنية بأن النسبة لديها 

فوق احلد األدنى املطلوب. 

ومن أجل تعزيز منظومة املرونة قصيرة األجل ملخاطر سيولة البنوك  
فقد مت تنفيذ نسبة تغطية السيولة من قبل مصرف قطر املركزي على 
10٪ سنويا  بنسبة  زيادتها  مع   ،2014 عام  في   ٪60 من  بدءاً  مراحل 
لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2018. وقد أفادت البنوك أن النسبة لديها  

جتاوزت مستوى 60٪ في عام 2014. 

وقد مت أيضاً تطبيق تكلفة  رأسمالية على البنوك احمللية ذات األهمية 
النظامية على أن  يجري تنفيذها على مراحل. وحسب اللوائح احلالية 
سوف تتراوح النسبة بني 0،5 ٪ إلى 2،5٪ في األوعية املختلفة. وعالوة 
على ذلك، فإن جلنة االستقرار املالي ومراقبة املخاطر التي أنشئت في 
عام 2013 قد عملت على تعزيز التنسيق التنظيمي بني أجهزة الرقابة 
مختلف  استخدام  فإن  وبالتالي  النظامية.  املخاطر  بإدارة  واإلهتمام 
تعزيز االستقرار  النقدية في  للسياسة  يلعب دورا مكمال  األدوات قد 

املالي.
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Monetary developments during 2014

Reserve Money

During 2014, base money or reserve money (M0) 
recorded an appreciable increase in contrast to the 
decline witnessed during 2013 (Table 2-1). The year-
on-year growth of M0, which was at a high of almost 
35% at the beginning of the year decelerated to 
around 3% in May. Thereafter, it gradually recovered 
and reached a peak of over 45% in August 2014 
before closing the year at 23.1%.

التطورات النقدية يف عام 2014

االحتياطي النقدي

سجلت القاعدة االنقدية أو النقود االحتياطية م0 في عام 2014 زيادة 
ملحوظة على النقيض من االنخفاض الذي شهده خالل 2013 )الشكل 
أعلى  عند  كان  الذي  م0  لـ  السنوي  النمو  معدل  تراوح  وقد   .)1-2
مستوى له ما يقرب من 35٪ في بداية العام،  ثم تباطأ إلى حوالي ٪3 
في مايو. وبعد ذلك الوقت، تعافى تدريجيا، وبلغ ذروته ألكثر من ٪45 

في أغسطس 2014، قبل أن يغلق بنهاية العام عند معدل ٪23.1

Table 2-1:  Components of Reserve Money 
(QR million)

جدول 2-1: مكونات النقود االحتياطية

)مليون ريال قطري( 

 كما في نهاية 
ديسمبر 2014

As on 
end-Dec 

2014

2014/2013 2013/2012

قيمة
Amount 

% قيمة
Amount 

%

(I) Currency issued 14076 1735 14.1 1365 12.4 1(النقد امل�سدر

(II) Total reserves (a + b) 32776 1677 5.4 5390 21.0 2( اجمايل االحتياطي )اأ+ب(

a. Required reserves      28541 3077 12.1 4404 20.9  اأ- االحتياطي االإلزامي

b. Excess reserves           4235 -1400 -24.9 986 21.2  ب- االحتياطي الفائ�س

(III) Others 7357 6759 1128.1 -8271 -93.2 3( اأخرى

(IV) M0  [(I)+(II)+(III)] 54209 10171 23.1 -1516 -3.3 4(  القاعدة النقدية =3+2+1

The increase in the monetary base in 2014 was 
reflected, among the components, in the sharp 
increase in “Others” viz., QMR deposits, which partly 
reflected the release of QR 26 billion through maturing 
treasury bonds (T-bonds) in January 2014 (Table 2-1). 
While the growth in currency issued was higher than 
that of 2013, growth in total reserves decelerated 
reflecting moderation in growth of required reserves 
as well as decline in excess reserves. The lower 
increase in required reserves is attributed to lower 
deposit growth during 2014, especially due to decline 
in public sector deposits with banks. The decline in 
excess reserves in part reflected the active liquidity 
management by banks in view of higher growth in 
credit relative to deposit.

Among the drivers of reserve money, the increase in 
M0 was both due to the increase in net domestic assets 
(NDA) and net foreign assets (NFA) of the QCB (Chart 
2-1). The increase in NDA was due to the increase in 
net claims on the government reflecting a reduction 
in dues to government. The lower accretion to NFA 
was mainly due to the decline in balances with foreign 
banks by QR 16.5 billion during the year. 

وقد انعكست الزيادة في القاعدة النقدية في عام 2014 بني املكونات، 
بزيادة حادة في فئة “آخرى” وهي، ودائع السوق النقدي القطري  التي 
تأثرت باستحقاق سندات خزينة بقيمة 26 مليار ريال  في يناير 2014 
)جدول 2-1(. وفي حني كان النمو في النقد املصدر أعلى منه في عام 
2013،  فقد تباطأ النمو في إجمالي االحتياطيات عاكساً االعتدال في 
منو االحتياطي اإللزامي وكذلك االنخفاض في االحتياطيات الفائضة. 
في  أقل  لنمو  اإللزامية  االحتياطيات  في  األقل  الزيادة  هذه  وتعزى 
الودائع خالل عام 2014، خاصة بسبب االنخفاض في ودائع القطاع 
العام لدى البنوك. ويُعزى تراجع االحتياطيات الفائضة في جزء منه 
إلى إدارة سيولة استباقية من جانب البنوك في ضوء النمو العالي في 

االئتمان نسبًة إلى الودائع

الكتلة  في  الزيادة  فإن  االحتياطية،  النقود  على  املؤثرة  العوامل  وبني 
املوجودات  صافي  في  الزيادة  من  سواء  حد  على  نتجت  قد  النقدية 
)شكل  املركزي  قطر  ملصرف  األجنبية  املوجودات  وصافي   ، احمللية 
في  الزيادة  من  نتجت  احمللية  املوجودات  صافي  في  والزيادة   ،)1-2
صافي املطالبات على احلكومة  مبا يعكس انخفاضا في مستحقات 
إلى  أساسا  األجنبية  املوجودات  في صافي  الزيادة  وترجع  احلكومة. 
ريال  مليار  بنحو 16.5  األجنبية  البنوك  لدى  أرصدة  في  االنخفاض 

خالل العام.
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Chart 2-1: Drivers of Reserve Money �شكل 2-1: العوامل املوؤثرة يف النقود االحتياطية  

Despite the lower increase in NFA, QCB’s net 
international reserves stood at QR 155.2 billion at 
the end of 2014 as compared with QR 151.7 billion 
in 2013. At this level, reserves are adequate in 2014 
based on a host of traditional measures of reserve 
adequacy (Table 2-2). 

Generally, in a pegged exchange rate regime, foreign 
currency reserves must be sufficient to cover 100% 
of reserve money (M0). Moreover, as a simple rule 
of thumb, three months cover for imports of goods 
and services is used to determine reserve adequacy. 
Some other indicators such as reserves as a ratio of 
(i) currency issued; (ii) broad money; and (iii) GDP are 
also used. 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.

بلغ  فقد  األجنبية،  املوجودات  صافي  في  أقل  زيادة  من  الرغم  على 
صافي االحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر املركزي 155.2 مليار 
ريال في نهاية عام 2014 مقارنة مع 151.7مليار ريال قطري في عام 
2013. وعند هذا املستوى فإن االحتياطيات كانت كافية في عام 2014 

وفقاً ملجموعة من املعايير التقليدية لكفاية االحتياطي )جدول 2-2(.

 عموما، في نظام سعر الصرف املربوط، يجب أن تكون احتياطيات 
النقدية. وعالوة على  الكتلة  100٪ من  العملة األجنبية تكفي لتغطية 
ذلك، فإن القاعدة النقدية يجب أن تكون كافية لتغطية قيمة الواردات 
االحتياطي.  كفاية  على  للداللة  شهور   3 ملدة  واخلدمات  السلع  من 
وهناك بعض املؤشرات األخرى مثل: )أ( االحتياطيات كنسبة من النقد 
املصدر، )ب( النقود مبعناها الواسع؛ )ج( يستخدم أيضا الناجت احمللي 
اإلجمالي. وكما يتضح من الشكل، فإن االحتياطيات كانت أعلى بكثير 
على  يدل  مما  املختلفة،  املقاييس  هذه  في  عليها  منصوص  هو  مما 
ملواجهة  االحتياطيات  من  كافية  وفرة  لديه  املركزي  قطر  أن مصرف 

احلاالت الطارئة.

Table 2-2: Reserve Adequacy Indicators جدول 2-2:  موؤ�شرات كفاية االإحتياطيات الدولية

Ratio                      2012 2013 2014 الن�شبة

Reserves/M0 261.0 344.4 286.3 االحتياطيات اإىل الكتلة النقدية

Reserves/Currency 1083.5 1229.0 1102.5 االإحتياطيات اإىل النقد امل�سدر

Reserves/M2 31.2 33.3 30.8 االحتياطيات اإىل عر�س النقد الوا�سع

Reserves/GDP 17.2 20.6 20.3 االحتياطيات اإىل الناجت املحلي االإجمايل

Reserves/Imports of Goods & Services (in 
months)

7.2 8.5 8.0 االحتياطيات اإىل الواردات  من ال�سلع واخلدمات 

)بال�سهور(
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Money supply

Growth in money supply as represented by narrow 
money (M1) accelerated during 2014 compared to 
the previous year (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.

عر�ص النقد

تسارع منو عرض النقد  مبفهومه الضيق )م1( في عام  2014 مقارنة 
مبا كان عليه احلال في السنة السابقة )جدول 2-3(. وقد نتج االرتفاع 
في )م1( عن ارتفاع أكبر في منو ودائع حتت الطلب، مع منو أقل في 

النقد املتداول.

Table 2-3: Components of  Money Supply
 (QR million) 

جدول 2-3: مكونات عر�ص النقد 

)مليون ريال قطري(

Components                                  
كما يف نهاية دي�شمرب 

2014

As on end-Dec 2014

2014/2013 2013/2012
 قيمةاملكونات

Amount
 الن�شبة

%
 قيمة

Amount
 الن�شبة

%

(I) Currency in Circulation  10322 1118 12.1 1043 12.8 1( النقد املتداول

(II) Demand Deposits        113934 17207 17.8 13949 16.9 2( ودائع حتت الطلب

(III) M1 [(I) + (II)]                           124256 18325 17.3 14992 16.5 3(  م1=2+1

(IV) Quasi Money (a + b)    379769 29985 8.6 59670 20.6 4( �سبه النقد )اأ+ب(

a. Time Deposits          223437 15212 7.3 27532 15.2 اأ. ودائع الأجل

b. Deposits in Foreign Currencies 156331 14773 10.4 32138 29.4 ب. الودائع بالعمالت االأجنبية

 M2  [(III)+(IV)]                             504025 48310 10.6 74662 19.6 م2 =   4+3

Domestic liquidity growth, as captured by broad 
money (M2), decelerated in 2014 from the previous 
year (Table 2-3). The income velocity of circulation of 
money − the ratio of nominal GDP to M2 − declined 
to 1.5 in 2014 from 1.6 in 2013 on account of the lower 
increase in nominal GDP during the year.
The higher growth in M0 vis-à-vis M2 was reflected in 
the broad money multiplier (M2/M0), which decreased 
to 9.3 at the end of 2014 from 10.3 at the end of 2013. 
In terms of the behavioural ratios, the decrease can 
be attributed to an increase in the others-deposit 
(O/D) ratio, with the currency-deposit (C/D) and the 
total reserve-deposit (TR/D) ratios remaining broadly 
unchanged from 2013.

تباطأ منو  السيولة احمللية كما يُعبر عنها بعرض النقد الواسع )م2( 
في عام 2014 مقارنة بالسنة السابقة. وانخفضت سرعة تداول الدخل 
– أي نسبة إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي إلى عرض النقد 
الواسع )م2( - إلى 1.5 في عام 2014 من 1.6 في عام 2013، نتيجة 

النمو األقل في الناجت احمللي اإلجمالي في عام التقرير.
وانعكس النمو األعلى في  القاعدة النقدية  مقابل عرض النقد الواسع 
في مضاعف عرض النقد الواسع )م2/م0(، الذي انخفض إلى 9.3 
النسب  2013. ومن حيث  بنهاية عام  2014 من 10.3  نهاية عام  مع 
السلوكية، فإن اإلنخفاض يعود إلى زيادة نسبة فئة األخرى إلى الودائع، 
الودائع   إلى  بقاء نسب إجمالي االحتياطي  الودائع، مع  إلى  النقد  مع 

بدون تغير على نطاق واسع عن عام 2013.

Among the components, the lower growth of M2 
was due to the lower increase in quasi-money (Table 
2-3). The lower growth in quasi money was attributed 
to the significant deceleration in growth of both the 
time deposits and foreign currency deposits. In view 
of the deceleration in growth of both M2 and foreign 
currency deposits, the “dollarization ratio” (proportion 
of foreign currency deposits in M2) was broadly stable 
at the previous year’s level of about 31.0% in 2014.

)م2(  الواسع  النقد  لعرض  األقل  النمو  فإن  األخرى  املكونات  وبني 
عائد إلى الزيادة األقل في شبه النقد) شكل 2-3(. والنمو األقل في 
الودائع ألجل  امللحوظ في منو كل من  التباطؤ  إلى  النقد، عائد  شبه 
وودائع العمالت األجنبية. وعلى ضوء تباطؤ النمو في كل من عرض 
النقد الواسع )م2( وودائع العمالت األجنبية، فإن نسبة الدولرة )نسبة  
الودائع بالعمالت األجنبية إلى م2( كانت مستقرة بشكل واسع في عام 

2014 عند املستوى الذي كانت عليه في السنة السابقة وهو ٪31.

Among the drivers of M2, NFA of the banking system 
increased moderately by QR 18.0 billion (16.9%) during 
2014 as compared with the much higher increase of 
QR 83.5 billion (359.7%) in 2013.  On the other hand, 
NDA registered an increase of QR 30.3 billion (8.7%) 
in contrast to the decline of QR 8.8 billion (-2.5%) 
in the previous year.  In terms of the composition of 
NDA, while net claims on government registered an 
increase as against the decline in the previous year, 
growth in domestic claims decelerated due to a lower 
increase in credit than in the previous year (Chart 2-2). 
Other items (net) declined further during the year.

ومن بني العوامل املؤثرة في عرض النقد الواسع )م2(، زادت املوجودات 
األجنبية الصافية للجهاز املصرفي  في عام 2014 باعتدال بنحو 18 
بلغت   2013 بكثير في عام  بزيادة أعلى  مليار ريال)16.9٪(  مقارنة 
نحو 83.5 مليار ريال )359.7 ٪(. ومن جهة أخرى، سجلت املوجودات 
احمللية الصافية زيادة بنحو 30.3 مليار ريال )8.7٪( على النقيض من 
انخفاض بنحو 8.8 مليار ريال )-2.5٪( في السنة السابقة. وبالنسبة 
ملكونات املوجودات احمللية الصافية، تبني أن صافي املستحقات على 
وقد  السابقة،  السنة  في  انخفاض  مقابل  زيادة  سجلت  قد  احلكومة 
تباطأ منو املستحقات احمللية بسبب زيادة أقل في االئتمان عنها في 
أكثر  البنود األخرى )صافي(  وانخفضت   .)2-2 السابقة)شكل  السنة 

أثناء العام.
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Chart 2-2: Net Domestic Assets �شكل 2-2: �شايف املوجودات املحلية

Total credit (both inside and outside Qatar) increased 
by QR 74.8 billion (13.0%) in 2014 as compared with 
the increase of QR 66.8 billion (13.1%) in 2013. During 
2014, there was a significant change in the sectoral 
composition of credit from that of the previous year. 
While credit to public sector declined, that of private 
sector rose significantly (Chart 2-3). The decline in 
public sector credit growth could be reflective of 
streamlining of infrastructure investments. This, in 
turn, was in line with the decline of public sector 
deposits reflecting the impact of the fall in global 
crude oil prices during the second half of the year.

ارتفع إجمالي االئتمان )داخل قطر وخارجها( بنحو 74.8 مليار ريال 
)13٪( في عام 2014 مقارنة بزيادة 66.8 مليار ريال )13.1٪( في عام 
2013. وقد حدث تغير كبير في املكونات القطاعية لالئتمان في عام 
2014 عن السنة السابقة. ففي حني انخفض االئتمان املمنوح للقطاع 
العام، فإن االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص قد ارتفع ارتفاعاً جوهرياً. 
كونه  إلى  العام  القطاع  في  االئتمان  منو  تراجع  ويُعزى  )شكل3-2(. 
تعبيرا عن ترشيد االستثمارات في البنية التحتية. وهذا، بدوره، كان 
متشيا مع تراجع ودائع القطاع العام مما يعكس تأثير انخفاض أسعار 

النفط اخلام العاملية خالل النصف الثاني من العام.

 Chart 2-3: Sector-wise Composition of Increase in 
Credit 

�شكل 2-3: الرتكيب القطاعي للزيادة يف االئتمان

The higher growth in private sector credit during 2014 
was driven mainly by credit to general trade, real estate 
and consumption (Table 2-4). The higher credit growth 
to these sectors was in line with the acceleration in 
their economic activities. On the other hand, growth in 
credit to industry, contractors and services decelerated 
compared to the previous year. While deceleration 
in credit to industry was reflective of deceleration in 
growth of manufacturing during 2014, the deceleration 
in credit to contractors and services appears to 
be reflecting the impact of high growth last year.  

 2014 للقطاع اخلاص خالل  املقدم  العالي في االئتمان  النمو  ويعزى 
بشكل رئيسي لالئتمان املمنوح للتجارة العامة والعقارات واالستهالك 
)جدول 2-4(، مبا يتماشى مع تسارع األنشطة االقتصادية. ومن ناحية 
أخرى، فإن النمو في االئتمان املمنوح للصناعة واملقاولون واخلدمات 
االئتمان  في  التباطؤ  أن  حني  وفي  السابق.  بالعام  مقارنة  تباطأ  قد 
عام  خالل  التصنيع  منو  في  التباطؤ  يعكس  الصناعة  لقطاع  املمنوح 
النمو  تأثير  يعكس  واخلدمات  للمقاولني  االئتمان  تباطؤ  فإن   ،2014

املرتفع لالئتمان املمنوح لهما في العام املاضي.
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Table 2-4: Growth in Private Sector Credit (%) )%( جدول 2-4: منو ائتمان القطاع اخلا�ص  

Components         2014/2013 2013/2012 املكونات
Private Credit 20.3 13.5 ائتمان القطاع اخلاص
of which    :منها

1. General Trade 33.9 8.2 التجارة العامة
2. Industry 11.1 12.7 الصناعة
3. Contractors   30.2 41.0 املقاولون
4. Real Estate   11.4 -0.2 العقارات
5. Consumption   23.5 12.9 القروض االستهالكية

6. Services    19.7 45.2 اخلدمات
7. Others       6.8 -10.1 أخرى
Note: This does not include credit outside Qatar. مالحظة: ال ي�سمل االئتمان املمنوح خارج قطر

In 2014, there has been also a significant change in 
the currency composition of total credit from that of 
the previous year. Local currency credit decelerated 
significantly, while foreign currency credit witnessed  a 
significant turnaround due to increase in foreign currency 
credit outside Qatar (Chart 2-4). The sharp increase in 
foreign currency credit outside Qatar, however, was 
in line with the increase in foreign currency deposits 
outside Qatar.

في عام 2014، كان هناك تغييرا كبيرا  في تركيبة عملة االقتراض عن 
السنة السابقة.  فقد تباطأ االئتمان بالعملة احمللية بشكل كبير، في 
حني شهد االئتمان بالعملة األجنبية حتوال كبيرا يرجع كليا الى زيادة 
في القروض بالعمالت األجنبية خارج قطر )شكل 2-4(. ومع ذلك، فإن  
الزيادة احلادة في القروض بالعمالت األجنبية خارج قطر تتماشى مع 

الزيادة في الودائع بالعمالت األجنبية خارج قطر.

Chart 2-4: Currency Composition of Increase in 
Credit 

�شكل 2-4 :تركيبة الزيادة يف االئتمان ح�شب العملة 

Note: This relates to all banks، including the development bank.  مالحظة: ي�سمل كل البنوك مبا يف ذلك بنك التنمية

Inflation

In 2014, Qatar’s inflation at 3.0% on an annual average 
basis was marginally lower than that of 3.1% in 2013. 
However, there was a general hardening of inflation 
during the second and third quarter of the year, before 
easing in the last quarter. This was in contrast to global 
trends where headline inflation eased significantly in 
many AEs reflecting the decline in oil prices, softer 
prices of other commodities, and weak demand, 
especially in the euro area and Japan. According to the 

الت�شخم

بلغ معدل التضخم في قطر في عام 2014 ما نسبته 3.0٪ على أساس 
املتوسط السنوي، أي أقل بقليل من 3.1٪ في عام 2013. ومع ذلك، 
كان هناك ارتفاع للتضخم خالل الربعني الثاني والثالث من العام، قبل 
أن يتراجع في الربع األخير. وكان ذلك على النقيض من االجتاهات 
العاملية، حيث تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ في الدول املتقدمة 
السلع  أسعار  وانخفاض  النفط،  أسعار  في  االنخفاض  يعكس  مبا 
ووفقا  واليابان.  اليورو  منطقة  في  وخاصة  الطلب،  وضعف  األخرى، 
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IMF’s international primary commodity price indices 
(Base 2005=100), average global food prices declined 
by 4.1% in 2014 (in contrast with a modest increase of 
1.1% in 2013). Global oil prices fell more, declining, on 
an average, by 7.6% compared to a decline of 1.0% 
in 2013. Most of the decline, however, occurred since 
September 2014 - oil prices fell by almost 37% during 
the last quarter of 2014. It is pertinent to note that 
global non-fuel commodity prices impact import prices 
and feed through the domestic producers’ price index 
(PPI) which eventually reflects on consumer prices.

The increase in headline CPI was attributed to the 
increase in all categories, except “Miscellaneous 
Goods & Services”. Among the major groups, the index 
of “Rentals, Fuel & Energy” witnessed the maximum 
increase in 2014 at 7.0% on top of the increase of 5.8% 
recorded a year ago (Table 2-5). Higher inflation in 
“Rentals, Fuel & Energy” mainly reflected increase in 
rentals of residential buildings on account of surge in 
housing demand from the growing population during 
the year. Enhanced job opportunities created by the 
mega infrastructure projects to support economic 
diversification have resulted in higher inflow of migrant 
workers, which have exerted pressure on the existing 
capacity in the housing sector. The higher inflation of this 
group also partly reflects the direct impact of increase 
in diesel prices by about 50% effective May 1, 2014. 
Reflecting the indirect impact of diesel price hike on 
transport costs, “Transport and Communication” group 
also recorded higher inflation in 2014. Nonetheless, 
the impact was limited due to low weight of diesel in 
overall CPI. In view of sustained population pressures, 
demand for various consumer goods and services 
also rose, which were reflected on their prices during 
2014. For instance, “Furniture, Textiles and Home 
Appliances” and “Garments and Footwear” recorded 
noticeable increases during the year. On the other 
hand, “Food, Beverages and Tobacco” group inflation 
decelerated largely reflecting the easing of import 
price pressures on account of decline in global food 
prices and appreciation of the Qatari Riyal in line with 
the strengthening of the US dollar against a basket of 
currencies during the year. In addition, price increases in 
“Entertainment, Recreation and Culture” and “Medical 
Care and Medical Services” were contained in 2014 as 
compared to the previous year.

النقد الدولي )2005  ملؤشرات أسعار السلع األولية الدولية لصندوق 
= 100(، انخفض متوسط   أسعار الغذاء العاملية بنسبة 4.1٪ في عام 
2014 )على النقيض مع زيادة متواضعة قدرها 1.1٪ في عام 2013(. 
في  تراجعت،  حيث  ذلك  من  أكثر  العاملية  النفط  أسعار  وانخفضت 
املتوسط بنسبة 7.6٪ مقارنة بانخفاض نسبته 1.0٪ في عام 2013. 
وقد حدث معظم التراجع  منذ سبتمبر 2014ــ حيث تراجعت أسعار 
النفط بنحو 37٪ خالل الربع األخير من 2014. وجتدر اإلشارة إلى أن 
أسعار السلع العاملية غير النفطية  تؤثر على أسعار الواردات وينتقل 
تأثيرها إلى مؤشر أسعار املنتجني احملليني، وهو ما ينعكس في نهاية 

املطاف على أسعار املستهلك.
وتُعزى الزيادة في مؤشر أسعار املستهلكني، إلى زيادة في جميع الفئات، 
باستثناء “السلع واخلدمات املتنوعة”. وبني املجموعات الرئيسية، شهد 
مؤشر “اإليجارات والوقود والطاقة” أعلى زيادة في عام 2014 بنسبة 
7.0٪ فوق 5.8٪ املسجلة السنة االسابقة )جدول 2-5(. ويعكس ارتفاع 
بشكل  والطاقة”  والوقود  “اإليجارات  مجموعة  في  التضخم  معدل 
رئيسي الزيادة في إيجارات املباني السكنية بسبب االرتفاع الكبير في 
أدت  وقد  العام.  السكان خالل  عدد  نتيجة منو  املساكن  على  الطلب 
فرص العمل املعززة التي أنشأتها مشاريع البنية التحتية الضخمة لدعم 
فمارست  املهاجرين،  العمال  من  أعلى  تدفق  إلى  االقتصادي،  التنوع 
ارتفاع  املتاحة في قطاع اإلسكان. كما يعكس  الطاقات  على  ضغوطاً 
معدل التضخم في هذه املجموعة جزئيا التأثير املباشر الرتفاع أسعار 
الديزل بنسبة حوالي 50٪ اعتبارا من األول من مايو 2014. وينعكس 
ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مباشر على تكاليف النقل، فسجلت 
مجموعة “النقل واالتصاالت” أيضا ارتفاعاً أعلى للتضخم في 2014. 
رغم أن تأثيره كان محدوداً نظرا النخفاض وزن وقود الديزل في مؤشر 
أسعار املستهلك بشكل عام. وعلى ضوء الضغوط السكانية املستمرة، 
أيضا،  املختلفة  االستهالكية  واخلدمات  السلع  على  الطلب  ارتفع 
املثال،  سبيل  وعلى   .2014 عام  خالل  أسعارها  على  انعكست  والتي 
سجلت مجموعات “األثاث واملنسوجات واألجهزة املنزلية” و “املالبس 
تباطأ  أخرى،  ناحية  ومن  العام.  خالل  ملحوظة  زيادات  واألحذية” 
مبا يعكس إلى  األغذية واملشروبات والتبغ”  ارتفاع تضخم مجموعة” 
حد كبير انخفاض حدة الضغوط التضخمية املستوردة نتيجة انخفاض 
متاشيا  القطري،  الريال  قيمة  وارتفاع  العاملية  الغذائية  املواد  أسعار 
مع ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي أمام سلة من العمالت خالل العام. 
“التسلية  مجموعتي  أسعار   في  زيادات  حدثت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والترفيه والثقافة” و “خدمات الرعاية الطبية والعالج” في عام 2014 

باملقارنة مع العام السابق والتي مت احتوائها.
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Table 2-5: Annual Average CPI Inflation (%) جدول 2-5: املعدل ال�شنوي املتو�شط  للت�شخم )%(                                   

Item                                   2013 2014 املجموعة

Food، Beverages and Tobacco 2.3 0.4 الغذاء، واملشروبات والتبغ
Garments and Footwear            0.2 2.8 األحذية واملالبس
 Rentals، Fuel and Energy               5.8 7.0 اإليجار، والوقود والطاقة
Furniture، Textiles and Home Appliances   3.1 4.5 األثاث، املنسوجات واألجهزة املنزلية
Medical Care and Medical Services         2.3 0.9 العناية الطبية، واخلدمات العالجية
Transport and Communications                            1.4 1.8 النقل واالتصاالت
Entertainment، Recreation and Culture             7.3 1.7 التسلية والترفيه  والثقافة
Miscellaneous Goods and Services             -2.5 -0.7 سلع وخدمات  متفرقة
Household Consumption (CPI) 3.1 3.0 االستهالك العائلي )الرقم القياسي ألسعار املستهلك(

Source: Ministry of Development Planning & Statistics امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء

Major group indices indicate pressures emanating 
from each category، while the weighted contribution 
of each group characterizes the drivers of the actual 
inflation outcome. In 2014، inflation was driven 
mainly by “Rentals، Fuel & Energy” as reflected in its 
weighted contribution (Chart 2-5). This، in turn، reflected 
both the sharp increase in the index as well as its 
larger weight in the CPI basket. Besides، “Furniture, 
Textiles and Home Appliances” and “Transport and 
Communication” groups also contributed significantly 
to the overall inflation. In contrast, “Miscellaneous 
Goods & Services” was the sole dampener on inflation 
with a negative contribution, although its impact 
was muted given its low weight in the CPI basket.

مجموعة،  كل  عن  النابعة  الضغوط  إلى  املجموعات  مؤشرات  تشير 
التضخم  عوامل  ييز  مجموعة  لكل  الترجيحي  الوزن  أن  حني  في 
إلى  رئيسي  بشكل  التضخم  يُعزى   ،2014 عام  وفي  الناجتة.  الفعلية 
األوزان   في  مبني  هو  كما  والطاقة”  الوقود  مجموعة”اإليجارات، 
املرجحة لها )شكل 2-5(. وهذا، بدوره، عكس كل من الزيادة احلادة 
املستهلك.  أسعار  مؤشر  سلة  في  األكبر  الوزن  وكذلك  املؤشر  في 
واألجهزة  واملنسوجات  “األثاث  مجموعات  ساهمت  ذلك،  جانب  الى 
إلى حد كبير في التضخم العام. في  املنزلية” و “النقل واالتصاالت” 
املقابل، كانت مجموعة” السلع واخلدمات املتنوعة”  املخفض الوحيد 
على التضخم مبساهمة سلبية، على الرغم من أن تأثيرها كان فاترا  

نظراً لوزنها احملدود في سلة مؤشر أسعار املستهلك.

Chart 2-5: Inflation Drivers in 2014 �شكل 2-5: العوامل املوؤثرة يف الت�شخم  يف عام 2014
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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 price shocks; and (iii) excluding 
both items which cumulatively have a weight of more 
than 45% in the CPI basket. CPI inflation, excluding (i) 
rentals group and (ii) both rentals and food were lower 
in 2014 as compared to the previous year (Table 2-6). 

وتعرض مقاييس التضخم القائم على معايير استبعاد )أ( “اإليجارات 
والوقود والطاقة”، التي لديها أكبر وزن في سلة مؤشر أسعار املستهلك. 
)ب( استبعاد “األغذية واملشروبات والتبغ” والذي هو عرضة لصدمات 
أسعار السلع املستوردة. و )ج( باستبعاد كال املجموعتني اللتني  لديهما 
وكان   . املستهلك  أسعار  45٪ في سلة مؤشر  من  أكثر  ترجيحي  وزن 
من  كال  باستبعاد  )ب(  اإليجارات،  مجموعة  )أ(  باستبعاد  التضخم، 
العام  مع  باملقارنة   2014 عام  في  أقل  الغذائية،  واملواد  االيجارات 

السابق )جدول 6-2(.
Table 2-6: Exclusion Based Measures of 

CPI Inflation (%)   
جدول 2-6: مقايي�ص موؤ�شر اأ�شعار امل�شتهلك للت�شخم 

مبنية على اال�شتبعاد )%(

Measures                    2012 2013 2014 املقايي�ص

 Excluding Rentals، Fuel & Energy  3.7 2.2 1.6 ا�ستبعاد االإيجار والوقود والطاقة

 Excluding Food، Beverages & Tobacco  1.6 3.2 3.4 ا�ستبعاد  الغذاء وامل�سروبات  والتبغ

 Excluding both Rent & Food    3.7 2.1 1.9 ا�ستبعاد كال من االإيجار  والغذاء

Although average inflation eased marginally in 2014, the 
intra-year behaviour of inflation shows a distinct pattern. 
Inflation hardened from 2.3% at the beginning of the 
year to a peak of 3.8% in August 2014, mainly due to 
significant increase in “Rentals, Fuel and Energy” prices 
reflecting both higher rentals as well as hike in diesel 
prices. During January - August, the index of “Rentals, 
Fuel & Energy” increased from 4.8% to 7.9%, on a 
year-on-year basis. It rose further to a peak of 8.1% in 
September-October 2014, before moderating to 7.4% 
by the year end. This, in turn, kept inflation elevated at 
over 3% till November. After a moderate increase during 
the first quarter, food prices, however, were largely 
muted. Among the other major groups, “Transport 
and Communication” and “Entertainment, Recreation 
and Culture” recorded significant easing of inflation in 
the last quarter and contributed to the moderation in 
overall inflation. Consequently, overall inflation, fell from 
the peak of August to 2.7% by the year-end (Chart 2-6).

تراجع بشكل طفيف في  التضخم  أن متوسط   معدل  الرغم من  على 
واضحا.  منطا  يُظهر  التضخم  داخل  العام  السلوك  فإن   ،2014 عام 
التي  العام إلى ذروته  فقد ارتفع معدل التضخم من 2.3٪ في بداية 
بلغت 3.8٪ في أغسطس 2014، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة كبيرة 
أسعار  ارتفاع  يعكس  مما  والطاقة”  والوقود  أسعار”اإليجارات  في 
اإليجارات، وكذلك ارتفاع أسعار الديزل. وخالل الفترة يناير-أغسطس، 
ارتفع الرقم القياسي ملجموعة “اإليجارات، الوقود والطاقة” من ٪4.8 
 ٪8.1 بلغت  ذروة  إلى  أيضا  وارتفع  سنوى.  أساس  على   ،٪7.9 إلى 
في سبتمبر وأكتوبر عام 2014، قبل أن يهبط إلى 7.4٪ بحلول نهاية 
العام. وهذا، بدوره، أبقى التضخم مرتفعا بأكثر من 3٪ حتى نوفمبر. 
وبعد زيادة معتدلة خالل الربع األول فإن أسعار املواد الغذائية، كانت  
بعد ذلك منضبطة إلى حد كبير. وبني املجموعات الرئيسية األخرى، 
سجلت انخفاضاً  “النقل واالتصاالت” و “الترفيه والتسلية والثقافة” 
كبيراً في  التضخم في الربع األخير، وساهمت في اعتدال التضخم 
العام. ونتيجة لكل ما تقدم، فإن التضخم العام قد انخفض من ذروة 

أغسطس إلى 2.7٪ بحلول نهاية العام )شكل 6-2(.

Chart 2-6: Year-on-Year CPI Inflation in 2014  شكل 2-6: معدل الت�شخم ال�شنوي يف عام 2014 للرقم القيا�شي�

الأ�شعار امل�شتهلك 
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Liquidity management

The proactive liquidity management operations of 
the QCB since 2011 have helped in absorbing excess 
liquidity from the financial system while facilitating 
adequate flow of credit to the productive sectors of 
the economy in a cost effective manner. The liquidity 
management framework of QCB 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). There were no changes in these 
policy rates during 2014. Consequently, at the end of 
2014, the gap between QCBLR (at 4.50%) and QCBDR 
(at 0.75%) remained unchanged at 375 basis points. 
Second, management of short-term liquidity through 
treasury bills (T-bills) continued. With the monthly 
issuances and maturities synchronised, the net impact 
of T-bill auctions on liquidity was neutral during 2014. 
Third, auctions of treasury bonds (T-bonds) of 3-year 
and 5-year maturities, introduced since March 2013 to 
manage structural liquidity, continued in 2014 facilitating 
the development of the domestic debt market. In 
addition, T-bonds of 7-year maturities were introduced 
in April and June 2014 to lengthen the maturity profile 
and aid in the development of a proper yield curve.
 Fourth, the QCB also prescribes a reserve requirement 
that has remained unchanged at 4.75% since April, 2008.

اإدارة ال�شيولة

املركزي  قطر  ملصرف  للسيولة  االستباقية  اإلدارة  عمليات  ساعدت 
منذ عام 2011 على امتصاص السيولة الزائدة لدى النظام املالي، مع 
تسهيل تدفق كاف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد بطريقة 
قطر  ملصرف  السيولة  إلدارة  العام  واإلطار  التكلفة.  حيث  من  فعالة 
املركزي يشمل مجموعة من األدوات. أوال، يعمل مصرف قطر املركزي 
ودائع   فائدة  معدل  وهي،   السياسة،  لفائدة  أسعار  ثالثة  خالل  من 
املصرف، ومعدل فائدة إقراض  املصرف وسعر إعادة الشراء للمصرف 
)الريبو(. ولم تكن هناك تغييرات في معدالت السياسة هذه خالل عام 
فائدة  بني  الفجوة  2014، ظلت  عام  نهاية  في  لذلك،  ونتيجة   .2014
اإلقراض )4.50٪( وفائدة اإليداع ) 0.75٪( دون تغيير عند 375 نقطة 
أساس.  وثانياً: استمرت إدارة السيولة على املدى القصير من خالل 
أذون اخلزينة. ومع اإلصدارات الشهرية، وتواريخ استحقاق متزامنة، 
فإن األثر الصافي ملزادات األذونات الشهرية على السيولة خالل عام 
2014 كان محايداً. ثالثا، مزادات سندات اخلزينة آلجال استحقاق 3 
سنوات و5 سنوات، الذي بدأ تنفيذه منذ مارس 2013 إلدارة السيولة 
الدين احمللي.  2014 تسهيل تطوير سوق  الهيكلية، استمرت في عام 
باإلضافة إلى ذلك، مت إدخال سندات خزينة بأجل استحقاق 7 سنوات 
في أبريل نيسان ويونيو 2014 إلطالة أجل اإلستحقاق، واملساعدة في 
تطوير منحنى العائد املناسب.  رابعا، يستخدم مصرف قطر املركزي 
أيضا أداة رابعة هي اإلحتياطي اإللزامي الذي ظلت نسبته ثابتة عند 

مستوى 4.75٪ منذ أبريل 2008.

During 2014, domestic liquidity conditions were 
influenced by three distinct factors, namely (i) foreign 
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii) 
deposit and credit developments, all of which were 
impacted by the sharp decline in global oil prices 
during the second half the year. In addition, the global 
financial market uncertainties following the talk of US 
Fed policy rate increase since the end of QE tapering in 
October 2014 might have also had a role in the evolving 
liquidity situation. Foreign inflows moderated reflecting 
a reduction in export earnings caused by global oil price 
fall. Consequently, revenues of the government also 
fell (although were higher than the budget estimates), 
leading to some adjustments in government spending 
during 2014-15. As a result, fiscal surplus moderated, 
but still remained high helping government pursue 
its mega infrastructure investment programs in line 
with the economic diversification strategy. At the 
same time, both public sector deposits and credit fell, 
especially during the second half of 2014, which had a 
bearing on overall liquidity conditions in the economy.

خالل عام 2014، تأثرت ظروف السيولة احمللية بثالثة عوامل متميزة، 
وهي )أ( تدفقات النقد األجنبي؛ )ب( صافي اإلنفاق احلكومي. و )ج( 
تطورات الودائع واالئتمان، التي تأثرت بفعل االنخفاض احلاد في أسعار 
النفط العاملية خالل النصف الثاني من العام. باإلضافة إلى ذلك، كان 
حلالة عدم اليقني في األسواق املالية العاملية في أعقاب احلديث عن 
اإلنتهاء  الفائدة  منذ  األمريكي لسعر  الفدرالي  بنك اإلحتياطي  زيادة 
من برنامج التيسير الكمي في أكتوبر 2014، قد يكون أيضا لها دور في 
تطورات وضع السيولة.  ويعكس اعتدال التدفقات األجنبية انخفاضا 
ونتيجة  العاملية.  النفط  أسعار  انخفاض  بسبب  التصدير  عوائد  في 
لذلك، تراجعت إيرادات احلكومة )وإن كانت ظلت أعلى من تقديرات 
اإلنفاق احلكومي خالل  التعديالت في  بعض  إلى  أدى  امليزانية(، مما 
الذي  املالي  الفائض  فإن  لذلك،  ونتيجة   .2015/2014 املالية  السنة 
انخفض، وإن ظل مرتفعا، ال يزال يساعد احلكومة ملتابعة تنفيذ البرامج 
الضخمة في االستثمار في البنية التحتية متاشيا مع استراتيجية التنويع 
االقتصادي. وفي الوقت نفسه انخفضت ودائع القطاع العام واالئتمان 
على حد سواء، وخاصة خالل النصف الثاني من عام 2014، والتي كان 

لها تأثير على أوضاع السيولة الكلية في االقتصاد

Against this backdrop, pro-active liquidity management 
by the QCB helped ensure comfortable liquidity 
conditions in the financial system during the year. 
First, out of the 3-year bonds of QR 50 billion which 
matured in January 2014, only QR 24 billion was re-
issued, thereby releasing QR 26 billion to augment 

قبل مصرف  االستباقية من  السيولة  إدارة  على هذه اخللفية، ساعدت 
قطر املركزي  في ضمان ظروف السيولة املريحة في النظام املالي خالل 
السنة. أوال، سداد سندات أجل 3 سنوات بقيمة 50 مليار ريال، والتي 
بقيمة  إصدار  إعادة  مع   ،2014 عام  الثاني  كانون  يناير  في  أُستحقت 
لزيادة سيولة  ريال  مليار   26 وبالتالي مت  حترير  ريال فقط،  مليار   24
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banking system liquidity and help them meet strong 
credit demand on one hand and deal with any pressures 
emanating from US fed tapering on the other. Second, 
Unlike T-bills, the bond issuances were interrupted in 
the second half of the year taking into account the 
already large stock of government bonds, the earlier 
issued bonds maturing during the year and the evolving 
liquidity conditions in the banking system in the 
backdrop of falling oil prices. Sustained growth in foreign 
currency deposits (albeit with some moderation) along 
with stable foreign currency lending to residents led 
banks to further reduce their reliance on net inter-bank 
borrowings from abroad. Lending in foreign currency 
to residents declined marginally to QR 101.3 billion in 
December 2014 (15.5% of total loans and 10.1% of total 
assets of the banking system) from QR 101.8 billion in 
December 2013 (17.6% of total loans and 11.2% of total 
assets of the banking system) – a decline of 0.4%. As 
a result, the net interbank borrowings of commercial 
banks from abroad declined to QR 51.1 billion in 
December 2014 from QR 52.1 billion in December 2013.

من  القوي  االئتماني  الطلب  تلبية  على  ومساعدته  املصرفي،  النظام 
جهة، والتعامل مع أية ضغوط ناجمة عن  وقف برنامج التيسير الكمي  
في الواليات املتحدة من جهة أخرى. والثانية، خالفا ألذون اخلزينة، 
بعني  األخذ  مع  العام  من  الثاني  النصف  في  السندات  إصدار  توقف 
والسندات  احلكومية،  السندات  من  بالفعل  الكبير  املخزون  االعتبار 
الصادرة في وقت سابق واملستحقة خالل العام، وتطور ظروف السيولة 
في النظام املصرفي  على خلفية هبوط أسعار النفط. وقد أدى النمو 
املطرد في ودائع العمالت األجنبية )ولو مع بعض االعتدال( جنبا إلى 
جنب مع استقرار اإلقراض بالعملة األجنبية محلياُ إلى خفض اعتماد 
البنوك على القروض بني البنوك من اخلارج.  وقد انخفض اإلقراض 
بالعملة األجنبية  للمقيمني بشكل طفيف إلى 101.3 مليار  ريال في 
القروض و 10.1٪ من إجمالي  2014 )15.5٪ من إجمالي  ديسمبر 
موجودات النظام املصرفي( من 101.8 مليار ريال في ديسمبر 2013 
)17.6٪ من إجمالي القروض و 11.2٪ من مجموع موجودات النظام 
صافي  انخفض  لذلك،  ونتيجة   .٪0.4 قدره  بانخفاض   - املصرفي( 
القروض للبنوك  من  البنوك اخلارجية ليصل الى 51.1 مليار ريال في 

ديسمبر 2014 من 52.1 مليار ريال في ديسمبر عام 2013.

As of end-2014, surplus liquidity (excess reserves plus net 
QMR deposits) increased to QR 11.6 billion from QR 6.2 
billion at end-2013 (Table 2-7). While net QMR deposits 
increased significantly as compared to end-2013, excess 
reserves declined during the year. The increase in QMR 
deposits during the year, reflected the impact of partial 
release of liquidity in January 2014 through redemption 
of maturing government bonds as well as interruptions 
of government bond auctions during the second half 
of the year as part of liquidity management strategy.

)االحتياطيات  السيولة  فائض  ارتفع   ،2014 عام  نهاية  من  اعتبارا 
إلى  القطري(  النقدي  السوق  ودائع  صافي  إلى  باإلضافة  الفائضة 
)جدول   2013 عام  نهاية  في  ريال  مليار   6.2 من  ريال  مليار   11.6
بشكل  القطري  النقدي  السوق  ودائع  صافي  ارتفع  حني  وفي   .)7-2
ملحوظ باملقارنة مع نهاية عام 2013، انخفضت االحتياطيات الفائضة 
خالل العام. وتعكس الزيادة في ودائع السوق النقدي القطري خالل 
العام، التحرير اجلزئي للسيولة في يناير 2014 عن طريق استحقاق 
السندات احلكومية فضال عن توقف مزادات السندات احلكومية خالل 

النصف الثاني من العام كجزء من استراتيجية إدارة السيولة.

Table 2-7: Liquidity Indicators (QR million)   )جدول 2-7: موؤ�شرات ال�شيولة )مليون ريال قطري 

 اال�شدارات القائمة بنهاية العام
Year-end
(Outstanding)

�شايف عمليات ال�شوق*

QMR 
(net)*

اأذون اخلزينة #

T-Bills/ Bonds#
االحتياطيات االإ�شافّية

ER

2012 8870 21000 4649

2013 599 37000 5635

2014 7358 69000 4235

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

2013.

االحتياطيات الفائ�سة     * ودائع ال�سوق النقدي - قرو�س ال�سوق النقدي   

  تت�سمن مزادات �سندات اخلزينة منذ مار�س 2013 
 #
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QMR deposit transactions, on an average, increased 
in 2014 as compared to the previous year reflecting 
comfortable surplus liquidity. Transactions were higher 
during the first half of 2014 reflecting augmentation 
of banking system liquidity through the partial 
redemption of government bonds in January 2014, as 
discussed earlier. During the second half of the year 
(especially in the last quarter), however, there was 
some moderation largely reflecting the slowdown in 
deposit growth mainly on account of decline in public 
sector deposits. Daily average deposit transactions 
increased from QR 6.2 billion in January 2014 to 
a peak of QR 7.4 billion in March 2014. After some 
moderation, it recovered during August-September 
before falling again during the last quarter (Chart 2-7). 
Banks’ recourse to the QMR lending facility (including 
auto-clearing loan) were generally subdued during 
2014, with intermittent spikes reflecting shortage 
of liquidity by some banks. There were no repo 
transactions during 2014.

ارتفعت عمليات اإيداع ال�سوق النقدي  القطري يف املتو�سط، يف عام 2014 

وكانت  لل�سيولة.  مريح  فائ�س  يعك�س  مما  ال�سابق،  العام  مع  باملقارنة 

زيادة  يعك�س  مما   ،2014 عام  من  االأول  الن�سف  خالل  اأعلى  العمليات 

لل�سندات  اجلزئي  اال�ستحقاق  خالل  من  امل�سريف  النظام  يف  ال�سيولة 

احلكومية يف يناير عام 2014، كما نوق�س اأعاله. وخالل الن�سف الثاين 

من العام )وخ�سو�سا يف الربع االأخري(،كان هناك بع�س االعتدال الذي 

يعك�س اإىل حد كبري التباطوؤ يف منو الودائع ب�سكل رئي�سي ب�سبب انخفا�س 

 6.2 االإيداع من  لعمليات  اليومي  املتو�سط    وارتفع  العام.   القطاع  ودائع 

مار�س  يف  ريال   مليار   7،4 بلغت  ذروة  اإىل   2014 يناير  يف  ريال  مليار 

قبل  و�سبتمرب  اأغ�سط�س  خالل  تعافى  فاإنه  االعتدال،  بع�س  وبعد   .2014

اأن يرتاجع مرة اأخرى خالل الربع االأخري )�سكل 2-7(. وعادت البنوك 

اإىل ت�سهيالت االقرا�س يف ال�سوق النقدي القطري، )مبا يف ذلك ت�سوية 

قرو�س ال�سيارات( ب�سكل هادئ خالل عام 2014، مع ارتفاعات متقطعة 

هناك  تكن  ومل  البنوك.  بع�س  طريق  عن  ال�سيولة  نق�س  يعك�س  مما 

معامالت الإعادة ال�سراء خالل 2014.

Chart 2-7: Daily Averages of QMR Transactions 
in 2014 

�شكل 2-7: املتو�شط اليومي لعمليات ال�شوق النقدي القطري 

يف عام  2014   

During 2014, QR 6.8 billion was absorbed through the 
QMR facility as against the release of QR 8.3 billion 
in 2013 (Table 2-8). Incrementally, QR 3.1 billion was 
impounded through reserve requirements in 2014 as 
compared with QR 4.4 billion in 2013. During the year, 
a total of QR 48 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 32 billion 
through issuance of T-bonds in 2014. 

ال�سوق  اآلية  خالل  من  ريال  مليار   6.8 ا�ستيعاب  مت   ،2014 عام  خالل 

)جدول   2013 عام  يف  ريال  مليار   8.3 �سخ  مقابل  القطري،  النقدي 

خالل  من  ريال  مليار   3.1 على  تدريجيا  التحفظ  مت  وقد    .)8-2

العام  4.4 مليار ريال يف  2014 مقارنة مع  االإلزامي يف عام  االحتياطي 

اأذون  من  ريال  مليار   48 جمموعه  ما  ا�سدار  مت  العام،   وخالل   .2013

اخلزينة من خمتلف اآجال االإ�ستحقاق يف الوقت الذي حان فيه ا�ستحقاق 

اأذون اخلزينة بنف�س القيمة. ونتيجة لذلك، مل يكن هناك امت�سا�سا من 

ال�سيولة على اأ�سا�س �سايف من خالل اأذون اخلزينة. يف املقابل، ا�ستوعب 

امل�سرف املركزي 32 مليار ريال من خالل اإ�سدار �سندات خزينة يف عام 

2014
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Table 2-8: Liquidity Management by QCB  
(QR million) 

جدول 2-8: اإدارة ال�شيولة من جانب امل�شرف املركزي  

)مليون ريال قطري(

�شايف اال�شتعياب )-(/الزيادة )+( من خالل

Net absorption (-)/release(+) through
الفرتة

Period
اآلية �شوق النقد القطري

QMR
اأذون اخلزينة

T-Bills
 �شندات اخلزينة

T-bonds
االحتياطي االإلزامي

Required Reserves
املجموع

Total

2013 8271 0 -16000 -4404 -12133

2014 -6759 0 -32000 -3077 -41835

The QCB continued with the auctions of 3-year and 
5-year government bonds introduced since March 2013 
and also introduced 7-year T-bonds in April and June 
2014 to lengthen the maturity profile and develop a 
proper yield curve. A total of QR 32 billion was issued 
during 2014, of which QR 17 billion was conventional 
bonds and the remaining were Sukuks (Table 2-9). 
All of these issuances were during the first half of the 
year, as T-bonds auctions were interrupted during the 
second half due to a host of factors, as discussed earlier. 
Moreover, most of these issuances were in January 
2014 when QR 24 billion was re-issued out of the total 
maturing 3-year bonds of QR 50 billion (including QR 33 
billion Sukuks) issued in January 2011. Despite no fiscal 
imperative, the issuance of such bonds was to facilitate 
the liquidity management framework of the QCB and 
help develop the domestic debt market, in line with the 
National Development Strategy, 2011-16.

الأجل  ال�سندات احلكومية  اإ�سدار مزادات  املركزي  وا�سل م�سرف قطر 

3 �سنوات و5 �سنوات، التي بداأ باإ�سدارها منذ مار�س 2013، وقدم اأي�سا 

2014 الإطالة ا�ستحقاق وتطوير  اأبريل ويونيو  7 �سنوات يف  �سندات باأجل 

منحنى العائد املنا�سب. وقد مت اإ�سدار ما جمموعه 32 مليار ريال خالل 

عام 2014، منها 17 مليار ريال �سندات تقليدية والباقي �سكوك )جدول 

توقفت  كما  العام،  من  االأول  الن�سف  خالل  جميعها  و�سدرت   ،)9-2

العوامل،  من  ملجموعة  نتيجة  الثاين  الن�سف  خالل  ال�سندات  مزادات 

االإ�سدارات  هذه  معظم  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  �سابق.  وقت  يف  نوق�ست 

اإجمايل  من  ريال  مليار   24 اإ�سدار  اأعيد  عندما   2014 يناير  يف  كانت 

33 مليار ريال  ال�سكوك( 3 �سنوات )مبا يف ذلك  50 مليار ريال الأجل 

اإ�سدار  فاإن  مالية،  حتمية  وجود  عدم  ورغم    .2011 يناير  يف  ال�سادرة 

املركزي  ال�سيولة مل�سرف قطر  اإدارة  اإطار  لت�سهيل  كانت  ال�سندات  هذه 

ا�سرتاتيجية  مع  مت�سيا  وذلك  املحلي،  الدين  �سوق  تطوير  يف  وامل�ساعدة 

التنمية الوطنية، 2016-2011.

Table 2-9: Treasury Bonds Issued in 2014
 (QR million) 

جدول 2-9: �شندات اخلزينة امل�شدرة يف عام 2014

) مليون ريال قطري(

Category             3-year 5-year 7-year Total النوع

Conventional   
10100 5950 950 17000 �سندات تقليدية

Sukuk             
9100 4950 950 15000 �سكوك

Total           19200 10900 1900 32000 االإجمايل

Interest Rates

Stable inflation along with comfortable liquidity 
position helped in maintaining low interest rates in 
various segments of the financial market during 2014. 
Despite oil price induced fall in export earnings and 
government revenues and the consequent moderation 
in government deposits in the second half, systemic 
liquidity was comfortable during 2014 reflecting 
QCB’s active liquidity management operations. In the 
money market, this was reflected in lower inter-bank 
interest rates during the year. This was in contrast with 
the  spikes seen during the second half of 2013 largely 

اأ�شعار الفائدة

يف  لل�سيولة  املريح  الو�سع  مع  جنب  اإىل  جنبا  الت�سخم  ا�ستقرار  �ساعد 

احلفاظ على معدالت فائدة منخف�سة يف خمتلف قطاعات ال�سوق املايل 

على  اأثر  من  النفط  �سعر  انخفا�س  اأحدثه  ما  ورغم   .2014 عام  خالل 

اعتدال يف  عليه من  ترتب  وما  واالإيرادات احلكومية،  ال�سادرات  عوائد 

الودائع احلكومية يف الن�سف الثاين، فاإن ال�سيولة النظامية كانت مريحة 

خالل 2014، مما يعك�س عمليات م�سرف قطر املركزي الن�سطة يف اإدارة 

ال�سيولة. ويف �سوق املال، انعك�س ذلك يف �سورة انخفا�س اأ�سعار الفائدة 

االرتفاعات   مع  تناق�س  وجود  اإىل  اأدى  مما  العام.  خالل  البنوك  بني 

كبري  حد  اإىل  تعك�س  والتي   2013 عام  من  الثاين  الن�سف  �سهدها  التي 

بنك  قبل  من  الكمي  التي�سري  برنامج  وقف  عن  للحديث  ال�سوق  فعل  رد 
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reflecting market reaction to talk of QE tapering by the 
US Fed. However, when the actual QE taper started 
in January 2014, the market reaction was less, which 
combined with the augmentation of banking liquidity 
by QR 26 billion through maturing government 
bonds, caused the overnight rate to drop to a low of 
0.40% in February 2014, which recovered somewhat 
subsequently. The overnight rate was, however, placed 
in a wider range of 0.40−0.75% in 2014 as compared 
with 0.66-0.93% in 2013, largely reflecting the sharp 
fall at the lower end of the range. However, interest 
rates declined at both end of the maturity spectrum 
for both the interbank and overnight rates in 2014 as 
compared with 2013 (Table 2-10). 

االحتياطي الفيدرايل يف الواليات املتحدة. ومع ذلك، عندما بداأ برنامج 

اأقل، مع  2014، كان رد فعل ال�سوق  التي�سري الكمي الفعلي يف يناير عام 

زيادة ال�سيولة امل�سرفية بنحو 26 مليار ريال، نتيجة ا�ستحقاق ال�سندات 

اأدنى  اإىل  واحدة  لليلة  الفائدة  معدل  خف�س  يف  ت�سبب  ذلك   احلكومية، 

وقت  ما يف  اإىل حد  تعافى  واإن   ،  2014 فرباير  0.40٪ يف  عند  م�ستوى 

وا�سعة  تراوح  �سمن جمموعة  واحدة، قد  ليلة  فائدة  وكان معدل  الحق. 

عام  يف   ٪0.93-0.66 مع  مقارنة   2014 عام  يف  من٪0.75-0.40 

من  االأدنى  الطرف  يف  حادًا  انخفا�سًا  كبري  حد  اإىل  يعك�س  مبا   ،2013

الهام�س. ومع ذلك، انخف�ست اأ�سعار الفائدة على كل من طريف الهام�س 

على حد �سواء بني البنوك ومعدالت ليلة واحدة يف عام 2014 باملقارنة مع 

2013 )جدول 10-2(.

Table 2-10: Inter-bank Market Indicators 
(Average of the months)

جدول 2-10: موؤ�شرات �شوق ما بني البنوك 

)متو�شط ال�شهور(

Indicator 2013 2014 املوؤ�ّشر

Overnight Rate (%) 0.77 0.65
متو�سط �سعر الفائدة لليلة واحدة  )٪(

Overnight Rate Range (%) 0.66-0.93 0.40-0.75
نطاق �سعر الفائدة لليلة واحدة )٪(

Volatility in Overnight Rate* 10.5 14.8
التقلبات يف �سعر الفائدة لليلة واحدة*

Inter-bank Rate Range (%) 0.62-1.56 0.40-1.50
نطاق �سعر الفائدة بني البنوك )٪(

*:	Coefficient	of	variation معامل االختالف

The overnight interbank interest rate recovered 
somewhat from the low of February, but remained 
below the QMR deposit rate during 2014, reflecting 
generally comfortable surplus liquidity with commercial 
banks (Chart 2-8). 

تعافى �سعر الفائدة بني البنوك لليلة واحدة اإىل حد ما من اأدنى م�ستوى  

له وامل�سجل يف فرباير، لكنه بقي اأقل من �سعر الفائدة على ودائع ال�سوق 

�سيولة  فائ�س  عموما  يعك�س   مما   ،2014 عام  خالل  القطري  النقدي 

مريحة لدى البنوك التجارية )�سكل 8-2(.

Chart 2-8: Policy Rates and the Overnight Rate �شكل 2-8: اأ�شعار الفائدة االأ�شا�شية ومعّدل الفائدة لليلة واحدة
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Yields on T-bills, which were in line with market 
fundamentals and moved in tandem with the evolving 
liquidity scenario, also eased during the year. Implicit 
yield on 91-day T-bills generally remained higher than 
the overnight interbank rate. It decreased from 1.21% 
in December 2013 to a low of 0.67% in July 2014 before 
increasing to 0.78% in December 2014 (Chart 2-9). 

مع  تتما�سى  التي  اخلزينة  اأذون  على  العائد  تراجع  العام،  خالل  اأي�سا 

اأ�سا�سيات ال�سوق وانتقل جنبا اإىل جنب مع �سيناريو ال�سيولة املتطورة اأثناء 

العام. وبقي العائد ال�سمني على اأذون اخلزينة الأجل 91 يومًا عموما اأعلى 

من �سعر الفائدة بني البنوك لليلة واحدة. وانخف�ست الن�سبة من ٪1.21 

يف دي�سمرب 2013 اإىل اأدنى م�ستوى لي�سل اإىل 0.67٪ يف يوليو 2014 قبل 

اأن يرتفع اإىل 0.78٪ يف دي�سمرب 2014 )�سكل 9-2(.

     Chart 2-9: Implicit Yield of Treasury Bills  �شكل 2-9: العائد ال�شمني الأذونات اخلزينة

Qatar interbank offered rate (QIBOR) introduced in 
May 2012 has played an important guiding role for 
banks in determining interbank rates. QIBOR and 
interbank rates have generally co-moved since then, 
except in periods of market volatility caused by 
external factors. During 2014, while the movement 
in QIBOR and overnight rate showed similar trend, 
the overnight rate remained consistently below the 
QIBOR, reflecting comfortable surplus liquidity in the 
system (Chart 2-10). 

مت االإعالن عن موؤ�سر)كيبور( ل�سعر الفائدة بني البنوك  يف قطر يف مايو 

بني  الفائدة  اأ�سعار  حتديد  يف  للبنوك  هاما  مر�سدا  دورا  ولعب   ،2012

واأ�سعار الفائدة بني البنوك  معا منذ ذلك  البنوك. وحترك هذا املوؤ�سر 

اإال يف فرتات تقلبات ال�سوق التي كان �سببها العوامل اخلارجية.  احلني، 

اجتاهًا  واحدة  ليلة  ومعدل  املوؤ�سر  حركة  اأظهرت   ،2014 عام  وخالل 

�سيولة مريح  فائ�س  ليعك�س  املوؤ�سر،  با�ستمرار حتت  املعدل  مماثاًل، ظل 

يف النظام )�سكل 10-2(.

Chart 2-10: Interbank Rate and QIBOR 
(overnight)

�شكل 2-10: معّدل الفائدة بني البنوك وموؤ�ّشر كيبور 

)لليلة واحدة(
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QCB’s success in maintaining a soft interest rate regime 
in support of economic growth was also evident from 
the cost of deposits and lending rate of banks. Barring 
for 1-year deposits, the weighted average interest 
rates on customer deposits for all maturities came 
down at the end of 2014 from the levels prevailing at 
the end of 2013 – the decline ranging from 2−59 basis 
points (Table 2-11). Deposit interest rates declined by 
a higher magnitude in 2014 than in 2013.

فائدة  �سعر  نظام  على  احلفاظ  يف  املركزي  قطر  م�سرف  جناح  كان 

منخف�س لدعم النمو االقت�سادي، وا�سحا اأي�سا  يف تكلفة الودائع و�سعر 

املتو�سط  جاء  واحدة،  ل�سنة  الودائع   وبا�ستثناء  البنوك.  من  االقرا�س 

املرجح الأ�سعار الفائدة على ودائع العمالء لكافة االآجال اأقل يف نهاية عام 

2014 من امل�ستويات ال�سائدة يف نهاية عام 2013 - انخفا�سًا يرتاوح ما 

الفائدة  اأ�سعار  انخف�ست  وقد   .)11-2 )جدول  اأ�سا�س  نقطة   59-2 بني 

على الودائع يف عام 2014 باأكرث مما حدث يف عام 2013.

Table 2-11:  Weighted Average Interest Rates on 
Customer Deposits (%) 

جدول 2-11: املتو�شط املرجح الأ�شعار الفائدة على ودائع العمالء )%(

Period

فرتة ا�شتحقاق الودائع االآجلة

Time deposit maturities 
الفرتة

�شهر

1 month
3 اأ�شهر

3 months
6 اأ�شهر

6 months
�شنة

1 year
اأكرث من �شنة

Greater than 1 year

Dec-12 1.54 1.57 1.58 1.67 2.45 دي�سمرب 2012

Dec-13 1.27 1.38 1.33 1.20 2.11 دي�سمرب 2013

Dec-14 0.95 1.28 1.31 1.62 1.52  دي�سمرب 2014

Change during 2013 -0.27 -0.19 -0.25 -0.47 -0.34 التغرّي خالل 2013

Change during 2014 -0.32 -0.10 -0.02 0.42 -0.59 التغرّي خالل 2014

Similar to deposit rates, weighted average interest 
rates on credit facilities also declined further during 
2014. Barring interest rate on credit facilities for credit 
cards, which increased sharply, interest rates on all 
other credit facilities declined at end-2014 from their 
end-2013 level - the decline ranging from 25−57 basis 
points (Table 2-12).

وب�سكل مماثل، انخف�س املتو�سط املرجح الأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت 

الفائدة  اأ�سعار  وبا�ستثناء   .2014 اأخرى خالل عام  اأي�سا مرة  االئتمانية 

على الت�سهيالت االئتمانية للبطاقات االئتمانية، والتي زادت ب�سكل حاد، 

االئتمانية  الت�سهيالت  جميع  على  الفائدة  معدالت  انخف�ست  قد  اأي�سًا 

2013 مبا يرتاوح  ما بني  االأخرى يف نهاية عام 2014 من م�ستوى نهاية 

25-57 نقطة اأ�سا�س )جدول 12-2(.

Table 2-12: Weighted Average Interest Rates on 
Credit Facilities (%) 

جدول 2-12: املتو�شط املرجح ملعدالت الفائدة على الت�شهيالت 

االإئتمانية )%(

Period

اآجال القرو�ص 

  Loan category
اأقل من �شنة

Less than
1 year

من �شنة اإىل ثالث �شنوات

1 year and above but
less than 3 yrs

ثالث �شنوات اأو اأكرث

More than or
equal to 3 yrs

ال�شّيارات

Cars
البطاقات االئتمانّية

Credit cards
الفرتة

Dec-12 
5.27 6.30 5.58 5.44 9.11 دي�سمرب 2012

Dec-13 
5.00 5.86 5.19 5.50 8.13 دي�سمرب 2013

Dec-14 
4.75 5.61 4.72 4.93 9.64  دي�سمرب 2014

Change during 2013
-0.27 -0.44 -0.39 0.06 -0.98 التغرّي خالل 2013

Change during 2014
-0.25 -0.25 -0.47 -0.57 1.51 التغرّي خالل 2014
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Concluding remarks

Domestic liquidity condition was comfortable, 
despite oil price-induced moderation in public sector 
deposits, reflecting pro-active liquidity management 
by the QCB. Despite no changes in policy rates, 
both money market and credit market rates generally 
eased reflecting comfortable liquidity and stable 
inflation. In this environment, private sector demand 
for credit increased reflecting strong non-hydrocarbon 
GDP growth in line with the economic diversification 
strategy. Although overall inflation remained stable 
reflecting moderation in broad money supply growth, 
sectoral price pressures, especially from rentals and 
energy, pushed intra-year inflation to a peak in August. 
While rentals increases reflected growing population 
pressures on existing housing supply, the diesel price 
hike effected in May 2014 also had some impact, 
both direct and indirect. The subdued global inflation 
and softer oil and other commodity prices, however, 
helped contain inflation. Strong growth coupled with 
low inflation, not only provided QCB the flexibility 
to continue with its current monetary policy stance 
but also to further strengthen the macroprudential 
regulations to promote financial stability.  

Many challenges, however, remain. In the short-
term uneven global growth, especially slowdown 
in emerging markets, and low oil prices could imply 
revenue losses from hydrocarbon exports with systemic 
implications. The uncertainty surrounding the pace 
and extent of monetary policy normalization in the US 
and the associated financial market volatilities could 
pose spillover risks. Although banks remain sound and 
resilient and liquidity is comfortable, extra vigilance to 
spillover risks may be warranted.

 In this backdrop, liquidity management will be 
important for ensuring credit flow to the productive 
sectors in a cost-effective manner for supporting 
economic diversification. In view of sectoral price 
pressures, keeping overall 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.

مالحظات ختامية

ودائع  االعتدال يف  الرغم من  املحلية مريحة، على  ال�سيولة  جاءت حالة 

اإدارة  بذلك  عاك�سًا  النفط.،  �سعر  انخفا�س  عن  الناجت  العام  القطاع 

من  الرغم  وعلى  املركزي.  قطر  م�سرف  قبل  من  لل�سيولة  ا�ستياقية 

اأ�سعار  فاإن   االأ�سا�سية،  الفائدة  اأ�سعار  يف  تغيريات  اأي  حدوث  عدم 

حالة  يعك�س  مبا  عموما  تراجعا  قد  كليهما  االئتمان  �سوق  و  املال  �سوق 

القطاع  طلب  زاد  البيئة،  هذه  ويف  الت�سخم.  وا�ستقرار  لل�سيولة،  مريحة 

االإجمايل  املحلي  للناجت  القوي  النمو  يعك�س  مما  االئتمان  على  اخلا�س 

وعلى  االقت�سادي.  التنويع  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  مبا  النفطي  غري 

منو  يف  االعتدال  يعك�س  مبا  م�ستقرا  ظل  العام  الت�سخم  اأن  من  الرغم 

املعرو�س النقدي،  فاإن �سغوط االأ�سعار يف بع�س القطاعات وخا�سة من 

االيجارات والطاقة قد دفع الت�سخم خالل العام اإىل االرتفاع لي�سل اإىل 

ذروته يف اأغ�سط�س. وبينما تعك�س الزيادة يف االيجارات تزايد ال�سغوط 

فاإن   2014 مايو  منذ  القائمة،  امل�ساكن  من  املعرو�س  على  ال�سكانية 

اأو  املبا�سرة  �سواء  التاأثري،  بع�س  اأي�سا  له  كان  قد  الديزل  اأ�سعار  ارتفاع 

ال�سيطرة   حتت  فبقي  العاملي  الت�سخم  اأما  الت�سخم.  على  املبا�سرة  غري 

النمو  �ساعد  وقد  االأخرى.  ال�سلع  واأ�سعار  النفط  اأ�سعار  تراجع  ب�سبب 

املركزي  قطر  م�سرف  الت�سخم  معدالت  انخفا�س  جانب  اإىل  القوي 

احلالية  النقدية  ال�سيا�سة  موقف  ملوا�سلة  املرونة  منحه  يف  فقط  لي�س 

املايل. اال�ستقرار  لتمكني  الكلية  االحرتازية  االأنظمة  لتعزيز  اأي�سا   ولكن 

الق�سري  املدى  وعلى  قائمة.  ذلك  مع  التحديات،  من  العديد  تزال  وال 

النا�سئة،  االأ�سواق  يف  التباطوؤ  �سيما  وال  املتكافئ،  غري  العاملي  النمو  فاإن 

وانخفا�س اأ�سعار النفط ميكن اأن يعني اخل�سائر يف االإيرادات من �سادرات 

النفط والغاز مع ما ي�سكله ذلك من م�سامني. وميكن اأن ت�سكل حالة عدم 

اليقني املحيطة بوترية ومدى تطبيع ال�سيا�سة النقدية يف الواليات املتحدة 

وما يرتبط بها من تقلبات يف االأ�سواق املالية من خماطر غري مبا�سرة. 

وعلى الرغم من اأن البنوك ال تزال �سليمة وقوية، ولديها �سيولة مريحة، 

ولكن يجب احلذر من انت�سار املخاطر الغري املتوقعة. 

تدفق  ل�سمان  مهمة  �ستكون  ال�سيولة  اإدارة  فاإن  اخللفية،  هذه  �سوء  يف 

االئتمان اإىل القطاعات االإنتاجية بطريقة فعالة من حيث التكلفة لدعم 

فاإن  القطاعات  بع�س  على  االأ�سعار  ل�سغط  ونظرًا  االقت�سادي.  التنويع 

اإبقاء معدالت الت�سخم العام حتت ال�سيطرة لدعم النمو ال تزال على راأ�س 

الئحة االأولويات. ويف هذا ال�سدد، ال يزال م�سرف قطر املركزي يقظًا، 

والنقدية بحكمة  الكلية  االحرتازية  ال�سيا�سة  اأدوات  ا�ستخدام  و�سيوا�سل 

لتعزيز اال�ستقرار النقدي واملايل.
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Introduction

As Chapter 1 points out, significant macroeconomic 
developments took place during 2014 both at the 
global and domestic levels. Uncertainties remain 
elevated at the global level. The timing and pace 
of normalisation of monetary policy in the U.S., 
extraordinary easiness in the monetary policies in 
the Euro Area and Japan and divergence in growth 
trajectory across the world impact each economy 
differently depending upon its structure and its level 
of integration with the global economy.  

Given the several linkages between the real and 
financial sectors, various global and domestic 
macroeconomic developments impact the banking 
sector in Qatar through various channels. One recent 
macroeconomic development that impacts the Qatar 
economy and the banking sector substantially is 
the decline in oil prices. The latest Global Financial 
Stability Report (GFSR) of IMF has highlighted the 
implications of high oil prices for the financial sector 
(Box 3-1).

مقدمة

كما ي�سري الف�سل االأول، حدثت تطورات هامة  يف االقت�ساد الكلي خالل 

عام 2014  على ال�سعيدين العاملي واملحلي. وال تزال حالة  عدم اليقني 

ال�سيا�سة  تطبيع  وترية  توقيت  حيث  من  العاملي  امل�ستوى  على  مرتفعة 

النقدية يف الواليات املتحدة، وال�سهولة غري العادية يف ال�سيا�سات النقدية 

اأنحاء  جميع  يف  النمو  م�سار  يف  واالختالف  واليابان،  اليورو  منطقة  يف 

العامل. وقد اأثر ذلك على كل اقت�ساد ب�سكل خمتلف، اعتمادا على هيكلها 

وم�ستوى التكامل مع االقت�ساد العاملي .

فاإن خمتلف  واملايل،  احلقيقي  القطاعني  بني  املتعددة  للروابط  وبالنظر 

التطورات االقت�سادية الكلية العاملية واملحلية توؤثر على القطاع امل�سريف 

يف دولة قطر من خالل قنوات خمتلفة. ومن بني التطورات امل�ستجدة على 

�سعيد االقت�ساد الكلي التي توؤثر يف االقت�ساد القطري والقطاع امل�سريف 

ب�سكل جوهري، م�ساألة  انخفا�س اأ�سعار النفط. وقد �سلط  اأحدث تقرير 

ل�سندوق النقد الدويل  عن اال�ستقرار املايل، ال�سوء على االآثار املرتتبة 

على ارتفاع اأ�سعار النفط على القطاع املايل )االإطار 1-3(.

Box 3-1: Channels of Transmission of Decline in Oil 
Prices to the Financial Sector
The impact of decline in oil prices is felt through increase 
in credit risks, decline in reserves available with the oil 
exporters and impacts the financial infrastructure adversely. 
Some of the channels highlighted in the latest IMF GFSR 
(April 2015) are briefly presented below.

Increase in country refinancing risk – Depending upon 
the level of fiscal breakeven price of each country and the 
extent of fall in oil prices, oil based economies may witness 
fall in fiscal buffers. Significant repricing by investors is 
reflected in bond spreads, equity prices and currency 
movements. Risk premiums may widen and refinancing 
may become more difficult and costly.

Increase in corporate refinancing risk – In declining oil 
price scenario, banks and corporate bond investors tend 
to reduce their exposures to the energy sector. Thus the 
corporate in the energy sector have to face difficulties 
on two fronts, lower revenue and higher funding costs. 
According to Fitch fall in oil prices may lead to defaults by 
corporates in the energy sector with a lag of 12 months. 
Exploration and production firms with high cost bases may 
encounter difficulties in servicing their debt.

Decline in oil exporter reserves and liquidity – In the 
past, the surpluses of the oil exporting countries have been 
an important source of funds for the banks and the capital 
markets. In 2014, there has been $88 billion contraction in 
oil exporter reserves and is likely to go down further in 2015. 
Though there may be some gains to the oil importers, the 
savings and portfolio preferences may not remain the same 
and the changes may lead to disruptions in the markets 
and impact the nature of funds available to the banks.

�إطار 3-1: قنوات انتقال اأ�شعار النفط املنخف�شة اإىل القطاع املايل

االئتمان،  زيادة مخاطر  النفط من خالل  أسعار  االنخفاض في  أثر  يظهر 
وانخفاض االحتياطيات املتوفرة لدى الدول املصدرة للنفط، والتأثير السلبي 
لذلك على البنية التحتية املالية. وفيما يلي بيان موجز ببعض قنوات التأثير 

التي سلط تقرير صندوق النقد الدولي )أبريل 2015( الضوء عليها:

زيادة مخاطر إعادة متويل البلد - تبعا ملستوى سعر التعادل املالي في كل بلد، 
النفط، قد  التي تعتمد على  النفط، حيث االقتصادات  ومدى انخفاض أسعار 
ِقبل  من  التسعير  إعادة   وتنعكس  املالية.  االحتياطيات  في  انخفاضا  تشهد 
املستثمرين على هوامش السندات، وأسعار األسهم وحتركات العملة بشكل كبير. 

وقد تتسع عالوات املخاطر، وقد تصبح إعادة التمويل أكثر صعوبة وتكلفة.

زيادة مخاطر إعادة التمويل للشركات - في سيناريو انخفاض أسعار النفط، 
متيل البنوك ومستثمري سندات الشركات إلى تقليل تعرضها لقطاع الطاقة. 
جبهتني،  على  صعوبات  مواجهة  عليها  الطاقة  قطاع  شركات  فإن  وبالتالي 
انخفاض  فإن  لفتش،   ووفقا  التمويل.  تكاليف  وارتفاع  اإليرادات،  انخفاض 
السداد  الطاقة  عن  الشركات في قطاع  تخلف  إلى  يؤدي  قد  النفط  أسعار 
مبقدار 12 شهر. وقد تواجه شركات االستكشاف واإلنتاج التي لديها قاعدة 

تكلفة عالية صعوبات في خدمة ديونها.

كانت  املاضي،  في   - والسيولة  للنفط،  املصدرة  الدول  احتياطيات  تراجع 
األموال  مصادر  من  هاما  مصدرا  للنفط،  املصدرة  البلدان  لدى  الفوائض 
88 مليار  انكماش بقيمة  2014، حدث  املال. وفي عام  للبنوك وأسواق رأس 
أكثر  تنخفض  أن  املرجح  ومن  للنفط،  املصدرة  الدول  احتياطيات  في  دوالر 
في عام 2015. وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك بعض املكاسب ملستوردي 
أن  ويكن  هي،  كما  تظل  ال  قد  احملافظ  وتفضيالت  املدخرات  فإن  النفط، 
تؤدي التغييرات إلى اضطرابات في األسواق، وتؤثر على طبيعة األموال املتاحة 

للبنوك.
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Strains on financial infrastructure – There has been 
high level of non-commercial speculative investment in 
oil related financial instruments and markets. Banks have 
also developed exposure to trading activities in commodity 
markets including oil. Based on some indicators, the IMF 
has opined that there are severe dislocations in the markets 
and there is a need for financial intermediaries to remain 
alert for threats to efficient market functioning.   

الضغوط التي تتعرض لها الُبنية التحتية املالية - كان هناك مستوى عال من 
املضاربة في االستثمارات غير التجارية، في األدوات املالية واألسواق املالية 
املتعلقة بالنفط. وقد طورت البنوك أيضا التعرض ألنشطة التداول في أسواق 
السلع مبا فيها النفط. واستنادا إلى بعض املؤشرات، فقد رأى صندوق النقد 
املاليني لديهم  الوسطاء  الدولي أن هناك اختالالت شديدة في األسواق وأن 
حاجة إلى البقاء في حالة تأهب ملواجهة  تهديدات قد تؤثر على كفاءة أداء 

السوق.

The oil prices had declined steeply in the second half of 
2014. The impact on the growth of the Qatar banking 
sector assets during 2014, however, was relatively 
moderate (Chart 3-1).  There was some deceleration in 
the growth of assets of banking sector but it continued 
to grow at a significantly positive rate. 

وكانت اأ�سعار النفط  قد تراجعت ب�سكل حاد يف الن�سف الثاين من عام 

امل�سريف  القطاع  موجودات  منو  على  ذلك  تاأثري  كان  ذلك،  ومع   .2014

هناك  وكان   .)1-3 )ال�سكل  ن�سبيا  معتدال   2014 عام  خالل  القطري 

بع�س التباطوؤ يف منو موجودات القطاع امل�سريف، لكنها ا�ستمرت يف النمو 

مبعدل اإيجابي اإىل حد كبري.

Chart 3-1: Growth in Oil Prices and Banking 
Assets (annual average)

�شكل 3-1: تطور اأ�شعار النفط ، وموجودات البنوك 

)متو�سط �سنوي(

It is possible that the oil price started declining only 
the second half of 2014 and due to some lag in the full 
pass through of the effect of decline in oil prices, the 
impact is expected to be more visible going forward. 
However, more recent data indicate persistence of 
significantly positive growth in banking assets which 
can be attributed to fiscal buffers and forex reserves 
built in the recent past and the continued thrust on 
various planned projects as reflected in the sustained 
growth of the economy.   
Apart from significant macroeconomic developments, 
the performance and health of banks in Qatar were also 
impacted by major regulatory developments during 
2014. Qatar has been in the forefront in implementation 
of international standards and regulation on the 
banking sector. As mentioned in the previous year FSR, 
implementation of Basel III Pillar I capital requirements 
started in January 2014 among all banks in Qatar. 
The banks were asked to comply with Basel III capital 
requirements like minimum capital ratios for common 
equity tier 1 capital, tier 1 capital and total capital 
ratio. Furthermore, the banks have also been asked 
to maintain capital conservation buffer. The modalities 
for maintenance of countercyclical buffers are being 
worked out and is expected to be implemented in 
2016. Domestic systemically important banks (DSIBs) 
have also been instructed to maintain additional capital 
buffers in a phased manner from 2016 (Box 3-2). 

الأن  اأ�سعار النفط بداأت يف الرتاجع يف الن�سف الثاين من 2014، وب�سبب 

بع�س التاأخري يف مترير كامل اأثر االنخفا�س، فمن املتوقع لذلك اأن  تكون 

االآثار اأكرث و�سوحا مبرور الوقت. ومع ذلك، اأ�سارت اأحدث البيانات اإىل 

ا�ستمرار حدوث منو اإيجابي كبري يف املوجودات امل�سرفية، وهو  ما  ُيعزى 

اإىل احتياطات مالية واحتياطى من النقد االأجنبي، والتي مت تكوينها يف 

النحو  على  لها  املخطط  امل�ساريع  خمتلف  يف  ل  واملتوا�سِ القريب  املا�سي 

املبني يف النمو امل�ستدام لالقت�ساد. 

و�سحة  اأداء  فاإن  كبرية،  كلية  اقت�سادية  تطورات  عن  النظر  وب�سرف 

البنوك يف قطر قد تاأثرت اأي�سا بالتطورات التنظيمية الرئي�سية خالل عام 

والتنظيمية يف  الدولية  للمعايري  املنفذين   وكانت قطر يف طليعة   .2014

القطاع امل�سريف. وكما هو مذكور يف تقرير اال�ستقرار املايل للعام ال�سابق، 

بداأ تنفيذ متطلبات بازل 3 ب�ساأن راأ�س املال االأ�سا�سي يف يناير 2014 بني 

جميع البنوك يف قطر. وطلب من البنوك االمتثال ملتطلبات بازل 3 ب�ساأن  

راأ�س املال، مثل احلد االأدنى  لن�سبة راأ�س املال العادي امل�ستوى 1، والطبقة 

1 من راأ�س املال، والن�سبة الإجمايل راأ�س املال. وعالوة على ذلك، ُطلب من 

البنوك احلفاظ على هام�س االأمان التحوطي لراأ�س املال. ويجري العمل 

على اإعداد هام�س التحوطات للتقلبات االقت�سادية ، ومن املتوقع اأن يتم 

النظامية   االأهمية  ذات  املحلية   البنوك  مرت 
ُ
واأ  .2016 عام  تنفيذها يف 

باحلفاظ على هوام�س روؤو�س اأموال اإ�سافية على مراحل اعتبارا من عام 

2016 )االإطار 2-3(.
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Box 3-2: Domestic Systemically Important Banks (DSIBs)
In July 2014, QCB issued guidelines on the framework 
for DSIBs which deals with identification, calibration 
and treatment of DSIBs in Qatar.  The objective of the 
framework is to: (a) identify the banks whose failure 
or distress may lead to significant adverse impact on 
the Qatar banking sector, the financial system or the 
economy, (b) reduction in the probability of failure 
of DSIBs, and (c) reduction in the impact of distress 
or failure of DSIBs. The identification of banks as 
DSIBs is done on the basis of their size, domestic 
interconnectedness, complexity and substitutability. 

These guidelines categorises the DSIB scores into 
eight categories with different higher loss absorbency 
(HLA) capital requirement. The identified DSIBs are 
required to put in place sound capital planning process 
and develop capital plans that are proportionate to its 
profile and complexity. The banks will also be required 
to submit Recovery Plans to QCB on annual basis. 

Six banks have been notified as DSIBs. The DSIB 
framework has HLA capital requirement ranging 
from 0.5% to 2.5%. One top bucket at 3.5% of 
capital charge has been left vacant currently for 
future use. The effective implementation of capital 
requirement for each identified DSIBs is going to be 
implemented in a phased manner during 2016-19.

�إطار 3-2: البنوك املحلية ذات االأهمية النظامية:

التوجيهية  املبادئ  املركزي  قطر  م�سرف  اأ�سدر   ،2014 يوليو  يف 

مع  يتعامل  الذي  النظامية  االأهمية  ذات  املحلية  البنوك  اإطار  ب�ساأن 

من  والهدف  قطر.  يف  البنوك  من  النوع  هذا  وعالج  ومعايرة  حتديد 

اإىل  �سيقها  اأو  ف�سلها  يوؤدي  التي   البنوك  حتديد  )اأ(  هو:  االإطار 

اأو  املايل،  والنظام  القطري،  امل�سريف  القطاع  على  كبري  �سلبي  تاأثري 

االقت�ساد، )ب( احلد من احتمال ف�سل اأحد هذه البنوك و )ج( احلد 

على  النظامية  البنوك  حتديد  ويتم  لها.  الف�سل  اأو  ال�سدة  تاأثري  من 

واإحاللها. وتعقيداتها  ترابطها  ومدى  اأ�سا�س حجمها، 

هذه املبادئ التوجيهية ت�سنف البنوك النظامية يف ثمان فئات خمتلفة 

مع متطلبات راأ�س مال اأعلى لفقدان االمت�سا�س . ويطلب من البنوك 

امل�سنفة مهمة نظاميًا بو�سع خطط �سليمة لراأ�س املال وتطوير خطط 

البنوك  تتنا�سب مع مكانتها وتطورها. كما يطلب من  التي  املال  راأ�س 

�سنوي. اأ�سا�س  على  املركزي  قطر  مل�سرف  العالج  خطط   تقدمي 

حدد  وعليه  مهمة،  نظامية  بنوك  باأنها  بنوك  �ستة  اإخطار  مت 

لفقدان  اأعلى  مال  راأ�س  النظمية  االأهمية  ذا  املحلية  البنوك  اإطار  

فئة   ترك  مت  وقد    .٪2.5 اإىل   ٪0.5 بني  ما  الراأ�سمايل  االمت�سا�س 

التنفيذ  امل�ستقبل.  يف  ال�ستخدامها  حاليا  �ساغرة   ٪3.5 بن�سبة  اأعلى  

املحددة  النظامية  البنوك  من  فئة  لكل  املال  راأ�س  ملتطلبات  الفعال 

.19 -2016 �سوف يتم تنفيذها على مراحل خالل الفرتة 

Capital requirements as per Pillar 2 are to be 
undertaken by banks under Internal Capital Adequacy 
Assessment Process (ICAAP) and reported annually to 
QCB for review. QCB is in the process of formalizing 
the parameters and minimum requirements for the 
ICAAP process.

Supplementing the capital requirements, liquidity 
coverage ratio (LCR) requirements have been imposed 
on banks to take care of short-term liquidty. The minimum 
LCR required has been set at 60% starting from 2014 and 
will be increased by 10% every year to reach 100% in 
2018. Banks are required to report LCR both on solo and 
consolidated basis. Banks are also notified to submit LCR 
in currencies which are significant for banks. 

In addition, banks are required to maintain Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) at a minimum of 70% starting 
from 2015 and increased by 10% every year to reach 
100% by 2018. Implementation of Leverage Ratio 
started with effect from September 2014 as per the 
finalized BCBS document issued in January 2014 to 
test a Tier 1 leverage ratio of 3%. Financial penalties 
will be imposed on violation of the ratios.

Given the backdrop of the macroeconomic and 
regulatory developments delineated above, this Chapter 
examines the changes in the components of balance 
sheet, income and expenses, prudential indicators, 
stress testing of the banking sector and the health of 
financial institutions in the Qatar Financial Centre (QFC).

قبل  من  اتخاذها  يتعني  التي  هي   2 للمحور  وفقا  املال  راأ�س  متطلبات 

البنوك يف ظل عملية تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي، واأن يقدم تقريرا 

�سنويا عنها مل�سرف قطر املركزي للمراجعة. ويعمل امل�سرف على و�سع 

ال�سيغة الر�سمية ملعايري ومتطلبات احلد االأدنى لعملية تقييم راأ�س املال 

الداخلي. والإكمال متطلبات راأ�س املال.

فقد مت فر�س ن�سبة تغطية ال�سيولة على البنوك لرعاية ال�سيولة يف املدى 

بدءا   ٪60 بن�سبة  ال�سيولة  لتغطية  املطلوب  االأدنى  وتقرر احلد  الق�سري. 

من عام 2014 على اأن  تزداد بن�سبة 10٪ �سنويا لت�سل اإىل 100٪ يف عام 

2018. والبنوك مطالبة  برفع تقارير عن ن�سبة تغطية ال�سيولة على املركز 

املايل االإفرادي للبنك اأو املجمع مع فروعه باخلارج. ويتم اإخطار البنوك 

اأي�سا اأن تقدم ن�سبة تغطية ال�سيولة للعمالت التي تعترب هامة بالن�سبة لها.

باالإ�سافة اإىل ذلك، يطلب من البنوك احلفاظ على  ن�سبة �سايف التمويل 

2015، واأن تزداد  اأدنى ابتداءا من عام  70٪  كحد  امل�ستقر عند م�ستوى 

بن�سبة 10٪ �سنويا لت�سل اإىل 100٪ بحلول عام 2018. وقد بداأ تنفيذ ن�سبة 

للنظام  2014 وفقا لوثيقة جلنة بازل  الرافعة املالية اعتبارا من �سبتمرب 

امل�سريف النهائية التي �سدرت يف يناير 2014 الختبار امل�ستوى 1 للرافعة 

املالية بن�سبة 3٪. و�سيتم فر�س غرامات مالية على خمالفة الن�سب.

على خلفية هذه التطورات االقت�سادية الكلية والتنظيمية املبينة اأعاله، يتناول 

هذا الف�سل التغريات التي طراأت على مكونات امليزانية العمومية واالإيرادات 

وامل�سروفات، وموؤ�سرات احليطة واختبار ال�سغط للقطاع امل�سريف، و�سحة 

املوؤ�س�سات املالية يف مركز قطر للمال.
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Performance of Major Banks in GCC

Decline in oil prices and continuation of global 
slowdown has significant implications for all the GCC 
economies and for their financial sectors. However, 
the impact is expected to vary based on inter alia 
the dependence of the economy on oil exports, 
diversification of the economy, fiscal breakeven price 
of oil, fiscal balance and buffers, current account 
balance and forex reserves.

Based on Bankscope data available for the top 7 banks 
of each GCC country (top 6 for Kuwait), it was observed 
that Oman recorded the highest growth (13.5%) in 
banking assets followed by Qatar (11.3 %), Saudi 
Arabia (11.2%), UAE (10.1 %), Kuwait (8.5 %) Bahrain 
(5.7%). Select indicators of the performance and 
health of the banking system in the GCC countries are 
presented in Table 3-1. Profitability during 2014 varied 
among the GCC economies. While Kuwait, Qatar, 
Saudi Arabia and UAE recorded some improvement 
in terms of return on assets (RoA) and return on equity 
(RoE), Bahrain and Oman witnessed deterioration.   

Impairment of loans remained lowest in Saudi Arabia 
followed by Qatar. Despite adverse macroeconomic 
scenario, no worsening of NPL ratio was observed 
among the GCC economies during 2014.

Loan to asset ratio was highest in Oman followed by 
Qatar and UAE. The ratio of equity to assets recorded 
declines in all the countries.

اأداء البنوك الرئي�شية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي

العاملي  االقت�ساد  منو  تباطوؤ  وا�ستمرار  النفط  اأ�سعار  النخفا�س  كان 

املالية.  وقطاعاتها  املجل�س  دول  اقت�سادات  على جميع  كبرية  انعكا�سات 

منها مدى  اأمور  على عدة  بناء  التاأثري  يختلف  اأن  املتوقع  من  ذلك،  ومع 

اعتماد االقت�ساد على �سادرات النفط، وتنويع االقت�ساد، و�سعر التعادل 

احل�ساب  وميزان  االحتياطي،  وهام�س  املايل  والتوازن  للنفط،  املايل 

اجلاري واحتياطى النقد االأجنبي.

وا�ستنادا اإىل بيانات بنك�سكوب الأكرب 7 بنوك من كل دول جمل�س التعاون 

اخلليجي ) يف اأكرب 6 بنوك للكويت(، لوحظ اأن ُعمان �سجلت اأعلى ن�سبة 

منو )13.5٪( يف املوجودات امل�سرفية، تليها قطر )11.3٪(، فاململكة 

العربية ال�سعودية )11.2 ٪(، فاالإمارات العربية املتحدة )10.1٪(، ثم 

الكويت )8.5٪(، ثم البحرين )5.7٪(. ويعر�س جدول 3-1 موؤ�سرات 

وقد  اخلليجي.   التعاون  جمل�س  دول  يف  امل�سريف  النظام  و�سحة  االأداء 

التعاون  جمل�س  دول  اقت�سادات  بني   2014 عام  خالل  الربحية  تراوحت 

ال�سعودية  العربية  واململكة  وقطر  الكويت  �سجلت  حني  ففي  اخلليجي، 

واالإمارات العربية املتحدة بع�س التح�سن من حيث العائد على املوجودات، 

والعائد على حقوق امل�ساهمني، �سهدت البحرين و�سلطنة عمان تراجعًا.

العربية  اململكة  م�ستوى يف  اأدنى  القرو�س عند  قيمة  االنخفا�س يف  وظل 

االقت�سادي  ال�سيناريو  تراجع  من  الرغم  وعلى  قطر.  تليها  ال�سعودية، 

الكلي، مل ُيلحظ اأي ارتفاع  يف ن�سبة القرو�س املتعرثة بني اقت�سادات دول 

جمل�س التعاون اخلليجي خالل 2014.

قطر  تليها  االأعلى  هي  ُعمان  يف  املوجودات  اإىل  القرو�س  ن�سبة  وكانت 

واالإمارات العربية املتحدة. و�سجلت ن�سبة حقوق امل�ساهمني اإىل املوجودات 

انخفا�سا يف جميع البلدان.

Table 3-1: GCC Banks – Select Banking Indicators (%) جدول 3-1: موؤ�شرات خمتارة لبنوك  دول جمل�ص التعاون )%(

البحرين

BH

الكويت 

KW

عمان 

OM

قطر 

QA

ال�شعودية 

SA

االإمارات العربية املتحدة 

UAE

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

RoA
1.1 1.2 1.1 1.0 1.5 1.6 2.0 1.9 2.0 2.0 1.8 1.5

العائد على 
املوجودات

RoE
9.1 10.3 8.6 7.9 12.0 12.2 14.8 13.9 14.9 14.3 14.2 12.1

العائد على حقوق 
امللكية

NPLs/Loans
4.1 4.3 2.7 3.5 3.0 3.1 1.9 1.9 1.1 1.4 4.8 7.5

القروض املتعثرة 
إلى القروض

Loan/Asset
52.6 52.1 58.4 60.1 71.2 71.2 66.9 66.1 59.6 59.8 65.8 66.7

القروض إلى 
املوجودات

Equity/Asset
11.7 11.9 12.4 12.8 12.3 13.2 13.2 13.8 13.6 13.7 12.7 12.8

حقوق امللكية/
املوجودات

Liquid As-
set/Asset 21.1 20.5 22.8 19.3 18.4 17.7 12.2 9.6 8.1 9.6 16.0 16.5 املوجودات السائلة/ 

املوجودات

BH: Bahrain، KW: Kuwait، OM: Oman، QA: Qatar، SA: Saudi Arabia، 
UAE: United Arab Emirates
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Qatar Banking Sector

Developments in Assets and Liabilities of Banks 

Reflection of global uncertainties and decline in 
oil prices was seen in the banking sector through 
deceleration in the growth of its assets during 2014 
(Chart 3-2). Both conventional commercial banks 
and foreign banks recorded substantial decline in 
their growth rates though they remained in positive 
territory. The top 3 banks, accounting for over 60 
percent of the total assets of the all commercial banks 
in the country, also displayed similar trend. Contrary 
to the overall trend, Islamic banks assets recorded a 
marginally higher growth during 2014 as compared to 
the previous year, which was primarily contributed by 
higher growth in Islamic finance. 

القطاع امل�شريف القطري

التطورات يف موجودات ومطلوبات البنوك

انعك�ست حالة عدم اليقني العاملية، وانخفا�س اأ�سعار النفط على القطاع 

)�سكل   2014 خالل  موجوداتها  منو  يف  التباطوؤ  خالل  من  امل�سريف 

3-2(. و�سجلت كل من امل�سارف التجارية التقليدية وامل�سارف االأجنبية 

عند  تزال  ال  اأنها  من  الرغم  على  منوها  معدالت  يف  كبريًا  انخفا�سًا 

 ٪ 60 3 بنوك، ت�ستحوذ على ما ن�سبته  امل�ستويات االإيجابية. وكان الأكرب 

من اإجمايل موجودات البنوك التجارية يف قطر، نف�س االجتاه يف النمو. 

وعلى عك�س االجتاه العام، �سجلت موجودات البنوك االإ�سالمية منوا اأعلى 

ب�سكل طفيف خالل 2014 باملقارنة مع العام ال�سابق، والذي نتج يف املقام 

االأول عن النمو العايل يف التمويل االإ�سالمي.

Chart 3-2: Growth in assets of banks (annual average) �شكل 3-2: منو موجودات البنوك )متو�شط �شنوي(

The growth in banking assets are getting more evenly 
spread among the banks (Chart 3-3). Number of banks 
contributing about 5-10 percent and above 10 percent 
of the total increase in banking assets increased 
during 2014. All the domestic banks except one bank 
contributed above 5 percent of the increase in assets. 
This indicates healthier growth in more banks over 
time. Less than 2 percent of the increase in bank assets 
were recorded by each of seven foreign banks and one 
Qatari bank.

ينت�سر النمو يف املوجودات امل�سرفية بني البنوك  بقدر اأكرب من التوازن 

)�سكل 3-3(. والبنوك التي �ساهمت بن�سبة ترتاوح ما بني 5-10 يف املائة 

واأكرث من 10 يف املئة من جمموع الزيادة يف املوجودات امل�سرفية ارتفعت 

يف 2014. و�ساهمت جميع البنوك املحلية با�ستثناء بنك واحد باأكرث من 5 

باملائة من الزيادة يف املوجودات. وهذا يدل على منو �سحي يف املزيد من 

البنوك على مر الزمن. وجاء اأقل من 2٪ من الزيادة يف موجودات البنوك 

من جانب كل من البنوك االأجنبية ال�سبعة وبنك قطري واحد.
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Chart 3-3: Distribution of Share of Increase in Asset �شكل 3-3: توزيع ن�شب الزيادة يف املوجودات

Bank-group-wise data on assets, loans and deposits 
also present considerable variation. During 2014 all 
assets, loans and deposits decelerated in conventional 
and foreign banks but the same accelerated in Islamic 
banks (Chart 3-4A). Among the conventional and 
foreign banks, the deceleration was relatively sharp in 
the case of deposits than that of assets and loans. In 
case of Islamic banks, acceleration was sharp in case 
of loans and relatively moderate in case of deposits. 
The growth in assets, loans as well as deposits in 
Islamic banks exceeded that of conventional and 
foreign banks. As a result, the share of conventional 
banks in assets, loans and deposits in the entire 
commercial banking system declined during the year 
while that of Islamic bank increased (Chart 3-4B).

اأي�سا  وتظهر البيانات امل�سرفية ملجاميع  املوجودات والقرو�س والودائع 

قدرًا كبريًا من التباين. ففي عام 2014 تباطاأ منو املوجودات والقرو�س 

امل�سارف  يف  ت�سارعها  مع  واالأجنبية  التقليدية  البنوك  يف  والودائع 

واالأجنبية  التقليدية  البنوك  يف  التباطوؤ  3-4اأ(.وكان  )�سكل  االإ�سالمية 

حادًا ن�سبيًا يف حالة الودائع منه يف املوجودات والقرو�س. اأما يف البنوك 

االإ�سالمية، فكان الت�سارع حادًا يف حالة القرو�س ومعتدل ن�سبيا يف حالة 

البنوك  يف  والودائع  والقرو�س  املوجودات  يف  النمو  فاق  وقد  الودائع. 

لذلك،  ونتيجة  واالأجنبية.  التقليدية  البنوك  من  مثيالتها  االإ�سالمية 

يف  والودائع  والقرو�س  املوجودات  يف  التقليدية  البنوك  ح�سة  انخف�ست 

النظام امل�سريف التجاري باأكمله خالل العام يف حني زادت ح�سة البنوك 

االإ�سالمية )�سكل 3-4ب(.

�شكل 3-4اأ:منو جمموعة البنوك من حيث املوجودات والقرو�ص 

والودائع

 Chart 3-4A: Bank Group-wise Growth in Assets،
Loans and Deposits

 �شكل 3-4ب:احل�ش�ص الن�شبية جمموعة البنوك يف املوجودات

والقرو�ص والودائع

Chart 3-4B: Bank Group-wise Share in Assets، 
Loans and Deposits
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Financial Depth, Intermediation and Outreach

Notwithstanding the deceleration in the growth 
of assets of the banking sector, the momentum 
of increase in financial depth, intermediation 
and outreach continued during 2014 (Table 3-2). 
There was significant increase in the ratio of 
bank asset to GDP indicating enhanced financial 
intermediation. Increase in bank credit to GDP also 
reflected greater utilization of bank credit facilities. 

The outreach of the banks improved in terms 
of area covered by bank branches and ATM. 
However, relatively rapid increase in population 
compared to the opening of new bank branches 
and ATMs resulted in increase in average 
population served by each ATM and each branch.

العمق املايل، والو�شاطة واالنت�شار

 على الرغم من تباطوؤ منو موجودات القطاع امل�سريف، فقد ا�ستمر زخم 

التو�سع يف العمق املايل والو�ساطة واالنت�سار خالل 2014 )جدول 2-3(. 

وكان هناك زيادة كبرية يف ن�سبة املوجودات امل�سرفية اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل مبا ي�سري اإىل تعزيز الو�ساطة املالية. وتعك�س الزيادة يف ن�سبة 

ا�ستخدام  زيادة  اأي�سا  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  امل�سريف  االئتمان 

الت�سهيالت االئتمانية.

وحت�سن انت�سار البنوك من حيث امل�ساحة املغطاة بفروع البنوك واأجهزة 

ال�سراف االآيل. ومع ذلك، اأدت الزيادة ال�سريعة يف عدد ال�سكان ن�سبيا 

اإىل  االآيل  ال�سراف  واأجهزة  جديدة  م�سرفية  فروع  افتتاح  مع  باملقارنة 

ال�سراف  وحدات  من  وحدة  كل  تخدمهم  الذين  ال�سكان  متو�سط  زيادة 

االآيل وكل فرع.

Table 3-2: Indicators of Financial Depth and 
Intermediation (%)*

جدول 3-2: موؤ�ّشرات العمق املايل

 والو�شاطة )%(*

Panel A: Depth and Intermediation 2012 2013 2014 اأ-العمق والو�شاطة املالية

Banks Asset/GDP   117.9 123.0 130.3 موجودات البنوك/الناجت احمللي اإلجمالي   
Banks Credit/GDP            73.4 77.8 84.3 ائتمان البنوك/ الناجت احمللي اإلجمالي  
Loan/Deposit                                           111.0 104.9 108.2 القروض/ الودائع
Panel B: Outreach                            ب- االنتشار
Branches/1000 s.                     23 24 25 عدد الفروع لكل ألف كم2
ATM/1000 sq. km.    90 94 98 عدد أجهزة الصراف اآللي لكل ألف كم
Population per branch                    6879 7492 7899 عدد السكان لكل فرع
Population per ATM                 1769 1894 1978 عدد السكان لكل صراف آلي

Asset and Liability Structure of Banks

The growth in banking assets during 2014 was driven 
by increase in credit facilities (Chart 3-5A). Contrary to 
stable share of government securities and increase in 
share of other investments in the previous year, share of 
both classes of investments declined during 2014, more 
in government securities, which can be attributed to 
inter alia its lower supply. The share of lending to other 
domestic banks as well as banks abroad, which had 
declined in the previous year, recovered during 2014. 

Also, contrary to the previous year, the growth in 
deposits at 10% was slower than 13% growth in loans 
resulting in reversal of the decline in loan to deposit ratio 
recorded in the previous year (Chart 3-5B). The loan 
to deposit ratio increased from 105% at end-2013 to

هيكل موجودات ومطلوبات البنوك

ُيعزى النمو يف املوجودات امل�سرفية خالل 2014 اإىل زيادة يف الت�سهيالت 

االئتمانية )�سكل 3-5اأ(. وخالفا حل�سة ثابتة من االأوراق املالية احلكومية 

وزيادة ح�سة اال�ستثمارات االأخرى يف العام ال�سابق، فقد انخف�ست ح�سة 

كلتا الفئتني من اال�ستثمارات خالل عام 2014، مع كون االنخفا�س اأكرث يف 

حالة االأوراق املالية احلكومية، والذي ُيعزى اإىل عدة اأمور منها انخفا�س 

املعرو�س منها. وقد ارتفع حجم القرو�س للبنوك االأخرى املحلية وكذلك 

للبنوك يف اخلارج يف عام 2014، بعد  انخفا�سها يف العام ال�سابق.

اأبطاأ   ٪10 بن�سبة  الودائع  النمو يف  ال�سابق، كان  العام  اأي�سا، على عك�س 

من منو القرو�س بن�سبة 13٪، مما اأدى اإىل وقف انخفا�س ن�سبة القرو�س 

اإىل الودائع امل�سجلة يف العام ال�سابق )�سكل 3-5ب(. وقد ارتفعت ن�سبة 

القرو�س اإىل الودائع من 105٪ يف نهاية عام  2013 اإىل 108٪ يف نهاية
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108% at end-2014.  The share of borrowings from other 
domestic banks and banks abroad increased during 
the year as against decline during the previous year. In 
contrast, borrowings from head offices and branches 
abroad has recorded secular decline in the past three 
years. The share of debt securities declined during 
the year as compared to increase in the previous year.

البنوك املحلية االأخرى والبنوك  2014. وزادت ح�سة القرو�س من  عام 

يف اخلارج خالل العام بعد تراجعها خالل العام ال�سابق. وعلى النقي�س 

من ذلك انخف�س  االقرتا�س من املكاتب الرئي�سية والفروع يف اخلارج يف 

ال�سنة  ال�سنوات الثالث املا�سية. وانخف�ست ح�سة �سندات الدين خالل 

باملقارنة مع زيادة يف العام ال�سابق.

�شكل 3-5اأ: هيكل موجودات البنوك) نهاية ال�شنة(

 Chart 3-5A: Asset Structure of Banks
(end-year)

�شكل 3-5ب: هيكل مطلوبات البنوك )نهاية ال�شنة(

Chart 3-5B: Liability Structure of Banks
(end-year)

Among the non-deposit sources of funds, the share 
of equity has been increasing over the past three 
years reflecting the injection of capital (Chart 3-6). The 
dependence on debt securities that had increased 
sharply during the previous year moderated. The share 
of funds sourced from overseas branches of domestic 
banks has been declining over the last three years. 

Credit deposit gap increased during the year. A part 
from credit, banks used their funds largely for investment 
in liquid assets (funds with QCB and investment in 
government securities). The share of investment in 
these assets, however, declined significantly during the 
year which can be attributed to utilisation of funds for 
the increase in credit deposit gap. The share of other 
investment also moderated marginally.

وبني م�سادر االأموال من غري الودائع، جند اأن حقوق امللكية قد تزايدت 

املال  راأ�س  زيادات يف  بذلك حدوث  املا�سية عاك�سة  الثالت  ال�سنوات  يف 

)�سكل 3-6(. واعتدل االعتماد على �سندات الدين التي زادت ب�سكل حاد 

الفروع  من  امل�ستمدة  االأموال  ح�سة  تراجعت  كما  ال�سابق.  العام  خالل 

اخلارجية للم�سارف املحلية اأي�سا خالل ال�سنوات الثالث املا�سية.

وزادت فجوة الودائع واالئتمان خالل العام. وب�سرف النظر عن االئتمان، 

املوجودات  يف  لال�ستثمار  كبري  حد  اإىل  اأموالها  البنوك  ا�ستخدمت  فقد 

ال�سائلة )ودائع مع م�سرف قطر املركزي، واال�ستثمار يف االأوراق املالية 

املوجودات  هذه  يف  اال�ستثمار  ح�سة  انخف�ست  ذلك  ومع  احلكومية(. 

االأموال  ا�ستخدام  اإىل  ُيعزى  اأن  ميكن  الذي  العام  خالل  ملحوظ  ب�سكل 

االأخرى  اال�ستثمارات  ح�سة  واعتدلت  واالئتمان.  الودائع  فجوة  لزيادة 

اأي�سا ب�سكل هام�سي.

Chart 3-6: Sources and Uses of Funds of Banks �شكل 3-6: م�شادر وا�شتخدامات االأموال للبنوك
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Bank credit and deposits
The growth in annual average bank credit decelerated 
from 18.9% in 2013 to 12.4% in 2014 largely due 
to sharp deceleration in public sector credit from 
21.2% to 4.6% during the same period while credit 
to private sector accelerated from 14.7% to 15.7%. 
Consequently, the share of credit going to public 
sector declined while that to private sector increased 
(Chart 3-7A). There was modest increase in the share 
of cross border credit.

Compared to the deceleration in overall bank credit, the 
slowdown in the growth of deposits was much sharper. 
The growth in annual average gross deposits fell sharply 
from 29.6% in 2013 to 13.6% in 2014. This was due to 
deceleration in the public sector deposits from 39.6% 
to 15.2% and in private sector from 27.8% to 14.2%. 
However, due to continued decline in non-resident 
deposits, the share of private and public sector in the 
total bank deposits increased marginally (Chart 3-7B).

ائتمان وودائع البنوك

 تباطاأ متو�سط النمو ال�سنوي لالئتمان امل�سريف من 18.9٪ يف 2013 اإىل 

2014، ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل التباطوؤ احلاد يف  12.4٪ يف عام 

21.2٪ اإىل 4،6٪ خالل نف�س الفرتة،  االئتمان املقدم للقطاع العام من 

ونتيجة   .٪15.7 اإىل   ٪14.7 من  اخلا�س  للقطاع  االئتمان  زاد  حني  يف 

زاد  حني  يف  العام،  للقطاع  املخ�س�س  االئتمان  ح�سة  انخف�ست  لذلك، 

املخ�س�س للقطاع اخلا�س )�سكل 3-7اأ(. وكانت هناك زيادة متوا�سعة 

يف ن�سبة االئتمان للخارج.

التباطوؤ يف منو  التباطوؤ يف االئتمان امل�سريف بوجه عام، فاإن   ومقارنة مع 

الودائع  اإجمايل  متو�سط  يف  النمو  انخف�س  فقد  حدة.   اأكرث  كان  الودائع 

ال�سنوية ب�سكل حاد من 29.6٪ يف 2013 اإىل 13.6٪ يف عام 2014. وُيعزى 

القطاع  15.2٪، ويف  اإىل   ٪39.6 العام من  القطاع  تباطوؤ ودائع  اإىل  ذلك 

اخلا�س من 27.8٪ اإىل 14.2٪. ومع ذلك، فاإنه نتيجة لالنخفا�س امل�ستمر 

يف ودائع غري املقيمني، فاإن ح�سة القطاع اخلا�س والعام يف اإجمايل الودائع 

امل�سرفية قد ارتفعت ب�سكل طفيف )�سكل 3-7ب(.

�شكل 3-7اأ:  التكوين القطاعي لالئتمان

Chart 3-7A: Sectoral Composition of Credit
�شكل 3-7ب: التكوين القطاعي للودائع

Chart 3-7B: Sectoral Composition of Deposits

The decline in public sector credit was primarily 
due to decline in foreign currency credit to the 
sector while the domestic currency remained stable 
(Chart 3-8A and Chart 3-8B). Private sector credit in 
foreign currency remained steady while that to non-
residents edged up. Local currency credit to the 
private sector continued to grow at a steady pace.

يف   االنخفا�س  اإىل  اأ�سا�سا  العام  القطاع  ائتمان  يف  االنخفا�س  ويرجع 

قرو�س القطاع العام بالعمالت االأجنبية، يف حني ظلت القرو�س بالعملة 

املحلية م�ستقرة )�سكل 3-8اأ و�سكل 3-8ب(. وبقي ائتمان القطاع اخلا�س 

بالعملة االأجنبية ثابتًا يف حني اأن االئتمان لغري املقيمني قد ارتفع. ووا�سل 

االئتمان بالعملة املحلية للقطاع اخلا�س منوه بخطى ثابتة.

�شكل 3-8اأ:  التوزيع القطاعي لالإئتمان بالعملة االأجنبية

Chart 3-8A: Sectional Distribution of FC - Credit
�شكل 3-8ب: التوزيع القطاعي لالإئتمان بالعملة املحلية

Chart 3-8B: Sectional Distribution of LC - Credit

ائتمان غير املقيمني
بالعملة األجنبية

ائتمان القطاع اخلاص
بالعملة األجنبية

ائتمان القطاع العام
بالعملة األجنبية

شهادات االئتمان
القطاع اخلاص 

شهادات االئتمان
القطاع العام

شهادات االئتمان
لغير املقيمني

%%
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The acceleration in private sector credit during 2014 
has been due to sharp growth in credit to general trade, 
contractors and consumption (Table 3-3). Due to sharp 
acceleration in credit for consumption during the past 
two years, this segment has overtaken real estate as 
the largest component of private sector credit. The 
share of consumption credit stood at 28.1% of the 
total private sector credit at end 2014 as compared to 
27.4% at the end of the previous year.  During the same 
period, the share of credit to real estate sector declined 
from 29.1% to 27.0% due to relatively slower growth. 
The sharp growth in credit to services sector in 2013 
moderated during 2014 but the segment remained 
the third largest component of private sector credit. 

وقد ت�سارع االئتمان املقدم للقطاع اخلا�س خالل 2014 ب�سبب النمو احلاد 

يف االئتمان املقدم للتجارة العامة واملقاولني واال�ستهالك )جدول 3-3(. 

العامني  خالل  لال�ستهالك  املقدم  االئتمان  يف  احلاد  للت�سارع  وبالنظر 

العقاري،  االئتمان  جتاوز  قد  القرو�س  من  النوع  هذا  فاإن  املا�سيني، 

كاأكرب مكون من االئتمان املقدم للقطاع اخلا�س. وبلغت ح�سة القرو�س 

لال�ستهالك 28.1٪ من اإجمايل االئتمان املقدم للقطاع اخلا�س يف نهاية 

2014 باملقارنة مع 27.4٪ يف نهاية العام ال�سابق. وخالل الفرتة نف�سها، 

وذلك   ٪27 اإىل   ٪29.1 من  العقاري  القطاع  ائتمان  ح�سة  انخف�ست 

ب�سبب تباطوؤ النمو ن�سبيا. واأعتدل منو االئتمان املمنوح لقطاع اخلدمات 

يف عام 2014 بعد اأن كان حادًا يف عام 2013، ولكنه ظل يف مركزه كثالث 

اأكرب مكون يف االئتمان املقدم للقطاع اخلا�س.

Table 3-3: Changes in the Structure of Private 
Sector Credit (end-year)

جدول 3-3: التغريات يف هيكل ائتمان القطاع اخلا�ص)بنهاية ال�شنة(

2012 2013 2014

احل�شة

Share
النمو

Growth
احل�شة

Share
النمو

Growth
احل�شة

Share
النمو

Growth

General Trade      12.9 23.8 12.3 8.2 13.6 33.9 التجارة العامة

Industry                         3.4 32.6 3.3 12.7 3.1 11.1 ال�سناعة

Contractors               6.4 2.0 8.0 41.0 8.6 30.2 املقاولون

Real Estate                 33.1 12.3 29.1 -0.2 27.0 11.4 العقارات

Consumption          27.5 4.5 27.4 12.9 28.1 23.5 االإ�ستهالك

Services                       13.8 20.3 17.7 45.2 17.6 19.7 اخلدمات

Others                               2.9 88.0 2.3 -10.1 2.1 6.8 اأخرى

Gross Private Credit 100.0 13.5 100.0 13.5 100.0 20.3   اإجمايل  ائتمان القطاع اخلا�ص  

Real estate and consumption, which account for over 
half of the private sector credit, recorded decline in their 
combined share over time reflecting diversification of 
credit deployment towards general trade, contractors 
and services. Monthly data on sectoral credit reveal 
that the amount of credit deployed for consumption 
exceeded that of real estate in the second half of 
2014, reversing the earlier trend of allocation of larger 
share of credit to the real estate sector (Chart 3-9). 

ن�سف  من  اأكرث  ميثالن  اللذان   واال�ستهالك،  العقارات  قطاع  �سجل 

مبرور  املجمعة  ح�ستهما  يف  انخفا�سًا  اخلا�س،  للقطاع  املقدم  االئتمان 

الوقت، مبا يعك�س التنوع يف توزيع االئتمان نحو التجارة العامة واملقاولني 

واخلدمات. وتك�سف البيانات ال�سهرية عن االئتمان ح�سب القطاعات عن 

اأن مقدار االئتمان املخ�س�س لال�ستهالك قد جتاوز مثيله لقطاع العقارات 

لتخ�سي�س  ال�سابق  االجتاه  عاك�سًا   ،2014 عام  من  الثاين  الن�سف  يف 

ح�سة اأكرب من االئتمان للقطاع العقاري )�سكل 9-3(.
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Chart 3-9: Major drivers of private sector credit �شكل 3-9: العوامل الرئي�شية املوؤثرة الئتمان القطاع اخلا�ص

العقارات                               االستهالك

Terms of bank lending, credit standards, and demand 
for credit affect the quantum of credit deployed in 
the economy and provide useful inputs for financial 
stability analysis. In this regard, QCB conducts surveys 
on bank lending for all commercial banks on quarterly 
basis. The salient findings of the surveys done 
during 2013 and 2014 are presented in (Box 3-3). 

�سروط االإقرا�س امل�سريف، ومعايري االئتمان، والطلب على االئتمان توؤثر 

على مقدار االئتمان املمنوح لقطاعات االقت�ساد، وتوفر مدخالت مفيدة 

املركزي  قطر  م�سرف  يقوم  ال�سدد،  هذا  يف  املايل.  اال�ستقرار  لتحليل 

البنوك  جلميع  امل�سرفية  القرو�س  عن  ا�ستق�سائية  درا�سات  باإجراء 

التجارية على اأ�سا�س ربع �سنوي. ويعر�س االإطار )3-3(، النتائج البارزة 

من هذه امل�سوح خالل عامي 2013 و 2014.

Box 3-3: Bank Lending Survey

Perceptions of senior loan officers in the participating 
banks concerning the changes in lending conditions 
and demand for loans are captured through the Bank 
Lending Survey conducted by QCB every quarter. 
The changes in the credit standards play a key role 
for understanding the participating banks’ lending 
behaviour. Perception for the previous quarter as well 
as expectations following survey period are sought 
from the senior loan officers through this survey. The 
reported figures are then represented by a diffusion 
index، which is a weighted net percentage difference 
between the positive and negative responses1  of 
the survey participants. The results of the surveys 
conducted over the past two years are presented 
below. It may be observed that at the end of each 
year the lending conditions for approval of loans 
are easier than the rest of the year. Conditions for 
approval of loans to household sector are generally 
more stringent than that for enterprises.

�إطار 3-3: م�شح االإقرا�ص البنكي

يتم التعرف على وجهات نظر كبار موظفي منح القرو�س يف البنوك 

امل�س���اركة يف امل�سح ب�س���اأن التغيريات يف �س���روط االإقرا�س والطلب 

على القرو�س من خالل امل�س���ح الذي  يجريه م�سرف قطر املركزي 

كل ثالثة �س���هور. وتلعب التغريات يف معايري االئتمان دورا اأ�سا�س���يا 

يف فهم �س���لوك االإقرا�س لدى البنوك امل�س���اركة. ويتطلع امل�سح اإىل 

التعرف على ت�س���ور م�س���وؤويل االإقرا�س عن الربع ال�سابق، وكذلك 

توقعاته���م التالي���ة لفرتة امل�س���ح. ث���م يتم متثيل االأرق���ام املعطاة يف 

موؤ�س���ر االنت�سار؛ الذي هو �سايف الفرق بني الن�سبة املرجحة للردود 

. ويتم عر�س نتائج 
1

االإيجابية وال�س���لبية للم�س���اركني يف اال�س���تطالع

اال�ستق�س���اءات التي اأجريت على مدى العامني املا�سيني اأدناه. وقد 

لوحظ اأنه يف نهاية كل �س���نة  تكون �س���روط  املوافقة على االإقرا�س 

اأ�س���هل م���ن بقية الع���ام، واأن �س���روط املوافقة على قرو����س القطاع 

العائلي عادة ما تكون اأكرث �س���رامة من تلك اخلا�س���ة بال�س���ركات.

 1 A positive/negative value for the change in credit standards denotes a net easing / 
tightening of credit conditions. Similarly، a positive/negative value of the demand for loans 
reflects	a	net	increase/decrease	in	the	demand	for	loans.

1 القيمة املوجبة/السالبة للتغير في معايير االئتمان تسير إلى تخفيف/ تشديد صافي في ظروف االئتمان. وباملثل 

فإن القيمة املوجبة/السالبة للطلب على القروض تعكس زيادة/انخفاض صافي في الطلب على العروض.
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Bank Lending Indices for last two years �شروط االإقرا�ص امل�شريف الآخر عامني

Indices Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14

Overall   BLS Index 3.3 1.6 1.8 2.2 2.6 0.4 2.8 4.0

Index for Demand 4.6 2.8 3.3 0.0 5.8 2.3 7.3 4.9

Index for Supply 2.6 1.0 1.1 1.2 1.0 -0.5 0.6 3.5

Current Situation Index 3.1 1.6 1.8 2.9 2.4 0.2 2.4 3.6

Expectation  Index 5.0 2.0 2.0 2.0 3.8 2.3 5.7 6.6

Main Bank Lending Indices for last two years

املؤشرات الرئيسية لإلقراض املصرفي آلخر عامني

املؤشر العام
مؤشر الطلب
مؤشر العرض

مؤشر  املوقف احلالي
مؤشر التوقعات

Some of the salient findings of  survey based on 
the quarter-wise indices2 are summarized below:
• The overall lending index is only marginally skewed 

towards demand side indicating that banks follow 
somewhat balanced attitude on lending and maintain 
the supply and demand conditions almost at par. Thus, 
in approving the credit lines and standards followed 
for loans, banks have a balanced approach. 

• There is a net increase in the demand for loans on 
enterprises sector over the household sector since 
March 2014 quarter. Nearly 53% of the banks reported 
easing of policies and credit standards on approval of 
loans to enterprises sector.

• Loan demand during the year 2014 is good compared 
to previous year. Compared to results of the previous 
year surveys, the credit standards and credit lines to 
approve the loans were eased in 2014. Still, it is found 
that there was a little tightening of the lending policies 
among banks in the second quarter of the year. 

ربع  موؤ�شرات  اإىل  ا�شتنادا  للم�شح  البارزة  للنتائج  عر�ص  يلي  وفيما 

:
2 
�شنوية

• اإجمايل االإقرا�س ب�سكل هام�سي فقط نحو جانب الطلب 	 ينحرف موؤ�سر 

االإقرا�س،  على  ما  حد  اإىل  متوازن  موقف  تتبع  البنوك  اأن  اإىل  م�سريا 

امل�ساواة. وهكذا  والطلب تقريبا على قدم  العر�س  وحتافظ على ظروف 

فاإن لدى البنوك نهج متوازن بني املوافقة على خطوط ائتمان، واملعايري 

القرو�س. على  للح�سول  املتبعة 

• عنها 	 ال�سركات  قطاع  من  القرو�س  على  الطلب  يف  �سافية  زيادة  هناك 

من   ٪53 من  يقرب  ما  وذكر   .2014 مار�س  منذ  العائلي  القطاع  من 

باملوافقة على  االئتمان اخلا�سة  ال�سيا�سات ومعايري  اأنهم خففوا  البنوك 

ال�سركات. لقطاع  قرو�س 

• بالعام 	 باملقارنة  جيدًا  كان   2014 العام  خالل  القرو�س  على  الطلب 

معايري  فاإن  ال�سابق،  العام  ا�ستطالعات  نتائج  مع  وباملقارنة  ال�سابق. 

تخفيفها  مت  قد  القرو�س  على  للموافقة  االئتمان  وخطوط  االئتمان 

�سيا�سات  من  القليل  ت�سديد  هناك  اأن  تبني  ذلك،  ومع   .2014 عام  يف 

االإقرا�س بني البنوك يف الربع الثاين من العام.

 2 The index ranges from -100 to +100(-ve sign indicates tightening  while +ve sign 
indicates easing)

2 املؤشر يتراوح ما بني 100- إلى 100+ ) اإلشارة السالبة تشير إلى التشديد، بيما املوجبة تشير إلى 

التخفيف(
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• On the supply side, banks reported tightening of 
credit conditions during 2014 on enterprises sector as 
well as household sector. 

• A tightening of credit standards and credit lines for 
approval of loans for household sector was reported 
during the year. 

• More than 50% of the banks changed the quantity and 
price of bank credit based on a wide range of supply 
and demand factors3 that are not always directly 
observable but which affect current situation index. 

• The expectation index4 increased more than last year 
implying favorable changes in approval of credit lines 
for loans.

• ويف جانب العر�س، اأبلغت البنوك عن ت�سديد ظروف االإئتمان لل�سركات 	

 2014 والقطاع العائلي  يف عام 

• على 	 املوافقة  اأجل  من  االئتمان  وخطوط  االئتمان  معايري  ت�سديد  مت 

قرو�س القطاع العائلي خالل العام.

• ا�ستنادا 	 امل�سريف  االئتمان  و�سعر  البنوك غريت كمية  50٪ من  اأكرث من 

دائما  يتم   ال  التي   
3

والطلب العر�س  عوامل  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل 

الو�سع احلايل. توؤثر على موؤ�سر  مالحظتها مبا�سرة ولكنها 

• اإيجابية 	 تغيريات  يعني  املا�سي مما  العام  من  اأكرث   
4

التوقع موؤ�سر  ارتفع 

يف املوافقة على خطوط االئتمان للح�سول على قرو�س.

Evidence from experiences of other countries with 
regard to the impact of developments in real estate 
sector on financial stability, particularly during the 
global financial crisis, underscore the need for close 
monitoring of prices in the real estate sector. It is 
also important in Qatar as large share of the bank 
credit flows into real estate sector. QCB has been 
proactive in monitoring the developments in this 
sector. The change in prices in real estate sector are 
captured through a Real Estate Price Index (REPI)5. 
The developments in REPI during 2014 are presented 
in Box 3-4. 

يف  التطورات  بتاأثري  يتعلق  فيما  االأخرى  الدول  جتارب  من  االأدلة  ت�سري 

املالية  االأزمة  خالل  وخا�سة  املايل،  اال�ستقرار  على  العقاري  القطاع 

العقارات.  قطاع  يف  لالأ�سعار  الدقيق  الر�سد  اإىل  احلاجة  على  العاملية، 

االئتمان  تدفقات  من  كبرية  ح�سة  حيث  قطر  يف  اأي�سا  ذلك  وي�سب  

امل�سريف تذهب اإىل القطاع العقاري. وكان م�سرف قطر املركزي �سباقًا  

االأ�سعار يف  التغريات يف  ويتم ر�سد  القطاع.  التطورات يف هذا  يف ر�سد 

ويعر�س   .
6

)ريبي( العقارات  اأ�سعار  موؤ�سر  خالل  من  العقاري  القطاع 

االإطار )3-4( التطورات يف ريبي خالل 2014.

Box 3-4: Real Estate Price Index

Investment in infrastructure continued to remain high 
during the year in keeping with the objectives of the 
National Vision 2030 and for organization of FIFA 
World Cup 2022. There was also increased investment 
in education, health and social sectors. Consequent 
increase in demand for land along with rapid growth in 
population contributed to the increase in the prices of 
land and houses during 2014.

�إطار 3-4: موؤ�شر اأ�شعار العقارات

اأهداف  مع  متا�سيًا  العام  خالل  مرتفعًا  التحتية  البنية  يف  اال�ستثمار  بقي 

الروؤية الوطنية لعام 2030، واال�ستعداد لتنظيم كاأ�س العامل لكرة القدم عام 

والقطاعات  وال�سحة  التعليم  اال�ستثمارات يف جماالت  اأي�سا  وزادت   .2022

اإىل  جنبا  االأرا�سي  على  الطلب  يف  الالحقة  الزيادة  و�ساهمت  االجتماعية. 

جنب مع النمو ال�سريع يف عدد ال�سكان اإىل زيادة يف اأ�سعار االأرا�سي واملنازل 

خالل 2014.

Real Estate Price Index موؤ�شر اأ�شعار العقارات

مؤشر العقارات في قطر                      التغير على معدل سنوي

Years on years cahnges

Real Estate Index - Qatar

3 These include the prevailing competitive forces in credit markets، availability of 
alternative	sources	of	finance، cost and availability of loanable funds، value of collateral 
and	financing	needs	in	the	economy.

4  This	summarizes	the	perception	of	 lending	officers	on	credit	supply	&	demand، and 
their expectations going forward

5			For	deatails	see	financial	Stability	Reviews	2012.

3 وتشمل عوامل املنافسة السائدة في أسواق االئتمان ووفرة مصادر التمويل البديلة، وتكلفة ووفرة الصناديق 

املتاحة لألقراض، فيمة الضمانات، واحلاجات التمويلية في االقتصاد.
4 يلخص هذا إدراك مسؤولي اإلقراض للعرض والطلب على اإلئتمان وتوقعاتهم املستقبلية.

5 للتفاصيل انظر تقرير االستقرار املالي 2011.

changes
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Since July 2011, Qatar’s real estate prices have been 
on a rising trend. The real estate price index (REPI) rose 
throughout 2014 with only marginal m-o-m decline in 
May, October and December. It registered a new record 
high 263.4 points (42.8% y-o-y growth) in the month of 
November before moderating to 255.6 points in December 
2014 (34.7% y-o-y growth). 

Data from the Ministry of Justice reveal that land value 
is the main driver of current real estate prices in Qatar. 
Increasing investment for more and better facilities for 
education, medical services and social sector apart from 
other projects of FIFA and those under the National Vision 
2030 has led to increased demand for land and other 
resources for construction. Acquisition of some residential 
and commercial areas by the Government for some major 
projects contributed to lower supply of land and houses in 
those areas and increase in demand in other areas. Going, 
forward, as the growth in population moderates, the rising 
real estate prices are also likely to decelerate.

وارتفع  �سعودي.  اجتاه  يف  قطر  يف  العقارات  اأ�سعار  كانت   ،2011 يوليو  ومنذ 

فقط  هام�سي  انخفا�س  مع   2014 عام  كل  يف  )ريبي(  العقارات  اأ�سعار  موؤ�سر 

قيا�سيا  رقما  املوؤ�سر  و�سجل  ودي�سمرب.  واأكتوبر  مايو  يف  �سهري  اأ�سا�س  على 

جديدًا 263.4 نقطة )مبعدل منو على اأ�سا�س �سنوي 42.8٪( يف �سهر نوفمرب 

قبل اأن يهبط اإىل 255.6 نقطة يف دي�سمرب 2014 )34.7٪ منو �سنوي(. 

املحرك  هي  االأر�س  قيمة  اأن  العدل  وزارة  عن  ال�سادرة  البيانات  وتك�سف 

الرئي�سي الأ�سعار العقارات احلالية يف قطر.وتوؤدي  الزيادة يف اال�ستثمار ملرافق 

م�ساريع  بجانب  االجتماعي  والقطاع  الطبية  واخلدمات  للتعليم  واأف�سل  اأكرث 

على  الطلب  زيادة  اإىل   ،2030 الوطنية  الروؤية  وم�ساريع  القدم  لكرة  اأخرى 

ال�سكنية  املناطق  بع�س  ا�ستمالك  و�ساهم   للبناء.  االأخرى  واملوارد  االأرا�سي 

من  املعرو�س  خف�س  يف  الكربى  امل�ساريع  لبع�س  احلكومة  قبل  من  والتجارية 

االأرا�سي واملنازل يف تلك املناطق وزيادة الطلب يف مناطق اأخرى.  ومع اعتدال 

النمو يف ال�سكان، فاإن من املرجح اأن يتباطاأ  ارتفاع اأ�سعار العقارات اأي�سا.

In the banking sector, as discussed earlier, there was 
moderation in the growth of deposits in 2014. Data 
on sector wise deposits reveal that the moderation 
was mostly due to deceleration in growth of public 
sector as well as private sector deposits with sharper 
deceleration in public sector after recording very high 
growth in the previous three years (Chart 3-10). Decline 
in government deposits contributed substantially to 
the slowdown in the growth of public sector deposits.

يف القطاع امل�سريف، وكما نوق�س يف وقت �سابق، كان هناك اعتدال يف منو 

الودائع يف عام 2014. وتك�سف بيانات الودائع على م�ستوى القطاعات اأن 

وكذلك  العام  القطاع  منو  يف  تباطوؤ  اإىل  معظمه  يف  يرجع  كان  االعتدال 

�سجلت  اأن  بعد  العام  القطاع  يف   حاد  تباطوؤ  مع  اخلا�س،  القطاع  ودائع 

معدالت منو مرتفعة جدا خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة )�سكل 10-3(. 

ودائع  التباطوؤ يف منو  اإىل  اإىل حد كبري  الودائع احلكومية  تراجع  �ساهم 

القطاع العام.

Chart 3-10: Growth in Sectoral Deposits �شكل 3-10:  منو الودائع القطاعية

عام اجمالي الودائعخاص

Data on changes in currency-wise sectoral deposits on 
quarterly basis point towards sharp decline in foreign 
currency (FC) deposits of the public sector during 
the last quarter of 2014 resulting in almost negligible 
growth in public sector FC-deposit (Table 3-4). This 
was in sharp contrast to the high growth recorded in 
the previous year. There was some deceleration in 
private sector FC-deposits but it continued to grow at 
a moderate rate. As compared to decline recorded in 
the previous year, non-resident FC-deposit recorded a 
sharp growth in 2014.

على  القطاعات  ح�سب  العملة  ودائع  �سكل  يف  التغيريات  بيانات  ت�سري 

بالعملة  العام  القطاع  ودائع  يف  حاد  انخفا�س  اإىل  �سنوي  ربع  اأ�سا�س 

ال  يكاد  منو  اإىل  اأدى  مما   2014 عام  من  االأخري  الربع  خالل  االأجنبية  

ُيذكر يف ودائع القطاع العام )جدول 3-4( . وكان ذلك يف تناق�س حاد مع 

ارتفاع معدالت النمو امل�سجلة يف العام ال�سابق. وحدث بع�س التباطوؤ يف 

منو ودائع القطاع اخلا�س بالعمالت االأجنبية، ولكنها ا�ستمرت يف النمو 

مبعدل معتدل. وباملقارنة مع االنخفا�س امل�سجل يف العام ال�سابق، �سجلت 

ودائع غري املقيمني بالعملة االأجنبية منوًا حادًا يف عام 2014.
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Except second quarter of 2014, domestic deposits 
of the public sector declined in all quarters, resulting 
in overall fall for the year as a whole. Non-resident 
domestic deposits also declined during the year. 
There was, however, sharp rise in domestic deposits 
of private sector which more than offset the decline in 
the other two segments. Thus, about three-fourth of 
the increase in gross deposits came from the private 
sector while one-fourth came from non-resident FC-
deposit.

وبا�ستثناء الربع الثاين من عام 2014، انخف�ست الودائع املحلية للقطاع 

العام امل�سجلة يف كل اأرباع ال�سنة، مما اأدى اإىل انخفا�سها  لل�سنة ككل. 

العام. وكان هناك  اأي�سا خالل  املقيمني  الودائع املحلية لغري  وانخف�ست 

مع ذلك، ارتفاعًا حادًا يف الودائع املحلية من القطاع اخلا�س باأكرث من 

املطلوب  لتعوي�س االنخفا�س يف القطاعني االآخرين. وبالتايل، جاء حوايل 

ثالثة اأرباع الزيادة يف اإجمايل الودائع من القطاع اخلا�س، يف حني جاء 

الربع  املتبقي من ودائع غري املقيمني بالعملة االأجنبية.

Table 3-4: Quarterly Movements in Sector and 
Currency-wise Deposits

 (QR billions unless stated otherwise)

جدول 3-4: التغيرات ربع السنوية لودائع العمالء حسب 
القطاع والعملة

)باملليار ريال، ما لم يُذكر خالف ذلك(

Quarter ending
ودائع العمالت األجنبية

FC-Deposit
الودائع احمللية

Domestic Deposit
نهاية الُربع

عام
Public

خاص
Private

غير مقيم
NR

عام
Public

خاص
Private

غير مقيم
NR

جمالي الودائع
Gross Deposit

Mar-14 13.2 4.2 -2.1 -5.6 23.5 -0.5 32.6 مارس

Jun-14 -7.4 0.4 2.2 11.9 3.2 0.0 10.4 يونيو

Sep-14 17.2 0.7 1.3 -6.5 -9.3 -0.7 2.8 سبتمبر

Dec-14 -22.3 4.9 13.8 -2.5 12.5 0.5 6.9 ديسمبر

Increase (y-o-y)   0.67 10.20 15.22 -2.67 29.95 -0.69 52.69 الزيادة سنويًا

Growth (%; y-o-y) 0.5 25.6 59.2 -3.1 12.2 -8.7 9.6 التغير سنوي %

As in the previous year, composition of deposits 
based on maturity varied during the year largely due 
to significant volatility in term deposits with maturity 
upto one year (Chart 3-11). The share of demand 
deposits remained relatively stable at over 30%. 
Term deposits of maturity upto 3 months accounted 
for almost a half of the total deposits while another 
one fifth was accounted by those with maturity from 3 
months to one year. 

Interest rates on deposits recorded divergent trends 
during the year. Deposits upto 3 month maturity 
witnessed stable interest rates but there was 
considerable volatility in interest rates on deposits 
with maturity above one year. For the year as a whole, 
there was marginal hardening of interest rates on 
deposits with maturity above one year while it eased 
somewhat on deposits of maturity less than one year, 
which account for almost the entire deposits.

اال�ستحقاق  اآجال  ح�سب  الودائع  مكونات  تباينت  ال�سابق،   العام  يف  كما 

خالل العام اإىل حد كبري ب�سبب تقلبات كبرية يف ودائع االأجل با�ستحقاق 

الطلب  حتت  الودائع  ح�سة  وظلت   .)11-3 )�سكل  واحدة  ل�سنة  ي�سل 

م�ستقرة ن�سبيا يف اأكرث من 30٪. و�سكلت الودائع الآجال ت�سل اإىل 3 �سهور 

ما يقرب من ن�سف اإجمايل الودائع يف حني �سكلت الودائع الآجال من 3 

اأ�سهر اإىل �سنة واحدة نحو ُخم�س الودائع.

العام، فقد  الودائع اجتاهات متباينة خالل  الفائدة على  اأ�سعار  و�سجلت 

�سهدت ودائع الأجل 3 �سهور اأ�سعار فائدة م�ستقرة، ولكن كان هناك تذبذبًا 

كبريًا يف اأ�سعار الفائدة على الودائع الآجال تزيد عن �سنة واحدة. ولل�سنة 

ككل، كان هناك ارتفاع هام�سي الأ�سعار الفائدة على الودائع الآجال فوق 

�سنة واحدة، يف حني اأنها انخف�ست اإىل حد ما على الودائع الآجال اأقل من 

�سنة واحدة، والتي متثل ما يقرب من كل الودائع.



Banking Sector Developments تطورات القطاع امل�سريف

 Financial Stability Review 2014 78 تقرير اال�ستقرار املايل 2014 

Chart 3-11: Maturity Distribution of Deposits and 
Weighted Average Interest Rate

�شكل 3-11: توزيع الودائع ح�شب اآجالها واملتو�شط املرجح الأ�شعار 

الفائدة

Liquidity and Funding

During the year the growth in deposits generally 
exceeded that of the loan (Chart 3-12). Thus, the 
banks had comfortable liquidity position during the 
major part of the year. However, towards the end of 
the year while the growth in credit peaked, the growth 
in deposits decelerated which could be attributed to 
the lagged impact of decline in oil prices. This led to 
some tightening of liquidity.

ال�شيولة والتمويل 

 .)12-3 جتاوز منو الودائع خالل ال�سنة بوجه عام منو القرو�س )�سكل 

وهكذا، فاإن البنوك كانت يف و�سع �سيولة مريح خالل اجلزء االأكرب من 

ال�سنة. ومع ذلك، فاإنه  يف الوقت الذي بلغ فيه النمو يف االئتمان ذروته مع 

نهاية العام، فاإن النمو يف الودائع قد تباطاأ مبا ميكن تف�سريه باالأثر املتاأخر 

النخفا�س اأ�سعار النفط. واأدى ذلك اإىل بع�س الت�سديد يف ال�سيولة.

Chart 3-12: Divergence in the Growth of Deposits 
and Credit �شكل 3-12: تباين منو الودائع واالئتمان

التباعد (املقياس األمين)           اجمالي الودائع        اجمالي القروض
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Due to faster growth in deposits during the major part 
of the year but slower growth towards the end of the 
year vis-à-vis the increase in credit, the loan to deposit 
ratio remained moderate but inched up towards 
the end of the year (Chart 3-13). Fund from external 
sources was also higher during the major part of the 
year but dipped towards at the end.

– ال�سنة  من  االأكرب  اجلزء  خالل  الودائع  يف  ال�سريع  النمو  اإىل  بالنظر 

واإن تباطاأ يف نهاية ال�سنة- يف  مواجهة الزيادة يف االئتمان، ظلت ن�سبة 

القرو�س اإىل الودائع معتدلة، مع ارتفاعها يف نهاية العام )�سكل 13-3(. 

وكان تدفق االأموال من م�سادر خارجية مرتفعا اأي�سا خالل اجلزء االأكرب 

من ال�سنة ولكنه انخف�س نحو نهايتها.

Chart 3-13: Progress in Liquidity and External 
Funding

�شكل 3-13: تطور ال�شيولة واالأموال اخلارجية 

[القروض /الودائع (املقياس االمين)                          التمويل من مصادر خارجية

For the past few years banks had been increasing 
their dependence on debt securities as a source of 
external funding. During the current year, however, the 
share of debt securities in the total external funding 
moderated while the share of funds transferred from 
head offices and branches abroad increased sharply 
during the year (Chart 3-14). The share of funds from 
foreign financial institutions, which had increased very 
sharply in the previous year, moderated during 2014.

�سندات  اعتمادها على  زيادة  اإىل  البنوك  �سابقة، عمدت  �سنوات   لب�سع 

هذا  اعتدل  احلايل،  العام  وخالل  اخلارجي.  للتمويل  كم�سدر  الدين 

االجتاه، بينما زادت ح�سة االأموال املحولة من املكاتب الرئي�سية والفروع 

يف اخلارج ب�سكل حاد خالل العام )�سكل3-14(.واعتدلت يف العام 2014 

ح�سة االأموال من املوؤ�س�سات املالية االأجنبية، التي كانت قد زادت ب�سكل 

حاد جدا يف العام ال�سابق.

Chart 3-14: Composition of External Funding �شكل 3-14:مكونات االأموال اخلارجية

من املراكز الرئيسية والفروع من مؤسسات مالية اجنبية دين اوراق مالية

%

%
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Off-balance Sheet Activities

Off-balance sheet (OBS) activities increased from QR 
394 billion to QR 478 billion, growth of 21.2% on top 
of 35.0% during the previous year (Table 3-5). The year 
witnessed modest but slower growth in OBS activities 
across different items as compared to the previous 
year.  The growth in derivatives was highest at 28.8%. 
Since different categories of OBS items increased 
at a faster rate than the growth in on-balance sheet 
assets, the ratio of OBS items to total assets increased 
across all items. The ratio of OBS items to total assets 
increased also across all the groups of banks – Islamic, 
conventional and foreign. The share edged up to 
42.4% in conventional banks and to 37.3% in Islamic 
banks. In case of foreign banks, OBS items were more 
than double their assets in Qatar.

االأن�شطة خارج امليزانية العمومية

ارتفعت االأن�سطة خارج امليزانية من 394 مليار ريال اإىل 478 مليار بن�سبة 

منو 21.2٪ ريال مقارنة بنحو  35٪ خالل العام ال�سابق )جدول 5-3(. 

و�سهد العام منوا متوا�سعا ولكن بوترية اأبطاأ يف االن�سطة خارج امليزانية 

عرب عنا�سر خمتلفة باملقارنة مع العام ال�سابق. وكان النمو يف امل�ستقات 

خارج  البنود  يف  الفئات  الإختالف  ونظرًا   .٪28.8 م�ستوى  عند  االأعلى 

اأ�سرع من منو  امليزانية، فقد ارتفع معدل منو املوجودات خارج امليزانية 

اإجمايل  اإىل  امليزانية  البنود خارج  ن�سبة  وزادت  امليزانية،  املوجودات يف 

املوجودات يف جميع البنود. وزادت ن�سبة بنود االأن�سطة خارج امليزانية اإىل 

والتقليدية  االإ�سالمية،  البنوك؛  فئات  اأي�سا يف جميع  املوجودات  اإجمايل 

التقليدية  البنوك  يف   ٪42.4 اإىل  لت�سل  الن�سبة  وارتفعت  واالأجنبية. 

بنود  االأجنبية، �سكلت  البنوك  االإ�سالمية. ويف حالة  البنوك  و37.3٪ يف 

االأن�سطة اخلارجية اأكرث من �سعف موجوداتها يف قطر.

Table 3-5: Off-balance sheet activities
Ratio to total assets (%)

جدول 3-5: االأن�شطة خارج امليزانية

الن�شب اإىل اإجمايل املوجودات )%(

All Banks
كل البنوك

Islamic
اإلسالمية

Conventional
التقليدية

Foreign
األجنبية

 Overall Growth
(%)

النمو الكلي %   

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Indirect credit facilities 16.9 17.7 15.4 16.7 11.8 13.1 114.1 104.9 17.7 16.2 االئتمان غير املباشرة

Financial obligations 9.9 10.7 8.1 8.5 9.2 10.1 34.0 36.6 21.1 19.5 التزامات مالية

Investment activities 1.7 1.8 0.1 0.0 2.4 2.5 0.0 0.0 40.3 13.2 أنشطة استثمارية

    Others 14.8 17.3 9.8 12.1 14.6 16.7 47.7 62.3 77.1 28.8 أخرى

Total 43.3 47.6 33.4 37.3 38.0 42.4 195.8 203.8 35.0 21.2 اإلجمالي

Income, Expense and Profitability

During 2014, there was some slowdown in the growth 
of interest income due to deceleration of assets, 
particularly credit facilities (Table 3-6). Growth in forex 
income also declined. However, acceleration in trading 
income, commissions earned and others contributed 
to rise in total income.  On the expense front, growth 
in interest expense increased but it was somewhat 
offset by deceleration in general and administration 
expenses, provisions and commissions paid resulting 
in only modest acceleration in expenses. Faster 
growth of income vis-à-vis that of expenses led to 
acceleration of net income during 2014 as compared 
to the previous year.

الدخل، والنفقات والربحية

 خالل عام 2014، كان هناك بع�س التباطوؤ يف منو اإيرادات الفوائد ب�سبب 

تباطوؤ منو املوجودات، وال �سيما الت�سهيالت االئتمانية )جدول 3-6(. كما 

انخف�س منو الدخل من النقد االأجنبي. ومع ذلك �ساهم الت�سارع يف دخل 

املتاجرة، والعموالت وبنود اأخرى يف ارتفاع اإجمايل الدخل. وعلى �سعيد 

النفقات، زاد منو م�ساريف الفوائد ولكن مت التعوي�س عن ذلك اإىل حد 

والعموالت  واملخ�س�سات  واالإدارية  العمومية  امل�ساريف  يف  بالتباطوؤ  ما 

واأدى  امل�ساريف.  منو  يف  فقط  متوا�سع  ت�سارع  اإىل  اأدى  مما  املدفوعة، 

النمو ال�سريع للدخل يف مواجهة امل�ساريف اإىل ت�سارع يف منو الدخل خالل 

2014 باملقارنة مع العام ال�سابق.
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Table 3-6: Income and Expenditures (%) جدول 3-6: الدخل والنفقات )%(

احلصة  2013
Share 2013

احلصة  2014
Share 2014

النمو 2013
Growth 2013

النمو 2014
Growth 2014

Interest income 78.9 77.0 6.4 4.6 دخل الفوائد

  Trading income 1.9 2.0 -45.7 10.3 دخل املتاجرة

Forex income 3.4 3.3 21.9 4.7 دخل العمالت األجنبية

Commission received 10.5 11.2 8.8 14.3 دخل العموالت

  Others 5.3 6.4 1.3 29.9 أخرى

Total Income 100.0 100.0 4.8 7.1 إجمالي الدخل

   Interest expenses 42.6 43.2 2.2 8.0 مصروفات الفوائد

General and admn. expense 33.8 33.5 8.7 5.5 املصروفات العمومية واإلدارية

Provision 16.2 14.2 7.0 -6.5 املخصصات

Commission paid 3.1 3.7 45.2 27.2 العموالت املدفوعة

Others 4.3 5.4 2.2 32.2 أخرى

   Total Expenses 100.0 100.0 6.1 6.4 إجمالي املصروفات

  Net Income 3.6 7.7 الدخل الصافي

The compositions of income and expenses across 
various bank groups remained broadly similar. Index 
of income diversification (DIV)6 indicate some increase 
in concentration of income as the value of index 
declined from 0.37 to 0.25. The concentration of 
income was observed across all bank groups.

Profit rate income continued to account for more 
than 80% of the total income of Islamic banks and 
over three-fourths of the income of conventional 
banks (Chart 3-15A). Interest expense contributed to 
about 45% of the expenses of Islamic banks as well as 
conventional banks (Chart 3-15B).

ظلت تركيبة االإيرادات وامل�سروفات عرب املجموعات امل�سرفية املختلفة 

 اإىل بع�س 
6

متماثلة على نطاق وا�سع. ويظهر موؤ�سر تنويع م�سادر الدخل

اإىل   0.37 من  املوؤ�سر  قيمة  انخف�ست  حيث  الدخل  تركيز  يف  الزيادة 

0.25. ولوحظ تركيز الدخل يف جميع جمموعات البنوك.

الكلي  الدخل  من   ٪80 من  اأكرث  على   ا�ستحواذه  الربح  معدل  وا�سل 

للبنوك االإ�سالمية، واأكرث من ثالثة اأرباع الدخل للبنوك التقليدية )�سكل 

3-15اأ(.  وقد �ساهمت م�سروفات الفوائد بنحو 45٪ من نفقات البنوك 

االإ�سالمية وكذلك البنوك التقليدية )�سكل 3-15ب(.

�شكل 3-15اأ: هيكل نفقات جمموعة البنوك

Chart 3-15A: Bank Group-wise Structure of 
Income

�شكل 3-15ب: هيكل نفقات جمموعة البنوك

Chart 3-15B: Bank Group-wise Structure of 
Expenses

إسالميتقليدياجنبي
إسالميتقليدياجنبي

 6	For	deatails	see	financial	Stability	Reviews	2012. 6 للتفاصيل انظر تقرير االستقرار املالي 2012.
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The profitability of the banks was marginally lower 
during the year according to various indicators of 
profitability (Table 3-7). Return on average assets, 
net interest margin, ratio of net operating income to 
average assets declined marginally during the year. 
The banks were able to maintain their operating 
expenses at low level.

وكانت ربحية البنوك اأقل ب�سكل طفيف خالل العام وفقا ملختلف موؤ�سرات 

هام�س  �سايف  املوجودات،  متو�سط  على  العائد   .)7-3 )جدول  الربحية 

املوجودات  متو�سط  اإىل  الت�سغيلية  االإيرادات  �سايف  ون�سبة  الفائدة، 

على  البنوك من احلفاظ  العام. ومتكنت  ب�سكل طفيف خالل  انخف�ست 

نفقاتها الت�سغيلية عند م�ستوى منخف�س.

Table 3-7: Indicators of Profitability (%) جدول 3-7: موؤ�شرات الربحية )%(

ال�شنة 

Year

العائد على متوسط 
املوجودات
RoAA

العائد على رأس املال 
األساسي
RoTC

صافي هامش
الفائدة
NIM

ن�شبة �شايف االإيرادات الت�شغيلية 

اإىل متو�شط املوجودات

NOI

ن�شبة النفقات الت�شغيلية اإىل 

متو�شط املوجودات

OE

2010 2.6 21.2 2.9 2.5 1.0

2011 2.6 18.5 2.8 2.4 0.9

2012 2.3 18.1 2.7 2.2 0.9

*2013 2.1 15.7 2.4 2.0 0.8

*2014 2.0 16.0 2.3 1.9 0.8

RoAA: return on average assets    RoTC: return on Tier 1 capital     NIM: net interest margin    
NOI: ratio of net operating income/average assets   OE: ratio of opertaing expenses to average assets

*	 Definition	 of	 Tier	 1	 Capital	 changed	 from	 October	 2013	 to	 include	 risk	
reserve، fair value adjustments and instruments eligible for additional 
capital

التعريفات كما هي موضحة في الشكل
* تعريف الفئة األولى من رأس املال تغيرات منذ أكتوبر 2013، لتشمل احتياطي املخاطر، 

والتعديالت على القيمة العادلة، واألدوات املؤهلة لرأس املال األضافي

Stability Analysis

Various indicators of financial stability indicate 
continued robustness in the banking sector. Capital 
adequacy of banks remained comfortable and the 
banks continued to record healthy profits during 
2014 (Chart 3-16). The quality of assets of the banks 
also remained healthy. However, adverse global 
developments and sharp decline in oil prices resulted 
in some increase in risks in the banks as compared 
to recent history. The profitability, soundness and 
liquidity of the banks came under stress particularly 
during the second half of 2014.

حتليل اال�شتقرار

القطاع  متانة  ا�ستمرار  اإىل  املايل  اال�ستقرار  موؤ�سرات  خمتلف  ت�سري 

امل�سريف. وظلت كفاية راأ�س املال للبنوك مريحة، ووا�سلت البنوك ت�سجيل 

اأرباح جيدة خالل 2014 )�سكل 3-16(. وظلت جودة موجودات البنوك 

اأي�سا �سحية. ومع ذلك، اأدت التطورات العاملية ال�سلبية والرتاجع احلاد 

يف اأ�سعار النفط اإىل زيادة بع�س املخاطر يف البنوك باملقارنة مع الفرتات 

ال�سابقة. وجاءت ربحية و�سالمة و�سيولة البنوك حتت ال�سغط وال �سيما 

خالل الن�سف الثاين من 2014.

Chart 3-16: Movements in Banking Stability Index �شكل 3-16: التحركات يف موؤ�شر ا�شتقرار البنوك

Note: Risk increases with increase in value مالحظة: تزداد املخاطر بزيادة القيمة
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On annual average basis, asset quality was better 
than previous year (Chart 3-17). Liquidity was under 
moderate stress. However, risks associated with 
soundness, efficiency and profitability edged up 
during the year which could be partly attributed to 
adverse macroeconomic environment. 

وفقًا للمتو�سطات ال�سنوية، كانت جودة املوجودات اأف�سل من العام ال�سابق 

)ال�سكل 3-17(. وكانت ال�سيولة حتت �سغط معتدل. ومع ذلك، ارتفعت 

املخاطر املرتبطة بال�سالمة والكفاءة والربحية، خالل العام، االأمر الذي 

ميكن اأن ًيعزى جزئيا اإىل البيئة االقت�سادية الكلية ال�سلبية.

Chart 3-17: Banking Stability Map 
�شكل 3-17: خارطة اال�شتقرار البنكي

Note: Risk increases with increase in distance from the centre مالحظة: تزداد املخاطر بزيادة البُعد عن املركز

Various financial stability indicators also present a 
mixed picture (Table 3-8). Data on capital adequacy 
and Tier 1 capital for 2014 are as per Basel III 
regulations and strictly not comparable to data which 
are defined as per Basel II guidelines. However, it may 
be noted that the ratios are well above the regulatory 
minimum. Asset quality recorded improvement during 
the year. Profitability in terms of RoAA remained 
stable while NIM recorded some deterioration. Cost 
to income ratio also increased during the year due to 
deceleration in interest income. Increase in loan to 
deposit ratio indicated some tightening of liquidity 
in the banks. Data on sectoral composition of credit 
indicated that concentration of credit in real estate 
sector eased while that for consumption increased 
during 2014.

)جدول  خمتلطة  �سورة  اأي�سا  املايل  اال�ستقرار  موؤ�سرات  خمتلف  تقدم 

 2014 3-8(. فبيانات كفاية راأ�س املال وراأ�س املال الطبقة االأوىل  لعام 

هي وفقا للوائح بازل 3 وبدقة غري قابلة للمقارنة للبيانات التي مت تعريفها 

ح�سب معايري بازل2. ومع ذلك، جتدر االإ�سارة اإىل اأن الن�سب اأعلى بكثري 

من احلد االأدنى التنظيمي. و�سجلت جودة املوجودات حت�سنا خالل العام. 

وظلت الربحية من حيث العائد على متو�سط املوجودات م�ستقرة يف حني 

اإىل  التكلفة  ن�سبة  وزادت  التدهور.  بع�س  الفائدة  هام�س  �سايف  �سجل 

الدخل اأي�سا خالل العام ب�سبب التباطوؤ يف منو اإيرادات الفوائد. وت�سري 

الزيادة يف ن�سبة القرو�س اإىل الودائع اإىل بع�س الت�سييق يف ال�سيولة لدى 

تركيز  اأن  اإىل  لالئتمان  القطاعي  التوزيع  عن  بيانات  واأ�سارت  البنوك. 

االئتمان يف القطاع العقاري قد خف، يف حني اأنه زاد يف حالة اال�ستهالك 

خالل 2014.
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Table 3-8: Financial Stability Indicators جدول 3-8: موؤ�شرات اال�شتقرار املايل

        Indicator 2012 2013 *2014 املؤشر

Capital Adequacy Ratio (CAR)     18.9 16.0 *16 نسبة كفاية رأس املال

Tier-I capital/ Asset     11.7 12.6 *15.6 رأس املال الطبقة 1/ املوجودات

Non-Performing Loans (NPLs)/Total Loans 1.7 1.9 1.7 القروض املتعثرة/ إجمالي  القروض

 NPLs/Capital        1.7 1.9 2.0 القروض املتعثرة إلى رأس املال

Return on Average Asset (RoAA)    2.4 2.1 2.0 العائد على متوسط  املوجودات

Net Interest Margin (NIM)       2.6 2.4 2.3 صافي هامش الفائدة

Cost Income Ratio (CIR)   21.2 21.7 21.9 نسبة التكلفة إلى الدخل

Loan to Deposit Ratio (LDR)      109.0 104.9 108.2 نسبة القروض إلى الودائع

Asset (< 3 Months)/ Liability (< 3 Months) 44.8 38.8 35.36 املوجودات )أقل من 3 شهور( / املطلوبات )أقل من 3 شهور(

Consumption Loans/ Private Sector Loans  27.5 27.4 28.1 قروض االستهالك / قروض القطاع اخلاص

Real Estate Loans/ Private Sector Loans   33.1 29.1 27.0 قروض القطاع العقاري/ قروض القطاع اخلاص

* Data on capital adequacy and Tier 1 capital is as per Basel III while for 
earlier years it is as per Basel II

*البيانات عن كفاية رأس املال والطبقة األولى من رأس املال هي وفقاً لتعليمات بازل 3 بينما كانت في 
السنوات السابقة وفقاً لبازل 2

Risk perception of banks provide useful insights into 
the risks faced by the bankers and QCB has been 
conducting this survey to supplement the stability 
analysis at its end. The results of the survey are 
presented In Box 3-5.

توفر ت�سورات خماطر البنوك معلومات مفيدة عن املخاطر التي يواجهها 

ال�ستكمال  امل�سح  هذا  باإجراء  املركزي  قطر  م�سرف  وقام  امل�سرفيون، 

حتليل اال�ستقرار اإىل نهايته. ويعر�س االإطار )3-5( نتائج امل�سح.

Box  3-5: Risk Perception of Banks
QCB conducted a survey of risk perception of banks for 
the years 2014, 2015 and 2016. Most of the banks expect 
overall credit, market, liquidity and systemic risk to remain 
unchanged or increase during 2015 and 2016. Perceptions 
of banks on specific components of credit, market, liquidity 
and operational risks as well as risks arising from various 
global, regional and domestic macroeconomic factors 
are presented in the Table below. Some of the salient 
observations emerging from the data are as follows:
• Variation in oil price and political unrest in the MENA 

region remain the most important global risks.
• Normalisation of US monetary policy or weakness in U.S. 

growth are not considered as major risks.
• Risk from decline in domestic fiscal balance is expected 

to increase in 2015 and further in 2016.
• Slowdown in domestic growth and growth of credit are 

other major domestic macroeconomic risks.
• Default by real estate developers/contractors and 

concentration of credit are considered major sources of 
credit risk.

• Defaults in infrastructure is a concern for conventional 
banks but not a major concern for Islamic and foreign 
banks.

• The highest ranked source of liquidity risk is different 
for different group of banks. It is withdrawal by retail 
depositors for Islamic banks and by wholesale depositors 
for conventional banks. For foreign banks, it is drying up 
of domestic inter-bank market. 

�إطار 3-5: ت�شور خماطر البنوك

 2015 2014 و  اأجرى م�سرف قطر املركزي درا�سة اإدراك خماطر البنوك لل�سنوات 

و 2016. وتوقعت معظم البنوك اأن يظل االئتمان عموما، وال�سوق وال�سيولة واملخاطر 

2015، و2016. ويعر�س ال�سكل  اأو زيادة خالل عامي  اأن تبقى بدون تغيري  النظامية 

واملخاطر  وال�سيولة  وال�سوق  االئتمان  من  حمددة  ملكونات  البنوك  ت�سورات  اأدناه 

الت�سغيلية، ف�سال عن املخاطر الناجمة عن خمتلف العوامل االقت�سادية الكلية العاملية 

واالإقليمية واملحلية. ومن بني املالحظات البارزة امل�ستوحاة من البيانات هي كما يلي:

اأ�سعار النفط، واال�سطرابات ال�سيا�سية يف منطقة ال�سرق االأو�سط  يف  التاأرجح  	•يظل 
و�سمال اأفريقيا، املخاطر العاملية االأكرث اأهمية.

�سعف النمو يف الواليات املتحدة االأمريكية من  اأو  النقدية  ال�سيا�سة  تطبيع  يعترب  	•ال 
املخاطر الكربى.

املتوقع اأن يرتفع يف عام 2015 وكذلك يف عام 2016 خماطر الرتاجع يف التوازن  	•من 
املايل املحلي.

ومنو االئتمان من خماطر االقت�ساد الكلي الكربى االأخرى  املحلي  النمو  يف  	•التباطوؤ 
حمليًا.

املقاولني، وتركيز االئتمان تعترب من امل�سادر الرئي�سية   / العقارات  مطوري  	•اع�سار 
ملخاطر االئتمان. 

	•تعطل م�سروعات البنية التحتية يعد م�سدر قلق بالن�سبة للبنوك التقليدية ولكنه لي�س 
م�سدر قلق رئي�سي بالن�سبة للبنوك االإ�سالمية واالأجنبية.

مرتبة يف خماطر ال�سيولة يختلف من جمموعة الأخرى  بني البنوك.  االأعلى  	•امل�سدر 
فال�سحوبات من جانب جمهور املودعني االأفراد لدى البنوك االإ�سالمية بينما هي يف 

املودعني الكبار لدى البنوك التقليدية، وتتمثل للبنوك االأجنبية، يف جتفيف  �سوق ما 

بني البنوك املحلية.
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• The major sources of market risks is the domestic and 
other countries equity markets. Foreign banks find 
domestic interest rate shock as the most important 
market risk.

•  All the banks have expressed either the same or increased 
confidence in the financial stability of the banking system.

	•امل�سادر الرئي�سية ملخاطر ال�سوق هي اأ�سواق االأ�سهم الداخلية وغريها. وجتد البنوك 
االأجنبية يف �سدمة اأ�سعار الفائدة املحلية على اأنها اأكرث خماطر ال�سوق اأهمية.

	•اأعربت جميع البنوك عن زيادة الثقة يف اال�ستقرار املايل للنظام امل�سريف، اأو اأنها 
ظلت كما هي.

إسالمي 
Islamic

تقليدي
Conventional

 أجنبي
Foreign

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
I. Global/Regional  Risks املخاطر العاملية / اإلقليمية

1 Continued Slowdown in Global Growth Perspective 3.5 3 3 4 4 4 3 3 3 استمرار التباطؤ في توقعات النمو العاملي

2 Impact of Euro Zone Crisis 5 5 5 6 6 5 6.5 7 7 تأثير أزمة منطقة اليورو

3 Political Unrest in the MENA Region 2 2 2 1 1 2 1 2 2
االضطرابات السياسية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
4 Variation in Oil Price 1 1 1 3 2 1 2 1 1 تقلبات أسعار النفط

5 Normalization of Monetary Policy of the U.S. 7 7 7 5 5 6 5 6 6 تطبيع السياسة النقدية في الواليات املتحدة

6 Continued Weakness in U.S. Growth 3.5 4 4 7 7 7 6.5 5 5 استمرار ضعف منو االقتصاد األمريكي

7 Slowdown of Emerging Economies 6 6 6 2 3 3 4 4 4 تباطؤ االقتصادات الناشئة
II. Domestic Macro Economic Risks مخاطر االقتصاد  الكلي احمللية

1 Slowdown in Domestic Growth 2 1.5 4 1 1 2 3 2 3 تباطؤ النمو احمللي

2 Increase in Real Estate Prices 6 6 6 2 4 5 1 3 2 زيادة أسعار العقارات

3 Volatility in Domestic Equity Market 4 4 4 5 6 4 6 6 6 التقلبات في  بورصة قطر

4  Decline in Fiscal Balance  4 4 1.5 4 2.5 1 2 1 1 انخفاض فائض املوازنة

5 Slowdown in Credit Growth   1 1.5 1.5 3 5 3 4 4.5 4 تباطؤ منو الئتمان

6 Decline in Current A/c Surplus 4 4 4 6 2.5 6 5 4.5 5 انخفاض فائض احلساب اجلاري

    III. Perception on Credit Risk تصورات مخاطر  االئتمان

1 Default by Real Estate Developers/Contractors 1 1 1 1 2 2 1 1 1 تعثر مطوري العقارات أو املقاولني

2 Default by Households (Expatriates) 7 6.5 7 6.5 6.5 5.5 4 5 5 تعثر األفراد املغتربني

3 Default by Households (Nationals)  5 6.5 6 5 4.5 5.5 6 6 6 تعثر األفراد القطريني

4 Default on Credit Given to Top Borrowers 2.5 2.5 2 4 4.5 7 5 4 3.5 تعثر كبار املقترضني

5 Default on Credit Given Outside Qatar 5 4.5 5 6.5 6.5 4 3 2.5 3.5 تعثر املقترضني خارج قطر

6 Concentration of Credit Distribution 2.5 2.5 3 3 1 1 2 2.5 2 تركز توزيع االئتمان

7 Defaults in Infrastructure Sector 5 4.5 4 2 3 3 7 7 7 تعثر مطوري البنية التحتية

  IV.  Perception on Liquidity Risk تصورات مخاطر السيولة

1 Deposit Withdrawal by Retail Depositors 1 1 1 3.5 5 5.5 6 6 6 سحب الودائع من األفراد

2 Deposit Withdrawal by Wholesale Depositors 3 3 2 1 1 1 3.5 2 2 سحب الودائع من كبار املودعني

3 Rollover Risk  in Demand Deposits 4 4 4 3.5 3 2 1 3.5 3 خطر التمديد في ودائع الطلب

4 Liquidity Dry-up in Domestic Inter-bank Market 2 2 3 2 2 3 2 1 1 خطر جتفيف سوق ما بني البنوك احمللي

5 Limited	Liquidity	Inflows	From	Foreign	inter-bank	Mkt. 5 5 5 5 4 4 3.5 3.5 4
تدفقات محدودة للسيولة من سوق ما بني 

البنوك األجنبية
6 Impact of Increasing US Interest Rate 6 6 6 6 6 5.5 5 5 5 تأثير زيادة أسعار الفائدة األمريكية

    V. Perception on Market Risk تصورات مخاطر   السوق

1 Domestic Equity Market Shock 1 1.5 2 2 1 1 4 5 5 صدمة في سوق األسهم احمللي

2 Equity Market  Shocks in Other Countries 3 3 1 1 2 3 3 3 3 صدمة في أسواق أسهم خارجية

3 Domestic Interest Rate Shock  2 1.5 3 3 3 2 1 1 1 صدمة أسعار الفائدة  احمللية

4 Interest  Rate Shocks in Developed Countries 4.5 4.5 5 4 4 4 2 2 2 صدمة أسعار فائدة في االقتصادات الناشئة

5 Exchange Rate Risk   4.5 4.5 4 5 5 5 5 4 4 مخاطر سعر الصرف

VI. Perception on Operational Risk تصورات مخاطر التشغيل

1 Risk Due to Frauds     1 1.5 2 1 1 1 4 4 4 مخاطر االحتيال

2 Risk From Payment and Settlement Systems 3 3 3 4 2 2 1 1 1 مخاطر نظام الدفع والتسويات

3 Risk From Weaknesses in Internal Control Systems 2 1.5 1 2 3 3.5 2.5 2.5 2.5 مخاطر ضعف أنظمة الرقابة الداخلية

4 Risk Due to Corporate Governance Issues 4 4 4 3 4 3.5 2.5 2.5 2.5 مخاطر من قضايا تتصل بحوكمة الشركات

Note: The Table provides the average rank of each risks with 1 at the highest.       .مالحظة: يوفر الشكل متوسط الرتبة لكل مخاطرة  بدرجة 1 هي القصوى
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Capital Adequacy

As mentioned earlier, implementation of Pillar1 capital 
adequacy requirement under Basel III was initiated 
during 2014. Banks have been asked to maintain 
minimum Tier 1 capital ratio at 8% of the risk weighted 
assets (RWA) and total capital ratio (CAR) at 10% 
since January 2014. In addition banks are required to 
maintain capital conservation buffer (CCB) at 2.5% of 
RWA. As at end-December 2014, the systemic tier 1 
capital ratio, including CCB, stood at 15.6% and total 
capital ratio, including CCB, was at 16.0%. Thus the 
banking system as a whole had adequate capital. 
There were, however, variations in the CAR and Tier 
1 capital ratio across banks (Chart 3-18). Except one 
bank, all the banks were well above the regulatory 
minimum.

كفاية راأ�ص املال

املال حتت  راأ�س  لكفاية  الركيزة1  تنفيذ متطلبات  بداأ  �سابقا،   كما ذكر 

بازل 3 خالل عام 2014. وقد طلب من البنوك احلفاظ على احلد االأدنى 

8٪ من املوجودات املرجحة باملخاطر،  1 لراأ�س املال بن�سبة  من امل�ستوى 

ون�سبة 10٪  لراأ�س املال االإجمايل )منذ ينايرعام 2014(. وباالإ�سافة اإىل 

ذلك ُطلب من البنوك  احلفاظ على هام�س وقاية لراأ�س املال بن�سبة ٪2.5 

راأ�س  بلغ   ،2014 دي�سمرب  نهاية  ويف  باملخاطر.  املرجحة  املوجودات  من 

املال النظامي امل�ستوى 1 مبا يف ذلك  هام�س الوقاية لراأ�س املال ٪15.6 

ون�سبة اإجمايل راأ�س املال، مبا يف ذلك هام�س الوقاية 16٪. وبالتايل فاإن 

هناك  كان  ذلك،  ومع  كاف.  مال  راأ�س  لديه  كان  ككل  امل�سريف  النظام 

تباينات يف ركيزة 1 لراأ�س املال ون�سبة كفاية راأ�س املال بني البنوك )�سكل 

3-18(. وبا�ستثناء بنك واحد، كانت جميع البنوك اأعلى بكثري من احلد 

االأدنى التنظيمي.

Chart 3-18: Variation of Capital Adequacy Among 
Banks

�شكل 3-18: تباين كفاية راأ�ص املال بني البنوك

نسبة كفاية السيولةنسبة رأس املال األساسي الطبقة 1

Risks in Banking
Credit Risk

Changes in the ratio of credit to GDP is generally used 
in developed economies to assess the credit risk in 
the financial sector. However, in economies where 
there is still some scope for greater financial inclusion 
and financial intermediation, a steady increase in the 
contribution of credit to GDP is desirable. Nevertheless 
any rapid increase in the ratio needs to be monitored 
and is fraught with risk. In Qatar, the ratio of credit 
to GDP is growing steadily and is currently just 
above 84%. While the ratio of public sector credit 
to GDP moderated during 2014 that of the private 
sector rose significantly which can be attributed 
to the policy thrust towards diversification and 
increase in the role of the private sector (Chart 3-19).

املخاطر يف القطاع امل�شرفـي

خماطر االئتمان

االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  االئتمان  ن�سبة  يف  التغيريات  ت�ستخدم 

القطاع  االئتمان يف  لتقييم خماطر  املتقدمة  ب�سكل عام يف االقت�سادات 

املجال  بع�س  فيها  يزال  ال  التي  االقت�سادات  ففي  ذلك،  ومع  املايل. 

يف  مطردة  زيادة  فاإن  املالية،  والو�ساطة  املايل  االندماج  من  ملزيد 

اأن  اإال  فيه.  مرغوب  اأمر  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  االئتمان  م�ساهمة 

اأي زيادة �سريعة يف الن�سبة حتتاج اإىل مراقبة وتكون حمفوفة باملخاطر. 

ب�سكل مطرد  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  االئتمان  ن�سبة  تنمو  يف قطر،  

العام  للقطاع  املقدم  االئتمان  ن�سبة  اأن  حني  ويف   .٪84 فوق  وحاليا 

يف  فاإنها   2014 عام  خالل  اعتدلت  قد  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل 

اإىل  تعزى  اأن  ميكن  والتي  ملحوظ،  ب�سكل  ارتفعت  قد  اخلا�س  القطاع 

ال�سيا�سة  الهادفة  اإىل تنويع وزيادة دور القطاع اخلا�س )�سكل19-3(.
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Chart 3-19: Movements in Credit Absorption �شكل 3-19: حتركات امت�شا�ص االإئتمان 

االئتمان اخلاص/الناجت
احمللي االجمالي – (مقياس اليمني)

 األئتمان الناجت احمللي االجمالي
(مقياس اليمني)

 االئتمان للقطاع العام/
الناجت احمللي االجمالي

االستثمار اخلاص/
الناجت احللي االجمالي

The NPL ratio declined during 2014 indicating 
moderation of credit risk during the year.  The growth 
in NPLs during the year was merely 2.2% as compared 
to 25.8% in the previous year. Thus the banks seem to 
have been more prudent in lending in the recent past.

Intra-year variations indicate better asset quality 
management in the second half of the year (Table 3-9). 
During the first quarter of the year there was almost 
no growth in NPLs. As a result, the incremental ratio 
and slippage ratio were nil. There was some increase 
in NPL during the second quarter but it was almost 
offset by the decline in the NPLs during the third and 
fourth quarter of the year. The slippage ratio remained 
nil in both the quarters.

انخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة خالل 2014 م�سرية اإىل اعتدال خماطر 

االئتمان خالل العام. وكان النمو يف القرو�س املتعرثة خالل العام بالكاد 

عند  2.2٪ باملقارنة مع 25.8٪ يف العام ال�سابق. وهكذا يبدو اأن البنوك 

كانت اأكرث حذرا يف االإقرا�س يف املا�سي القريب.

يف  املوجودات  جودة  اإدارة  حت�سني  اإىل  ت�سري  العام  خالل  االختالفات 

الن�سف الثاين من العام )جدول 3-9(. وخالل الربع االأول من العام مل 

يكن هناك اأي منو تقريبا يف القرو�س املتعرثة. ونتيجة لذلك، كانت ن�سبة 

االإ�سافة ون�سبة االنزالق معدومتان. وكان هناك بع�س الزيادة يف القرو�س 

املتعرثة خالل الربع الثاين ولكن مت تعوي�س ذلك تقريبا باالنخفا�س يف 

ن�سبة  وظلت  العام.  من  والرابع  الثالث  الربع  خالل  املتعرثة  القرو�س 

االنزالق معدومة يف كل من الربعني.

Table 3-9: Quarterly Changes in NPL Based 
Indicators During 2014(%)

جدول 3-9: التغريات الف�شلية يف املوؤ�شرات  املبنية على القرو�ص 

املتعرثة يف 2014 )%(

 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14

Growth in gross NPL 0.0 4.9 -0.6 -2.1 النمو في إجمالي القروض

 Incremental Ratio 0.0 3.1 -0.3 -1.4 نسبة  الزيادة

   Slippage Ratio 0.0 0.1 0.0 0.0 نسبة اإلنزالق

As in the previous two years, the share of NPLs in 
the private corporate sector continued to moderate 
(Chart 3-20). The share of NPLs outside Qatar after 
increasing for three years was stable during 2014. 
The share of NPLs in personal loans category has 
been rising rapidly and the banks need to monitor 
these loans more carefully to rein in the loans in this 
category.

العامني املا�سيني، وا�سلت ح�سة القرو�س املتعرثة يف  كما هو احلال يف 

قطاع ال�سركات اخلا�سة اعتدالها )�سكل 3-20(. وكانت ح�سة القرو�س 

ا�ستمرت  زيادة  2014،بعد  عام  خالل  م�ستقرة  قطر  خارج  املتعرثة 

القرو�س  فئة  يف  املتعرثة  القرو�س  ح�سة  وارتفعت  �سنوات.  ثالث  ملدة 

اأكرث لكبح  ال�سخ�سية ب�سرعة، مبا ي�ستدعي من البنوك مراقبتها بعناية 

جماح القرو�س يف هذه الفئة.
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Chart 3-20: Changes in NPLs in Select Sectors �شكل 3-20: التغريات يف القرو�ص املتعرثة يف قطاعات خمتارة

االفراد

شركات قطاع خاص

خارج قطر

Stress Testing Credit Risk

As in the previous FSRs, stress testing of credit risk 
was done through potential deterioration in major 
segments of private sector credit, viz. real estate, 
consumption and contractors. The combined NPL 
of these sectors was progressively raised to find the 
breakeven point. The breakeven CAR has been raised 
to 12.5% as per the capital requirements specified 
by QCB under Basel III guidelines for banks in Qatar. 
It is observed that if the NPLs increase by 14% from 
its current level, then the systemic capital adequacy 
ratio (CAR) will fall to 12.5% (Chart 3-21). Any further 
increase in NPL would bring down the systemic CAR 
below the regulatory minimum. Analysis of bank 
level data indicate that some banks may breach the 
minimum regulatory capital requirement at much 
lower growth of NPLs in the three major segments of 
private sector credit considered above.

خماطر االئتمان واختبارات ال�شغط 

ال�سغط  اختبار  مت  ال�سابقة،  املايل  اال�ستقرار  تقارير  يف  احلال  هو  كما 

من  رئي�سية  قطاعات  يف  املحتمل  التدهور  خالل  من  االئتمان  ملخاطر 

واال�ستهالك  العقارات  لقطاعات  اخلا�س  للقطاع  املقدم  االئتمان 

تدريجيًا  القطاعات  لهذه  املتعرثة  القرو�س  زيادة  مت  وقد  واملقاولني. 

كفاية  ل�ن�سبة  التعادل  نقطة  رفع   مت  وقد  التعادل.  نقطة  اإىل  للو�سول 

راأ�س املال اإىل 12.5٪ وفقا ملتطلبات راأ�س املال املحدد  للبنوك من قبل 

م�سرف قطر املركزي يف اإطار املبادئ التوجيهية لبازل3. ولوحظ اأنه اإذا 

زيدت القرو�س املتعرثة بن�سبة 14٪ من م�ستواها احلايل، فاإن ن�سبة كفاية 

زيادة  واأي   .)21-3 )ال�سكل   ٪12.5 اإىل  تنخف�س  النظامية  املال  راأ�س 

كفاية  ن�سبة  تخف�س  �سوف  املتعرثة  القرو�س  يف  املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة 

راأ�س املال اإىل اأقل من احلد االأدنى التنظيمي.  وي�سري حتليل البيانات على 

م�ستوى البنك اإىل اأن بع�س البنوك قد يخرق متطلبات احلد االأدنى لراأ�س 

املال التنظيمي مب�ستويات منو اأقل بكثري للقرو�س املتعرثة يف القطاعات 

الرئي�سية الثالث من ائتمان القطاع اخلا�س امل�سار اإليها اأعاله.

Chart 3-21: Threshold Growth in Sectoral NPL �شكل 3-21: عتبات منو التوزيع القطاعي للقرو�ص املتعرثة

القروض املتعثرة قطاعياًـ
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Stress test of credit risk was also done under three 
scenarios: (a) higher provisions for various quality-
wise categories of loans, (b) increase in NPL by 25% 
with 50% additional provision, and (c) increases in 
sectoral NPL with 75% provision on additional loan. 
Under all three scenarios, systemic CAR remained 
well above the regulatory minimum. The systemic 
RoA also remained positive in all the cases. Individual 
bank-wise analysis revealed that CAR in most of the 
banks under the stress scenarios remained above 
the regulatory minimum. RoA also remained positive 
for all banks under scenario (a) and scenario (b) but 
turned negative for some banks under scenario (c). 

  وقد مت اختبار ال�سغط ملخاطر االئتمان اأي�سا يف اإطار ثالثة �سيناريوهات: 

)اأ( خم�س�سات اأعلى ملختلف فئات القرو�س ذات اجلودة،  )ب( زيادة 

يف القرو�س املتعرثة بن�سبة 25٪ مع توفري خم�س�س اإ�سايف بن�سبة ٪50، 

على   ٪75 خم�س�س  مع  القطاعية  املتعرثة  القرو�س  يف  زيادة  )ج(  و 

راأ�س  كفاية  ن�سبة  ظلت  الثالثة،  ال�سيناريوهات  جميع  يف  اإ�سايف.  قر�س 

اأعلى بكثري من احلد االأدنى التنظيمي. وبقي العائد على  املال النظامي 

التحليل  وك�سف  احلاالت.  جميع  يف  اإيجابيًا  اأي�سا  النظامية  املوجودات 

البنوك يف ظل  املال يف معظم  راأ�س  ن�سبة كفاية  اأن   البنك  على م�ستوى 

وبقي  التنظيمي.  االأدنى  احلد  من  اأعلى  تزال  ال  ال�سغط  �سيناريوهات 

العائد على املوجودات اأي�سا اإيجابيًا جلميع البنوك يف اإطار �سيناريو )اأ( 

وال�سيناريو )ب( لكنه حتول �سلبيًا لبع�س البنوك يف ظل �سيناريو )ج(.

Liquidity Risk
Changes in the availability of liquidity available with 
the banks impact the risks of the banks. There was 
some tightening of liquidity, especially during the 
second half of the year (Chart 3-22). While the narrow 
liquidity declined moderately, there was a sharper fall 
in broad liquidity during the second half reflecting 
lower investments in government securities. Thus, 
the capacity of banks in meeting stressful liquidity 
situation got reduced. However, broad liquidity 
remained above 15% of the total assets and the fall 
in liquidity was not a major concern during 2014.

خماطر ال�شيولة

خماطر  على  ت��وؤث��ر  البنوك  ل��دى  املتاحة  ال�سيولة  ت��وف��ر   يف  التغيريات 

خالل  وخا�سة  ال�سيولة،  يف  ت�سييق  بع�س  ه��ن��اك  ك��ان  فقد  ال��ب��ن��وك. 

ال�سيولة  تراجعت  وبينما   .)22-3 )�سكل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف 

خالل  الوا�سعة  ال�سيولة  يف  حاد  انخفا�س  هناك  كان  باعتدال،  ال�سيقة 

املالية احلكومية.  االأوراق  اأقل يف  ا�ستثمارات  الثاين مما يعك�س  الن�سف 

ال�سغط  و�سع  يف  بال�سيولة  ال��وف��اء  على  البنوك  ق��درة  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل، 

اإجمايل  من   ٪15 فوق  الوا�سعة  ال�سيولة  ظلت  ذلك،  ومع  انخف�ست.  قد 

املوجودات، ومل يكن االنخفا�س يف ال�سيولة م�سدر قلق كبري خالل 2014.

Chart 3-22: Trends in Narrow and Broad Liquidity – 2014 �شكل 3-22: اجتاهات ال�شيولة ال�شيقة والوا�شعة يف عام 2014

السيولة الضيقة (مقياس اليمني)            السيولة الواسعة

Potential liquidity risk can also be assessed from the 
funding gap in various time buckets. Quarterly funding 
gaps across various maturities at end 2013 and during 
2014 are presented in Chart 3-23. The excess funds at 
the shortest end of the maturity spectrum moderated 
significantly during the 2014 as compared to the 
previous year reflecting some tightening of liquidity. 
At the longer end with maturities above one year, the 
funding gap ruled at the previous year levels. In the 
intermediate maturity buckets there was considerable 
volatility in funding gaps warranting greater attention 
of banks towards asset liability management.

وميكن اأي�سا تقييم خماطر ال�سيولة املحتملة من فجوة التمويل يف خمتلف 

الف�سلية  التمويل  فجوات   )23-3( ال�سكل  ويعر�س  الوقت.  تق�سيمات 

اأن  ولوحظ   .2014 وخالل   2013 نهاية  يف  اال�ستحقاق  اآجال  خمتلف  يف 

فوائ�س االأموال يف اأق�سر فئات االأجل اعتدلت ب�سكل كبري يف عام 2014، 

نهاية  ويف  ال�سيولة.  ت�سييق  بع�س  يعك�س  ال�سابق مما  العام  مع  باملقارنة 

اأطول مع ا�ستحقاق فوق �سنة واحدة، فاإن فجوة التمويل جاءت عند نف�س 

تذبذب كبري يف  كان هناك  املتو�سطة  االآجال  ال�سابق. ويف  العام  م�ستوى 

فجوات التمويل التي تتطلب اهتماما اأكرب من البنوك نحو اإدارة املوجودات 

واملطلوبات.

%%
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Chart 3-23: Quarterly Funding Gap �شكل 3-23: فجوة التمويل الف�شلية

Stress Testing Liquidity Risk
In order to assess the impact of sudden withdrawal 
of liquidity from the banking system due to some 
adverse developments, liquidity stress testing of 
banks was done under different scenarios. Withdrawal 
of different proportions of various categories of 
customer deposits were projected. Further, it was also 
assumed that one-fifth of inter-bank foreign liabilities 
and half of domestic inter-bank liability were not rolled 
over. Based on different contingency actions that the 
bank may take in the adverse liquidity conditions, 
three scenarios are presented in Table 3-10. 

Under Scenario1, shortfall in liquidity is met through 
use of cash and near-cash balances with the banks. 
Banks also use government securities with 25% haircut 
under Scenario-2. In addition to these sources of 
funds, liquidation of assets  with financial institutions 
outside Qatar with 25% haircut is considered under 
Scenario 3. 

Under Scenario 1, barring one private sector bank 
and two foreign banks, all the banks were found 
to experience shortfall in liquidity. Under Scenario 
2 only 4 conventional and one Islamic bank were 
expected to experience shortfall in liquidity. Only one 
conventional bank would experience liquidity shortfall 
under Scenario 3.

اختبار �شغط خماطر ال�شيولة

امل�سريف،  النظام  من  لل�سيولة  املفاجئ  االن�سحاب  اأثر  تقييم  اأجل  من 

الختبار  ال�سيولة  �سغط  اإجراء  مت  فقد  ال�سلبية،  التطورات  لبع�س  نتيجة 

ان�سحاب  املتوقع  من  وكان  خمتلفة.  �سيناريوهات  ظل  يف  البنوك  حتمل 

ن�سب خمتلفة من فئات خمتلفة من ودائع العمالء. وعالوة على ذلك، كان 

من املفرت�س اأي�سا اأن ُخم�س املطلوبات االأجنبية يف �سوق ما بني البنوك 

ون�سف املطلوبات املحلية ما بني البنوك، مل يتم دفعها ووفقًا الإجراءات 

ال�سلبية،  ال�سيولة  ظروف  يف  البنك  ت�ستغرق  قد  التي  املختلفة  الطوارئ 

يعر�س )جدول 3-10( ثالثة �سيناريوهات:

خالل  من  ال�سيولة  يف  النق�س  ا�ستيفاء  يتم  االأول،  ال�سيناريو  حتت 

وت�ستخدم  البنوك.  لدى  واالأر�سدة  النقدية  و�سبه  النقدية  ا�ستخدام 

البنوك اأي�سا االأوراق املالية احلكومية بن�سبة ت�سفية 25٪ حتت ال�سيناريو 

الثاين. وباالإ�سافة اإىل هذه امل�سادر من االأموال، يتم ت�سفية املوجودات 

مع املوؤ�س�سات املالية خارج قطر بن�سبة 25٪ حتت ال�سيناريو الثالث.

حتت ال�سيناريو االأول، با�ستثناء بنك قطاع خا�س واحد واثنني من البنوك 

ال�سيولة. وحتت  اأن جميع البنوك قد عانت من نق�س يف  االأجنبية، تبني 

ال�سيناريو الثاين كان من املتوقع اأن تواجه 4بنوك تقليدية وبنك اإ�سالمي 

واحد نق�سًا يف ال�سيولة. ويف ظل ال�سيناريو الثالث، فاإن بنك تقليدي واحد  

فقط  يواجه نق�س يف ال�سيولة

Table 3-10: Liquidity Stress Scenarios جدول 3-10: �شيناريوهات  �شغط ال�شيولة

إسالمي
 Islamic

تقليدي
Conventional

أجنبي
Foreign

Scenario 1 Number of banks short of liquidity 4 6 5 عدد البنوك التي تواجه نقصاً في السيولة السيناريو 1

Shortfall in liquidity (in bn QR) 17.36 46.36 3.06 نقص السيولة  باملليار ريال

Short fall in liquidity (%  to 2014 GDP) 2.25 6.01 0.40 نقص السيولة كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي 2014

Scenario 2 Number of banks short of liquidity 1 4 0 عدد البنوك التي تواجه نقصاً في السيولة   السيناريو 2

Shortfall in liquidity (in bn QR 0.21 7.19 0.00 نقص السيولة باملليار ريال  

Short fall in liquidity (%  to 2014 GDP) 0.03 0.93 0.00 نقص السيولة كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي 2014

Scenario 3 Number of banks short of liquidity 0 1 0 عدد البنوك التي تواجه نقصاً في السيولة السيناريو 3

Shortfall in liquidity (in bn QR) 0.00 1.00 0.00 نقص السيولة باملليار ريال

Short fall in liquidity (%  to 2014 GDP) 0.00 0.13 0.00 نقص السيولة كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي 2014
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Market risk (Interest Rate)

Return on credit continued its secular decline since 
the global financial crisis (Table 3-11). However, the 
secular decline in the cost of deposit saw a significant 
reversal, rising above its level in 2012.  The spread 
continued its secular decline since 2010 reflecting the 
growing competition and efficiency among the banks. 
The spread has declined by 110 basis points during 
2009-14 due to sharper decline in return on credit vis-
à-vis that in cost of credit.  

Stress testing of interest rate risk was done through 
300 bps reduction in the interest rate applied to rate 
sensitive assets and liabilities of the banks. The RoA of 
the banks declined sharply under the stress scenario 
but it remained positive.

خماطر ال�شوق )�شعر الفائدة(

العاملية  املالية  االأزمة  منذ  املتتايل  تراجعه  االئتمان  على  العائد  وا�سل   

3-11(. ومع ذلك، فاإن االنخفا�س املزمن يف تكلفة الودائع قد  )جدول 

�سهد حتواًل كبريا، حيث ارتفع عن م�ستواه يف عام 2012. ومن ثم ا�ستمر 

تزايد  يعك�س  مما   2010 عام  منذ  الفوائد  ل�سايف  املتتايل   الرتاجع  

نقطة   110 الهام�س  �سايف  انخف�س  وقد  البنوك.  بني  والكفاءة  املناف�سة 

على  العائد  يف  حاد  انخفا�س  ب�سبب   2014-2009 الفرتة  خالل  اأ�سا�س 

االئتمان باأكرث من انخفا�س تكلفة االئتمان. 

 300 تخفي�س  خالل  من  الفائدة  اأ�سعار  ملخاطر  ال�سغط  اختبار  مت  وقد 

واملطلوبات  املوجودات  معدل  على  الفائدة  �سعر  تطبيق  يف  اأ�سا�س  نقطة 

احل�سا�سة  ملعدل الفائدة. وانخف�س العائد على املوجودات للبنوك ب�سكل 

حاد يف ظل �سيناريو ال�سغط لكنه بقي اإيجابيًا.

Table 3-11: Interest Rate Spread  جدول 3-11: هام�ص �شعر الفائدة

السنة
Year

تكلفة الودائع
Cost of Deposit

العائد على االئتمان
Return on Credit

الهامش
Spread

2009 3.56 7.26 3.70

2010 2.63 6.71 4.08

2011 1.50 5.31 3.81

2012 1.35 4.56 3.21

2013 1.04 4.01 2.97

2014 1.39 3.99 2.60

Decline (basis points) االنخفاض  نقاط أساس

2013-2014 -35 2 37

2012-2013 31 55 24

2009-2014 217 327 110

Market Risk (Exchange Rate)

As discussed earlier, the decline in foreign currency 
credit to public sector recorded in the previous year 
continued during 2014. At the same time, steady 
foreign currency credit to the private sector and 
increase in foreign currency lending outside Qatar 
resulted in increase in total foreign currency credit 
extended by the banks in Qatar.  The share of foreign 
currency credit and lending to banks increased during 
2014 while that of securities portfolio declined (Table 
3-12). On the liabilities side, the share of customer 
deposits and borrowings from banks increased while 
that of debt securities declined.

خماطر ال�شوق )�شعر ال�شرف(

املقدم  االأجنبية  بالعمالت  االئتمان  وا�سل  �سابق،  وقت  يف  نوق�س  كما 

2014. ويف  ال�سابق، خالل عام  العام  امل�سجل يف  تراجعه  العام   للقطاع 

القطاع  اإىل  املمنوح  االأجنبية  بالعملة  االئتمان  ثبات  اأدى  نف�سه،  الوقت 

يف  زيادة  اإىل  قطر  خارج  االأجنبية  بالعملة  االإقرا�س  وزيادة  اخلا�س، 

اإجمايل االئتمان بالعمالت االأجنبية املمنوح من قبل امل�سارف يف قطر. 

خالل  للبنوك  واالإقرا�س  االأجنبية،  بالعمالت  القرو�س  ح�سة  وارتفعت 

على   .)12-3 )جدول  املالية  االأوراق  حمفظة  اأنخف�ست  حني  يف   ،2014

جانب املطلوبات، زادت ن�سبة ودائع العمالء والقرو�س من البنوك يف حني 

اأنخف�ست اأوراق الدين.
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Table 3-12: Currency-wise Distribution of Assets 
and Liabilities 

جدول 3-12: توزيع املوجودات واملطلوبات ح�شب العملة

   

  Share in FC Assets 2013 2014 حصة املوجودات بالعمالت األجنبية

     Credit 45.8 46.5 االئتمان

    Due from Banks 26.2 28.9 مستحقات من البنوك

        Securities Portfolio 17.1 13.8 محفظة األوراق   املالية

   Share in FC Liabilities حصة املطلوبات  بالعمالت األجنبية  

           Customer Deposits 52.5 53.8 ودائع العمالء

            Due to Banks 30.7 32.6 مستحقات للبنوك

        Debt Securities 12.4 9.2 أوراق الدين

The share of lending in euro assets is half while that 
in US assets is above 40% (Chart 3-24A). The share of 
deposits in euro liability is also half and was around 
40% in case of JPY (Chart 3-24B)7.

ت�سكل ح�سة االإقرا�س يف موجودات باليورو 50٪، يف حني اأن الن�سبة  يف 

باليورو  الودائع  وح�سة  3-24اأ(.  )�سكل   ٪40 فوق  بالدوالر  املوجودات 

الياباين )�سكل  40٪ يف حالة الني  اأي�سا ن�سف املطلوبات وكانت حوايل 

.
7

3 -24ب(

�شكل 3-24ب: مكونات املطلوبات بالعملة االأجنبية

Chart 3-24A: Composition of FC Assets
�شكل 3-24ب: مكونات املطلوبات بالعملة االأجنبية

Chart 3-24B: Composition of FC Liability

 مستحقات من البنوكاستثمارات
من مؤسسات مالية اجنبية

اجمالي القروض ودائع مستحقات للبنوك اوراق دين مالية

Concentration Risks

Concentration in deposits continued to remain high 
Credit concentration has also been high but there are 
regulatory restrictions in terms of caps on sectors and 
individual/borrower. Recently, the cap on credit facility 
to a single customer and his borrower group has been 
fixed at QR 8 billion. Data on concentration of credit 
and deposits among banks are presented in Chart 
3-25. Number of banks in which the top 10 private 
sector account holders8 account for more than 60% of 
private sector credit as well as deposits have increased 
to 3 each. At the other end of the spectrum, number 
of banks where the top private sector depositors 
which account for less than the total private sector 
deposits increased to 2. These banks may need to 
diversify their deposit and credit base. Broadly, the 
concentration of deposits and credit have varied very 
modestly  as compared to the previous year with one 
or two banks shifting from one concentration class to 
another. 

خماطر الرتكز

بينما ا�ستمر الرتكز يف الودائع عاليًا، فاإن تركز االئتمان ظل عاليًا اأي�سا 

واالأفراد  القطاعات  الق�سوى على  بقيود تنظيمية من حيث احلدود  واإن 

للعميل  االئتمانية  الت�سهيالت  �سقف  تثبيت  موؤخرا  مت  وقد  املقرت�سني. 

الواحد وجمموعته االئتمانية عند 8 مليار ريال. ويعر�س ال�سكل )25-3( 

 3 اإىل  امل�سارف  عدد  وزاد  البنوك.  بني  والودائع  االئتمان  تركز  بيانات 

 ٪60 من  اأكرث  ميتلكون  اخلا�س  القطاع  يف  10ح�سابات  اأكرب  لديها  التي 

اإىل 3. ويف الطرف االأخر ارتفع عدد 
9 

من االئتمان املقدم للقطاع اخلا�س

البنوك التي لديها كبار املودعني يف القطاع اخلا�س الذين  متثل اأقل من 

تنويع  اإىل  قد حتتاج  البنوك  2. هذه  اإىل  القطاع اخلا�س  ودائع  اإجمايل 

ودائعها وقاعدة االئتمان. وقد اختلفت تركيزات الودائع واالئتمان  ب�سكل 

من  اثنني  اأو  واحد  انتقال  مع  ال�سابق  العام  مع  باملقارنة  جدا  متوا�سع 

البنوك من درجة تركيز اإىل اأخرى.

7 Data on foreign and domestic branches of domestic banks.
8 Top 10 private company and top 10 individual depositors.

7 بيانات الفروع احمللية واألجنبية للبنوك احمللية.

8 أكبر 10 شركات خاصة مودعة وأكبر 10 أفراد مودعني.
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Chart 3-25: Share of Top 10 Customers in Private 
Sector Credit and Deposits

�شكل 3-25: ح�شة اأكرب 10عمالء يف القطاع اخلا�ص من حيث 

االئتمان والودائع

ائتمان                          ودائع

Cross Border Risks9

Major components of cross border assets of domestic 
banks are in the form of  credit, assets with foreign 
banks, assets with HOs and branches and investments. 
High growth of cross border credit along with decline 
in assets with HO and branches and investments 
resulted in sharp rise in the share of cross border credit 
among the major cross border assets. (Chart 3-26).  

املخاطر عبر احلدود 9 
�سكل  يف  هي  املحلية  للبنوك  اخلارجية  للموجودات  الرئي�سية  املكونات   

املراكز  لدى  وموجودات  االأجنبية،  البنوك  مع  وموجودات  ائتمان، 

الرئي�سية والفروع وا�ستثمارات. واأدى النمو املرتفع لالئتمان عرب احلدود 

مع انخفا�س املوجودات لدى املراكز الرئي�سية والفروع واال�ستثمارات اإىل 

ارتفاع حاد يف ن�سبة االئتمان عرب احلدود بني املوجودات الرئي�سية عرب 

احلدود. )�سكل 26-3(.

Chart 3-26: Major Cross Border Assets of Domestic Banks �شكل 3-26: املوجودات الرئي�شية يف اخلارج للبنوك املحلية

Region wise distribution of cross border assets 

indicate stability in exposure to various regions as 
at end-December 2014 (Chart 3-27). As compared 
to the previous year, the exposure to Europe has 
increased while that to MENA countries, other than 
GCC, declined. The share of GCC countries increased 
marginally.

ي�سري التوزيع اجلغرايف للموجودات عرب احلدود اإىل ا�ستقرار يف التعر�س 

ملختلف املناطق، كما يف نهاية دي�سمرب 2014 )�سكل 3-27(. وباملقارنة مع 

العام ال�سابق، زاد التعر�س الأوروبا يف حني انخف�س بالن�سبة  لدول منطقة 

وزادت  التعاون.  جمل�س  دول  بخالف  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

ح�سة دول جمل�س التعاون  هام�سيًا.

Chart 3-27: Region Wise Distribution of Cross-Border Assets
end-December 2014

�شكل 3-27:التوزيع االإقليمي للموجودات عرب احلدود

كما فـي نهاية دي�شمرب 2014

أخرى

دول مجلس التعاون
الشرق االوسط وشمال

افريقيا ودول مجلس التعاون

أمريكا الشمالية
أوروبا

9 Of foreign and domestic branches of domestic banks. 9 الفروع األجنبية واحمللية للبنوك احمللية.
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QFC Financial Institution Sector10

In 2014, the Qatar Financial Centre Regulatory 
Authority (“QFCRA”) introduced a new statutory 
reporting regime in relation to Financial Institutions 
(“FIs”) operating in the Qatar Financial Centre (“QFC”) 
and regulated by the QFCRA. The reporting regime 
provides for enhanced analytic capabilities, is risk-
based and utilises more granular and frequent monthly 
and quarterly data11. The new reporting regime also 
groups the FI sector more accurately based on the 
primary type of business conducted by firms. They 
are therefore categorised as either Corporate Banks, 
Investment Banks, Investment Managers or Advisory 
firms.  

قطاع املؤسسات املالية مبركز قطر للمال 10
يف عام 2014، اأدخلت الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال  نظاما قانونيا 

جديدا  لالإبالغ   عن املوؤ�س�سات املالية  التي تعمل يف مركز قطر للمال  

االإبالغ قدرات حتليلية معززة، مبنية  الهيئة. ويوفر نظام  والتي تنظمها 

  .
11

املتكررة والف�سلية  ال�سهرية  البيانات  اأكرث  وي�ستخدم  املخاطر،  على 

ت�ستند  جمموعات  اإىل  اأكرب  بدقة  املالية  املوؤ�س�سات  النظام   ويق�سم 

يتم  وبالتايل  ال�سركات.  بها  تقوم  التي  االأعمال  االأ�سا�سي من  النوع  على 

اأو  ا�ستثمار  ا�ستثمار، ومديري  بنوك  التجارية،  بنوك  اأنها  ت�سنيفها على 

�سركات اال�ست�سارية.

General Scope & Characteristics

The aggregate balance sheet for the QFC’s FI sector is 
currently  QR 32,640 million and it is comprised of 32 
conventional firms and 5 Islamic firms. The FI sector 
is dominated by conventional firms, which represent 
approximately 70% ( QR 22,783 million) of total FI 
sector assets (Tables 3 -13 to 3-15).

النطاق العام واخل�شائ�ص

 امليزانية العمومية املجمعة لقطاع املوؤ�س�سات املالية مبركز قطر للمال هي 

32.64 مليار ريال ، وتتاألف من 32 �سركة تقليدية و 5 �سركات اإ�سالمية. 

ويهيمن على قطاع املوؤ�س�سات املالية ال�سركات التقليدية، التي متثل حوايل 

املوؤ�س�سات  قطاع  موجودات  اإجمايل  من  ريال(  مليون   22.783(  ٪70

املالية، )اجلداول 3 -13 اىل 15-3(.

Table 3-13:  Authorised FIs جدول 3-13: املوؤ�ش�شات املالية املرخ�شة

 FI Q4:2014 Q2:2014 املؤسسات

    Authorised 37 38 املرخصة

     Operational 36 37 العاملة

 License Type Q4:2014 Q2:2014 منط الترخيص

 LLC 15 16 ش م م

    Branch 22 22 فرع

   Structure Q4:2014 Q2:2014 الهيكل

   Conventional 32 33 تقليدي

     Islamic 5 5 إسالمي

Table 3-14:  FIs by Structure جدول 3-14: املوؤ�ش�شات املالية ح�شب الهيكل

 FI category
تقليدي

Conventional
اإ�شالمي

Islamic
االإجمايل

Total
املوؤ�ش�شات

Corporate Bank 10 2 12 شركات بنوك

Investment Bank - 2 2 بنوك استثمارية

Investment Manager 4 1 5 مدراء استثمار

Advisor 18 - 18 استشاريون

     Total 32 5 37 االإجمايل

10  Contributed by QFCRA.
11  The analysis of the QFC FI sector provided herein is based on data as of the period-ended 

31 December 2014، with 30 June 2014 as the comparative period.

10 مقدمة من الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال.

11 يستند التحليل اخلاص بقطاع املؤسسات املالية التابع ملركز قطر للمال على بيانات الفترة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بالفترة املنتهية في 30 يوليو 2014.
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Table 3-15:  Business Activity by License Type 
(QR million)

جدول 3-15: نوع الن�شاط ح�شب نوع الرخ�شة )مليون ريال قطري(

 LLC   ص. م. م� Branch  الفرع  Total االإجمايل

Balance sheet 10،607 22،033 32،640 امليزانية املجمعة

Off-balance sheet 1،394 7،490 8،884 خارج امليزانية

Assets Under Management 44،164 - 44،164 املوجودات املدارة

During the past 12-months, the FI sector grew by 
approximately 24% to  QR 32,640 million (Table 3-16). 
The increase is concentrated in only a few firms which 
are Corporate Banks. 

خالل 12 �سهرا املا�سية، منا قطاع املوؤ�س�سات املالية  ما يقرب من ٪24 

اإىل  32.640 مليون ريال )جدول 3-16(. وتركزت الزيادة يف عدد قليل 

من ال�سركات التي هي �سركات البنوك.

Table 3-16:  Balance Sheet Items ( QR million) جدول 3-16 : بنود  امليزانية املجمعة  )مليون ريال قطري(

                                                           Assets Q4:2014 Q2:2014 ∆ % املوجودات

                                                Total Assets    32،640 29،207 12 إجمالي املوجودات

                         Cash & Bank Balances 7،335 5،922 24 نقد وأرصدة لدى البنوك

 Short-term Negotiable Securities 124 44 183 أوراق مالية  قصيرة األجل

                         Loans & Advances 20،049 17،934 12 القروض  واملدفوعات  مقدماً

                        Conventional FIs 17،112 15،627 10 مؤسسات مالية تقليدية

                                 Islamic FIs 2،981 2،333 28 مؤسسات مالية إسالمية

                              Credit Provisions -44 -25 71 مخصصات ائتمان

Investment & Trading Securities 2،959 2،959 0 استثمارات وأوق مالية متداولة

                   Derivative Financial Instruments 84 36 130 مشتقات أدوات مالية

Pledged Assets12 379 178 112
مرهونات12

   Investment in Subsidiaries، Associates 1،223 1،187 3 االستثمار في الشركات التابعة والزميلة،

    Non-current Assets Held for Sale - 328 - موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

        Fixed & Intangible Assets 146 149 -2 املوجودات الثابتة وغير امللموسة

                                               Other Assets  342 470 -27 موجودات أخرى

                                                     Liabilities Q4:2014 Q2:2014 ∆ % املطلوبات

                                  Total Liabilities 26،193 22،998 14 إجمالي املطلوبات

                      Deposits & Current Accounts 15،088 12،423 21 الودائع واحلسابات اجلارية

                Conventional FIs 11،364 8،933 27 مؤسسات مالية  تقليدية

                         Islamic FIs 3،720 3،491 7 مؤسسات مالية إسالمية

                               Intra-group Funding 9،475 8،696 9 التمويل الداخلي للمجموعة

        Derivative Financial Instruments 87 135 -35 مشتقات األدوات املالية

                                             Term Debt 976 1،034 -6 ديون ألجل

                                      Other Liabilities 571 710 -19 مطلوبات أخرى

Equity Q4:2014 Q2:2014 ∆ % حقوق امللكية

                                    Total Equity 6،446 6،206 4 إجمالي حقوق امللكية

                                               Share Capital 5،948 5،948 0 رأس املال

                                    Retained Earnings 484 298 62 األرباح  احملتجزة

                                       Other Reserves 15 -36 -140 احتياطيات أخرى

12 These are assets that have been pledged to secure liabilities by the separating entity . 12 هذه املوجودات مت التعهد بها لتأمني االلتزامات من قبل الكيانات املستقلة .
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Corporate Banking Sector—Profitability 
Remains Modest

The Corporate Banking sector comprises of 12 firms, 
representing the largest segment of the QFC FI sector 
with 75.1% (QR 24,519 million) of the QFC’s total 
FI balance sheet as of the period-ended Q4:2014. 
Corporate Banks include 10 conventional and 2 
Islamic firms. The Corporate Banking sector does not 
perform retail banking activities.  

The Corporate Banking sector is dependent on 
traditional financial intermediation (excluding retail 
banking) for the majority of income and profitability. 
Loans and advances (QR 18,205 million) represent 
the majority of Corporate Banking’s balance sheet 
(approximately 74% of total Corporate Banking 
assets) and comprise of term loans (50.4 percent) 
and bank bills and bankers’ acceptances (30 percent).  
Profit margins continue to remain modest (Table 3-17, 
Charts 3-28 A & 3-28B), particularly when compared to 
other domestic banks (non-QFC) and regional peers. 

قطاع �شركات البنوك- الربحية ال تزال متوا�شعة

من  االأكرب  اجلزء  ميثل  ما  وهو  �سركة،   12 البنوك  �سركات  قطاع  ي�سم 

قطاع املوؤ�س�سات املالية ملركز قطر للمال بن�سبة 75.1٪ )24.519مليون 

قطر  مركز  يف  املالية  للموؤ�س�سات  العمومية  امليزانية  اإجمايل  من  ريال( 

تقليدية  10بنوك  العدد  وي�سمل   .2014 الرابع  الربع  من  اعتبارا  للمال 

اأن�سطة التجزئة امل�سرفية،   اإ�سالمية. وال تقدم هذه ال�سركات  و2 �سركة 

امل�سرفية  اخلدمات  )با�ستثناء  التقليدية  املالية  الو�ساطة  على  وتعتمد 

وال�سلفيات  القرو�س  ومتثل  والربحية.  الدخل  لغالبية  بالن�سبة  لالأفراد( 

نحو 18.205 مليون ريال، متثل غالبية امليزانية العمومية وما يقرب من 

الأجل  قرو�س  من  وتتكون  البنوك،  �سركات  موجودات   اإجمايل  من   ٪74

الربح  هوام�س  وتظل   .)٪30( وم�سرفيني   بنوك  و�سندات   )٪50.4(

عند  �سيما  ال  3-28ب(،  و  3-28اأ  واالأ�سكال   ،17-3 )جدول  متوا�سعة 

املقارنة مع البنوك املحلية االأخرى )غري مركز قطر للمال( ونظرائها يف 

املنطقة.

Table 3-17:  Corporate Banking Sector Profitability 
(%، Unless Stated in  QR)

جدول 3-17: ربحية قطاع  �شركات البنوك

) %، اإال اإذا مت التعريف بالريال(

 Profitability                                                                                        Q4:2014 Q2:2014 الربحية

Profit / loss (QR million)                       158.0  176.2 الربح أو اخلسارة  )مليون ريال قطري(                      

NII (QR million)    328.3  332.0 صافي الدخل  من الفوائد بالريال   

Non-interest income / (loss) (QR million)    (5.8)  83.0 الدخل أو اخلسارة  من غير الفوائد )مليون ريال قطري(    

Operating expenses (QR million)        120.1  121.9 املصروفات التشغيلية )مليون ريال قطري(       

Return on Equity (LLCs)  3.63 0.99 العائد على حقوق امللكية )للشركات ذات املسؤولية احملدودة(

ROA                                      0.71 0.86 العائد على املوجودات                                      

NIM                                              1.48 1.62 صافي هامش الفائدة                                             

Net interest income                 1.40 1.53 صافي الدخل من  الفوائد                

Interest income / interest-earning assets         2.67 2.98 دخل الفوائد/ موجودات تدر دخاًل        

Interest expense / interest-bearing liabilities      1.27 1.45 نفقات  الفوائد/ مطلوبات حتمل فوائد     

Provisions / NII                                    6.03 12.19 مخصصات/ صافي الدخل من الفوائد                                   

Credit losses / NII                            5.95 11.89 خسارة االئتمان/ صافي دخل الفوائد                           

Fair value gains & losses / income              7.31 6.10 أرباح وخسائر القيمة العادلة/ الدخل             

Non-interest income or loss / total income   (1.79)  19.90 أرباح وخسائرمن غير الفوائد / إجمالي الدخل   

Net fee & commission income / income       13.16 10.93 الدخل الصافي من الرسوم والعموالت / الدخل      

Cost / income                                  37.27 29.35 التكلفة  /  الدخل                               

Staff costs / income                                  21.04 16.02 تكلفة املوظفني/ الدخل                                 

Staff costs / operating expenses              56.46 54.58 تكلفة املوظفني/ نفقات التشغيل              

Operating expenses / total assets                    0.54 0.48 نفقات التشغيل/ إجمالي املوجودات                   
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Table 3-28:  Corporate Banking Sector Profitability 
( MOM, QR million)

جدول 3-28: ربحية قطاع �شركات البنوك

) على اأ�شا�ص ف�شلي، مليون ريال قطري(

Provisions for credit losses and impairments are 
currently reported as negligible (Table 3-18). For 
a review of current capital adequacy and liquidity 
conditions refer to Tables (3-19) and (3-20). 

الوقت  يف  والهالكات  االئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  باأن  التقارير  وتفيد 

الراهن ال ُتذكر )جدول 3-18(. وملراجعة مدى كفاية راأ�س املال، وظروف 

ال�سيولة الراهنة، ميكن الرجوع اإىل اجلداول )3-19( و )20-3(.

Table 3-18:  Credit Risk Ratios (%) جدول 3-18: ن�شب خماطر االئتمان )%(

Credit risk                                       Q4:2014 Q2:2014 مخاطر االئتمان                                       

Classified loans / loans & advances 0.14 0.10 القروض املصنفة/ القروض والسلفيات 

Provisions / loans & advances    0.23 0.10 املخصصات/ القروض والسلفيات    

Specific coverage ratio 76.44 96.58 نسبة التغطية احملددة   

Total coverage ratio13           163.61 124.04 نسبة التغطية الكلية 13          

Total impairments / total assets  0.17 0.12 إجمالي الهالك/ إجمالي املوجودات  

On-balance sheet large exposures / total assets 82.33  81.81 اإلنكشافات الكبيرة في امليزانية املجمعة / إجمالي املوجودات

Gross large exposures / total assets & OBS 80.49 79.02 إجمالي االنكشافات الكبيرة/ إجمالي املوجودات

Table 3-19:  Capital Adequacy Ratios (%) جدول 3-19: ن�شب كفاية راأ�ص املال )%(

Capital adequacy & leverage Q4:2014 Q2:2014 كفاية رأس املال والرافعة     

              Total capital adequacy ratio 25.72 24.48 نسبة كفاية رأس املال الكلي              

          CET1 capital adequacy ratio 25.46 24.07  نسبة كفاية  رأس املال العادي          

      Total T1 capital adequacy ratio 25.46 24.07 نسبة  كفاية  رأس املال  األساسي    

                              Financial leverage ratio 19.62 17.96 نسبة الرافعة  املالية                            

                    Capital / total assets 21.54 19.83 رأس املال / إجمالي املوجودات                   

  Average risk-weight of assets 71.82 70.40 متوسط املوجودات املرجحة  باملخاطر     

13 Total credit provisions / classified loans & advances . 13 مجموع مخصصات االئتمان / القروض املصنفة والسلف .
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Table 3-20:  Liquidity Ratios (%)   جدول 3-20: ن�شب ال�شيولة )%(

Liquidity risk    مخاطر السيولة                                                                                Q4:2014 Q2:2014 مخاطر السيولة                                                                               

                                   Liquid assets / total assets 22.84 16.76 املوجودات السائلة/ إجمالي الودائع                                   

 Stable deposits / total deposits 16.27 22.91 الودائع املستقرة/ إجمالي الودائع                                     

 Volatile liabilities / total liabilities 47.46 40.60 املطلوبات املتقلبة / إجمالي املطلوبات                    

Volatility coverage 14 50.51 43.50 تغطية التقلبات 14                                                                

LTD ratio (incl. intra-group) 80.10 87.29 نسبة السيولة إلى الودائع ) مبا فيها املجموعات  الداخلية(           

LTD ratio (excl. intra-group) 137.15 158.92             نسبة السيولة إلى الودائع ) بدون املجموعات  الداخلية(      

Loans / intra-group funding 192.58 193.66 القروض/ متويالت املجموعات الداخلية   

Interbank funding / total funding    58.88 58.99 التمويالت بني البنوك / إجمالي التمويالت    

Interbank funding / total funding (excl. intragroup) 29.60 26.14 التمويالت بني البنوك/  إجمالي التمويالت ) باستبعاد املجموعات الداخلية(

Interbank assets / interbank funding (excl. intragroup) 160.66 121.28 املوجودات بني  البنوك/ متويالت بني البنوك )باستبعاد املجموعات الداخلية( 

Short-term funding / total funding   24.43 29.63 التمويالت قصيرة األجل/ إجمالي التمويالت   

Medium-term funding15 / total funding       24.60 26.87   التمويالت متوسطة  األجل 15/ إجمالي التمويالت       

Large depositors / total deposits (incl. intra-group) 36.24 72.34  ودائع كبار العمالء  )مبا في ذلك املجموعات الداخلية(

Large depositors 16 / total deposits (excl. intra-group) 14.94 48.40 ودائع كبار العمالء 16 / إجمالي الودائع )باستبعاد املجموعات الداخلية(

Liquid assets / total liabilities             23.97 17.66 املوجودات السائلة/ إجمالي املطللوبات             

Liquid assets / total funding (incl. group) ) 24.70 18.18 املوجودات السائلة/ إجمالي التمويالت )وتشمل املجموعة(

Liquid assets / total funding (excl. group) 42.29 32.74 املوجودات السائلة/ إجمالي التمويالت ) بدون املجموعة(

Investment Banking & Investment Management 
Sectors Profitability Volatile 
The Investment Banking and Investment Management 
sectors comprise of seven FIs, representing 24.5 
percent (QR7,997 million) of total QFC FI sector assets 
as of the period-ended Q4:2014. The Investment 
Banking and Investment Management firms include 
four conventional and three Islamic firms. A sharp 
increase in profitability associated with the Investment 
Banking and Investment Management sectors was 
evidenced in Q4:2014 due mostly to gross fair value 
gains of approximately QR309.4 million in unlisted 
assets (Table 3-21).

اال�شتثمار ربحية  اإدارة  اال�شتثمارية وقطاعات  البنوك  ربحية 

متقلبة

ت�ستمل قطاعات البنوك اال�ستثمارية واإدارة اال�ستثمار على �سبع موؤ�س�سات 

اإجمايل  من  قطري(  ريال  مليون   7.997(  ٪24.5 ميثل  ما  وهو  مالية، 

الرابع  الربع  من  اعتبارا  للمال  قطر  مبركز  املالية  املوؤ�س�سات  موجودات 

تقليدية  اأربع  اال�ستثمار  واإدارة  اال�ستثمارية  البنوك  وت�سمل   .2014 لعام  

البنوك  ربحية  يف  حادة  زيادة  حدثت  وقد  اإ�سالمية.  �سركات  وثالث 

اال�ستثمارية واإدارة اال�ستثمار يف الربع الرابع 2014 مبا يرجع يف معظمه 

يف  ريال  مليون   309.4 حوايل  اأو  االإجمالية  العادلة  القيمة  مكا�سب  اإىل 

موجودات غري مدرجة يف البور�سة )جدول 21-3(.

Table 3-21:  Performance Ratios 
(%، unless stated in  QR)

 جدول 3 - 21: نسب االداء )%(
)مالم يذكر خالف ذلك بالريال(

Profitability                                        Q4:2014 Q2:2014 الربحية                                        

Profit / (Loss) (QR million)                       426.2 282.1 الربح/اخلسارة )مليون ريال قطري(                       

Net interest income (QR million)     160.2 124.9 صافي الدخل من الفوائد )مليون ريال قطري(    

Non-interest income (QR million) 987.9 593.0 الدخل من غير الفوائ د)مليون ريال قطري(          

Operating expenses (QR million)        649.0 392.0 النفقات التشغيلية  )مليون ريال قطري(       

Return on equity (LLCs)                 8.02 5.39 العائد على حقوق امللكية  ش م م                 

Return on assets      5.88  8.69 العائد على املوجودات      

Net fee & commission / income   46.24 30.73 صافي الرسوم والعموالت / الدخل   

Cost / income                              56.52 54.57 التكلفة / الدخل                              

Staff costs / income                 37.40 32.29 تكلفة  املوظفني / الدخل                 

Staff costs / operating expenses 66.17 59.18 تكلفة املوظفني / النفقات التشغيلية     

Operating expenses / total assets           8.96 12.06 النفقات التشغيلية / إجمالي املوجودات           

14 Cash & short-term negotiable securities/volatile deposits.
15 	Medium-term	refers	to	residual	maturity	>	1	month	&	≤	months.
16  Large depositors include the 10 largest depositors.

15 النقد واألوراق املالية قصيرة األجل القابلة للتفاوض / الودائع املضطربة.

16 يشير متوسط األجل إلى االستحقاق املتبقي ألكثر من واحد وأقل أو يساوي أشهر.

17 كبار املودعني يشمل أكبر 10مودعني.
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Advisory sector

The Advisory sector comprises of 18 FIs, representing 
less than 1% (~ QR 124 million) of total QFC FI 
sector assets as of the period-ended Q4:2014. The 
Advisory firms are all conventional (non-Islamic) firms 
and comprise of 13 branches and five LLCs.  As of 
the period-ended December 2014, LLCs represent 56 
percent (or  QR 69 million), while Branches make-up 
44 percent (or  QR 55 million)  of total Advisory sector 
assets. Profitability in the Advisory sector remained 
negative as at the end of Q4:2014 (Table 3-22).

القطاع اال�شت�شاري

 يتاألف القطاع اال�ست�ساري من 18 موؤ�س�سة مالية، وهو ما ميثل اأقل من ٪1 

)124 مليون ريال( من اإجمايل موجودات املوؤ�س�سات املالية مبركز قطر 

)غري  تقليدية  اال�ست�سارية  ال�سركات  وكل   .2014 الرابع  الربع  يف  للمال 

اإ�سالمية(، وتتكون من 13 فرعا وخم�سة �سركات ذات م�سئولية حمدودة. 

املحدودة  امل�سئولية  ذات  ال�سركات  �سكلت   2014 دي�سمرب  من  واعتبارا 

 55 44٪ )اأو  69 مليون ريال(، بينما  �سكلت الفروع  56٪ )اأي ما يعادل 

اإجمايل موجودات القطاع اال�ست�ساري. وظلت الربحية  مليون ريال( من 

يف القطاع اال�ست�ساري �سلبية يف نهاية الربع الرابع 2014 )جدول 22-3(.

Table 3-22:  Advisory Sector Profitability 
(%، unless stated in  QR)

جدول )3-22( ربحية قطاع اال�شت�شارات )% ما مل ُيذكر بالريال(

Profitability                                   Q4:2014 Q2:2014 الربحية                                   

Profit / (Loss) (QR million)    (24.8) (24.0) األرباح أو اخلسائر )مليون ريال قطري(    

Expense reimbursement (QR million)  62.6 75.0 تعويضات املصروفات )مليون ريال قطري(  

Operating expenses (QR million) 110.7 150.0 النفقات  التشغيلية )مليون ريال قطري(

Staff costs / operating expenses            64.67 66.40 تكلفة املوظفني/ النفقات التشغيلية           

Return on equity (LLCs)                           (45.52) (20.16) العائد على حقوق امللكية                          

Assets Under Management

As at Q4:2014, there was a total of  QR 44,164 million of 
Assets Under Management (“AUM”).   The majority of 
AUM comprise of discretionary portfolios that are split 
between those that are arranged by QFC firms and 
yet managed outside Qatar ( QR 24,024 million) and 
those that are arranged by QFC firms and managed 
in Qatar ( QR 18,469 million). FIs that are engaged 
in asset management activity comprise of Investment 
Banks and Investment Managers (Chart  3-29).   

املوجودات اخلا�شعة لالإدارة

حتى الربع الرابع 2014، كان هناك ما جمموعه  44.164 مليون ريال من 

يتم  التي  املحافظ  من  تتكون  املوجودات  هذه  وغالبية  املدارة.  املوجودات 

تق�سيمها بني �سركات مركز قطر للمال وتدار خارج قطر )24.024مليون 

ريال(، وتلك التي يتم ترتيبها من قبل �سركات مركز قطر للمال واإدارتها يف 

قطر )18.469مليون ريال قطري(. املوؤ�س�سات املالية التي تعمل يف ن�ساط 

اإدارة املوجودات ت�سمل بنوك اال�ستثمار ومديري اال�ستثمار )�سكل 29-3(.

Chart 3-29:  AUM Composition (QoQ، QR billion)
�شكل 3-29: مكونات املوجودات اخلا�شعة املدارة 

)على اأ�شا�ص ف�شلي، باملليار ريال(
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Concluding Remarks 

Adverse global macroeconomic developments and 
sharp decline in oil prices did not seem to impact the 
banking sector in Qatar during 2014. There was some 
deceleration in the growth of assets but faster growth 
of income vis-à-vis that of expenses led to acceleration 
of net income during 2014. The ratio of public sector 
credit to GDP moderated during 2014  but that of 
the private sector rose significantly which can be 
attributed to the policy thrust towards diversification 
and increase in the role of the private sector. 

On the macroprudential front, the banking system 
remained healthy. Capitalisation of banks was high 
during the year. The interest rate spread continued 
its secular decline since 2010 reflecting the growing 
competition and efficiency among the banks. Real 
estate and consumption, which account for over half 
of the private sector credit, recorded decline in their 
combined share over time reflecting diversification of 
credit deployment towards general trade, contractors 
and services.

Prudent asset quality management by banks resulted 
in decline in NPL ratio despite adverse economic 
scenario. However, they need to be careful of the 
rising share of bad loans in the aggregate NPL as 
well as the rising share of NPLs in the personal loans 
category. On the liquidity front, there was stability at 
the short and long end of the maturity spectrum but 
there was considerable volatility in funding gaps in 
the intermediate maturity buckets warranting greater 
attention of banks towards asset liability management. 

In QFC, during the past 12-months, the FI sector grew 
by approximately 24 percent to  QR 32,640 million. 
The increase is concentrated in a few Corporate 
Banks. The profitability of the Corporate Banking 
sector remains modest particularly when compared 
to other domestic banks (non-QFC) and regional 
peers. Provisions for credit losses and impairments 
are currently reported as negligible. The volatile 
Investment Banking & Investment Management 
sectors recorded profits. Profitability in the Advisory 
sector remained negative as at the end of 2014.

مالحظات ختامية

ال يبدو اأن للتطورات االقت�سادية الكلية العاملية ال�سلبية، والرتاجع احلاد 

عام  خالل  قطر  دولة  يف  امل�سريف  القطاع  على  تاأثري  النفط  اأ�سعار  يف 

2014. وكان هناك بع�س التباطوؤ يف منو املوجودات، ولكن النمو االأ�سرع 

يف  الدخل منه يف  النفقات  قد اأدى اإىل ت�سارع �سايف الدخل خالل عام 

املحلي  الناجت  اإىل  العام  للقطاع  املقدم  االئتمان  ن�سبة  واعتدلت   .2014

االإجمايل خالل 2014، اإال اأن الن�سبة املماثلة  للقطاع اخلا�س قد ارتفعت 

دور  وزيادة  التنويع  �سيا�سة  اإىل  ُيعزى  اأن  ميكن  والذي  ملحوظ،  ب�سكل 

القطاع اخلا�س.

وكانت  �سليمًا.  امل�سريف  النظام  ظل  الكلية،  االحرتازية  اجلبهة  على   

ر�سملة البنوك عالية خالل العام. ووا�سل هام�س معدل الفائدة تراجعه 

املتتايل منذ عام 2010 مما يعك�س تزايد املناف�سة والكفاءة بني البنوك. 

وانخف�ست مبرور الوقت ح�سة  االئتمان املجمعة املقدم لقطاعي العقارات 

واال�ستهالك، والتي متثل اأكرث من ن�سف االئتمان املقدم للقطاع اخلا�س، 

 مما يعك�س التنوع يف ن�سر االئتمان نحو التجارة العامة واملقاولني واخلدمات.

اإىل انخفا�س  البنوك  اإالدارة  احلكيمة جلودة املوجودات من قبل  واأدت 

ن�سبة القرو�س املتعرثة على الرغم من ال�سيناريو االقت�سادي ال�سلبي. ومع 

ذلك، فاإنها حتتاج اإىل توخي احلذر من ارتفاع ح�سة القرو�س املعدومة 

يف اإجمايل القرو�س املتعرثة، وكذلك ارتفاع ح�سة القرو�س املتعرثة يف 

يف  ا�ستقرار  هناك  كان  ال�سيولة،  �سعيد  وعلى  ال�سخ�سية.  القرو�س  فئة 

نهاية االآجال الق�سرية والطويلة، ولكن كان هناك تذبذبًا كبريًا يف فجوات 

نحو  البنوك  من  اأكرب  اهتماما  تتطلب  التي  املتو�سطة  االآجال  التمويل يف 

اإدارة املطلوبات.

يف مركز قطر للمال، خالل 12 �سهرا املا�سية، منا قطاع املوؤ�س�سات املالية 

مبا يقرب من 24 ٪ اإىل 32.640 مليون ريال. وترتكز الزيادة يف عدد قليل 

من �سركات البنوك. وال تزال ربحية القطاع امل�سريف لل�سركات متوا�سعة 

للمال(  قطر  مركز  )غري  املحلية  االأخرى  البنوك  مع  باملقارنة  ال�سيما 

االئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  اأن  التقارير  وتفيد  املنطقة.  يف  ونظرائها 

والعجوزات تكاد ال تذكر. و�سجلت قطاعات البنوك اال�ستثمارية امل�سطربة 

واإدارة اال�ستثمارات اأرباحًا. وظلت الربحية يف القطاع اال�ست�ساري �سلبية 

كما يف نهاية عام 2014.
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Introduction مقدمة

The broader financial sector of Qatar comprises of 
the Qatar Development Bank (QDB), finance houses, 
investment companies and exchange houses. QDB 
promotes the small and medium enterprises (SMEs) by 
providing financial and advisory services. In terms of 
Qatar National Vision 2030, the non-banking financial 
institutions which comprise of finance and investment 
companies, exchange houses and the insurance 
sector continued to progress towards attaining higher 
diversification and developing the non-hydrocarbon 
sector of the economy. The sectorial distribution 
revealed that insurance sector contributed around 
63.5% of the total assets in 2014. The broader financial 
sector accounted for 4.5% of total GDP and 3.8% 
of total banking assets of 2014. The linkage of the 
broader financial sector to the financial system posed 
limited systemic threat to the stability of the financial 
sector due to its small, but non-negligible share in the 
banking sector. (Chart 4-1).

و�سركات  للتنمية،  قطر  بنك  من  الوا�سع  مبفهومه  املايل  القطاع  يتكون 

قطر  بنك  ويعزز  ال�سرافة.  و�سركات  اال�ستثمار،  و�سركات  التمويل، 

املالية  توفري اخلدمات  واملتو�سطة من خالل  ال�سغرية  امل�ساريع  للتنمية 

واال�ست�سارية. ولتحقيق  روؤية قطر الوطنية 2030، وقد وا�سلت املوؤ�س�سات 

املالية غري امل�سرفية التي ت�سمل التمويل و�سركات اال�ستثمار، و�سركات 

اأعلى  وتطوير  تنويع  حتقيق  نحو  التقدم  يف  التاأمني  وقطاع  ال�سرافة 

قطاع  اأن  القطاعي  التوزيع  وك�سف  االقت�ساد.  من  النفطي  غري  للقطاع 

التاأمني �ساهم بن�سبة 63.5٪ من اإجمايل موجودات القطاع املايل الوا�سع 

الناجت  4.5٪ من  ن�سبته  الوا�سع ما  القطاع املايل  2014. و�سكل  يف عام 

عام  يف  امل�سرفية  املوجودات  اإجمايل  من   ٪3.8 و  االإجمايل   املحلي 

تهديدًا  ي�سكل  املايل  والنظام  الوا�سع  املايل  القطاع  بني  والربط   .2014

ال�سغرية،  ح�سته  ب�سبب  املايل،  القطاع  ا�ستقرار  على  حمدودًا  نظاميًا 

ولكن ال ميكن اإغفاله يف القطاع امل�سريف. )�سكل 1-4(.  

Chart 4-1: Asset Share of Non-Banking Sector: 
2013- 2014

�شكل 4-1: ح�ش�ص املوجودات يف القطاع غري امل�شريف: 2014-2013 
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Qatar Development Bank (QDB)

Qatar Development Bank (QDB), previously known 
as Qatar Industrial Development Bank (QIDB), was 
established in 1997 to diversify the income resources 
of the Qatari economy by promoting private sector 
projects. Over the years, QDB provided project 
financing facilities that contributed towards carving a 
dynamic and productive private sector in Qatar. Through 
its portfolio of direct lending, indirect lending through 
Al Dhameen, advisory services, and export promotion 
through Tasdeer, QDB stimulated further private sector 
growth and participation by Qatari businesses in 2014. 
QDB offers Qatari SMEs and entrepreneurs products 
and services, launched landmark strategic initiatives, 
held counselling sessions, conducted market studies 
and hosted workshops and training sessions for the 

بنك قطر للتنمية

للتنمية  قطر  بنك  با�سم  �سابقا  املعروف  للتنمية،  قطر  بنك  تاأ�س�س 

القطري  االقت�ساد  يف  الدخل  م�سادر  لتنويع   1997 عام  يف  ال�سناعية، 

قدم  ال�سنني،  مر  وعلى  اخلا�س.  القطاع  م�سروعات  ت�سجيع  خالل  من 

تكوين قطاع خا�س  �ساهمت يف  التي  للم�ساريع  للتنمية متويال  بنك قطر 

للتنمية، من خالل حمفظته  ديناميكي ومنتج يف قطر. وحفز بنك قطر 

لالإقرا�س املبا�سر، واالإقرا�س غري املبا�سر من خالل ال�سمني، واخلدمات 

اال�ست�سارية، وت�سجيع ال�سادرات من خالل برنامج ت�سدير، منو القطاع 

بنك  وقدم   .2014 عام  يف  القطرية  ال�سركات  م�ساركة  وزيادة  اخلا�س، 

ال�سغرية  لل�سركات  واملنتجات  اخلدمات  من  جمموعة  للتنمية  قطر 

واملتو�سطة ورواد االأعمال القطريني، منها اإطالق املبادرات اال�سرتاتيجية 

وعقد جل�سات االإر�ساد، ودرا�سات ال�سوق وتنفيذ  ور�سات عمل وا�ست�سافة 

دورات تدريبية لل�سناعة القطرية. ويف �سبتمرب 2014، افتتح معايل رئي�س 

فارقة  عالمة  يعد  الذي  االأعمال  حلا�سنات  قطر  مركز  الوزراء  جمل�س 
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industry. In September 2014, HE the Prime Minister 
inaugurated Qatar Business Incubation Centre (QBIC). A 
milestone of national importance, QBIC’s launch provided 
integrated world-class support to the SMEs in Qatar through 
the provision of office space, workshops, laboratories, 
production services, technical and administrative support, 
and mentoring programs. QBIC has been immensely 
productive in a very short time, training 100 entrepreneurs 
in 2014 alone. Following the prudent guidance of the 
government in November 2014, Enterprise Qatar (EQ) 
and QDB merged to create a single window of support for 
the development of SMEs, consolidating efforts to better 
serve them by providing all financial resources and technical 
expertise in one place. QDB disbursed QAR 1.11 billion in 
direct loans in 2014 which is a 65% increase from the previous 
year while 3 new direct lending products were launched in 
2014: Forward Ijara, Wakala (to buy and sell to self), and 
Bay’al Wadi’ah (Islamic product for bill discounting). . 
Through market studies, matchmaking events and trade 
exhibitions, QDB helped Qatari companies grow exports 
by 53%. In partnership with the Social Development 
Centre (SDC), QDB launched Qatar Business Incubation 
Centre (QBIC), the largest mixed-use business incubator 
in MENA. QBIC has already graduated two classes of 
entrepreneurs from its acclaimed Lean Start up program 
and has incubated 33 local companies.

ذات اأهمية وطنية، ودعم متكامل على م�ستوى عاملي لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة يف قطر. وقد وفرت احلا�سنة امل�ساحات املكتبية، وور�س العمل، 

واملختربات، وخدمات االإنتاج والدعم الفني واالإداري، وبرامج االإر�ساد. 

من  جدا،   ق�سري  وقت  يف  هائلة  اإنتاجية  اإظهار  من  احلا�سنة  ومتكنت 

خالل تدريب 100 من  رجال االأعمال يف عام 2014 فقط. وبعد توجيه  من 

احلكومة  مت يف نوفمرب عام 2014، مت دمج موؤ�س�سة امل�ساريع وبنك قطر 

للتنمية الإن�ساء نافذة واحدة لدعم وتطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 

وتعزيز اجلهود خلدمتهم ب�سكل اأف�سل من خالل توفري جميع املوارد املالية 

واخلربات الفنية يف مكان واحد. اأطلق بنك قطر للتنمية ثالث منتجات 

منتجات   3 اإطالق  2014، يف حني مت  عام  املبا�سر يف  لالإقرا�س  جديدة 

متويل مبا�سر جديدة يف عام 2014: االإجارة  االأمامية ،والوكالة )لل�سراء 

الفاتورة(.  خل�سم  االإ�سالمي  )املنتج  الوديعة  وبيع   ،) للذات  والبيع 

ال�سوق، ومتابعة االأحداث،  للتنمية من خالل درا�سات  و�ساعد بنك قطر 

 ،٪53 واملعار�س التجارية، على منو  �سادرات ال�سركات القطرية بن�سبة 

للتنمية مركز  بنك قطر  اأطلق  االجتماعي،  التنمية  مع مركز  وبال�سراكة 

قطر حلا�سنات االأعمال ، اأكرب حا�سنة اأعمال متعددة اال�ستخدامات يف 

ال�سرق االأو�سط. وقد تخرج من احلا�سنة بالفعل فئتني من رجال االأعمال، 

من برناجمها  للمبتدئني، وح�سنت 33 �سركة حملية.

The QDB balance sheet reveals that the total assets 
increased to QAR 6.93 billion in 2014 mainly due 
to increase in loans and advances to customers and 
investment securities. The total assets increased by 
18.87 % from QAR 5.83 billion in 2013 to QAR 6.93 
billion in 2014. As compared to 2013, in 2014 loans 
and advances to customers increased by 24.42 % while 
investment securities increased by 13.66 %. In the 
liabilities side, total equity increased by 34.74 % from 
QAR 4.03 billion in 2013 to QAR 5.43 billion in 2014.

وت�سري امليزانية العمومية لبنك قطر للتنمية اإىل اأن اإجمايل املوجودات قد ارتفع 

اإىل 6.93 مليار ريال يف عام 2014،  ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل زيادة يف القرو�س 

اإجمايل  وارتفع  اال�ستثمارية.  املالية  واالأوراق  للعمالء  املقدمة  وال�سلفيات 

املوجودات بن�سبة 18.87 ٪ من 5.83 مليار ريال يف عام 2013 اإىل 6.93 مليار 

ريال يف عام 2014. وباملقارنة مع عام 2013، زادت  القرو�س وال�سلفيات للعمالء 

24.42 ٪، يف حني زادت االأوراق املالية اال�ستثمارية اىل  2014 بن�سبة  يف عام 

13.66 ٪. ويف جانب املطلوبات ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة 34.74 

٪ من 4.03 مليار ريال يف عام 2013 اإىل 5.43 مليار ريال يف عام 2014.

Chart 4-2: Major sources and uses of funds of QDB 
from 2012-2014 (In QAR Billion)

�شكل 4-2: امل�شادر واال�شتخدامات الرئي�شية الأموال بنك قطر للتنمية 

2012 - 2014 ) مليار ريال قطري(

اال�ستثمار يف االأوراق املالية-  الت�سهيالت االئتمانية- امل�ستحقات على البنوك وامل�سرف املركزي-  االأ�سهم- امل�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية

Chart 4-2: Major sources and uses of funds of QDB from 2012-2014 (in QAR Billion) 
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Finance Houses

There are three finance companies operating in Qatar 
licensed by the Qatar Central Bank viz., First Finance 
Co., Aljazeera Finance and Qatar Finance House Co. 
First Finance Co. was founded in November 1999 as 
the first finance company in the State of Qatar that 
started with a capital of 50 million Qatari Riyals. In 
2010, 100% of the company's shares were acquired by 
Barwa Bank and they focus on meeting the financial 
needs of customers through Shari’a compliant 
financial services. Next in size is Al Jazeera Finance 
which was established in 1990. Licensed by the QCB 
as a regulated Islamic finance company, Al Jazeera 
shareholding base comprise prominent financial and 
government institutions. Al Jazeera Finance provides 
Sharia-compliant financing solutions for Qatari 
nationals and expatriates in the areas of consumer 
and corporate finance, in particular small-to-medium-
enterprises (SMEs).  Qatar Finance House Company 
was established in 2006 as a private Qatari shareholding 
company, operating as an Islamic financing institution 
under the supervision of QCB. Their main activities 
are Islamic financing through Murabaha/ Musawama/
etc., to its customers, individuals, establishments and 
companies.

The total asset size of the three finance companies in 
2014 remained around the same as in 2013 at QAR 
3.61 billion. Finance companies’ asset share in terms of 
percentage to GDP came down to 0.47% in 2014 from 
0.49% that of 2013. While comparing the share of its 
total asset with the banking industry assets, it reduced 
from 0.40% in 2013 to 0.36% in 2014. Consumer loans 
constituted major part of the total assets of the finance 
companies as consumer loans represented 70% of 
total assets in 2013 while it increased to 75% in 2014. 
Total equity which constituted 60% of the total liability 
in 2013, increased to 65% of total liability in 2014.

�شركات التمويل

قبل م�سرف  عاملة يف قطر مرخ�سة من  �سركات متويل   هناك ثالث 

قطر املركزي، هي �سركة االأوىل للتمويل، اجلزيرة للتمويل، وبيت التمويل 

املحدودة.  وقد تاأ�س�ست �سركة قطر االأوىل للتمويل يف نوفمرب 1999 كاأول 

�سركة متويل يف دولة قطر براأ�سمال قدره 50 مليون ريال. ويف عام 2010، 

مت اال�ستحواز على 100٪ من اأ�سهم ال�سركة من قبل بنك بروة.  وتركز 

ال�سركة على تلبية االحتياجات املالية لعمالئها من خالل تقدمي اخلدمات 

املالية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة. وتاأتي اجلزيرة للتمويل التي اأن�سئت يف 

عام 1990 برتخي�س من م�سرف قطر املركزي ك�سركة متويل اإ�سالمية 

كثاين اأكرب �سركة. وتقدم اجلزيرة للتمويل احللول التمويلية املتوافقة مع 

ال�سريعة االإ�سالمية للمواطنني واملقيمني  يف جماالت اال�ستهالك ومتويل 

ال�سركات، ال �سيما يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. وتاأ�س�ست �سركة بيت 

التمويل القطري يف عام 2006 ك�سركة م�ساهمة قطرية خا�سة ، وتعمل 

كموؤ�س�سة متويل اإ�سالمي حتت اإ�سراف م�سرف قطر املركزي. و االأن�سطة 

الرئي�سية ل�سركات التمويل هي التمويل االإ�سالمي عن طريق املرابحة / 

امل�ساومة / الخ.، لعمالئها من االأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات. 

 2014 الثالث يف عام  التمويل  ل�سركات  االإجمالية  املوجودات  وبقي حجم 

حول م�ستواه يف عام 2013 عند 3.61 مليار ريال. وجاءت ن�سبة موجودات 

�سركات التمويل اإىل الناجت املحلي االإجمايل عند 0،47٪ يف عام 2014 من 

0.49٪ عام 2013. ومبقارنة موجودات قطاع التمويل مبوجودات القطاع 

 ٪0.36 اإىل   2013 عام  يف   ٪0.40 من  انخف�ست  اأنها  جند  امل�سريف، 

اإجمايل  من  رئي�سيًا  جزءًا  اال�ستهالكية  القرو�س  و�سكلت   .2014 عام  يف 

عام  يف  املوجودات  اإجمايل  من   ٪70 بن�سبة  التمويل  �سركات  موجودات 

حقوق  اإجمايل  ن�سبة  وارتفعت   ،2014 عام  يف   ٪75 اإىل  وارتفعت   ،2013

يف   ٪60 ب�  مقارنة   2014 عام  يف   ٪65 اإىل  املطلوبات  جمموع  اإىل  امللكية 

عام 2013.

Chart 4-3: Major Balance Sheet Items of Finance 
Houses 2012-2014 (In QAR Billion)

�شكل 4-3: بنود امليزانية العمومية الرئي�شية لبيوت التمويل

 2012-2014 )مليار ريال قطري(

Chart 4-2: Major sources and uses of funds of QDB from 2012-2014 (in QAR Billion) 
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The profit and loss statement of the finance companies 
revealed that main source of their income was interest 
income and that constituted over 71% of their total 
income in 2014. On the other hand, staff costs and 
general administrative expenses accounted for 53% 
of total expenses. The summary of the financials is 
indicated in (Table 4-1).

الرئي�سي  امل�سدر  اأن  التمويل  ل�سركات  واخل�سائر  االأرباح  ح�ساب  ك�سف 

اإجمايل  71٪ من  اأكرث من  ت�سكل  والتي  الفائدة  يتمثل يف دخل  لدخلهم 

املوظفني  تكاليف  ن�سبة  بلغت  اأخرى،  ناحية  2014. ومن  الدخل يف عام 

ويلخ�س    . النفقات  اإجمايل  من   ٪53 العامة  االإدارية  وامل�سروفات 

)جدول 4-1( الو�سع املايل ل�سركات التمويل.

Table 4-1: A Snapshot of Finance Houses جدول 4-1: ملخ�ص الو�شع املايل لبيوت التمويل

Considering that the share of total assets of finance 
companies in relation to that of the total banking assets, 
which reduced to 0.36% in 2014 from 0.40% of 2013, they 
exhibit low systemic importance. However, they exhibit 
non-negligible linkages with the banking industry due to 
their dependency on funding sources from banks.

وبالنظر اإىل اأن ح�سة موجودات �سركات التمويل اإىل اإجمايل املوجودات 

امل�سرفية، قد تراجعت اإىل 0.36٪ يف عام 2014 من 0.40٪ عام 2013، 

تظهر  فاإنها  ذلك،  ومع  منخف�سة.  نظامية  اأهمية  تظهر  يجعلها  مما 

م�سادر  على  العتمادها  نظرا  امل�سريف  القطاع  مع  �سئيل  غري  ارتباطًا 

التمويل من البنوك.

Investment Companies
There are two investment companies in Qatar licensed 
by QCB viz., First Investor Company and Investment 
House, providing services like asset management, 
investment banking and real estate investment.

�شركات اال�شتثمار

قطر  م�سرف  قبل  من  مرخ�سة  قطر  يف  ا�ستثماريتان  �سركتان  هناك 

وبيت  االأول  امل�ستثمر  �سركة  وهي،  امل�سرف  لرقابة  وتخ�سع  املركزي 

اال�ستثمار. حيث توفر خدمات مثل اإدارة املوجودات، واخلدمات امل�سرفية 

اال�ستثمارية، واال�ستثمار العقاري.

The total combined assets of the investment companies 
increased by 22.61% between 2013 and 2014 as total 
assets stood at QAR 667 million in 2014 vis-à-vis at 
QAR 544 million in 2013 (Table 4-2). As per the profile 
of the companies’ core function, financial investments 
constituted around 72.24% of the total assets. The liquid 
assets in terms of cash and bank balances increased in 
2014 as compared to previous year (Chart 4-4).

ارتفع اإجمايل املوجودات ل�سركات اال�ستثمار بن�سبة 22.61٪ بني عامي 

667 مليون ريال يف عام  اإىل  اإجمايل املوجودات  2014، لي�سل  و   2013

2014 مقارنة بنحو 544 مليون ريال يف عام 2013 )جدول 4-2(. ومن 

حيث الوظيفة االأ�سا�سية لل�سركات، جند اأن اال�ستثمارات املالية قد �سكلت 

يف  ال�سائلة   املوجودات  ارتفعت  وقد  املوجودات.  اإجمايل  من   ٪72.24

�سورة  اأر�سدة نقدية وم�سرفية يف عام 2014 باملقارنة مع العام ال�سابق 

)�سكل 4-4(.

 2012 2013 2014

Number of institutions 3 3 3 عدد املوؤ�س�سات  

Total Assets (QAR Billion) 3.96 3.61 3.61 اإجمايل املوجودات )مليون ريال قطري(  

Total Loans (QAR Billion) 2.88 2.53 2.7 اإجمايل القرو�س )مليون ريال قطري(  

Number of Customers 19930 19588 16820 عدد العمالء                               

Total Non-Performing Loans (QAR Billion) 0.49 0.34 0.29 القرو�س املتعرثة )مليون ريال قطري(

Total	Net	Profit	(QAR	Billion) 0.16 0.13 0.13 اإجمايل �ساايف االأرباح )مليون ريال قطري(
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Table 4-2: A Snapshot of Investment Companies 
2012-2014

جدول 4-2: ملخ�ص و�شع �شركات اال�شتثمار 

2014-2012

Chart 4-4: Major Components of the Balance Sheet 
of Investment Companies 2012-2014 (in QAR Million)

�شكل 4-4: املكونات الرئي�شية للميزانية العمومية ل�شركات اال�شتثمار 

2012-2014 )مليون ريال قطري(

Major income for the investments companies was from 
the fees and commission and investment advisory 
services while the expenses were burdened with general 
and administrative expenses. However, more than 50% 
of the general and administrative expense was staff and 
wage expenses in terms of salaries (Chart 4-5).

والعموالت واخلدمات  الر�سوم  اال�ستثمار من  �سركات  وياأتى معظم دخل 

اال�ست�سارية اال�ستثمارية، بينما تركزت النفقات يف امل�سروفات العمومية 

واالإدارية . ومع ذلك، كان  اأكرث من 50٪ من امل�سروفات العامة واالإدارية 

يف �سورة رواتب واأجور للموظفني )ال�سكل: 5-4(

Chart 4-5: Share of Income From Different Sources �شكل 4-5: ح�شة الدخل من م�شادر خمتلفة

 2012 2013 2014

Number of institutions 2 2 2
عدد املوؤ�س�سات    

Total	financial	investments	(QAR	Million) 269 440 482
اال�ستثمارات املالية )مليون ريال قطري(

Total equity (QAR Million) 385 480 504
اإجمايل حقوق امللكية )مليون ريال قطري(

Total asset (QAR Million) 364 544 667
اإجمايل املوجودات)مليون ريال قطري(

Chart 4-4: Major components of the balance sheet of investment companies ( 2012-2014) (in QAR 
Million) 
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Exchange houses
According to the World Bank Migration & Remittances 
Fact Book 2011, Qatar has the world’s highest level 
of expatriate, relative to the country’s population. The 
growth of remittance sector is directly proportional to 
expatriate population. Fuelled by the strengthening of 
the dollar over Asian currencies, money flows from the 
GCC to the developing countries continued to grow 
in 2014. The growing influx of expatriates seeking job 
opportunities in the Middle East, improving economic 
prospects in Asian countries, rising deposit interest rates 
in some expatriates’ home countries have created a 
positive impact on money flows. The rise in remittances 
is also due to the number of festivals that expatriates 
observe. The second half of the year, particularly during 
popular festivals or whenever the US dollar appreciates 
against the expatriates’ home country’s currencies, 
there’s a tendency for expats, especially those in the 
white-collar segment, to send more money. The blue-
collar workers, on the other hand are forced to send 
money every month, regardless of the exchange rate 
because they have dependents back home. 

Exchange houses provide remittance services to the 
expatriate population 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.

�شركات ال�شرافة

وفقا لكتاب احلقائق من البنك الدويل لعام 2011 عن الهجرة واملغرتبني، 

متتلك قطر اأعلى م�ستوى يف العامل من املغرتبني، ن�سبة اإىل �سكان البالد. 

ال�سكان  عدد  مع  طرديا  يتنا�سب  مبا  املالية  التحويالت  قطاع  وينمو 

املغرتبني. وبدعم من ارتفاع �سعر الدوالر على العمالت االآ�سيوية،  ا�ستمر 

النامية  البلدان  اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  املال  تدفق  منو 

الباحثني عن فر�س عمل  الوافدين  املتزايد من  والتدفق   .2014 يف عام 

البلدان  يف  االقت�سادية  االآفاق  حت�سني  على  �ساعد  االأو�سط،  ال�سرق  يف 

بلدان  بع�س  يف  الودائع  على  الفائدة  اأ�سعار  الرتفاع  كان  كما  االآ�سيوية، 

اأي�سًا  التحويالت  وترتفع  االأموال.  تدفقات  على  اإيجابي  اأثر  املغرتبني 

الثاين من  الن�سف  ففي  املغرتبون.  يراقبها  التي  املنا�سبات  يف عدد من 

الدوالر  قيمة  ارتفعت  كلما  اأو  ال�سعبية  االحتفاالت  خالل  وخا�سة  العام، 

مقابل العمالت االأ�سيوية، كان للمغرتبني، ميل، وبخا�سة من ذوي الياقات 

البي�ساء، الإر�سال املزيد من املال. وي�سطر العمال ذوي الياقات الزرقاء، 

من ناحية اأخرى الإر�سال املال كل �سهر، بغ�س النظر عن �سعر ال�سرف الأن 

لديهم من يعولونهم يف الوطن.

بلدانهم  اإىل  املغرتبني  اأموال  حتويل  خدمات  ال�سرافة  �سركات  وتوفر   

والتعليم،  ال�سياحة  الأغرا�س  الالزم  االأجنبي  النقد  توفر  وكما  االأ�سلية. 

والتحويالت ال�سخ�سية، �سمن اخلدمات املتنوعة التي تقدمها ال�سركات، 

ويبلغ عددها االآن نحو 20 �سركة �سرافة.

An analysis of the balance sheets of the exchange houses 
in 2014 showed that the combined total assets in 2014 
increased to QAR 1.36 billion from QAR1.32 billion in 
2013, reflecting a growth of 3.30%.  The increase in 
assets was mainly attributed to the increase in holding 
of cash and metals and their balances with banks over 
the previous year. On the other hand, the equity capital 
of the exchange houses witnessed an increase by 12% 
in 2014 over the previous year (Chart 4-6). 

وُيظهر حتليل امليزانية املجمعة ل�سركات ال�سرافة  بنهاية عام  2014 اأن 

اإجمايل املوجودات قد ارتفع اإىل 1.36 مليار ريال من 1.36 مليار ريال 

الزيادة  وتعزى    .٪3.30 ن�سبته  منوًا  بذلك  حمققًا   ،2013 عام  بنهاية 

الثمينة،  واملعادن  النقد،  يف  الزيادة  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  املوجودات  يف 

�سهدت  اأخرى  جهة  ومن  ال�سابقة.  ال�سنة  عن  البنوك،  لدى  واحل�سابات 

حقوق امللكية لدى �سركات ال�سرافة زيادة بن�سبة 12٪ يف عام 2014 عن 

ال�سنة ال�سابقة ) �سكل 6-4(.

Chart 4-6: Major Balance Sheet Items of Exchange 
Houses

�شكل 4-6: بنود امليزانية املجمعة ل�شركات ال�شرافة

%
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The foreign workers’ outgoing transfer18 decreased by 
QR 0.18 billion in 2014 as compared to the previous 
year reflecting a year-on-year decrease of 0.45%.  The 
total remittance as a share of GDP reduced from 5.49% 
in 2013 to 5.24% in 2014. The maximum portion of this 
transfer was through the exchange houses. The country-
wise composition of remittances remained almost the 
same in 2014 as compared to the previous year. Asian 
countries comprised of around 65% of the total transfer. 
In terms of percentage share, during 2014 the transfer 
to MENA region (other than GCC) reduced by 2% while 
the same to GCC countries increased by 2%. The top 
5 countries continued to have around 66% of the total 
transfer (Chart 4-7).

0.18 مليار ريال   االأجانب ال�سادرة  بنحو 
18

انخف�ست حتويالت العمال

يف عام 2014 باملقارنة مع العام ال�سابق مبا يعك�س انخفا�سا على ا�سا�س 

�سنوى ن�سبته 0.45٪. وانخف�ست التحويالت االإجمالية كن�سبة من الناجت 

 .2014 5.24٪ يف عام  اإىل   2013 5.49٪ يف عام  املحلي االإجمايل من 

ال�سرافة.  �سركات  خالل  من  التحويالت  من  االأعظم  اجلزء  مت  وقد 

وظل توزيع  التحويالت على البلدان ثابتًا تقريبا يف عام 2014 باملقارنة 

اإجمايل   من   ٪65 ن�سبته  مبا  االآ�سيوية  الدول  وحظيت  ال�سابق.  العام  مع 

التحويالت. ومن حيث الن�سب املئوية، انخف�ست يف عام 2014 حتويالت 

 ٪2 بن�سبة  التعاون اخلليجي(  االأو�سط )عدا دول جمل�س  ال�سرق  منطقة 

 .٪2 بن�سبة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اإىل  الن�سبة  ارتفعت  حني  يف 

اإجمايل  من   ٪66 حوايل  على  اال�ستحواذ   يف  بلدان   5 اأعلى  وا�ستمرت  

التحويالت )�سكل 7-4(. 

In terms of composition of business, the exchange 
houses are concentrated as 70% of the total sales 
and purchase was attributed to top 6 exchanges. As 
such the total combined assets of all the exchange 
houses operating in Qatar amounts to 0.14% of the 
total banking assets in 2014. Considering the share of 
exchange houses as a proportion of the total banking 
assets, the linkage does not pose serious threat to the 
stability of the financial sector.

اإجمايل  70٪ من  فاإن   ال�سرافة  �سركات  الن�ساط على  توزيع   من حيث 

اإجمايل  ن�سبة  وت�سل  �سركات.   6 اأكرب  اإىل  ُتعزى  امل�سرتيات  و  املبيعات 

اإىل  قطر  دولة  يف  العاملة  ال�سرافة  �سركات  جلميع  املجمعة  املوجودات 

اإىل  وبالنظر   .2014 عام  يف  امل�سرفية  املوجودات  اإجمايل  من   ٪0.14

فاإن  امل�سرفية،  املوجودات  اإجمايل  من  كن�سبة  ال�سرافة  �سركات  ح�سة 

الربط ال ي�سكل تهديدا خطريا ال�ستقرار القطاع املايل

Chart 4-7: Outgoing Remittances Percentage Share �شكل 4-7: ح�شة الدخل من م�شادر خمتلفة

Insurance Sector
In this section, the insurance sector in Qatar is analysed. 
Below is a brief overview on performance of the five listed 
insurance companies operational in the state of Qatar 
under the regulation of Qatar Central Bank. These five 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 2014 
stood at QR 28.19 billion, equivalent to roughly 3.7% of 
2014 GDP and 2.8% of the total banking assets in 2014. 
The concentration in this sector remained high with more 
than 85% assets concentrated with 2 companies. Total 
gross premium in 2014 amounted to QR 7.3 billion which 
accounted for roughly 0.95% of 2014 GDP.

�شركات التاأمني

التايل  ويت�سمن  قطر.  يف  التاأمني  قطاع  حتليل  يتم  الق�سم،  هذا  يف 

اأدناه  ملحة موجزة عن اأداء خم�س �سركات تاأمني مدرجة  تعمل يف دولة 

التاأمني   �سركات  وت�سارك  املركزي.   قطر  م�سرف  ا�سراف  حتت  قطر 

اخلم�س املدرجة اأ�سا�سا يف قطاعات غري التاأمني على احلياة مثل امللكية 

بلغ  وقد  الطبي.  والتاأمني  وال�سيارات  والهند�سة،  والبحرية،  واالإ�سابات، 

اأي   ، 28.19  مليار ريال  2014 نحو  اإجمايل جمموع املوجودات يف عام 

ما يعادل تقريبا 3.7٪ من الناجت املحلي االإجمايل لعام  2014 و ٪2.8 

هذا  يف  الرتكيز  وظل   .2014 عام  يف  امل�سرفية  املوجودات  اإجمايل  من 

فقط.  �سركتني  مع  موجوداتها  من    ٪  85 تركز   حيث  مرتفعًا   القطاع 

وبلغ اإجمايل اأق�ساط التاأمني يف عام 2014 نحو  7.3 مليار ريال، والتي 

.  2014 لعام   االإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪0.95 من  يقرب  ما   متثل 

18	Defined	as	total	of	worker	remittances، migrant transfer and compensation to employees. 18 تعرف بأنها حتويالت العاملني، وحتويالت املهاجرين.
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The balance sheets of the 5 national insurance 
companies in Qatar indicated that the total assets of the 
insurance sector stood at QR 28.19 billion in 2014 as 
compared  to QR 21.9 billion registered a year ago. All 
the 5 companies, excepting one, registered increase in 
total assets. The equity capital of the insurance sector 
increased by 17.4% from QR 11.6 billion in 2013 to QR 
13.6 billion in 2014. Gross premium and Net premium 
witnessed healthy growth in 2014 at 43.1 % and 62.9%, 
respectively. The aggregate net profit of these five 
insurance companies stood at QR 2.17 billion in 2014.

واأ�سارت امليزانيات العمومية ل�سركات التاأمني الوطنية  اخلم�س يف قطر 

28.19 مليار ريال يف  التاأمني قد بلغت  اإجمايل موجودات قطاع  اأن  اإىل 

2014 باملقارنة مع 21.9 مليار ريال  امل�سجلة يف العام ال�سابق.  و�سجلت 

وزدات  املوجودات.  اإجمايل  يف  زيادة  واحدة،  با�ستثناء  ال�سركات،  كل 

روؤو�س اأموال �سركات قطاع التاأمني بن�سبة 17.4٪ من 11.6 مليار ريال  

يف عام 2013 اإىل 13.6 مليار ريال  يف عام 2014. و�سهد كل من اإجمايل 

و   ٪43.1 بن�سبة   2014 عام  يف  �سحيا  منوا  االأق�ساط  و�سايف  االأق�ساط 

اخلم�س   التاأمني  ل�سركات  الكلي  الربح  �سايف  وبلغ  التوايل.  على   ٪62.9

نحو 2.17 مليار ريال يف عام 2014.

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

اخلم�سة  الوطنية  املدرجة  التاأمني  ل�سركات  املالية  ال�سالمة  بتقييم  قمنا 

من خالل جمموعة من املوؤ�سرات التي تقي�س �سحة ونقاط ال�سعف املالية 

للقطاع )جدول 3-4(.

Table 4-3: Financial Soundness Indicators for the 
Insurance Sector (%)

جدول 4-3: موؤ�شرات ال�شالمة املالية لقطاع التاأمني )%(

Financial soundness indicators 2013 2014 موؤ�شرات ال�شالمة املالية

Equity/ Total asset 53.3 48.6 حقوق امل�ساهمني / اإجمايل املوجودات

Profit/	Shareholders	equity	(RoE) 26.7 21.3 الربح/حقوق امل�ساهمني

Outstanding claims/ Cash or cash equivalent 19.3 27.2 املطالبات القائمة/ النقدية اأو ما يف حكمها

Net premium/ Gross premium 58.9 67.0 �سايف االأق�ساط/ اإجمايل االأق�ساط

Net claims/ Net premium 46.5 46.8 �سايف املطالبات/ �سايف االأق�ساط

The Qatar Financial Center insurance sector includes 
a total of 25 firms that are of domestic, regional and 
international origin and is comprised of 22 conventional 
firms and 3 takaful firms as at the end of Q4:2014.  The 
insurance sector is inclusive of direct insurers, brokers 
and a reinsurance firm (Tables 4-4, 4-5).

�سركة   25 من  للمال  قطر  مركز  من  له  املرخ�س  التاأمني  قطاع  يتاألف 

22 �سركة تاأمني تقليدي، و3 �سركات  حملية واإقليمية ودولية ويتكون من 

تكافل  وذلك بنهاية الربع الرابع  من العام 2014. وي�سمل قطاع التاأمني 

تاأمني مبا�سر، و�سما�سرة و�سركات اإعادة تاأمني. )جداول4-4، 5-4(

Table 4-4:  QFC Insurance Firms جدول رقم 4-4: �شركات التامني املرخ�شة من مركز قطر للمال 

Firm Q4:2014 Q4:2013 ال�شركة

Authorised 25 26 املرخ�س

Operational 25 26 العاملة

License Type Q4:2014 Q4:2013 نوع الرخ�شة

LLC 13 13 �س م م

Branch 12 13 فرع

Structure Q4:2014 Q4:2013 النوع

Conventional 22 23 تقليدي

Takaful 3 3 تكافل
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Table 4-6:  Select Balance Sheet Items of QFC Direct 
Insurers & Reinsurers (QAR thousand)

جدول 4-5: بنود خمتارة من امليزانية املجمعة ل�شركات التاأمني 

املبا�شر واإعادة التاأمني مبركز قطر للمال)باالألف ريال(

Total assets               
Q4:2014 Q4:2013 Growth (%) إجمالي املوجودات
6،516،248 1،655،257 30.9

Cash & liquid assets     1،282،427 1،513،989 -15.3 النقد واملوجودات السائلة

Total investments         1،878،720 1،426،578 31.7 إجمالي االستثمارات

Fixed matueities 909،454 717،488 26.8 االستحقاقات الثابتة

Equity investments 787،609 530،017 48.6   استثمارات في األسهم

Real estate                             66،470 70،623 -5.9 العقارات

Other investments          115،188 29،794 6.2 استثمارات أخرى

Reinsurance receivable         1،865،638 108،450 45.9 أقساط مستحقة  إلعادة التأمني

Premiums receivable              1،000،257 621،020 61.1 أقساط مستحقة

Fixed assets                                13،002 16،118 -19.3 موجودات ثابتة

Intangible assets            2،701 4،037 -33.1 موجودات غير ملموسة

Other assets                         169،329 31،118 444.1 موجودات اخرى

Total liabilities              4،574،592 3،322،861 37.7 إجمالي املطلوبات
Technical provisions 1،386،596 1،324،844 4.7     مخصصات فنية

 Unearned premiums    1،753،868 1،140،132 53.8 أقساط غير مكتسبة

Reinsurance payable 217،894 179،434 21.4 إعادة التأمني  الواجب دفعه

Other liabilities             1،216،230 246،959 79.3 مطلوبات أخرى

Total equity  1،941،652 1،655،257 17.3 إجمالي حقوق امللكية

Rapid growth across Insurance sector is concentrated. Insurance 
underwriting activity in the QFC is however more effectively 
measured by Gross Written Premium (“GWP”), which captures the 
core business of the insurance sector.  For a current review of GWP 
activity across the QFC’s Insurance sector based on the type of 
firm (direct insurer, reinsurer or broker) and the geographic origin 
of a firm (international, MENA or domestic), refer to (Table 4-6).

وقد تركز النمو ال�سريع عرب قطاع التاأمني يف  ن�ساط اكتتاب التاأمني يف مركز 

قطر للمال. وعلى اأي حال، فاإن هذا الن�ساط ُيقا�س بفعالية من خالل اإجمايل 

اأق�ساط التاأمني املكتتبة الذي يج�سد االأعمال االأ�سا�سية لقطاع التاأمني. ويبني 

)جدول 4-6( اأدناه  تف�سياًل عن  ن�ساط اأق�ساط التاأمني املكتتبة عرب مركز قطر 

للتاأمني م�سنفة ح�سب نوع ال�سركة    )تاأمني مبا�سر- اإعادة تاأمني – اأو �سم�سرة( 

واالأ�سل اجلغرايف لل�سركة )دولية، �سرق اأو�سط و�سمال اإفريقيا اأو حملية(. 

Table 4-7:  GWP & Total Income by Firm Category (in 
QAR Thousands)

جدول 4-7: اإجمايل اأق�شاط التاأمينات املكتتبة واإجمايل الدخل ح�شب 

فئات ال�شركات )باالألف ريال( 

LLC تاأمني مبا�شر

Direct Insurer
اإعادة تاأمني

Reinsurer
�شم�شار

Broker 
اإجمايل

Total �ص م م

International - - 14،822 14،822  دولي
MENA 4،612 - 1،161 5،773 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
Domestic 278،114 369،263 626 648،003  محلي
Total:                       282،726 369،263 16،609 668،598                       اإلجمالي

Branch                 Direct Insurer Reinsurer Broker Total   فرع               

International     59،059 - - 59،059      دولي
MENA   166،279 - 1،037 45،966    الشرق أوسط وشمال أفريقيا  
Domestic       - - - -        محلي

Total:                        225،338 - 1،037 226،375                        إجمالي
Aggregate:       508،064 369،263 17،646 894،973       اإلجمالي الكلي

LLC
املوؤمن املبا�شر

Direct Insurer
معيد التاأمني

Reinsurer
و�شيط

Broker
اإجمايل

Total �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

International - - 5 5 دويل

MENA 1 - 1 2 ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

Domestic 4 1 1 6 حملي

Total 5 1 7 13 اإجمايل

Branch Direct Insurer Reinsurer Broker Total الفرع

International 4 - 1 5 دويل

MENA 6 - 1 7 ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

Domestic - - - - حملي

Total 10 - 2 12 اإجمايل

Aggregate 15 1 9 25 املجموع الرتاكمي

Table 4-5:  QFC Insurance sector composition by geography جدول 4-5: التوزيع اجلغرايف لقطاع التاأمني مبركز قطر للمال
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Based on GWP, the insurance sector continued to 
grow rapidly during the 12-month period-ended 
Q4:2014, increasing by approximately 33 percent to 
QR 4,590 million, compared to QR 3,454 million as 
of the 12-month period-ended Q4:2013 (Table 4-7). 
Rapid annual growth in the QFC’s insurance sector is 
however highly concentrated in the largest three firms, 
which is not unlike the rest of Qatar (non-QFC) and 
the GCC region’s insurance sectors. During the same 
12-month period, Net Written Premium19 (“NWP”) 
increased at a rate of 25.9 percent to QR 2,451 million 
as of Q4:2014 from QR 1,922 million as of Q4:2013.

بناء على اأق�ساط التاأمني املكتتبة، وا�سل قطاع التاأمني النمو ب�سرعة خالل 

33 ٪ اىل  بن�سبة  بزيادة   ،2014 الرابع  الربع  املنتهية يف  �سهرا   12 فرتة 

4.6 مليار ريال، مقارنة مع 3.5 مليار ريال يف الفرتة املناظرة من عام 

قطاع  يف  ال�سريع  ال�سنوي  النمو  يرتكز  ذلك  ومع   .)7-4 )جدول   2013

التاأمني يف مركز قطر للمال يف اأكرب ثالث �سركات، وهو ال يختلف يف ذلك 

عن بقية قطر )غري مركز قطر للمال(، اأو عن قطاعات التاأمني يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي. وخالل نف�س الفرتة ملدة 12 �سهرا، فاإن �سايف 

 قد زادت  مبعدل 25.9٪ لت�سل اإىل 2.5 مليار اعتبارا 
19

االأق�ساط املكتتبة 

من الربع الرابع  من العام 2014 من 1.9 مليار ريال يف ال�سنة املنتهية يف  

الربع الرابع من عام2013.

Table 4-8:  Performance Ratios for Direct Insurers 
& Reinsurers (%، annualised)

جدول 4-8: معدالت اأداء التاأمني املبا�شر واإعادة التاأمني

)%، �شنوياً(

 Performance Measure Q4:2014 Q4:2013  مقياس األداء     
GWP (QR million)                4،590 3،454 األقساط املكتتبة )مليون ريال قطري(                

NWP (QR million)       2،451 1،922 األقساط املكتتبة الصافية )مليون ريال قطري(       

Retention rate (%)        52.7 55.7  معدل البقاء٪        

Combined ratio                                        96.3 98.4 النسبة املجمعة                                        

Loss ratio                                         71.7 70.0 نسبة  اخلسارة                                         

Expense ratio                         24.6 28.5   نسبة النفقات                       

Return on equity (LLCs) 8.7 7.3 العائد على حقوق امللكية  ش م م 

Leverage ratio (LLCs)               78.1 78.8 نسبة الرافعة املالية ش م م               

Solvency ratio (Xs)                              2.5 2.6 نسبة املالءة                           

Technical Provisions / Net earned premium 101.7 93.9 املخصصات الفنية

Investment Income / Total income   6.7 7.2 دخل االستثمار/ إجمالي الدخل  

Liquidity ratio                                   187.6 200.4  نسبة  السيولة                                   

Eligible capital (QR million)        1،398 1،267 رأس املال املؤهل )مليون ريال قطري(     

Total income (QR million)         2،355 1،918 الدخل اإلجمالي )مليون ريال قطري(         

Net profit / loss (QR million)  233 153 صافي الربح أو اخلسارة  باملليون ريال  

The 12-month average retention rate has declined to 
53 percent as of Q4:2014 compared to 56 percent as 
of Q4:2013 (Chart 4-8), as QFC firms actively ceded 
insurance policies to reinsurers, particularly during the 
six month period-ended Q4:2014.

من  اعتبارا   ٪53 اإىل  �سهرا   12 ملدة  البقاء  معدل  متو�سط  انخف�س  وقد 

 2013 الرابع  الربع  من  اعتبارا   ٪56 مع  باملقارنة   ،2014 الرابع   الربع 

)�سكل 4-8(، وتخلت �سركات تاأمني مركز قطر للمال بن�ساط عن  وثائق 

يف  املنتهية  اأ�سهر  �ستة  خالل  �سيما  وال  التاأمني،  اإعادة  ل�سركات  التاأمني 

الربع الرابع 2014.

Chart 4-8:  QFC GWP & NWP
(QAR million)

�شكل 4-8: اأق�شاط التاأمني املكتتبة، و�شايف االأق�شاط املكتتبة

)مليون ريال قطري(

19 NWP is the sum of all types of insurance premiums which a company may collect throughout 
the whole duration of existing insurance policies minus the costs like agent’s commissions 
and / or payments made for reinsurance.

19 صافي أقساط التأمني هو مجموع كل أنواع أقساط التأمني التي يكن الشركة جمعها طوال فترة كاملة من بوالص 

التأمني احلالية مطروح منها تكاليف مثل عموالت الوكالء و/أو املبالغ التي دفعت إلعادة التأمني.
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The majority of business generated is also dominated 
by the commercial market as opposed to retail. 
Furthermore, the majority of underwriting activity is 
attributable to the Accident and Health (38%) and 
the Property (22%) segments (Chart 4-9). In terms of 
insurance business underwritten historically in the 
QFC, Accident and Health (72%); Long-Term Products 
(61%); and the Motor (47%) segments have the highest 
retention rates as of Q4:2014.

�سركات  مع  تولدت  التي  االأعمال  غالبية  على  التجاري  ال�سوق  ويهيمن 

التاأمني على عك�س �سوق التجزئة. وعالوة على ذلك، فاإن غالبية ن�ساط 

االكتتاب ُيعزى اإىل احلوادث وال�سحة )38 ٪(، وامللكية )22٪(،  اأنظر 

ال�سكل )4-9(. ومن حيث اأعمال التاأمني املكتتبة تاريخيا يف مركز قطر 

وال�سحة  احلوادث  البقاء:  معدالت  اأعلى  التالية  لل�سرائح  كان  للمال: 

يف  كما   )٪  47( ولل�سيارات  ٪(؛   61( االأجل  طويلة  املنتجات  )72٪(؛ 

ال�سنة املنتهية يف الربع الرابع  2014.

Chart 4-9:  QFC Insurance Sector GWP
by Business Line

�شكل 4-9: قطاع التاأمني يف مركز قطر للمال: اأق�شاط التاأمني 

املكتتبة ح�شب نوع االأعمال

Insurance sector profitability trend: The 12-month 
combined ratio 20 decreased from a two-year high of 
100.6 percent as of Q3:2013 to 96.3 percent as of 
Q4:2014.  In 2014, operational expenses declined 
while increases in losses were not sufficient to offset 
the former (Chart 4-10). The annual combined ratio 
trended down since Q3:2013 and currently appear 
to be below regional levels.  Aggregate profitability 
however remains modest and broadly reflected across 
most of the insurance firms in the QFC.

 ملدة 12 �سهرا من 
20

اجتاه ربحية قطاع التاأمني: انخف�ست ن�سبة الربحية 

اأعلى م�ستوى يف عامني من 100.6 ٪ يف الربع الثالث 2013 اإىل٪96.3 

حني  يف  الت�سغيلية  النفقات  وانخف�ست   ،2014 عام  من  الرابع  الربع  يف 

مل تكن الزيادة يف الفاقد كافية لتعوي�س ال�سابق )�سكل4-10(. واجتهت 

ويبدو   2013 الثالث،  الربع  االإنخفا�س منذ  اإىل  املجمعة  ال�سنوية  الن�سبة 

الربحية االإجمالية ال  االإقليمية. لكن  امل�ستويات  اأقل من  باتت  اأنها حاليا 

تزال متوا�سعة وعك�ست الو�سع على نطاق وا�سع  يف معظم �سركات التاأمني 

يف مركز قطر للمال.

Chart 4-10:  QFC GWP & NWP
(QR million)

شكل 4-10: أقساط التأمني املكتتبة، وصافي أقساط التامني 
في مركز قطر للمال)مليون ريال قطري(

20	The	combined	 ratio	 is	a	key	measure	of	profitability	 in	 the	 insurance	 industry.	A	 ratio	
below	 100	 percent	 indicates	 that	 a	 firm	 is	 generating	 underwriting	 profit، while a ratio 
above 100 percent indicates that it is incurring underwriting loss.  If the ratio is above 100 
percent،	a	firm	can	still	generate	an	aggregate	profit، as the ratio excludes income received 
from investments.

 الن�سبة املجمعة هي املقيا�س الرئي�سي للربحية يف �سناعة التاأمني. والن�سبة االأقل من 100٪ ت�سري اإىل اأن �سركة تولد اأرباح 
20

االكتتاب، يف حني اأن ن�سبة اأعلى من 100 يف املئة يدل على اأنها تتكبد خ�سائر من االكتتاب. واإذا كانت الن�سبة اأعلى من 100 يف 

املئة، يظل  باإمكان ال�سركة اأن تولد اأرباحا كلية، حيث اأنها ت�ستبعد االإيرادات املح�سلة من اال�ستثمارات.
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Technical provisions stabilise: Quarterly technical 
provisions21 have increased approximately 30.5 
percent to QR 1387 million as at Q4:2014 compared 
to almost a two year low of QR 1063 million as at 
Q1:2013 (Chart 4-11).  The rise in technical provisions 
has been concentrated in the reinsurance category 
which currently contributes more than 70% of the 
sector’s total technical provisions.

ال�سنوية  ربع   
21

الفنية  املخ�س�سات  زادت  الفنية:  املخ�س�سات  ا�ستقرار 

 ،2014 الرابع  الربع  يف  كما  مليون   1387 اإىل  لت�سل   ٪30.5 بن�سبة 

باملقارنة مع ما يقرب من اأدنى م�ستوى ملدة �سنتني بلغ 1063 مليون ريال 

كما يف الربع االأول 2013 )�سكل4-11(. وتركزت الزيادة يف املخ�س�سات 

الفنية يف فئة اإعادة التاأمني الذي ي�سهم حاليا باأكرث من 70٪ من اإجمايل 

املخ�س�سات الفنية يف هذا القطاع.

Chart 4-11:  QFC Insurance Sector Technical 
Provisions (QoQ، QR million)

شكل 4-11: املخصصات الفنية لقطاع التأمني مبركز قطر 
للمال )على أساس فصلي، مليون ريال قطري(

Corporate and Household Sectors

The corporate and household sectors influence the 
financial stability by way of their linkages with other 
sectors of the economy. These linkages are important 
from the point of view of large corporate exposures 
and the risk of failure of these corporates. A close 
watch on these sectors reduces overall systemic risk 
exposures.

قطاعات ال�شركات والقطاع العائلي

توؤثرال�سركات والقطاع العائلي على اال�ستقرار املايل عن طريق روابطها 

مع القطاعات االأخرى من االقت�ساد. هذه الروابط مهمة من وجهة نظر 

تعر�س ال�سركات الكبرية ملخاطر ف�سل هذه ال�سركات. والرقابة  الوثيقة 

على هذه القطاعات يقلل من التعر�س للمخاطر النظامية ال�ساملة.

Corporate earnings in the GCC region rose 9.8% year-
on-year (y-o-y) to USD 68.5bn in 2014. Broadly all the 
countries posted gains in the corporate earnings in 
2014, except Oman. UAE (30.2%), which contributed 
6.6% to the incremental rise in earnings, led the 
overall earnings growth, followed by Saudi Arabia 
(2.6%) and Qatar (6.1%) which contributed 1.2% and 
1.1%, respectively to the incremental earnings growth. 
Bahrain and Kuwait recorded 15% and 7.6% growth 
in corporate earnings, respectively; Oman witnessed 
a 1.6% y-o-y decline in corporate earnings. The UAE 
has been the best-performing market in the GCC 
region during 2014. The country has witnessed solid 
recovery on account of improvement in the Banks 
and Investment & Financial Services sectors, driven 
by strong investor optimism. Saudi Arabia’s earnings 
growth was primarily driven by Banks & Financial 
Services sector. The growth in GCC corporate earnings 
in 2014 is illustrated in Chart 4-12.

ارتفعت اأرباح ال�سركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة 9،8٪ على 

اأ�سا�س �سنوي اإىل 68.5 مليار دوالر يف عام 2014. وب�سكل عام، �سجلت 

جميع البلدان مكا�سب يف اأرباح ال�سركات يف عام 2014، با�ستثناء �سلطنة 

عمان. ففي االإمارات العربية املتحدة التي �ساهمت بن�سبة 6.6٪ يف ارتفاع 

تلتها   ،)٪30.2( بن�سبة  اأرباحها  منت  قد  املجل�س  دول  جمموعة  اأرباح 

املجمعة  االأرباح  منو  يف  �ساهمتا  اللتني  وقطر  ال�سعودية   العربية  اململكة 

2.6٪ و  اأرباحهما بن�سبة  1.1 ٪ على التوايل، قد منت  1.2٪ و  بن�سببة 

6.1٪ على التوايل. و�سجلت البحرين والكويت منوًا  بن�سبة 15٪ و ٪7.6 

بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س  انخفا�سا على  �سلطنة عمان  و�سهدت  التوايل.  على 

1.6٪ يف اأرباح ال�سركات. وكانت االإمارات العربية املتحدة ال�سوق االأف�سل 

اأداء يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام 2014،  حيث �سهدت 

واخلدمات  اال�ستثمار  قطاعات  يف  التح�سن  ب�سبب  قويا  انتعا�سا  البالد 

االأرباح  منو  وُيعزى  القوي.  امل�ستثمرين  بتفاوؤل  مدفوعا  والبنوك،  املالية 

يف اململكة العربية ال�سعودية يف املقام االأول اإىل قطاع البنوك واخلدمات 

املالية. ويو�سح  )�سكل 4-12( منو اأرباح ال�سركات يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي يف عام 2014.

21	Technical	provision	is	a	balance	sheet	item	and	is	only	applicable	to	firms	established	in	
the QFC as LLCs.

 املخ�س�سات الفنية هي بند من بنود امليزانية املجمعة وهي مطبقة فقط لدى ال�سركات املرخ�سة من جانب مركز قطر 
21

للمال ك�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة
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Chart 4-12: GCC Corporate Earnings in 2014 
(y o y in 2014)

شكل 4-12: النمو السنوي لدخل الشركات في عام 2014 في 
دول املجلس 

Total GCC

Dubai

ABU DHABI

BAHRAIN

KUWAIT

QATAR

 SAUDI

OMAN -1.6%

2.6%

6.1%

7.6%

15.0%

20.8%

47.0%

9.8%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Source: Gulfase & Global Research

Bahrain’s consolidated earnings increased by 15.0% 
year on year to USD 2.1bn in 2014, primarily driven 
by earnings growth in the Investment and Industrial 
sectors; however, fall in Commercial Banks and 
Insurance partially offset the rise. Kuwait’s consolidated 
earnings grew 7.6% to USD 4.8bn in 2014, primarily 
led by Banks, which increased by 24.6% in 2014. In 
addition to Banks, Financial Services which expanded 
threefold during the period together contributed 
mainly to growth in consolidated earnings. Oil & Gas 
remained the key loser (-58.1%), followed by Basic 
Materials (-26.4%), Telecommunications (-18.0%), Real 
Estate (-16.6%). Corporate earnings declined 1.6% to 
USD2.1bn in 2014, due to decline in Banks & Investment 
(-2 .3%) and Services & Insurance (-2.3%) sectors. Saudi 
Arabia’s consolidated earnings expanded 2.6% to 
USD29.9bn In 2014, primarily due to higher earnings 
recorded by heavyweight Banks & Financial Services 
(10.2%) and Insurance (Net Profit of USD251.8mn 
in 2014 vs. a loss of USD337.0mn in 2013). Banks & 
Financial Services reported consolidated earnings of 
USD11.0bn in absolute terms in 2014. However, the 
rise in bourse’s earnings was restricted by a decline 
in earnings of Telecommunication & Information 
Technology (-37.5%) and heavyweight Petrochemical 
Industries (-1.2%). The UAE market recorded robust 
corporate earnings in 2014, driven by Dubai (up 
47.0%), which outperformed Abu Dhabi’s corporate 
earnings growth of 20.8%. The increase is largely 
ascribed to higher earnings in Banking sector.

ارتفعت االأرباح املجمعة للبحرين بن�سبة 15٪ على اأ�سا�س �سنوي اإىل 2.1 

مليار دوالر يف عام 2014، مدفوعًة يف املقام االأول بنمو االأرباح يف قطاعي 

التجارية  البنوك  اأرباح  تراجع  فاإن  ذلك،  ومع  وال�سناعة؛  اال�ستثمار 

املجمعة  االإيرادات  ومنت  جزئيا.  االإرتفاع  قل�س  قد  التاأمني  و�سركات 

4.8 مليار دوالر يف عام 2014، بقيادة النمو  بالكويت بن�سبة 7.6٪ اإىل 

يف اأرباح البنوك، التي ارتفعت بن�سبة 24.6٪ يف عام 2014. وباالإ�سافة 

خالل  اأ�سعاف  ثالثة  تو�سعت  التي  املالية  اخلدمات  فاإن  البنوك،  اإىل 

الفرتة  قد �ساهمت ب�سكل رئي�سي يف منو االإيرادات املجمعة. وبقي النفط 

والغاز اخلا�سر الرئي�سي )-58.1٪(، يليه املواد االأ�سا�سية )- ٪26.4(، 

اأرباح  وانخف�ست   .)٪16.6-( والعقارات   ٪18 بن�سبة-  واالت�ساالت 

يف  دوالر  مليار   2،1 اإىل  اإىل  �سنوي  اأ�سا�س  على   ٪1.6 بن�سبة  ال�سركات 

عام 2014، وذلك ب�سبب االنخفا�س يف  اأرباح البنوك واال�ستثمار بن�سبة 

املجمعة  االإيرادات  وتو�سعت   .)٪2.3-( والتاأمني  واخلدمات   ،٪2.3-

عام  يف  دوالر  مليار   29.9 اإىل   ٪2.6 بن�سبة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

2014، ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل ارتفاع اأرباح �سجلتها امل�سارف و�سركات 

الربح  )�سايف  والتاأمني  الثقيل)٪10.2(  الوزن  ذات  املالية   اخلدمات 

مليون   337 قدرها  خ�سارة  مقابل   2014 عام  يف  دوالر  مليون   251.8

دوالر يف عام 2013(. و�سجلت البنوك واخلدمات املالية اإيرادات جممعة  

مقدارها 11 مليار دوالر يف عام 2014 باالأرقام  املطلقة. ومع ذلك، كان 

االت�ساالت  اأرباح  انخفا�س  بن�سبة  حمدودًا  البور�سة  اأرباح  يف  االرتفاع 

ذات  البرتوكيماوية  وال�سناعات   ،)٪37.5-( بن�سبة  املعلومات  وتقنية 

لل�سركات  قوية  اأرباح  االإمارات  �سوق  و�سجلت   .)٪1.2-( الثقيل  الوزن 

يف عام 2014، مدفوعة باأرباح دبي ) 47٪(، والتي فاقت النمو يف اأرباح 

�سركات اأبو ظبي  التي منت بن�سبة  20.8٪. واأرجع الزيادة اإىل حد كبري 

اإىل اأرباح اأعلى يف القطاع امل�سريف.

In Qatar, QE’s corporate earnings rose 6.1% to 
USD11.9bn during 2014, driven by the Banks & 
Financial Services and Real Estate sectors. Of the 
seven sectors, four posted gains, while three reported 
a decline in earnings during the period. Industrial (-5 
.7%) and Insurance (-30.5%) dragged consolidated 
earnings down 1. 7% and 2.3%, respectively. Among 

يف قطر، ارتفعت اأرباح ال�سركات بن�سبة 6.1٪ اإىل 11.9 مليار دوالر خالل 

عام 2014، مدفوعة باأرباح امل�سارف واخلدمات املالية، وقطاع العقارات. 

حني  يف  االأرباح،  يف  زيادات  منها  اأربعة  حققت  ال�سبعة،  القطاعات  ومن 

ال�سناعة  وهي  الفرتة  هذه  خالل  االأرباح  يف  برتاجع  منها  ثالثة   اأفادت 

)-5.7٪( والتاأمني )-30.5٪(، و�ساهمتا بخف�س االأرباح املجمعة   بن�سبة 

حققت  التي  الرابحة،  القطاعات  بني  ومن  التوايل.  على   ٪2.3 و   ،٪1.7

امل�سدر: جلف بي�س &  واأبحاث جلوبال 



Developments in the Broader Financial Sector 

Developments in the Broader Financial Sector تطورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

 Financial Stability Review 2014 116 تقرير اال�ستقرار املايل 2014 

gainers, Banks & Financial Services (12.4%) was 
driven by heavyweight Qatar National Bank. Gains 
in Real Estate were driven by a more than doubling 
of earnings of Barwa Real Estate, which contributed 
50.7% to the earnings growth. This was partly ascribed 
to higher rental earnings and increase in capital gains. 
Gains in Transportation was mainly ascribed to Qatar 
Gas Transport (22.6%), which contributed 9.2% to the 
sector’s earnings growth, followed by Qatar Navigation 
(5.3%) and Gulf Warehousing Co (38.1 %). Insurance 
was dragged down by Qatar General Insurance & 
Reinsurance Co., which plunged 56.8% primarily 
due to lower fair value gains on financial assets. 
Excluding Qatar General Insurance & Reinsurance Co., 
Insurance’s profit grew 28%.

زيادات يف اأ رباحها، البنوك واخلدمات املالية )12.4٪( من خالل بنك 

بروة  اأرباح  من  العقارات  قطاع  وا�ستفاد  الثقيل.  الوزن  ذو  الوطني  قطر 

العقارية التي ت�ساعفت اأكرث من مرة، و�ساهمت مبا ن�سبته 50.7٪ يف منو 

االأرباح. ويعزى ذلك جزئيا اإىل اأرباح اأعلى لالإيجارات وزيادة يف االأرباح 

اأرباح  منو  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  النقل  قطاع  مكا�سب  واأرجعت  الراأ�سمالية. 

�سركة قطر لنقل الغاز )22.6٪(، والتي �ساهمت بن�سبة 9.2٪ لنمو اأرباح 

للمخازن  و�سركة اخلليج  القطرية )٪5،3(  تلتها �سركة املالحة  القطاع، 

القطرية  اأرباح  بانخفا�س  التاأمني  قطاع  اأرباح  وانخف�ست   .)٪38.1(

اإىل  اأ�سا�سا  ذلك  ويرجع   ،٪56.8 بن�سبة  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  العامة 

انخفا�س اأرباح القيمة العادلة للموجودات املالية مقارنة بال�سنة ال�سابقة. 

قطاع  اأرباح  فاإن  التاأمني،  واإعادة  للتاأمني  العامة  القطرية  وبا�ستثناء 

التاأمني قد ارتفعت بن�سبة ٪28.

 �شكل 4-13: منو اأرباح ال�شركات امل�شاهمة القطرية)%(

Chart: 4-13: Qatar-Corporate Earnings 2014 (%)

�شكل 4-14: التوزيع القطاعي الأرباح ال�شركات القطرية 2014

Chart: 4-14: Qatar-Corporate Earnings 2014-
Sector Distribution

Total Qatar

Real Estate

Transp.

Banks & Fin. Serv.

Conns. Goods & Serv.

Industrial

Telecom.

Insurance -30.5%

-14.8%

-5.7%

6.4%

12.4%

14.2%

69.9%

6.1%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Cons. 
Goods &
Services, 

3.9%
Insurance,

5.0%

Real
Estate,
10.9%

Transport,
4.7%

Industrial,
25.8%

Banks &
Fin. Ser.,

45.2%

Telecom.,
4.5%

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. 

Credit Information Report is issued by Qatar Credit 
Bureau to individuals and member institutions of Qatar 
Credit Bureau upon their request. The report shows 
the credit information of customer who obtained credit 
facilities from any facility providers during a specified 
period of time, and also contains a summary of the 
credit position of the customer. This report shall be 
issued at the request of facility providers to identify all 
the credit information of customers applying for credit 
facilities which enable them to make better credit 
decisions, determine the subject’s creditworthiness 
based on the credit history of the customer, and 
analyze the subject’s credit behavior.

بداأ مركز قطر للمعلومات االئتمانية: وهو  اإدارة حديثة اأ�س�سها م�سرف 

قطر املركزي- العمل على ت�سهيل و�سع اإطار للحد من خماطر االئتمان، 

قبل  من  حاليا  املقدمة  اخلدمات  وت�سمل  املايل.  النظام  �سالمة  وتعزيز 

املركز. اأ( تقدمي تقرير املعلومات االئتمانية عن االأفراد اأو ال�سركات. ب( 

تقارير مراقبة  املتابعة،  االئتماين. ج( ح�ساب خدمات  الت�سنيف  خدمة 

املحفظة. وت�ساعد اخلربات املتاحة ملركز االئتمان يف اثبات تقييم جودة 

عايل حول قدرة املقرت�س، وال�سعف املحتمل. وهذا ي�ساعد يف التخفيف 

من خطر التخلف عن ال�سداد االئتماين.

ويتم اإ�سدار تقرير معلومات االئتمان عن طريق املركز لالأفراد واملوؤ�س�سات 

التقرير  ويبني  طلبها.  على  بناء  للمعلومات  قطر  مركز  يف  االأع�ساء 

املعلومات االئتمانية للعمالء الذين ح�سلوا على ت�سهيالت ائتمانية من اأي 

مزود للقرو�س خالل فرتة حمددة من الزمن، واأي�سا يحتوي على ملخ�س 

مقدمي  طلب  على  بناء  التقرير  هذا  وي�سدر  للعميل.  االئتماين  للموقف 

بطلب  املتقدمني  للعمالء  االئتمانية  املعلومات  كافة  لتحديد  الت�سهيالت، 

قرارات  اتخاذ  من  يتمكنوا  كي   ، االئتمانية  الت�سهيالت  على  للح�سول 

التاريخ  اإىل  ا�ستنادا  للعميل  االئتمانية  اأف�سل، وحتديد اجلدارة  ائتمانية 

االئتماين له، وحتليل االئتمان املوجود و�سلوك العميل.

22 Input provided by QFMA  املدخالت مزودة من جانب هيئة قطر لالأ�سواق املالية
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Equity markets 22

The Global Equity Market continued its upward trend 
in 2014, whereby the MSCI World Equity Index rose 
by 2 .6%. The Global Equity Capital Markets activity 
rose by 11 % totaling approximately QR 3.2 trillion (US 
$ 890 billion), which has proven to be the strongest 
performance since 2007, while Initial Public Offering 
(IPO) activity increased by 51% for a total value of 
approximately QR 908.9 billion (US $ 249.7 billion).

GCC Capital Markets in 2014 have had mixed 
performances, with the Qatari market totaling QR 
676.8 billion (US $ 185.9 billion) coming in first place 
in terms of growth performance and in second place 
in terms of market capitalization, right after the Saudi 
market totaling QR 1.8 trillion (US $ 494.5 billion) . GCC 
indices displayed annual index growth performance 
ranging from -13.4% in Kuwait up to 18.4% in Qatar. 

During 2014, QFMA made significant progress on 
strengthening market infrastructure and increasing 
investor protection by enhancing its regulations 
and widening the scope of local and international 
cooperation. This progress led to Qatar Stock 
Exchange being upgraded from Frontier Market 
status to Emerging Market status by the global index 
compilers Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
and Standard & Poor’s Dow Jones. The QFMA’s main 
regulatory initiatives during 2014 were:

• Article (22) of the listing rules regarding QFC entities.

• Amendment of some provisions of Decision No. (2) 
Of 2011 to issue Offering & Listing of Securities on 
the Venture Market Rulebook.

• Margin Trading Rules.

• Rules for External Auditors and Financial Evaluators 
of Listed Entities & Entities Subject to the Authority’s 
Jurisdiction.

• Selling Rights Issue Rules.

• The daily disclosure of major shareholders who own 
directly or with their children and minors or through 
subsidiaries of 5% or more of the listed company’s 
share capital.

• Exemption of foreign investments in the financial 
market of the income tax. Law No. (17) Of 2014 
issued to exempt the non-Qatari investor from paying 
tax on earnings generated by listed companies and 
investment funds in the capital market, as well as 
all the profits generated from the  trading of any 
security in the capital market. 

• Law No (9) of 2014 issued to amend the foreign 
capital investment law, with regards to foreign 
ownership, to treat the nationals of the Gulf 
Cooperation Council States same way as the Qatari 
nationals and allow foreign investors to own up to 
49% of the shares of listed companies upon Ministry 
of Economy and Commerce or Qatari Council of 
Ministers for the threshold beyond that.

 22
اأ�شواق االأ�شهم 

 ،2014 عام  يف  الت�ساعدي  اجتاهها  العاملية  االأ�سهم  اأ�سواق  وا�سلت 

 ٪2.6 بن�سبة  العاملية  لالأ�سهم  �ستانلي  مورجان  موؤ�سر  ارتفع  حيث 

حوايل  اإىل  لي�سل   ٪11 بن�سبة  العاملية  املال  راأ�س  اأ�سواق  ن�ساط  وارتفع 

منذ  اأداء  اأقوى  بذلك  ليكون  دوالر(،  مليار   890( ريال  تريليون   3.2

قيمتها  لتبلغ   ٪51 بن�سبة  االأويل  العام  الطرح  ن�ساط  وارتفع   ،2007 عام 

دوالر(. مليار   249.7( ريال  مليار   908.9 من  يقرب  ما   االإجمالية 

بلغت  حيث  خمتلطا،  اأداءَا   2014 يف  اخلليجية  املال  الأ�سواق  كان  وقد 

الر�سملة الكلية لل�سوق القطري نحو  676.8 مليار ريال اأو 185.9 مليار 

الثاين من  املركز  ويف  النمو  اأداء  االأول من حيث  املركز  وتبواأت  دوالر(، 

حيث القيمة ال�سوقية، مبا�سرة بعد ال�سوق ال�سعودي  الذي بلغت ر�سملته 

1.8 تريليون ريال قطري، اأو )494.5 مليار دوالر(. وتراوح اأداء موؤ�سرات 

يف   ٪13.4- بني  ما  ال�سنوي  النمو  حيث  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

الكويت اإىل 18.4٪ يف قطر. 

يف  كبريا  تقدما  املالية  لالأ�سواق  قطر  هيئة  حققت   ،2014 عام  خالل 

تعزيز البنية االأ�سا�سية لل�سوق، وزيادة حماية امل�ستثمرين من خالل تعزيز 

اأنظمتها وتو�سيع نطاق التعاون املحلي والدويل. هذا التقدم اأدى اإىل ترفيع 

بور�سة قطر لالأوراق املالية من �سوق مبتدئة اإىل �سوق نا�سئة على موؤ�سر 

مورغان �ستانلي الدويل وموؤ�سر �ستاندرد اند بورز، و داو جونز. وكان من 

بني املبادرات التنظيمية الرئي�سية للهيئة خالل 2014 ما يلي:

	    املادة )22( من قواعد قيد  الوحدات املرخ�سة من مركز قطر للمال.

	    تعديل بع�س اأحكام القرار رقم )2( ل�سنة 2011 بطرح واإدراج االأوراق 
املالية يف البور�سة، الدليل االإر�سادي.

	   قواعد التداول بالهام�س.

	   القواعد ملراجعي احل�سابات اخلارجيني واملقيمني املالييني من الكيانات 
املدرجة واجلهات اخلا�سعة الإ�سراف الهيئة.

	    بيع حقوق  االكتتاب .

	•  الك�سف اليومي من امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون مبا�سرة اأو مع 
اأطفالهم والق�سر اأو من خالل ال�سركات التابعة 5٪ اأو اأكرث من راأ�س 

مال �سركة مدرجة.

	•  اإعفاء اال�ستثمارات االأجنبية يف ال�سوق املايل من �سريبة الدخل. القانون 
رقم )17( ل�سنة 2014 ال�سادر باإعفاء امل�ستثمرين غري القطريني من 

املدرجة و�سناديق  ال�سركات  الناجتة عن  االأرباح  ال�سرائب على  دفع 

اال�ستثمار يف �سوق راأ�س املال، ف�سال عن االأرباح الناجتة عن تداول اأي 

ورقة مالية يف �سوق راأ�س املال .

راأ�س  ا�ستثمار  قانون  بتعديل  ال�سادر   2014 ل�سنة   )9( رقم  القانون    	
دول  مواطني  مبعاملة  االأجنبية،  بامللكية  يتعلق  فيما  االأجنبي،  املال 

التعاون اخلليجي نف�س معاملة املواطنني القطريني، وال�سماح  جمل�س 

ال�سركات  اأ�سهم  من   ٪49 اىل  ي�سل  ما  بتملك  االأجانب  للم�ستثمرين 

املدرجة مبوافقة وزارة االقت�ساد والتجارة اأو جمل�س الوزراء.

22 Input provided by QFMA  املدخالت مزودة من جانب هيئة قطر لالأ�سواق املالية
22
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The QE General Market Index increased by 18.4% in 
2014 compared to 24.2% in 2013, reaching 12,285.8 
when compared to last year closing at 10,379.6.  This 
year’s trading activity witnessed a significant increase in 
the value of traded shares reaching QAR 199.3 billion 
(US $ 54.7 billion), representing 166.1 % growth rate, 
which led to a 22% increase m market capitalization to 
QAR 676.8 billion (US $ 185.9 billion) .

ارتفع موؤ�سر بور�سة قطر بن�سبة 18.4٪ يف عام 2014 مقارنة مع ٪24.2 

ال�سابق عندما  بالعام  نقطة مقارنة   12285.8 بلغ  2013، حيث  يف عام 

اأغلق عند 10379.6 نقطة. و�سهد ن�ساط التداول هذا العام زيادة كبرية 

يف قيمة االأ�سهم املتداولة  لت�سل اإىل 54،7 مليار دوالروهو ما ميثل 199.3 

مليار ريال قطري مبعدل منو 166.1٪، مما اأدى اإىل زيادة بن�سبة  ٪22 

يف القيمة ال�سوقية اإىل 676.8 مليار ريال.)185.9 مليار دوالر(.

Chart 4-15: Performance of Qatar Stock Exchange 
2013-2014 (closing position of the month)

شكل 4-15: أداء بورصة قطر 2014-2013 
) إقفال الشهور(

Source: Qatar Stock Exchange امل�سدر: بور�سة قطر

The major contributors to high trade volumes were 
the Banking & Financial Services Sector representing 
35.0% amounting to QR 69.7 billion (US $ 19.1 billion), 
followed by the Industrial Sector at 21.8% amounting 
to QR 43.4 billion (US $ 11.9 billion) and the Real 
Estate Sector at 19.6% amounting to QR 39.0 billion 
(US $ 10.7 billion).

واخلدمات  البنوك  قطاع  من  التداول  حجم  يف  امل�ساهمات   اأكرب  جاءت 

 19.1( ريال،  مليار   69.7 بقيمة  االإجمايل  من   ٪35 ميثل  الذي  املالية 

بقيمة  االإجمايل  من   ٪21.8 بن�سبة  ال�سناعة  قطاع  يليه  دوالر(،  مليار 

43.4 مليار ريال )11.9مليار دوالر(، و قطاع العقارات  بن�سبة ٪19.6 

وبقيمة 39 مليار ريال )10.7 مليار دوالر(.

Table 4-8: Performance of the Sectors
During 2014 جدول 4-8: أداء قطاعات البورصة خالل عام 2014

Index Performance Dec-13 Dec-14 %

QE Market Index 10،379.59 12،285.78 18.36  املؤشر العام  للسوق

Banks & Financial Services Index 2،443.72  3،203.99 31.11 مؤشر  قطاع البنوك واخلدمات املالية

QE Consumer Goods & Services Index  5،948.12  6،907.44 16.13   مؤشر قطاع السلع واخلدمات

QE Industrial Index 3،500.09 4،039.63 15.42  مؤشر قطاع الصناعة

QE Insurance Index 2،336.18 3،958.54 69.44  مؤشر قطاع  التأمني

QE Real Estate Index  1،953.06 2،244.48 14.92   مؤشر قطاع العقارات

QE Telecoms Index  1،453.79 1،485.62 2.19   مؤشر قطاع االتصاالت

QE Transport Index 1،858.40 2،318.49 24.76  مؤشر قطاع النقل

QE All Share Index 2،587.57  3،151.00 21.77  مؤشر جميع األسهم

QE Total Return Index 14،830.05  18،324.12 23.56 مؤشر العائد الكلي

QE Al Rayan Islamic Index   3،036.14  4،101.39 35.09 مؤشر الريان اإلسالمي

Chapter 4

�شكل 4-7: اأق�شاط التاأمني املكتتبة ح�شب فئات ال�شركات() باالألف ريال (

Table 4-7:  GWP & total income by firm category (QR thousand)

LLC تأمني مباشر
Direct Insurer

اإعادة تاأمني

Reinsurer
سمسار

 Broker
إجمالي
Total ش م م

International - - 14،822 14،822  دولي
MENA 4،612 - 1،161 5،773 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
Domestic 278،114 369،263 626 648،003  محلي
Total:                       282،726 369،263 16،609 668،598                       اإلجمالي

Branch                 Direct Insurer Reinsurer Broker Total   فرع               
International     59،059 - - 59،059      دولي
MENA   166،279 - 1،037 45،966    شرق أوسط وشمال أفريقيا  
Domestic       - - - -        محلي

Total:                        225،338 - 1،037 226،375                        إجمالي

Aggregate:       508،064 369،263 17،646 894،973       اإلجمالي الكلي

�شكل 4-8: معدالت اأداء التاأمني املبا�شر & واإعادة التاأمني)%، �شنوياً(

Table 4-8:  Performance ratios for direct insurers & reinsurers (%، annualised)

 Performance Measure Q4:2014 Q4:2013  مقياس األداء     
GWP (QR million)                4،590 3،454 األقساط املكتتبة باملليون ريال                

NWP (QR million)       2،451 1،922 األقساط املكتتبة الصافية  باملليون ريال       

Retention rate (%)        52.7 55.7  معدل البقاء٪        

Combined ratio                                        96.3 98.4 النسبة املجمعة                                        

Loss ratio                                         71.7 70.0 نسبة  اخلسارة                                         

Expense ratio                         24.6 28.5   نسبة النفقات                       

Return on equity (LLCs) 8.7 7.3 العائد على حقوق امللكية  ش م م 

Leverage ratio (LLCs)               78.1 78.8 نسبة الرافعة املالية ش م م               

Solvency ratio (Xs)                              2.5 2.6 نسبة املالءة                           

Technical Provisions / Net earned premium 101.7 93.9 املخصصات الفنية

Investment Income / Total income   6.7 7.2 دخل االستثمار/ إجمالي الدخل  

Liquidity ratio                                   187.6 200.4  نسبة  السيولة                                   

Eligible capital (QR million)        1،398 1،267 رأس املال املؤهل باملليون ريال     

Total income (QR million)         2،355 1،918 الدخل اإلجمالي باملليون ريال         

Net profit / loss (QR million)  233 153 صافي الربح أو اخلسارة  باملليون ريال  

شكل 4-9: أداء قطاعات البورصة خالل عام 2014
Table 4-9: Performance of the sectors during 2014

Index Performance Dec-13 Dec-14 %

QE Market Index 10،379.59 12،285.78 18.36%  املؤشر العام  للسوق

Banks & Financial Services Index 2،443.72  3،203.99 31.11% مؤشر  قطاع البنوك واخلدمات املالية

QE Consumer Goods & Services Index  5،948.12  6،907.44 16.13%   مؤشر قطاع السلع واخلدمات

QE Industrial Index 3،500.09 4،039.63 15.42%  مؤشر قطاع الصناعة

QE Insurance Index 2،336.18 3،958.54 69.44%  مؤشر قطاع  التأمني

QE Real Estate Index  1،953.06 2،244.48 14.92%   مؤشر قطاع العقارات

QE Telecoms Index  1،453.79 1،485.62 2.19%   مؤشر قطاع االتصاالت

QE Transport Index 1،858.40 2،318.49 24.76%  مؤشر قطاع النقل

QE All Share Index 2،587.57  3،151.00 21.77%  مؤشر جميع األسهم

QE Total Return Index 14،830.05  18،324.12 23.56% مؤشر العائد الكلي

QE Al Rayan Islamic Index   3،036.14  4،101.39 35.09% مؤشر الريان اإلسالمي

23	The	indicator	is	defined	as:		
]/[
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=  23 يعرف املوؤ�سر باأنه ي�ساوي= 
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The number of companies listed on QE increased to 
43 Qatar shareholding companies represented by 7 
sectors:

Banks & Financial Services: 12 companies.

Consumer Goods & Services: 8 companies.

Industrial:  9 companies.

Insurance: 5 companies.

Real Estate: 4 companies.

Telecoms: 2 companies.

Transport: 3 companies.

The total market capitalization has reached QR 676.8 
billion (US $ 185.9 billion), with the Banking & Financial 
Services Sector contributing 40.4% amounting to 
QR 273.6 billion (US $ 75.2 billion), followed by the 
Industrial Sector at 30.3% amounting to QR 205.1 billion 
(US $ 56.3 billion), then the Real Estate in third position 
at 9.8% amounting to QR 66.1 billion (US $ 18.2 billion). 

م�ساهمة  �سركة   43 اإىل  قطر  بور�سة  يف  املدرجة  ال�سركات  عدد  ارتفع 

قطرية موزعة على 7 قطاعات هي:

- البنوك واخلدمات املالية: 12 �سركة.

- ال�سلع االإ�ستهالكية واخلدمات: 8 �سركات.

- ال�سناعة: 9 �سركات.

- التاأمني: 5 �سركات.

- العقارات: 4 �سركات.

- االت�ساالت: 2 �سركة.

- النقل: 3 �سركات.

وقد بلغ اإجمايل القيمة ال�سوقية  676.8 مليار ريال )185.9 مليار دوالر(، 

منها قطاع اخلدمات امل�سرفية واملالية بن�سبة  40.4٪ بنحو 273.6 مليار 

مببلغ   ٪30.3 بن�سبة  ال�سناعي  القطاع  يليه  دوالر(،  مليار   75.2( ريال 

56.3 مليار دوالر(، ثم العقارات يف املركز الثالث  205.1 مليار ريال ) 

بن�سبة 9.8٪ والبالغة ريال 66،1 مليار ريال )18.2 مليار دوالر(.

Chart 4-16: Sectoral Distribution Based on Total 
Traded Value in 2014

�شكل 4-16: التوزيع القطاعي الإجمايل قيمةاالأ�شهم املتداولة

 يف عام 2014

Source: QE website امل�سدر: موقع البور�سة االإلكرتوين

Total number of new listed shares on 2014 was 1.5 billion 
shares. In addition, T-Bills listed during 2014 reached 
QR 25.9 Billion (US $ 7.1 Billion), with a trade volume 
of approximately QR 4.0 billion (US $ 1.1 billion). The 
Government Bonds listed during 2014 amounted to 
QR 4.0 Billion (US $ 1.1 Billion), with a trade volume of 
approximately QR 2.0 billion (US $ 0.6 billion).

بلغ اإجمايل عدد االأ�سهم اجلديدة املدرجة يف 2014 نحو 1.5 مليار �سهم. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، بلغ حجم اأذون اخلزانة التي مت اإدراجها خالل 2014 

ما قيمته 25.9 مليار ريال )7.1 مليار دوالر(، مع حجم تداول 4 مليار 

ريال )1.1 مليار دوالر(. وبلغت قيمة ال�سندات احلكومية املدرجة خالل 

عام 2014 نحو 4 مليار ريال )1.1 مليار دوالر(، مع حجم تداول ما يقرب 

من 2 مليار ريال )0.6 مليار دوالر(.

The depth and resilience of the equity market could be 
gauged by looking at the Hui-Heubel ratio (HHR)23. 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.

هيو  ن�سبة  يف  النظر  خالل  من  االأ�سهم  �سوق  ومرونة  عمق  قيا�س  ميكن 

. كلما كان تغري االأ�سعار بالن�سبة اإىل حجم معني من 
23

)HHR(  هوبيل

واأكرث  اأعمق  ال�سوق  كان  انخفا�سا(،  اأكرث  املوؤ�سر  )اأي  اأ�سغر  املعامالت 

وجود  عدم  اإىل  ت�سري  للن�سبة  االأعلى  القيم  اأخرى،فاإن  وبعبارة  مرونة. 

من  اأي  عن  م�ستقل  نقي،  رقم  هو  هوبيل  وهيو  ال�سوق.  يف  وعمق  مرونة 

وحدات القيا�س.

23	The	indicator	is	defined	as:		
]/[

]/)[(
tioncapitalizaMarketvolumeTraded
pricelowestpricelowestpriceHighestHHR �

=
]/[

]/)[(
tioncapitalizaMarketvolumeTraded
pricelowestpricelowestpriceHighestHHR �

=  23 يعرف املوؤ�سر باأنه ي�ساوي= 
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Chart 4-17: Qatar Stock Market –Index Movement 
in 2014

شكل 4-17: بورصة قطر- تطور حركة املؤشر العام 
في عام 2014

 

Source: QE website امل�سدر: موقع البور�سة االإلكرتوين

We computed a time-series of this indicator to find out 
the resilience and depth of Qatar Exchange (QE). During 
2014, the stock market posted strong growth during the 
first three quarters of the year while it slumped during 
the fourth quarter. The HHR index touched a high 
of 4 during the first half of the year while during the 
second half of the year HHR was at the lower end of the 
range. Various events in advanced economies and weak 
oil prices during the second half of the year kept the 
average value of HHR at a moderate level during 2014 
as compared to 2013 (Chart 4-18).

بور�سة قطر.  العام ملعرفة مرونة وعمق  للموؤ�سر  �سل�سلة زمنية  وبح�ساب 

خالل عام 2014، تبني اأن �سوق االأ�سهم قد �سجل منوا قويا خالل االأرباع 

الثالثة االأوىل من العام، يف حني اأنها تراجعت خالل الربع الرابع. والم�س 

العام  من  االأول  الن�سف  خالل   4 بلغت  عالية  ن�سبة  هوبيل  هيو  موؤ�سر 

من  االأدنى  الطرف  كان يف  العام  من  الثاين  الن�سف  اأنه خالل  يف حني 

و�سعف  املتقدمة  االقت�سادات  يف  املختلفة  االأحداث  عملت  وقد  النطاق. 

اأ�سعار النفط خالل الن�سف الثاين من العام على اإبقاء متو�سط قيمة هيو 

هوبل مب�ستوى معتدل خالل 2014 باملقارنة مع 2013 )�سكل 18-4(.

Chart 4-18: Hui-Heubel Ratio from 2009-2014 شكل 4-18: نسب هيوهوبيل من 2014-2009

 

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.

مالحظات ختامية

يتاألف القطاع غري امل�سريف من عدد حمدود من ال�سركات، وبنك قطر 

متا�سيا  اخلا�س  القطاع  تطوير  يف  للتنمية  قطر  بنك  وي�ساعد  للتنمية. 

قطر،  يف  املحلية  ال�سناعات  دعم  يف  وي�ستمر  التنويع،  ا�سرتاتيجية  مع 

ح�سته  انخفا�س  اإىل  وبالنظر  واملتو�سطة.  ال�سغرية  ال�سركات  وحتديدا 

من اإجمايل املوجودات مقارنة مع املوجودات امل�سرفية، فاإن لهذا القطاع 

اأهمية نظامية منخف�سة.
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Introduction مقدمة

Payments and settlement systems are integral to 
the smooth operation of the financial sector and the 
working of the economy at large. Efficient trade in 
goods and services as well as transactions in financial 
assets can only take place when the payments and 
settlements system infrastructure continue to deliver 
efficient service without any interruption. An evaluation 
of the soundness of payments and settlement systems 
is critical for the assessment of financial stability so 
that the financial sector as a whole do not face any 
imbalance or shock.
With every passing year, the payment industry 
worldwide is witnessing transformation at a rapid pace 
of growth. The changes that are taking place needs to 
be understood, and appropriate regulatory oversight 
mechanism need to be put in place so that any concern 
pertaining to systemic risk, transparency and consumer 
protection could be addressed. According to industry 
reports, non-card/non-cash payments i.e., through 
mobile or internet are projected to exponentially 
increase over the next decade. Security and ease of 
payment is the most commonly cited deciding factors 
in determining how to pay. Box 5-1 enumerates a few 
of the latest developments in the area of new trends 
in method of payments. 

املايل  للقطاع  ال�سل�س  الت�سغيل  من  متكامل  جزء  والت�سوية  الدفع  نظم 

ولعمل االقت�ساد ككل. فكفاءة جتارة ال�سلع واخلدمات، وكذلك املعامالت 

يف املوجودات املالية ميكن اأن يحدث فقط اإذا ا�ستمرت البنية االأ�سا�سية 

لنظم املدفوعات والت�سوية يف تقدمي خدمات فعالة دون اأي انقطاع. وتقييم 

اال�ستقرار  لتقييم  االأهمية  بالغ  اأمر  والت�سوية  املدفوعات  نظم  �سالمة 

املايل، بحيث ال يواجه القطاع املايل ككل اأي خلل اأو �سدمة.

ومع كل عام مير، ت�سهد �سناعة املدفوعات يف جميع اأنحاء العامل حتواًل 

بوترية �سريعة النمو. والتغيريات التي  حتدث حتتاج اإىل اأن تكون مفهومة، 

التعامل  ميكنها  التنظيمية   للرقابة  منا�سبة  اآلية  و�سع  اإىل  اأي�سًا  نحتاج 

مع اأي قلق منها املخاطر النظامية، وال�سفافية وحماية امل�ستهلك. ووفقا 

نقدًا،   اأو  البطاقة  عرب  تتم  ال  التي  املدفوعات  فاإن  اقت�سادية،  لتقارير 

اأن تت�سع اأ�سعافا  اأو االإنرتنت، من املتوقع  اأي عن طريق الهاتف املحمول 

م�ساعفة خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة. ويعترب االأمن و�سهولة الدفع من 

اأكرث العوامل �سيوعا يف حتديد كيفية الدفع. اإطار )5-1( ي�سري اإىل  بع�س 

التطورات   واالجتاهات اجلديدة على و�سع املدفوعات.

Box 5-1: New Trends in Mode of Payments

Wearables: This refers to the miniature electronic devices 
that are worn by the bearer under, with or on top of clothing. 
The latest example is Apple Watch that is anticipated to be 
launched in Spring 2015. Apple Pay is a mobile payment 
service that lets Apple mobile devices make payments at 
retail and online platform.
 
Contactless payments (e.g. using NFC technology): 
Near Field Communication refers to the technology that 
enables smartphones and other mobile devices to establish 
communication with each other by touching the devices 
together or bringing them into proximity. The adoption of 
NFC as a mode of payment will be driven by its ease of use 
for both merchants and consumers. According to industry 
observers, it makes completing payments faster and easier 
than traditional POS systems.

Payments using a mobile payment application (“app”) 
previously downloaded onto the customer’s mobile 
device:  It refers to payment services operated via a mobile 
device. Instead of paying with physical cash, bank cheque or 
credit cards, a consumer can use a mobile device to pay for 
any goods or services. The technology to support mobile 
payment systems has become widely available in the recent 
past. Mobile payments as a mode of payment will continue 
to advance as more and more businesses and consumers go 
wireless to accept and send money.
Virtual currencies: Led by Bitcoin, virtual currencies are 
gaining wider use and acceptance. With an increasingly 
connected world and a generation raised on using the 
internet for all manner of things, this is expected to be in 
play for time to come as even brick and mortar organizations 
worldwide have started accepting Bitcoins.

إطار 5-1: االجتاهات اجلديدة في وسائل الدفع

امللبوسات: تشير إلى األجهزة اإللكترونية املصغرة التي يتم ارتداؤها من 
قبل حاملها  أسفل، أو فوق املالبس. وأحدث صرعة في ذلك “أبل ووتش” 
للدفع  أبل  خدمة   .2015 عام  ربيع  في  إطالقها  يتم  أن  املتوقع  من  التي 
هي خدمة بواسطة الهاتف احملمول تتيح حلملة أجهزة أبل احملمولة إجراء 

املدفوعات في منصة التجزئة واالنترنت.
املدفوعات بدون  متاس )على سبيل املثال باستخدام تكنولوجيا 
“حقل االتصال القريب”: يشير إلى التكنولوجيا التي متكن الهواتف 
الذكية وغيرها من األجهزة احملمولة لتأسيس االتصال مع بعضها البعض 
عن طريق ملس األجهزة معا أو تقريبهم. سوف تكون مدفوعة واعتماد “حقل 
االتصال القريب “كوسيلة من وسائل الدفع سيكون بتأثير سهولة استخدامه 
لكل من التجار واملستهلكني. ووفقا ملراقبي الصناعة، فإنه يجعل استكمال 

الدفعات أسرع وأسهل من أنظمة نقاط البيع التقليدية.

الدفع باستخدام تطبيقات الهاتف املتحرك التي مت حتميلها 
الدفع  إلى خدمات  يشير  وهو  العميل احملمول:  مسبقا على جهاز 
بشيك  أو  نقدا،  الدفع  من  وبدال  النقال.  الهاتف  جهاز  على  تشغيلها  عبر 
مصرفي أو بطاقات االئتمان، يكن للمستهلك استخدام جهاز محمول لدفع 
ثمن أي سلع أو خدمات. أصبحت التكنولوجيا تدعم أنظمة الدفع بواسطة 
كوسيلة  احملمولة  الهواتف  عبر  والدفع  واسع.  نطاق  على  النقال  الهاتف 
التطور أكثر بقدر ما الشركات واملستهلكني  للمدفوعات سوف يستمر في 

يكونون مستعدين لقبول وإرسال األموال السلكياً.
العمالت االفتراضي�������ة: بقيادة بيتكون، تكتســـب العمـــالت االفتراضية 
قبـــوالً على نطاق أوســـع. ومع عالم متصل بشـــكل متزايد، وجيل نشـــأ على 
اســـتخدام شـــبكة االنترنت جلميع االحتياجات، فإنه من املتوقع أن يكون في 
االســـتخدام  لفتـــرة قادمة، حيث بـــدأت حتى منظمات  الطـــوب ومنظمات 

الهاون في جميع أنحاء العالم قبول البيتكون كعملة.
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Improving security measures is more critical now 
than ever, as consumers embrace new technologies 
while becoming more cognizant of security risks of 
mobile payments. The most effective way to increase 
consumer confidence is to ensure the privacy of their 
personal information. The current state of ecommerce 
and online payments owes a lot to the innovations 
taking place in the marketplace brought out by 
technology companies and e-commerce marketers. 
Box 5-2 presents a brief synopsis of Digital Wallet 
that is at the forefront of latest revolution in payment 
systems worldwide.  

حت�سني االإجراءات االأمنية  اأ�سبح اأكرث اأهمية االآن من اأي وقت م�سى، مع 

االأمنية  للمخاطر  االإدراك   وزيادة  جديدة،  لتكنولوجيا  امل�ستهلكني  تبني 

للدفع عرب الهاتف املحمول. والطريقة االأكرث فعالية لزيادة ثقة امل�ستهلك 

والو�سع  بهم.  اخلا�سة  ال�سخ�سية  املعلومات  خ�سو�سية  ب�سمان  هي  

اإىل  للتجارة االإلكرتونية واملدفوعات عرب االإنرتنت تدين بالكثري  احلايل 

االبتكارات التي �سهدها ال�سوق ومت عر�سها من قبل �سركات التكنولوجيا 

وم�سوقي التجارة االإلكرتونية.  ويقدم اإطار 5-2 ملخ�سا موجزا للمحفظة 

الرقمية  التي هي اأحدث ثورة على اأنظمة الدفع يف جميع اأنحاء العامل.

Box 5-2:Digital Wallet

A digital wallet allows an individual to make e-commerce 
transactions. This includes purchasing items online through 
a computer or a smartphone. Digital wallets not only make 
possible financial transactions but also authenticate the 
holder’s credentials. The term “digital wallet” has three 
major parts: the system (the electronic infrastructure), 
the application (the software that operates on top) and 
the device. An individual’s bank account can be linked to 
the digital wallet or it could be a prepaid account. The 
individual might also have his/her driver’s license, health 
card, loyalty card and other ID documents stored on the 
smartphone. The credentials can be passed to a merchant’s 
terminal wirelessly via near field communication (NFC). It 
is possible that in the future smartphone “digital wallets” 
may eventually replace physical wallets. The system 
has already gained popularity in Japan, where digital 
wallets are known as Osaifu-Keitai or “wallet mobiles”. 

A digital wallet has both a software and information 
component. The software provides security and 
encryption for the personal information and for the actual 
transaction. Typically, digital wallets are stored on the 
client side while the server-side digital wallet is one that 
an organization creates for the customer and maintains 
on its servers. The information component is a database 
of user-inputted information. This information consists 
of the consumer’s shipping address, billing address, 
payment methods (including credit card numbers, expiry 
dates, and security numbers), and other information.

إطار 5-2: احملفظة الرقمية

وهذا  اإللكترونية.  التجارة  معامالت  بإجراء  للفرد  تسمح  رقمية  محفظة 
يشمل شراء بنود عبر اإلنترنت من خالل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. 
واحملافظ الرقمية ال تقوم فقط بتنفيذ املعامالت املالية، ولكن تقوم أيضا 
من  الرقمية”  “احملفظة  ويتكون مصطلح  اعتماد حاملها.  أوراق  مبصادقة 
ثالثة أجزاء رئيسية: النظام )البنية التحتية اإللكترونية(، والتطبيق )البرامج 
التي تعمل عليه( واجلهاز. ويكن ربط حساب مصرفي الفرد في احملفظة 
رخصة  حفظ  أيضا   ويكن  مسبقاً.  الدفع  حساب  يكون  قد  أو  الرقمية 
القيادة، والبطاقة الصحية، والبطاقة الشخصية، وكافة الوثائق األخرى على 
التاجر  استقبال  إلى محطة  االعتماد  أوراق  ويكن مترير  الذكي.  الهاتف 
السلكيا عبر “حقل االتصاالت القريب”. فمن املمكن أن يكون في الهاتف 
والنظام  املادية.  احملافظ  محل  قد  املستقبل  في  رقمية”  “محافظ  الذكي 
أو  الرقمية  احملافظ  بإسم  ومعروف  اليابان،  في  شعبية  بالفعل  اكتسب 

"محفظة الهواتف النقالة".

احملفظة الرقمية  مكونة من برمجيات ومراكز للمعلومات. وتوفر البرمجيات 
األمان والتشفير للمعلومات الشخصية، والصفقات الفعلية. ويتم في العادة 
تخزين احملافظ الرقمية على جانب العميل، في حني أن احملفظة الرقمية 
عليه  وحتافظ  للعمالء،  املنظمة  تكونه  الذي  هو  اخلدمة  جهاز  جانب  من 
يدخلها  التي  للمعلومات  بيانات  قاعدة  عن   عبارة  املعلومات  ومكون    .
وعنوان  للمستهلك  التسليم  عنوان  من  املعلومات  هذه  وتتكون  املستخدم. 
انتهاء  وتواريخ  االئتمان  بطاقات  أرقام  ذلك  في  الدفع )مبا  الدفع، وطرق 

الصالحية، وأرقام الضمان(، وغيرها من املعلومات.

Payments and settlement infrastructure

The new Central Bank Law, Law No. 13 of 2012 (the 
“QCB Law”)  came into force in January 2013  which 
replaced the previous QCB Law No 33 of 2006 and 
positioned the QCB as supreme authority with overall 
control, regulatory responsibility and supervisory 
powers for all financial services providers in the State. 
Accordingly, the payments and settlement infrastructure 
in Qatar is also guided by the new “QCB Law”.

The essential components of a payment and settlement 
infrastructure consist of the payment instrument, the network 
arrangements for communication between the participants 
and the system provider and the facilities for clearing 
and settlement operated by the system provider. Box 5-3 
presents the highlights of the payments and settlements 
systems infrastructure in Qatar.

البنية التحتية لنظم الدفع

قطر  م�سرف  )"قانون   2012 ل�سنة   13 رقم  اجلديد  القانون  دخل 

املركزي"( حيز التنفيذ يف يناير 2013 ،وحل بذلك حمل قانون م�سرف 

قطر املركزي ال�سابق رقم 33 ل�سنة 2006. وو�سع  القانون اجلديدم�سرف 

وامل�سوؤوليةالتنظيمية  الكاملة،  ال�سيطرة  لها  عليا،  ك�سلطة  املركزي  قطر 

الدولة.وفقا  يف  املالية  اخلدمات  مقدمي  جميع  على  القوية  واالإ�سرافية 

لذلك، فاإن نظام ت�سوية املدفوعات والبنية التحتية يف قطر  باتت ت�سرت�سد 

اأي�سا "بقانون م�سرف قطر املركزي" اجلديد.

املكونات االأ�سا�سية للبنية التحتية للدفع والت�سوية تتكون من و�سيلة الدفع، 

املقا�سة  النظام، ومرافق  امل�ساركني ومقدم  التوا�سل بني  �سبكة  ترتيبات 

التي يديرها مزود النظام. ويلقي االإطار )5 -3( ال�سوء على  والت�سوية 

اأبرز نقاط البنية التحتية لنظم الدفع والت�سوية يف قطر.
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Box 5-3: Payments & Settlements Infrastructure in 
Qatar

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

II. GCC Net: The Gulf Cooperation Council (GCC) States have 
accorded high priority to establishing a single ATM network 
linking all the GCC National Switches. The GCCNET offers 
numerous features while keeping up with international 
standards of similar networks. With the fixed exchange 
rates between the GCC members’ currencies, members’ 
accounts are settled in the currency of each member 
without the need for a non- GCC intermediate currency. 

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

IV. Qatar Money Rates (QMR) Transactions: The QMR is a 
monetary instrument through which local member banks 
are allowed to deposit with; and borrow from QCB; 
overnight funds with a pre-specified initial interest rates 
and bank-by-bank ceiling. QMR transactions are fully 
automated between QCB and local bank members in 
the QMR System. Transactions are executed through 
SWIFT message system, where the system announces 
at the beginning of each day (a) initial interest rate on 
deposit transactions, QCB rate on  deposit (QCBDR) (b) 
initial interest rate on loan transactions, QCB rate on loan 
(QCBLR). The system dynamically calculates the effective 
interest rates (QMR Rates) on deposit and loan transactions 
over the course of the day as a function of the volume 
of funds available through the system, provides bank-by-
bank ceilings for deposit and loan transactions through 
the system and automatically executes clearing loan and 
deposit between QCB and member banks at the end of 
each day with a pre-specified ceiling for each bank.

في  والتسويات  للمدفوعات  االساسية  البنية  إطار3-5: 
قطر  

1.  نظام الدفع في قطر: مت تصميم نظام الدفع في قطرعلى مفهوم التسوية 
ويستند  املباشرة.  اإللكترونية  واملعاجلة  احلقيقي،  الوقت  في  اإلجمالي 
ويستخدم  الرسائل،  ومعايير  سويفت  شبكة  على  والتسوية  الدفع  نظام 
رسائل السويفت للتفاهم وتسوية املدفوعات احمللية. ويرتبط نظام الدفع 
والتسوية بنظام املقاصة اخلاص  مبصرف قطر املركزي، وسجالت نظام 

األوراق املالية احلكومية، وتطبيق النقد املصدر.

2.  شبكة دول مجلس التعاون اخلليجي: أعطت دول مجلس التعاون اخلليجي 
تربط جميع  اآللي  الصراف  أولوية عالية إلنشاء شبكة موحدة ألجهزة 
العديد  توفر  اخلليجية  والشبكة  اخلليجي.  التعاون  مجلس  دول  أجهزة 
من امليزات وتواكب املعايير الدولية للشبكات املماثلة. ومع أسعار الصرف 
الثابتة للعمالت بني أعضاء مجلس التعاون اخلليجي، فإنه “تتم تسوية 

احلسابات بعملة كل دولة دون احلاجة لعملة وسيطة.

3.  الشبكة الوطنية للصراف اآللي ونقاط البيع )نابس(: نابس هي الواجهة 
التي  اإللكترونية   التجزئة  معامالت  كافة  وتسوية  باستقبال  تقوم  التي 
تسوية  نظام  توفير  النظام هو  أهداف هذا  البنوك احمللية.  بني  تتدفق 
موثوق به، ومضمون وفعال من حيث التكلفة، ويعمل مبثابة بوابة داخل 
للبنوك  الالزمة  املعلومات  من  متنوعة  مجموعة  يقدم  وأخيرا،  املناطق، 
ومصرف قطر املركزي. كما يوفر مدخال ملفاتيح أخرى في منطقة اخلليج 

والشرق األوسط.

4.  أسعار فائدة معامالت سوق النقد القطري: إن سوق النقد القطري هو 
أداة نقدية يتم من خاللها السماح للبنوك احمللية األعضاء بأن تودع؛ وأن  
لليلة واحدة بأسعار فائدة   تقترض  من مصرف قطر املركزي؛ أمواالً  
محددة مسبقا، وبسقف محدد لكل بنك. ومعامالت سوق النقد القطري 
تتم بشكل آلي كامل بني مصرف قطر املركزي والبنوك احمللية األعضاء 
في النظام. ويتم تنفيذ الصفقات من خالل نظام رسائل سويفت، حيث 
يعلن النظام في بداية كل يوم عن )أ( سعر الفائدة األولى على عمليات 
اإليداع، أومعدل مصرف قطر املركزي على الودائع،  )ب( سعر الفائدة 
األولي على معامالت القروض، أومعدل مصرف قطر املركزي لإلقراض. 
على  النقد  لسوق  الفعلية  الفائدة  معدالت  بحساب  آلياً  النظام  ويقوم 
معامالت الودائع والقروض على مدار اليوم كداللة في أحجام األموال 
املتاحة في النظام،  ويحدد سقوف معامالت الودائع والقروض لكل بنك  
من خالل النظام، ويقوم تلقائيا بأعمال املقاصة للقروض والودائع بني 
سقف  مع  يوم،  كل  نهاية  في  األعضاء  والبنوك  املركزي  قطر  مصرف 

محدد مسبقا لكل بنك.
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The growth in different modes of payment and 
settlement systems in Qatar in both value and 
volume terms over the previous year is considered 
and analyzed. It is observed that in value terms, the 
transactions processed by SWIFT decreased by around 
6.1% in 2014. QMR deposits increased by 62.6% in 
value terms and by 37.8% in volume terms during 2014 
as compared to the previous year. While transactions 
under QMR Lending fell by 73.5% in 2014 in value 
terms, the same decreased by 44.1% in volume terms 
in the same period. The total value of all transactions 
processed through (Systemically Important Payment 
Systems) SIPS stood at QR 3211 billion (i.e., close to 
USD 882.17 billion), or around 416% of 2014 GDP.24 
To compare the same with the previous year, the total 
value of all transactions processed through SIPS was 
448% of 2013 GDP. The volume of transactions through 
ATMs and PoS increased during the year, more so in the 
domestic region than in the GCC markets indicating a 
healthy adoption of electronic means of transactions.

The real-time gross settlement system (RTGS) processed 
on an average around 1092 SWIFT transactions and 
around 563 high value (above QR 250,000) cheque 
transactions on a daily basis during 2014 (Table 5-1). 
In case of SWIFT transactions, while the number of 
transactions grew by nearly 18% in 2014 as compared 
to a year ago; in value terms, it witnessed a decline 
of 6% (Chart 5-1A). In contrast to SWIFT transactions, 
the increase in the number of cheque transactions was 
around 7% but value of cheque transactions increased 
by 19.5% (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.

وقد متت درا�سة وحتليل النمو يف اأو�ساع اأنظمة الدفع والت�سوية املختلفة 

يف قطر من حيث القيمة واحلجم مقارنة بالعام ال�سابق. ولوحظ من حيث 

القيمة، اأن املعامالت التي تتم معاجلتها بوا�سطة �سويفت، قد انخف�ست 

بن�سبة 6.1٪ يف عام 2014. وزادت ودائع ال�سوق النقدي بن�سبة ٪62.6 

باملقارنة   ،2014 خالل  احلجم  حيث  من   ٪37.8 و  القيمة  حيث  من 

بن�سبة  القيمة  حيث  من  القرو�س  انخف�ست  حني  ويف  ال�سابق.  العام  مع 

حيث  من   ٪44.1 بن�سبة  نف�سه  الرقم  انخف�س   ،2014 عام  يف   ٪73.5

التي  املعامالت  االإجمالية جلميع  القيمة  وبلغت  الفرتة.  نف�س  احلجم يف 

متت معاجلتها من خالل )اأنظمة الدفع الهامة(  نحو 3211 مليار ريال 

)اأي ما يقرب من 882.17 مليار دوالر(، اأو ما ن�سبته 416٪ من الناجت 

. وباملقارنة مع العام ال�سابق، بلغت الن�سبة 
24

املحلي االإجمايل لعام 2014 

اىل الناجت املحلي االإجمايل 448٪ لعام 2013. وارتفع حجم املعامالت من 

خالل اأجهزة ال�سراف االآيل ونقاط البيع خالل العام يف قطر، باأكرث مما 

كان عليه يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي مما يدل على حت�سن يف 

اعتماد الو�سائل االإلكرتونية للمعامالت. 

وقد متت معاجلة حوايل 1092 �سفقة �سويفت يف املتو�سط يوميا يف نظام 

الت�سوية االإجمالية  للوقت احلقيقي،   وحوايل 563 �سفقة بقيمة عالية )اأعلى 

معامالت  حالة  ويف   )1-5 )جدول   .2014 عام  ريال(يف   250.000 من 

 2014 18٪ يف عام  يقرب من  ما  بن�سبة  ال�سفقات  ارتفع عدد  �سويفت، 

مقارنة مع العام املا�سي. ومن حيث القيمة، �سهدت املعامالت انخفا�سا 

كانت  �سويفت،  معامالت  من  النقي�س  وعلى  5-1اأ(.  )�سكل   ٪6 بن�سبة 

الزيادة يف عدد �سفقات ال�سيكات حوايل 7٪،  ولكن زادت قيمة �سفقاتها  

بن�سبة 19.5٪ )�سكل 5-1ب(. ويو�سح حتليل حجم وقيمة املعامالت من 

لها  كان  االإلكرتونية  الو�سائل  عرب  املعامالت  اأن  خمتلفة  و�سائط  خالل 

االأ�سبقية عن و�سيط ال�سيكات يف العام املا�سي.

   �شكل 5-1اأ: اأحجام وقيم ال�شويفت اليومية

Chart 5-1A:  SWIFT - Daily Volume and Value
    �شكل 5-1ب: اأحجام وقيم ال�شيكات اليومية

Chart 5-1B:  Cheque - Daily Volume and Value

24 2014 GDP is based on the Ministry of Development Planning and Statistics number of 
QR 771 billion.

 ي�ستند الناجت املحلي االجمايل لعام 2014 على الرقم 771 مليار ريال املقدم من وزارة التخطيط التنموي واالح�ساء.
24
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Table 5-1: Summary Statistics of High-Value Clearing جدول 5-1 ملخ�ص اح�شاءات التقا�ص العايل

املتو�شط اليومي

Daily Average
االنحراف املعياري

Standard Deviation
احلد االأق�شى

Maximum
احلد االأدنى

Minimum

�شويفت - العدد

SWIFT - Number 1092 232 2051 619

�شويفت  - القيمة - )مليار ريال قطري(

SWIFT -Value (QR billion) 10.63 4.60 24.12 2.43

عدد ال�شيكات

Cheque –Number 563 103 1034 296

قيمة -  ال�شيكات  )مليار ريال قطري(

Cheque -Value (QR billion) 0.95 0.39 3.46 0.37

SWIFT transactions remained active across the 
months, reflective of robust interbank market activity 
as compared to cheque transactions. This is evident 
from the analysis of month-wise volume and value 
of transactions via SWIFT and Cheques. 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 11-times 
of the cheque transactions (Chart 5-2).

ن�ساط  لقوة  انعكا�س  وهذا  الأ�سهر،  ن�سطة  �سويفت  معامالت  وظلت 

وا�سح  وهذا  ال�سيكات.  معامالت  مع  باملقارنة  البنوك  بني  ما  �سوق 

حجم  وال�سيكات.  �سويفت  معامالت  وقيمة  حلجم  �سهري  حتليل  من 

�سعف  تقريبا  كان  اليومي،  املتو�سط  اأ�سا�س  على  �سويفت  معامالت 

كانت معامالت  القيمة،  ال�سيكات، يف حني من حيث  ذلك من معامالت 

.)2-5 )�سكل  ال�سيكات  معامالت  من  مرة   11 من  يقرب  ما   �سويفت 

Chart 5-2: Summary Statistics of High-Value 
Clearing (Daily Average)

�شكل 5-2: ملخ�ص اإح�شاءات التقا�ص العايل )املتو�شط اليومي(

Stability Issues

As innovation and technological advancements 
continue in the arena of payments and settlement 
systems alongside interconnectedness of the 
financial networks over worldwide markets, the 
possibility of a crisis spreading from one market 
to another remains a constant threat as regulation 
tries to keep pace with the advancements. A 
disequilibrium in the system could bring instability 
and in the light of the above, mitigating various risks 
assumes extraordinary significance. In the next few 
sections, we examine the different risks associated 
with the payment and settlement system in Qatar.

ق�شايا اال�شتقرار  

ونظم  املدفوعات  �ساحة  يف  التكنولوجي  والتقدم  االبتكار  ا�ستمرار  مع 

االأ�سواق   على  املالية  ال�سبكات  بني  الرتابط  مع  جنب  اإىل  جنبا  الت�سوية 

العاملية، واإمكانية حدوث اأزمة تنت�سر  من �سوق واحدة اإىل اأخرى ال تزال 

ت�سكل تهديدا م�ستمرا على التنظيم  يف حماولة مواكبته للتطورات. اختالل 

التوازن يف النظام ميكن اأن يجلب عدم اال�ستقرار، ويف �سوء ما �سبق، فاإن 

الفقرات  يف  ا�ستثنائية.  اأهمية  يفرت�س  املختلفة  املخاطر  من  التخفيف 

القليلة املقبلة، �سندر�س املخاطر املختلفة املرتبطة بنظام الدفع والت�سوية 

يف قطر.
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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 of 
having 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 2014, daily aggregate intraday 
credit provided to banks was below the aggregate 
clearing balance for more than 82% 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)

خماطر ال�شيولة 

تتطلب عمليات الدفع توفري ال�سيولة، اأي موجودات لدفع املطلوبات النا�سئة 

بني البنوك عن حتويالت الدفع. �سكل واحد من ال�سيولة هو احتمالية اأن 

على  الالزم  لالئتمان  ت�سوية  املوؤ�س�سة  توفر  حيث  �سلبية،  املراكز  تكون 

اأ�سا�س يومي. وحلماية نظام الدفع من اأي نوع من نق�س يف ال�سيولة، يقدم 

لال�ستفادة  امل�ساركة  للبنوك  ائتمانية  ت�سهيالت  املركزي  قطر  م�سرف 

منها. ومع ذلك، فاإن ا�ستمرار االإمدادات من قبل م�سرف قطر املركزي 

على هذا النحو، قد ت�سري اإىل �سعف يف نظام الدفع. وخالل العام 2014، 

جاء االئتمان اليومي الكلي املقدم للبنوك دون ر�سيد املقا�سة الكلي الأكرث 

الذي يقدمه  اللحظي  اأي�سا، وكان متو�سط االئتمان  االأيام.  82٪ من  من 

ال�سنة.  كبري من  للمقا�سة جلزء  الكلي  الر�سيد  5٪ من  اأقل من  النظام 

)�سكل 3-5(.

Chart 5-3: Intra-Day Credit and Clearing Liquidity �شكل 5-3: االئتمان اليومي و�شيولة املقا�شة

The vulnerability in the payment system can also be 
assessed on the basis of the 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 0.02 - 4.35 
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.

وميكن تقييم ال�سعف يف نظام الدفع اأي�سا على اأ�سا�س قيا�س مدى و�سول 

املقا�سة.  عملية  اأثناء  احل�ساب  ر�سيد  يف  له  م�ستوى  اأدنى  اإىل  بنك  كل 

)ال�سكل 5-4( وقد تراوح احلد االأق�سى للر�سيد ال�سلبي اليومي بني 0.02 

ريال – 4.35 مليار ريال. وبلغ الر�سيد ال�سلبي يف اأي يوم خالل العام اأقل 

من  مليار ريال على ما يقرب من 85٪ من االأيام. وبقي الر�سيد اخلتامي 

اإيجابيًا معظم اأيام ال�سنة، وبالتايل ميكن ا�ستنتاج اأنه مل توجد اأزمة �سيولة 

يف التداول اليومي خالل العام.
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Chart 5-4: Volatility in the Intraday Clearing Balance �شكل 5-4: التقلبات يف الر�شيد اليومي للمقا�شة

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 2014, banks took recourse to such loans 
87 times (Chart 5-5A). The total amount of ‘auto loans’ 
availed by the banks during the year was QR 7.66 
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.

يف حال معامالت البيع بالتجزئة من خالل ال�سيكات ذات القيمة املنخف�سة، 

واملعامالت التي تتم من خالل اأجهزة ال�سراف االآيل ونقاط البيع، فاإن 

املتوفر  املقا�سة  ر�سيد  كان  اإذا  ال�سيولة  �سغوط  يواجه  قد  الدفع  نظام 

غري كايف عند اإجراء هذه املعامالت يف �ساعات ما بعد العمل، مع حدوث 

كمية كبرية من حتويل االأموال. ويوفر م�سرف قطر املركزي �سيولة عن 

طريق “قرو�س اآلية” بفائدة 4.5٪ اإىل البنك املعني. وخالل عام 2014، 

جلاأت البنوك اإىل مثل هذه القرو�س 87 مرة )�سكل 5-5اأ(. وكان املبلغ 

العام 7،66  البنوك خالل  منها  ا�ستفادت  التي  االآلية  للقرو�س  االإجمايل 

مليار ريال. وظهرت احلاجة للح�سول على قرو�س اآلية باأكرث من ال�سعف 

خالل الن�سف الثاين من العام باملقارنة مع الن�سف االأول. وتراوحت قيمة 

القرو�س االآلية التي اتخذت بني 10 و 25 مليون ريال يف ُخم�س املنا�سبات، 

االأخرى.  املنا�سبات  ُخم�س  ريال يف  50 مليون  و   25 تراوحت بني  يف حني 

)ال�سكل 5-5ب(. ا�ستنادا اإىل التحليل الوارد اأعاله، ميكن اال�ستنتاج اأن 

نظام الدفع مل يواجه اأية �سغوط �سيولة كبرية خالل الفرتة  املعنية.

شكل 5-5أ: التوزيع الشهري للقروض اآللية
Chart 5-5A: Month-Wise Distribution of Auto Loan 

�شكل 5-5ب: هام�ص تغري القرو�ص االآلية

Chart 5-5B: Range of Auto Loans
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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 
conducted.2 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 2014; the 
average value for the entire year being 0.11 while the 
maximum value of the index touched 0.285. 

مخاطر ترّكز السيولة

حتدث خماطر تركز ال�سيولة يف نظام املقا�سة عندما تكون ال�سيولة، اأي 

قدرة املوؤ�س�سة املالية على تلبية التزاماتها عند ظهورها،  مرتكزة يف عدد 

وهذا  التكاليف.  هيكل  اأو  والتخ�س�س  التجمع،  بحكم  البنوك  من  قليل 

الو�سع له القدرة على التاأثري يف عملية الت�سوية ال�سل�سة، حال وجود ف�سل 

يف اأي من هذه البنوك، وبالتايل يوؤثر ذلك على بقية امل�ساركني يف نظام 

الدفع  نظام  يف  كامن  تركيز  هناك  كان  اإذا  ما  قيا�س  ويجري  الت�سوية. 

اخلتامي  للر�سيد  املعتاد  هريفندال  موؤ�سر  با�ستخدام   ال،  اأم  والت�سوية 

. ولوحظ اأن املوؤ�سر ال يزال 
2

اليومي يف ح�ساب املقا�سة للبنوك امل�ساركة 

بالن�سبة   )6-5 )�سكل  الرتكيز  املتو�سطة  اإىل  املنخف�سة  املنطقة  بني  ما 

لغالبية اأيام العام 2014؛ وكان متو�سط القيمة ملدة �سنة كاملة 0.11، يف 

حني اأن احلد االأق�سى لقيمة املوؤ�سر و�سلت م�ستوى 0.285 .

Chart 5-6: Herfindahl Index of Liquidity Concentration �شكل 5-6: موؤ�شر هريفنداهل لرتكز ال�شيولة 

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 rise 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:

A high value of HI indicates high concentration while a 
low value of HI implies low concentration.

خماطر ترّكز املدفوعات

يف نظام الدفع والت�سوية، ي�سكل تركز التزامات الدفع مع عدد قليل من 

املوؤجلة،  الت�سوية  اأو  بااللتزامات  الوفاء  على  القدرة  عدم  خطر  البنوك 

باأكمله  النظام  ا�ستقرار  اإىل حالة من اجلمود، ويعر�س  يوؤدي  اأن  وميكن 

للخطر. ويف حالة نظام الدفع والت�سوية يف قطر، يتم حتليل هذه املخاطر 

يومية ملدة  بيانات  اإىل  ا�ستنادا  الدفع  من خالل موؤ�سر هريفندال لرتكز 

�سنة كاملة: موؤ�سر تركيز املدفوعات، حيث:

وت�سري القيمة املرتفعة املوؤ�سر اإىل تركز عايل بينما ت�سري القيمة املنخف�سة 

اإىل تركز منخف�س.

2	 	Defined	as	 (H-1/N)
1-1/N

HI = , where �=
N banksallofbalancegClo

ibankofbalancegCloH 2)
sin
sin(  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.

=� ) ر�سيد االإقفال للبنك �س/ر�سيد االإقفال لكل البنوك( وعددها ن. 
N banksallofbalancegClo

ibankofbalancegCloH 2)
sin
sin(   حيث  

(H-1/N)
1-1/N

HI =    �ُيعرف ب 
2

ويرتاوح املوؤ�سر ما بني ال�سفر)حيث ال تركيز(، والواحد)اأق�سى الرتكيز(. والقيمة  حتى 0.1 ت�سنف على انها حالة تركيز 

منخف�س، بينما القيمة 0،18 ت�سنف كرتكيز مرتفع، واملنطقة املتو�سطة ت�سنف على ا،ها منطقة الرتكيز املتو�سط. 
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The time-series data for 2013 and 2014 (Chart 5-7) 
revealed that the highest and lowest values of the 
index were 0.167 and 0.035 in 2014 as compared to 
0.178 and 0.030, respectively, in 2013. The value of 
the index was less than 0.1 in 80% of the days during 
the year 2014 which indicates low risk of payment 
concentration. The standard deviation of the index 
was 0.025 in 2014 as compared to 0.021 in 2013. The 
measure of the standard deviation indicated that, as 
compared to 2013, the index has been more range-
bound in 2014 and accordingly, it could be concluded 
that payment concentration risk was low in 2014.

اأن   )7-5 2014 )ال�سكل  و   2013 ك�سفت بيانات ال�سال�سل الزمنية لعام 

اأعلى واأدنى قيم املوؤ�سر كانت 0،167 و0.035 يف عام 2014 باملقارنة مع 

اأقل  املوؤ�سر  قيمة  وكانت   .2013 التوايل، يف عام  0.030 على  و   0.178

من 0.1 يف 80٪ من اأيام العام 2014، مما ي�سري اإىل انخفا�س خماطر 

 2014 عام  يف   0.025 للموؤ�سر  املعياري  االنحراف  وجاء  الدفع.  تركيز 

باملقارنة مع 0.021 يف عام 2013. واأ�سار مقيا�س االنحراف املعياري اإىل 

اأنه باملقارنة مع عام 2013، كان املوؤ�سر يعمل داخل نطاق حمدود اأكرث يف 

اأن خماطر تركز الدفع  اإىل  اأن نخل�س  2014،  ووفقا لذلك، ميكن  عام 

كانت منخف�سة يف عام 2014

Chart 5-7: Herfindahl Index of Payment Concentration شكل 5-7: موؤ�شر هريفنداهل لرتكز الدفع�

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 
payment and settlement 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): 

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 48% of the total turnover 
of financial transactions in 2014 as compared to 
approximately 54% in 2013. 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 69.4% in 2013 
to 72.3% in 2014. (Chart 5-8)

ا�ستقرار نظام املدفوعات ميكن تقييمه  من خالل مراقبة ُعقد املخاطر، 

مما يدل ما اإذا كان هناك اأي خطر لنظام مكون من البنوك التي حتمل 

احتمال  اأن  يعني،  وذلك  االآخر،  البع�س  مواجهة  يف  بع�سها  مطلوبات 

اخلطر ينبثق من كل عقدة لبقية النظام، حيث اأن اأي �سفقة ت�سوية تتكون 

من  بنك يدفع وبنك ي�ستلم. وقد تن�ساأ املخاطر يف حالة وجود م�سكلة يف 

اأي من الطرفني. ويكون البنك ذو اأهمية نظامية يف نظام الدفع والت�سوية 

هذا  االأخرى.  البنوك  مع  باملقارنة  مرتفعة  �سفقة  يف  ح�ستها  كانت  اإذا 

يقودنا اإىل تعريف عقدة املخاطر لبنك معني كما يلي: 

مت اإجراء حتليل على م�ستوى البنك حل�ساب عقدة املخاطر للبنوك الفردية 

يف قطر. وت�سري قيم عقد املخاطر اإىل اأن الثالثة بنوك االأكرث ن�ساطا ميثلون 

ما يقرب من 48٪ من اإجمايل قيم التداول للمعامالت املالية يف عام 2014 

باملقارنة مع ما يقرب من 54٪ امل�سجلة يف عام 2013. وبعبارة اأخرى، فاإن 

ما يقرب من ن�سف ن�ساط املدفوعات �سيكون يف خطر اذا واجهت البنوك 

اخلا�سة  الدفع  بالتزامات  الوفاء  حيث  من  �سعوبات  الن�سطة  الثالثة 

االأكرث  ال�سبعة  للبنوك  املالية  املعامالت  ارتفعت  اأخرى،  ناحية  ومن  بها. 

ن�ساطا  من 69.4٪ يف 2013 حتى 72.3٪ يف عام 2014. )�سكل 8-5(.
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Chart 5-8: Node Risk of Payment Concentration  (%) �شكل 5-8: تركز عقد خماطر املدفوعات )%(

Credit Risk

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, Qatar Central Bank ensures 
that the settlement system fully complies 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. 

In this context, credit risk is managed by settling the 
payments in an RTGS (real time gross settlement) 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. 

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 anytime in 2014.

خماطر االئتمان

والت�سوية  الدفع  امل�ساركني يف نظام  اأحد  اأن  االئتمان هي  تعرف خماطر 

لن يكون قادرًا على الوفاء التام بالتزاماته املالية داخل النظام، اإما عند 

املركزي  وي�سمن م�سرف قطر  امل�ستقبل.  وقت يف  اأي  اأو يف  ا�ستحقاقها 

املمار�سات.  واأف�سل  الدولية  للمعايري  تاما  امتثاال  الت�سوية  نظام  امتثال 

اأي�سا م�سوؤول عن االإ�سراف  وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن امل�سرف املركزي 

االأداء  �سمان  هو  الرقابة  هذه  من  والهدف  املختلفة.  الدفع  و�سائل  على 

الفعال، على نحو �سل�س وم�ستدام لنظام الدفع والت�سوية.

ويف هذا ال�سياق، تتم اإدارة خماطر االئتمان عن طريق ت�سوية املدفوعات 

يف نظام الوقت احلقيقي للت�سوية االإجمالية مع امل�سرف املركزي  كبنك 

ت�سوية. 

والت�سوية على اأ�سا�س “الوقت احلقيقي” ت�سمن عدم تعر�س �سفقة الدفع 

معاجلتها  تتم  الذي  الوقت  يف  ال�سفقات  ت�سوية  وتتم  انتظار،  فرتة  الأي 

فيه. ويتم بهذه الطريقة ا�ستبعاد خماطر ائتمان ما بني البنوك عند تاأخر 

الت�سويات يف نظام الدفع. 

لتكون  ال�سيولة  من  ن�سبيًا  كبرية  كميات  يتطلب  ذلك،  مع  النظام،  وهذا 

للبنوك  �سيولة  املركزي  قطر  م�سرف  يقدم  قطر،  حالة  ويف  متوفرة. 

امل�ساركة من خالل “القرو�س االآجلة”. وكما نوق�س يف وقت �سابق، راأينا 

عام  يف  وقت  اأي  خالل  لل�سيولة  كبري  اإجهاد  اأي  ي�سادف  مل  النظام  اأن 

.2014
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Governance Infrastructure

In recent years the regulators have given importance 
to Corporate Governance and have come up with rules 
and regulations to implement the same. Qatar Central 
Bank has provided corporate governance guidelines 
for banks and financial institutions. Corporate 
governance promotes financial stability by focusing on 
strengthening of the Boards, improving shareholder 
rights, protecting minority shareholders, related 
party transactions and enterprise risk management. 
Implementation of corporate governance principles is 
an indication for a sound and effective management 
system in any financial or non-financial institution. 
Corporate governance at the bank level ensures 
effective policies and procedures, strong processes 
and controls and accurate reporting. Essentially, 
the phrase ‘Corporate Governance’ is the collective 
term for the systems and procedures pursuant to 
which a business is operated and managed. 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. 

Selected corporate governance indicators for banks 
operating in Qatar during the year 2014 are presented 
in Table 5-2. It is observed that even though the 
average total assets per bank in 2014 was almost 
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.

البنية التحتية للحكومة

وو�سعوا  ال�سركات  اأهمية حلوكمة  املنظمون  اأعطى  االأخرية  ال�سنوات  يف 

املبادئ  املركزي  قطر  م�سرف  و�سع  فقد  لتنفيذها.  واللوائح  القواعد 

حوكمة  وتعمل  املالية.  واملوؤ�س�سات  للبنوك  ال�سركات  حلوكمة  التوجيهية 

تقوية  على  الرتكيز  خالل  من  املايل  اال�ستقرار  تعزيز  على  ال�سركات 

املجال�س، وحت�سني حقوق امل�ساهمني، وحماية م�ساهمي االأقلية، واملعامالت 

املوؤ�س�سة. وتطبيق مبادئ  واإدارة املخاطر يف  مع االأطراف ذات العالقة، 

حوكمة ال�سركات يعد موؤ�سرا ل�سحة وفعالية نظام االإدارة يف اأي موؤ�س�سة 

مالية اأو غري مالية. وحوكمة ال�سركات على م�ستوى البنك ت�سمن �سيا�سات 

واإجراءات فعالة، وعمليات و�سوابط قوية وتقارير دقيقة. وعبارة “حوكمة 

مبوجبها  التي  واالإجراءات  لالأنظمة  اجلماعي  امل�سطلح  ال�سركات” هو 

التنمية  ا�سرتاتيجية  و�سعت  وقد  واإدارتها.  التجارية  االأعمال  ت�سغيل  مت 

الوطنية 2011-2016 يف قطر الكثري من الرتكيز على احلوكمة يف جميع 

وامليزانية  والتخطيط  اال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات  مثل  االأن�سطة  جماالت 

واالإدارة املالية، والتن�سيق التنظيمي، وتنمية املوارد الب�سرية واإدارة االأداء 

اأف�سل  اإىل  قطر  يف  باملوؤ�س�سات  الو�سول  بغر�س  امل�ستهدفة  امل�ساريع  يف 

م�ستويات املمار�سة. 

العاملة  البنوك  يف  للحوكمة  خمتارة  موؤ�سرات   )2-5 )جدول  ويت�سمن 

متو�سط    اأن  الرغم من  اأنه على  لوحظ  وقد   .2014 العام  يف قطر خالل 

اإجمايل املوجودات للبنك التقليدي يف عام 2014 كان ما يقرب من �سعفه  

باملقارنة مع نف�س امل�سارف االإ�سالمية، فاإن كال النوعني من البنوك كان 

له عدد مماثل من اأع�ساء جمال�س االإدارة.

Table 5-2 : Select Corporate Governance 
Indicators for Banks in 2014

جدول 5-2: موؤ�شرات حوكمة خمتارة للبنوك يف عام 2014 

اإ�شالمية

Islamic
تقليدية

Conventional

Number of banks 4 6 عدد البنوك                                                        

Average total assets per bank in 2014 (QR billion) 65 117 متوسط إجمالي املوجودات للبنك  ) مليار ريال( 

Board characteristics    سمات  مجلس اإلدارة 

Average number of members of Board of Directors 9.5 9 متوسط عدد أعضاء املجلس    

Average number of executive members 3.8 2.7 متوسط عدد األعضاء التنفيذيني 

Average number of members with expertise in: متوسط عدد أعضاء املجلس من ذوي اخلبرة في: 

Banking and insurance 6 4.7 البنوك والتأمني 

Petroleum and natural gas 0.3 0.8 النفط والغاز الطبيعي   
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Regulatory Infrastructure

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 infrastructure includes 
trading, payment, and clearing systems, together with 
properly regulated sectoral legislation governing the 
functioning of these infrastructures at the national 
level.   During 2014, 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. The major regulatory developments in 
2014 are presented in Box No. 5-4.

البنية التحتية التنظيمية

اإن ُح�سن �سري العمل يف املدفوعات ونظام الت�سوية لن يكون ممكنا اإال يف 

ظل وجود البنية التحتية الالزمة، والتي توفر للم�ساركني يف ال�سوق ت�سوية 

اآمنة و�سل�سة وفعالة لعمليات الدفع. وت�سمل هذه البنية التحتية االإجتار، 

الدفع، ونظم املعلومات، جنبا اإىل جنب مع ت�سريعات قطاعية تنظم �سري 

2014، توىل  عمل هذه البنية التحتية على امل�ستوى الوطني. وخالل عام 

يف  التنظيمية  التحتية  البنية  لتعزيز  تدابري  عدة  املركزي  قطر  م�سرف 

االلتزام  منها  املطلوب  كان  التي  البنوك  اإىل  تعليمات  واأ�سدر  البالد، 

االإزعاج،  من  االأدنى  احلد  يواجهون  النظام  م�ستخدمي  اأن  من  والتاأكد 

وتكون قادرة على اأداء وظائفها بكفاءة وعلى نحو فعال. و يعر�س االطار 

)5-4( اأهم التطورات التنظيمية يف عام 2014.

Box No. 5-4: Regulatory Developments

• IBAN: QCB directed the banks in Qatar to adopt International 
Bank Account Number (IBAN) to facilitate Straight Through 
Processing (STP) of electronic payments by minimizing 
delays and extra costs associated with incorrect account 
numbers. IBAN implementation will help in bringing 
more efficiency in remittance related transactions. IBAN 
was made mandatory for local & international electronic 
payments for receiving an electronic payment from a bank 
within or outside Qatar, for sending an electronic payment 
to a bank within Qatar or for sending an electronic payment 
to a bank in a country that has adopted IBAN.

• QPAY: Qatar national payment gateway (QPAY) is the 
consolidated electronic payment gateway that connects 
all issuer banks in Qatar centrally with the participating 
merchants to provide online electronic payment service 
to end users. The end user can pay using their VISA, 
MasterCard credit cards, NAPS Debit Card or Account in 
a participant bank in Qatar. The electronic payments are 
processed online using the highest security standards so 
that the end user credentials are fully secured along the life 
time of the payment cycle. 

New developments in the area of QPAY during the year 
were addition of new merchants for QPAY, extending the 
QPAY availability to handheld devices as more people 
adopt online e-commerce transactions and implementing 
the one time password on QPAY.

• Renminbi clearing and settlement Center: QCB signed 
memorandum of understanding (MoU) with the China 
Banking Regulatory Commission and the People’s Bank of 
China in order for the State of Qatar to become a center 
for renminbi (“RMB”) clearing and settlement. The MoU 
established the framework for a center for renminbi (“RMB”) 
clearing and settlement in Doha, Qatar. Under the MoU, the 
central banks will jointly review the implementation of the 
necessary arrangements for the RMB businesses in Qatar 
and co-operate on related supervisory matters. The signing 
of the MoU and the appointment of the RMB clearing bank 
will increase the strong ties between China and Qatar and 
position Qatar as the regional center for the RMB clearing 
and settlement. A clearing and settlement bank will be able 
to handle the entire flow of a financial transaction starting 
from when a commitment is made until it is settled and having 
such a bank will reduce costs and time taken for trading.

إطار رقم 5-4: التطورات التنظيمية
• آيبان:  وجه مصرف قطر املركزي البنوك في قطر إلى تبني الرقم الدولي 	

للحساب املصرفي آيبان، لتسهيل املعاجلة املباشرة للمدفوعات اإللكترونية 
عن طريق تقليل التأخيرات والتكاليف اإلضافية املرتبطة بأرقام احلسابات 
غير الصحيحة. وتنفيذ )اآليبان( يساعد في حتقيق املزيد من الكفاءة في 
للمدفوعات  إلزامي  اآليبان  ُجِعل  وقد  الصلة.  ذات  التحويالت  معامالت 
اإللكترونية احمللية والدولية من أجل تلقي املدفوعات اإللكترونية من أحد 
البنوك سواء داخل أو خارج قطر، وإلرسال املدفوعات اإللكترونية ألحد 
التي  البنوك  اإللكترونية ألحد  املدفوعات  أو إلرسال  البنوك داخل قطر، 

تبنت اآليبان.

• املوحدة 	 اإللكترونية  الدفع  بوابة  هي  الوطني:  للدفع  قطر  بوابة  بي  كيو 
لتقدمي  املشاركني  التجار  مع  املصدرة في قطر  البنوك  تربط جميع  التي 
للمستخدم  ويكن  للمستخدمني.  االنترنت  عبر  اإللكتروني  للدفع  خدمة 
وبطاقة  ونابس،  االئتمان،  وبطاقات  وماستركارد   فيزا،  باستخدام  الدفع 
املدفوعات  معاجلة  وتتم  قطر.  في  مشارك  بنك  في  حساب  أو  اخلصم 
اإللكترونية عبر اإلنترنت باستخدام أعلى املعايير األمنية بحيث يتم تأمني 

أوراق اعتماد املستخدم بالكامل على طول فترة حياة دورة الدفع.

العام  خالل  اإللكترونية  الدفع  بوابة  مجال  في  اجلديدة  التطورات  كانت 
إضافة  لتجار جدد على البوابة، وتوسيع نطاق بوابة الدفع اإللكترونية إلى 
األجهزة احملمولة حيث زاد اعتماد املزيد من الناس على معامالت التجارة 
الواحدة  للمرة  املرور  كلمة  تنفيذ  إلى  باإلضافة  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية 

على بوابة الدفع.
• مقاصة ومركز تسوية الرمنينبي: وقع مصرف قطر املركزي مذكرة تفاهم 	

مع هيئة تنظيم البنوك الصينية وبنك الشعب الصيني من أجل أن تصبح 
دولة قطر مركزا لعملة الرمنينبي )“يوان”( من حيث املقاصة والتسوية. وقد 
حددت مذكرة التفاهم إطارا ملركز الرمنينبي )“يوان”( املقاصة والتسوية 
في الدوحة، قطر. ومبوجب مذكرة التفاهم، فإن البنوك املركزية  في كال 
البلدين سيشتركان في تنفيذ الترتيبات الالزمة ألنشطة الرمنينبي في قطر 
ويتعاونا بشأن املسائل الرقابية ذات الصلة. والتوقيع على مذكرة التفاهم 
وتعيني بنك املقاصة يوان يزيد العالقات القوية بني الصني وقطر ومكانة 
قطر كمركز إقليمي للمقاصة وتسوية اليوان. بنك للمقاصة والتسوية يكون 
قادراً على التعامل مع تدفق كامل للمعامالت املالية من حلظة بدء االلتزام، 
حتى يتم تسويته، وسوف  يؤدي وجود مثل هذا البنك إلى خفض التكاليف 

والوقت الذي يستغرقه التداول.
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Concluding Remarks

QCB has been consistently bringing about significant 
improvements in the financial infrastructure of the 
country. The payment and settlement system has 
been modernized, the governance system has been 
streamlined, the liquidity infrastructure upgraded and 
the regulatory infrastructure strengthened to meet the 
demands of a modern market economy. The evidence 
appears to indicate little systemic risks to the payments 
and settlement systems. The liquidity infrastructure is 
becoming increasingly market-oriented with banks 
responding to QCB signals. The regulatory and 
governance infrastructure are being developed, taking 
on board international best practices. At the same 
time, the governance setup is being strengthened 
and modified, consistent with the broad objectives 
outlined in the National Development Strategy. During 
2014, it was observed that the risks in the payment 
system were, by and large, limited. 

مالحظات ختامية

اإ�سافة حت�سينات كبرية على  درج م�سرف قطر املركزي با�ستمرار على 

والت�سوية،   الدفع  نظام  حتديث  مت  وقد  للبالد.  املالية  التحتية  البنية 

البنية  وتعزيز  لل�سيولة  التحتية  البنية  وترقية  احلوكمة،  نظام  وتب�سيط 

التحتية التنظيمية، لتلبية متطلبات اقت�ساد ال�سوق احلديث وت�سريالدالئل 

البنية  واأ�سبحت  قليلة.  والت�سوية  الدفع  لنظم  النظامية  املخاطر  اأن  اإىل 

لتعليمات  ا�ستجابتها  مع  ال�سوق،  نحو  موجهة  البنوك  ل�سيولة  التحتية 

التحتية  البنية  تطوير  ويجري  متزايد.  نحو  على  املركزي  قطر  م�سرف 

الوقت  ويف  الدولية.  املمار�سات  باأف�سل  االأخذ  مع  واحلوكمة،  التنظيمية 

االأهداف  مع  يتفق  مبا  وتعديلها،  احلوكمة  تعزيزاإعداد  يجري  نف�سه، 

العامة الواردة يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية. وخالل عام 2014، لوحظ 

اأن املخاطر يف نظام الدفع كانت حمدودة، اإىل حد كبري.






