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PREFACE
As part of its ongoing efforts towards improving
communications and providing an objective assessment
of the risks and vulnerabilities to the financial system,
Qatar Central Bank (QCB) had started publishing an
annual Financial Stability Review, beginning 2010. The
present Review, the seventh in the series, takes this
process forward. It makes me happy to release this Review
for wider dissemination.
As in the case with the previous reviews, the current
review provides an analytical assessment of the domestic
financial system against the backdrop of global and
regional development during calendar year 2015.
Additional information for the previous years have also
been employed, as appropriate and relevant.

متهيد
 وتقدمي تقييم مو�ضوعي،كجزء من جهوده امل�ستمرة لتح�سني التوا�صل
 بد�أ م�صرف قطر املركزي منذ، ونقاط ال�ضعف يف النظام املايل،للمخاطر
، وهذا اال�ستعرا�ض. يف ن�شر املراجعة ال�سنوية لال�ستقرار املايل2010 العام
 وي�سرين لذلك اعتماد. يعزز هذا التوجه،وهو ال�سابع يف �سل�سلة املراجعات
.هذا التقرير لن�شره على نطاق وا�سع

 يوفر العر�ض احلايل تقييم ًا للنظام،وكما هو احلال مع التقارير ال�سابقة
 كما.2015 املايل املحلي على خلفية التطورات العاملية والإقليمية خالل عام
مت ت�ضمني التقرير معلومات �إ�ضافية ذات �صلة عن ال�سنوات ال�سابقة ح�سب
.مقت�ضيات احلال

From a financial stability perspective, the global
environment appears to be sailing in unchartered waters.
A sharp decline in oil prices against the backdrop of
lackluster global growth both in the advanced economies
and elsewhere prompted the economies in the region
to take proactive policy measures. With ultra-loose
monetary policy breaching the floor and key policy rates
of major central banks moving into negative territory, the
long-term consequences of such policy actions remains
to be fully understood.

 تبدو البيئة العاملية وك�أنها تبحر يف مياه،ومن منظور اال�ستقرار املايل
 فقد �أدى االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط على خلفية النمو.ع�شوائية
 �إىل، يف االقت�صادات املتقدمة وغريها على حد �سواء،العاملي ال�ضعيف
 ومع و�صول.دفع االقت�صادات يف املنطقة التخاذ تدابري �سيا�سة ا�ستباقية
 وانتقال،ال�سيا�سة النقدية التي�سريية الف�ضفا�ضة �إىل �أدنى م�ستوياتها
�أ�سعار الفائدة الرئي�سية لدى البنوك املركزية الكربى �إىل املنطقة
 ف�إن العواقب على املدى الطويل لإجراءات هكذا �سيا�سة تبدو غري،ال�سلبية
.مفهومة بالكامل

Notwithstanding these global headwinds, Qatar has
successfully maintained its growth prospects, thanks to
the economic diversification strategy adopted as part of
the Qatar National Vision 2030. Customer confidence
in the domestic economy remains buoyant, buttressed
by continued large-scale public investment, alongside
growing private participation. Fiscal and monetary
policies have maintained harmonious balance to support
the growth process. As a result, the financial sector
has been able to successfully withstand unforeseen
stress. In particular, the banking sector, the mainstay
of financial intermediation, remains well-capitalized,
sound and resilient. The internal control systems is also
being buttressed with the issuance of revised corporate
governance principles for banks

 حافظت قطر بنجاح على �آفاق،وبالرغم من هذه الت�أثريات العاملية املعاك�سة
 وذلك بف�ضل ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي التي اعتمدت كجزء،النمو
 وال تزال ثقة العمالء يف االقت�صاد املحلي.2030 من ر�ؤية قطر الوطنية
 جنبا �إىل، مدعومة با�ستمرار اال�ستثمار العام على نطاق وا�سع،مزدهرة
 وقد حافظت ال�سيا�سات املالية.جنب مع تزايد م�شاركة القطاع اخلا�ص
 كان القطاع، ونتيجة لذلك.والنقدية على توازن متناغم لدعم عملية النمو
 وعلى.املايل قادر ًا على ال�صمود بنجاح يف مواجهة ال�ضغوط غري املتوقعة
 الذي هو الدعامة الأ�سا�سية لأعمال، ف�إن القطاع امل�صريف،وجه اخل�صو�ص
 كما. ومرنة، �سليمة، ال يزال متمتعا بقاعدة ر�أ�سمالية جيدة،الو�ساطة املالية
يجري حت�صني �أنظمة الرقابة الداخلية ب�إ�صدار ن�سخة مطورة من مبادئ
.حوكمة ال�شركات للبنوك

As the economy diversifies, it is also important for the
broader financial sector to grow and prosper. The findings
suggest that the non-bank sector is in fine fettle and
gradually increasing in size and importance. The payment
and settlement system infrastructure remains robust and
efforts are continuously underway to ensure its safety
and security.

. يبدو من املهم �أن يزدهر القطاع املايل الوا�سع �أي�ضا،ومع تنوع االقت�صاد
وت�شري النتائج �إىل �أن القطاع غري امل�صريف يف و�ضع جيد ويزداد تدريجيا يف
 واجلهود، وال تزال البنية التحتية للدفع ونظام ت�سوية قوية.حجمه و�أهميته
.م�ستمرة حاليا ل�ضمان �سالمتها و�أمنها

Qatar Central Bank extends great thanks and gratitude
to His Highness the Emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al
Thani, and to HH Sheikh Abdulla bin Hamad Al Thani,
Deputy Emir and to HE the Prime Minister and the
Minister of Interior, Sheikh Abdulla bin Nasser bin Khalifa
Al Thani. Thanks and appreciation are also attributable
to government entities as well as other regulatory bodies
such as Qatar Financial Centre and Qatar Financial
Markets Authority, including banks and other financial
institutions operating in Qatar which provided QCB with
the relevant information to draft this Review.

وبهذه املنا�سبة يرفع م�صرف قطر املركزي عظيم ال�شكر واالمتنان ل�صاحب
 و�سمو ال�شيخ عبد،ال�سمو �أمري البالد املفدى ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
 ومعايل رئي�س الوزراء ووزير الداخلية، نائب الأمري،اهلل بن حمد �آل ثاين
 وال�شكر والتقدير مو�صولني.ال�شيخ عبد اهلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاين
�أي�ض ًا �إىل اجلهات احلكومية والهيئات التنظيمية الأخرى مثل مركز قطر
 وكذلك البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى،للمال وهيئة قطر للأ�سواق املالية
 التي وفرت مل�صرف قطر املركزي املعلومات ذات،العاملة يف دولة قطر
.ال�صلة لكتابة هذا التقرير

عبداهلل بن �سعود �آل ثاين
املحافظ
Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor
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Executive Summary

ّ
امللخ�ص التنفيذي

Global financial stability risks, which moderated during the
second quarter of 2015 after an increase in uncertainties
in the first quarter, further slipped downward by the end
of the year. Growth remained subdued owing to decline
in growth in emerging market and developing economies
(EMDEs) even though advanced economies reported
modest recovery. Euro area and Japan are struggling to
recover from the disinflationary pressure on account of
lower domestic demand and persistent lower commodity
prices. Growth in US is also not so encouraging despite
increased optimism on inflation and employment. GCC
economies remained resilient supported by their large
buffers and continued infrastructure investments, despite
uncertainties in the global economy and sharp fall in oil
prices. In particular, Qatar continued to enjoy strong
credit ratings reinforced by its strong macroeconomic
fundamentals and robust growth outlook. However,
in view of a sustained period of lower oil prices, GCC
countries took a number of fiscal measures to support the
overall growth.

 قد انخف�ضت خالل الربع الثاين،كانت خماطر اال�ستقرار املايل العاملي
 ولكنها عادت، بعد ازدياد حالة الغمو�ض يف الربع الأول2015 من العام
 وظل النمو االقت�صادي �ضعيفا على خلفية.للرتاجع بحلول نهاية العام
 مع انتعا�ش،انخفا�ض النمو يف الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية
 وا�ستمرت اجلهود يف منطقة اليورو.متوا�ضع يف االقت�صادات املتقدمة
،واليابان للتعايف من �ضغوط انكما�شية �سببها انخفا�ض الطلب املحلي
 ومل يكن النمو يف الواليات.وانخفا�ض �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية الثابتة
املتحدة م�شجع ًا بقوة على الرغم من زيادة التفا�ؤل ب�ش�أن الت�ضخم
 و�أبدت اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي مرونة.وفر�ص العمل
، وا�ستمرار اال�ستثمار يف البنية التحتية،بدعم من احتياطياتها الكبرية
رغم حالة عدم اليقني يف االقت�صاد العاملي واالنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
 حافظت قطر على و�ضعها من حيث الت�صنيفات، وبوجه خا�ص.النفط
،الإئتمانية القوية التي عززتها �أ�سا�سيات االقت�صاد الكلي القوية
 ونظرا لفرتة طويلة من انخفا�ض، ومع ذلك.وتوقعات النمو القوي
�أ�سعار النفط اتخذت دول جمل�س التعاون اخلليجي عددا من التدابري
.املالية لدعم النمو ال�شامل

Qatar Central bank (QCB) kept its policy rates unchanged
in 2015 and managed liquidity to ensure comfortable
liquidity in the system and stable interest rates to support
growth with economic diversification. Moderation of
inflation and comfortable liquidity position helped in
broadly maintaining stable interest rates in various
segments of the financial market, albeit with some
hardening in the last quarter of the year. T-bills yields after
remaining stable during the first three quarters, increased
in the fourth quarter of 2015 in line with movement of
inter-bank rates and moderation in market liquidity.

،2015 �أبقى م�صرف قطر املركزي �أ�سعار الفائدة دون تغيري يف عام
ومتكن من �إدارة �سيولة مريحة يف النظام و�أ�سعار فائدة م�ستقرة
 وقد �ساعد اعتدال.ل�ضمان دعم النمو وحتقيق التنويع االقت�صادي
الت�ضخم والو�ضع املريح لل�سيولة يف احلفاظ على نطاق وا�سع على
 و�إن مالت،�أ�سعار فائدة م�ستقرة يف قطاعات خمتلفة من ال�سوق املايل
 ويف حني ظلت عائدات �أذون.للت�صلب يف الربع الأخري من العام
 ف�إنها زادت يف،اخلزانة م�ستقرة خالل الأرباع الثالثة الأوىل من العام
 مت�شيا مع حركة �أ�سعار الفائدة بني البنوك،2015 الربع الرابع من عام
.واعتدال ال�سيولة يف ال�سوق

Banking sector in Qatar recorded a healthy growth
averaging 7.6% in real terms during 2015, amidst
prolonged period of low oil prices and lacklustre
real economic growth. The distribution of credit has
witnessed a significant change with higher credit demand
from private sector. At the same time, credit to public
sector, the key driver of banking sector’s asset growth
until 2014, recorded a negative growth during the year.
Private sector credit growth was mainly supported by
increased demand from sectors like consumption and
real estate. Even the emerging sectors such as services
and industry also recorded a substantial growth. At the
same time, deposit growth has been less impressive,
compelling banks to look for alternative funding sources.
Even though nominal asset growth moderated during
the year, profitability remained comfortable. Overall,
the banking sector remained healthy; capital adequacy

٪7.6 وقد �سجل القطاع امل�صريف يف قطر منوا كبريا بلغ متو�سطه
 وذلك يف خ�ضم فرتة،2015 من حيث القيمة احلقيقية خالل عام
 ومعدالت �ضعيفة للنمو االقت�صادي،طويلة من انخفا�ض �أ�سعار النفط
 و�شهد منط توزيع االئتمان تغريا كبريا مع ارتفاع الطلب.احلقيقي
 مع حدوث منو �سلبي الئتمان القطاع،على االئتمان من القطاع اخلا�ص
 الذي كان املحرك الرئي�سي لنمو �أ�صول القطاع امل�صريف حتى،العام
 وقد وجد ائتمان القطاع اخلا�ص دعم ًا من زيادة الطلب من.2014 عام
 و�سجلت بع�ض القطاعات.بع�ض القطاعات مثل اال�ستهالك والعقارات
، ويف الوقت نف�سه. وال�صناعة منوا كبريا �أي�ض ًا،النا�شئة مثل اخلدمات
كان منو الودائع �أ�ضعف حاال مما ا�ضطر البنوك للبحث عن م�صادر
، �إعتدل منو الأ�صول امل�صرفية خالل العام، ورغم ذلك.بديلة للتمويل
 ال يزال القطاع امل�صريف يف و�ضع، وب�شكل عام.وظلت الربحية مريحة
 �أي �أعلى بكثري من،٪15.6  حيث بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال،�سليم
، وانخف�ضن ن�سبة القرو�ض الغري منتظمة،احلد الأدنى املن�صو�ص عليه

ratio stood at 15.6%, substantially above the stipulated
minimum, non-performing loan ratio declined and
coverage ratio improved. Financial Stability index showed
mixed response where liquidity and soundness indices
weakened, while efficiency and fragility indices showed
improvements.

 و�أظهر م�ؤ�شر اال�ستقرار املايل ردود �أفعال.وحت�سنت ن�سبة التغطية
 يف حني حت�سنت، حيث تراجعت م�ؤ�شرات ال�سيولة وال�سالمة،متباينة
.م�ؤ�شرات الكفاءة واله�شا�شة

The regulation and supervision of the broader financial
sector (comprising insurance, non-bank financial
institution and stock market) further strengthened during
the year. The three regulators (QCB, QFCRA and QFMA)
took several measures in their respective regulatory
jurisdictions to improve the monitoring, supervision and
health of this sector.

وقد تعزز التنظيم والإ�شراف على القطاع املايل الوا�سع (وي�ضم
) و�سوق الأوراق املالية، وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية،الت�أمني
 واتخذت الهيئات التنظيمية الثالث.ب�شكل �أف�ضل خالل العام
 وهيئة قطر، هيئة تنظيم مركز قطر للمال،(م�صرف قطر املركزي
 لتح�سني الر�صد، عدة تدابري كل يف نطاق �إ�شرافها،للأ�سواق املالية
.والإ�شراف و�صحة القطاع

The payment and settlement system has been modernized,
the governance system has been streamlined, liquidity
and the regulatory infrastructure has been strengthened
to meet the demands of a modern market economy.
Evidence appears to indicate that the systemic risks to
the payments and settlement systems are limited. The
system did not face any systemic risk that could endanger
the stability of the overall financial system.

 وتعززت، وتب�سيط نظام احلوكمة،وقد مت حتديث نظام الدفع والت�سوية
البنية التحتية التنظيمية وال�سيولة لتلبية متطلبات اقت�صاد ال�سوق
 ويبدو �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن املخاطر النظامية لنظم.احلديث
 ومل يواجه النظام ب�أية خماطر نظامية.املدفوعات والت�سوية حمدودة
.ميكن �أن ت�شكل تهديد ًا ال�ستقرار النظام املايل العام

Regulatory standards have been strengthened during the
year. Further to the implementation of Basel III framework
since January 2014, to promote a stable and sustainable
funding structure, QCB began phased implementation
of Net Stable Funding Ratio (NSFR) in March 2015.
Corporate governance principles were amended in July
2015. Moreover, the Financial Stability and Risk Control
Committee has been working to promote regulatory
coordination among the apex regulators and augment
management of systemic risks.

 وبالإ�ضافة �إىل تنفيذ �إطار.وقد مت تعزيز املعايري التنظيمية خالل العام
، لتعزيز هيكل التمويل امل�ستقر وامل�ستدام،2014  منذ يناير عام3بازل
بد�أ م�صرف قطر املركزي التنفيذ على مراحل ل�صايف ن�سبة التمويل
 ومت تعديل مبادئ حوكمة ال�شركات يف يوليو.2015 الثابتة من مار�س
 تعمل جلنة اال�ستقرار املايل ومراقبة، وعالوة على ذلك.2015 عام
املخاطر على تعزيز التن�سيق التنظيمي بني الهيئات التنظيمية العليا
.لإدارة املخاطر النظامية

Going forward, with improvements in regulatory and
supervisory standards, banking sector is expected
to remain sound and healthy. The positive impact
on account of lager involvement of private sector in
economic development on corporate and household
income would enable the banking sector to keep its asset
quality at check while expanding their asset size. Further,
once the oil prices become stable, higher revenue flows
is expected to ensure greater growth momentum to the
banking sector while ensuring financial stability

 ف�إن التوقعات،ومع التح�سينات يف املعايري التنظيمية والرقابية
 �إن الت�أثري الإيجابي.امل�ستقبلية للقطاع امل�صريف تظل �سليمة و�صحية
املتوقع مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية على دخل
 �أن متكن القطاع امل�صريف من احلفاظ على جودة،ال�شركات والأفراد
 ف�إنه، وعالوة على ذلك.الأ�صول عند االختيار مع تو�سيع حجم �أ�صولها
 ف�إن من املتوقع تدفق �إيرادات،حال �أن ت�صبح �أ�سعار النفط م�ستقرة
�أعلى ل�ضمان قدر �أكرب من زخم النمو للقطاع امل�صريف و�ضمان
.اال�ستقرار املايل

Macroeconomic Developments

Introduction
Global financial stability risks increased in the first
quarter of 2015 amid diverging growth patterns
and monetary policies. Stability improved modestly
from the second quarter onwards as growth gained
traction in advanced economies and especially the
United States (U.S.) monetary policy normalization
approached. However, several key emerging market
economies faced substantial domestic imbalances,
and growth slowed, leaving financial stability risks
tilted to the downside.

Global Developments

املقدّمة

2015 زادت خماطر اال�ستقرار املايل العاملي يف الربع الأول من عام
 وحت�سن اال�ستقرار.و�سط تباين �أمناط النمو وال�سيا�سات النقدية
 حيث ا�ستمد،ًب�شكل متوا�ضع اعتبارا من الربع الثاين ف�صاعدا
النمو زخماً يف االقت�صادات املتقدمة وخ�صو�صاً ومع اقرتاب تطبيع
 واجهت العديد، ومع ذلك.ال�سيا�سة النقدية بالواليات املتحدة
من االقت�صادات الرئي�سية يف الأ�سواق النا�شئة اختالالت حملية
 تاركاً خماطر اال�ستقرار املايل متيل �إىل، وتباط�أ النمو،كبرية
.اجلانب ال�سلبي

التطورات العاملية

Global growth in 2015 reached around 3.1%, slightly
lower than the 3.4% for the previous year. Among the
advanced economies, the U.S. grew at 2.4%, the euro
area at 1.6%, Japan at 0.5 %, United Kingdom (UK) at
2.2%, Canada at 1.2% and other advanced economies
at 2.0%. In the euro area Germany grew by 1.5%,
France by 1.1%, Italy by 0.8% and Spain by 3.2%
(Chart 1-1). Headline inflation in advanced economies
in 2015, at 0.3 percent on average, was the lowest
since the global financial crisis, mostly reflecting the
sharp decline in commodity prices, with a pickup in
the late part of 2015.

 وهو �أقل قلي ًال من مثيله اخلا�ص٪3.1  نحو2015 بلغ النمو العاملي يف عام
 منت، ومن بني االقت�صادات املتقدمة.٪3.4 بالعام ال�سابق والبالغ
 واليابان،٪1.6  ومنطقة اليورو بن�سبة،٪2.4 الواليات املتحدة بن�سبة
 وباقي٪1.2  وكندا بن�سبة،٪2.2  واململكة املتحدة بن�سبة،٪0.5 بن�سبة
 �شهدت �أملانيا منوا، ويف منطقة اليورو.٪2.0 االقت�صادات املتقدمة بن�سبة
 و�إ�سبانيا،٪0.8  و�إيطاليا بن�سبة،٪1.1  وفرن�سا بن�سبة،٪1.5 بن�سبة
 ويف املتو�سط بلغ معدل الت�ضخم يف.)1-1  (ر�سم بياين٪3.2 بن�سبة
 وكان عند �أدنى م�ستوى،٪0.3  نحو2015 االقت�صادات املتقدمة يف عام
 وهو ما يعك�س يف الغالب االنخفا�ض احلاد يف،له منذ الأزمة املالية العاملية
.2015  مع ارتفاع يف اجلزء الأخري من عام،�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية

Emerging market and developing economies (EMDEs)
as a whole grew at 4.0% in 2015, compared to the
4.6% in the previous year. Among them, Russia’s
growth turned negative (-3.7%), while emerging
and developing Asia grew at 6.6% (India 7.3%,
China 6.9%), and ASEAN 51 grew at 4.7%. MENAP2
economies grew on aggregate at 2.5% (2.8% in 2014).

 يف٪4.0 وقد منت الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية ككل مبعدل
 حتول النمو يف، ومن بينها. يف العام ال�سابق٪4.6  مقارنة مع،2015 عام
 يف حني منت دول الأ�سواق النا�شئة والنامية،)٪3.7-( رو�سيا �إىل �سلبي
 مبعدل١5  والآ�سيان،)٪6.9  وال�صني،٪7.3  (الهند٪6.6 يف �آ�سيا بن�سبة
 يف جمملها٢ ومنت اقت�صادات ال�شرق االو�سط و�شمال �إفريقيا.٪4.7
.)2014  يف عام٪2.8( ٪2.5 بن�سبة

Three key transitions continued to influence growth:
(1) the gradual slowdown and rebalancing of
economic activity in China away from investment and
manufacturing toward consumption and services,
(2) continued lower prices for energy and other
commodities, and (3) a gradual tightening in monetary
policy in the U.S. in the context of a resilient U.S.
recovery, while on the other hand, several other major
advanced economy central banks continued to ease
monetary policy.

)1( :وقد ا�ستمرت ثالث من التحوالت الرئي�سية يف الت�أثري على النمو
التباط�ؤ التدريجي و�إعادة التوازن للن�شاط االقت�صادي يف ال�صني بعيدا
) وا�ستمرار2( ،عن اال�ستثمار والت�صنيع نحو اال�ستهالك واخلدمات
) والت�ضييق تدريجي يف3( و،انخفا�ض �أ�سعار الطاقة وال�سلع الأخرى
 بينما من،ال�سيا�سة النقدية يف �سياق انتعا�ش مرن يف الواليات املتحدة
 وا�صلت العديد من البنوك املركزية الرئي�سية اعتماد،ناحية �أخرى
.تخفيف ال�سيا�سة النقدية

1
2

Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam.
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan.
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. وفيتنام، تايالند، الفلبني، ماليزيا، �إندوني�سيا1
. وباك�ستان، �أفغان�ستان، �شمال �أفريقيا، ال�شرق الأو�سط2
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ر�سم بياين  :1-1منو الناجت املحلي الإجمايل ومتو�سط الت�ضخم
يف االقت�صادات املتقدمة

امل�صدر� :صندوق النقد الدويل� ،أفاق االقت�صاد العاملي  ،بيانات �أبريل 2016

Chart 1-1: Real GDP Growth and Average Inflation in
Developed Economies

Source: IMF WEO April 2016 data

�ساهمت الأ�سعار املنخف�ضة للنفط وال�سلع الأخرى (مبا يف ذلك املواد
الغذائية ،التي لها وزن �أكرب يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف
دول الأ�سواق النا�شئة والنامية) عموم ًا يف ال�ضغوط الت�ضخمية يف
عام  ،2015مع ا�ستثناء ملحوظ من البلدان التي تعاين تخفي�ض كبري
يف قيمة �سعر ال�صرف ،مثل رو�سيا حيث تكون معدل الت�ضخم من
خانتني (ر�سم بياين .)2-1

Lower prices for oil and other commodities (including
food, which has a larger weight in the consumer
price index of EMDEs) generally contributed to
lower inflation pressures in 2015, with the notable
exception of countries suffering sizable exchange rate
depreciations, such as Russia where inflation was in
double digits (Chart 1-2).

ر�سم بياين  :2-1اجتاهات الت�ضخم يف الأ�سواق النا�شئة ()٪

)Chart 1-2: Emerging Market Inflation Trend (in percent

امل�صدر� :صندوق النقد الدويل� ،أفاق االقت�صاد العاملي  ،بيانات �أبريل 2016
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Source: IMF WEO April 2016 data
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Easy monetary conditions continued in several EMDE
oil importers, which lowered policy rates as declining
oil prices and slowing demand pressures reduced
inflation rates. Russia’s rouble, which faced inflation
pressures in 2014 and raised rates then sharply,
reversed actions and lowered the rate sharply in 2015
(Chart 1-3).

ظلت الأو�ضاع النقدية مت�ساهلة يف العديد من دول الأ�سواق النا�شئة
 نتيجة، حيث خف�ضت �أ�سعار الفائدة،والنامية امل�ستوردة للنفط
ما �سببه تراجع �أ�سعار النفط وتباط�ؤ الطلب من تراجع ال�ضغوط
 ففي رو�سيا والتي قامت برفع �أ�سعار الفائدة بحدة يف.الت�ضخمية
 �إال �أنها،العام املا�ضي نتيجة ال�ضغوط الت�ضخمية التي واجهت الروبل
 وخف�ضت �أ�سعار الفائدة2015 عادت وعك�ست الإجراءات خالل عام
.)3-1 (ر�سم بياين

Chart 1-3: BRICS Benchmark Policy Rates

 معدالت الفائدة املرجعية يف دول الربيك�س:3-1 ر�سم بياين

Sources: Respective central bank websites

In the context of continuing low inflation in most
advanced economies, coupled with falling global
oil prices and weak domestic demand, long-term
government bond yields continued at low levels in a
number of advanced economies (Chart 1-4).U.S. Yields,
however, reversed direction. since the beginning
of 2015 as the Federal Reserve concluded its asset
purchase programme towards the end of 2014, and
later in 2015 increased its key policy rate for the first
time since 2008. Elsewhere, very accommodative
monetary conditions continued weighing on term
premiums. In contrast, Greek bond yields continued
at very high, but fell sharply in the second half of
the year as negotiations between its creditors and
government continued.
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 مواقع البنوك املركزية للدول املعنية:امل�صدر

يف �سياق ا�ستمرار انخفا�ض معدالت الت�ضخم يف معظم االقت�صادات
 �إىل جانب انخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية و�ضعف الطلب،املتقدمة
 ظلت عوائد ال�سندات احلكومية طويلة الأجل عند م�ستويات،املحلي
.)4-1 منخف�ضة يف عدد من االقت�صادات املتقدمة (ر�سم بياين
،2015  انعك�س االجتاه يف الواليات املتحدة منذ بداية عام،ومع ذلك
كما اختتم جمل�س االحتياطي االحتادي برناجمه ل�شراء املوجودات
 ارتفع معدل الفائدة2015  وبعد ذلك يف عام،2014 يف نهاية عام
 وا�صلت، وعلى �صعيد �آخر.2008 الرئي�سي للمرة الأوىل منذ عام
 ويف.الأو�ضاع النقدية املت�ساهلة جد ًا �ضغطها على هوام�ش الفرتات
 ولكنها انخف�ضت، ظلت عائدات ال�سندات اليونانية عالية جد ًا،املقابل
 مع ا�ستئناف املفاو�ضات بني،ب�شكل حاد يف الن�صف الثاين من العام
.الدائنني واحلكومة
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Chart 1-4: 10 year Government Bond Yield Rates
(in percent)

Source: Bloomberg

 عوائد ال�سندات احلكومية لع�شر:4-1 ر�سم بياين
)٪( �سنوات

 بلومربج:امل�صدر

Stock markets continued performing poorly amid
high volatility, as sluggish global growth, geopolitical
tensions and European sovereign debt crisis as well
as continuing low commodity prices weighed on them
(Chart1-5).

 من،ا�ستمر الأداء ال�ضعيف لأ�سواق الأ�سهم و�سط تقلبات مرتفعة
 والتوترات ال�سيا�سية،جراء ال�ضغوط املرتتبة على تباط�ؤ النمو العاملي
 وكذلك ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار،و�أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية
.)5-1 ال�سلع الأ�سا�سية (ر�سم بياين

Chart 1-5: Global Equity Market Performance

 �أداء �أ�سواق الأ�سهم العاملية:5-1 ر�سم بياين

Source: Bloomberg
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 بلومربج:امل�صدر
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Global commodity prices continued to fall in 2015,
weighed down overall by growing supplies and weak
demand. The plunge in commodity prices accelerated
in the second half of the year, pushed down by
crashing oil prices. Agriculture and certain industrial
metals also suffered on weak economic outlook and
the rising U.S. dollar which made commodities more
expensive in many countries.

 مت�أثرة بزيادة،2015 وا�صلت �أ�سعار ال�سلع العاملية انخفا�ضها يف عام
 وت�سارع هبوط �أ�سعار ال�سلع يف.املعرو�ض ب�شكل عام و�ضعف الطلب
 ومن جانب. مدفوعا بتدهور �أ�سعار النفط،الن�صف الثاين من العام
�آخر عانت الزراعة وبع�ض املعادن ال�صناعية �أي�ض ًا ب�سبب �ضعف
التوقعات االقت�صادية وارتفاع �سعر �صرف الدوالر الأمريكي مما
.جعل ال�سلع �أكرث تكلفة يف العديد من البلدان

Chart 1-6: Growth of Major Items of Global Commodity
Price (year-on-year growth rate)

 منو �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية العاملية:6-1 ر�سم بياين
()معدالت منو �سنوية

Source: IMF commodity price series

Developments in GCC

 �سل�سلة �أ�سعار ال�سلع من �صندوق النقد الدويل:امل�صدر

التطورات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

Despite the sharp drop in oil prices and growing
geopolitical tensions, the economic condition for the
GCC countries remained favourable during the review
year, albeit having grown less compared to 2014
(Chart 1-7 a).

على الرغم من االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط والتوترات
 ظلت احلالة االقت�صادية لدول جمل�س،اجليو�سيا�سية املتزايدة
 و�إن منت مبعدالت �أقل،التعاون اخلليجي مواتية خالل عام التقرير
.) �أ7-1  (ر�سم بياين2014 مقارنة مع

 معدالت النمو االقت�صادي بدول جمل�س: �أ7-1 ر�سم بياين
)التعاون (معدالت �سنوية للنمو احلقيقي

٪  متو�سط معدل الت�ضخم ال�سنوي: ب7-1 ر�سم بياين

Chart 1-7 A: GCC Economic Growth (percent of real
change per annum)

Source: IMF WEO April 2016 data
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Chart 1-7 B: average annual inflation %

.2016  بيانات �أبريل، �آفاق االقت�صادي العاملي، �صندوق النقد الدويل:امل�صدر
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وفق ًا لتقديرات �صندوق النقد الدويل ،منت عمان والكويت مب�ستويات
�أعلى مما كانت عليه يف عام  ،2014يف حني �شهدت بقية البلدان
معدالت منو �أبط�أ .وكان منو الإمارات العربية املتحدة الأعلى بن�سبة
( ،)٪3.9تليها قطر ( ،)٪3.7واململكة العربية ال�سعودية (،)٪3.4
والبحرين (.)٪3.2

On IMF estimates, Oman and Kuwait grew at higher
levels than in 2014, while the rest of the countries
experienced slower growth rates. UAE grew fastest at
(3.9%), followed by Qatar (3.7%), Saudi Arabia (3.4%),
and Bahrain (3.2%).

وظل الت�ضخم يف املنطقة �ضعيف ًا مع ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار النفط.
وتراوح متو�سط الت�ضخم ال�سنوي بني  ٪0.2يف ُعمان� ،إىل م�ستوى
 ٪4.1يف الإمارات العربية املتحدة (ر�سم بياين  7-1ب).

Inflation in the region remained subdued as oil prices
continued to fall. The average annual inflation ranged
from a low of 0.2% in Oman, to a high of 4.1% in UAE
(Chart 1-7 b).

على الرغم من �أن وترية النمو يف دول جمل�س التعاون اخلليجي كانت
منخف�ضة ،فقد ا�ستمرت الزيادة يف ح�صة الناجت غري النفطي ،بدعم
ا�سرتاتيجيات تعزيز التنويع االقت�صادي .ومع ذلك ،ظلت ال�صادرات
غري النفطية ال متثل �سوى ن�سبة �صغرية من �إجمايل ال�صادرات
(ر�سم بياين .)8-1

Although the pace of growth in the GCC countries
slowed, the increase in share of non-hydrocarbon
output continued and was supported by the region’s
strategies to promote economic diversification.
Nonetheless, the non-oil exports remained a small
share of total exports (Chart1-8).

ر�سم بياين  :8-1امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سية و�سعر النفط
بدول جمل�س التعاون (معدالت منو �سنوية)

Chart 1-8: GCC Key Economic Indicators& Oil Price
)(year-on-year growth rate

امل�صدر� :صندوق النقد الدويل� ،آفاق االقت�صاد العاملي ،بيانات �إبريل 2016

Source: IMF WEO April 2016 data

�شهدت معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي عجز ًا �سواء يف املوازنات
العامة �أو احل�سابات اجلارية مبيزان املدفوعات خالل عام ،2015
وذلك نتيجة النخفا�ض عائداتها من ال�صادرات ب�سبب انخفا�ض
�أ�سعار النفط (ر�سم بياين .)8-1

Most GCC states experienced fiscal and current
account deficits in 2015 as revenue from exports fell
due to low oil prices (Chart 1-8).

وكانت ح�صة دول جمل�س التعاون اخلليجي من احتياطي النفط امل�ؤكد
يف العامل تقدر بن�سبة  ٪29.2يف عام  ،2014بينما تقدر ح�صتها من
احتياطيات الغاز العاملي بن�سبة ( ٪22.3جدول .)1-1

GCC share of the estimated world’s proven crude oil
reserves in 2014 was 29.2%, and the region’s share of
estimated world’s gas reserves was 22.3% (Table 1-1).
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 احتياطيات دول جمل�س التعاون:1-1 جدول
2014 -2013 الهيدروكربونية

Table 1-1: GCC Hydrocarbon Reserves,
2013-14

Country

)3الغاز (تريليون م

Gas (Trillion Cubic Meter)

)النفط (مليار برميل
Oil (Billion barrel)

2013

2014

2013

2014

Bahrain

0.2

0.2

0.125

0.125

Kuwait

1.8

1.8

101.5

101.5

Oman

0.9

0.7

5.5

5.2

Qatar

24.7

24.5

25.1

25.2

Saudi Arabia

8.2

8.5

265.8

266.6

United Arab Emirates

6.1

6.1

97.8

97.8

GCC

41.9

41.8

495.8

496.4

World

185.7

187.1

1687.9

1700.1

GCC’s Share of World,%

22.6

22.3

29.4

29.2

Qatar’s Share of World,%

13.3

13.1

1.5

1.5

Source: BP statistical reviews and OPEC Annual Statistical Bulletins

البلد
البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات

جمل�س التعاون اخلليجي
العامل
٪ ح�صة جمل�س التعاون �إىل العامل
٪ ح�صة قطر �إىل العامل

 ون�شرة الأوبك الإح�صائية ال�سنوية، تقارير �إح�صائية ل�شركة البرتول الربيطانية:امل�صدر

GCC equity markets ended 2015 lower compared
to the previous year as sentiments on low oil
prices and global uncertainties continued to affect
traders’ appetite.

 عند م�ستويات �أقل مقارنة مع2015 �أنهت �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية
العام ال�سابق حيث ا�ستمر ت�أثري م�شاعر القلق من انخفا�ض �أ�سعار
.النفط والتقلبات العاملية على �شهية املتعاملني

Saudi Arabia’s Tadawul All Share Index, the Arab world's
biggest bourse, fell most (18.6%) and Abu Dhabi’s ADX
General Index fell least (3.8%). In between, Dubai’sDFM
General Index fell 15.4%, and Qatar’s benchmark QSE
Index fell 15.3%.

 �أكرب بور�صة يف،وقد تراجع م�ؤ�شر تداول يف اململكة العربية ال�سعودية
 وانخف�ض م�ؤ�شر �سوق �أبوظبي،)٪18.6(  ب�أعلى ن�سبة،العامل العربي
 وبني هذا وذاك انخف�ض امل�ؤ�شر العام يف �سوق.)٪3.8( ب�أقل ن�سبة
.٪15.3  وتراجع م�ؤ�شر بور�صة قطر بن�سبة،٪15.4 دبي بن�سبة

Chart 1-9 A: GCC Equity indices
2014-2015

 م�ؤ�شرات الأ�سهم لدول جمل�س: �أ9-1 ر�سم بياين
2015-2014 التعاون

Source: Bloomberg
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Bond issuances in the GCC region increased
considerably during 2015 in the wake of sustained
low oil prices. A total of USD 118.7 billion was raised
in conventional bonds and sukuks, up 37.2% from the
previous year’s USD 86.5 billion (Table 1-2). Out of the
2015 total, Saudi Arabia’s issuances amounted to USD
30.6 billion.

زاد �إ�صدار ال�سندات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل كبري
 وقد مت. يف �أعقاب ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار النفط2015 خالل
 مليار دوالر من خالل ال�سندات التقليدية118.7 �إ�صدار ما جمموعه
 مليار86.5  عن العام ال�سابق البالغة٪37.2  بزيادة،وال�صكوك
 وقد بلغت ح�صة الإ�صدارات ال�سعودية منها،)2-1 دوالر (جدول
. مليار دوالر �أمريكي30.6

Combined sovereign and corporate issuances shot up
by 82.4% during the review year, while local issuances
by central banks increased 5.4% from 2014.

٪82.4 وقد زادت الإ�صدارات ال�سيادية ومن ال�شركات مع ًا بن�سبة
 يف حني �أن الإ�صدارات املحلية من قبل البنوك،خالل �سنة التقرير
.2014  عن عام٪5.4 املركزية زادت بن�سبة

Table 1-2: GCC Bond Market Overview
(in US$ billion)

 تقييم ل�سوق ال�سندات بدول جمل�س التعاون:2-1 جدول
)(باملليار دوالر

Issuance

New Issuance

Outstandingend of period

Bond Type

2014

2015

Aggregate Bonds/Sukuks

86.5

118.7

Central Bank Total

50.8

53.5

No: of Central Banks’ Total Issuance

181

215

Central Bank – Sukuk

4.8

4.5

Central Bank – Conventional

46.0

49.0

Corporate & Sovereign Total

35.7

65.2

No: of Corporate & Sovereign Total Issuance

173

205

Corporate & Sovereign – Conventional

26.5

55.593

Corporate & Sovereign – Sukuk

9.2

9.6

Issuance Currency - Dollar (%)

65.3

31.8

Total Amount Outstanding

234.6

275.0

Corporate Issuance (%)

83.1

73.4

Sources: GCC Central Banks websites

In 2015, GCC countries continued to benefit from a
resilient financial sector, supported by robust economic
growth, controlled inflation and accommodative
monetary policies. Commercial banks’ assets in all
states increased, with UAE, Qatar and Saudi Arabia’s
banks increasing most (Chart 1-9 b).
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نوع ال�سندات

 �صكوك/�إجمايل �سندات
�إجمايل البنك املركزي

�إجمايل �إ�صدارات البنوك املركزية
�صكوك البنوك املركزية
�سندات البنوك املركزية
�إجمايل ال�سيادية وال�شركات

عدد �إجمايل �إ�صدارات ال�شركات وال�سيادية
�سندات ال�شركات وال�سيادية
�صكوك ال�شركات وال�سيادية
)%( ن�سبة الإ�صدارات بالدوالر
�إجمايل الر�صيد القائم
)%( ن�سبة �إ�صدارات ال�شركات

الإ�صدار

الإ�صدار اجلديد

الر�صيد القائم يف
نهاية الفرتة

 املواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية بدول جمل�س التعاون:امل�صدر

 وا�صلت دول جمل�س التعاون اخلليجي اال�ستفادة من، 2015 يف عام
 ا،مرونة القطاع املايل املدعومة بالنمو االقت�صادي القوي
 وقد.ول�سيطرة على الت�ضخم وال�سيا�سات النقدية التي�سريية
 وكانت،ارتفعت املوجودات لدى البنوك التجارية يف جميع الدول
ن�سبة االرتفاع �أعلى لدى كل من دولة الإمارات العربية املتحدة
.) ب9 - 1 وقطر ا ول�سعودية (ر�سم بياين
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ر�سم بياين 9-1ب :موجودات البنوك التجارية بدول جمل�س
التعاون (باملليون دوالر)

امل�صدر :املواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية بدول جمل�س التعاون

Chart1-9 b: GCC Commercial Banks’ Assets
)(in US$ million

Sources: GCC Central Banks websites

منا االئتمان يف جميع دول املنطقة يف عام  2015بن�سبة  .٪8.9ومن
حيث البلدان� ،سجلت قطر �أعلى معدل منو بن�سبة  ،٪15.1تليها
اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  ،٪8.9ثم عمان  ٪8.4ويف الإمارات
العربية املتحدة  ،٪8.1ويف البحرين  ،٪5.5ويف الكويت ٪2.1
(ر�سم بياين  .)10-1ومع نهاية عام  ،2015ارتفع �إجمايل ر�صيد
االئتمان �إىل  1.12تريليون دوالر �أمريكي من  1.03تريليون يف
نهاية العام ال�سابق.

Across the region, credit grew 8.9% in 2015. Countrywise, Qatar had the highest growth 15.1%, followed
by 8.9% in Saudi Arabia, 8.4% in Oman, 8.1% in UAE,
5.5% in Bahrain, and 2.1% in Kuwait (Chart 1-10). At
the end of 2015, total outstanding credit increased
toUS$1.12 trillion, from US$1.03 trillion at the end of
the previous year.

وزاد منو الودائع يف املنطقة خالل عام � 2015إىل  1.23تريليون
دوالر ،بزيادة  ٪3.3عن العام ال�سابق الذي بلغ ر�صيده  1.19تريليون
دوالر .وقد وا�صلت ن�سبة االئتمان /الناجت املحلي الإجمايل منوها يف
جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي م�ستفيدة من االنخفا�ض العاملي
يف �أ�سعار الفائدة (جدول .)3-1

Deposit growth in the region during 2015 increased to
US$1.23 trillion, up 3.3% from US$1.19 trillion in the
previous year. Benefiting from the global low interest
rates, credit to GDP growth continued across all GCC
states (Table 1-3).

وبوجه عام ،بقي النظام امل�صريف ب�إقليم دول جمل�س التعاون �سليم ًا،
بدعم قوي من ر�أ�س املال وال�سيولة.

Overall, the banking system in the GCC region
remained generally sound, with large capital and
liquidity buffers.

ر�سم بياين  :10-1النظام امل�صريف بدول جمل�س التعاون:
االئتمان والودائع (باملليون دوالر)

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

امل�صدر :املواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية بدول جمل�س التعاون
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جدول  :3-1ن�سبة االئتمان �إىل الناجت املحلي الإجمايل،
15-2012
الإمارات
UAE

ال�سعودية
K.S.A

قطر

Table 1-3: GCC Credit to GDP Ratio,
2012-15

عُمان

الكويت

البحرين

ال�سنة

Qatar

Oman

75.1

36.3

73.4

49.4

55.0

75.5

40.1

78.3

51.2

58.0

58.2

86.7

44.3

85.0

56.2

62.6

57.0

2014

108.9

55.6

123.6

81.4

91.4

67.0

2015

امل�صدر :املواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية لدول جمل�س التعاون

التطورات يف دولة قطر

Kuwait

Bahrain
59.4

2012
2013

Year

Source: GCC Central Banks websites

Developments in Qatar

ا�ستمرت قطر يف عام  2015يف عملية التنويع مبا يتما�شى مع الر�ؤية
الوطنية  ،2030ا�ستناد ًا للمعطيات الأ�سا�سية القوية واالحتياطيات
املالية واخلارجية الكبرية .وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع
غري النفطي ( ،)٪7.9وهو ما ميثل ن�صف �إجمايل الناجت املحلي
احلقيقي ،يف حني انخف�ض انتاج النفط والغاز ب�شكل طفيف
(.)٪0.١-

Qatar continued its diversification process in 2015 in
line with its National Vision 2030, on comfort of its
strong fundamentals and significant fiscal and external
buffers. Growth was supported by robust growth in the
non-hydrocarbon sector (7.9%), the sector accounting
for half of real GDP, while hydrocarbon output fell
slightly (-0.1%).

�ساهم القطاع املايل ،وقطاع العقارات ،والبناء وقطاع اخلدمات بـنحو
 ٪42من الناجت املحلي الإجمايل يف عام  2015وبنحو  ٪83من الناجت
املحلي الإجمايل للقطاعات غري النفطية (ر�سم بياين .)11-1

Financial sector, real estate, construction and other
services shared 42% of the GDP in 2015 and 83% of
the total non-hydrocarbon GDP (Chart 1-11).

و�سجل الت�ضخم املحلي يف قطر وفق ًا حل�سابات الرقم القيا�سي لأ�سعار
امل�ستهلك معدل  ٪١٫٨يف نهاية عام .2015

Domestic inflation in Qatar as calculated by the
consumer price index was 1.8% in 2015.

ر�سم بياين  :11-1لتوزيع القطاعي للناجت املحلي الإجمايل
لدولة قطر )٪( 14-2013

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

امل�صدر :وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء ،قطر.
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بقي النظام امل�صريف القطري يف حالة جيدة من حيث الر�سملة
وال�سيولة .وقد بلغ �إجمايل املوجودات امل�صرفية  1.1تريليون ريال
بنهاية �سنة التقرير ،بنمو  ٪10.7من  1.0تريليون ريال بنهاية
العام ال�سابق .وبلغ ر�صيد الودائع  650.3مليار ريال ،بزيادة قدرها
 ٪8.2عن العام ال�سابق ،نتيجة النمو ال�سكاين ،وارتفاع الناجت املحلي
الإجمايل غري النفطي .وقد جتاوزت ن�سبة ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س
املال املعايري التنظيمية ،وبقيت القرو�ض املتعرثة منخف�ضة (انظر
الف�صل الثالث ملزيد من التفا�صيل).

Qatari banking system remained well capitalized and
liquid. Total banking assets amounted to QR 1.1 trillion
at the end of the review year, a 10.7% growth from
QR 1.0 trillion at end of the previous year. Deposits
stood at QR 650.3 billion, a growth of 8.2% from the
previous year, on population growth and higher nonhydrocarbon GDP .Tier 1 capital exceeded regulatory
standards, and non-performing loans remained low
(see Chapter 3 for details).

يف ترتيب التناف�سية الدولية ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي
ا�ستعادت دولة قطر مركزها الأول بني دول جمل�س التعاون يف امل�سح
ال�سنوي لعام  ،2016-2015بعد �أن فقدته ل�صالح دولة الإمارات
العربية املتحدة يف  .2015-2014ومن �أ�صل  140دولة �شملها امل�سح،
تقدمت قطر �إىل املرتبة  ،14مقارنة باملرتبة  16يف ال�سنة ال�سابقة.
و�سجلت قطر تقييم جيد فيما يتعلق ببيئة االقت�صاد الكلي ( 6.7من
�أ�صل  ،)7و 6.3درجة يف ال�صحة والتعليم الأ�سا�سي ،و 5.9درجة يف
امل�ؤ�س�ساتية (ر�سم بياين .)12-1

In the World Economic Forum’s global competitiveness
ranking, Qatar regained its first position in the GCC
region in 2015-16 survey, having lost it to UAE in the
2014-15. Out of 140 countries surveyed, Qatar ranked
14th, up two ranks from 16th in the previous year.
Qatar scored well in macroeconomic environment (6.7
out of 7), 6.3 in health and primary education, and 5.9
in institutions (Chart 1-12).

ر�سم بياين  :12-1تقرير التناف�سية الدولية لدولة قطر
(درجات املحاور ترتاوح من  ،7-1والدرجة  7هي الق�صوى)

Chart 1-12: Qatar Global Competitiveness Report
)(Pillars Scores 1-7, 7 being the highest score

امل�صدر :املنتدى االقت�صادي العاملي

تقرير اال�ستقرار املايل 201٥

Source: World Economic Forum
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Concluding Remarks

املالحظات اخلتام ّية

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 took a number of measures to address fiscal
side issues, most importantly subsidies and other
austerity measures.

 واالنخفا�ض،على الرغم من حالة عدم اليقني يف االقت�صاد العاملي
 فقد ظل النمو جيد ًا عرب دول جمل�س التعاون،احلاد يف �أ�سعار النفط
اخلليجي بدعم من االحتياطات الكبرية التابعة لها وا�ستمرار
 ونتيجة النخفا�ض �أ�سعار، ومع ذلك.اال�ستثمار يف البنية التحتية
النفط لفرتة طويلة؛ فقد اتخذت دول جمل�س التعاون اخلليجي عدد ًا
 واجلانب الأهم منها الإعانات،من التدابري ملعاجلة الق�ضايا املالية
.وغريها من تدابري التق�شف

Economic diversification and a large public investment
program support Qatar’s strong macroeconomic
fundamentals and robust growth outlook. As the
world’s largest exporter of liquefied natural gas, and
with its sizable external resources, Qatar continued
as an important financial investor, donor, and labour
importer. Qatar also continued to enjoy strong credit
ratings and its status as an emerging market in major
indexes as the country continued to offer a favourable
investment environment.

 والربنامج الوا�سع لال�ستثمار،يدعم التنويع االقت�صادي يف قطر
 وتوقعات النمو،العام املعطيات الأ�سا�سية القوية لالقت�صاد القطري
، وباعتبارها �أكرب م�صدر يف العامل للغاز الطبيعي امل�سال.القوي
 بقيت قطر م�ستثمر ًا مالي ًا مهم ًا ومانح ًا،ومبوارد خارجية كبرية
 كما وا�صلت قطر التمتع. وم�ستورد ًا لقوة العمل،للقرو�ض وامل�ساعدات
 ومبكانتها ك�سوق نا�شئة يف امل�ؤ�شرات الرئي�سية،بت�صنيف ائتماين قوي
.حيث توفر بيئة ا�ستثمارية مواتية

Banks remain resilient with adequate capital,
comfortable liquidity positions, high asset quality, and
good profitability. Cumulatively, these factors resulted
in the country enjoying a high level of international
investors’ confidence.

 و�أو�ضاع �سيولة،وال تزال البنوك تتمتع باملرونة مع ر�أ�س مال كايف
 ومبح�صلة ما تقدم. وربحية جيدة، وجودة موجودات عالية،مريحة
.ا�ستمر متتع دولة قطر مب�ستوى عال من ثقة امل�ستثمرين الدوليني

Despite increased optimism in the U.S. on inflation
and employment, even as the euro area and Japan
continue to combat disinflationary pressures, risks to
global outlook appear to be tilted to the downside
and could have implications on GCC region. On the
upside, a possible recovery of global commodity
prices could lend support to the structural adjustment
process started in the region in 2015.

وعلى الرغم من زيادة التفا�ؤل يف الواليات املتحدة بارتفاع الت�ضخم
 وحتى با�ستمرار جهود مكافحة ال�ضغوط الت�ضخمية يف،وفر�ص العمل
 ف�إن املخاطر على �آفاق االقت�صاد العاملي متيل،منطقة اليورو واليابان
 وميكن �أن يكون لها �آثار على دول جمل�س التعاون،نحو االنخفا�ض
 ميكن �أن ي�ؤدي �أي حت�سن حمتمل يف، وعلى اجلانب العلوي.اخلليجي
�أ�سعار ال�سلع العاملية �إىل دعم عملية التكيف الهيكلي التي بد�أت يف
.2015 املنطقة يف عام
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Introduction
Global growth was subdued in 2015 with economic
activity turning weaker than expected in the second
half amid increasing financial turbulence. While a
modest recovery continued in advanced economies,
emerging market and developing economies
(EMDEs) witnessed moderation of growth for the
fifth consecutive year. A strong recovery in advanced
economies continues to be hampered by unfavourable
demographic trends, low productivity growth, and
legacies from the global financial crisis. According
to IMF, while very accommodative monetary policy
and low oil prices will support domestic demand, still
weak external demand and currency appreciation especially in the US– and somewhat tighter financial
conditions will weigh on recovery. In EMDEs, growth
prospects continue to be weak and uneven with
some large emerging markets – e.g., Brazil and
Russia - trapped in deep recession, while some others
faced with difficult macroeconomic environment
characterized by adverse terms of trade shock, tighter
external financial conditions, and market volatilities –
weakening currency and correction in equity prices.
Overall, according to the IMF, significant downside
risks to global growth remain, which include risks of a
return of financial turmoil itself, impairing confidence
and demand; rebalancing in China; adverse impact of
persistent slow growth on potential output and with
it, consumption and investment; and geopolitical
developments.
Global inflation fell in 2015, largely driven by advanced
economies where inflation fell to its lowest since the
global financial crisis, reflecting sharp decline in oil
and other commodity prices. In EMDEs, inflation was
broadly stable as the reduction in inflation experienced
by many emerging markets on account of low
commodity prices and weak domestic demand was
neutralized by higher inflation in some others– such as
Brazil and Russia - where sizable currency depreciation
offset to a large extent the effect of lower commodity
prices. In 2015, oil prices declined, on an average, by
around 47%, while non-fuel commodity prices declined
by around 17%.
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 2015 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.
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املقدّمة
 مكبوتا نتيجة حتول الن�شاط االقت�صادي2015 بدا النمو العاملي يف عام
�إىل �أ�ضعف من املتوقع يف الن�صف الثاين و�سط تزايد اال�ضطرابات
 ويف حني ا�ستمر انتعا�ش متوا�ضع يف االقت�صادات املتقدمة ف�إن.املالية
الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية قد �شهدت اعتدا ًال يف النمو
 وظلت االجتاهات الدميوغرافية غري.للعام اخلام�س على التوايل
 واملوروثات من الأزمة املالية العاملية، وانخفا�ض منو الإنتاجية،املواتية
 ووفقا ل�صندوق النقد. تعوق الإنتعا�ش القوي يف االقت�صادات املتقدمة
 وانخفا�ض، ف�إنه يف حني �أن ال�سيا�سة النقدية التي�سريية جد ًا،الدويل
 ف�إن ا�ستمرار �ضعف الطلب،�أ�سعار النفط �سيدعمان الطلب املحلي
، وخ�صو�صا يف الواليات املتحدة-  وارتفاع قيمة العملة،اخلارجي
.والظروف املالية الأكرث ت�شددا �إىل حد ما �ست�ضغط على االنتعا�ش
 ف�إن �آفاق النمو يف دول الأ�سواق،�أما يف دول الأ�سواق النا�شئة والنامية
النا�شئة والنامية ال تزال �ضعيفة ومتفاوتة مع بع�ض الأ�سواق النا�شئة
 املحا�صرين يف ركود-  ورو�سيا، الربازيل، على �سبيل املثال- الكبرية
 بينما واجه البع�ض الآخر بيئة �صعبة لالقت�صاد الكلي التي،عميق
 وت�شديد الأو�ضاع املالية،تتميز ب�شروط جمحفة من �صدمة التجارة
 و�إ�ضعاف العملة والت�صحيح يف �أ�سعار-  و تقلبات ال�سوق،اخلارجية
 ف�إن خماطر، ف�إنه وفقا ل�صندوق النقد الدويل، وب�شكل عام.الأ�سهم
 والتي ت�شمل خماطر من،هبوط كبرية يف النمو العاملي ال تزال قائمة
 �إعادة توازن. �إ�ضعاف الثقة والطلب،عودة اال�ضطراب املايل نف�سه
 الت�أثري ال�سلبي لتباط�ؤ النمو امل�ستمر على الناجت.الطلب يف ال�صني
. والتطورات اجليو�سيا�سية. ومعها اال�ستهالك واال�ستثمار،املحتمل
 مدفوعا �إىل حد كبري برتاجعه،2015 تراجع الت�ضخم العاملي يف عام
يف االقت�صادات املتقدمة حيث انخف�ض الت�ضخم �إىل �أدنى م�ستوى له
 مما يعك�س الإنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار،منذ الأزمة املالية العاملية
 ظل معدل، ويف دول الأ�سواق النا�شئة والنامية.النفط وال�سلع الأخرى
الت�ضخم م�ستقر ًا على نطاق وا�سع كما انخف�ض الت�ضخم الذي واجه
العديد من الأ�سواق النا�شئة ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية
و�ضعف الطلب املحلي املحيد بارتفاع معدالت الت�ضخم يف بع�ض الدول
،حيث انخفا�ض قيمة العملة كبري- الأخرى مثل الربازيل ورو�سيا
.ويعو�ض اىل حد كبري مدى ت�أثري انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية
،٪47  بن�سبة، يف املتو�سط، انخف�ضت �أ�سعار النفط،2015 ويف عام
.٪17 يف حني انخف�ضت �أ�سعار ال�سلع غري النفطية بن�سبة
 يعر�ض الف�صل التطورات الرئي�سية،على اخللفية املذكورة �أعاله
 يتم، ويف هذا ال�سياق.يف ال�سيا�سة النقدية العاملية يف الق�سم التايل
حتليل تدابري ال�سيا�سة الرئي�سية التي اتخذها م�صرف قطر املركزي
 ويتم تقييم التطورات الرئي�سية. يف الق�سم التايل2015 خالل
 ونناق�ش عمليات، ونتائج الت�ضخم،يف القطاع النقدي يف قطر
�إدارة ال�سيولة يف م�صرف قطر املركزي واجتاهات �أ�سعار الفائدة
 ويعر�ض الق�سم الأخري.املحلية خالل العام يف الأق�سام الالحقة
.املالحظات اخلتامية
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Global Policy Environment
Monetary policy stances have diverged across
advanced economies and EMDEs in 2015. With
inflation falling significantly and recovery being
modest, accommodative monetary policy continued
in advanced economies, but with asymmetric shifts in
policy stance. In the US, the Federal Reserve raised its
policy rates above the zero lower bound in December
2015 for the first time since 2009 following considerable
improvement in labour market conditions and
expectations about inflation rising over the medium
term to its 2% objective. The European Central Bank
(ECB) announced a package of further easing measures,
which included launching of the expanded asset
purchase program of 60 billion euro (in January 2015),
and extending it until the end of March 2017, making
euro-denominated marketable debt instruments issued
by regional and local governments eligible under
the asset purchase programme as well as cutting its
negative interest rates on the deposit facility to -0.30%
(in December 2015).
In order to raise inflation from prevailing near zero
percent to its price stability target of 2%, the Bank
of Japan (BoJ) introduced supplementary measures
in December 2015 to its quantitative and qualitative
monetary easing (QQE) framework (introduced in April
2013 and expanded in October 2014). This included
measures to support firms’ investment in physical
and human capital - establishing a new program
for purchases of exchange-traded funds (ETFs) and
enhancing the fund-provisioning measure to support
strengthening the foundations for economic growth–
as well as expanding the list of eligible collaterals for
Bank’s provision for credit, extending average remaining
maturity of Japanese government bonds(JGBs)
purchases and increasing the maximum amount of
issue of Japan real estate investment trusts (J-REITs)
for its purchase. Overall, although financial conditions
remain accommodative in advanced economies,
uncertainty surrounding pace of increase in U.S.
policy rates and financial volatility have contributed to
tighter external financial conditions, declining capital
flows, and currency depreciations in many EMDEs.
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بيئة ال�سيا�س ّية العامل ّية
تباينت مواقف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صادات املتقدمة ودول
 فمع انخفا�ض الت�ضخم.2015 الأ�سواق النا�شئة والنامية عام
 ا�ستمرت، واالنتعا�ش الذي ا�ستمر متوا�ضع ًا،ب�شكل كبري
 ولكن،ال�سيا�سة النقدية التي�سريية يف االقت�صادات املتقدمة
 ففي الواليات.مع التحوالت غري املتماثلة يف موقف ال�سيا�سة
 رفع جمل�س االحتياطي االحتادي �أ�سعار الفائدة لفوق،املتحدة
 بعد2009  للمرة الأوىل منذ2015 الفائدة ال�صفرية يف دي�سمرب
التح�سن الكبري يف ظروف �سوق العمل والتوقعات ب�ش�أن ارتفاع
 من ناحية.٪2 الت�ضخم على املدى املتو�سط �إىل احلد امل�ستهدف
�أخرى ونظرا ال�ستمرار انخفا�ض معدالت الت�ضخم وبهدف
،٪2 ت�أمني عودة الت�ضخم نحو امل�ستوى امل�ستهدف قريبا ً من
�أعلن البنك املركزي الأوروبي جمموعة من التدابري التي�سريية
 والتي ت�ضمنت �إطالق برنامج مو�سع ل�شراء املوجودات،الأخرى
 ومتتد حتى نهاية مار�س،)2015  مليار يورو (يف يناير60 بقيمة
 مما يجعل �أدوات الدين القابلة للت�سويق املقومة باليورو،2017
 ف�ضال عن،والتي ت�صدرها احلكومات الإقليمية واملحلية م�ؤهلة
خف�ض �أ�سعار الفائدة ال�سلبية على ت�سهيالت الودائع �إىل �سالب
.)2015  (يف دي�سمرب٪0.30
ومن �أجل رفع معدل الت�ضخم ال�سائد قريب ًا من ال�صفر يف املئة
 قدم بنك اليابان املركزي يف،٪2 اىل هدف ا�ستقراره قريب ًا من
، تدابري تكميلية لتدابريه النقدية التخفيفية2015 دي�سمرب عام
 والتي مت تو�سعتها يف2013 الكمية والنوعية (املعتمدة يف �أبريل
 و�شملت هذه التدابري دعم ا�ستثمار ال�شركات يف.)2014 �أكتوبر
 و�ضع برنامج جديد ل�شراء تبادل- ر�أ�س املال املادي والب�شري
الأموال املتداولة (�صناديق اال�ستثمار املتداولة) وتعزيز تدبري
 �صندوق لدعم وتعزيز �أ�س�س النمو االقت�صادية،املخ�ص�صات
وكذلك تو�سيع قائمة من ال�ضمانات امل�ؤهلة لتوفري بنك للح�صول
 ومتديد متو�سط فرتة اال�ستحقاق املتبقية من،على االئتمان
 وزيادة احلد الأق�صى،م�شرتيات ال�سندات احلكومية اليابانية
 على، عموما.لإ�صدارات �صناديق اال�ستثمار العقاري ل�شرائها
الرغم من �أن الظروف املالية ال تزال متكيفة يف االقت�صادات
 فقد �ساهم عدم اليقني املحيط بوترية الزيادة يف،املتقدمة
 والتقلبات املالية بخلق ظروف مالية،�أ�سعار الفائدة االمريكية
 وانخفا�ض، وتراجع تدفقات ر�أ�س املال،خارجية �أكرث ت�شددا
.قيمة العملة يف العديد من دول الأ�سواق النا�شئة والنامية
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Monetary policy responses in EMDEs have also
differed across countries, reflecting differences in
inflation pressures, other domestic macroeconomic
conditions, and the external environment. While some
countries have increased policy rates (e.g., Brazil and
South Africa) in response to currency depreciation
and associated inflation pressures, some others have
reduced rates (India, China - which also cut the reserve
requirements to boost lending) to support growth.
Russia also cut its key policy rates successively in 2015
(after the very sharp increase in December 2014 to
17%) to fight domestic recession, despite high inflation
caused by currency depreciation.

Policy Developments in Qatar

تطورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

وقد اختلفت ا�ستجابات ال�سيا�سة النقدية يف دول الأ�سواق
 والتي تعك�س الفروق،النا�شئة والنامية �أي�ضا يف خمتلف البلدان
 وغريها من ظروف االقت�صاد الكلي،يف ال�ضغوط الت�ضخمية
 ويف حني �أن بع�ض الدول زادت �أ�سعار. والبيئة اخلارجية،املحلية
الفائدة (على �سبيل املثال الربازيل وجنوب �أفريقيا) ا�ستجابة
 ف�إن،النخفا�ض قيمة العملة وال�ضغوط الت�ضخمية املرتبطة بها
 التي قل�صت �أي�ضا-  ال�صني،البع�ض الآخر قد خف�ضتها (الهند
 كما خف�ضت.متطلبات االحتياطي لتعزيز الإقرا�ض) لدعم النمو
2015 رو�سيا �أي�ض ًا �أ�سعار الفائدة الرئي�سية ل�سيا�ستها يف عام
) ملحاربة٪17  �إىل2014 (بعد الزيادة احلادة جدا يف دي�سمرب
 على الرغم من ارتفاع معدالت،الركود االقت�صادي يف البالد
.الت�ضخم الناجم عن انخفا�ض قيمة العملة

تط ّورات ال�سيا�سة يف قطر

In the backdrop of weak global economic recovery,
low oil prices, divergent monetary policies in advanced
economies, global financial market volatilities as well
as geopolitical developments, the Qatar Central Bank
(QCB) continued with its main objective of maintaining
the exchange rate peg while ensuring monetary and
financial stability. While keeping the key policy rates
unchanged in 2015, QCB proactively managed
liquidity to ensure comfortable liquidity in the system
and stability of interest rates so as to facilitate adequate
flow of credit to the productive sectors of the economy
to support growth with economic diversification. The
moderation of inflation in 2015 further enabled QCB
to continue with its accommodative policy stance
during the year.

 وانخفا�ض �أ�سعار،يف ظل �ضعف االنتعا�ش االقت�صادي العاملي
، وال�سيا�سات النقدية املتباينة يف االقت�صادات املتقدمة،النفط
 وكذلك التطورات،والتقلبات يف الأ�سواق املالية العاملية
 حافظ م�صرف قطر املركزي على هدفه الرئي�سي،اجليو�سيا�سية
باحلفاظ على ربط �سعر ال�صرف مع �ضمان اال�ستقرار النقدي
 وبينما حافظ امل�صرف على �أ�سعار الفائدة الرئي�سية.واملايل
 ف�إنه �أدار على نحو ا�ستباقي ال�سيولة ل�ضمان،2015 دون تغيري يف
 وذلك، وا�ستقرار �أ�سعار الفائدة،�سيولة مريحة يف النظام
لت�سهيل تدفق كاف من االئتمان للقطاعات الإنتاجية لالقت�صاد
 و�ساهم اعتدال الت�ضخم يف.لدعم النمو والتنويع االقت�صادي
 يف متكني م�صرف قطر املركزي من موا�صلة �سيا�سته2015 عام
.النقدية املتكيفة خالل العام

With the objective of promoting financial stability,
QCB further strengthened the implementation of
the Basel III framework underway since January
2014 and various macro-prudential policies. In order
to implement a framework to promote a stable and
sustainable funding structure and encourage better
assessment of funding risk across all balance sheet
and off-balance sheet items, QCB began phased
implementation of Net Stable Funding Ratio (NSFR)
in March 2015. Accordingly, banks were advised to
maintain NSFR at a minimum of 70% by end of 2015
and increase by 10% annually to achieve 100% limit
by 2018. Similarly, as per the requirements of phased
implementation of the Liquidity Coverage Ratio (LCR)
since 2014, banks needed to maintain LCR of 70%
in 2015 to reach the target of 100% by 2018 for the
short-term resilience of their liquidity risk profile. The
implementation of these measures in a phased manner
is in line with the graduated approach suggested in
the Basel III framework. Banks have reported LCR and

 عمل م�صرف قطر املركزي كذلك،بهدف تعزيز اال�ستقرار املايل
،2014  اجلاري تنفيذه منذ يناير3 على تقوية تنفيذ �إطار بازل
 ومن �أجل تنفيذ.وكذلك خمتلف ال�سيا�سات التحوطية الكلية
�إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل امل�ستقر وامل�ستدام وت�شجيع تقييم
�أف�ضل ملخاطر التمويل يف جميع بنود امليزانية العمومية وخارج بنود
 بد�أ م�صرف قطر املركزي على مراحل تنفيذ،امليزانية العمومية
، وبناء على ذلك.2015 �صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر من مار�س
٪70 ُن�صحت البنوك باحلفاظ على هذه الن�سبة مبا ال يقل عن
 �سنويا لتحقيق٪10  و�أن يتم رفعها بن�سبة،2015 بحلول نهاية عام
 ووفقا ملتطلبات، وباملثل.2018  بحلول عام٪100 احلد الأق�صى
 ف�إن،2014 التنفيذ التدريجي لن�سبة تغطية ال�سيولة منذ عام
 لت�صل2015  يف٪70 على البنوك احلفاظ على الن�سبة مب�ستوى
 فيما يتعلق مبرونة2018  بحلول عام٪100 �إىل الهدف بن�سبة
 وتنفيذ هذه التدابري.خماطر ال�سيولة لديها على املدى الق�صري
.٣ على مراحل متا�شي ًا مع النهج التدريجي املقرتح يف اطار بازل
 ون�سبة تغطية،وجدير بالذكر �إن ن�سبتي �صايف التمويل امل�ستقر
 وعالوة.2015 ال�سيولة لدي البنوك كانت فوق احلد الأدنى يف عام
 مت تعديل مبادئ حوكمة ال�شركات للبنوك يف يوليو عام،على ذلك
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NSFR above the minimum requirements in 2015. A
consultative paper on foreign exchange open position
limits was issued in October 2015.

 ورقة ا�ست�شارية عن حدود مراكز2015  و�صدرت يف �أكتوبر.2015
.ال�صرف الأجنبي املفتوحة

Further, corporate governance principles for banks
were amended in July 2015. These, along with the
earlier issued regulations and prudential guidelines
as regards phased implementation of Loan-toDeposit (LTD) ratio and capital charge for Domestic
Systemically Important Banks (DSIB) will allow the
banks to conduct their banking business under a
healthy financial environment. Moreover, the Financial
Stability and Risk Control Committee has been
working to promote regulatory coordination among
the apex regulators and augment management of
systemic risks. Overall, macro-prudential policy has
been playing a complementary role to monetary policy
in promoting macro-financial stability in Qatar.

 تعديل لوائح حوكمة ال�شركات2015  مت يف يوليو،و�إىل جانب ذلك
ً  وهذه �إ.للبنوك
،ىل جانب التعليمات التي �صدرت يف وقت �سابق
ُ
واملبادئ التوجيهية االحرتازية �أعتربت كتنفيذ لن�سبة القرو�ض
�إىل الودائع ون�سبة ر�سوم ر�أ�س املال للبنوك املحلية النظامية
الهامة التي �ست�سمح للبنوك ملمار�سة العمل امل�صريف يف ظل
 و �أكرث من هذا ف�إن جلنة اال�ستقرار املايل.بيئة مالية �صحية
ومراقبة املخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التن�سيق التنظيمي
 وعموم ًا لعبت.بني املنظمني وحت�سني �إدارة املخاطر النظامية
 دورا مكمال يف تعزيز اال�ستقرار املايل الكلي،ال�سيا�سة النقدية
.يف قطر

2015 التط ّورات النقد ّية خالل عام
)النقود االحتياطية (القاعدة النقدية

Monetary Developments During 2015
Reserve money
During 2015, base money or reserve money (M0)
declined in contrast to an increase witnessed during
2014 (Table 2-1). The year-on-year (y-o-y) growth of
M0, started the year with a negative growth (-15.0%)
and became positive in May and continued during
June and July. Thereafter, it again turned negative and
closed the year with a negative growth (-10.2%).

 انخف�ضت القاعدة النقدية �أو النقود االحتياطية،2015 خالل عام
.)1-2  (اجلدول2014  ) على النقي�ض من زيادتها يف عام.(م
،وقد بد�أت النقود االحتياطية العام بنمو �سلبي على �أ�سا�س �سنوى
 و�أ�صبح �إيجابيا يف مايو وا�ستمر كذلك خالل،)٪15.0-( بن�سبة
 حتول النمو مرة �أخرى �إىل �سلبي، وبعد ذلك.�شهري يونيو ويوليو
.)%10.2-( واختتم العام بتحقيق معدل منو �سلبي بن�سبة

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

 مكونات النقود االحتياطية:1-2 جدول
)( مليون ريال

كما يف نهاية
2015 دي�سمرب
As on
end-Dec
2015

2015/2014

قيمة

%

Amount

2014/2013

قيمة

%

Amount

(I) Currency issued

14985

909

6.5

1735

14.1

(II) Total reserves (a + b)

33595

819

2.5

1677

5.4

a. Required reserves

30480

1939

6.8

3077

12.1

b. Excess reserves

3115

-1120

-26.4

-1400

-24.9

82

-7276

-98.9

6759

1128.1

48662

-5547

-10.2

10171

23.1

(III) Others
(IV) M0 [(I)+(II)+(III)]
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The y-o-y decline in the monetary base in 2015 was
reflected, among the components, in the sharp decline
in “Others” viz., QMR deposits, partly reflecting
auctions of treasury bonds during the second half of
the year (Table 2-1). Moreover, the growth in currency
issued as well as total reserves were lower than that
in 2014. The deceleration in growth of total reserves
was on account of moderation in growth of required
reserves reflecting lower deposit growth, especially
due to decline in public sector deposits with banks,
as well as decline in excess reserves. The decline in
excess reserves in part reflected proactive liquidity
management by banks in view of higher growth in
credit relative to deposit.

وقد انعك�س هذا االنخفا�ض على �أ�سا�س �سنوي يف القاعدة النقدية
، يف انخفا�ض حاد يف "�أخرى" وهي، على املكونات،2015 يف عام
 مما يعك�س جزئيا مزادات �سندات،ودائع ال�سوق النقد القطري
 وعالوة.)1-2 اخلزانة خالل الن�صف الثاين من العام (اجلدول
 كان النمو يف النقد امل�صدر وكذا �إجمايل االحتياطيات،على ذلك
 وكان التباط�ؤ يف منو �إجمايل.2014 �أقل مما كان عليه يف عام
،االحتياطيات على ح�ساب االعتدال يف منو االحتياطي الإلزامي
 خا�صة ب�سبب االنخفا�ض يف ودائع،ويعك�س منو �أقل يف الودائع
 ف�ضال عن انخفا�ض يف االحتياطيات،القطاع العام مع البنوك
 وتراجع االحتياطيات الفائ�ضة يف جزء منه يعك�س.الفائ�ضة
�إدارة ال�سيولة الإ�ستباقية من قبل البنوك يف �ضوء النمو العايل يف
.االئتمان ن�سبة �إىل الودائع

Among the drivers of reserve money, the decline in
M0 was due to the decline in net foreign assets (NFA)
of the QCB, which more than fully offset the increase
in net domestic assets (NDA) (Chart 2-1). The decline
in NFA was due to the decline in holding of foreign
securities and balances with foreign banks. The
increase in NDA was due to the increase in net claims
on the government reflecting a reduction in dues to
government during the year.

). يعود انخفا�ض (م،بني العوامل امل�ؤثرة يف النقود االحتياطية
،�إىل انخفا�ض يف �صايف املوجودات الأجنبية مل�صرف قطر املركزي
وهو ما عو�ض و�أكرث الزيادة يف �صايف املوجودات املحلية (ر�سم
 ويعود الرتاجع يف �صايف املوجودات الأجنبية �إىل،)1-2 بياين
انخفا�ض موجودات الأوراق املالية الأجنبية والأر�صدة لدى البنوك
 وجاءت الزيادة يف �صايف املوجودات املحلية من الزيادة،الأجنبية
 مبا يعك�س انخفا�ضا يف.يف امل�ستحقات ال�صافية على احلكومة
.امل�ستحقات للحكومة خالل العام

Chart 2-1: Drivers of Reserve Money

 العوامل امل�ؤثرة يف النقود االحتياطية:1-2 ر�سم بياين

QCB’s net international reserves stood at QR 133.8
billion at the end of 2015 as compared with QR 155.2
billion in 2014. At this level, reserves are adequate
in 2015, based on a host of traditional measures of
reserve adequacy, suggesting that the QCB has
adequate cushion of reserves to meet contingencies
(Table 2-2). Generally, in a pegged exchange rate
regime, foreign currency reserves must be sufficient to
cover 100% of reserve money (M0) and, as a simple

بلغ �صايف االحتياطيات الدولية مل�صرف قطر املركزي يف نهاية
 مليار155.2  مليار ريال مقارنة مع133.8  نحو2015 عام
 ف�إن االحتياطيات كافية، وعلى هذا امل�ستوى.2014 ريال يف عام
 ا�ستناد ًا �إىل جمموعة من املعايري التقليدية لكفاية،2015 يف عام
 مما ي�شري �إىل �أن م�صرف قطر املركزي لديه و�سادة،االحتياطي
.)2-2 كافية من االحتياطيات ملواجهة احلاالت الطارئة (اجلدول
 يجب �أن تكون احتياطيات، يف نظام �سعر ال�صرف الثابت،عموما
،). من النقود االحتياطية (م٪100 العملة االجنبية كاف لتغطية
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وكقاعدة ب�سيطة �أن تغطي ثالثة �أ�شهر من واردات ال�سلع
واخلدمات .بع�ض امل�ؤ�شرات الأخرى مثل �أ) الإحتياطيات كن�سبة
من النقد امل�صدر ،ب) �أو كن�سبة من عر�ض النقد مبعناه الوا�سع .و
(ج) �أو كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل.

rule of thumb, cover three months of imports of goods
and services. Some other indicators such as reserves
as a ratio of (i) currency issued; (ii) broad money; and
(iii) GDP are also used.

جدول  :2-2م�ؤ�شرات كفاية االحتياطيات الدولية

Table 2-2: Reserves Adequacy Indicators

الن�سبة

Ratio

2015

2014

2013

االحتياطيات /م٪ .

275.1

286.3

344.4

)Reserves/M0 (%

االحتياطيات /النقد امل�صدر ٪

893.2

1102.5

1229.0

)Reserves/Currency (%

االحتياطيات /عر�ض النقد الوا�سع ٪

25.7

30.8

33.3

)Reserves/M2 (%

االحتياطيات  /الناجت املحلي الإجمايل ٪
االحتياطيات /الواردات من ال�سلع واخلدمات
(بال�شهور)

22.0

20.3

20.6

)Reserves/GDP (%

7.4

8.0

8.5

Reserves/Imports of Goods & Services
)(in months

عر�ض النقد

Money Supply

تباط�أ منو عر�ض النقدي مبفهومه ال�ضيق (م )1خالل عام 2015
باملقارنة مع العام ال�سابق مما يعك�س التباط�ؤ يف منو كل من الودائع
حتت الطلب والنقد املتداول (اجلدول .)3-2

Growth in money supply as represented by narrow
money (M1) decelerated during 2015 as compared
to the previous year reflecting deceleration in growth
of both demand deposits and currency in circulation
(Table 2-3).

جدول  :3-2مكونات عر�ض النقد
(باملليون ريال)

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

2014/2013

املكونات

2015/2014

كما يف نهاية دي�سمرب 2015

Components

%

قيمة

Amount

As on
end-Dec 2015

710

11033

(I) Currency in Circulation

115892

(II) Demand Deposits
])(III) M1 [(I) + (II

%

قيمة

النقد يف التداول
ودائع حتت الطلب

12.1

1118

6.9

17.8

17207

1.7

1958

عر�ض النقد مبفهومه ال�ضيق (م)1

17.3

18325

2.1

2668

126925

�شبه النقد (�أ+ب)
�أ .الودائع لأجل
ب .الودائع بالعمالت الأجنبية

8.6

29985

3.9

14689

394458

)(IV) Quasi Money (a + b

7.3

15212

8.5

18980

242417

a. Time Deposits

10.4

14773

-2.7

-4290

152041

b. Deposits in Foreign Currencies

عر�ض النقد مبفهومه الوا�سع (م)2

10.6

48310

3.4

17358

521383

])M2 [(III)+(IV
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Domestic liquidity growth, as captured by broad money
(M2), decelerated in 2015 compared to the previous
year (Table 2-3). The income velocity of circulation of
money − the ratio of nominal GDP to M2 − declined to
1.2 in 2015 from 1.5 in 2014 on account of the decline
in nominal GDP during the year.

)2 ممثلة بعر�ض النقد مبعناه الوا�سع (م،تباط�أ منو ال�سيولة املحلية
 وانخف�ضت.)3-2  مقارنة بالعام ال�سابق (اجلدول2015 يف عام
�سرعة تداول الدخل–�أي ن�سبة الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي �إىل
 يف1.5  من2015  يف عام1.2 ) �إىل2عر�ض النقد الوا�سع (م
نتيجة انخفا�ض يف الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي, 2014 عام
.يف عام التقرير

The decline in M0 as against lower growth in M2 was
reflected in the broad money multiplier (M2/M0),
which increased to 10.7 at the end of 2015 from 9.3
at the end of 2014. In terms of the behavioural ratios,
the increase is attributed to the decrease in the othersdeposit (O/D) ratio, with the currency-deposit (C/D)
and the total reserve-deposit (TR/D) ratios remaining
broadly unchanged from 2014.

) على2) مقابل منو �أقل يف (م0وقد انعك�س االنخفا�ض يف (م
 يف نهاية10.7 ) الذي ارتفع �إىل0م/2م�ضاعف النقود الوا�سع (م
 وعلى �صعيد الن�سب.2014  يف نهاية عام9.3  من2015 عام
 تعزى الزيادة �إىل انخفا�ض يف ن�سبة (الأخرى �إىل،ال�سلوكية
 وبقيت ن�سبة (�إجمايل،) مع (ن�سبة النقد �إىل الودائع،)الودائع
.2014 الإحتياطي �إىل الودائع) دون تغيري على نطاق وا�سع من عام

Among the components, the lower growth of M2 was
due to lower growth in both M1 and quasi-money
(Table 2-3). The lower growth in quasi money was due
to the decline in foreign currency deposits. Reflecting
the decline in foreign currency deposits and small
growth of M2, the “dollarization ratio” (proportion of
foreign currency deposits in M2) fell to 29.2% in 2015
from 31.0% in 2014.

)2 كان االنخفا�ض يف معدالت النمو يف (م،ومن بني املكونات
) و�شبه النقد (جدول1نتيجة النخفا�ض النمو يف كل من (م
 وقد حتقق الإنخفا�ض يف �شبه النقد نتيجة انخفا�ض الودائع.)3-2
 وكان من حم�صلة انخفا�ض الودائع بالعمالت.بالعمالت الأجنبية
) �أن ن�سبة الدولرة (ن�سبة الودائع2 والنمو املحدود يف (م،الأجنبية
2015  يف عام٪29.2  ) قد انخف�ضت �إىل2بالعملة الأجنبية يف م
.2014  يف عام٪31.0 من

Among the drivers of M2, NFA of the banking system
recorded a sharp decline in 2015 as against the
increase in the previous year, while NDA registered a
higher order increase compared to the previous year.
The higher growth in NDA, in turn, reflected increase
in net claims on government and credit as compared
to the previous year (Chart 2-2). Other items (net) was
broadly stable.

 �سجل،)2ومن بني العوامل الأخرى امل�ؤثرة على عر�ض النقد (م
 مقابل،2015 �صايف املوجودات الأجنبية انخفا�ض ًا حاد ًا يف عام
 بينما �سجل �صايف املوجودات املحلية،ارتفاعه يف العام ال�سابق
 وقد نتجت الزيادة يف �صايف.ارتفاع ًا �أعلى منه يف العام ال�سابق
املوجودات املحلية بدورها من زيادة �صايف امل�ستحقات على
.)2-2  مقارنة بال�سنة ال�سابقة (ر�سم بياين،احلكومة واالئتمان
.وكان �صايف البنود الأخرى م�ستقر ًا ب�شكل وا�سع

Chart 2-2: Net Domestic Assets

 �صايف املوجودات املحلية:2-2 ر�سم بياين
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Total credit (both inside and outside Qatar) increased
by QR 98.5 billion (15.1%) in 2015 as compared with
the increase of QR 74.8 billion (13.0%) in 2014. In terms
of sectors, credit to private sector rose significantly
reflecting robust non-hydrocarbon sector growth as
well as government’s push for greater involvement
of the private sector as part of the economic
diversification strategy (Chart 2-3). Reflecting the
continued infrastructure investment plans as well as
streamlining of investments by the government for
improving efficiency, public sector credit witnessed
a moderate growth in 2015 as against a decline
recorded last year. This was also in line with the low oil
price induced decline in public sector deposits during
the year.

 مليار98.5 ارتفع �إجمايل االئتمان (داخل قطر وخارجها) بنحو
 مليار74.8  باملقارنة مع،2015  يف عام٪15.1 ريال وبن�سبة
 ومن حيث التوزيع القطاعي.2014  يف عام٪13  وبن�سبة،ريال
 مبا يعك�س النمو القوي،ارتفع ائتمان القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري
 واهتمام احلكومة ب�إعطاء القطاع،للقطاعات غري الهيدروكربونية
اخلا�ص دور ًا �أكرب يف ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي (ر�سم بياين
2015  وقد �شهد ائتمان القطاع العام منو ًا معتد ًال يف عام.)3-2
 وجاء االرتفاع نتيجة ا�ستمرار خطط،2014 مقارنة برتاجع يف عام
 واال�ستثمارات امل�ستمرة من جانب،اال�ستثمار يف البنية التحتية
 كما جاء االرتفاع امل�شار �إليه نتيجة.احلكومة لتح�سني الفعالية
 وت�أثري ذلك على تراجع ودائع القطاع العام،تراجع �أ�سعار النفط
.خالل ال�سنة

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

 مكونات الزيادة يف الإئتمان:3-2 ر�سم بياين
ح�سب القطاعات

The robust growth in private sector credit during
2015 was driven mainly by higher growth in credit
to real estate and industrial sectors (Table 2-4). The
higher credit growth to these sectors was in line with
robust growth in their economic activities. At the
same time, continued strong growth, albeit with some
moderation, in credit to general trade, contractors and
consumption also provided support.

2015 يعزى النمو القوي يف االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص خالل
�أ�سا�سا لنمو �أعلى يف االئتمان املقدم �إىل القطاع العقاري والقطاعات
 وجاء منو االئتمان العايل لهذه القطاعات.)4-2 ال�صناعية (اجلدول
، يف الوقت نف�سه.مبا يتما�شى مع النمو القوي يف الأن�شطة االقت�صادية
 منو،�شهدت قطاعات التجارة العامة واملقاولني والقطاع اال�ستهالكي
 وهو ما، و�إن مع بع�ض الإعتدال،قوي ًا يف االئتمان الذي ح�صلت عليه
.�ساهم يف تعزيز منو ائتمان القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا
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)٪(  منو ائتمان القطاع اخلا�ص:4-2 جدول

Table 2-4: Growth in Private Sector Credit (%)

Components

2015/2014

2014/2013

19.7

20.3

Private Credit
of which

1. General Trade

22.6

33.9

2. Industry

41.3

11.1

3. Contractors

23.6

30.2

4. Real Estate

27.4

11.4

5. Consumption

16.9

23.5

6. Services

5.9

19.7

7. Others

7.1

6.8

Note: This does not include credit outside Qatar

املكونات
ائتمان القطاع اخلا�ص

:منه
 التجارة العامة.1
 ال�صناعة.2
 املقاولون.3
 العقارات.4
 القطاع اال�ستهالكي.5
 اخلدمات.6
 �أخرى.7
 هذه البيانات ال ت�شمل االئتمان خارج قطر:مالحظة

In 2015, there was also a significant change in the
currency composition of total credit as compared to
the previous year. Local currency credit decelerated
considerably, while foreign currency credit increased
sharply due to increase in foreign currency credit both
inside and outside Qatar (Chart 2-4). Lending inside
Qatar in foreign currency increased to QR 141.0
billion in December 2015 (18.7% of total loans and
12.7% of total assets of the banking system) from QR
101.3 billion in December 2014 (15.5% of total loans
and 10.1% of total assets of the banking system).
The increase in foreign currency credit outside Qatar,
however, was in line with the sharp increase in foreign
currency deposits for non-resident.

 كان هناك �أي�ضا تغيريا كبريا يف مكونات العملة من،2015 يف عام
 وتباط�أ االئتمان بالعملة.�إجمايل االئتمان مقارنة مع العام ال�سابق
 يف حني ارتفع االئتمان امل�صريف بالعملة،املحلية �إىل حد كبري
الأجنبية ب�شكل كبري �سواء داخل قطر �أو خارجها (ر�سم بياين
 وقد ارتفعت قيمة القرو�ض داخل قطر بالعمالت الأجنبية.)4-2
 من �إجمايل٪18.7( 2015  مليار ريال يف دي�سمرب141.0 �إىل
) من �إجمايل موجودات النظام امل�صريف٪12.7 القرو�ض و
 من �إجمايل%15.5( 2014  مليار ريال يف دي�سمرب101.3 من
.) من �إجمايل موجودات النظام امل�صريف٪10.1 القرو�ض و
 مع،وتزامنت الزيادة يف االئتمان بالعملة الأجنبية خارج قطر
.الزيادة احلادة يف ودائع العمالت الأجنبية لغري املقيمني

Chart 2-4: Currency Composition of Increase in Credit

 مكونات الزيادة يف االئتمان ح�سب العملة:4-2 ر�سم بياين

Note: This relates to all banks, including the development bank
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ّ
الت�ضخم

Inflation
In 2015, Qatar witnessed a moderation of inflation
partly reflecting the positive impact of low global
commodity prices and currency appreciation in line with
the strengthening of the US dollar. Inflation, measured
by year-on-year change in the consumer price index
(CPI) at the new base (Base Year: 2013=100), averaged
1.8% in 2015 as compared with 3.4% in 2014.The
moderation was in line with easing of global inflation,
led by advanced economies, reflecting sharp decline in
global oil and other commodity prices, and weakness
in global manufacturing weighing on traded goods’
prices. According to the IMF’s international primary
commodity price indices (Base 2005=100), global crude
oil prices, on an average, fell by 47%in 2015, while
non-fuel commodity prices declined by around 17%,
within which, food prices also declined by 17%.It may
be noted that global non-fuel commodity prices impact
import prices and feed through domestic producers’
prices and eventually reflects on consumer prices.

 �شهدت قطر اعتدا ًال يف الت�ضخم يعك�س جزئيا الأثر،2015 يف عام
 وارتفاع قيمة العملة،الإيجابي النخفا�ض الأ�سعار العاملية لل�سلع
 والت�ضخم مقا�سا بالتغري.متا�شيا مع ارتفاع قيمة الدوالر الأمريكي
2013 : (ب�سنة �أ�سا�س جديدة،ال�سنوي يف م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك
 يف٪3.4  مقارنة مع2015  يف عام٪1.8 ) والذي بلغ نحو100 =
، وقد جاء االعتدال متم�شي ًا مع انخفا�ض يف الت�ضخم العاملي،2014
 ومبا يعك�س انخفا�ضا حادا يف �أ�سعار،تقوده االقت�صادات املتقدمة
 و�ضعف يف الت�صنيع العاملي،النفط العاملية و�أ�سعار ال�سلع الأخرى
 ووفقا مل�ؤ�شرات �أ�سعار ال�سلع.مبا �ضغط على �أ�سعار ال�سلع املتداولة
= 2005 الأولية الدولية ل�صندوق النقد الدويل (ب�سنة �أ�سا�س
 قد انخف�ضت يف املتو�سط، ف�إن �أ�سعار النفط اخلام العاملية،)100
 يف حني انخف�ضت �أ�سعار ال�سلع غري،2015  يف عام٪47 بن�سبة
 ومنها �أ�سعار املواد الغذائية التي انخف�ضت،٪17 النفطية بن�سبة
 وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سلع غري النفطية،٪17 �أي�ضا بن�سبة
العاملية ت�ؤثر يف �أ�سعار الواردات ومن ثم ينتقل الت�أثري �إىل �أ�سعار
. ومن ثم ينعك�س ذلك على �أ�سعار امل�ستهلك،املنتجني املحليني

The moderation in average inflation during 2015 was
attributed to the price decline witnessed by four major
groups of CPI – ‘clothing & footwear’, ‘communication’,
‘recreation & culture’, and ‘miscellaneous goods &
services’ – and moderation in growth of three other
major groups – ‘housing, water, electricity & gas’,
‘furniture & household equipment’, and ‘health’.
This was partly offset by higher inflation recorded by
three groups – ‘tobacco’, ‘transport’, and ‘education’.
On the other hand, ‘restaurants & hotels’, and ‘food
& beverages’ recorded subdued inflation. It may
be noted that the new CPI (Base year 2013=100) is
classified into twelve major groups to better reflect on
individual consumption and their relative importance
in the consumption basket.

 النخفا�ض،2015 يعزى االعتدال يف معدل الت�ضخم خالل عام
الأ�سعار يف �أربع جمموعات رئي�سية من م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك
 و'ال�سلع،' 'الرتفيه والثقافة،' 'االت�صاالت،'هي 'املالب�س والأحذية
 و�إعتدال منو الأ�سعار يف ثالث جمموعات-'واخلدمات املتنوعة
'الأثاث،'  والغاز، والكهرباء، واملياه،رئي�سية �أخرى هي 'ال�سكن
 وقد مت تعوي�ض ذلك جزئيا.' و 'ال�صحة،'والتجهيزات املنزلية
من خالل ارتفاع معدالت الت�ضخم التي �سجلتها ثالث جمموعات
 �سجلت كل من، من ناحية �أخرى.' و 'التعليم،' 'النقل،'هي 'التبغ
 و 'الأغذية وامل�شروبات' معدالت،' 'املطاعم والفنادق:حمموعات
 وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك.ت�ضخم منخف�ض
) ي�صنف �إىل اثني ع�شر100 = 2013 اجلديد (ب�سنة �أ�سا�س
جمموعة رئي�سية لتعك�س على نحو �أف�ضل ا�ستهالك الفرد و�أهميتها
.الن�سبية يف �سلة اال�ستهالك

Among the major groups, the price index of ‘education’
witnessed the maximum average increase of 13.5% in
2015 as compared with 1.2% a year ago, due to rising
education fees, probably reflecting limited capacity.
However the price index of ‘housing, water, electricity &
gas’ recorded a lower increase, which probably reflect
partly the impact of some improvement in housing
supply, as population pressures largely continued.
This could also suggests that the introduction of slab
tariff system for water and electricity for non-Qatari
residential consumers by Kahramaa in September
2015 might have only had a small impact on inflation,
partly due to their lower weights in the CPI. Although
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""التعليم

 �شهد الرقم القيا�سي لأ�سعار،بني املجموعات الرئي�سية
 مقارنة مع٪13.5  م�سج ًال2015 �أعلى معدل زيادة خالل عام
 ورمبا، وذلك ب�سبب ارتفاع ر�سوم التعليم، يف العام ال�سابق٪1.2
 وقد �شهد الرقم القيا�سي.بت�أثري الطاقات اال�ستيعابية املحدودة
 واملياه والكهرباء والغاز" ت�سجيل معدل،لأ�سعار جمموعة "ال�سكن
، مما يعك�س جزئيا ت�أثري التح�سن يف املعرو�ض من امل�ساكن،�أقل
 وميكن �أن ي�شري.بت�أثري ا�ستمرار ال�ضغوط ال�سكانية �إىل حد كبري
�أي�ضا �إىل �إن �إدخال نظام التعريفة اجلديدة للمياه والكهرباء
2015 للم�ستهلكني من غري القطريني من قبل كهرماء يف �سبتمرب
 ويرجع ذلك جزئيا �إىل،قد يكون له ت�أثري �ضئيل على الت�ضخم
 وعلى الرغم.انخفا�ض وزنه الن�سبي يف م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني
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average increase in the ‘transport’ price index was
higher in 2015, this largely reflected the higher growth
(y-o-y 6.6%) recorded during January-April 2015,
partly reflecting the pass-through of increase in diesel
prices by 50% effective May 1, 2014; the growth
rate moderated reflecting the base effect since May
2015. Moreover, despite growing demand for various
consumer goods in view of sustained population
growth, price pressures were marginal in case of ‘food
& beverages’, ‘clothing & footwear’, and ‘furniture &
household equipment’ reflecting subdued imported
inflation. This, in turn, reflected the impact of decline
in global commodity prices and appreciation of the
Qatari Riyal in line with the US dollar against a basket
of currencies. In addition, prices of various domestic
services like ‘health’, ‘communication’ ‘recreation &
culture’, ‘restaurants & hotels’ and ‘miscellaneous
goods & services’ also remained contained - either
witnessing marginal decline or increase- during 2015.

من �أن متو�سط الزيادة يف م�ؤ�شر �أ�سعار 'النقل' كانت �أعلى يف عام
 �إال �أن هذا يعك�س �إىل حد كبري الزيادة يف معدالت النمو،2015
) التي �سجلت خالل الفرتة من يناير �إىل٪6.6 (على �أ�سا�س �سنوي
 مما يعك�س جزئيا الزيادة يف �أ�سعار الديزل بن�سبة،2015 �أبريل
؛ وقد اعتدل النمو منذ مايو2015  �إعتبارا من الأول من مايو٪50
 وعلى الرغم، وعالوة على ذلك. بت�أثري القاعدة اجلديدة2015
من الطلب املتزايد على ال�سلع اال�ستهالكية املختلفة يف �ضوء النمو
 كانت �ضغوط الأ�سعار هام�شية يف حالة "الأغذية،ال�سكاين املطرد
" و "الأثاث والتجهيزات املنزلية،" "املالب�س والأحذية،"وامل�شروبات
 حدث بت�أثري، بدوره، وهذا.مبا يعك�س تلطيف الت�ضخم امل�ستورد
انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع العاملية وارتفاع قيمة الريال القطري متا�شيا
، وبالإ�ضافة �إىل ذلك.مع الدوالر الأمريكي �أمام �سلة من العمالت
،' 'االت�صاالت،'ف�إن �أ�سعار اخلدمات املنزلية املختلفة مثل 'ال�صحة
 'املطاعم والفنادق' و 'ال�سلع واخلدمات املتنوعة' قد،''الرتفيه والثقافة
.2015 �شهدت �إما انخفا�ضا �أو ارتفاع ًا هام�شيا خالل عام

Table 2-5: Annual Average
CPI Inflation (%)

 معدل الت�ضخم ال�سنوي للرقم القيا�سي:5-2 جدول
)٪( لأ�سعار امل�ستهلك
)100=2013 (�سنة الأ�سا�س
(Base year 2013 = 100)

Item

2015

Food and Beverages

0.2

0.8

Tobacco

4.6

9.0

Clothing and Footwear

2.4

-0.2

Housing, Water, Electricity and Gas

7.8

2.9

Furniture and Household Equipment

5.3

0.7

Health

1.7

0.1

Transport

2.3

4.1

Communication

-0.4

-0.4

Recreation and Culture

4.6

-2.7

Education

1.2

13.5

Restaurants and Hotels

0.6

0.6

Miscellaneous Goods and Services

0.5

-0.4

الأغذية وامل�شروبات
التبغ
املالب�س والأحذية
امل�سكن واملاء والكهرباء والغاز
الأثاث والتجهيزات املنزلية
ال�صحة
النقل
االت�صاالت
الرتفيه والثقافة
التعليم
املطاعم والفنادق
ال�سلع واخلدمات املتفرقة

Household Consumption (CPI)

3.4

1.8

اال�ستهالك العائلي

Source: Ministry of Development Planning & Statistics

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 2015, inflation was driven
mainly by ‘education’, ‘housing, water, electricity &
gas’ and ‘transport’ as reflected in their weighted
contributions (Chart 2-5). In contrast, ‘recreation and
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 وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء:امل�صدر

ت�شري م�ؤ�شرات املجموعات الرئي�سية �إىل ال�ضغوط الناجمة عن
 يف حني �أن امل�ساهمة املرجحة لكل جمموعة متيز،كل جمموعة
،2015  و ُيعزى الت�ضخم يف عام.نتائج العوامل الفعلية للت�ضخم
" واملياه والكهرباء والغاز، "ال�سكن،"ب�شكل رئي�سي �إىل "التعليم
و"النقل" كما هو مبني يف امل�ساهمات املرجحة لها (ر�سم بياين
 ف�إن جمموعة "الرتفيه والثقافة" قد �ساعدت، يف املقابل.)5-2
201٥ تقرير اال�ستقرار املايل
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culture’ dampened inflation with a significant negative
contribution, which reflected both the decline in prices
as well as its higher weight in the CPI basket. The
contributions of other groups to overall inflation were
minimal on either direction.

يف تلطيف الت�ضخم مب�ساهمة �سلبية كبرية والناجتة عن تدين
�أ�سعارها من جانب والوزن الن�سبي املرتفع لها يف �سلة م�ؤ�شر
 �أما باقي املجموعات فقد كانت.�أ�سعار امل�ستهلك من جانب �أخر
.م�ساهماتها يف الت�ضخم العام حمدودة

Chart 2-5: Inflation Drivers in 2015

2015  العوامل املحركة للت�ضخم يف عام:5-2 ر�سم بياين

Exclusion-based inflation measures are presented using
the criteria of (i) excluding ‘housing water, electricity &
gas’, which has the largest weight in the CPI basket;
(ii) excluding ‘food, beverages & tobacco’ which are
prone to imported price shocks; and (iii) excluding
both housing and food items which cumulatively have
a weight of about 35% in the CPI basket. All the three
exclusion-based measures yielded lower average
inflation in 2015 as compared to the previous year
(Table 2-6).

وتعر�ض مقايي�س الت�ضخم القائمة على اال�ستبعاد ا�ستخدام معايري
 والتي لديها،") با�ستثناء "املياه الإ�سكان والكهرباء والغاز1(
 (ب) با�ستثناء "الأغذية.�أكرب وزن يف �سلة م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك
 و.وامل�شروبات والتبغ والتي تكون عر�ضة ل�صدمات الأ�سعار امل�ستوردة
(ج) با�ستثناء كل من املجموعتني والتني لهما وزن تراكمي يبلغ حوايل
 وقد �شهدت جميع املقايي�س. من �سلة م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك٪35
الثالثة القائمة على اال�ستبعاد انخفا�ض يف متو�سط الت�ضخم يف عام
.)6-2  باملقارنة مع العام ال�سابق (جدول رقم2015

Table 2-6: Exclusion Based Measures of
CPI Inflation (%)

 مقايي�س م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك:6-2 جدول
)٪( للت�ضخم
)100=2013 (�سنة الأ�سا�س
(Base year 2013 = 100)

Measures

2013

2014

2015

Excluding Housing, Water, Electricity & Gas

2.0

2.1

1.5

Excluding Food, Beverages & Tobacco

2.9

3.8

1.9

Excluding both Housing & Food

2.0

2.4

1.6
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املقايي�س
ا�ستبعاد الإيجار والوقود والطاقة
ا�ستبعاد الغذاء وامل�شربات والتبغ
ا�ستبعاد كال من الإيجار والغذاء
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The intra-year behaviour of inflation shows that
inflation eased from 2.6% in January 2015 to a low
of 1.1% in August 2015, mainly due to deceleration
in growth of ‘housing, water, electricity & gas’ and
‘transport’ prices. Subsequently, inflation increased to
close the year at 2.7%, mainly led by increase in the
prices of ‘education’, and to some extent by ‘housing,
water, electricity & gas’’ and ‘transport’. Food prices
also increased to an extent causing some hardening of
inflation in the later part of the year (Chart 2-6).

يظهر ال�سلوك العام للت�ضخم �أثناء العام �أن املعدل تراجع من
 يف �شهر �أغ�سط�س عام٪1.1  يف يناير �إىل �أدنى م�ستوى٪2.6
 واملياه، ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل تباط�ؤ يف منو م�ؤ�شر "ال�سكن،2015
 ارتفع، ويف وقت الحق."والكهرباء والغاز" وم�ؤ�شر �أ�سعار "النقل
 ويعزى ذلك ب�شكل رئي�سي، عند نهاية العام٪2.7 الت�ضخم �إىل
، واملياه، و�إىل حد ما "ال�سكن،"�إىل زيادة يف �أ�سعار "التعليم
 وارتفعت �أ�سعار املواد الغذائية." والغاز"و "النقل،والكهرباء
 مما ت�سبب يف ت�صلب الت�ضخم يف اجلزء الالحق،�أي�ضا �إىل حد ما
.)6-2 من العام (ر�سم بياين

Chart 2-6: Year-on-Year CPI Inflation
in 2015

 الت�ضخم ال�سنوي للرقم القيا�سي للأ�سعار يف:6-2 ر�سم بياين
2015 عام

Liquidity Management
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). These policy
rates remained unchanged during 2015 reflective of the
accommodative policy stance. Second, management
of short-term liquidity through treasury bills (T-bills)
continued, with lower auction amounts in the fourth
quarter leading to injection of liquidity to the system.
Third, auctions of treasury bonds (including sukuks)
introduced since March 2013, to manage structural
liquidity, continued intermittently during 2015 in line
with the evolving liquidity situation, while some earlier
issued government bonds matured during the year.
At the same time, maturity profile of T-bonds was
lengthened to 10-years to aid in the development of
a proper yield curve. Fourth, QCB also prescribes a
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�إدارة ال�سيولة
ي�شمل �إطار �إدارة ال�سيولة من م�صرف قطر املركزي جمموعة
 يعمل م�صرف قطر املركزي من خالل، �أوال.من ال�صكوك
 معدل، معدل الإيداع لدى امل�صرف، وهي،ثالثة �أ�سعار للفائدة
) ومعدل �إعادة ال�شراء للم�صرف (الريبو،االقرتا�ض من امل�صرف
 تعبريا2015  وظلت معدالت ال�سيا�سة هذه دون تغيري خالل عام.
 ا�ستمر امل�صرف يف �إدارة، ثاني ًا.عن موقف ال�سيا�سة املتكيفة
 مع انخفا�ض،ال�سيولة على املدى الق�صري من خالل �أذون اخلزانة
الكميات املطروحة يف الربع الرابع مما �أدى �إىل �ضخ ال�سيولة يف
) مزادات �سندات اخلزينة (مبا يف ذلك ال�صكوك، ثالثا.النظام
 وا�ستمرت، لإدارة ال�سيولة الهيكلية،2013 التي بد�أته منذ مار�س
، مت�شيا مع و�ضع ال�سيولة املتطورة2015 ب�شكل متقطع خالل عام
يف حني �أن بع�ض ال�سندات احلكومية التي �صدرت يف وقت �سابق
 مت �إطالة �أجل، ويف الوقت نف�سه.قد مت ا�ستحقاقها خالل العام
 �سنوات للم�ساعدة يف تطوير10 ا�ستحقاق �سندات اخلزانة �إىل
 لدى م�صرف قطر املركزي �أي�ضا، رابعا.منحنى العائد املنا�سب
201٥ تقرير اال�ستقرار املايل
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reserve requirement ratio, which was kept unchanged
at 4.75% since April 2008.Thus, QCB proactively
managed liquidity in the system with the objective of
facilitating adequate flow of credit to the productive
sectors of the economy in a cost effective manner to
support growth with diversification.

 والتي مت االحتفاظ بها دون تغيري عند،ن�سبة االحتياطي الإلزامي
 ويدير م�صرف قطر املركزي.2008  منذ �أبريل عام٪4.75
ال�سيولة على نحو ا�ستباقي يف النظام بهدف ت�سهيل تدفق كاف من
االئتمان للقطاعات الإنتاجية لالقت�صاد بفعالية من حيث التكلفة
.لدعم النمو مع التنويع

During 2015, domestic liquidity conditions were
influenced by three distinct factors, namely (i) foreign
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii)
deposit and credit growth, all of which were impacted
by the plunge in global oil prices. Foreign exchange
inflows moderated reflecting a fall in export earnings
driven by decline in global oil prices. This adversely
impacted government revenues and led to streamlining
of government spending plans with a focus on
improving efficiency. Nonetheless, the government
continued with its infrastructure investment programs
in line with the economic diversification strategy. Low
oil prices also induced a fall in public sector deposits
and along with it public sector credit growth was
moderate. However, private sector credit continued
to grow strongly, partly due to increased focus by the
government on economic diversification and private
sector participation, while growth in private sector
deposit could not keep pace. The resultant asymmetric
growth between overall deposit and credit, in turn,
influenced the overall liquidity conditions in the
economy. In addition, the global financial market
uncertainties following divergent monetary policies in
advanced economies, including the US Fed rate hike in
December and the prospect of future hikes, might also
have had a role in the evolving liquidity conditions.

 ت�أثرت ال�سيولة املحلية من خالل ثالثة،2015 خالل عام
 وهي (�أ) تدفقات النقد الأجنبي؛ (ب) �صايف،عوامل متميزة
 والتي ت�أثرت، و (ج) الودائع ومنو االئتمان.الإنفاق احلكومي
 واعتدلت تدفقات النقد.من الهبوط يف �أ�سعار النفط العاملية
الأجنبي نتيجة انخفا�ض عائدات الت�صدير يقودها انخفا�ض
، و�أثر هذا �سلبا على الإيرادات احلكومية.�أ�سعار النفط العاملية
و�أدى �إىل مراجعة خطط الإنفاق احلكومي مع الرتكيز على
 وا�صلت احلكومة برامج اال�ستثمار، ومع ذلك.حت�سني الكفاءة
.يف البنية التحتية متا�شيا مع ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي
و�أدى انخفا�ض �أ�سعار النفط �أي�ضا �إىل تراجع يف ودائع القطاع
، ومع ذلك.العام ومعها اعتدل منو االئتمان يف القطاع العام
 ويرجع ذلك،وا�صل االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص النمو بقوة
جزئيا �إىل زيادة الرتكيز من قبل احلكومة على تنويع االقت�صاد
 يف حني �أن النمو يف ودائع القطاع،وم�شاركة القطاع اخلا�ص
 والنتيجة منو غري متماثل بني �إجمايل.اخلا�ص مل تكن مواكبة
الودائع و�إجمايل االئتمان مما �أثر على �أو�ضاع ال�سيولة الكلية
 ف�إن عدم اليقني يف الأ�سواق، وبالإ�ضافة �إىل ذلك.يف االقت�صاد
املالية العاملية والذي خلق تباينا يف ال�سيا�سات النقدية يف
االقت�صادات املتقدمة (مبا يف ذلك ارتفاع معدل االحتياطي
)الفيدرايل الأمريكي يف دي�سمرب واحتمال ارتفاعه يف امل�ستقبل
.كان له �أي�ضا دور يف ظروف ال�سيولة املتطورة

Against this backdrop, QCB pro-actively managed
liquidity during the year to ensure comfortable liquidity
in the financial system. First, synchronized T-bills
auctions and maturity amount continued till September
2015 and thereafter the auction amount decreased
leading to release of some liquidity. Second, T-bonds
auctions were interrupted during the first half of the
year, taking into account the already large stock of
bonds and the evolving liquidity in the banking system
in the backdrop of falling oil prices, while some earlier
issued bonds were redeemed as per maturity. Third,
in view of increase in surplus liquidity in the system,
auctions of T-bonds were conducted in September and
November 2015 for a total amount of QR 22 billion.
These liquidity management operations by the QCB
had a bearing on the evolution of surplus liquidity
during the year.

 متكن م�صرف قطر املركزي من تنفيذ �إدارة،على هذه اخللفية
ا�ستباقية لل�سيولة خالل العام ل�ضمان �سيولة مريحة يف النظام
 توا�صلت مزادات �أذون اخلزانة املتزامنة مع �آجال، �أوال.املايل
 وبعد ذلك انخف�ض مبلغ املزاد،2015 اال�ستحقاق حتى �سبتمرب
 توقف طرح، ثاني ًا.مبا �أدى �إىل الإفراج عن بع�ض ال�سيولة
 مع الأخذ بعني،ال�سندات باملزاد خالل الن�صف الأول من العام
 وتطور و�ضع،االعتبار تراكم خمزون كبري بالفعل من ال�سندات
 يف حني،ال�سيولة يف النظام امل�صريف يف ظل تراجع �أ�سعار النفط
مت ا�سرتجاع بع�ض ال�سندات التي �صدرت يف وقت �سابق ومت
، يف �ضوء الزيادة يف فائ�ض ال�سيولة يف النظام، ثالثا.ا�ستحقاقها
2015 �أجريت مزادات �سندات اخلزانة يف �سبتمرب ونوفمرب لعام
 وكان لهذه العمليات لإدارة. مليار ريال22 مببلغ �إجمايل قدره
ال�سيولة من قبل م�صرف قطر املركزي ت�أثري على تطور فائ�ض
.ال�سيولة خالل العام
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Surplus liquidity (excess reserves plus net QMR deposits)
increased from QR 11.6 billion at end-December 2014
to QR 19.4 billion at end-June 2015, partly reflecting
redemption of earlier issued government bonds.
Thereafter, it gradually decreased to QR 5.4 billion at
end-September and to QR 2.7 billion at end-December
2015, partly reflecting the auctions of government
bonds in September and November (Table 2-7).

ارتفعت ال�سيولة الفائ�ضة (االحتياطيات الفائ�ضة زائد �صايف ودائع
 مليار ريال يف نهاية دي�سمرب11.6 ال�سوق النقدي القطري) من
 مما يعك�س جزئيا،2015  ريال مليار يف نهاية يونيو194  �إىل2014
 بعد.�سداد جزء من ال�سندات احلكومية ال�صادرة يف وقت �سابق
 مليار ريال يف نهاية �سبتمرب و�إىل5.4  انخف�ض تدريجيا �إىل،ذلك
 مما يعك�س جزئيا مزادات،2015  مليار ريال يف نهاية دي�سمرب2.7
.)7-2 ال�سندات احلكومية يف �سبتمرب ونوفمرب (اجلدول

Table 2-7: Liquidity Indicators
(QR million)

 م�ؤ�شرات ال�سيولة:7-2 جدول
)(باملليون ريال

الر�صيد بنهاية ال�سنة

*�صايف عمليات ال�سوق

 �سندات/�أذون اخلزانة

QMR (net)*

T-Bills / Bonds #

االحتياطيات الإ�ضاف ّية

2013

599

37000

5635

2014

7358

69000

4235

2015

-423

84000

3115

Year-end

(Outstanding)

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

The daily average QMR deposit transactions
increased up to August 2015 reflecting comfortable
surplus liquidity, partly due to redemption of earlier
issued government bonds (Chart 2-7). Thereafter, it
decreased reflecting absorption of surplus liquidity
through government bonds auctions. Overall, QMR
transactions, on an average, decreased to QR 3.3 billion
in 2015 from QR 5.8 billion in 2014. This could also
be partly attributed to lower deposit growth relative
to credit growth during the year. Banks’ recourse
to the QMR lending facility (including auto-clearing
loan), which were generally subdued till August 2015,
increased subsequently reflecting shortage of liquidity
at some banks. There were also some repo transactions
during 2015, mostly during the period SeptemberDecember 2015.
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ER

 قرو�ض ال�سوق النقدي القطري- ودائع ال�سوق النقدي القطري:* االحتياطات الفائ�ضة
 فقط٢٠١٣  ت�شمل مزايدات اذونات اخلزانة التي مت طرحها من مار�س#

ارتفع متو�سط عمليات الإيداع اليومية يف ال�سوق النقدي حتى �أغ�سط�س
 ويرجع ذلك جزئيا �إىل انتهاء، مما يعك�س فائ�ض �سيولة مريح2015
�أجل ا�ستحقاق ال�سندات احلكومية ال�صادرة يف وقت �سابق (ر�سم
 ثم بعد ذلك انخف�ضت مبا يعك�س امت�صا�ص فائ�ض،)7-2 بياين
 انخف�ضت، عموما.ال�سيولة من خالل مزادات ال�سندات احلكومية
 مليار ريال يف عام3.3  يف املتو�سط �إىل،معامالت ال�سوق النقدي
 وميكن �أي�ضا �أن يعزى ذلك.2014  مليار ريال يف عام5.8  من2015
.جزئيا �إىل انخفا�ض منو الودائع ن�سبة �إىل منو االئتمان �أثناء العام
وقد زاد جلوء البنوك للإقرتا�ض من ال�سوق النقدي (والتي كانت
) يف وقت الحق2015 حتت ال�سيطرة ب�شكل عام حتى �أغ�سط�س عام
 وكانت هناك �أي�ضا بع�ض.مما يعك�س نق�ص ال�سيولة يف بع�ض البنوك
 معظمها يف الفرتة من �سبتمرب �إىل،2015 معامالت الريبو خالل عام
.2015 دي�سمرب

201٥ تقرير اال�ستقرار املايل

تطورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

Monetary and Liquidity Developments

Chart 2-7: Daily Averages of QMR Transactions
in 2015

 املتو�سط اليومي لعمليات ال�سوق النقدي:7-2 ر�سم بياين
2015 القطري يف عام

During 2015, QR 7.8 billion was released through
the QMR facility as against the absorption of QR 6.8
billion in the previous year (Table 2-8). Incrementally,
QR 1.9 billion was impounded through reserve
requirements in 2015 as compared with QR 3.1 billion
in 2014. During the year, a total of QR 41 billion of
T-bills of various maturities was issued while QR 48
billion matured. As a result, there was net injection of
liquidity through T-bills of QR 7.0 billion as compared
with zero amounts in the previous year. In contrast,
the QCB absorbed QR 22 billion through issuances of
T-bonds in 2015 as compared with QR 32.0 billion a
year ago.

 مليار ريال من خالل ال�سوق7.8  مت �ضخ مبلغ،2015 خالل عام
 مليار ريال يف العام ال�سابق6.8 مقابل امت�صا�ص مبلغ،النقدي
2015  فقد مت خالل عام، من ناحية �أخرى.)8-2 (جدول رقم
 مليار ريال من خالل متطلبات االحتياطي1.9 امت�صا�ص مبلغ
 كما،2014  مليار ريال يف عام3.1 الإلزامي مقارنة مع نحو
 مليار ريال �أذون خزانة من خمتلف �آجال41 �صدر ما جمموعه
 كان، ونتيجة لذلك. مليار ريال48  بينما مت ا�ستحقاق،اال�ستحقاق
هناك �ضخ �صايف لل�سيولة من خالل �أذون اخلزانة بقيمة �سبعة
 مت، يف املقابل.مليارات ريال مقارنة مع ال �شيء يف العام ال�سابق
 مليار ريال من خالل �إ�صدارات �سندات يف عام22 امت�صا�ص مبلغ
. مليار يف العام ال�سابق32  باملقارنة مع2015

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

 �إدارة ال�سيولة من جانب م�صرف قطر املركزي:8-2 جدول
)(باملليون ريال

) من خالل+( الزيادة/)-( �صايف االمت�صا�ص

Net absorption (-)/release(+) through

الفرتة

�سوق النقد القطري

�أذون اخلزانة

�سندات اخلزنة

2014

-6759

0

-32000

-3077

-41835

2015

7781

7000

-22000

-1939

-9158

Period
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QMR

T-Bills

T-bonds

االحتياطي الإلزامي

Required Reserves

املجموع
Total
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The QCB continued with auctions of 3-year, 5-year and
7-year government bonds and also introduced 10-year
T-bonds auctions in September and November 2015
to lengthen the maturity profile and develop a proper
yield curve. A total of QR 22 billion was issued during
2015, of which QR 14 billion was conventional bonds
and the remaining were Sukuks (Table 2-9).All of these
issuances were during the second half of the year,
as T-bonds auctions were interrupted during the first
half due to a host of factors, as discussed earlier. The
objective 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.

وا�صل م�صرف قطر املركزي �إجراء مزادات ال�سندات احلكومية
 و�أجرى �أي�ض ًا،لآجال ثالث �سنوات و خم�س �سنوات و�سبع �سنوات
مزادات ل�سندات لأجل ع�شر �سنوات يف �شهري �سبتمرب ونوفمرب
 وقد. لإطالة �آجال اال�ستحقاق وتطوير منحنى العائد2015 عام
14  منها،2015  مليار ريال خالل عام22 مت �إ�صدار ما جمموعه
 و.)9-2 مليار ريال �سندات تقليدية والباقي �صكوك (اجلدول
 حيث،كانت كل هذه الإ�صدارات خالل الن�صف الثاين من العام
توقف طرح �سندات اخلزانة خالل الن�صف الأول نتيجة ملجموعة
 وكان الهدف هو ت�سهيل. كما نوق�ش يف وقت �سابق،من العوامل
�إطار �إدارة ال�سيولة مل�صرف قطر املركزي وامل�ساعدة يف تطوير
 وذلك مت�شيا مع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية،�سوق الدين املحلي
.2016-2011

Table 2-9: Treasury Bonds Issued in 2015
(QR million)

2015  �سندات اخلزانة امل�صدرة يف عام:9-2 جدول
)(باملليون ريال

�سنوات-3

�سنوات-5

�سنوات-7

Conventional

5550

5575

1750

1100

13975

تقليدية

Sukuks

1900

2150

1950

2025

8025

�صكوك

Total

7450

7725

3700

3125

22000

�إجمايل

Category

3-year

5-year

Interest Rates
Moderation of inflation along with comfortable liquidity
position for most part of the year, partly reflecting
QCB’s active liquidity management operations,
helped in maintaining generally stable interest rates
in various segments of the financial market during
2015, albeit with some hardening in the last quarter.
In the money market, this was reflected in overnight
rates hovering closely with the QMR deposit rate until
August 2015, and increasing somewhat thereafter in
line with moderation of primary liquidity surplus in the
system (Chart 2-8).
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7-year

�سنوات-10
10-year

الإجمايل
Total

الفئة

�أ�سعار الفائدة
�إن اعتدال الت�ضخم جنبا �إىل جنب مع الو�ضع املريح لل�سيولة خالل
 �إمنا يعك�س جزئيا عمليات �إدارة ال�سيولة الن�شطة،معظم �أوقات ال�سنة
 والتي �ساعدت يف احلفاظ على �أ�سعار،من م�صرف قطر املركزي
الفائدة م�ستقرة عموما يف خمتلف قطاعات ال�سوق املايل خالل عام
 وقد انعك�س ذلك يف. ولكن مع بع�ض الت�شدد يف الربع الأخري،2015
ال�سوق النقدي حيث كانت �أ�سعار الفائدة ما بني البنوك لليلة واحدة
حتوم ب�شكل وثيق مع �سعر الفائدة على ودائع �سوق النقد القطري
 وزادت بعد ذلك �إىل حد ما مع اعتدال،2015 حتى �أغ�سط�س عام
.)8-2 فائ�ض ال�سيولة الأولية يف النظام (ر�سم بياين
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Chart 2-8: Policy Rates and the
Overnight Rate

 و�سعر الفائدة-  �أ�سعار فائدة ال�سيا�سة:8-2ر�سم بياين
لليلة واحدة

In 2015, the overnight rate moved in a wider range
of 0.64−1.36% and averaged at 0.89%, as compared
with the range of 0.40−0.75% and average of 0.65%
in 2014. There was some hardening at both end of
the maturity spectrum for both the interbank and
overnight rates in 2015 as compared with 2014
(Table 2-10).

 حترك �سعر الفائدة لليلة واحدة �ضمن هام�ش وا�سع،2015 يف عام
 باملقارنة،٪0.89  وبلغ املتو�سط م�ستوى،٪1.36 �إىل%0.64 من
٪0.75  �إىل%0.40  (من2014 مع هام�ش �أ�ضيق خالل عام
 وكان هناك بع�ض الت�صلب يف نهاية كل مرحلة.) ٪0.65 ومبعدل
 و�أ�سعار،ا�ستحقاق على حد �سواء لكل من املعدالت ما بني البنوك
.)10-2  (اجلدول2014  باملقارنة مع2015 الفائدة يف عام

Table 2-10: Inter-bank Market Indicators

 م�ؤ�شرات �سوق ما بني البنوك:10-2 جدول
متو�سط ال�شهور

(Average of the months)

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

2014

2015

0.65

0.89

0.40-0.75

0.64 - 1.36

14.8

25.3

0.40-1.50

0.64 - 2.75

*: Coefficient of variation

The evolving liquidity scenario during the year was
also reflected in the movement of T-bills yields. After
remaining stable during the first three quarters, yields
hardened in the fourth quarter of 2015 in line with
movement of inter-bank rates and market liquidity.
Implicit yield on 91-day T-bills generally remained
higher than the overnight interbank rate. It increased
from 0.78% in December 2014 to 1.48% in December
2015 (Chart 2-9).
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امل� ّؤ�شر
)٪( متو�سط �سعر الفائدة لليلة واحدة
)٪( نطاق �سعر الفائدة لليلة واحدة
*التقلبات يف �سعر الفائدة لليلة واحدة
)٪( نطاق �سعر الفائدة بني البنوك
* معامل االختالف

وقد انعك�س �سيناريو ال�سيولة املتطورة خالل العام �أي�ضا يف حركة
 فبعد �أن ظلت م�ستقرة خالل الأرباع الثالثة.عائدات �أذون اخلزانة
 متا�شيا مع2015  ت�صلب العائد يف الربع الرابع من عام،الأوىل
 وبقي العائد.حركة �أ�سعار فائدة ما بني البنوك وال�سيولة يف ال�سوق
 يوما عموما �أعلى من �سعر91 ال�ضمني على �أذون اخلزانة لأجل
 يف دي�سمرب٪0.78  فقد ارتفع من.الفائدة بني البنوك لليلة واحدة
.)9-2  (ر�سم بياين2015  يف دي�سمرب٪1.48  �إىل2014

201٥  تقرير اال�ستقرار املايل50

Monetary and Liquidity Developments

تطورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

Chart 2-9: Implicit Yield of Treasury Bills

 العائد ال�ضمني لأذونات اخلزانة:9-2 ر�سم بياين

Qatar interbank offered rate (QIBOR) introduced in
May 2012 has been playing an indicative role for banks
in determining interbank rates. QIBOR and interbank
rates have generally co-moved since then, except in
periods of market volatility caused by external factors.
During 2015, the movement in QIBOR and overnight
rate showed similar trend. However, the overnight rate,
which had remained below QIBOR till August 2015,
ruled above QIBOR subsequently reflecting moderation
of surplus liquidity in the system (Chart 2-10).

لعب م�ؤ�شر ال�سعر القطري لفائدة ما بني البنوك (كيبور) الذي
 دورا �إر�شاديا للبنوك يف حتديد �أ�سعار الفائدة2012 �أُدخل يف مايو
 وحترك م�ؤ�شر كيبور و�أ�سعار ما بني البنوك منذ ذلك.فيما بينها
 �إال يف فرتات تقلبات ال�سوق التي ت�سببها،احلني ب�شكل م�شرتك
 �أظهر الإثنان اجتاه ًا،2015  وخالل عام.العوامل اخلارجية
 والذي ظل دون م�ؤ�شر، ومع ذلك ف�إن �سعر ليلة واحدة،متماث ًال
 زاد عليه يف وقت الحق مبا يعك�س،2015 كيبور حتى �أغ�سط�س
.)10-2 االعتدال يف فائ�ض ال�سيولة يف النظام (ر�سم بياين

Chart 2-10: Interbank Rate and
QIBOR (Overnight)
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 معدّل الفائدة بني البنوك وم� ّؤ�شر ال�سعر:10-2 ر�سم بياين
)القطري لفائدة (لليلة واحدة
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QCB’s broad success in maintaining a stable interest
rate regime in support of economic growth was also
evident from the behaviour of deposit interest rates
and lending rates of banks. The weighted average
interest rates on customer deposits for all maturities
recorded some increase at the end-of 2015 from the
levels prevailing at the end of 2014 – the increase
ranging from 22−85 basis points (Table 2-11).

ظهر جناح م�صرف قطر املركزي الوا�سع يف املحافظة على نظام
 وا�ضحا �أي�ضا،�سعر الفائدة م�ستقر ًا ويف دعم النمو االقت�صادي
 فقد.من �سلوك �أ�سعار الفائدة على الودائع والقرو�ض بالبنوك
�سجل متو�سط �أ�سعار الفائدة املرجح على ودائع العمالء لكافة
 من امل�ستويات ال�سائدة2015 الآجال بع�ض الزيادة يف نهاية عام
 نقطة �أ�سا�س85-22  وتراوحت الزيادة بني،2014 يف نهاية عام
.)11-2 (اجلدول

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

 املتو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على ودائع:11-2 جدول
)٪( العمالء

فرتة ا�ستحقاق الودائع الآجلة

Time deposit maturities

Period

�شهر

 �أ�شهر3

 �أ�شهر6

�سنة

1 year

لفرتة

�أكرث من �سنة

1 month

3 months

6 months

Greater than 1 year

Dec-13

1.27

1.38

1.33

1.20

2.11

٢٠١٣ دي�سمرب

Dec-14

0.95

1.28

1.31

1.62

1.52

٢٠١٤ دي�سمرب

Dec-15

1.64

2.02

2.14

1.84

2.37

٢٠١٥ دي�سمرب

Change during 2014

-0.32

-0.10

-0.02

0.42

-0.59

2014 التغري خالل

Change during 2015

0.69

0.74

0.83

0.22

0.85

2015 التغري خالل

in the range of 33-54 basis points in 2015 (Table 2-12).

 انخف�ض املتو�سط،وعلى النقي�ض من �أ�سعار الفائدة على الودائع
املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت االئتمانية خالل عام
 �سنوات وتراوح3-1  �إال لأجال، جلميع �آجال اال�ستحقاق2015
 وانخف�ضت �أ�سعار الفائدة. نقطة �أ�سا�س105-35 الرتاجع بني
على الت�سهيالت االئتمانية لبطاقات االئتمان وال�سيارات �أي�ضا
.)12-2  (جدول2015  نقطة �أ�سا�س يف عام54-33 يف نطاق

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

 املتو�سط املرجح لأ�سعار فائدة الت�سهيالت:12-2جدول
)٪( االئتمانية

In contrast to deposit rates, weighted average interest
rates on credit facilities declined during 2015 for all
maturities, except that for 1-3 years - the decline
ranging from 35−105 basis points. Interest rates on
credit facilities for credit cards and cars also declined

فئة القرو�ض

Loan category
Period

من �سنة �إىل ثالث �سنوات �أقل من �سنة

Less than 1 year and above but
1 year
less than 3 yrs

البطاقات االئتمان ّية ال�س ّيارات ثالث �سنوات �أو �أكرث
More than or
equal to 3 yrs

Cars

لفرتة

Credit cards

Dec-13

5.00

5.86

5.19

5.50

8.13

٢٠١٣ دي�سمرب

Dec-14

4.75

5.61

4.72

4.93

9.64

٢٠١٤ دي�سمرب

Dec-15

3.70

6.33

4.37

4.39

9.31

٢٠١٥ دي�سمرب

Change during 2014

-0.25

-0.25

-0.47

-0.57

1.51

2014 التغري خالل

Change during 2015

-1.05

0.72

-0.35

-0.54

-0.33

2015 التغري خالل
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Monetary and Liquidity Developments

Concluding Remarks
Monetary policy in Qatar was accommodative during
2015. Pro-active liquidity management by the QCB
ensured comfortable liquidity in the system for
most-part of the year, despite low oil price-induced
moderation in public sector deposits. Generally
comfortable liquidity along with moderation of
inflation helped in maintaining broadly stable interest
rates in various segments of the financial market, albeit
with some hardening in the last quarter of the year.
Notwithstanding some hardening of deposit rates
during 2015, however, weighted average lending rates
eased across credit facilities and maturities, except
for 1-3 year maturity. This enabled banks to meet the
growing private sector demand for credit in line with
the robust non-hydrocarbon sector GDP growth as
well as government’s thrust on greater private sector
participation as part of the economic diversification
strategy. Moderation of inflation, partly reflecting the
positive impact of low global commodity prices and
currency appreciation in line with strengthening of
the US dollar, provided flexibility to QCB to pursue
accommodative policy stance in support of growth with
diversification. The intra-year movement of inflation
revealed easing of inflation till August driven by
deceleration in inflation recorded by ‘housing, water,
electricity & gas’, and ‘transport’, with subsequent
increase mainly driven by ‘education’. Overall, with
growth being reasonable and inflation moderate, QCB
not only pursued accommodative monetary policy but
also further strengthened macro-prudential policy to
promote financial stability.
Macroeconomic management, however, is not
without challenges. These challenges include :low oil
prices and its implications on hydrocarbon exports,
fiscal surplus, and systemic liquidity; slow growth in
EMDEs; and divergent monetary policies in advanced
economies, including the uncertainties surrounding
the pace and extent of US Fed policy normalization
and associated financial market volatilities. Banks
in Qatar remain sound and resilient. Nonetheless,
liquidity developments may warrant continued
vigilance and appropriate liquidity management will
be important for supporting diversified economic
growth and stability. Keeping overall inflation under
control also remains a top priority for macroeconomic
stability. In this context, the QCB remains vigilant
and would continue to use macro-prudential and
monetary policy judiciously to reinforce monetary and
financial stability.
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تطورات ال�سيا�سة النقد ّية وال�سيولة

املالحظات اخلتام ّية
 و�ضمنت.2015 كانت ال�سيا�سة النقدية يف قطر متكيفة خالل عام
�إدارة ال�سيولة اال�ستباقية من قبل م�صرف قطر املركزي �سيولة
 وعلى الرغم من ت�أثري،مريحة يف النظام بالن�سبة ملعظم �أجزاء ال�سنة
 و�ساعدت.انخفا�ض �سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام
ال�سيولة املريحة عموما مع اعتدال الت�ضخم يف احلفاظ على �أ�سعار
،الفائدة م�ستقرة على نطاق وا�سع يف خمتلف قطاعات ال�سوق املايل
 وعلى الرغم من.ولكن مع بع�ض الت�شدد يف الربع الأخري من العام
 فقد،2015 بع�ض ت�صلب �أ�سعار الفائدة على الودائع خالل عام
تراجع املتو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على القرو�ض عرب الت�سهيالت
 وقد مكن. �سنوات3-1  با�ستثناء �آجال،االئتمانية و�آجال اال�ستحقاق
ذلك البنوك من تلبية الطلب املتزايد من القطاع اخلا�ص للح�صول
على االئتمان مبا يتما�شى مع كل من النمو يف الناجت املحلي الإجمايل
 والتوجه احلكومي لزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص،غري النفطي
( ووفر اعتدل الت�ضخم.كجزء من ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي
مبا عك�س جزئيا الأثر الإيجابي النخفا�ض الأ�سعار العاملية لل�سلع
)وارتفاع قيمة العملة متا�شيا مع ارتفاع �سعر �صرف الدوالر الأمريكي
املرونة مل�صرف قطر املركزي ملتابعة موقف �سيا�سة متكيفة لدعم
 وك�شفت حتركات معدل الت�ضخم تراجعه حتى.النمو مع التنويع
�أغ�سط�س مدفوعا بالتباط�ؤ يف معدالت الت�ضخم التي �سجلتها
 مع زيادة،" و "النقل،" واملياه والكهرباء والغاز،جمموعات"ال�سكن
، وعموما."الحقة مدفوعة ب�شكل رئي�سي من قبل جمموعة "التعليم
 ف�إن م�صرف قطر املركزي مل،ف�إنه مع منو معقول وت�ضخم معتدل
يقت�صر عمله فقط على متابعة ال�سيا�سة النقدية التي�سريية ولكنه
.�أي�ضا زاد من تقوية ال�سيا�سة الرقابية لتعزيز اال�ستقرار املايل
 والتي،ومع ذلك ف�إن �إدارة االقت�صاد الكلي ال تخلو من التحديات
 انخفا�ض �أ�سعار النفط وانعكا�ساتها على �صادرات النفط:ت�شمل
 وتباط�ؤ النمو يف. وال�سيولة النظامية، والفائ�ض املايل،والغاز
 وال�سيا�سات النقدية املتباينة يف،دول الأ�سواق النا�شئة والنامية
 مبا يف ذلك ال�شكوك التي حامت حول وترية،االقت�صادات املتقدمة
ومدى تطبيع �سيا�سة جمل�س االحتياطي االحتادي الأمريكي وما
 وال تزال البنوك يف.يرتبط بها من التقلبات يف الأ�سواق املالية
 ف�إن تطورات ال�سيولة قد، وعلى الرغم من ذلك.قطر �سليمة ومرنة
 و�إدارة ال�سيولة املنا�سبة �ستكون مهمة لدعم،ت�ستدعي موا�صلة اليقظة
 وال يزال الإبقاء على معدالت.النمو االقت�صادي املتنوع واال�ستقرار
الت�ضخم العام حتت ال�سيطرة �أولوية ق�صوى ال�ستقرار االقت�صاد
 ال يزال م�صرف قطر املركزي يقظ ًا، ويف هذا ال�سياق.الكلي �أي�ض ًا
موا�ص ًال ا�ستخدام ال�سيا�سة الكلية احل�صيفة والنقدية بحكمة لتعزيز
.اال�ستقرار النقدي واملايل
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تطورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

املقدّمة

Introduction
The economic environment in the GCC region has
undergone several changes during the boom and
subsequent bust in oil prices. Oil prices have since
trended up, recouping some of the losses over the last
year. Revenue flows from the hydrocarbon sector has
translated into a major source of liquidity for the banks
during the boom period (2008-2013). This surplus
liquidity was manifest in higher credit growth for both
public and private sector. The subsequent oil price
bust has impacted the region’s economic conditions
in general and the banking sector in particular. There
have been two effects. The direct effect of low oil prices
on the banking sector was reflected in lower deposit
mobilization and a corresponding lower demand for
credit from the public sector. Indirectly, the terms of
trade are likely to become more challenging, although
this will be offset to a greater or lesser degree by the
effects on household purchasing power and lower
input costs for businesses. However, among the GCC
countries, the banking sector in Qatar have fared well
as reflected by the balance sheet indicators (Table 3-1).

مرت البيئة االقت�صادية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بالعديد
 وقد اجتهت.من التغريات خالل فرتة ازدهار النفط ثم تراجعه
. معو�ضه بع�ض خ�سائر العام املا�ضي،�أ�سعار النفط �إىل االرتفاع
�شكلت التدفقات من قطاع النفط والغاز م�صدر ًا رئي�سي ًا ل�سيولة
 وقد ظهر �أثر هذه.)2013-2008( البنوك خالل فرتة الطفرة
ال�سيولة الفائ�ضة وا�ضح ًا يف منو �أعلى الئتمان القطاعني العام
 و�أثر تدهور �أ�سعار النفط يف الفرتة التالية على الأو�ضاع.واخلا�ص
االقت�صادية يف املنطقة ب�شكل عام وعلى القطاع امل�صريف بوجه
 الت�أثري: وقد بدا الت�أثري وا�ضح ًا على �صعيدين الأول،خا�ص
 انخفا�ض الطلب،املبا�شر املتمثل يف انخفا�ض ا�ستقطاب الودائع
، الت�أثري غري املبا�شر: والثاين.على االئتمان من القطاع العام
حيث من املرجح �أن ت�صبح �شروط التجارة �أكرث حتدي ًا رغم �أن
هذا �سيعو�ضه بدرجة �أكرب �أو �أقل الت�أثريات على القوة ال�شرائية
 على �أي. وانخفا�ض تكاليف الت�شغيل للأعمال،للقطاع العائلي
حال كان �أداء القطاع امل�صريف يف قطر جيد ًا بني مثيالته يف دول
 كما تعك�سه م�ؤ�شرات امليزانية العمومية،جمل�س التعاون اخلليجي
.)1-3 (جدول

Table 3-1: GCC Banking Sector- Balance Sheet
Developments*

 تطورات- القطاع امل�صريف بدول جمل�س التعاون:1-3 جدول
*امليزانية العمومية
)٪ النمو (اال�سمي

Growth (nominal %)
Items

البحرين

عمان

الكويت

Bahrain

Oman

Kuwait

Asset

0.5

13.6

5.7

Credit

7.7

8.4

Deposit

3.3

3.4

ال�سعودية

قطر

البيان

UAE

Qatar

3.6

7.4

10.7

املوجودات

8.0

8.9

7.8

15.1

االئتمان

2.7

1.9

3.5

8.2

الودائع

* Source: Respective central bank website, latest available data

Saudi Arabia

الإمارات

 �أحدث البيانات املتاحة،  مواقع البنوك املركزية:* امل�صدر

The reduction in dominance of hydrocarbon sector as
envisaged in the diversification drive underpinned by
the National Development Strategy 2011-16 as well as
the continuation of infrastructure developments might
have also helped the banking sector to successfully
tide over the adverse environment (Box 3-1).

�ساعد انخفا�ض هيمنة قطاع النفط والغاز على النحو املتوخى يف
 ف�ضال عن ا�ستمرار،2016-2011 ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
 يف تغلب القطاع امل�صريف بنجاح على البيئة،م�شاريع البنية التحتية
.)1-3 ال�سلبية الناجتة عن انخفا�ض �أ�سعار النفط (�إطار

Box 3-1: Impact of Sustained Low Oil Price on the
Banking Sector

 ت�أثري االنخفا�ض امل�ستمر يف �أ�سعار:1-3 �إطار
النفط على القطاع امل�صريف

The banking sector in Qatar exhibits significant
dependency on revenue flows from hydrocarbon
sector, through movements in deposit and credit from
allied sectors. During the boom period of oil price,

ُيظهر القطاع امل�صريف يف قطر اعتماد ًا كبري ًا على تدفقات
 من خالل تطور حركة الودائع،الإيرادات من قطاع النفط والغاز
 ويف فرتة ازدهار التدفقات.واالئتمان من القطاعات املرتبطة به
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inflows from oil revenue led to a surge in bank deposits,
improving system-wide liquidity. This enabled banks
to support the real sector, especially the infrastructure
and real estate segments. Infrastructure developments
were mainly concentrated with the public sector and
accordingly, the sector experienced high credit growth
during the period. The correlation table indicates
deposit mobilization and credit demand from both
public and private sectors in the economy displays
high correlation with hydrocarbon prices during the
heydays of oil prices.

 حدثت زيادة يف الودائع،الناجتة عن ارتفاع �أ�سعار النفط
 و�ساعد. وحت�سن �أداء ال�سيولة على م�ستوى النظام،امل�صرفية
 وخا�صة ال ُبنية،ذلك يف متكني البنوك من دعم القطاع احلقيقي
 وتركزت م�شاريع البنية التحتية ب�شكل.التحتية وقطاع العقارات
 �شهد القطاع امل�صريف، ووفق ًا لذلك،رئي�سي مع القطاع العام
 ويبني جدول االرتباط.منوا عالي ًا لالئتمان خالل هذه الفرتة
وجود عالقة وثيقة بني تعبئة الودائع والطلب على االئتمان من
القطاعني العام واخلا�ص مع �أ�سعار النفط والغاز خالل فرتة
.ارتفاع �أ�سعار النفط

Well-planned initiatives in 2011, based on the broad
framework envisaged in the National Development
Strategy to deploy resources created through the
windfall effect of higher oil income in developing other
sectors, especially education and health, paved the way
for lowering the dependency on hydrocarbon income.
As indicated by the correlation matrix (Panel B), when
the bust period of oil prices is taken into account, the
correlation of both public and private sector deposit
and credit vis-à-vis hydrocarbon prices become less
compelling.

 وامل�ستندة،2011 وقد مهدت املبادرات املخططة جيد ًا يف عام
�إىل الإطار الوا�سع املن�صو�ص عليه يف ا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية لتوظيف املوارد املتح�صلة من الزيادة الكبرية يف
 وخا�صة التعليم، �إىل تطوير القطاعات الأخرى،عائدات النفط
. و�إىل خف�ض االعتماد على �إيرادات النفط والغاز،وال�صحة
وكما ت�شري م�صفوفة االرتباط (لوحة ب) ف�إنه عندما تبد�أ
 ف�إن ارتباط كل من ودائع القطاع،فرتة انخفا�ض �أ�سعار النفط
،العام واخلا�ص واالئتمان يف مواجهة �أ�سعار النفط والغاز
.ي�صبح �أ�ضعف

Thus, the correlation analysis indicates the dependency
of the banking sector on hydrocarbon revenue for
sustainable balance sheet expansion declined over
the period.

 ي�شري حتليل االرتباط �إىل انخفا�ض اعتماد القطاع،وهكذا
امل�صريف على عائدات النفط والغاز يف حتقيق منو م�ستدام يف
.ميزانيته العمومية

Table: Correlation Matrix:- Banking Sector Variables
with Hydrocarbon Price1

القطاع امل�صريف مع ا�سعار
 م�ؤ�شرات-:جدول م�صفوفة االرتباط
١
الهيدروكربونات

Panel A: 2002-2008

ائتمان القطاع اخلا�ص ائتمان القطاع العام ودائع القطاع اخلا�ص ودائع القطاع العام
PublicDeposit

PrivateDeposit

PublicCredit

PrivateCredit

Real GDP (Non-Hydrocarbon)

0.94

0.97

0.83

0.97

Real GDP (Hydrocarbon)

0.96

0.99

0.89

0.99

Oil Price

0.66

0.76

0.44

0.64

Gas Price

0.77

0.83

0.57

0.74

Government Revenue

0.64

0.63

0.58

0.62

Hydrocarbon Revenue

0.61

0.59

0.53

0.58

Panel B: 2009-2015

1

Real GDP (Non-Hydrocarbon)

0.93

0.98

0.93

0.98

Real GDP (Hydrocarbon)

0.64

0.74

0.77

0.58

Oil Price

0.05

-0.05

0.16

-0.28

Gas Price

0.47

0.40

0.62

0.21

Government Revenue

0.44

0.34

0.41

0.30

Hydrocarbon Revenue

0.56

0.48

0.59

0.41

All the correlation coefficients are statistically significant.
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2008 -2002 :لوحة �أ
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
)(غري الهيدروكربوين
لناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
)(الهيدروكربوين

�سعر النفط
�سعر الغاز
الإيرادات احلكومية
�إيرادات الهيدروكربون

2015 -2009 :لوحة ب
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
)(غري الهيدروكربوين
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
)(الهيدروكربوين

�سعر النفط
�سعر الغاز
الإيرادات احلكومية
�إيرادات الهيدروكربون

. كل معامالت االرتباط ذات داللة �إح�صائية١
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وعلى الرغم من �أن ظروف االقت�صاد الكلي لي�ست مواتية نظر ًا
 ف�إن من املتوقع �أن،ال�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار النفط والغاز
يحقق الن�شاط االقت�صادي منو ًا م�ستدام ًا بدعم من االلتزامات
اال�ستثمارية لربامج التح�ضري لنهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم
. و�أي�ض ًا ب�سبب ا�سرتاتيجية التنويع،2022

Even though macroeconomic conditions are not so
favourable owing to persistent low hydrocarbon prices,
economic activity is expected to grow at a sustainable
level supported by investment commitments
for the FIFA 2022 World Cup as well due to the
diversification strategy.
In a recent Joint Declaration in April 2016, the Council of
Arab Banks Governors have reaffirmed their commitment
in improving financial inclusion within the framework of
national and regional economic policies, particularly
for the unbanked and underbanked segments of the
population. Viewed from this perspective, Qatar has
been playing a key role towards fostering banking
outreach. Illustratively, the outreaches of the banking
sector in terms of most indicators have improved
substantially. Although the number of branches per
million of population - a measure of demographic
branch penetration - has ebbed a bit, while the
demographic ATM penetration remained at levels.
Geographic penetrations, both in terms of branches
and ATMs, have improved during the period. In nominal
terms, the number of deposit accounts grew by 13.1%
while the credit accounts grew by around 7% indicating
a considerable growth in outreach.

 �أعاد جمل�س حمافظي،2016 يف الإعالن امل�شرتك الأخري يف �أبريل
البنوك العربية الت�أكيد من جديد على التزامه بتح�سني ال�شمول
 ال�سيما،املايل يف �إطار ال�سيا�سات االقت�صادية الوطنية والإقليمية
.بالن�سبة للقطاعات ال�سكانية املتعاملة وغري املتعاملة مع البنوك
ومن هذا املنظور فقد لعبت قطر دور ًا رئي�سي ًا نحو تعزيز االنت�شار
 وح�سب معظم امل�ؤ�شرات ف�إن تو�سع القطاع امل�صريف.امل�صريف
 وعلى الرغم من �أن عدد الفروع لكل.قد حت�سن �إىل حد كبري
وهو مقيا�س لالمتداد الدميوغرايف للفروع- مليون من ال�سكان
 ف�إن االمتداد الدميوغرايف لأجهزة ال�صراف، قد انح�سر قلي ًال �سواء، وحت�سن التوزيع اجلغرايف.الآيل قد ظل عند نف�س م�ستواه
. خالل هذه الفرتة،من حيث الفروع و�أجهزة ال�صراف الآيل
 ارتفع عدد ح�سابات الودائع بن�سبة،ومن حيث القيمة اال�سمية
 مما ي�شري٪7  يف حني منا عدد ح�سابات االئتمان بنحو،٪13.1
.�إىل منو كبري يف االنت�شار

Table 3-2: Indicators of Financial Depth
and Intermediation

 م�ؤ�شرات العمق:2-3 جدول
والو�ساطة املالية

2013

2014

2015

Bank asset/GDP

118.3

125.2

172.2

 الناجت املحلي الإجمايل/موجودات البنوك

Bank credit/ GDP

73.9

79.8

114.5

الناجت املحلي الإجمايل/االئتمان امل�صريف

Deposit/ GDP

70.0

76.5

103.2

 الناجت املحلي الإجمايل/الودائع
 االنت�شار:لوحة ب

Panel B: Outreach
Branches/ 1000 population

 ن�سمة1000 الفروع لكل

0.15

0.15

0.14

27

28

29

ATMs/ 1000 population

0.62

0.59

0.59

 ن�سمة1000 عدد �أجهزة ال�صراف الآيل لكل

ATMs/ 1000 sq. kms.

108

113

121

 كم مربع1000 �أجهزة ال�صراف الآيل لكل

Branches/1000 sq. kms

*Average values of balance sheet variables during the year
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 العمق:لوحة �أ
)*%(

Panel A: Depth and Intermediation
*(percent)
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 كم مربع1000 الفروع لكل

* متو�سط قيم امليزانية العمومية �أثناء ال�سنة
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The diversification drive along with the increase in
involvement of the private sector in the economic
development has exerted a noticeable impact on the
distribution of credit facilities provided by banks. Larger
involvement of the private sector in the development
of the domestic economy translated into higher credit
demand from the sector during 2015. Credit to public
sector, the key driver of banking sector’s asset growth
until 2014, recorded a negative growth during the
year. On the other hand, cross-border credit provided
by the banks improved significantly with its share
crossing single digits. Reflecting this robust credit
growth, the profitability of the banking sector has been
largely maintained, even as the quality of its loans has
remained intact. Improvements in regulatory standards
through enhanced capital and liquidity requirements
as prescribed by the Basel III standards has helped
the sector to successfully weather global economic
headwinds. Indeed, the banking sector in Qatar remains
one of the healthiest in the GCC region (Table 3-3).

 جنب ًا �إىل جنب مع زيادة م�شاركة القطاع،�أثمر عامل التنويع
اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية يف �إحداث ت�أثري ملحوظ على
 وقد انعك�ست.توزيع الت�سهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك
امل�شاركة الأكرب من جانب القطاع اخلا�ص يف تنمية االقت�صاد
املحلي يف �صورة ارتفاع الطلب على االئتمان من القطاع امل�صريف
 ويف املقابل �سجل االئتمان املقدم �إىل القطاع.2015 خالل عام
الذي كان املحرك الرئي�سي لنمو موجودات القطاع- العام
 ومن ناحية.2015 خالل العام- تراجع ًا2014 امل�صريف حتى عام
 حت�سن االئتمان عرب احلدود الذي تقدمه البنوك ب�شكل،�أخرى
 وبف�ضل هذا النمو.ملحوظ وجتاوزت ن�سبته معدل ذو رقم واحد
 مت احلفاظ على ربحية القطاع امل�صريف �إىل،االئتماين القوي
 وقد �ساعدت. وحتى جودة قرو�ضها ظلت على حالها،حد كبري
التح�سينات التي �أدخلت على املعايري الرقابية من خالل تعزيز
متطلبات ر�أ�س املال وال�سيولة على النحو املن�صو�ص عليه وفق ًا
 القطاع امل�صريف على �أن يتجاوز بنجاح الرياح،3 ملعايري بازل
 والواقع �أن القطاع امل�صريف يف.االقت�صادية العاملية املعاك�سة
قطر ال يزال واحد ًا من �أكرث القطاعات امل�صرفية �صحة يف دول
.)3-3 جمل�س التعاون اخلليجي (جدول

Given this backdrop, the developments in the domestic
banking sector, including analysis of soundness
and resilience of the sector is examined in the
subsequent sections.

، ف�إن التطورات يف القطاع امل�صريف املحلي،ويف ظل هذه اخللفية
 �سيتم عر�ضها يف،مبا يف ذلك حتليل �سالمة ومتانة القطاع
.الف�صول الالحقة

Table 3-3: Banking sector Stability
Indicators- GCC2

القطاع
 م�ؤ�شرات ا�ستقرار:3-3 جدول
٢
دول جمل�س التعاون-امل�صريف

البحرين

الكويت

عمان

قطر

ال�سعودية

الإمارات

Capital Adequacy Ratio

18.7

16.9

15.8

15.6

18.1

18.3

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

Return on Assets

1.3

1.1

1.7

2

2

1.5

العائد على املوجودات

Non-performing loan ratio

4.4

2.8

1.8

1.6

1.2

5.2

ن�سبة القرو�ض املتعرثة

Country

BH

KW

OM

All figures in percentages; BH-Bahrain, KW- Kuwait, OM- Oman, QA- Qatar, SA- Saudi Arabia
Figures in this table might not necessarily match with those elsewhere owing to different sources

Banking Sector Performance3
Amidst prolonged period of low oil prices and
lacklustre real economic growth, the banking sector
in Qatar has recorded a healthy growth averaging 7.6
% in real terms during 2015. Among the bank groups
continuing the trend observed in 2014, asset growth

2
3

Source: REO –IMF, April 2016. Period of reference differ on account of latest available information
Analysis based on 17 commercial banks under the jurisdiction of Qatar Central bank
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QA

SA

دولة

UAE

ال�سعوديةSA ، قطرQR، عمانOM، الكويتKW ، البحرينBHكل الأرقام ن�سب مئوية؛
�أرقام هذا اجلدول قد ال تتطابق بال�ضرورة مع �أرقام مماثلة من م�صادر خمتلفة

3

�أداء القطاع امل�صريف

 ومنو اقت�صادي،يف خ�ضم فرتة ممتدة من انخفا�ض �أ�سعار النفط
 �سجل القطاع امل�صريف يف قطر منوا �صحيا بن�سبة،حقيقي �ضعيف
 وعلى م�ستوى.2015  يف املتو�سط بالأرقام احلقيقية خالل عام٪7.6
،2014  ا�ستمر االجتاه الذي لوحظ يف عام،املجموعات امل�صرفية
 فرتة املرجع تختلف وفق ًا لأحدث البيانات املتاحة.2016  �أبريل، تقرير �صندوق النقد الدويل: امل�صدر2
 بنك ًا تخ�ضع لرقابة م�صرف قطر املركزي17  التحليل مبني على �أرقام3
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of Islamic banks was high at 15.3%, while the asset
growth for foreign bank groups was negative (Chart
3-1). The top three banks which constitute around
two third of the total banking asset grew by 9.3%,
well above the sector’s average growth. As a result,
the overall asset concentration of the banking sector
increased. Accordingly, contribution of banks in the
overall increase in asset was skewed. Illustratively, the
top two banks accounted for over 50% of the overall
increase in asset while 7 banks individually contributed
more than 5% of the aggregate increase. Other
remaining banks, mostly foreign banks individually
took a share below 5% (Chart 3-2).

 منو موجودات القطاع امل�صريف:1-3 ر�سم بياين
)(احلقيقي؛ املعدل ال�سنوي

تطورات القطاع امل�صريف

 يف حني كان،٪15.3 حيث منت موجودات البنوك الإ�سالمية بن�سبة
 ومنت.)1-3 منو موجودات البنوك الأجنبية �سلبي ًا (ر�سم بياين
التي ت�شكل حوايل ثلثي املوجودات-موجودات �أكرب ثالثة م�صارف
 �أي �أعلى بكثري من متو�سط النمو،٪9.3 بن�سبة-امل�صرفية الإجمالية
 ارتفع تركيز موجودات هذه الفئة، ونتيجة لذلك.يف هذا القطاع
 كانت م�ساهمة، وفق ًا لذلك.�إىل �إجمايل موجودات القطاع امل�صريف
 و ب�شكل.البنوك يف الزيادة الإجمالية يف املوجودات �شديدة التفاوت
وا�ضح �شكلت الزيادة يف موجودات اثنني من كبار البنوك لأكرث من
 بينما �ساهمت �سبعة بنوك، من الزيادة الإجمالية يف املوجودات٪50
 وا�ستحوذت باقي. من الزيادة الإجمالية٪5 ب�شكل فردي يف �أكرث من
منفردة على ح�صة- ومعظمها من البنوك الأجنبية-البنوك الأخرى
.)2-3  (ر�سم بياين٪5 �أقل من
 توزيع منو املوجودات:2-3 ر�سم بياين

Chart 3-1: Asset Growth of the Banking Sector
(real; annual average)

Chart 3-2 : Distribution of Growth in Asset

One salient development has been the performance
of Islamic banks. Out of aggregate increase in banking
sector asset, Islamic bank group took a share of around
50% (Box 3-2). This trend of sustainable asset growth
recorded by the Islamic banks is primarily on account of
double-digit growth rate recorded by 3 of these banks.

 فمن بني،وكان �أداء امل�صارف الإ�سالمية من التطورات البارزة
 �ساهمت جمموعة،الزيادة الإجمالية يف موجودات القطاع امل�صريف
 هذا االجتاه من.)2-3  (�إطار٪50 البنوك الإ�سالمية بحوايل
النمو امل�ستدام للموجودات الذي �سجلته البنوك الإ�سالمية هو يف
.املقام الأول من جراء منو ثالثة من هذه البنوك مبعدل ذو رقمني

In nominal terms, average asset at QR billion 1043
slipped to single digit growth of 9% (the growth was
10.1% in 2014). Asset growth was mainly support by an
impressive growth in credit, which grew on an average
by around 14 % over the previous year. The private
sector was the major driver of credit in 2015, supported
by increased demand from sectors like consumption
and real estate. Even the emerging sectors such as
services and industry also recorded a substantial
growth. At the same time, deposit growth has been
less impressive, recording a growth of 7% compelling
banks to look for alternative funding sources.

 �إىل٪9  منا متو�سط املوجودات بن�سبة،من حيث القيمة اال�سمية
 وقد.)2014  يف عام٪10.1  مليار ريال (مقارنة بـنحو1043
تعزز منو املوجودات �أ�سا�سا بنمو قوي يف االئتمان الذي ارتفع يف
 وكان القطاع اخلا�ص. مقارنة بالعام ال�سابق٪14 املتو�سط بن�سبة
 مدعوما بزيادة،2015 هو املحرك الرئي�سي لنمو االئتمان يف عام
 و�سجلت القطاعات.الطلب من القطاع اال�ستهالكي والعقاري
 ويف الوقت.النا�شئة مثل اخلدمات وال�صناعة منو ًا كبري ًا �أي�ض ًا
 مما٪7  م�سج ًال منو ًا بن�سبة، كان منو الودائع بدرجة �أقل،نف�سه
.دفع البنوك للبحث عن م�صادر متويل بديلة
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Even though asset growth moderated during the
year, profitability remained comfortable. Return on
average assets (RoAA) stood at 1.9% while return on
average equity stood at 16.2%. Overall, the banking
sector remained healthy, with capital adequacy ratio
of 15.6%, substantially above the stipulated minimum
and non-performing loans at 1.6% of total loans at
end 2015. Around 80% of the non-performing loans
are provisioned, while overall provision covered
more than 100% of the non-performing loans of the
banking sector.

Box 3-2: Islamic Banking in GCC
Islamic finance, in particular Islamic banking has
shown rapid growth in the aftermath of the global
financial crisis. Considering its potential in supporting
a sustainable economic growth, more and more policy
makers are heeding to the development of Islamic
banking activities in their economies. The scope of
Islamic banking has been many fold including its
contribution to foster financial inclusion, support to
SME sectors through its asset backed Islamic products
and supporting the financial stability through the risksharing features. Globally, Islamic financial assets have
estimated to have grown at an annual average rate of
10-12%, and have crossed US$ 2 trillion (World Bank,
March 2015). According to a recent report by Earnest
& Young, Islamic banking is outgrowing conventional
banking in many of the predominant Islamic countries.
Aggregate data from Islamic banks and Islamic banking
windows from 16 countries provided by Islamic
financial services Board (IFSB) shows Islamic banking
assets stood at US$1.29 trillion by the second quarter
of 2015. Within GCC countries, by second quarter of
2015, Islamic banking assets have reached US$ 490
billion. Saudi Arabia holds the largest share with 28.7%,
followed by UAE with 24.7% (Table). Islamic banks in
Qatar, with a double-digit growth recorded in the last
two years (2014 and 2015), holds a significant portion
among the GCC Islamic banking assets.
Recognizing the importance of Islamic finance and
the role Islamic banks has to play in the economic
development in Qatar; QCB has been taking various
regulatory initiatives. Islamic windows operated by
conventional banks were closed by end December
2011, to ensure, transparency and fair practices.
With the ceasing of Islamic windows, possibilities of
co-mingling conventional and Islamic deposits and
Financial Stability Review 2015
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 فقد ظلت،وعلى الرغم من اعتدال منو املوجودات خالل العام
 وبلغ معدل العائد على متو�سط املوجودات.ربحية البنوك مريحة
 يف حني بلغ العائد على متو�سط حقوق امللكية،٪١.٩ عند
، ال يزال القطاع امل�صريف يف و�ضع �صحي، و ب�شكل عام.٪16.2
 و�أي�ض ًا �أعلى بكثري من،٪15.6 مع ن�سبة كفاية ر�أ�س املال عند
 والقرو�ض املتعرثة،احلد الأدنى املقرر من امل�صرف املركزي
 علم ًا ب�أن،2015  من �إجمايل القرو�ض يف نهاية عام٪1.6 بن�سبة
. منها٪100 �إجمايل خم�ص�صات الديون يغطي ن�سبة تزيد عن

 البنوك الإ�سالمية يف دول جمل�س:2-3 �إطار
التعاون اخلليجي

 منو ًا، وال �سيما البنوك الإ�سالمية،�أظهر التمويل الإ�سالمي
 وبالنظر �إىل قدرتها يف.�سريع ًا يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية
 ف�إن املزيد واملزيد من �صانعي،دعم النمو االقت�صادي امل�ستدام
ال�سيا�سات يتجهون �إىل تطوير الأن�شطة امل�صرفية الإ�سالمية
 وت�ضاعف نطاق العمل امل�صريف الإ�سالمي.يف اقت�صاداتهم
، مبا يف ذلك م�ساهمتها يف تعزيز ال�شمول املايل،�أ�ضعاف ًا كثرية
ودعم قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من خالل منتجاتها
 ودعم اال�ستقرار املايل من خالل،املدعومة مبوجودات �إ�سالمية
 منت املوجودات، وعلى امل�ستوى العاملي.�سمات تقا�سم املخاطر
 تريليون2  وجتاوزت،٪12-10 املالية الإ�سالمية مبتو�سط �سنوي
 ووفق ًا لتقرير �صدر م�ؤخرا.)2015  مار�س،دوالر (البنك الدويل
 ف�إن اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية قد فاقت،عن �إرن�ست ويونغ
.امل�صارف التقليدية يف كثري من البلدان التي ي�سودها الإ�سالم
ووفق ًا للبيانات التي مت جتميعها من البنوك الإ�سالمية والنوافذ
 بوا�سطة جمل�س اخلدمات، دولة16 امل�صرفية الإ�سالمية من
 ف�إن جممل الأ�صول امل�صرفية الإ�سالمية قد،املالية الإ�سالمية
 وعلى م�ستوى دول جمل�س. ترليون دوالر �أمريكي1.29 بلغت
 بلغت الأ�صول امل�صرفية الإ�سالمية يف الربع،التعاون اخلليجي
 ومتلك ال�سعودية. مليار دوالر490  �إىل.2015 الثاين من عام
 تليها الإمارات العربية املتحدة،٪28.7 �أكرب ح�صة منها بلغت
، وحققت البنوك الإ�سالمية يف قطر.) (جدول٪24.7 بح�صة
 ومتثل،)2015 و2014( منو ًا برقم مزدوج يف العامني املا�ضيني
ح�صة كبرية بني املوجودات امل�صرفية الإ�سالمية بدول جمل�س
.التعاون اخلليجي
و�إدراك ًا لأهمية التمويل الإ�سالمي والدور الذي تقوم به البنوك
 فقد اتخذ م�صرف،الإ�سالمية يف التنمية االقت�صادية يف قطر
 فقد �أغلق النوافذ.قطر املركزي املبادرات التنظيمية املختلفة
الإ�سالمية التي تديرها البنوك التقليدية يف نهاية دي�سمرب
 ومع وقف عمل. واملمار�سات العادلة، ل�ضمان ال�شفافية،2011
 فقد زال خطر،النوافذ الإ�سالمية التي تديرها البنك التقليدية
، ونتيجة لذلك.اختالط الودائع التقليدية بالإ�سالمية وما �إىل ذلك
201٥  تقرير اال�ستقرار املايل62
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 يف٪23.2 ارتفعت احل�صة ال�سوقية للم�صارف الإ�سالمية من
.2015  بنهاية دي�سمرب٪27.4  �إىل2011 نهاية دي�سمرب

the corresponding risk involved, etc., are removed.
Consequently, the market share of Islamic Banks rose
from 23.2% at end December 2011 to 27.4% by end
December 2015.

ولدى قطاع اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية يف دولة قطر ن�سبة جيدة
لر�أ�س املال على الرغم من كونها واحدة من بني �أدنى املعدالت يف
 وم�ؤ�شرات اال�ستقرار الأخرى لقطاع.دول جمل�س التعاون اخلليجي
 غري �أن ن�سبة القرو�ض،البنوك الإ�سالمية يف قطر يف و�ضع جيد
 والتي هي يف،�أدنى من بني امل�ؤ�شرات اخلليجية با�ستثناء ُعمان
 وربحية البنوك الإ�سالمية يف.طور تكوين امل�صرفية الإ�سالمية
قطر �أعلى من دول �أخرى با�ستثناء البنوك الإ�سالمية يف اململكة
. يف حني ن�سبة التكلفة �إىل الدخل هي الأدنى،العربية ال�سعودية

Qatar’s Islamic banking sector have good capital ratio
even though it is one among the lowest in GCC region.
Other stability indicators for the sector shows Islamic
banks in Qatar are well placed. Non-performing Loan
ratio is lowest among the GCC peers except, Oman,
which is in the nascent stage of Islamic banking.
Profitability is higher than other countries except for
Saudi Arabian Islamic banks while Cost to Income ratio
is the lowest.

 بد�أ م�صرف،ومن �أجل حت�سني قوة ر�أ�س مال البنوك الإ�سالمية
قطر املركزي تنفيذ معايري جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
.2014 ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال للبنوك الإ�سالمية منذ يناير عام
، لهيكل املنتج،ويجري حالي ًا اتخاذ مبادرة لتوحيد م�ستقبلي
.واملخاطر والإطار القانوين الخ

In order to improve the capital strength of Islamic
banks, QCB has started implementation of IFSB
Standards on Capital Adequacy for Islamic banks
since January 2014. Going forward, initiative are being
taken to standardize, product structure risk and legal
framework etc.

4

 امل�صارف اخلليجية بدول جمل�س التعاون اخلليجي:جدول

Table: Islamic banking in GCC4

 تطورات البنوك الإ�سالمية بدول جمل�س التعاون اخلليجي:لوحة �أ
Panel A: Developments Islamic Banking in GCC

%النمو

%احل�صة

Growth (%)

Country

دولة

Share (%)

2014

2015

Bahrain

8.2

5.8

11.4

البحرين

Kuwait

12.3

2.6

17.9

الكويت

Oman

20.0

23.8

0.3

ُعمان

Saudi Arabia

11.9

-2.9

28.7

ال�سعودية

UAE

9.9

9.2

24.7

الإمارات العربية املتحدة

Qatar

16.1

14.5

17.1

قطر

 م�ؤ�شرات الإ�ستقرار املايل للبنوك الإ�سالمية بدول جمل�س التعاون:لوحة ب
Panel B: Financial Stability Indicators- GCC Islamic banking

BH

KW

OM

QA

UAE

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

CAR

21.0

17.6

17.4

16.7

58.8

42.5

15.4

15.9

19.7

19.4

15.8

15.9

NPF

10.4

7.5

3.5

3.3

0.03

0.00

0.6

0.8

1.1

1.2

8.8

4.3

RoA

1.2

0.5

1.1

0.6

-4.1

-3.0

2.1

2.0

1.9

2.5

1.6

1.7

CI

67.5

72.8

40.2

40.2

220.6

172.3

22.4

22.4

52.6

47.1

34.9

35.5

CAR- Capital Adequacy Ratio, NPF- Non-performing Finance, RoA-Return
on Assets, CI- Cost Income ratio
4
Source: IFSB for other than Qatar, data pertaining to 2015 Q2 Qatar – End December
2015 Balance sheet data for inside Qatar branches.
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ن�سبةالتكلفة�إىلالعائدCI، العائدعلىاملوجوداتRoA،التمويالتغرياملنتظمةNPF،ن�سبةكفايةر�أ�ساملال:CAR
 البيانات تتعلق ببيانات امليزانية، جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية للدول بخالف قطر:امل�صدر4
. بالن�سبة للفروع داخل قطر2015  و�إىل نهاية دي�سمرب،2015 العمومية للربع الثاين
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Banking Sector Developments

Asset & Liabilities Structure
Asset side of the banking sector is dominated by
credit, accounting for around 70% of total asset,
whereas deposit accounted for less than 60% of
liabilities (Chart 3-3A & 3-3B). Other than credit, share
of ‘cash/deposit with QCB’ as well as ‘assets with FIs’
have reduced more than 1 percentage point. On the
liability side, the reduction in the share of deposits
was balanced by an increase in liabilities to foreign
financial institutions as well as liabilities to bank
branches abroad.

 هيكل موجودات القطاع امل�صريف:�أ3-3 ر�سم بياين

تطورات القطاع امل�صريف

هيكل املوجودات واملطلوبات
يهيمن االئتمان على جانب املوجودات يف القطاع امل�صريف حيث
 يف حني �شكلت الودائع، من �إجمايل املوجودات٪70 ميثل حوايل
3.3�أ و3.3  (ر�سم بياين. من �إجمايل املطلوبات٪60 �أقل من
 الودائع مع م�صرف/  ف�إن ح�صة "النقد،ب) وبخالف االئتمان
قطر املركزي" وكذلك "املوجودات مع امل�ؤ�س�سات املالية" قد
، وعلى جانب املطلوبات.انخف�ضت ب�أكرث من نقطة واحدة مئوية
ف�إن االنخفا�ض يف ح�صة الودائع قابله زيادة يف املطلوبات
للم�ؤ�س�سات املالية الأجنبية وكذلك املطلوبات لفروع البنوك يف
.اخلارج
 هيكل مطلوبات القطاع امل�صريف: ب3-3 ر�سم بياين

Chart 3-3 A: Asset Structure of the Banking Sector

Chart 3-3 B: Liability Structure of the Banking Sector

The credit-deposit gap so created is one of the
characteristics of the banking sector. The gap was high
even at a time banking sector enjoyed higher liquidity
surplus and is mostly financed through external
liabilities. This wedge between credit and deposit can
be attributed to liquidity leakage from the country for
various reasons such as remittance and credit provided
for import of good and services. However, the banking
sector was able to attract sufficient placement of funds
from foreign financial institutions from time to time. An
analysis of the uses and sources of funds is depicted in
Chart 3-4. As noted earlier, the banking sector relied
mainly on funds from foreign financial institutions to
meet the credit-deposit gap. The decline in the high
quality liquid assets (HQLA) and investments also
reflects unwinding of these assets to meet the higher
credit demand.

، القرو�ض التي ت�شكلت يف القطاع امل�صريف-تعترب فجوة الودائع
واحدة من خ�صائ�ص القطاع حتى يف الوقت الذي كان يتمتع
 ويتم متويل معظم الفجوة من خالل،فيه بفائ�ض �سيولة �أعلى
 وميكن �أن تعزى هذه الفجوة بني القرو�ض.املطلوبات اخلارجية
والودائع �إىل ت�سرب ال�سيولة من البالد لأ�سباب خمتلفة مثل
 ومع.التحويالت واالئتمان املقدم لإ�سترياد ال�سلع واخلدمات
 كان القطاع امل�صريف قادر ًا على جذب �أموال كافية من،ذلك
 وي�صور (ر�سم بياين.م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية من وقت لآخر
 وكما لوحظ يف.) حتلي ًال ال�ستخدامات وم�صادر الأموال4-3
 اعتمد القطاع امل�صريف ب�شكل رئي�سي على �أموال،وقت �سابق
 ويعك�س.امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية ل�سد فجوة الودائع واالئتمان
 واال�ستثمارات،االنخفا�ض يف املوجودات ال�سائلة عالية اجلودة
�أي�ض ًا الت�سييل من هذه املوجودات لتلبية الطلب العايل على
.االئتمان
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Banking Sector Developments

Chart 3-4: Sources and Uses of Funds

Sectoral Developments in Credit and Deposits

تطورات القطاع امل�صريف

 م�صادر وا�ستخدامات الأموال:4-3 ر�سم بياين

التطورات القطاعية يف االئتمان والودائع

In the last two years, credit demand from the public
sector showed considerable changes. As a share
of gross credit, the share declined by around 10
percentage points. By end-December 2015, public
sector posted a negative growth, and as a result, the
private sector became the major driver of credit. Bank
credit to outside Qatar also increased significantly,
recording a high growth. Accordingly its share in
overall credit increased by 2 percentage points (chart
3.5 A & B).

 �أظهر الطلب على االئتمان من القطاع،يف العامني املا�ضيني
 حيث انخف�ضت ح�صته من �إجمايل.العام تغيريات كبرية
 �سجل،2015  وبحلول نهاية دي�سمرب عام.٪10 االئتمان بنحو
 �أ�صبح القطاع اخلا�ص، وبالنتيجة،القطاع العام منو ًا �سلبي ًا
 كما ارتفع االئتمان امل�صريف.هو املحرك الرئي�سي لالئتمان
 ووفق ًا. و�سجل معدالت منو مرتفعة،خارج قطر ب�شكل ملحوظ
 (ر�سم بياين٪2 لذلك زادت ح�صته يف االئتمان الكلي بن�سبة
.) �أ وب5-3

 منو االئتمان ح�سب القطاعات:�أ5-3 ر�سم بياين

 ح�ص�ص االئتمان الن�سبية ملختلف القطاعات االقت�صادية:ب5-3 ر�سم بياين

Chart 3-5 A: Growth in Sector Wise Credit
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Chart 3-5 B: Share of Credit to Major Economic Sectors
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Banking Sector Developments

 التطورات القطاعية لالئتمان:4-3 جدول
)٪ (النمو واحل�ص�ص

Table 3-4: Sectoral Developments in Credit
(Growth and Shares in %)

2014
Sector

%النمو

2015

احل�صة

%النمو

احل�صة

القطاع

Growth (%)

Share

Growth (%)

Share

Public Sector

4.6

38.8

-4.8

32.5

Government

15.4

10.0

0.0

8.8

احلكومة

Government Institution

-3.2

23.5

-3.7

19.9

امل�ؤ�س�سات احلكومية

Semi Gov.-Institution

27.8

5.3

-18.8

3.8

امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية

Private Sector

15.7

52.4

22.7

56.5

Industry

6.7

1.6

21.9

1.8

ال�صناعة

General Trade

20.6

6.8

27.8

7.6

التجارة العامة

Services

26.7

9.5

14.2

9.5

اخلدمات

Contractors

39.0

4.5

29.3

5.1

املقاولون

Real Estate

5.1

14.3

21.5

15.3

العقارات

Consumption

16.1

14.5

23.3

15.7

القطاع اال�ستهالكي

Other

-9.2

1.2

44.0

1.5

�أخرى

Cross-border

33.1

8.8

42.1

11.0

Among public sector categories, the demand for
credit from semi-government institutions declined
considerably. Credit demand from Government
institutions declined for the second consecutive year.
At the same time private sector posted significant
growth across all sectors (Table 3-4). Coupled with
higher share of credit, the growth in demand for real
estate and consumption credit has imparted a push to
private sector credit. During the first half of the year,
credit to both consumption and real estate sector grew
significantly. By contrast, in the second half, growth
in consumption credit lowered significantly whereas
growth in credit to real estate moderated, although it
remained at an elevated level (Chart 3-6A & 3-6B)
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القطاع العام

القطاع اخلا�ص

عرب احلدود

 انخف�ض الطلب على االئتمان من امل�ؤ�س�سات،بني فئات القطاع العام
 وانخف�ض الطلب على القرو�ض من،�شبه احلكومية �إىل حد كبري
 ويف الوقت نف�سه.امل�ؤ�س�سات احلكومية للعام الثاين على التوايل
�سجل الطلب على االئتمان من القطاع اخلا�ص منو ًا كبري ًا يف جميع
، وبالإ�ضافة �إىل ح�صة �أكرب من االئتمان.)4-3 القطاعات (جدول
 وعلى ائتمان القطاع،ف�إن منو الطلب على االئتمان للعقارات
 حيث منا يف،اال�ستهالكي قد �أعطى دفعة الئتمان القطاع اخلا�ص
 وعلى النقي�ض.كل منهما يف الن�صف الأول من العام ب�شكل ملحوظ
 انخف�ض منو الطلب على االئتمان لأغرا�ض اال�ستهالك،من ذلك
 يف حني �أن النمو يف االئتمان لقطاع،يف الن�صف الثاين ب�شكل كبري
 رغم كونه ال يزال عند م�ستوى مرتفع (ر�سم،العقارات كان معتد ًال
.) ب6-3 �أ و6-3 بياين
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 التطور ال�شهري يف املكونات:�أ6-3 ر�سم بياين
الرئي�سية لالئتمان

تطورات القطاع امل�صريف

 النمو ال�سنوي يف ائتمان القطاع:ب6-3 ر�سم بياين
العقاري والقطاع اال�ستهالكي

Chart 3-6 A: Monthly Progress is Major Component of Credit

Chart 3-6 B: YoY growth in Real estate and consumption Credit

During 2015, foreign currency credit from both public
and private sectors increased considerably. As a result,
share of foreign currency credit to total credit increased
from 25% (2014) to around 30% during the year. Credit
demand in local currency was mainly from the private
sector, while credit to public sector in local currency
declined. (Chart 3-7A & Chart 3-7B).

 �سجل االئتمان بالعملة الأجنبية للقطاعني العام،2015 خالل عام
 ارتفعت ح�صة القرو�ض، ونتيجة لذلك.واخلا�ص زيادة كبرية
 يف وقت �سابق٪25 بالعمالت الأجنبية �إىل �إجمايل االئتمان من
 وكان الطلب على االئتمان. خالل العام٪30 ) �إىل حوايل2014(
 يف حني انخف�ض،بالعملة املحلية ب�شكل رئي�سي من القطاع اخلا�ص
 �أ7-3  (ر�سم بياين.االئتمان �إىل القطاع العام بالعملة املحلية
.) ب7-3و

 تطور االئتمان بالعملة املحلية: �أ7-3 ر�سم بياين

Chart 3.7A: Progress in Local Currency Credit
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 تطور االئتمان بالعملة الأجنبية:ب7-3 ر�سم بياين

Chart 3.7B: Progress in Foreign Currency Credit

201٥ تقرير اال�ستقرار املايل

Banking Sector Developments

Contrary to the buoyancy in credit growth, the picture
with regard to deposit growth was much more somber
(Chart 3-8 A & B). Overall, deposit (average) growth
recorded single digit growth of 7%. While private and
non-resident deposits expanded, with the latter nearly
doubling, public sector deposits actually contracted.
In view of this rebalancing, the sectoral distribution of
deposits (average) displayed significant changes, with
the share of the public sector in total deposits declining
from 40.6% in 2014 to 34.7% in 2015

 النمو القطاعي للودائع: �أ8-3 ر�سم بياين

تطورات القطاع امل�صريف

 كانت ال�صورة فيما يتعلق،خالفا للنمو القوي يف جانب االئتمان
.) أ� وب8-3 بنمو الودائع �أكرث توا�ضع ًا بكثري (ر�سم بياين
 ويف.٪7  �سجلت الودائع (يف املتو�سط) منو ًا مبعدل،و ب�شكل عام
 مع ت�ضاعف،حني تو�سعت ودائع القطاع اخلا�ص وغري املقيمني
 ويف. ف�إن ودائع القطاع العام قد تقل�صت فع ًال،الأخرية تقريب ًا
�ضوء �إعادة التوازن ف�إن التوزيع القطاعي للودائع (يف املتو�سط) قد
 مع انخفا�ض ح�صة القطاع العام يف �إجمايل،�شهد تغيريات كبرية
.2015  يف عام٪34.7  �إىل2014  يف عام٪40.6 الودائع من
 التوزيع القطاعي للودائع:ب8-3 ر�سم بياين

Chart 3-8A: Deposit-Sectoral Growth

Chart 3-8B: Deposit-Sectoral Distribution

Currency wise distribution of deposit indicates that the
growth recorded for deposit was solely on account of
higher deposit mobilization from non-resident and the
private sector in foreign currency (Chart 3.9 A & 3.9 B).
Foreign currency deposit from non-residents increased
steadily throughout the year, while FC deposit from the
private sector increased in the second half of the year.

ي�شري توزيع الودائع ح�سب نوع العملة �إىل �أن النمو امل�سجل للودائع
كان فقط نتيجة منو �أعلى للودائع من غري املقيمني والقطاع
 وقد.) ب9-3 �أ و9-3 اخلا�ص بالعملة الأجنبية (ر�سم بياين
زادت الودائع بالعمالت الأجنبية من غري املقيمني ب�شكل مطرد
 يف حني ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية من،على مدار ال�سنة
.القطاع اخلا�ص يف الن�صف الثاين من العام

 توزيع الودائع ح�سب نوع العملة: �أ٩-3 ر�سم بياين

Chart 3-9A: Currency Wise Distribution of Deposit
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 التوزيع القطاعي للودائع بالعملة الأجنبية:ب٩-3 ر�سم بياين

Chart 3-9B: Sectorial Distribution of Foreign Currency Deposit
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تطورات القطاع امل�صريف

The maturity pattern of deposits has changed over the
year, reflecting in part, the asset liability management
by banks through the interest rate channel. To be more
specific, during the second half of the year, banks have
significantly reduced the interest cost for demand
deposit leading to a decline in its share by around 300
basis points (bps). At the same time, the interest rate on
medium term and longer-term maturity buckets have
increased, reflecting an attempt by banks to improve
the maturity profile of deposits towards more stable
components. In view of these changes, the share of
deposit mobilized in the longer-term (“Above 1 year”)
maturity bucket increased by nearly 140 bps during
the year. Reflecting depositors preferences to hold
near-cash instruments while earning some returns, the
maturity time bucket “up to 3 months’’ attracted the
maximum deposit. Its share in the aggregate deposit
increased by more than five percentage points during
the year (Chart 3-10)

 مما يعك�س يف،لقد تغري منط ا�ستحقاق الودائع خالل العام
 �إدارة املوجودات واملطلوبات من قبل البنوك من خالل،جزء منه
 خف�ضت البنوك خالل، و ب�شكل �أكرث حتديد ًا.قناة �سعر الفائدة
 ب�شكل كبري من تكلفة الفائدة على،الن�صف الثاين من العام
300 الودائع حتت الطلب مما �أدى �إىل انخفا�ض ح�صتها بنحو
 ويف الوقت نف�سه زادت معدالت الفائدة على ودائع.نقطة �أ�سا�س
 مما يعك�س حماولة من جانب،ذات الأجل املتو�سط والطويل
.البنوك لتح�سني ا�ستحقاق الودائع نحو م�صادر �أكرث ا�ستقرار ًا
 ف�إن ح�صة الودائع ذات اال�ستحقاق،ويف �ضوء هذه التغيريات
 نقطة140 الطويل (فوق ال�سنة) قد زادت مبا يقرب من
 وانعكا�س ًا لتف�ضيالت املودعني لالحتفاظ.�أ�سا�س خالل العام
 ف�إن ودائع،ب�أدوات �شبه نقدية مع ك�سب بع�ض العوائد عليها
 �شهور قد جذبت احلد الأق�صى للإيداع حيث زادت ح�صتها3
يف الودائع الإجمالية ب�أكرث من خم�س نقاط مئوية خالل العام
.)10-3 (ر�سم بياين

Chart 3-10: Maturity Distribution of Deposit

 توزيع �آجال ا�ستحقاق الودائع:10-3 ر�سم بياين

Going forward, with the unabated move towards
economic diversification coupled with the initiative
taken by the government for a greater involvement of
private sector in nation building, the opportunities for
the private sector is expected to improve. This may, in
turn lead to a positive impact on corporate income and
subsequent growth in private sector deposits. Once
the oil prices become more robust, revenue flows from
the public sector are likely to ensure greater deposit
mobilization by the banking sector.

حترك متوا�صل نحو التنويع
 ومع،وبالنظر �إىل امل�ستقبل
ِ
االقت�صادي �إىل جانب املبادرة التي اتخذتها احلكومة لزيادة
 ف�إن من املتوقع،م�شاركة القطاع اخلا�ص يف بناء اقت�صاد الدولة
 ويف املقابل رمبا ي�ؤدي ذلك �إىل.حت�سني فر�ص القطاع اخلا�ص
�إحداث ت�أثري �إيجابي على �أرباح ال�شركات يليه منو ودائع القطاع
 ف�إن من، ومبجرد �أن ت�صبح �أ�سعار النفط �أكرث ارتفاع ًا.اخلا�ص
املرجح �أن ي�ؤدي املزيد من تدفق العائدات من القطاع العام �إىل
.ح�شد �أكرب لودائع القطاع امل�صريف
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Banking Sector Developments

Liquidity and Funding

تطورات القطاع امل�صريف

ال�سيولة والتمويل

As discussed in the previous section, during 2015, the
growth in credit demand was higher than the growth in
deposit mobilization on account of various supply and
demand factors. Consequently, the wedge between
credit and deposit increased over the year (Chart
3.11). Towards the end of the year, this gap increased
further leading to the loan to deposit ratio, the broad
measure of sectoral liquidity, reaching a higher level.

 ف�إن ن�سبة النمو يف الطلب،وفق ًا ملا �سبق مناق�شته يف الق�سم ال�سابق
 كانت �أعلى من النمو يف الودائع من2015 على القرو�ض يف عام
 ارتفعت الفجوة، ونتيجة لذلك.خمتلف عنا�صر العر�ض والطلب
 وباجتاه.)11-3 بني القرو�ض والودائع خالل العام (ر�سم بياين
 مما �أدى �إىل و�صول ن�سبة، زادت هذه الفجوة �أكرث،نهاية العام
- وهي املقيا�س الوا�سع لل�سيولة القطاعية-القرو�ض �إىل الودائع
.�إىل م�ستوى �أعلى

 التطورات ال�شهرية يف فجوة االئتمان �إىل الودائع:11-3 ر�سم بياين

 هيكل التمويل لدى البنوك:12-3 ر�سم بياين

In order to redress this gap, the banking sector
increased its dependency on external source of funds,
including those sourced from its cross-border branches.
External liability other than to overseas branches/Head
office increased by around 38.3% while liability to own
branches/HOs increased by 35.6%. On account of
attaining maturity of some of the debt securities, the
long term external borrowing reduced during the year.
Thus, the composition of external debt shifted more
towards shorter-term liability (Chart 3-13).

 ارتفع اعتماد قطاع البنوك على،من �أجل معاجلة هذه الفجوة
 مبا يف ذلك تلك التي م�صدرها فروع،امل�صادر اخلارجية للأموال
 وزادت املطلوبات الأخرى من غري الفروع اخلارجية �أو.خارجية
 بينما زادت املطلوبات للفروع،٪38.3 املراكز الرئي�سية بنحو
 وب�سبب االحتفاظ ببع�ض.٪35.6 واملراكز الرئي�سية بن�سبة
 ف�إن ذلك خف�ض الآجال،�سندات الدين حلني ا�ستحقاق �آجالها
 ومن ثم انتقل الدين.الطويلة لالقرتا�ض اخلارجي خالل العام
.)13-3  (ر�سم بياين.اخلارجي �أكرث نحو املطلوبات ق�صرية الأجل

Chart 3-11 : Credit Deposit Gap-Monthly Developments

 مكونات التمويل اخلارجي:13-3 ر�سم بياين

Chart 3.13 : Composition of External Finance
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Chart 3-12: Funding Profile of Banks

 التطورات يف جانب ال�سيولة:14-3 ر�سم بياين

Chart 3:14: Developments in Asset Side Liquidity
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On the asset side of the balance sheet, the liquidity
position was mixed. On the one hand, liquid assets
picked up marginally with a year-on-year increase of
5.8% in 2015 whereas external assets with foreign
financial institutions declined by 17%. However, banking
sector’s assets with their branches/HO increased
significantly by close to 40%. Consequent upon these
changes, the liquid assets of the banking sector as ratio
to short-term funds exhibited an improvement towards
the end of the year (Chart 3-14).

 كان موقف ال�سيولة،يف جانب املوجودات من امليزانية العمومية
 زادت املوجودات ال�سائلة قلي ًال مبعدل، فمن ناحية.خمتلط ًا
 يف حني انخف�ضت املوجودات،2015 يف عام٪5.8 �سنوي
 ومع.٪17 اخلارجية مع امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية بن�سبة
 ارتفع �إجمايل موجودات القطاع امل�صريف مع فروعها،ذلك
 وبناء على هذه.٪40 ومراكزها الرئي�سية ب�شكل كبري مبا يقارب
 ف�إن املوجودات ال�سائلة للقطاع امل�صريف كن�سبة �إىل،التغريات
التمويالت الق�صرية الأجل قد �أظهرت حت�سن ًا يف نهاية ال�سنة
.)14-3 (ر�سم بياين

Concomitant with the demand-side changes, changes
in the supply-side factors viz., credit standards and
terms of bank lending and demand for credit from
the business and households sectors also affected the
banking sector credit. To understand the developments,
QCB conducts quarterly surveys on bank lending for
the licensed commercial banks in the country. This
survey augments the QCB’s information based on the
movements in demand and supply of credit to the
productive sectors of the economy (Box 3-3).

 ف�إن التغريات يف،وبالتزامن مع التغيريات يف جانب الطلب
 و�شروط الإقرا�ض، معايري االئتمان،عوامل جانب العر�ض وهي
، والطلب على االئتمان من قطاعي الأعمال والعائلي،امل�صريف
 ولفهم.قد �أثرت �أي�ض ًا على االئتمان لدى القطاع امل�صريف
 قام م�صرف قطر املركزي ب�إجراء م�سح ربع �سنوي،التطورات
.على الإقرا�ض امل�صريف للبنوك التجارية املرخ�صة يف البالد
وتوفر هذه الدرا�سة قاعدة معلومات مل�صرف قطر املركزي على
حتركات العر�ض والطلب على االئتمان للقطاعات الإنتاجية
.)3-3 لالقت�صاد (�إطار

Box 3-3: Bank Lending Survey

 م�سح الإقرا�ض امل�صريف:3-3 �إطار

Bank Lending Survey captures the response of the
banking sector to perception and expectations on the
lending conditions including supply side factors which
are affecting credit standards and demand side factors
which explore the factors affecting loan demand from
corporate and households. An index5 constructed
based on the response from the participating banks
indicate the following:

يبحث م�سح الإقرا�ض امل�صريف يف مدى ا�ستجابة القطاع
امل�صريف للت�صور والتوقعات على �شروط الإقرا�ض مبا يف ذلك
 وعوامل،عوامل جانب العر�ض التي ت�ؤثر على معايري االئتمان
جانب الطلب التي ت�ستك�شف العوامل امل�ؤثرة يف الطلب على
 الذي مت٥  ويعطي امل�ؤ�شر.القرو�ض من ال�شركات والقطاع العائلي
:بنا�ؤه على �أ�سا�س ا�ستجابة البنوك امل�شاركة ما يلي

• Over all, credit conditions improved as perceived
by the respondents.
• However, demand conditions, which remained
positive during the year turned negative in the
last quarter. As compared to last year, the easiness
in demand conditions was at low levels in 2015.
• Thus, improvements in overall conditions are purely
based on the easiness in the supply side factors.
• Around 71% of the respondent banks opined that
they relaxed the conditions on credit lines and
standards for approving loans during 2015 as
compared to last year.
• Lending conditions, in particular, supply side factor
for enterprises sector have improved considerably
by the end of the year.

 وفق ما،حدث حت�سن عام يف ظروف الطلب على االئتمان
.�شعر به امل�شاركون
ومع ذلك ف�إن ظروف الطلب التي ظلت موجبة �أثناء العام قد
 وباملقارنة مع العام.حتولت �إىل �سالبة يف الربع الأخري
 ف�إن �سهولة ظروف الطلب كانت عند م�ستويات،ال�سابق
.2015 منخف�ضة يف عام
 ت�ستند التح�سينات يف الأو�ضاع العامة على �سهولة،وهكذا
.عوامل جانب العر�ض
 من البنوك امل�شاركة يف امل�سح �أنها خففت٪71 ر�أى حوايل
ال�شروط على خطوط االئتمان ومعايري املوافقة على القرو�ض
. باملقارنة مع العام املا�ضي2015 خالل
 قد حت�سن عامل، على وجه اخل�صو�ص،�شروط الإقرا�ض
جانب العر�ض لقطاع ال�شركات ب�شكل كبري بحلول
.نهاية العام

A diffusion index, which is a weighted net percentage difference between the positive
and negative responses of the survey participants. The index ranges from -100 to +100
(-ve sign indicates tightening while +ve sign indicates easing)
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•
•

•
•

•

ي�شري االنت�شار �إىل �صايف الفرق بالن�سبة املئوية املرجح بني اال�ستجابات الإيجابية وال�سلبية من امل�شاركني يف٥
 (والعالمة ال�سالبة ت�شري �إىل الت�شديد يف حني املوجبة100+  �إىل100-  و ترتاوح قيمة امل�ؤ�شر بني.اال�ستطالع
.)ت�شري �إىل التخفيف
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• The expectation index, which summarizes the
perception of lending conditions on credit supply and
demand factors6, shows improvement over last year.

 الذي يلخ�ص �إدراك �ضوابط االئتمان على،م�ؤ�شر التوقع
. �أظهر حت�سن ًا خالل العام ال�سابق،٦ جانبي العر�ض والطلب
م�ؤ�شرات الإقرا�ض امل�صريف لآخر عامني

Main Bank Lending Indices for last two years

Indices

Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15

امل�ؤ�شرات
م�ؤ�شر م�سح الإقرا�ض امل�صريف
الكلي
م�ؤ�شر الطلب

Overall BLS Index

2.6

0.4

2.8

4.0

4.3

5.1

3.6

8.3

Index for Demand

5.8

2.3

7.3

4.9

3.5

5.2

3.1

(-2.16)

Index for Supply

1.0

-0.5

0.6

3.5

4.8

5.1

3.9

13.5

م�ؤ�شر العر�ض

Current Situation Index

2.4

0.2

2.4

3.6

3.6

4.9

3.3

8.4

م�ؤ�شر املوقف احلايل

Expectation Index

3.8

2.3

5.7

6.6

9.3

6.8

5.7

7.2

م�ؤ�شر التوقعات

Chart: Perception on Sector Wise Credit

Off-Balance Sheet (OBS) Activities
Off-balance sheet activities as a share of the total
banking sector asset marginally increased from nearly
48% in 2014 to around 48.5% in 2015 (Table 3-5).
Among indirect credit facilities, letter of guarantee
grew by around 17% and accounted for over fourfifths of total OBS transactions. In case of derivative
contract, forward exchange contracts accounted for
around 41% of total derivative contracts followed by
interest rate swaps (37.2%). Financial commitments
are mostly covered by unutilized credit facilities and
majority of this is provided as lines of credit.

the availability of alternative sources of finance, the cost and availability of loanable funds,
the value of collateral, financing needs in the economy, etc.

6

Financial Stability Review 2015

•

 توقعات �إدراك �ضوابط الأئتمان يف القطاعات املختلفة:ر�سم بياين

الأن�شطة خارج امليزانية العمومية
زادت الأن�شطة خارج امليزانية العمومية كن�سبة من �إجمايل موجودات
2014  يف عام٪48 القطاع امل�صريف زيادة طفيفة من ما يقرب من
 ومن بني الت�سهيالت.)5-3  (جدول2015  يف عام٪48.5 �إىل حوايل
،٪17  ارتفعت خطابات ال�ضمان بن�سبة،االئتمانية غري املبا�شرة
 من �إجمايل معامالت الأن�شطة خارج امليزانية٪80 و �شكلت �أكرث من
 فقد �شكلت عقود ال�صرف، وبالن�سبة لعقود امل�شتقات.العمومية
 تليها عقود تبادل �أ�سعار، من �إجمايل عقود امل�شتقات٪41 الآجلة نحو
 وتغطى التعهدات املالية يف الغالب بالت�سهيالت.)٪37.2( الفائدة
.االئتمانية غري امل�ستغلة ويتم توفري معظمها كخطوط ائتمان

 وقيمة، والتكلفة وتوافر الأموال املتاحة للإقرا�ض، ت�شري هذه العوامل �إىل توافر م�صادر بديلة للتمويل٦
. الخ، ومتويل االحتياجات يف االقت�صاد،ال�ضمانات
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Among the bank groups, foreign banks continue to be
more active in off balance sheet activities, measured
as a share of their total asset size. Considering the fact
that indirect credit facilities and financial commitments
together cover a major share of the off-balance sheet
activities, the risk from these activities appears to
be limited.

وبني املجموعات امل�صرفية تبدو البنوك الأجنبية �أكرث ن�شاط ًا
 كن�سبة من �إجمايل،يف الأن�شطة خارج امليزانية العمومية
 وبالنظر �إىل حقيقة �أن الت�سهيالت االئتمانية.حجم املوجودات
غري املبا�شرة والتعهدات املالية مع ًا تغطيان ح�صة كبرية من
 ف�إن اخلطر من هذه الأن�شطة،الأن�شطة خارج امليزانية العمومية
.يبدو حمدود ًا

Table 3-5: Off-Balance Sheet Exposures of Banks

 تعر�ض البنوك للأن�شطة خارج امليزانية:5-3 جدول

% ن�سبة املجموعة امل�صرفية �إىل �إجمايل البنوك

Item

Table 3-5: Off-Balance Sheet Exposures of Banks

كل البنوك

�إ�سالمية

تقليدية

 النمو الكلي%

�أجنبية

Overall growth
(%)

البند

All banks

Islamic

Conventional

Foreign

Indirect Credit Facilities

18.2

16.9

13.9

108.0

13.6

Financial commitments

10.7

9.3

9.9

37.2

10.9

الت�سهيالت االئتمانية غري
املبا�شرة
التعهدات املالية

Investment Activities

1.3

0.0

1.9

0.0

-16.3

الأن�شطة اال�ستثمارية

Derivative Contracts

18.2

11.6

19.5

42.7

16.1

عقود امل�شتقات

Total

48.4

37.8

45.3

187.9

12.8

الإجمايل

Profitability

الربحية

Growth in net income of the banking sector declined
significantly in 2015. As compared to 7.7% growth
in 2014, it increased by about 2.5% in 2015 (Table
3-6). Accordingly, the return on average asset (ROAA)
marginally declined to 1.9% from 2.0% a year ago. Even
though interest income and income from commission/
fees that cover more than 90% of the total income grew
significantly, the growth in net income was lowered
due to high growth in interest expense. In addition
to interest expense, which grew by 15.2%, general
administrative expenses also increased by close to 6%.

انخف�ض النمو يف �صايف الدخل لدى القطاع امل�صريف ب�شكل ملحوظ
 فقد،2014  يف عام٪7.7  وباملقارنة مع منو بن�سبة.2015 يف عام
 وفقا لذلك ف�إن.)6-3  (جدول2015  يف عام٪2.5 ارتفع بنحو
٪1.9 العائد على متو�سط املوجودات قد انخف�ض ب�شكل طفيف �إىل
 وعلى الرغم من �أن �إيرادات الفوائد والدخل من. قبل عام٪2.0 من
 من �إجمايل الدخل قد ارتفعت٪90 العموالت التي تغطي �أكرث من
 ف�إن النمو يف �صايف الدخل قد تراجع ب�سبب النمو،ب�شكل كبري
، وبالإ�ضافة �إىل م�صروفات الفوائد.املرتفع يف م�صروفات الفوائد
 ارتفعت النفقات الإدارية العامة �أي�ض ًا مبا،٪15.2 التي منت بن�سبة
.٪6 يقرب من

The income profile of both Islamic as well as domestic
conventional banks is concentrated on returns from
financing (interest income in conventional parlance),
whereas foreign banks income stream is more diversified
(Chart 3-15 A). The index of income diversification for
2015 indicates that the value was the lowest for Islamic
banks (0.352) and the highest for foreign banks (0.488);
the value for conventional banks was 0.401.7 The
income diversification index for the banking sector as a
whole remained stable at 0.396.

يرتكز الدخل يف كل من البنوك الإ�سالمية وكذلك البنوك التقليدية
املحلية يف العائدات من التمويل (�إيرادات الفوائد يف املفهوم
 يف حني �أن دخل البنوك الأجنبية �أكرث تنوعا (ر�سم،)التقليدي
 وي�شري الرقم القيا�سي لتنوع م�صادر الدخل لعام.) �أ15-3 بياين
) و�أعلى0.352(  �إىل �أن القيمة كانت �أدنى للبنوك الإ�سالمية2015
 وبلغت القيمة بالن�سبة للبنوك التقليدية،)0.488( للبنوك الأجنبية
 وقد ظل م�ؤ�شر تنويع م�صادر الدخل للقطاع امل�صريف ككل٧ .0.401
.0.396 م�ستقر َا عند م�ستوى قدره

7

For details on Income Diversification Index, see FSR 2012
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2012 ، انظر تقرير اال�ستقرار املايل لعام،ملزيد من التفا�صيل عن م�ؤ�شر تنوع الدخل٧

201٥ تقرير اال�ستقرار املايل

تطورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

 هيكل الإيرادات وامل�صروفات:6-3 جدول

Table 3-6: Structure of Income and Expense

2014
Item

2015

احل�صة

(2014/2015)

% ن�سبة التغري

Share

البند

Change %

Total income

100

100

2.4

�إجمايل الدخل

Interest Income

77.0

79.5

5.7

Investment Income

4.2

3.4

-17.2

Forex Income

3.3

2.8

-14.1

Commission Received

11.2

11.9

8.7

Others

4.2

2.4

-41.3

الدخل من الفوائد
الدخل من اال�ستثمارات
الدخل من عمليات ال�صرف
العموالت امل�ستلمة
�أخرى

Total expense

100

100

2.3

�إجمايل امل�صروفات

Interest Expense

43.2

48.6

15.2

General & Administrative Expense

33.5

34.6

5.6

Provisions for Loans

14.2

8.7

-37.1

Commission Paid

3.7

3.6

-1.6

Others

5.4

4.5

-14.8

م�صروفات الفوائد
امل�صروفات العمومية والإدارية
خم�ص�صات القرو�ض
العموالت املدفوعة
�أخرى

Net Income

2.5

�صايف الدخل

Expense is equally distributed between interest
expense and non-interest expense. Structure of
expense is more or less similar for Islamic and domestic
conventional banks. For foreign banks, administrative
expense accounted for the major share (Chart 3-15 B).

يتم توزيع امل�صاريف منا�صفة بني م�صاريف الفوائد وامل�صروفات
 وهيكل امل�صاريف هو �أكرث �أو �أقل مماثلة للبنوك.من غري الفوائد
 وقد ا�ستحوذت امل�صروفات الإدارية.الإ�سالمية والتقليدية املحلية
.) ب15-3 للبنوك الأجنبية على احل�صة الكربى (ر�سم بياين

 هيكل الدخل لدى جمموعات البنوك:�أ15-3 ر�سم بياين

 هيكل امل�صروفات لدى جمموعات البنوك:ب5-3 ر�سم بياين

Chart 3-15A: Bank Group-wise Structure of Income
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Chart 3-15B: Bank Group-wise Structure of Expense

201٥  تقرير اال�ستقرار املايل74

تطورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

Net Interest Margin (NIM) declined marginally by 15
bps due to higher interest outgo. Among the drivers
of income, non-interest income declined at a faster
rate (-8.5%) over the growth in interest income (5.7%).
On the expense side, interest expense increased at a
faster rate (15.2%) as compared to a lower decline of
non-interest expense (-7.5%). In absolute terms, noninterest expense declined sharper than the non-interest
income. Accordingly, the ‘burden’8 of the banking
sector reduced from 0.23 to 0.20 in 2015 (Chart 3-16).

 نقطة �أ�سا�س15 انخف�ض �صايف معدل الفوائد هام�شيا بن�سبة
 انخف�ض، ومن بني عوامل الدخل.نتيجة ارتفاع الفائدة املدفوعة
) من النمو يف٪8.5-( الدخل من غري الفوائد مبعدل �أ�سرع
 ارتفعت، ويف جانب امل�صروفات.)٪5.7( �إيرادات الفوائد
) مقارنة مع انخفا�ض٪15.2( م�صروفات الفوائد مبعدل �أ�سرع
، وبالأرقام املطلقة.)٪7.5-( �أقل من م�صروفات غري الفوائد
كان انخفا�ض م�صروفات غري الفوائد �أكرث حدة من انخفا�ض
 القطاع8" تقل�ص "عبء، وبناء على ذلك.الدخل من غري الفوائد
.)16-3  (ر�سم بياين2015  يف عام0.20  �إىل0.23 امل�صريف من

Chart 3-16: Progress in income & Expenses

 تطور الدخل وامل�صروفات:16-3 ر�سم بياين

All other measures of profitability of the banking sector
exhibited a mild downward movement during the
year (Table 3-7).

�أظهرت جميع املقايي�س الأخرى لربحية القطاع امل�صريف تراجع ًا
.)7-3 معتد ًال خالل العام (اجلدول
)%( * م�ؤ�شرات ربحية البنوك:7-3 جدول

Table 3-7: Indicators of Bank Profitability* (percent)

العائد على متو�سط
املوجودات

العائد على ر�أ�س املال
)(ال�شريحة الأوىل

2013

2.07

2014
2015

ال�سنة
Year

NoI

15.71

2.40

1.99

0.81

2.02

16.01

2.25

1.94

0.80

1.90

15.18

2.10

1.86

0.75

RoAA

RoTC

Defined as (Non-interest expense – Non-interest income)/ Average total asset.
A positive number indicates a higher burden.
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م�صاريف �أخرى

NIM

*RoAA- Return on Average Assets; RoTC- Return on Tier 1 Capital;
NIM- Non-Interest Margin; NoI- Non-Operating Income; OE- Other expense

8

الإيرادات غري الت�شغيلية �صايف هوام�ش الفوائد

OE

- ر�أ�س املال ال�شريحه الأوىل- العائد على متو�سط املوجودات
 م�صاريف �أخرى- الإيرادات غري الت�شغلية-�صايف هوام�ش الفوائد

 وي�شري الرقم املوجب، متو�سط �إجمايل املوجودات/) دخل غري الفوائد- يعرف ب�أنه (م�صروفات غري الفوائد٨
.�إىل عبء �أكرب
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Stability Analysis
Banking Stability Index (BSI), the risk index constructed
based on five risk factors in the banking sector including
soundness, fragility, liquidity, profitability and inefficiency
decreased marginally during the year indicating lower
risk profile for the banking sector (Chart 3-17). The
index, which showed increasing trend towards the
second half of 2014, continued the trend for the first
four month of 2015. Thereafter, the index moderated
and remained range bound for most of the second half
of 2015. Towards the closing months of the year, the
index edged upwards a tad; it however remained below
the average by year-end. The monthly movements in
the risk index of the banking sector suggest a downward
trend in the overall risk, going forward.

تطورات القطاع امل�صريف

حتليل اال�ستقرار
 هو م�ؤ�شر للمخاطر مت بنا�ؤه اعتماد ًا،م�ؤ�شر ا�ستقرار البنوك
، ال�سالمة:على خم�سة عوامل للمخاطر يف القطاع امل�صريف هي
 وقد انخف�ض هذا، الربحية وعدم الكفاءة، ال�سيولة،اله�شا�شة
امل�ؤ�شر ب�شكل طفيف خالل العام مبا ي�شري �إىل خماطر �أقل
 وقد �أظهر امل�ؤ�شر اجتاه ًا.)17-3 للقطاع امل�صريف (ر�سم بياين
 وال�شهور الأربعة،2014 متزايد ًا يف الن�صف الثاين من عام
 وظل مداه، اعتدل امل�ؤ�شر، وبعد ذلك.2015 الأوىل من عام
 وقبيل.2015 حم�صور ًا يف معظم �شهور الن�صف الثاين من عام
 ومع ذلك ف�إنه كان،الأ�شهر الأخرية من ال�سنة ارتفع امل�ؤ�شر
 وت�شري التحركات.ال يزال �أقل من املتو�سط بحلول نهاية العام
ال�شهرية مل�ؤ�شر املخاطر يف القطاع امل�صريف �إىل �أن االجتاه
.التنازيل للمخاطر الكلية م�ستمر

Chart 3-17: Monthly Banking Stability Index (2013-15)

)2015-2013(  امل�ؤ�شر ال�شهري ملخاطر البنوك:17-3 ر�سم بياين

A detailed analysis on the sub-indices shows risk from
liquidity and soundness increased in 2015 as compared
to last two years (Chart 3.18). The risk indices of
these two factors were in fact started increasing in
2014 itself. To an extent, this can be attributed to the
changes in capital requirements as part of the Basel
III implementation as well as tightness in the liquidity
observed, in view of the oil price slowdown. However,
given the banking sector’s strong efficiency profile
and low fragility, banks were able to mobilize high
quality stable funds in their endeavor to strengthen
the capital and liquidity requirements to support the
increasing credit requirements.

ي�شري التحليل املف�صل عن امل�ؤ�شرات الفرعية �إىل زيادة خماطر
 باملقارنة مع العامني ال�سابقني،2015 ال�سيولة وال�سالمة يف عام
 وكانت م�ؤ�شرات اخلطر لهذين العاملني.)18-3 (ر�سم بياين
، و�إىل حد ما. نف�سه2014 قد بد�أت حقيقة يف الزيادة يف عام
ميكن �أن يعزى ذلك �إىل التغيريات يف متطلبات ر�أ�س املال يف
 وكذلك ب�سبب ما لوحظ من �ضيق،3 �إطار تنفيذ اتفاقية بازل
 وبالنظر، ومع ذلك. يف �ضوء تراجع �أ�سعار النفط،يف ال�سيولة
 فقد، واله�شا�شة املنخف�ضة،�إىل الكفاءة القوية للقطاع امل�صريف
متكنت البنوك من ح�شد الأموال امل�ستقرة ذات اجلودة العالية
 لدعم الطلب،يف �سعيها لتعزيز متطلبات ر�أ�س املال وال�سيولة
.املتزايد على االئتمان
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Chart 3-18: Banking Stability Map (2013-15)

)2015-2013(  خارطة اال�ستقرار امل�صريف:18-3 ر�سم بياين

Financial stability indicators (FSIs) provide further input
to the changes in risk profile of the banking sector
(Table 3-8). With the implementation of Basel III capital
adequacy norms in 2014, banking sectors capital
adequacy ratio (CAR) slightly moderated. Growth in
private sector credit, which attracts higher risk weight,
is one of the reasons for this moderation. However,
banks could maintain a higher capital than envisaged
in the regulatory minimum of 12.5%. The overall health
of the sector was intact with low non-performing
loans and higher coverage ratios. It needs mention
that even though the credit growth was mainly due
to higher credit demand from the private sector; nonperforming loans did not go overboard. The impact
on equity in the eventuality of non-performing loans
becoming bad loan as measured by net NPL to Tier
1 capital ratio is also lower as compared to last two
years. Cost-to-income ratios have inched up indicating
higher administrative cost as compared to growth in
operating income. Profitability ratios have marginally
reduced. Return on average assets declined while net
interest margin ebbed by 20 bps. Loan to deposit
ratio reached new high, due to tightness in deposit
mobilization coupled with higher credit demand from
private sector. Other liquidity indicator-bank's mediumterm liquidity position also declined considerably.
The Funding Volatility Ratio (FVR), a constructed
balance-sheet-based measure that captures the risk
from systemic liquidity also increased, indicating a
marginally elevated liquidity risk. However, with the
full implementation of Basel III liquidity standards as

توفر م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل املزيد من املدخالت عن
 ومع.)8-3 التغريات يف املخاطر يف القطاع امل�صريف (جدول
،2014  ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال يف عام3 تنفيذ معايري بازل
 وكان للنمو يف.ف�إن ن�سبة كفاية ر�أ�س املال قد تراجعت قليال
،االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص الذي يجذب وزن خماطر �أعلى
 فقد متكنت البنوك من، ومع ذلك.هو �أحد �أ�سباب ذلك الرتاجع
احلفاظ على ر�أ�س مال �أعلى من املقرر يف احلد الأدنى التنظيمي
 وكانت احلالة ال�صحية العامة للقطاع �سليمة مع.٪12.5 بن�سبة
 على �أنه جتدر. وزيادة ن�سبة تغطيتها،انخفا�ض القرو�ض املتعرثة
الإ�شارة �إىل �أن منو االئتمان يرجع �أ�سا�س ًا �إىل ارتفاع الطلب على
 و�إىل �أن القرو�ض املتعرثة كانت،االئتمان من القطاع اخلا�ص
 والأثر على حقوق امل�ساهمني املرتتب على احتمال حتول.حمدودة
 مقا�س ًا ب�صايف القرو�ض،القرو�ض املتعرثة �إىل قرو�ض معدومة
 هو �أقل،)املتعرثة �إىل ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي (ال�شريحة الأوىل
 وقد ارتفعت ن�سب التكاليف.�أي�ض ًا باملقارنة مع العامني املا�ضيني
�إىل الدخل م�شرية �إىل ارتفاع التكاليف الإدارية باملقارنة مع
، وتقل�صت ب�شكل طفيف ن�سب الربحية.منو الدخل الت�شغيلي
 يف حني انح�سر �صايف،وانخف�ض العائد على متو�سط املوجودات
 ووا�صلت ن�سبة القرو�ض. نقطة �أ�سا�س20 هام�ش الفائدة بن�سبة
 نظر ًا لتباط�ؤ تعبئة،�إىل الودائع ارتفاعها م�سجل ًة م�ستوى جديد ًا
الودائع �إىل جانب ارتفاع الطلب على االئتمان ال�سيما من القطاع
 كما انخف�ض �إىل حد كبري م�ؤ�شر �آخر لل�سيولة هو موقف.اخلا�ص
 وهو، وارتفعت ن�سبة تذبذب التمويل.ال�سيولة يف املدى املتو�سط
 ويقي�س خماطر،مقيا�س بني على �أ�سا�س امليزانية العمومية
 مما يدل على �أن خماطر ال�سيولة مرتفعة،ال�سيولة النظامية
 ف�إنه مع التنفيذ الكامل ملعايري ال�سيولة، ومع ذلك.ب�شكل طفيف
 وكذلك املبادئ التوجيهية االحرتازية للو�صول �إىل ن�سبة،3 لبازل
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 ف�إن من املتوقع �أن تتح�سن �سيولة،٪100 القرو�ض �إىل الودائع �إىل
 وتب�شر االجتاهات الت�صاعدية. مبرور الوقت،القطاع امل�صريف
يف �أ�سعار النفط �أي�ض ًا باخلري لهيكل ال�سيولة يف القطاع امل�صريف
.من خالل تعبئة �أعلى من الأموال امل�ستقرة

well as the prudential guidelines to reach the Loan
to deposit ratio to 100%, banking sector liquidity is
expected to improve, going forward. The trends from
the upward movement in oil prices also augur well for
the banking sector’s liquidity infrastructure through
higher mobilisation of stable funds.

٩

)٪(  م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل:8-3 جدول

Table 3-8: Financial Stability Indicators (Percent)9

Indicator

2013

2014

2015

Capital adequacy ratio (CAR)

16.0

16.3

15.6

Capital/ Total Asset

12.5

12.0

11.3

Non-Performing Loans (NPLs)/Total Loans

1.9

1.7

1.6

Non-Performing Loan to Capital

1.9

2.0

1.9

Coverage Ratio

80.9

78.5

79.8

Return on Average Asset (RoAA)

2.1

2.0

1.9

Net Interest Margin (NIM)

2.4

2.3

2.1

Cost Income Ratio (CIR)

21.8

21.5

23.0

Funding Volatility Ratio (FVR)

58.1

56.9

60.3

Loan to Deposit Ratio (LDR)

104.9

108.2

115.1

Asset (< 3 Months)/ Liability (< 3 Months)

38.7

37.8

30.9

Net Open Position in Foreign Currency/
Tier-I Capital

-82.1

-73.5

-76.0

Consumption Loans/ Private Sector Loans

27.4

28.1

27.4

Real Estate Loans/ Private Sector Loans

29.1

27.0

28.7

The sectoral credit ratios indicate that higher private
sector credit was mainly channelled towards the
real estate sector. Contextually, the estimated Real
Estate Price Index (REPI) remained high throughout
the year (Box 3-4). As compared to this, the share of
credit to consumption reduced in 2015. Taking into
consideration the growth in the non-hydrocarbon
sector and the increase in population, revenue flows
to the private sector in terms of rental income and
returns from business activities is expected to improve,
lowering the credit risk of the banking sector.

CAR provided is for the consolidated banks, all other ratios calibrated based on the balance sheet data for commercial banks (including Islamic banks) inside Qatar. Some of the
ratios may be differ from supervisory ratio.

9
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امل�ؤ�شر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
 املوجودات/)ر�أ�س املال الأ�سا�سي (ال�شريحة الأوىل
 �إجمايل القرو�ض/القرو�ض املتعرثة
�صايف القرو�ض املتعرثة �إىل ر�أ�س املال الأ�سا�سي
)(ال�شريحة الأوىل
ن�سبة التغطية
العائد على متو�سط املوجودات
�صايف معدل الفائدة
ن�سبة التكلفة للدخل
ن�سبة تذبذب التمويل
ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع
املطلوبات/ )�شهور3 املوجودات (�أقل من
) �شهور3 (�أقل من
/�صايف املراكز املفتوحة بالعملة الأجنبية
)ر�أ�س املال الأ�سا�سي (ال�شريحة الأوىل
 قرو�ض القطاع اخلا�ص/ القرو�ض اال�ستهالكية
 قرو�ض القطاع اخلا�ص/قرو�ض العقارات

وت�شري ن�سب االئتمان القطاعية �إىل �أن ائتمان القطاع العقاري
قد ا�ستحوذ على الن�صيب الأكرب من االئتمان املوجه للقطاع
 ويف ال�سياق ف�إن امل�ؤ�شر العقاري املقدر ظل مرتفع ًا.اخلا�ص
 ف�إن ح�صة القرو�ض، وباملقارنة بذلك.)4-3 خالل العام (�إطار
 ومع.2015 املوجهة للقطاع اال�ستهالكي قد انخف�ضت يف عام
 وزيادة عدد،الأخذ بعني االعتبار النمو يف القطاع غري النفطي
 ف�إن من املتوقع �أن تتح�سن تدفقات الإيرادات للقطاع،ال�سكان
 و�إىل تقليل، وعوائد الأن�شطة،اخلا�ص من حيث �إيرادات الإيجار
.خماطر االئتمان للقطاع امل�صريف

 وجميع الن�سب الأخرى معايرة ا�ستنادا �إىل بيانات امليزانية، ن�سبة كفاية ر�أ�س املال يف اجلدول هي لكل البنوك٩
 بع�ض الن�سب ميكن �أن تختلف عن.العمومية للبنوك التجارية (مبا يف ذلك البنوك الإ�سالمية) داخل قطر
.الن�سب الإ�شرافية

201٥  تقرير اال�ستقرار املايل78

Banking Sector Developments

The negative net open position with foreign currency,
mostly in US dollar, indicates that the liabilities in
foreign currency of the banking sector has increased
during the year. Large placement of deposit by the
private sector and non-residents in foreign currency
towards the last quarter of the year also resulted in
the higher negative open position. Even though this
could suggest impending vulnerabilities on account of
exchange rate fluctuations, the possibility of the same
is limited due to the fixed peg of domestic currency to
the US dollar.10

Box 3-4: Real estate Price Index

تطورات القطاع امل�صريف

ي�شري الر�صيد ال�سلبي ل�صايف املراكز املفتوحة بالعمالت
 �إىل �أن املطلوبات، ومعظمه بالدوالر الأمريكي،الأجنبية
 كما.بالعمالت الأجنبية للقطاع امل�صريف قد ازدادت خالل العام
�أدى �إيداع جزء كبري من الودائع من قبل القطاع اخلا�ص وغري
 يف الربع الأخري من العام �أي�ضا �إىل،املقيمني بالعمالت الأجنبية
 وعلى الرغم من �أن.زيادة ال�صايف ال�سلبي للمراكز املفتوحة
هذا ميكن �أن يفتح نقاط �ضعف و�شيكة تتمثل يف تقلبات �أ�سعار
 ف�إن �إمكانية حدوث ذلك تظل حمدودة ب�سبب الربط،ال�صرف
١٠
.الثابت للريال القطري بالدوالر الأمريكي

 م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات:4-3 �إطار

Expansion of infrastructural facilities and strong growth
in population contributed to increase in demand
for land, residential and commercial properties
during 2014 and most of 2015. This was reflected in
prolonged increase in their prices. Consequently, the
Real Estate Price Index (REPI) touched an all time high
of 311.0 points in November 2015. During Q4 2015,
REPI grew by 14.5% (y-o-y). However, there has been
some deceleration in the growth of REPI since the first
quarter of 2015 which can be attributed to high base as
well as due to moderation of growth in demand. Even
after some correction in December 2015, the REPI
level still remains high at 292.4 points. Going ahead,
the steady population growth and the demand arising
from the FIFA projects are likely to contribute to the
firmness in REPI.

�ساهم التو�سع يف مرافق البنية التحتية والنمو القوي يف عدد
، والوحدات ال�سكنية،ال�سكان �إىل زيادة الطلب على الأرا�ضي
 وقد.2015  ومعظم عام2014 والعقارات التجارية خالل عام
 ف�إن، وبالتايل.انعك�س هذا يف زيادة لفرتات طويلة يف �أ�سعارها
م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات ارتفع �إىل �أعلى م�ستوى له على الإطالق
 وخالل الربع الرابع.2015  نقطة يف نوفمرب311.0 عند م�ستوى
 ومع.) (على �أ�سا�س �سنوي٪14.5  منا امل�ؤ�شر بن�سبة،2015
 كان هناك بع�ض التباط�ؤ يف منو امل�ؤ�شر منذ الربع الأول من،ذلك
 والذي ميكن �أن ُيعزى �إىل املقام املرتفع وكذلك ب�سبب2015 عام
 وحتى بعد بع�ض الت�صحيح يف دي�سمرب.اعتدال النمو يف الطلب
 ومن. نقطة292.4 ف�إن امل�ؤ�شر ظل عالي ًا عند م�ستوى2015 عام
املتوقع �أن ي�ستمر تقوي امل�ؤ�شر يف امل�ستقبل بف�ضل النمو ال�سكاين
.والطلب املرتتب عن م�شاريع تنظيم بطولة ك�أ�س العامل

Chart: Movements in Real Estate Price Index

 حتركات م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات:ر�سم بياين

10
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Over three-fourths of banks’ foreign currency assets is in US Dollars.
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As part of its ongoing efforts towards better risk
identification and assessment, the perception of
financial institutions regarding the various risk factors
affecting the domestic economy is collated by
conducting a survey among domestically operating
banks (including Qatar Development Bank) under the
jurisdiction of QCB. The survey schedule is classified
into six major sub-sections viz., perception on
weaknesses emanating from a) Global/regional factors,
b)Macroeconomic conditions, c) Credit risk, d) Liquidity
risk, e) Market risk and finally, f) Operational risk. Based
on the received responses, the analysis collates the
banking industry’s expectations and perception about
the risk factors in the last year (2015), current year
(2016) and one year ahead (2017). The major findings
of the survey are depicted below: (Box 3-5).

Box 3-5: Risk Perception Survey
The survey results indicate that the confidence of the
banking sector in the overall financial stability either
increased or remained the same. Above 80% of the
banks responded that market risk as well as systemic
risk in general was not increased in 2015. As regards
to overall credit and liquidity risk around 40% of the
banks responded an increase in risk in 2015. The risk
perception of the banks have increased in 2016 as
more number of banks (above 50%) responded an
increase in the overall risk across all risk factors. Banks
perception of risk in the next year (2017) moderated
as around two third of the respondents opined that
overall systemic risk and market risk will either remain
the same or decrease. However, more than 50% of the
banks believe that liquidity and credit risks will increase
in 2017.
The Survey also sought the banks to rank the key global
and macro-economic risks factors that have impacted
Qatar financial system according to their opinion. The
results are provided in the following heat map.
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تطورات القطاع امل�صريف

،وتقييم �أف�ضل للمخاطر
حتديد
كجزء من اجلهود امل�ستمرة نحو
ٍ
ٍ
يجرى ب�إ�شراف م�صرف قطر املركزي م�سح للبنوك املحلية
(مبا يف ذلك بنك قطر للتنمية) ملقارنة �إدراك امل�ؤ�س�سات
.املالية ملختلف عوامل املخاطر التي ت�ؤثر على االقت�صاد املحلي
وي�صنف اجلدول الزمني للم�سح �إىل �ستة �أق�سام فرعية رئي�سية
 الت�صور عن نقاط ال�ضعف الناجمة عن �أ) العوامل العاملية،وهي
، ج) خماطر االئتمان، ب) ظروف االقت�صاد الكلي، الإقليمية/
 و) املخاطر، و�أخري ًا، ه) خماطر ال�سوق،د) خماطر ال�سيولة
 يتم، وا�ستناد ًا �إىل الإجابات التي ترد للم�صرف.الت�شغيلية
جمع توقعات القطاع امل�صريف وت�صوراته حول عوامل اخلطر
 ول�سنة واحدة تالية،)2016(  والعام احلايل،)2015( يف العام
 وقد مت عر�ض النتائج الرئي�سية للم�سح يف الإطار.)2017(
.)5-3  (�إطار:�أدناه

 م�سح �إدراك املخاطر:5-3�إطار
ت�شري نتائج امل�سح �إىل �أن ثقة القطاع امل�صريف يف اال�ستقرار
٪80  و�أفاد �أكرث من.املايل ال�شامل �إما زادت �أو بقيت على حالها
 وكذلك املخاطر النظامية،من امل�شاركني �إىل �أن خماطر ال�سوق
 �أما فيما يتعلق باالئتمان الكلي.2015 ب�شكل عام مل ترتفع يف عام
 من البنوك قد ر�أت زيادة يف٪40  ف�إن نحو،وخماطر ال�سيولة
 كما يبدو زيادة �إدراك البنوك للمخاطر.2015 املخاطر يف عام
 من البنوك قد �أجاب بزيادة٪50  حيث �أن �أكرث من2016 يف عام
 لكن تقدير البنوك،يف املخاطر الكلية على كل عوامل اخلطر
 حيث ر�أى نحو ثلثي،) كان �أقل2017( للمخاطر يف العام املقبل
امل�ستطلعني ب�أن املخاطر النظامية الكلية وخماطر ال�سوق �ستظل
 من البنوك٪50  ف�إن �أكرث من، ومع ذلك.كما هي �أو �أن ترتاجع
.2017 يعتقدون �أن خماطر ال�سيولة واالئتمان �ستزداد يف عام
و�سعى امل�سح �أي�ضا ملعرفة ترتيب البنوك لعوامل املخاطر
 التي �أثرت على،الرئي�سية عاملي ًا وعلى م�ستوى االقت�صاد الكلي
 وكانت النتائج على النحو. وفقا لر�أيهم،النظام املايل يف قطر
.املبني يف اخلريطة احلرارية التالية
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Panel A : Global Risk

2015

2016

2017

 املخاطر العاملية:لوحة �أ

Low growth prospects in advanced
economies

توقعات النمو املنخف�ضة يف االقت�صادات املتقدمة

Volatile financial market conditions

�أو�ضاع الأ�سواق املالية امل�ضطربة
التحول يف موقف ال�سيا�سة النقدية من قبل بنك
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي
تراجع �أ�سعار ال�سلع

Shift in monetary policy stance by US Fed
Weaker commodity prices

تباط�ؤ النمو يف االقت�صادات النا�شئة

Sluggish growth in emerging economies

لتباط�ؤ يف االقت�صاد ال�صيني

Slowdown in Chinese economy

ال�ضطرابات ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط

Political unrest in Middle East region

Panel B: Macroeconomic Risk

2015

2016

2017

 خماطر االقت�صاد الكلي:لوحة ب
التقلبات �سوق الأ�سهم املحلي

Volatility in domestic equity market

انخفا�ض دائم يف �أ�سعار النفط

Persistent low oil prices

ت�ضخم �أعلى

Higher inflation

انخفا�ض يف امليزان املايل

Decline in fiscal balance

منو �أقل للودائع

Lower deposit growth

تباط�ؤ النمو االقت�صادي املحلي

Slowdown in domestic growth

% of respondents ranked the risk among top 3
Above 80

60-80

40-60

As observed, weaker commodity prices is considered
among top 3 ranks by a larger number of banks across
all years. In 2015, more than 80% of banks considered
political unrest in the region as a major risk; this appears
to have since subsided. Among the macroeconomic
risks, persistent low oil prices and decline fiscal balance
were mentioned among the top three risks.
Banks have also reported major risk elements of their
balance sheet which are more susceptible to risk. The
majority of them responded by stating that the intensity
of risk from all the given factors remained the same in
2015 and is expected to remain unchanged in 2016
and the year ahead. In most cases, number of banks

20-40

below 20

 تراجع �أ�سعار ال�سلع جاء يف املرتبة الثالثة يف ترتيب،كما لوحظ �أن
 يف.املخاطر العاملية من قبل عدد كبري من البنوك يف كل ال�سنوات
 من البنوك اال�ضطرابات ال�سيا�سية٪80  �أعترب �أكرث من،2015 عام
. وقد بدا �أن ذلك قد خف منذ ذلك احلني.يف املنطقة خطرا كبري ًا
 �أُ�شري �إىل ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار،وبني خماطر االقت�صاد الكلي
.النفط وانخفا�ض التوازن املايل بني �أكرب املخاطر الثالثة
و�أ�شارت البنوك �أي�ضا اىل العنا�صر الرئي�سية يف ميزانياتها التي
 و�أجابت الغالبية منها بالقول �إن �شدة.هي �أكرث عر�ضة للخطر
 ويتوقع �أن،2015 املخاطر من كل العوامل بقيت على حالها يف عام
، ويف معظم احلاالت. والعام املقبل2016 تبقى على حالها يف عام
.) من البنوك بزيادة يف املخاطر(جدول٪40 �أجاب �أقل من

responded an increase in risk were below 40% (Table).
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Credit Risk

2015

2016

خماطر االئتمان

2017

Default by Real Estate Developers/
Contractors

تخلف عن ال�سداد من مطوري العقارات واملقاولون

Default by Households (Expatriates)

تخلف عن ال�سداد من القطاع العائلي مغرتبني

Default by Households (Nationals)

تخلف عن ال�سداد من القطاع العائلي قطريني

Default on Credit Given to Top Borrowers

تخلف عن ال�سداد من جانب كبار املقرت�ضني

Default on Credit Given Outside Qatar

تخلف عن ال�سداد من املقرت�ضني خارج قطر
تخلف عن ال�سداد من حملة البطاقات االئتمانية

Default on Credit Card Payments

تخلف عن ال�سداد من قطاع البنية التحتية

Defaults from infrastructure sector

Liquidity Risk

2015

2016

خماطر ال�سيولة

2017

�سحب الودائع من جمهور املودعني

Deposit Withdrawal by Retail Depositors
Deposit Withdrawal by Wholesale
Depositors

�سحب الودائع من كبار املودعني

Rollover risk in Demand Deposits

خطر عدم التمديد لودائع الطلب

Liquidity Dry-up in Domestic
Inter-bank Market
Limited Liquidity Inflows from Foreign
Inter-bank Market

�شح ال�سيولة يف �سوق ما بني البنوك املحلية
تدفقات �سيولة حمدودة من �سوق ما بني البنوك لأجنبية
ت�أثري زيادة معدالت الفائدة الأمريكية

Impact of Increasing US Interest rate

Market Risk

2015

2016

خماطر ال�سوق

2017

�صدمة يف �سوق الأ�سهم املحلي

Domestic Equity Market Shock

�صدمات يف �أ�سواق �أ�سهم خارجية

Equity Market Shocks in Other Countries

�صدمة يف �أ�سعار الفائدة املحلية

Domestic Interest Rate Shock
Interest Rate Shocks in Developed
Countries

�صدمة �أ�سعار الفائدة لدول �أخرى
خماطر �أ�سعار ال�صرف

Exchange Rate Risk

Operational Risk

2015

2016

خماطر الت�شغيل

2017

خماطر ب�سبب عمليات االحتيال

Risk due to Frauds

خماطر من عمليات الدفع والت�سوية

Risk from Payment and Settlement Systems
Risk from Weaknesses in Internal
Control Systems

خماطر من �ضعف نظام الرقابة الداخلي
خماطر من ق�ضايا حوكمة ال�شركات

Risk due to Corporate Governance Issues
% of respondents reported increase in risk level
Above 80

60-80

40-60

The survey also required the banks to rank the
major balance sheet risk (credit, liquidity, market
and operational risk) from the list of given risks. The
analysis suggests:
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20-40

below 20

يتطلب امل�سح �أن تقوم البنوك �أي�ض ًا برتتيب خماطر امليزانية
 واملخاطر، وال�سيولة وال�سوق،العمومية الرئي�سية (االئتمان
: وي�شري التحليل �إىل الآتي.الت�شغيلية) من قائمة املخاطر املعطاة
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• Risk from Credit card borrowing is ranked among
top risks by more than 50% of respondents in 2015
• However, for 2016 and 2017 more than 50% of the
banks consider credit risk emanating from real
estate to be a major risk among others.
• Among the liquidity risks, deposit withdrawals from
wholesale depositors is considered a major risk by
more than 70% of respondents in both 2015
and 2016.
• Risk from equity market upheavals is considered a
major concern by more than 50% of the banks in
2015. Even in the current year, the trend continues
to remain the same. However, in 2017, participants
feel that that this risk will not be so overwhelming.
• Regarding operational risk, risk of fraud is considered
to be the prime concern.
As noted earlier, implementation of Basel III
requirements have some effect on the capital adequacy
ratios of the banks. However, considering the link
between risk taken by the banks and its capital level,
optimizing of the required capital for each bank with in
the regulatory guidelines has to identify by individual
banks (Box 3-6).

Box 3-6: Risk and Capital: How Robust
Is the Link?

تطورات القطاع امل�صريف

تقع خماطر مديونيات بطاقات االئتمان بني �أكرب املخاطر
2015  من امل�ستطلعني يف عام٪50 بن�سبة تزيد عن
 من امل�ستطلعني قد اعتربوا �أن٪50  ف�إن �أكرث من،ومع ذلك
 هي2017 و2016 خماطر االئتمان املتعلقة بالعقارات لعامي
.من بني املخاطر الرئي�سية الأخرى
، من امل�شاركني �أن من بني خماطر ال�سيولة٪70 ور�أى �أكرث من
يربز �سحب الودائع من جانب كبار املودعني باعتباره
.2016 و2015 خطرا ً كبري ًا يف عامي
وتعترب املخاطر من ا�ضطرابات �سوق الأ�سهم م�صدر
 وحتى.2015  من البنوك يف عام٪50 قلق كبري لأكرث من
 ومع،يف ال�سنة احلالية ا�ستمر هذا االجتاه بدون تغري
.2017 ذلك ي�شعر امل�شاركون �أن هذه املخاطر �ستخف يف عام
 وخماطر االحتيال ف�إنها،وفيما يتعلق باملخاطر الت�شغيلية
.تظل مدعاة للقلق

•
•

•

•

•

 على ن�سبة كفاية3 كما لوحظ �سابق ًا ت�أثري تطبيق متطلبات بازل
 ولكن نظر ًا لل�صلة بني املخاطر املتخذة.ر�أ�س املال اخلا�صة بالبنوك
 يجب حتديد مدى اال�ستفادة بنا ًء،من البنوك وم�ستوى ر�أ�س املال
.)6-3 على املبادئ التنظيمية طبق ًا لكل بنك على حدة (�إطار

 ما مدى: املخاطر ور�أ�س املال:6-3 �إطار
قوة االرتباط؟

A significant volume of work has underscored the
relation between risk and capital of banking firms. On
the one hand, it has been argued that this association
would be positive, since regulators encourage banks
to increase capital commensurably with the amount
of risk taken. Higher capital requirements lower bank
charter value and compel them to assume higher risks.
Alternately, according to the moral hazard hypothesis,
banks with lower capital to asset ratio would have greater
risk-taking incentives, implying a negative relationship.
Several studies have explored this aspect: while some
report a positive association (Heid et al., 2004), others
find the association to be negative (Van Roy, 2008).

�أكد عدد كبري من الدرا�سات العالقة بني املخاطر ور�ؤو�س
 فمن ناحية هناك من يجادل ب�أن العالقة.�أموال البنوك
 طاملا �أن ال�سلطات التنظيمية ت�شجيع البنوك،�ستكون �إيجابية
على زيادة ر�أ�س املال ب�شكل متنا�سب مع حجم املخاطر التي مت
 وح�صانة �أقل، ف�إن متطلبات �أعلى لر�أ�س مال البنك.اتخاذها
 وبخالف ذلك وفق ًا لفر�ضية.جتربه على حتمل خماطر �أعلى
 ف�إن انخفا�ض ن�سبة ر�أ�س املال �إىل املوجودات،اخلطر الأخالقي
. مبا يعني وجود عالقة �سلبية،�سيكون له حوافز �أكرب للمخاطرة
 و يف حني:وقد ا�ستك�شفت العديد من الدرا�سات هذا اجلانب
 ر�أى،)2004 ،ر�أى البع�ض وجود عالقة �إيجابية (هيد و�آخرون
.)2008 ،البع�ض الآخر وجود ارتباط �سالب (فان روي

To examine this issue for Qatar, we employ annual
data for the period 2001-2015. The chart plots the link
between capital (proxied by the capital adequacy ratio,
CAR) and risk (proxied by the non-performing loan ratio,
NPL) and finds the association to be positive.

 فقد وظفنا البيانات،لدرا�سة هذه امل�س�ألة بالن�سبة لدولة قطر
 والر�سم البياين يو�ضح االرتباط.2015-2001 ال�سنوية للفرتة
 واملخاطر (ممثلة،)بني ر�أ�س املال (ممث ًال بن�سبة كفاية ر�أ�س املال
. وتبني لنا �أن العالقة �إيجابية،)بن�سبة القرو�ض املتعرثة
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 وحللنا انحدار كفاية ر�أ�س املال على،وقد �أجرينا مزيد ًا من البحث
 وكانت النتيجة �أن معامل ن�سبة القرو�ض.ن�سبة القرو�ض املتعرثة
 وعندما دجمنا بالتتابع. وذو داللة معنوية �إح�صائي ًا،املتعرثة موجب ًا
 مثل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي و�سعر،متغريات �إ�ضافية
النفط (مقا�سا باللوغاريتم الطبيعي للمتو�سط ال�سنوي ل�سعر نفط
. وبداللته الإح�صائية، ف�إن املعامل يحتفظ بعالمته املوجبة،)الأوبك

We investigate further and regress CAR on NPL. The
coefficient on NPL is positive and statistically significant.
When we sequentially incorporate additional variables,
such as real GDP growth and oil price (measured as the
natural log of annual average OPEC crude oil price),
the coefficient retains its sign and significance.

NPL

1

2

3

1.22***
(0.17)

1.17***
(0.19)

1.43**
(0.40)

ن�سبة القرو�ض املتعرثة

-8.66
(8.60)

-7.13
(8.78)

منو الناجت املحلي الإجمايل

1.847
(2.41)

�سعر النفط

0.78

معامل التحديد

GDPGR
Oil price
R-squared

0.76
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Analysis of Balance Sheet Risk
and Stress Testing
Notwithstanding persistent low oil prices, Qatar
banking sector could continue to provide support to
the real sectors by providing credit, while keeping the
non-performing loans in check. Though the capital
adequacy ratios moderated a bit, banks remain healthy
overall as more than 80% of its non-performing loans
are provisioned. Market liquidity stood at comfortable
levels and banks borrowing cost remained under
control. Through regulatory oversight and forward
looking stress tests banking sector is monitored on a
closer and continuous basis. In order to identify the
source of banking sector vulnerabilities in advance,
an Early Warning System is also in the processes of
development (Box 3-7).
Supplementing the balance sheet analysis done in the
previous sections, the following section investigates the
resilience of the banking sector to withstand stresses
arising from various measured risk factors.

Box 3-7: Early Warning System

تطورات القطاع امل�صريف

حتليل خماطر امليزانية العمومية
واختبارات ال�ضغط
 ف�إنه ميكن للقطاع،على الرغم من االنخفا�ض الدائم لأ�سعار النفط
امل�صريف القطري موا�صلة تقدمي الدعم للقطاعات احلقيقية من
. مع احلفاظ على مراقبة القرو�ض املتعرثة،خالل منح االئتمان
 ف�إن البنوك عموما،ومع �أن ن�سب كفاية ر�أ�س املال قد اعتدلت قليال
 حيث �أن خم�ص�صات الديون تغطي �أكرث،ال تزال يف و�ضع �صحي
 كما �أن ال�سيولة يف ال�سوق ظلت يف، من القرو�ض املتعرثة٪80 من
. وتكلفة اقرتا�ض البنوك ال تزال حتت ال�سيطرة،م�ستويات مريحة
ومن خالل الرقابة الإ�شرافية يقوم القطاع امل�صريف باختبارات
.ال�ضغط للتعرف على الأو�ضاع امل�ستقبلية على �أ�سا�س �أوثق وم�ستمر
 ف�إنه،وللتعرف على موا�ضع ال�ضعف يف القطاع امل�صريف مقدم ًا
.)7-3 جاري العمل على تطوير نظام االنذار املبكر (�إطار
،و ب�شكل مكمل لتحليل امليزانية العمومية يف الق�سم ال�سابق
يفح�ص الق�سم التايل مدى مرونة القطاع امل�صريف وقدرته على
.حتمل ال�ضغوط الناجمة عن خمتلف عوامل املخاطر املح�سوبة

 نظام الإنذار املُبكر:7-3 �إطار

Early Warning System (EWS) refers to the set of
indicators used for advance identification of sources
of vulnerabilities in the financial sector. Past attempts
at providing early warning generally found crisis
triggers to be unpredictable, but have proven useful
in identifying underlying vulnerabilities. Predicting the
timing of a crisis has widely been considered a fool’s
errand, and crisis models have a dubious record in
this regard. However, there is value to be gained in
identifying the key vulnerabilities that are likely to come
into play in the event of crisis (IMF, 2010). Empirical
analysis of quantitative early warning indicators needs
to be complemented with judgment and consultations
with experts. In this backdrop, an early warning system
for Qatar financial sector is being developed to support
the financial stability analysis.

وي�شري نظام الإنذار املبكر �إىل جمموعة من امل�ؤ�شرات امل�ستخدمة
 واملحاوالت.للتعرف مبكر ًا على م�صادر ال�ضعف يف القطاع املايل
،ال�سابقة لتوفري �إنذار مبكر وجدت عموما �أنه ال ميكن التنب�ؤ بها
 و�أعترب.ولكن قد �أثبتت فائدتها يف حتديد نقاط ال�ضعف الكامنة
 ومناذج،توقع توقيت الأزمة على نطاق وا�سع ب�أنه تفكري �ساذج
 هناك، ومع ذلك.الأزمة لديها �سجل م�شكوك فيه يف هذا ال�صدد
قيمة ميكن احل�صول عليها يف حتديد نقاط ال�ضعف الرئي�سية
التي من املرجح �أن تدخل حيز التنفيذ يف حالة الأزمة (�صندوق
 ويحتاج التحليل التجريبي مل�ؤ�شرات.)2010 ،النقد الدويل
، ويف هذه اخللفية.الإنذار املبكر �إىل ا�ستكماله ب�أراء اخلرباء
يجري تطوير نظام للإنذار املبكر للقطاع املايل يف قطر لدعم
.حتليل اال�ستقرار املايل

Methodology for determination of thresholds
Selections of variables have been done based on the
availability of data and judgement about the likely
set of variables that can possibly impact the domestic
financial sector. In absence of long time series data on
various variables, econometric determination of longterm relationships and causality at this stage is not
possible but will be considered in future for refining
the results of the current exercise.

وقد مت اختيار جمموعات من املتغريات على �أ�سا�س توافر البيانات
ووفق ًا لتقدير من املتغريات املحتملة التي رمبا ت�ؤثر على القطاع
 ويف غياب بيانات ال�سال�سل الزمنية الطويلة.املايل املحلي
 ف�إن بناء منوذج قيا�سي لعالقات طويلة الأجل،ملختلف املتغريات
 ولكن �سوف ينظر،بني املتغريات يبدو غري ممكن ًا يف هذه املرحلة
. لتح�سني نتائج العملية احلالية،فيه يف امل�ستقبل
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Though several studies are available for determination
of thresholds for various variables, there is no unanimity
on the methodology that should be used. One such
methodology which has been used in this study is based
on minimization of noise to signal ratio represented
by the sum of Type I and Type II error. This has been
used in two IMF Working Papers by Baldacci, McHugh
and Petrova (2011) and Baldacci, Petrova, Belhocine,
Dobrescu and Mazraani (2011). The threshold is
estimated using a univariate non-parametric method,
discriminating between predicted crisis and predicted
non-crisis period. The thresholds are calculated by
minimising the sum of Type I and Type II errors using
the following relationship: Threshold value, V* = Min
{(Type II error/Nc) + (Type I error/Nnc)}, Where Nc =
No. of crisis period and Nnc = No. of non-crisis period.

على الرغم من وجود عدة درا�سات متاحة لتحديد �سقوف
 ف�إنه ال يوجد �إجماع على املنهجية التي ينبغي،ملختلف املتغريات
 وت�ستند �إحدى هذه املنهجيات التي ا�ستخدمت.ا�ستخدامها
يف هذه الدرا�سة على التقليل من بواقي التقدير غري املف�سرة
 وقد.�إىل ن�سبة ميثلها جمموع �أخطاء للنوع الأول والنوع الثاين
ا�ستخدمت هذه املنهجية يف ورقتي عمل �صندوق النقد الدويل
.)2011(  ومزرعاين،)2011(  ماكهيو وبرتوفا،باالدي�سي
ويقدر �سقف الأزمة با�ستخدام �أ�سلوب املتغري الواحد بدون اي
. وتوقع وتنب أ� فرتة غري الأزمة، والتمييز بني الأزمة،افرتا�ضات
وحت�سب ال�سقوف عن طريق التقليل من �أخطاء جمموع النوع
، قيمة ال�سقف:الأول والنوع الثاين با�ستخدام العالقة التالية
) عدد فرتات الأزمات/ * =احلد الأدنى {(نوع اخلط أ� الثاينv
.}) عدد فرتات بدون �أزمات/  (اخلط�أ من النوع الأول+

One of the challenges associated with this methodology
faced was on determination of crisis periods. There
has been no banking or financial crisis in Qatar, hence
there was a need for different benchmark for deciding
on distress period which can be used as proxy for crisis
period. Capital adequacy (CAR) below a certain level
or non-performing loans (NPL) ratio above a certain
level have been used in this study to determine the
distress period.

و�أحد التحديات املرتبطة بهذه املنهجية هي حتديد فرتات
، فلم تكن هناك �أي �أزمات م�صرفية �أو مالية يف قطر،الأزمات
وبالتايل كانت هناك حاجة ملعايري خمتلفة للبت يف فرتة ال�شدة
 وقد مت ا�ستخدام.التي ميكن ا�ستخدامها كبديل لفرتة الأزمة
 ون�سبة �أعلى للقرو�ض املتعرثة،ن�سبة منخف�ضة لكفاية ر�أ�س املال
.يف هذه الدرا�سة �إىل حتديد فرتة ال�شدة

In order to ensure that the selected variables are in fact
leading indicators for distress periods, the impact of
each variable is assessed on one or two-quarter ahead
of the benchmark variable.
List of Indicators
The list of variables currently being used as early
warning indicators are provided in the Table.
References:
IMF (2010): “The IMF-FSB Early Warning Exercise Design and Methodological Toolkit”
Baldacci, Emanuele, James McHugh and Iva Petrova
(2011) Measuring Fiscal Vulnerability and Fiscal Stress:
A Proposed Set of Indicators, IMF Working Paper
11/94
Baldacci, Emanuele Iva Petrova, Nazim Belhocine,
Gabriela Dobrescu, and Samah Mazraani (2011)
Assessing Fiscal Stress, IMF Working Paper 11/100
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ومن �أجل �ضمان �أن املتغريات املختارة هي يف الواقع م�ؤ�شرات
 ف�إنه يتم تقييم ت�أثري كل متغري على،لفرتات رائدة لفرتة ال�شدة
�أ�سا�س ربع �سنوي واحد �أو ربعني لفرتة قادمة على �أ�سا�س املتغري
.املرجعي
قائمة امل�ؤ�شرات
يت�ضمن اجلدول قائمة املتغريات امل�ستخدمة حاليا عند تقدمي
.م�ؤ�شرات الإنذار املبكر
:املراجع
 "تقرير �صندوق النقد الدويل:)2010( �صندوق النقد الدويل
 الت�صميم واملنهجية- عن اال�ستقرا املايل" مترين الإنذار املبكر
"والأدوات
) قيا�س2011(  جيم�س ماك هيو و�إيفا برتوفا،بالدا�س اميانويل
 جمموعة مقرتحة من امل�ؤ�شرات:ال�ضعف املايل والإجهاد املالية
94/11 ورقة عمل ل�صندوق النقد الدويل
، غابرييال بلهو�سني، ناظم بل، اميانويل ايفا برتوفا،بالدا�سي
 ورقة ل�صندوق،) تقييم الإجهاد املايل2011( و�سماح مزرعاين
100/11 النقد الدويل
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 م�ؤ�شرات الإنذار املبكر:جدول

Table: Early Warning Indicators
I. Global
Growth in US GDP
Price of Oil (Average of Brent,
WTI and Dubai Fateh)
Gas Price

عاملي-1
منو الناجت املحلي الإجمايل الأمريكي
 غرب-�أ�سعار النفط(متو�سط برنت
)فاحت دبي-تك�سا�ش املتو�سط
�سعر الغاز

II. Domestic
Macroeconomic
Growth in Real GDP
ROE (Corporate)
Debt to Equity Ratio
Growth in Real Estate
Price Index

III. Overall Banking

كل البنوك-3

IV. Liquidity

Growth in Private Credit

Cash and Balances with
QCB/Assets

Credit/GDP Gap

Loan to Deposit Ratio

االقت�صاد الكلي املحلي-2
منو الناجت املحلي احلقيقي
)العائد على ر�أ�س املال (�شركات
ن�سبة الدين �إىل ر�أ�س املال
النمو يف م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات
 ال�سيولة-4
/النقد والأر�صدة لدى امل�صرف
املوجودات
ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع

Private Credit/GDP Gap
Return on Assets of Banks
Return on Equity of Banks

Default Risk
As discussed earlier, non-performing loan as a
percentage to gross loan reduced to 1.6% in 2015.
Even in nominal terms, NPL inched up by less than 3%
over 2014. Changes in the quarterly slippage ratio and
incremental ratio also confirm the better credit quality
of banking sector loans (Table 3-9). The quarterly
growth in NPLs, which measures the credit risk on
account of fresh non-performimg loans was even
negative in June 2015, indicating a reclassification of
NPL into performing or write off of NPLs which are fully
provided for.
In other period, the growth in NPL was low except
in the last quarter. On a year-on-year basis, the fresh
slippage ratio" stood at 0.34% in 2015 almost at the
same level recorded in 2014 implying substantially
high and better quality of credit during both
these years.

11
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Fresh slippage = Change in gross NPLs *100/ change in performing loan
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V. Sectoral Credit
Share of Bank Credit to Real
Estate in Domestic Credit

 قطاع االئتمان-5
ح�صة قرو�ض العقارات يف االئتمان

خماطر التعرث يف االئتمان
 انخف�ضت القرو�ض املتعرثة كن�سبة،على نحو ما عر�ض �سابق ًا
 وحتى من.2015  يف عام٪1.6 مئوية من �إجمايل القرو�ض �إىل
 عن٪3  ارتفعت القرو�ض املتعرثة ب�أقل من،حيث القيمة اال�سمية
 والتغيريات يف ن�سبة التجاوز الربع �سنوية والن�سبة.2014 عام
الرتاكمية ت�ؤكدان جودة االئتمان لقرو�ض القطاع امل�صريف (جدول
 والذي يقي�س، وكان النمو الربع �سنوي يف القرو�ض املتعرثة.)9-3
خماطر االئتمان على ح�ساب القرو�ض املتعرثة اجلديدة �سلبي ًا يف
 مما ي�شري �إىل �إعادة ت�صنيف القرو�ض املتعرثة �إىل،2015 يونيو
.قرو�ض عاملة �أو �شطبها �أو �سدادها بالكامل
 كان النمو يف القرو�ض املتعرثة منخف�ض ًا �إال يف،ويف فرتة �أخرى
" وعلى �أ�سا�س �سنوي بلغت ن�سبة التجاوز اجلديدة.الربع الأخري
 وهي تقريب ًا نف�س امل�ستوى امل�سجل يف،2015  يف عام٪0.34
 مما يعني ائتمان �أجود و�أف�ضل �إىل حد كبري خالل2014 عام
.هاتني ال�سنتني

املوجودات املعتادة يف بداية الفرتة/  التجاوز (االنحراف) اجلديد = التغري يف القرو�ض املتعرثة الإجمالية١١
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 التطورات يف م�ؤ�شرات خماطر االئتمان يف عام:9-3 جدول
)٪( 2015

Table 3-9: Developments in Credit Risk Indicators in
2015 (percent)

Indicators

مار�س

يونيو

�سبتمرب

دي�سمرب

معدل �سنوي

-11.9

0.1

14.2

3.0

منو �إجمايل القرو�ض املتعرثة

1.1

-6.9

0.1

3.6

0.3

١2

-40.6

-67.9

18.7

-11.1

-133.6

March

June

Growth in Gross NPL

2.3

IncrementalRatio12
Hard Core Slippage Ratio13

September December

Around one third of the credit is provided to public
sector, where the NPL remained nil. Therefore, the
credit risk for the banking sector is limited to private
sector and cross-border. Credit risk from private
sector which cover around 80% (Chart 3.19) of the
non-performing loan declined during the year as the
NPL ratio declined from 2.7% to 2.2%. Among private
sector components, NPL ratio for individual declined
from 4.6% a year earlier to 2.7% in 2015 indicating a
substantial decline of credit risk from this segment.
This decline contributed to the overall reduction in
gross NPL along with an increase in credit provided to
the sector. At the same time credit risk from domestic
private corporate sector increased as gross NPL grew.
On cross-border credit, the credit quality improved in
2015 as indicated by the decline in NPL ratio from 3.1%
to 2.6%, although a part of this decline is attributable
to an increase in the denominator. With increased
involvement of the private sector in the ongoing
infrastructure development projects and considering
the fact that private sector credit is on an uptrend, to
supplement the credit risk analysis, we have employed
a ‘boom-bust’ stress scenario for the banking sector’s
balance sheet (Box 3-8).

Incremental Ratio = Change in Gross NPL *100/change in total credit
Hardcore Slippage ratio = Change in doubtful and bad loan*100/ Substandard
loan at the beginning of the period
12
13
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امل�ؤ�شرات

YOY

١٣

ن�سبة الزيادة

النواة ال�صعبة لن�سبة االنزالق

ا�ستحوذ القطاع العام على ثلث االئتمان حيث ال توجد �أية قرو�ض
 ف�إن خماطر االئتمان للقطاع امل�صريف تقت�صر، ولذلك.متعرثة
 ن�صيب القطاع اخلا�ص. وعرب احلدود،على القطاع اخلا�ص
 وقد انخف�ضت خماطر االئتمان.)19-3  (ر�سم بياين٪80 منها
 حيث انخف�ضت ن�سبة القرو�ض املتعرثة من،من القطاع اخلا�ص
 انخف�ضت، ومن بني مكونات القطاع اخلا�ص.٪2.2  �إىل٪2.7
 العام املا�ضي �إىل٪4.6 ن�سبة القرو�ض املتعرثة للأفراد من
 مما ي�شري �إىل انخفا�ض كبري يف خماطر،2015  يف عام٪2.7
 و�ساهم هذا االنخفا�ض يف انخفا�ض.تعرث ائتمان هذا القطاع
عام يف �إجمايل القرو�ض املتعرثة جنب ًا �إىل جنب مع زيادة يف
 ويف نف�س الوقت زادت خماطر االئتمان.االئتمان املقدم للقطاع
 مع زيادة �إجمايل القرو�ض،من قطاع ال�شركات اخلا�صة املحلية
 حت�سنت نوعية االئتمان، ويف جانب االئتمان عرب احلدود.املتعرثة
 كما يدل على ذلك انخفا�ض ن�سبة القرو�ض،2015 يف عام
 على الرغم من �أن جزء ًا من هذا،٪2.6  �إىل٪3.1 املتعرثة من
االنخفا�ض ُيعزى �إىل زيادة املقام (زيادة االئتمان املقدم لغري
 ومع زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف م�شاريع تطوير.)املقيمني
 وبالنظر �إىل حقيقة �أن ائتمان القطاع،البنية التحتية اجلارية
، ف�إنه ال�ستكمال حتليل خماطر االئتمان،اخلا�ص يف ارتفاع
الركود" للميزانية-فقد مت ا�ستخدام �سيناريو ال�ضغط "الرواج
.)٨-3العمومية للقطاع امل�صريف (�إطار

 التغري يف �إجمايل االئتمان/ 100 *  ن�سبة الزيادة= التغري يف �إجمايل القرو�ض املتعرثة١٢
 قر�ض دون امل�ستوى يف بداية الفترة/ 100 *  ن�سبة امليل للتعرث = التغري يف القرو�ض امل�شكوك يف وال�سيئة١٣
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Chart 3-19: Sectoral Distribution of NPLs

 التوزيع القطاعي للقرو�ض املتعرثة:19-3 ر�سم بياين

An analysis of the movements in provision and write-

وي�شري حتليل التحركات يف جمال تكوين املخ�ص�صات و�شطب
 �أن خماطر االئتمان قد انخف�ضت، واملبالغ امل�سرتدة �أي�ضا،الديون
 فقد ظلت املخ�ص�صات اجلديدة.)10-3  (جدول2015 خالل عام
 م�شري ًة �إىل �أن حتول،2014 �أثناء العام مماثلة لنظريتها يف عام
 ويف.بع�ض من القرو�ض اجلديدة �إىل قرو�ض متعرثة كان حمدود ًا
 مبا يوفر، واملبالغ امل�شطوبة،الوقت نف�سه حت�سنت املبالغ امل�سرتدة
.للبنوك و�ضع ًا �أف�ضل للإقرا�ض

off and recoveries also suggest that risks from credit
reduced during 2015 (Table 3-10). During the year,
fresh provisions remained at magnitudes similar to
2014 levels, indicating slippage of fresh loans into nonperforming was limited. At the same time, recoveries/
write-offs improved, providing banks higher cushion
for banks to lend.

 التحركات يف خم�ص�صات البنوك املحلية:10-3 جدول
)(باملليار ريال

Table 3-10: Movement in Domestic Banks’ Provisions
(QR billion)

Indicator

امل�ؤ�شر

2015

Provisions at the Beginning
of the Year

10.59

12.32

16

املخ�ص�صات يف بداية ال�سنة

Provisions During the Year

4.17

4.18

0

املخ�ص�صات �أثناء ال�سنة

Recoveries and Write-Offs

-2.44

-3.22

32

املبالغ امل�سرتدة وامل�شطوبة

Provisions at the End of the Year

12.32

13.27

8

املخ�ص�صات يف نهاية ال�سنة

Box 3-8: “Boom-Bust” Scenario
The domestic economy is witnessing a structural
change, with the shift in growth momentum supported
mostly by non-hydrocarbon sector and a higher
involvement of the private sector in the country’s
economic progress. This change is reflected in the
structure of banking sector’s loan portfolio as well,
where the growth in private sector credit led the overall
credit growth.
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"الركود-  �سيناريو "الرواج:٨-3 �إطار

 مع التحول يف زخم،ي�شهد االقت�صاد املحلي تغري ًا هيكلي ًا
،النمو االقت�صادي املدعوم غالب ًا من قبل القطاع غري النفطي
.وم�شاركة �أكرب من القطاع اخلا�ص يف التقدم االقت�صادي للبالد
وينعك�س هذا التغري يف هيكل حمفظة قرو�ض القطاع امل�صريف
 حيث �أدى النمو يف االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص �إىل،�أي�ضا
.منو االئتمان عموم ًا
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Given this backdrop, we assumed a ‘boom’ scenario
where accelerated growth in non-hydrocarbon sector
supported by increased private sector credit. This
‘boom’ scenario is assumed to be followed by a ‘bust’
situation due to significant downturn in economic
activity. This assumed downturn may impact the private
sector revenue flow and can adversely affect the credit
quality of the banking sector. Accordingly, the banking
sector’s balance sheet is stressed with a “Boom bust
scenario”. The stress test so conducted calibrated the
impact on the banking sector capital.

، افرت�ضنا �سيناريو "الطفرة" �أو الرواج،ويف ظل هذه اخللفية
حيث يت�سارع النمو يف القطاع غري النفطي مدعوم ًا بزيادة
" ويفرت�ض �سيناريو "الطفرة.االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص
�أن يتبع الرواج حالة "الك�ساد" ب�سبب الرتاجع الكبري يف الن�شاط
 هذا الرتاجع املفرت�ض قد ي�ؤثر على تدفق �إيرادات.االقت�صادي
 وميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على نوعية االئتمان للقطاع،القطاع اخلا�ص
 يتم ال�ضغط على امليزانية العمومية، ووفق ًا لذلك.امل�صريف
 ويتم �إجراء."الركود-للقطاع امل�صريف مع "�سيناريو الرواج
.اختبار ال�ضغط ملعايرة الت�أثري على ر�أ�س مال القطاع امل�صريف

1. Private sector Loan-to-assets grew by an additional
5% from the base position.

٪5  منو قرو�ض القطاع اخلا�ص �إىل املوجودات بن�سبة �إ�ضافية.1
.من الو�ضع الأ�سا�سي

2. Quality of credit other than public sector has
migrated based on an assumed loan migration a
matrix ranges from 2-5%.
3. Banks have to make additional provision as
prescribed by QCB.
4. Capital remains at present levels.
The findings suggest that the capital adequacy ratios
of the banking sector remains above the required
levels overall even after the “boom”. Barring a few,
most of the banks capital adequacy ratio was above
the regulatory prescribed minimum. After the “bust”,
the capital ratio declined by another 2 percentage
points. The results indicate that, the capital level
of some of the banks needs to be augmented to
withstand unforeseen stress Keeping these concerns
on board; domestic banks have been improving
their capital base so as to engage more actively in
financial intermediation.
Economic downturns generally affect the revenue flow
of the households which exert a direct impact on the
consumption credit portfolio of banks. A second order
impact is likely to be manifest on the services and real
estate sectors. Considering the fact that consumption
credit and credit to real estate account for a considerable
share of private sector credit, we have stressed the
banking sector’s credit portfolio by assuming a high
NPL levels for these sectors14 while other sectors are
assumed to be relatively less affected. The stress test
results shows the capital ratios of the banks decline by
anywhere between 2-4 percentage points. Individually
some of the banks need to augment their capital level
to meet the prescribed CAR of 12.5%.
NPL at 5% each for credit to ‘services’ and ‘real estate & contractors’ while consumption sector’s NPL at 10%, and other sector NPL except for public sector to reach 3%
14
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 جودة االئتمان بخالف القطاع العام اختلفت بنا ًء على.2
.٪5-2  بن�سب ترتاوح بني،اختالف القر�ض
 تقوم البنوك بتكوين خم�ص�صات �إ�ضافية على النحو الذي.3
.يحدده م�صرف قطر املركزي
. ر�أ�س املال يبقى عند م�ستوياته احلالية.4
وت�شري النتائج �إىل �أن ن�سبة كفاية ر�أ�س املال للقطاع امل�صريف ال
 حتى،تزال يف جمملها �ضمن متطلبات م�صرف قطر املركزي
 ف�إن �أكرث البنوك لديها، وبا�ستثناء عدد قليل."بعد "الطفرة
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال �أعلى من احلد الأدنى املحدد من امل�صرف
2  �أما يف الركود ف�سوف تنخف�ض ن�سبة ر�أ�س املال بن�سبة.املركزي
 وت�شري النتائج �إىل �أن م�ستوى ر�أ�س املال لدى.نقطة مئوية �أخرى
،بع�ض البنوك يحتاج �إىل تعزيز لتحمل ال�ضغوط غري املتوقعة
 ف�إن على البنوك املحلية �أن،وب�أخذ هذه املخاوف يف احل�سبان
تعمل على حت�سني قاعدة ر�أ�س املال لديها وذلك كي ت�شارك �أكرث
.يف الو�ساطة املالية
ي�ؤثر الركود االقت�صادي عموم ًا على تدفق الإيرادات من القطاع
العائلي والذي ميار�س ت�أثري ًا مبا�شر ًا على حمفظة االئتمان
 ومن املرجح �أن يكون للركود ت�أثري ًا �أقل.اال�ستهالكي لدى البنوك
 وبالنظر �إىل.على االئتمان املقدم لقطاعي اخلدمات والعقارات
حقيقة �أن ائتمان اال�ستهالك وائتمان العقارات ي�شكالن ح�صة
 لذا فقد مت ال�ضغط،كبرية من االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص
على حمفظة ائتمان القطاع امل�صريف بافرتا�ض م�ستويات عالية
 يف حني ُيفرت�ض �أن تكون، 14 للقرو�ض املتعرثة لهذه القطاعات
 وتظهر نتائج اختبار ال�ضغط.القطاعات الأخرى �أقل ت�أثر ًا ن�سبي ًا
 نقاط4-2 تراجع ن�سب ر�أ�س املال للبنوك بن�سب ترتاوح بني
 و ب�شكل فردي ف�إن بع�ض البنوك حتتاج �إىل زيادة م�ستوى.مئوية
ر�ؤو�س �أموالها لتلبية ن�سبة كفاية ر�أ�س املال املقررة من امل�صرف
.)٪12.5(
 بينما ن�سبة القرو�ض، الئتمان اخلدمات والعقارات واملقاولون٪5  القرو�ض املتعرثة بن�سبة14
٪3  وللقطاعات الأخرى با�ستثناء القطاع العام ت�صل �إىل،٪10 املتعرثة لقطاع اال�ستهالك بن�سبة
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In order to examine the threshold limits of NPLs the
banking sector can withstand without adversely
impinging on its capital ratios below the threshold
minimum, we conduct a “stress to break-even” analysis
(Box 3-9).

Box 3-9: Stressing to Breakeven Point

تطورات القطاع امل�صريف

ومن �أجل درا�سة حدود القرو�ض املتعرثة يف القطاع امل�صريف
التي ميكن �أن ت�صمد دون امل�سا�س �سلب ًا على ن�سب ر�أ�س املال
 فقد �أجرينا حتليل "ال�ضغط على نقطة،�إىل ما دون احلد الأدنى
.)٩-3 التعادل" (�إطار

 ال�ضغط على نقطة التعادل:٩-3�إطار

Breakeven point analysis provides insights into the
banking sector’s resilience to increases in credit risk. An
increase in credit risk on account of increases in nonperforming loan from the performing loan provided to
corporate sector is assumed. Assuming banks have to
provide provision at the rate of 75% of the total nonperforming loans, we examine the deterioration in
capital level of domestic banks.

يوفر حتليل نقطة التعادل نظرة ثاقبة على مرونة القطاع
 وقد مت افرتا�ض.امل�صريف يف مواجهة زيادات خماطر االئتمان
زيادة يف خماطر االئتمان ب�سبب الزيادة يف القرو�ض املتعرثة
 وبافرتا�ض �أن.من القرو�ض العاملة املقدمة لقطاع ال�شركات
 من �إجمايل القرو�ض٪75 على البنوك توفري خم�ص�صات مبعدل
املتعرثة ف�إننا ندر�س مدى التدهور يف م�ستوى ر�ؤو�س �أموال
.البنوك املحلية

The Impact of rising NPL ratio in
corporate sector on CAR

ت�أثري ارتفاع ن�سبة القرو�ض املتعرثة لقطاع ال�شر
كات على ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

From the above chart, it is observed that overall,
13% of the performing corporate sector credit would
have to turn non-performing to breach the minimum
threshold capital ratio of 12.5%. However individually,
some of the banks breach the minimum level at lower
level of NPL ratio.

 �أنه �إذا ما جتاوزت القرو�ض،يالحظ من الر�سم البياين �أعاله
 ف�إن ذلك،-نقطة التعادل- ٪13 املتعرثة لقطاع ال�شركات ن�سبة
�سي�ؤدي �إيل تراجع ن�سبة كفاية ر�أ�س املال �إىل ما دون احلد الأدنى
 وعلى امل�ستوى الفردي ف�إن بع�ض البنوك �سوف.)٪12.5( املقرر
ترتاجع عندها ن�سبة كفاية ر�أ�س املال دون احلد الأدنى املقرر
.٪13 عند ن�سبة قرو�ض متعرثة �أقل من
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ال�سيولة وخماطر التمويل

Liquidity and Funding Risk
As noted earlier, asset side liquidity indicators such as
liquid asset ratio (broad liquidity) and narrow liquidity
15

reduced (Table 3-11). The reduction was mainly on
account of non-issuance of some of the matured T-bills
during the year to ease out the market liquidity. On the
other hand, banks have increased their dependency on
external funds. As a result, the balance sheet analysis
indicates signs of reorientation in liquidity, driven by
changes from both the asset side as well as the liability
side. Going forward, banks have to closely monitor the
balance sheet developments on liquidity and improve
their recourse to stable funding resources.

 اجتاهات ال�سيولة:20-3 ر�سم بياين

 م�ؤ�شرات ال�سيولة:11-3 ( جدول٪)

Chart 3-20: Trends in Liquidity

Table 3-11: Liquidity Indicators (Percent)

2013

2014

2015

Narrow
Liquidity

3.9

4.6

3.6

ال�سيولة ال�ضيقة

Broad
Liquidity

17.7

14.7

14.1

ال�سيولة الوا�سعة

Medium -Term
Liquidity

38.7

37.8

30.9

ال�سيولة
متو�سطة الأجل

The

customer

funding

gap16

provides

 ف�إن م�ؤ�شرات ال�سيولة يف جانب،كما لوحظ يف وقت �سابق
١٥
)املوجودات مثل ن�سبة املوجودات ال�سائلة (ال�سيولة الوا�سعة
 وكان االنخفا�ض.)11-3 وال�سيولة ال�ضيقة قد انخف�ضت (جدول
�أ�سا�س ًا ب�سبب عدم �إ�صدار بع�ض �أذون اخلزانة امل�ستحقة خالل
 زاد، من ناحية �أخرى.هذا العام لتخفيف و�ضع ال�سيولة يف ال�سوق
 ي�شري حتليل، ونتيجة لذلك.اعتماد البنوك على التمويل اخلارجي
 مدفوع ًا،امليزانية العمومية �إىل عالمات �إعادة توجيه ال�سيولة
 ويف.بالتغيريات يف جانب املوجودات ف�ض ًال عن جانب املطلوبات
 ف�إن على البنوك �أن تراقب عن كثب تطورات امليزانية،امل�ستقبل
العمومية ال�سيما ما يتعلق بال�سيولة وحت�سني م�صادر الأموال لديها
.لتكون �أكرث ا�ستقرار َا

another

macroprudential indicator of vulnerability. In the short
term time buckets, funding gap is negative indicating
low or zero risk. In the medium to long-term time
buckets of vulnerabilities exist owing to positive
funding gap ratio. However, from end year 2014, it

. م�ؤ�شر احتزازي كلي على احل�سا�سية١٦تقدم الفجوة التمويلية للعمالء
ففي �أوعية الأجل الق�صري ف�إن فجوة التمويل ال�سلبية ت�شري �إىل خماطر
 �أما يف �أوعية الأجل املتو�سط �إىل الطويل ف�إن نقاط.منخف�ضة �أو �صفر
، ومع ذلك.ال�ضعف موجودة ب�سبب �أن ن�سبة الفجوة التمويلية �إيجابية
.)12-3  (جدول. يبدو �أن هذا الأمر يرتاجع،2014 فمنذ نهاية العام

appears to have reduced. (Table 3-12).

15
16

Sum of cash. Deposit with QCB Government bonds and T-bills
(Credit-Deposit)*100/Credit
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 جمموع النقد لدى م�صرف قطر املركزي و�سندات حكومية و�أذون اخلزانة القطرية١٥
 االئتمان/100*) الودائع-  (االئتمان١٦
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 فجوة التمويلية الف�صلية:12-3 جدول
) من �إقرا�ض العمالء%(

Table 3-12: Quarterly Funding Gap
(Percent to Customer Lending)

2014 دي�سمرب

2015 مار�س

2015 يونيو

2015 �سبتمرب

2015 دي�سمرب

Overdraft

-412.0

-346.3

-428.6

-394.5

-509.4

ال�سحب على املك�شوف

<1 month

-607.1

-443.7

-503.2

-484.2

-660.9

�أقل من �شهر

1 to 3 months

-121.4

-47.6

-64.2

-80.9

-90.6

 �شهور3-1 من

3 to 6 months

-37.7

-189.9

-94.3

-178.3

-25.3

 �شهور6-3 من

6 to 12 months

-99.4

-22.9

-84.2

24.6

-84.6

 �شهر12-6 من

1 to 2 years

96.2

92.8

94.7

93.2

92.1

 �سنة2-1

Above 2 years

99.7

99.7

99.6

99.6

98.6

�أكرث من �سنتني

Funding Gap

Dec-14

Mar-15

Jun-15

To supplement the risk analysis, the banking sector
is subjected to a scenario stress test (Box 3-10). The
stress test results indicates that, overall banks could
withstand the shock, spanning over a period of one
month, provided that central bank support through
repo operations are is available.

Box 3-10: Risk of roll-over and premature
withdrawal - Implications for bank liquidity

The liquidity of the banking sector is subject to a stress
condition for a time span of a month. The following
assumptions are made:
1. Certain percentage of customer deposits and
foreign inter-bank funds due for renewal during the

Sep-15

Dec-15

فجوة التمويل

 يخ�ضع القطاع امل�صريف ل�سيناريو،ال�ستكمال حتليل املخاطر
 وت�شري نتائج اختبار ال�ضغط �أن.)١٠-3 اختبار ال�ضغط (�إطار
 والتي متتد على مدى،البنوك بوجه عام ميكن �أن تتحمل ال�صدمة
 �شريطة �أن يظل دعم البنك املركزي متاح ًا من خالل،�شهر واحد
.عمليات �إعادة ال�شراء

 خماطر عدم التجديد وال�سحب:١٠-3 �إطار
الآثار املرتتبة-من الودائع قبل اال�ستحقاق
على ال�سيولة امل�صرفية
تخ�ضع ال�سيولة يف القطاع امل�صريف لظروف �ضغط لفرتة زمنية
: ويتم �إجراء االفرتا�ضات التالية.ت�صل ل�شهر
 ن�سبة معينة من ودائع العمالء والأموال املقرت�ضة من البنوك.1
.اخلارجية والتي ت�ستحق خالل �شهر ال يتم جتديدها

course of a month are not rolled over.
2. 50% withdrawal from net domestic interbank liability
(systemic risk)
In addition, a percentage of time deposit (1 month to 1
year) is withdrawn by depositors during the month. The
possible liquidity shortfall is linked to GDP. The results

 من �صايف الودائع يف �سوق ما بني البنوك٪50  �سحب نحو.2
.)املحلية (املخاطر النظامية
 يفرت�ض �سحب ن�سبة الودائع الأجلة التي،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
 ويتم ربط نق�ص ال�سيولة.�شهر) خالل ال�شهر12-1( ت�ستحق بني
١٧
. وتتلخ�ص النتائج كما يلي.املمكن �إىل الناجت املحلي الإجمايل

are summarized as under.17
The three major assumptions underlying the stress test are as follows. First, a high
percentage of customer deposits with maturity up to 1 month is not rolled over during
the month (stress period). The percentage of deposit not rolled over varies across the
categories of depositors (e.g., non-resident, private, government, etc). Second, a certain
percentage of deposits with maturity (1-3 months, 3-6 months, and 6 months to 1 year)
are withdrawn during the month with a decrease in the intensity of withdrawal as the
maturity duration increases. Third, a certain percentage of interbank funds with maturity
up to 1 month placed by banks and financial institution outside Qatar with domestic
banks are not rolled over during the month.

17
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 ن�سبة عالية من ودائع، �أوال. االفرتا�ضات الثالثة الرئي�سية الكامنة وراء اختبار ال�ضغط هي على النحو التايل١٧
 ن�سبة الودائع التي مل متدد.)العمالء با�ستحقاق ي�صل �إىل �شهر واحد ال يتم متديدها خالل �شهر (فرتة ال�ضغط
 �سحب ن�سبة، ثانيا.) وما �إىل ذلك، احلكومة، اخلا�ص، غري مقيم،تختلف عرب فئات املودعني (على �سبيل املثال
 مع انخفا�ض كثافة، �أ�شهر �إىل �سنة) خالل �شهر6 و، �أ�شهر6-3 ، �أ�شهر3-1( معينة من الودائع ذات الآجال
 ال يتم �إرجاع ن�سبة معينة من الأموال ما بني البنوك التي مت و�ضعها من جانب، ثالثا.ال�سحب بزيادة مدة الأجل
.البنوك خارج قطر مع البنوك املحلية با�ستحقاق ي�صل �إىل �شهر خالل ال�شهر
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 فجوة التمويلية الف�صلية:12-3 جدول
) من �إقرا�ض العمالء%(

Table 3-12: Quarterly Funding Gap
(Percent to Customer Lending)

البنوك الأجنبية البنوك التقليدية
 البنوك الإ�سالميةConventional
Islamic Banks

Number of banks falling
short of liquidity
Scenario
1

Scenario
2

Scenario
3

banks

Foreign banks

عدد البنوك التي انخف�ضت
لديها ال�سيولة

4

6

5

Shortfall in liquidity
(QR billion)

24.68

55.81

3.48

Shortfall in liquidity/GDP،

4.07

9.21

0.57

Number of banks falling
short of liquidity

1

4

2

Shortfall in liquidity
(QR billion)

3.01

6.91

0.39

Shortfall in liquidity/GDP,

0.50

1.14

0.06

Number of banks falling
short of liquidity

1

1

0

Shortfall in liquidity
(QR billion)

0.27

0.11

0.00

)انخفا�ض ال�سيولة (باملليار ريال

Shortfall in liquidity/GDP,

0.05

0.02

0.00

 ن�سبة انخفا�ض ال�سيولة �إىل الناجت%
,املحلي الإجمايل

Scenario1: Liquidity available only from cash balances
with the central bank
Scenario2: In addition to scenario 1, liquidity is
available to the banks through Repo operations
Scenario 3: In addition to scenario 2, liquidity is
available through withdrawal (25% haircut) of assets
with financial institutions outside Qatar
GDP numbers refer to the year 2015

Market Risk (Interest Rate)		
Amidst market speculations regarding the future course
of US monetary policy, the QCB pursued with its low
interest rate regime initiated in early 2011. However,
owing to low growth in deposit mobilization in 2015
and the corresponding liquidity tightness, deposit
interest rate in the medium to long-term edged up.
However, at the shorter end, interest rate continued its
declining trend (Chart 3-21A &B). On the asset side,
interest rate on credit declined across all maturity
buckets except of the longer term where it edged up
towards the second half of the year.
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)انخفا�ض ال�سيولة (باملليار ريال
ن�سبة انخفا�ض ال�سيولة �إىل الناجت%
,املحلي الإجمايل
عدد البنوك التي انخف�ضت
لديها ال�سيولة
)انخفا�ض ال�سيولة (باملليار ريال
 ن�سبة انخفا�ض ال�سيولة �إىل الناجت%
,املحلي الإجمايل
عدد البنوك التي انخف�ضت
لديها ال�سيولة

�سيناريو
1

�سيناريو
٢

�سيناريو
٣

 ال�سيولة متاحة فقط من الأر�صدة النقدية لدى:1 �سيناريو
م�صرف قطر املركزي
 ف�إن ال�سيولة متاحة للبنوك1  �إ�ضافة �إىل ال�سيناريو:2 �سيناريو
من عمليات الريبو
 من املوجودات٪25  �سحب،2  �إ�ضافة �إىل �سيناريو:3 �سيناريو
لدى م�ؤ�س�سات مالية خارج قطر
2015 �أرقام الناجت املحلي الإجمايل هي للعام

)خماطر ال�سوق (�سعر الفائدة
و�سط تكهنات ال�سوق ب�ش�أن امل�سار امل�ستقبلي لل�سيا�سة النقدية
 حافظ م�صرف قطر املركزي على �سعر الفائدة،الأمريكية
 نظر ًا، ومع ذلك.2011 املنخف�ض الذي بد�أ يف �أوائل عام
 وتراجع م�ستوى،2015النخفا�ض النمو يف تعبئة الودائع يف عام
 ف�إن معدل الفائدة على ودائع الأجل املتو�سط،ال�سيولة يف املقابل
 وا�صلت معدالت الفائدة، ومع ذلك.والطويل قد ارتفعت
 وعلى.) أ� وب21-3  انخفا�ضها (ر�سم بياين،للآجال الق�صرية
 انخف�ض �سعر الفائدة على االئتمان جلميع،جانب املوجودات
 حيث ارتفع يف الن�صف،�آجال اال�ستحقاق �إال يف املدى الطويل
.الثاين من العام
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 التحركات يف معدالت فائدة الإقرا�ض:ب21-3 ر�سم بياين

Chart 3-21A: Movements in Deposit Interest Rate

Chart 3-21 B: Movements in Interest Rate on Credit

Thus, the re-pricing of credit resulted in lowering

 نتج عن �إعادة ت�سعري االئتمان خف�ض العائدات ب�شكل،وهكذا
 يف حني زادت تكلفة الودائع، نقطة �أ�سا�س20 طفيف مبقدار
 انخف�ض،) وبناء على ذلك13-3  نقاط �أ�سا�س (جدول9 بن�سبة
، وملا كان الرتاجع هام�شيا فقط.هام�ش الفائدة يف العام احلايل
 زاد الهام�ش يف، ويف هذا ال�سياق.ف�إن ربحية القطاع مل تت�أثر
. بنحو ثالث نقاط �أ�سا�س للقطاع امل�صريف،2014-2013 عامي

the returns marginally by 20 basis points (bps), while
the cost of deposit increased only by 9 bps (Table
3.13) Accordingly, the interest spread declined in the
current year. Since the decline was only marginal, the
profitability of the sector was not affected. Contextually,
in 2013-14, the spread increased in the order of
3 basis points.
Banking sector has surplus funds at the shorter end of
the liability ladder while having a deficit at the longer
end. Consequently, an increase in interest rate can
adversely affect the net interest income due to faster
repricing of liabilities as compared to assets in the
shorter end. Further, given the high loan-to-deposit
ratio and the banking sector’s requirements to improve
the share of stable resources in its funding mix,
banks might need to offer incentives to customers to
improve their deposit base. This, in turn, might further
squeeze the interest spread, with an associated impact

نظر ًا لأن القطاع امل�صريف لديه فائ�ض يف الأموال ق�صرية الأجل
قي حني لديه عجز يف مثيلتها ذات الأجال الأطول؛ ف�إن زيادة
معدل الفائدة ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا علي �صايف دخل الفائدة ب�سبب
.�إعادة الت�سعري الأ�سرع يف جانب املطلوبات مقارن ًة مع املوجودات
، نظرا الرتفاع ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع،وعالوة على ذلك
ومتطلبات القطاع امل�صريف لتح�سني ن�سبة املوارد امل�ستقرة يف
 فقد حتتاج البنوك لتقدمي حوافز للعمالء لتح�سني،هيكل متويلها
 قد يزيد من ال�ضغط على هام�ش، بدوره، وهذا.قاعدة الودائع
. مع ت�أثري ذلك على الربحية،الفائدة

on profitability.
In order to examine the impact of an adverse movement
in interest rates, Earnings at Risk (EAR) exercise has
been conducted18. For a 100 bps increase in interest
rates, at the aggregate level, net interest income (NII)
of banks was found to decline by QR 4.2 billion at endDecember 2015.

Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually up to 1 year) view of interest rate risk, measures the extent by which net income might change in the event of an
adverse change in interest rates.
18
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 فقد،ومن �أجل درا�سة ت�أثري احلركة العك�سية يف �أ�سعار الفائدة
 وقد تبني �إنه بزيادة.١٨ )�أجري اختبار �ضغط (الأرباح يف خطر
 ف�إن، على امل�ستوى الكلي، نقطة �أ�سا�س يف �أ�سعار الفائدة100
 مليار4.2 �صايف �إيرادات الفوائد من البنوك تنخف�ض بنحو
.2015 ريال يف نهاية دي�سمرب

 يقي�س املدى، �سنة) نظرا ملخاطر �أ�سعار الفائدة1  التي تت�ضمن �أجل ق�صري (عادة ما ي�صل اىل، �أرباح يف خطر١٨
.الذي قد يتغري معه �صايف الدخل يف حال حدوث تغيري عك�سي يف �أ�سعار الفائدة
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)٪(  الهام�ش ملعدل فائدة العميل:13-3 جدول

Table 3-13: Spread on Customer Interest Rate (Percent)

ال�سنة
Year

تكلفة الودائع

العائد على االئتمان

الهام�ش

Cost of deposit

Return on credit

Spread

2013

1.04

4.01

2.98

2014

0.98

3.99

3.01

2015

1.07

3.79

2.72

2014-15

9

-20

-29

2013-14

-6

-2

3

التغري يف نقاط الأ�سا�س

Change in basis points

Market Risk (Investment Portfolio)		
Total investment portfolio of the banking sector grew
by 10% in tandem with the overall asset growth.
Investment in Government bond/T-bills, which grew
by 14% constituted the major portion (61%) of the
investments by the banking sector. Viewed from this
perspective, market risk from investment portfolio is
limited. Short-term investments, which cover around
16% of total investment, grew marginally. In fact, its
share to the total investment declined from 17.7% (at
end-December 2014) to 16.4% (at end December 2015)
(Chart 3.22A). Since T-bills comprise a major portion
of short-term investment, this, in essence, makes this
portfolio virtually risk-free. Banking sectors’ investments
in riskier short-term investments - investment in shares
– grew significantly year on year. However, the share of
this asset class hovered around 12-15% (Chart 3-22B).
Contextually, an assumed stress of 75% decline in
the equity market is found to have a negligible direct
impact (decline of CRAR ranges from 0.05% - 0.56%)
on the capital position of domestic banks.

Financial Stability Review 2015

)خماطر ال�سوق (حمفظة اال�ستثمار
٪10 ارتفع �إجمايل املحفظة اال�ستثمارية لقطاع البنوك بن�سبة
 و �شكل اال�ستثمار يف.بالتزامن مع منو عام يف املوجودات
٪14  التي منت بن�سبة، �أذون اخلزانة/ ال�سندات احلكومية
.) من اال�ستثمارات من قبل القطاع امل�صريف٪61( اجلزء الأكرب
 ف�إن خماطر ال�سوق للمحفظة اال�ستثمارية،من هذا املنظور
 والذي يغطي حوايل، وبالن�سبة لال�ستثمار ق�صري الأجل.حمدودة
، ويف الواقع. فقد منا هام�شي ًا، من �إجمايل اال�ستثمارات٪16
 (يف نهاية٪17.7 انخف�ضت ح�صتها �إىل اال�ستثمار الكلي من
) (ر�سم2015  (يف نهاية دي�سمرب٪16.4 ) �إىل2014 دي�سمرب
 وبالنظر �إىل �أن �أذون اخلزانة ت�شمل جزء ًا كبري ًا.)�أ22-3 بياين
 يجعل هذه، يف جوهره، ف�إن هذا،من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
 ومنت ب�شكل ملحوظ على.املحفظة خالية من املخاطر تقريب ًا
 ا�ستثمارات القطاع امل�صريف "يف اال�ستثمارات،�أ�سا�س �سنوي
ذات املخاطر العالية" على املدى الق�صري (اال�ستثمار يف
 ا�ست�أثرت ح�صة هذه الفئة من املوجودات، ومع ذلك.)الأ�سهم
 ومع، ويف هذا ال�سياق.)ب22-3  (ر�سم بياين٪15-12 على نحو
 ف�إن الت�أثري٪75 افرتا�ض حدوث تراجع يف �سوق الأ�سهم بن�سبة
املبا�شر ملثل هذا الرتاجع على ر�أ�س مال البنوك املحلية �سيكون
) يف ن�سبة كفاية٪0.56 - ٪0.05 �ضئي ًال (تراجع يرتاوح بني
.ر�أ�س املال للبنوك املحلية
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ر�سم بياين 22-3ب :ا�ستثمارات �سوق الأ�سهم �إىل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
Chart 3-22B : Equity Market Investment to Short-Term Investment

ر�سم بياين �22-3أ :التحركات ال�شهرية ال�ستثمارات القطاع امل�صريف

Chart 3-22A : Monthly Movements in Banking Sector Investments

خماطر ال�سوق (�سعر ال�صرف)

		)Market Risk (Exchange Rate

انتقلت الفجوة بني املوجودات واملطلوبات بالعملة الأجنبية �إىل
املنطقة ال�سلبية ،على الرغم من �أن معدل النمو يف املوجودات
بالعملة الأجنبية كان �أعلى باملقارنة مع املطلوبات بالعملة
الأجنبية (جدول  .)14-3ووفقا لذلك ،بلغ �صايف املراكز
املفتوحة  100-مليار ريال .وعلى جانب املوجودات ،وبدعم من
ارتفاع الطلب من القطاع العام وكذلك من القطاع اخلا�ص ،ف�إن
االئتمان بالعمالت الأجنبية قد منا ب�شكل كبري بن�سبة ٪39.3
يف عام  .2015ومن �أجل تلبية هذا الطلب املرتفع على االئتمان،
فقد اعتمد القطاع امل�صريف يف الغالب على امل�ؤ�س�سات املالية
الأجنبية مبا يف ذلك الفروع الأجنبية للبنوك املحلية.

Asset liability gap in foreign currency (FC) moved into
negative territory, even though the growth rate in FC
asset was higher as compared to FC liabilities (Table
3-14). Accordingly, the net open position stood at QR
(-) 100 billion. On the asset side, supported by higher
demand from both the public as well as the private
sectors, FC credit grew substantially by 39.3% in 2015.
In order to meet this higher demand in FC credit, the
banking sector mostly relayed on foreign financial
Institutions including their own foreign branches.

جدول  :14-3النمو يف املوجودات واملطلوبات
بالعمالت الأجنبية ()٪

تقرير اال�ستقرار املايل 201٥

Table 3-14: Growth in Foreign Currency
)Asset & Liability (%

2015

2014

�إجمايل املوجودات

21.6

14.4

Total Assets

االئتمان

39.3

16.2

Credit

�أر�صدة لدى البنوك

7.1

26.3

Due from Banks

حمفظة الأوراق املالية

6.8

-7.5

Securities Portfolio

�إجمايل املطلوبات

19.6

9.8

Total Liabilities

ودائع العمالء

13.3

12.5

Customer Deposit

�أر�صدة للبنوك

40.9

16.7

Due to Banks

�أوراق مالية مدينة

-5.7

-11.7

Debt Securities
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Among the foreign currency assets, credit accounted
for the major chunk, while deposits with foreign banks
accounted for one-fourth of total FC asset (Table 3-15).
The currency-wise distribution suggests that more
than three-fourths of the shares of the assets as well as
the liabilities are in US dollars, limiting potential risks
to banks.19 Interbank exposures is high as compared
to other sources of funds in case of foreign currency
liabilities in Pound (Chart 3-23A). Liabilities in Euro
also have a considerable share in interbank exposure.
Considering the volatile nature of these funds, a sharp
depreciation of these currencies risks the possibility
of an outflow of funds and a corresponding increase
in risks through the liquidity channel. On the other
hand, the banking sector has a negative open position
in Euro and Pound indicating that an appreciation
of Euro/Pound against the US Dollar would exert a
negative, but marginal impact on banks’ balance sheet
(Chart 3-23 B).

 ا�ستحوذ االئتمان على،ومن بني املوجودات بالعمالت الأجنبية
 يف حني �شكلت الودائع لدى البنوك الأجنبية ربع،اجلزء الأكرب
 ويظهر.)15-3 �إجمايل املوجودات بالعمالت الأجنبية (جدول
توزيع املوجودات ح�سب العملة �أن �أكرث من ثالثة �أرباع املوجودات
 مبا يقل�ص خماطر،وكذلك املطلوبات هي بالدوالر الأمريكي
 ويعترب انك�شاف املطلوبات.١٩ ا�سعار ال�صرف املحتملة للبنوك
من �سوق ما بني البنوك مرتفع ًا باملقارنة مع غريه من م�صادر
الأموال يف حال املطلوبات باجلنيه اال�سرتليني (ر�سم بياين
 وانك�شاف املطلوبات باليورو له �أي�ضا ح�صة كبرية يف.) �أ23-3
، وبالنظر �إىل الطبيعة املتقلبة لهذه الأموال.�سوق ما بني البنوك
ف�إن انخفا�ض حاد يف قيمة هذه العمالت يرتتب عليه امكانية
 وزيادة مقابلة يف املخاطر من خالل قناة،تدفق الأموال للخارج
 ف�إن القطاع امل�صريف لديه مركز، ومن ناحية �أخرى.ال�سيولة
 حيث �أن ارتفاع اليورو،�سالب لكل من اليورو واجلنيه اال�سرتليني
 اجلنيه اال�سرتليني مقابل الدوالر الأمريكي �سوف ميار�س/
 و�إن كان هام�شي ًا على امليزانية العمومية للبنوك،ت�أثريا �سلبيا
.) ب23-3 ر�سم بياين
 توزيع املوجودات واملطلوبات:15-3 جدول
) ٪ ( بالعمالت الأجنبية

Table 3-15: Distribution of foreign currency
assets and liabilities ( % )

التوزيع ح�سب العملة

Currency-wise distribution

الهام�ش

Spread

اجلنيه الربيطاين الدوالر الأمريكي
US Dollar

املوجودات بالعمالت الأجنبية

FC Asset

Share in FC
Asset

اليورو
Euro

الني الياباين
JP Yen

83.1

3.2

7.1

0.0

االئتمان

53.2

84.4

6.6

7.3

0.0

لدى البنوك

25.5

69.0

11.5

11.0

0.2

�أوراق مالية

12.1

98.2

0.0

0.5

0.1

احل�صة يف مطلوبات
العملة الأجنبية

77.2

3.6

7.4

0.0

Credit

Due from banks
Securities portfolio

املطلوبات بالعمالت الأجنبية
FC Liabilities

Share in FC
liabilities

ودائع العمالء

51.0

72.7

1.5

7.4

0.0

مطلوبات للبنوك

38.5

66.2

14.4

10.0

0.2

�أوراق مالية مدينة

7.8

94.6

0.0

0.5

0.0

)�صايف املراكز املفتوحة (مليار ريال

-99

-51.8

-5.5

-8.7

-0.2

Customer deposits
Due to banks

Debt securities
Net Open Position (QR billion)

19

احل�صة يف موجودات
العملة الأجنبية

GB Pound

The Qatari Riyal is pegged to the US Dollar
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 مكونات املوجودات بالعمالت الأجنبية:�أ23-3 ر�سم بياين
Chart 3-23 A: Composition of FC Asset

Concentration Risk		
Credit and deposit concentration in the banking
sector continued in 2015 as well (Table 3-16). The
compositional mix of deposit appears to be stable for
the past several years and accordingly the banking
sector has not experienced any withdrawal pressures.
However, banks have to be remain vigilant and have to
keep back up plans to mitigate any risk. As noted in the
previous year’s FSRs, QCB employs macroprudential
tools, including sectoral limits as also borrower group/
individual limits (Box 3-11).

Box 3-11: Loan-to-Value (LTV) ratio in Qatar
In view of the significant importance of the real estate
sector, several countries have experimented with LTV
ratio as a macro-prudential tool. It is the maximum
amount of loan provided to the buyer by the bank as a
value of property purchased or collateralized.
In tandem with several countries (e.g., Hong Kong)
in the Asian region which experimented with the LTV
ratio in the early 1990s, the GCC countries have also
employed this ratio in order to address the potential
risks to the real estate segment. The practice has
varied widely: while some countries such as Bahrain
have no prescribed LTV ratios, others such as UAE have
differential LTV for expatriates and domestic residents,
classified according to the value of property. The chart
shows the LTV ratios in GCC countries along with the
year of their implementation.
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 مكونات املطلوبات بالعمالت الأجنبية:ب23-3 ر�سم بياين
Chart 3-23 B: Composition of FC Liabilities

خماطر الرتكز
2015 ا�ستمر تركز االئتمان والودائع يف القطاع امل�صريف يف عام
 ويظهر هيكل الودائع �أنها كانت م�ستقرة على.)16-3 (جدول
 وتبع ًا لذلك مل ي�شهد القطاع امل�صريف،مدى عدة �سنوات ما�ضية
 يتعني على البنوك �أن تبقى يقظة، ومع ذلك.�أية �ضغوط لل�سحب
 وكما لوحظ يف.ويكون لديها خططا للتخفيف من �أي خماطر
 ف�إن م�صرف قطر املركزي،تقارير اال�ستقرار للعام ال�سابق
 مبا يف ذلك �سقوف املخاطر،يوظف �أدوات التحوط الكلي
على م�ستوى املجموعة االئتمانية للعميل وال�سقوف الفردية
.)1١-3 (�إطار

 ن�سبة القر�ض �إىل قيمة ال�ضمان يف قطر:1١-3 �إطار
 فقد طبقت العديد،ونظر ًا للأهمية الكبرية لقطاع العقارات
من البلدان ن�سبة القر�ض �إىل قيمة ال�ضمان العقاري ك�أداة
 وهي عبارة عن �أق�صى قيمة للقر�ض.من �أدوات التحوط الكلي
املقدم من البنك للعميل باملقارنة بقيمة العقار الذي يتم متويله
.�أو رهنه للبنك
،وجنب ًا �إىل جنب مع العديد من البلدان (على �سبيل املثال
هونغ كونغ) يف منطقة �آ�سيا والتي طبقت ن�سبة القر�ض لقيمة
 ف�إن دول جمل�س التعاون اخلليجي،ال�ضمان يف �أوائل الت�سعينيات
قد ا�ستخدمت �أي�ضا هذه الن�سبة من �أجل الت�صدي للمخاطر
 وقد تفاوتت هذه املمار�سة على.املحتملة يف القطاع العقاري
 ففي حني �أن بع�ض الدول مثل البحرين لي�س لديها:نطاق وا�سع
 ف�إن البع�ض الآخر مثل الإمارات العربية املتحدة،ن�سب مقررة
 م�صنفة وفق ًا لقيمة،لديها ن�سب متفاوتة للمواطنني والوافدين
 ويظهر الر�سم بياين الن�سب يف دول جمل�س التعاون.العقارات
 وكانت قطر �أول دول.اخلليجي �إىل جانب تاريخ بدء تطبيقها
201٥ تقرير اال�ستقرار املايل
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،2011 جمل�س التعاون تطبيقا لن�سبة القر�ض �إىل القيمة يف عام
ومن �أجل تنظيم التمويل العقاري ومنع �أي انحراف كبري يف
 ف�إن،م�ؤ�شرات جودة املوجودات املتعلقة بال�سوق العقارية للبنوك
،م�صرف قطر املركزي �أقر الن�سب وفق ًا للغر�ض من القر�ض
 مت حتديد الن�سبة وفقا، وبكالم �أكرث حتديدا.�سكني �أو جتاري
 وقد.٪70-٪60 ملدى توافر م�صادر �سداد القر�ض لترتاوح بني
اثبتت هذه التعليمات فاعليتها يف احتواء االفراط يف منح التمويل
العقاري و�ساعدت على احلد من الرتاجع يف جودة املوجودات
.املتعلقة بالقطاع العقاري

QCB was the first country in GCC to impose LTV
ratio. As early as 2011, in order to regulate real estate
finance and prevent any significant drift in banks’ real
estate-related asset quality indicators, the QCB set
LTVs separately on the purpose of the loan, residential
or commercial. To be more specific, the LTV ratio for
residential real estate loans was set between 60% -70%
depending on the sources of loan repayment.

ن�سبة القر�ض �إىل القيمة للعقارات ال�سكنية يف دول
٪ جمل�س التعاون

LTV for residential real estate in GCC countries

 يبدو �أن هذه اللوائح و�ضعت بعناية �أثبتت فعالية،وعلى العموم
يف احتواء الإفراط يف متديد االئتمان لقطاع العقارات و�ساعدت
.منع الت�آكل يف جودة الأ�صول للبنوك يف هذا القطاع

On balance, it appears that these carefully-crafted
regulations proved effective in containing overextension of credit to real estate and helped prevent
the erosion in banks’ asset quality in this sector.

 االئتمان يف/ تركز الودائع:16-3جدول
القطاع امل�صريف

Table 3-16: Deposit/Credit Concentration in
Banking Sector

٪  فئات الرتكزات-لوحة �أ

Panel A- Class interval of concentration (percent)

% of Top 10 private
sector Credit/Deposit

10 �أقل من

10-20

Below 10

20-40

60 فوق

40-60

Above 60

 يف القطاع10  �أعلى%ن�سبة
اخلا�ص االئتمان �إىل الودائع

عدد البنوك

Number of banks
Private Sector credit

2

0

7

5

3

ائتمان القطاع اخلا�ص

Private Sector Deposit

2

0

6

8

1

ودائع القطاع اخلا�ص

 الودائع/  تركزات ال�شركات اخلا�صة االئتمان-لوحة ب

Panel B- Concentration of Private Corporate Credit/Deposit

2014

2015

Top 10 credit to total Credit (%)

20

19

)%( �إىل �إجمايل االئتمان10 ائتمان �أعلى

Top 10 deposit to total deposit (%)

17

18

% �إىل �إجمايل الودائع10 الودائع لأعلى

Top 10 credit to Tier-1 Capital (%)

109

108

% 1  �إىل ر�أ�س املال فئة10 االئتمان لأعلى
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For the majority of the banks, the share of top 10 private
sector credit to total private credit lies in the range
20-60%. In the case of deposits, the concentration
is even higher. However, as compared to last year,
concentration risk has reduced marginally as regards
to credit, while the same for deposits has increased.

Systemic Interconnectedness Risk
Interbank market, in particular the overnight interbank
market plays an important role in providing liquidity in
the banking system. Prior to 2014, owing to liquidity
surplus in the system, interbank market in Qatar was
not vibrant and the volumes of trades were low. In
recent times, with liquidity being at a premium, the
volumes in the overnight interbank market have
increased along with the interest rate. Interbank market
are interconnected and accordingly, poor liquidity
management by a fewer banks can lead to systemic
risk if not properly monitored and managed. Against
this backdrop, we analyse the network topologies of
the overnight interbank market (Box 3-12).

Box 3-12: Network topology of domestic
interbank market
Domestic interbank market and especially the overnight
market experienced a significant change during 2015.
Along with increase in volume, the interbank overnight
market also experienced significant volatility (See
chart) and an increase in interconnectedness. Some of
the banks continue to become borrowers while some
others remained lenders. Complexity in the market
increased with an increase in the number of active
banks in the market. During 2014, although daily
volumes remained range bound, some days witnessed

تطورات القطاع امل�صريف

 عمالء10  ف�إن ح�صة االئتمان لأكرب،وبالن�سبة لغالبية البنوك
.٪60-20 من القطاع اخلا�ص �إىل �إجمايل االئتمان تقع ما بني
 وباملقارنة مع العام. ف�إن الرتكز �أعلى من ذلك،ويف حالة الودائع
 جند �أن خماطر تركز االئتمان قد انخف�ضت ب�شكل،املا�ضي
. يف حني �أن خماطر تركز الودائع قد زادت،طفيف

خماطر الرتابطات النظامية
 وخا�صة �سوق ما بني البنوك لليلة،يلعب �سوق ما بني البنوك
 وقبل. دورا هاما يف توفري ال�سيولة يف النظام امل�صريف،واحدة
 كان �سوق ما بني، وب�سبب فائ�ض ال�سيولة يف النظام،2014 عام
. وكانت �أحجام التداوالت منخف�ضة،البنوك يف قطر غري ن�شط
 وزادت، ومع عر�ض ال�سيولة ب�أ�سعار �أعلى،ويف الآونة الأخرية
�أحجام التداوالت يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة جنب ًا �إىل
 ف�إن، ونظر َا لرتابط �سوق ما بني البنوك.جنب مع �سعر الفائدة
�سوء �إدارة ال�سيولة من قبل عدد قليل من البنوك �أقل ميكن �أن
 �إذا مل يتم ر�صدها و�إدارتها ب�شكل،ي�ؤدي �إىل خماطر نظامية
 يتم حتليل طبيعة عالقات ال�شبكات، وعلى هذه اخللفية.�سليم
.)١٢-3 يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة (�إطار

 �شبكة العالقات ل�سوق ما:1٢-3 �إطار
بني البنوك املحلية
،�شهدت �سوق ما بني البنوك املحلية وخ�صو�صا �سوق ليلة واحدة
، ف�إىل جانب الزيادة يف احلجم.2015 تغريا كبريا خالل عام
 وزيادة يف،)�شهدت ال�سوق تقلبات كبرية (انظر الر�سم البياين
 يف حني بقي البع�ض، وا�ستمر بع�ض البنوك يف القرتا�ض.الرتابط
 وازداد الأمر تعقيد ًا بزيادة عدد البنوك الن�شطة.الآخر مقر�ض ًا
 كان حجم التداول اليومي ال يزال،2014  وخالل عام.يف ال�سوق
 �إال �أن بع�ض الأيام �شهدت ارتفاعا ملحوظ ًا،�ضمن هام�ش حمدد
. مما يعك�س ت�صلب ًا حاد ًا ومفاجئ َا يف ال�سيولة،يف العمليات

a marked rise in volumes, reflecting the sharp and
sudden hardening of liquidity.
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Chart: Developments in the
Overnight interbank market

 التطورات يف �سوق ما بني:ر�سم بياين
البنوك لليلة واحدة

Under normal circumstances, a high interconnectedness

 ي�ؤدي الرتابط العايل يف ال�شبكة �إىل،يف ظل الظروف العادية
 �أما �أثناء و�ضع متوتر.حت�سن فر�ص احل�صول على ال�سيولة
ف�إن الرتابط ميكن �أن يزيد ال�صدمات ويولد االنقطاعات
 مت تعقب الرتابط بني، ولدرا�سة هذا الأمر بعناية.املفاجئة
 وبعد درا�سة.2015 �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل
 فقد مت فح�ص العالقات،قيا�سات حمددة جيدا لهيكل ال�شبكة
 وبعد ر�سم. ل�شبكة �سوق ما بني البنوك القطرية٢٠ البينية
٢١
 ف�إن خ�صائ�ص،)خرائط العالقات البينية (ر�سم بياين
هيكل ال�شبكة مثل عدد املعامالت التي ت�صب يف او التي تخرج
 وكذلك معامالت الت�شابك بني النقاط،)من كل نقطة(بنك
وقيم املوجهات املركزية قد مت فح�صها ل�سوق ما بني البنوك
.)املحلية (جدول

in the network improves access to liquidity; during a
stressed situation however, the interconnectedness can
amplify shocks and engender sudden disruptions. To
examine this carefully, the interconnectedness of the
overnight market during 2015 was mapped. Following
well-defined measures of the network structure,
we have examined the topology20 of the domestic
interbank structure of Qatari bank. After mapping the
directed graph of the network topology (Chart), the
characteristics21 of the network structure such as indegree, out-degree, cluster coefficient, eigenvector
centrality are examined for the domestic interbank
market (Table).

Refer 2011 FSR for detailed methodology
In- degree - Number of net exposure to an individual bank
Out-Degree – Number of net liability of an individual bank
Cluster coefficient- Clustering in networks measures how interconnected each node is
Eigenvector centrality - Measure of the importance of a node in a network. It assigns
relative score to all nodes in the network based on the principle that connections to
high-scoring nodes contribute more to the score of the node in question than equal
connections to low-scoring nodes.

20
21
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. لفهم منهجية مف�صلة2011  الرجوع �إىل تقرير اال�ستقرار املايل لعام2٠
 عدد �صايف التعر�ض لبنك لبنك واحد-  درجة داخلة2١
 عدد املطلوبات ال�صافية لبنك واحد معامل العنقدة يف ال�شبكة تقي�س الرتابط بني كل عقد ال�شبكة- درجة خارجة
 ويحدد الأهداف الن�سبية جلميع العقد يف ال�شبكة. قيا�س �أهمية العقدة يف ال�شبكة-املوجة الذاتي للمركزية
باالعتماد على مبد�أ �أن ات�صاالت ا لعقد عالية القيمة �أ�سهمت �أكرث يف النتيجة من العقد الأقل قيمة
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2015  دي�سمرب-  هيكل ال�شبكة:ر�سم بياين

Chart : Network Structure – December 2015

The network map suggests that the interbank market
is dominated by a major lender (colored Red) and
a major borrower (Red, with inward arrows). Other
significant lender banks (Blue and yellow in that
order) have distributed their exposure across many
nodes implying that the risk is less concentrated. The
measures of characteristics of the network topology
also suggest the same. The distribution of in-degree as
well as out degree is normal in nature. On an average,
banks have their liabilities/exposures stemming from
more than 7 banks limiting the contagion risk. The low
value of eigenvector centrality indicates banks in the
network are all equal in importance. The distribution
of the measure of inter-connectedness – ‘clustering

وت�شري خريطة ال�شبكة �أن �سوق ما بني البنوك يهيمن عليها املقر�ض
 مع ال�سهام،الرئي�سي (احمر اللون) واملقرت�ض الرئي�سي (الأحمر
 والبنوك املقر�ضة الهامة الأخرى (الأزرق والأ�صفر يف.)الداخلة
هذا النظام) تتوزع معامالتهم عرب العديد من البنوك مما يعني
 ويقرتح تدابري خ�صائ�ص طبيعة عالقات.انخفا�ض تركز املخاطر
 ويبدو �أن توزيع املعامالت الداخلة.ال�شبكة �أي�ضا نف�س ال�شيء
، ويف املتو�سط.وكذلك املعامالت اخلارجه طبيعي يف العادة
 بنوك مبا7 البنوك لديها مطلوبات معر�ضة منبثقة من �أكرث من
 وانخفا�ض قيمة املوجة املركزي ت�شري.يحد من خطر العدوى
 وي�شري توزيع.�إىل �أن البنوك يف ال�شبكة كلها مت�ساوية يف الأهمية
 'معامل جتميع" ي�شري �إىل �أن معظم- مقايي�س الرتابط الداخلي
.العقد مرتابطة ب�شكل معتدل بني بع�ضها البع�ض

coefficient’ indicates that, most of the nodes are
moderately interconnected among each other.

Table: Characteristics of Interbank Network Topology

الأدنى

الأق�صى

 خ�صائ�ص طبيعة العالقات يف �شبكة ما بني البنوك:جدول
املتو�سط

الو�سيط

Minimum

Maximum

Average

Median

In-Degree

2

12

7.467

7

درجة داخلة

Out-Degree

0

14

7.467

7

درجة خارجة

Eigenvector Centrality

0.018

0.091

0.067

0.063

مركزية الرتابط

Clustering Coefficient

0.593

1.000

0.863

0.929

معامل التجميع �أو العنقدة

Between Centrality

0.593

11.452

2.467

0.333

بني املركزية
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خماطر عرب احلدود

Cross-Border Risks
Local banks have increased their outreach through
foreign branches and subsidiaries during the year by
24%. Thereafter, the share of their business increased
2 percentage points from 17.6% in the previous year.
In addition to the expansion of balance sheet size
through branches and subsidiaries abroad, asset
creation is also done through domestic branches of local
banks (Table 3-17). In 2015, total cross-border assets
accounted for 20.5% of (domestic) banks total (onbalance sheet) assets. Over and above the substantial
growth of 19.6% last year, cross border asset grew (by
nearly 14% during the current year. Taking recourse
to the persistence of volatile situation in the global
financial markets, growth in investment as well as asset
with financial institutions was lackluster. Consequently,
credit extended accounted for the major share of the
growth in cross-border assets.

زاد التو�سع اخلارجي للبنوك عرب الفروع الأجنبية وال�شركات
 ارتفعت ح�صة، بعد ذلك.٪24 التابعة خالل العام بن�سبة
. يف العام ال�سابق٪17.6  نقطة مئوية من2 �أعمالهم
بالإ�ضافة �إىل تو�سيع حجم امليزانية العمومية من خالل الفروع
 مت �إن�شاء املوجودات �أي�ضا من،وال�شركات التابعة يف اخلارج
 يف عام.)17-3 خالل فروع املحلية للبنوك املحلية (اجلدول
 من٪20.5  بلغ �إجمايل املوجودات العابرة للحدود،2015
 وفوق.(�إجمايل موجودات امليزانية العمومية للبنوك املحلية
 منت املوجودات، العام ال�سابق٪19.6 النمو الكبري وقدره
 ومع �أخذ. خالل عام التقرير٪14 عرب احلدود (مبا يقرب من
 ف�إن النمو يف،ا�ستمرار الو�ضع املتفجر يف الأ�سواق املالية العاملية
.اال�ستثمار وكذلك املوجودات مع امل�ؤ�س�سات املالية كان �ضعيفا
 �شكل االئتمان املمنوح احل�صة الكبرية من النمو،ونتيجة لذلك
.يف حجم املوجودات عرب احلدود
 املوجودات عرب احلدود للبنوك املحلية:17-3 جدول

Table 3-17: Cross-border assets of domestic banks

)�إجمايل املوجودات عرب احلدود ( باملليار ريال
Total cross-border asset (QR billion)

Dec-13

Dec-14

Dec-15

162.1

193.9

220.2

)النمو (معدل �سنوي
2015 Growth
(Y-o-Y)

احل�صة �إىل �إجمايل موجودات القطاع امل�صريف
Share to Total Banking Sector Asset

*اجمايل املوجودات عرب احلدود

28.2

29.8

29.4

13.6

االئتمان عرب احلدود.1

7.4

9.8

11.7

38.1

 املوجودات لدى امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية.2

11.9

12.4

10.9

0.7

 اال�ستثمارات.٣

8.8

7.6

6.8

2.7

Total cross-border assets*
1. Cross-border credit

2. Assets with Foreign Financial Institutions
3. Investments

Banks have almost doubled their exposure to the North
American region, in an attempt to diversify their global
outreach (Chart 3-24A). Most of the growth in asset to
this region is in terms of assets with financial institutions
and investment, contrary to the overall growth (Chart
3-24B). Exposure to the GCC region has declined owing
to reduction of their exposure to financial institutions.
Exposure to Europe and other MENA region, the other
top destinations of domestic banks have increased.
However, exposure to Europe has declined indicating
that banks have been eschewing making significant
investments in this region owing to its tardy prospects.
Financial Stability Review 2015

،�ضاعفت البنوك تقريبا من تعر�ضها ملنطقة �أمريكا ال�شمالية
 وجاء.) �أ٢٤-3 يف حماولة لتنويع انت�شارها العاملي (ر�سم بياين
معظم النمو يف املوجودات لهذه املنطقة من حيث املوجودات مع
 وذلك على عك�س النمو ال�شامل،امل�ؤ�س�سات املالية واال�ستثمارية
 وقد تراجع التعر�ض لدول جمل�س.) ب24-3 (ر�سم بياين
.التعاون اخلليجي ب�سبب احلد من التعر�ض للم�ؤ�س�سات املالية
،وبالن�سبة للتعر�ض لأوروبا ومنطقة ال�شرق الأو�سط الأخرى
.فقد زادت البنوك املحلية من تعر�ضها لأكرث الوجهات الأخرى
 فقد خف�ضت البنوك تعر�ضها لأوروبا حيث �أنها،ومع ذلك
كانت تتجنب القيام با�ستثمارات كبرية يف هذه املنطقة نظرا
.لآفاقها املت�أخرة
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 توزيع املوجودات عرب احلدود ح�سب البلدان: �أ24-3 ر�سم بياين

Chart 3-24A: Country-wise distribution of cross-border asset %

QFC Financial Institution Sector 22
In 2015, the Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA) continued to experience significant
enhancements to its micro-prudential and macroprudential supervisory capabilities due to the
enhanced statutory reporting regime introduced in
2014. The new regime applies to Financial Institutions
(FIs) operating in the Qatar Financial Centre (QFC)23
and regulated by the QFCRA. The reporting regime
provides for enhanced analytic capabilities, is riskbased and utilises more granular and frequent monthly
and quarterly data24. The new reporting regime groups
the FI sector based on the primary type of business
conducted by firms. They are therefore categorised
as Corporate Banks, Investment Banks, Investment
Managers or Advisory firms.

Overall Balance Sheet Developments
The aggregate balance sheet for the QFC’s FI sector is
currently QAR 33,500 million25 and it is comprised of
30 conventional firms and 4 Islamic firms. The FI sector
is dominated by conventional firms, which represent
approximately 65 percent (QAR 21,685 million) of
total FI sector assets, while Islamic firms represent the
remaining 35 percent (QAR 11,815 million) (Tables
3-18 to 3-20).

This section provides analysis of QFC FIs as provided by QFCRA
Excluding firms operating in the QFC Insurance Sector.
24
The analysis of the QFC FI sector provided herein is based on data as of the periodended 31 December 2015 (“Q4:2015”), with 31 December 2014 (“Q4:2014”) as the comparative period.
22
23

25

Off-balance sheet assets amount to an additional QAR 9,922 million as at 31
December 2015.
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Chart 3-24B: Sectoral-wise distribution of cross-border asset %

٢٢

قطاع امل�ؤ�س�سات املالية يف مركز قطر للمال

 �شهدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ("هيئة،2015 يف العام
التنظيم") تعزيزات مهمة على قدراتها الإ�شرافية االحرتازية
الكلية واجلزئية جراء تعزيز نظام التقارير القانونية الذي دخل
 وينطبق النظام اجلديد على امل�ؤ�س�سات.2014 ح ّيز التنفيذ عام
٢٣
)"املالية التي تزاول �أعمالها يف مركز قطر للمال ("املركز
 ويع ّزز نظام التقارير امل�شار.واملنظمة من قبل هيئة التنظيم
 وهو يرتكز �إىل املخاطر وي�ستخدم،�إليه القدرات التحليلية
 كما يجمع النظام.٢٤ البيانات التف�صيلية ال�شهرية والربعية
اجلديد البيانات اخلا�صة بقطاع امل�ؤ�س�سات املالية بناء على نوع
 وهي تتوزع بني الفئات.العمل الأ�سا�سي الذي تزاوله ال�شركات
 �أو بنوك، البنوك التي تقدم الأعمال امل�صرفية لل�شركات، التالية
. �أو �شركات اال�ست�شارة،اال�ستثمار �أو �شركات �إدارة اال�ستثمار

تطوارت امليزانية املجمعة
تبلغ امليزانية املج ّمعة لقطاع اخلدمات املالية يف مركز قطر
30  وهي تتك ّون من٢٥  مليون ريال قطري33.500 للمال حالي ًا
 ت�سيطر على قطاع اخلدمات. �شركات �إ�سالمية4�شركة تقليدية و
21.685(  باملئة65  التي متثل حوايل،املالية ال�شركات التقليدية
مليون ريال قطري) من �إجمايل موجودات قطاع امل�ؤ�س�سات
 املتبقية٪35  يف حني �أن امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية متثل ن�سبة،املالية
.)3  �إىل1  مليون ريال قطري) (جداول11.815(
 وفرته الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال،  هذا الق�سم يوفر حتلي ًاللبيانات ال�شركات املالية التابعة ملركز قطر للمال٢٢
 با�ستثناء ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني مركز قطر للمال2٣
2015  دي�سمرب31  يرتكز حتليل قطاع امل�ؤ�س�سات املالية يف مركز قطر للمال �إىل البيانات بدء ًا من الفرتة املنتهية يف2٤
.) هي فرتة مقارنة2014  (الربع الأخري من عام2014  دي�سمرب31  مع اعتبار �أن الفرتة املنتهية يف،)2015 (الربع الأخري من
 مليون ريال9922  يقدر بـ2015  دي�سمرب31  �إ�ضافة �إىل ر�صيد خارج امليزانية العمومية كما يف2٥
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 امل�ؤ�س�سات املالية ح�سب الهيكل:19-3 جدول

 امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة:18-3 جدول

Table 3-19: FIs by structure

Table 3-18: Authorised FIs

FI

Q4:2015

مرخ�صة

Authorised

34

Operational

34

عاملة

نوع الرتخي�ص

License Type

Q4:2015

38
37

Conventional

التقليدية

الإ�سالمية

الإجمايل

جتارية

Corporate Bank

10

1

11

ا�ستثمار

Investment

-

2

2

مدراء حقائب

Q4:2014

Investment

6

1

7

Advisor

14

-

14

Total

30

4

34

حملي
LLC

16

16

فرع

ا�ست�شارات

Branch

18

22

الإجمايل

Conventional

تقليدي

0.593

1.000

Islamic

�إ�سالمي

0.593

11.452

�إجمايل

Islamic

Total

 �أن�شطة الأعمال ح�سب الرتخي�ص:20-3 جدول
)(باملليون ريال

Table 3-20: Business activity by license type
(QR million)

Total

Branch

فرع

حملي

Balance sheet

12,883

20,617

33,500

امليزانية العمومية

Off-balance sheet

1,462

8,460

9,922

خارج امليزانية

Assets Under Management

44,822

116

44,938

�أ�صول مدارة

approximately 3 percent to QAR 33,500 million (Table
3-21). The increase is concentrated in Corporate Banks
and Investment Banks.

 بنود امليزانية العمومية:21-3 جدول
)(باملليون ريال

Table 3-21: Balance sheet items
(QR million)
Assets

LLC

 �شهد قطاع اخلدمات املالية،يف الأ�شهر االثني ع�شر الأخرية
 تركز.)21-3  مليون (جدول33.500  �إىل٪3 منو ًا يعادل ن�سبة
النمو يف البنوك التي تقدم الأعمال امل�صرفية لل�شركات وبنوك
.اال�ستثمار

During the past 12-months, the FI sector grew by

املوجودات

Q4:2015

Q4:2014

)%( Change

33,500

32,638

3

5,994

7,335

-18

�إجمايل املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

130

125

4

�أوراق مالية ق�صرية الأجل

Loans & advances

21,297

20,049

6

قرو�ض و�سلف

Conventional FIs

16,911

17,112

-1

م�ؤ�س�سات تقليدية

Islamic FIs

4,465

2,980

50

م�ؤ�س�سات �إ�سالمية

(79)

(43)

-84

خم�ص�صات ائتمان

Investment & trading securities

3,934

2,961

33

�أوراق ا�ستثمارية وجتارية

Derivative financial instruments

117

85

37

�أدوات م�شتقات مالية

0

379

-100

٢٦

Total assets
Cash & bank balances
Short-term negotiable securities

Credit provisions

Pledged assets 26

26

FI category

الفئة

Q4:2014

These are assets that have been pledged to secure liabilities by the reporting entity

Financial Stability Review 2015
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املوجودات

)%( Change

Q4:2014

Q4:2015

ا�ستثماارات يف فروع و�شركات تابعة

43

1,224

1,751

�أ�صول غري جارية حمتفظ بها للبيع

-

0

1

موجودات ثابتة وغري ملمو�سة

-29

147

105

Fixed & intangible assets

موجودات �أخرى

-49

333

171

Other assets

املطلوبات

∆%

Q4:2014

Q4:2015

�إجمايل املطلوبات

2

26,193

26,777

Total liabilities

الودائع واحل�سابات اجلارية

-7

15,087

14,085

Deposits & current accounts

امل�ؤ�س�سات التقليدية

-18

11,366

9,367

Conventional FIs

امل�ؤ�س�سات الإ�سامية

27

3,721

4,718

Islamic FIs

التمويل من داخل املجموعات

0

9,475

9,513

�أدوات امل�شتقات املالية

22

86

106

ديون لأجل

174

976

2,676

مطلوبات �أخرى

-30

569

397

حقوق امللكية

∆%

Q4:2014

Q4:2015

�إجمايل امللكية

4

6,444

6,723

Total equity

ر�أ�س املال

0

5,948

5,966

Share capital

الأرباح املحتجرة

36

482

656

Retained earnings

�إحتياطيات �أخرى

621

14

101

Other reserves

قطاع البنوك املتخ�ص�صة يف الأعمال
امل�صرفية لل�شركات
يتك ّون قطاع البنوك املتخ�ص�صة يف الأعمال امل�صرفية لل�شركات من
� 11شركة ،فت�شكل بذلك الق�سم الأكرب من قطاع امل�ؤ�س�سات املالية يف
مركز قطر للمال مع  23.120( ٪69مليون ريال قطري) من جمموع
امليزانية العمومية للم�ؤ�س�سات املالية يف مركز قطر للمال ،يف الفرتة
املنتهية يف الربع الأخري من العام  .2015تت�ضمن البنوك امل�ؤ�س�سية
� 10شركات تقليدية و�شركة �إ�سالمية واحدة.
يعتمد قطاع اخلدمات املالية على الو�ساطة املالية التقليدية (با�ستثناء
الأن�شطة امل�صرفية للأفراد) يف الق�سم الأكرب من الإيرادات
والربحية .متثل القرو�ض وال�سلف ( 18.288مليون ريال قطري)
الق�سم الأكرب من امليزانية العمومية للأعمال امل�صرفية (لل�شركات
حوايل ( ٪79من �إجمايل املوجودات الأعمال امل�صرفية لل�شركات)
وت�شمل القرو�ض لأجل ( ٢٧)٪58وال�سندات البنكية والقبوالت
امل�صرفية ( .)٪25ت�ستم ّر الهوام�ش الربحية بت�سجيل �أرقام

تقرير اال�ستقرار املايل 201٥

Assets
Investment in subsidiaries,
associates, etc.
Non-current assets held for sale

Liabilities

Intra-group funding
Derivative financial instruments
Term debt
Other liabilities
Equity

Corporate Banking Sector

The Corporate Banking sector comprises of 11 firms,
representing the largest segment of the QFC FI sector
with approximately 69 percent (QAR 23,120 million) of
the QFC’s total FI balance sheet as of the period-ended
Q4:2015. Corporate Banks include 10 conventional
firms and 1 Islamic firm.
The Corporate Banking sector is dependent on
traditional financial intermediation (excluding retail
banking activities) for the majority of income and
)profitability. Loans and advances (QAR 18,288 million
represent the majority of Corporate Banking’s balance
sheet (approximately 79 percent of total Corporate
Banking assets) and comprise of term loans (58
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percent)27 and bank bills and bankers’ acceptances (25
percent). Profit margins continue to remain modest on
an annualized basis (Table 3-22, Charts 3-25A & B),
particularly when compared to other domestic banks

 خا�صة عند،)ب1( �أ) و1(  الر�سمان البيانيان،5 متوا�ضعة (اجلدول
مقارنتها ببنوك حملية �أخرى (غري تابعة ملركز قطر للمال) وبنوك
.�أخرى يف املنطقة

(non-QFC) and regional peers.

 ربحية قطاع �شركات البنوك:22-3 جدول
)(باملليون ريال

Table 3-22: Corporate Banking sector profitability
(%, unless stated in QR)

Profitability

Q4:2014

Profit / loss (QR million)

260

159

الربح �أواخل�سارة باملليون ريال

NII (QR million)

358

342

)�صايف الدخل من الفوائد( باملليون ريال

Non-interest income / (loss) (QR million)

61

(4)

)  اخل�سارة (باملليون ريال/الدخل من غري الفوائد

Operating expenses (QR million)

135

127

)نفقات الت�شغيل (باملليون ريال

Return on Equity (LLCs)

6.19

2.74

)العائد على حقوق امللكية(حملي

ROA

1.09

0.71

العائد على املوجودات

NIM

1.51

1.54

�صايف هام�ش الفائدة

Net interest income

1.41

1.45

�صايف الدخل من الفوائد

Interest income / interest-earning assets

3.12

2.82

 موجودات توليد الفوائد/دخل الفوائد

Interest expense / interest-bearing liabilities

1.71

1.36

مطلوبات حتمل فوائد/ فوائد مدفوعة

Credit losses / NII

2.94

11.49

 الدخل من غري الفوائد/ خ�سارة قرو�ض

Fair value gains & losses / income

(0.43)

7.01

الدخل/ �أرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة

Non-interest income or loss / total income

14.58

(1.23)

�إجمايل الدخل/ �أرباح �أو خ�سائر دخل غري الفوائد

Net fee & commission income / income

10.29

13.06

 الدخل/�صايف دخل الر�سوم والعموالت

Cost / income

32.25

37.66

العائد/ التكلفة

Staff costs / income

18.12

21.12

 الدخل/تكلفة املوظفني

Staff costs / operating expenses

56.19

56.08

 نفقات الت�شغيل/تكلفة املوظفني

0.57

0.57

 �إجمايل املوجودات/نفقات الت�شغيل

Operating expenses / total assets

27

الربحية

Q4:2015

Inclusive of Islamic loans and advances.

Financial Stability Review 2015
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 تطورات الربح واخل�سارة:�أ25-3 ر�سم بياين

 تطورات هام�ش �صايف الفائدة و�صايف دخل الفائدة:ب25-3 ر�سم بياين

Provisions for credit losses and impairments are

تعترب خم�ص�صات اخل�سائر االئتمانية خفيفة حالي ًا (جدول
 لالطالع على كفاية ر�أ�س املال و�أو�ضاع ال�سيولة احلالية.)23-3
.)25-3 و24-3 (جدول

Chart 3-25A Developments in Profit and Loss

currently reported as negligible (Table 3-23). For
a review of current capital adequacy and liquidity
conditions, (Tables 3-24 and Table 3-25).

)٪( ن�سب كفاية ر�أ�س املال:24-3جدول

 ن�سب خماطر الإئتمان23-3 ( جدول٪)

Table 3-24: Capital adequacy ratios (%)

Table 3-23: Credit risk ratios (%)

خماطر الإئتمان
Credit risk

 القرو�ض وال�سلف/ القرو�ض امل�صنفة
Classified loans / loans &
advances

 القرو�ض وال�سلف/املخ�ص�صات
Provisions / loans &
advances

Chart 3-25B Developments in NIM & NII

Q4:2015

Q4:2014

0.74

0.11

 والرافعة،كفاية ر�أ�س املال

Capital adequacy &
leverage

Q4:2015

Q2:2014

Total capital adequacy ratio

ن�سبة �إجمايل كفاية ر�أ�س املال

31.63

25.72

0.24

0.23

12.95

100.00

CET1 capital adequacy ratio

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لل�شريحة الأوىل

29.65

25.46

Total coverage ratio29

32.63

214.03

ن�سبة كفاية �إجمايل ر�أ�س املال ال�شريحة الأوىل
Total T1 capital adequacy

29.65

25.46

 �إجمايل املوجودات/�إجمايل العجوزات

0.19

0.17

Financial leverage ratio

ن�سبة الرافعة املالية

19.07

19.62

74.59

82.33

 �إجمايل املوجودات/ر�أ�س املال
Capital / total assets

22.79

21.54

املوجودات املرجحة مبتو�سط �أوزان املخاطر

60.01

76.23

٢٨

ن�سبة تغطية حمددة

Specific coverage ratio

28

٢٩

ن�سبة �إجمايل التغطية

Total impairments / total

٣٠

�إجمايل املوجودات/ �إجمايل التعر�ضات الكبرية

On-balance sheet large exposures /
total assets30

�إجمايل املوجودات خارج/�إجمايل التعر�ضات الكبرية
Gross large exposures / total assets & OBS

28

75.77

80.49

Total specific credit provisions / classified loans & advances
Total credit provisions / classified loans & advances
30
Large exposures for LLCs represent ≥10 percent of regulatory capital. Large exposures for
Branches represent ≥2 percent of total assets
29
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Average risk-weight of assets

 قرو�ض م�صنفة و�سلف/�إجمايل خم�ص�صات قرو�ض حمددة28
 القرو�ض امل�صنفة وال�سلف/ �إجمايل خم�ص�صات االئتمان29
 واملخاطر الكبري. يف املئة من ر�أ�س املال التنظيمي10  املخاطر الكبرية لل�شركات املحلية التي ت�ساوي �أو تزيد عن30
 من �إجمايل الأ�صول٪ 2 للفروع متثل �أكرب من �أو ت�ساوي
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جدول  :25-3ملف خماطر ال�سيولة (٪على معدل �سنوي)
خماطر ال�سيولة

)Table 3-25: Liquidity risk profile (%, annualized

Q4:2014

Q4:2015

املوجدات ال�سائلة� /إجمايل املوجودات

22.85

18.98

Liquid assets / total assets

املوجودات ال�سائلة� /إجمايل التمويل

24.70

21.39

Liquid assets / total funding

املوجودات ال�سائلة�/إجمايل التمويل

42.29

39.86

Liquid assets / total funding
)(excl. intra-group

٣١

16.28

18.47

Stable deposits/ total deposits31

47.46

41.27

Volatile liabilities/ total liabilities32

33

50.52

48.90

Volatility coverage33

القرو�ض/الودائع

80.10

89.17

)”Loans / deposits (“LTD

القرو�ض �إىل الودائع با�ستثناء املجموعات املتداخلة

137.14

166.17

)LTD (excl. intra-group

التمويل بني البنوك  /التمويل الكلي

58.88

60.52

Interbank funding / total funding

التمويل بني البنوك  /التمويل الكلي

29.59

26.43

Interbank funding / total funding
)(excl. intra-group

التمويل بني البنوك  /التمويل الكلي (با�ستثناء داخل
املجموعة) (با�ستثناء داخل املجموعة)

160.65

202.68

Interbank advances / interbank funding (excl.
)intra-group

الودائع امل�ستقرة�/إجمايل الودائع

املطلوبات املتقلبة� /إجمايل املطليوبات

32

التغطية املتقلبة

 31الودائع امل�ستقرة امل�صنفة لدى امل�ؤ�س�سات املالية طبق ًا لفرو�ض �ألكو
 32املطلوبات املتقلبة م�صنفة لدى امل�ؤ�س�سات طبق ًا لفرو�ض �ألكو-
 33النقد والأوراق املالية ق�صرية الأجل القابلة للتفاو�ض /الودائع املتقلبة
 34ق�صرية الأجل املن�سوبة �إىل �آجال ا�ستحقاق متبقية �أقل �أو ت�ساوي �شهر
 35متو�سطة الأجل املن�سوبة �إىل �أجال ا�ستحقاق متبقية �أكرب من �شهر و�أقل من �أو ت�ساوي � 6شهور
 36كبار املودعني وي�شمل �أكرب  10مودعني (با�ستثناء داخل املجموعة)
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Liquidity risk

31

Stable deposits classified by FIs in accordance with ALCO assumptions
Volatile liabilities classified by FIs in accordance with ALCOI assumptions
33
Cash & short-term negotiable securities / volatile deposits
34
Short-term refers to residual maturity ≤1 month
35
Medium-term refers to residual maturity >1 month & ≤6 months
36
)Large depositors include the 10 largest depositors (excluding intra-group
32
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قطاع الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية وقطاع
�إدارة اال�ستثمار
يتك ّون قطاعا الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية و�إدارة اال�ستثمار
من ت�سع م�ؤ�س�سات مالية ،متثل ن�سبة  10.318( ٪31مليون
ريال قطري) من جمموع موجودات قطاع امل�ؤ�س�سات املالية يف
مركز قطر للمال ،يف نهاية الفرتة املنتهية يف الربع الأخري من
العام  .2015تت�ضمن �شركات الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية
و�شركات �إدارة اال�ستثمار � 8شركات تقليدية و�شركة �إ�سالمية
واحدة .تظهر نتائج الربع الأخري من العام  2015انخفا�ض ًا
يف الربحية املرتبطة بقطاعي الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية
و�إدارة اال�ستثمار .ويعود ال�سبب �إىل ارتفاع امل�صاريف الت�شغيلية
وانخفا�ض يف الدخل من غري الفائدة ودخل �صايف الر�سوم
والعموالت (جدول .)26-3

Investment Banking & Investment
		Management sectors
The Investment Banking and Investment Management
sectors comprise of nine FIs, representing 31 percent
(QAR 10,318 million) of total QFC FI sector assets as
of the period-ended Q4:2015. The Investment Banking
and Investment Management firms include eight
conventional firms and one Islamic firm. A decrease
in profitability associated with the Investment Banking
and Investment Management sectors was evidenced
in 2015 due mostly to a rise in operating expenses
and a decline in non-interest income and net fee and
commission income (Table 3-26).

جدول  :26-3ن�سب الأداء
( ٪ما مل يكن بالريال)
الربحية

Table 3-26: Performance ratios
)(%, unless stated in QR

Q4:2014

Q4:2015

الربح /اخل�سارة (باملليون ريال)

304

218

)Profit / (Loss) (QR million

�صايف الفائدة (باملليون ريال)

130

170

)Net interest income (QR million

الدخل من غري الفوائد (باملليون ريال)

618

580

)Non-interest income (QR million

نفقات الت�شغيل (باملليون ريال)

395

481

)Operating expenses (QR million

العائد على ر�أ�س املال ( حملي)

5.71

4.12

)Return on equity (LLCs

العائد على املوجودات

4.19

2.38

Return on assets

�أرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة /الدخل

36.09

42.48

Fair Value gains & losses / income

-

22.65

Credit losses / NII

�صايف الر�سوم والعموالت /الدخل

31.87

27.08

Net fee & commission / income

التكلفة /الدخل

52.80

64.18

Cost / income

تكلفة املوظفني /الدخل

32.38

41.53

Staff costs / income

تكلفة املوظفني /نفقات الت�شغيل

61.32

64.71

Staff costs / operating expenses

نفقات الت�شغيل �/إجمايل املوجودات

5.45

5.25

Operating expenses / total assets

خ�سائر القرو�ض�/صايف دخل الفوائد
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قطاع اال�ست�شارات

		Advisory sector

يت�ضمن قطاع اال�ست�شارات  14م�ؤ�س�سة مالية ،متثل �أقل من
 62 ~( ٪1مليون ريال قطري) من جمموع موجودات قطاع
امل�ؤ�س�سات املالية يف مركز قطر للمال يف نهاية الفرتة املنتهية
يف الربع الأخري من العام � .2015إن جميع ال�شركات اال�ست�شارية
تقليدية (�أي غري �إ�سالمية) وتت�ضمن  10فروع و� 4شركات
حمدودة امل�س�ؤولية .يف نهاية الفرتة املنتهية يف دي�سمرب ،2015
متثلت ال�شركات حمدودة امل�س�ؤولية بن�سبة �( ٪21أو  13مليون
ريال قطري) من �إجمايل موجودات قطاع اال�ست�شارات ،فيما
�سجلت الفروع ن�سبة �( ٪79أو  49مليون ريال قطري) .وا�ستمرت
الربحية يف قطاع اال�ست�شارات يف ت�سجيل ن�سبة �سلبية يف نهاية
الربع الأخري من العام ( 2015جدول .)27-3

The Advisory sector comprises of 14 FIs, representing
less than 1 percent (around QAR 62 million) of total
QFC FI sector assets as of the period-ended Q4:2015.
)The Advisory firms are all conventional (non-Islamic
firms and comprise of 10 Branches and four LLCs.
As of the period-ended Q4:2015, LLCs represent 21
percent (or QAR 13 million) of total Advisory sector
assets, while Branches make-up 79 percent (or QAR 49
million). Profitability in the Advisory sector remained
negative as at the end of Q4:2015 (Table 3-27).

جدول  27-3ربحية قطاع اال�ست�شارات
( ،٪ما مل يذكر بالريال)
الربحية

Table 3-27: Advisory sector profitability
)(%, unless stated in QR

Q4:2014

Q4:2015

الربح  /اخل�سارة(باملليون ريال)

)(38

)(6

)Profit / (Loss) (QR million

�سداد امل�صروفات (باملليون ريال)

28

42

)Expense reimbursement (QR million

نفقات الت�شغيل (باملليون ريال)

122

48

)Operating expenses (QR million

تكلفة املوظفني  /نفقات الت�شغيل

65.43

62.20

Staff costs / operating expenses

العائد على امللكية ( لل�شركات املحلية)

)(45.46

4.86

)Return on equity (LLCs

املوجودات املدارة
يف نهاية الربع الأخري من العام  ،2015بلغ �إجمايل املوجودات
املدارة  44.938مليون ريال قطري .وت�شمل غالبية املوجودات
املدارة حمافظ تقديرية تنق�سم بني تلك التي رتبتها �شركات
مركز قطر للمال وتدار خارج قطر ( 20.247مليون ريال
قطري) وتلك التي رتبتها �شركات مركز قطر للمال وتدار يف قطر
( 18.587مليون ريال قطري) .وتتك ّون امل�ؤ�س�سات املالية التي
تزاول �أن�شطة �إدارة املوجودات من البنوك التي تقدم اخلدمات
لل�شركات والبنوك اال�ستثمارية و�شركات �إدارة اال�ستثمار (ر�سم
البياين .)26-3
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		Assets Under Management
As at Q4:2015, there was a total of QAR 44,938 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 (QAR 20,247 million) and
those that are arranged by QFC firms and managed
in Qatar (QAR 18,587 million). FIs that are engaged
in asset management activity comprise of Corporate
Banks, Investment Banks and Investment Managers
(Chart 3-26).
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Chart 3-26: AUM composition
(QoQ, QR million)

Concluding Remarks		
The findings in this Chapter provide three major
highlights. First, the banking sector has been able
to successfully withstand the oil price downturn,
prudently extending loans and thereby maintaining
the quality of assets. Second, with tardy growth in
retail deposits, the funding mix has moved towards
wholesale funding. Third, the income profile of banks
has come under pressure, an area that would need

تطورات القطاع امل�صريف

 مكونات املوجودات املدارة:26-3 ر�سم بياين
)(ف�صلياً باملليون ريال

املالحظات اخلتامية
 �أن، �أوال.النتائج يف هذا الف�صل توفر ثالثة مالمح الرئي�سية
القطاع امل�صريف كان قادر ًا على ال�صمود بنجاح يف وجه تراجع
 مبا حافظ على، و�أن القرو�ض منت ب�شكل معتدل،�أ�سعار النفط
 انتقل، مع ت�أخر النمو يف ودائع التجزئة، ثانيا.جودة املوجودات
 لقد تعر�ضت، ثالثا.مزيج التمويل نحو التمويل كبري احلجم
�إيرادات البنوك لل�ضغط وهو ما ي�شري �إىل حاجتها �إىل مزيد من
.التنويع يف ال�سنوات القادمة

greater diversification in the years ahead.
Going forward, with improvements in regulatory and
supervisory standards, banking sector is expected to
remain sound and healthy. The economic diversification
drive coupled with the initiative taken by the
government in improving private sector participation
in infrastructure developments would benefit banking
sector to achieve sustainable balance sheet growth.
The expected positive impact of lager involvement
of private sector in nation building on corporate and
household income would enable the banking sector to
keep its asset quality at check while expanding their
asset size. Further, once the oil prices become stable,
revenue flows from the public sector would also likely
to ensure greater growth momentum to the banking

 جند �أنه مع التح�سينات يف املعايري،وبنظرة �إىل امل�ستقبل
 ف�إن من املتوقع �أن يظل القطاع امل�صريف،التنظيمية والرقابية
 �إىل جانب، ومع التوجه نحو التنويع االقت�صادي.�سليم ًا و�صحي ًا
املبادرة التي اتخذتها احلكومة لتح�سني م�شاركة القطاع اخلا�ص
 ف�إن القطاع امل�صريف �سيكون قادر ًا،يف م�شاريع البنية التحتية
 �إن الت�أثري.على حتقيق النمو امل�ستدام يف امليزانية العمومية
 على،الإيجابي املتوقع مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف بناء الدولة
 �سيمكن القطاع امل�صريف من احلفاظ،دخل ال�شركات والأ�سر
 وعالوة.على جودة املوجودات عند االختيار مع تو�سيع حجمها
 وت�ستقر تدفقات، عندما ت�صبح �أ�سعار النفط م�ستقرة،على ذلك
الإيرادات من القطاع العام ف�إن من املرجح �أن ي�ضمن قدر ًا �أكرب
.من زخم النمو للقطاع امل�صريف و�ضمان اال�ستقرار املايل

sector while ensuring financial stability.
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Introduction		
This Chapter examines developments in different
segments of the financial sector other than the
banking sector which impinge on the financial stability
in Qatar. The first part of the Chapter focuses on
QCB regulated non-bank financial institutions (NBFI),
viz., insurance, Qatar Development Bank, finance
companies, investment companies and exchange
houses. The second part of the Chapter analyses the
developments in equity market which is regulated by
the Qatar Financial Markets Authority (QFMA). Review
of developments in the insurance sector in the Qatar
Financial Centre, which are under the regulatory

تط ّورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

املق ّد مة
يتناول هذا الف�صل التطورات يف قطاعات خمتلفة من القطاع
.املايل غري امل�صريف التي ت�ؤثر على اال�ستقرار املايل يف قطر
يركز اجلزء الأول من هذا الف�صل تنظيم م�صرف قطر املركزي
 والتي ت�شمل كل من �شركات،لأعمال امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية
الت�أمني و�إعادة الت�أمني وبنك قطر للتنمية و�شركات التمويل
 ويحلل اجلزء الثاين من.و�شركات اال�ستثمار وحمال ال�صرافة
ذلك الف�صل التطورات يف �سوق الأ�سهم التي تنظمه هيئة قطر
 ويرد يف اجلزء الثالث ا�ستعرا�ض ًا للتطورات يف.للأ�سواق املالية
 والتي هي،امل�ؤ�س�سات املالية وقطاع الت�أمني يف مركز قطر للمال
١
.حتت �إ�شراف وتنظيم ورقابة هيئة مركز قطر للمال

jurisdiction of Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA), is presented in the third part
of the Chapter.1

QCB Regulated Non- Bank Financial
Intermediaries		
The NBFI sector in Qatar under the regulatory
jurisdiction of QCB includes insurance companies,
Qatar Development Bank (QDB), finance houses,
investment companies and exchange houses. These
institutions are playing important role in diversification
of the economy in keeping with the objectives of Qatar
National Vision 2030.
During the year, QCB issued guidelines to NBFIs of
compliance on Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) of the U.S. based on the Inter-Government
Agreement between Qatar and the USA. To further
strengthen corporate governance in the NBFIs, QCB
issued guidelines on remunerations to Members of
Boards. Guidelines on Embezzlement Crimes and
Draft Instructions on Special Needs Facilities were also
issued to the NBFIs during the year.
Asset-wise size of different segments of the NBFI sector
indicates dominance of insurance sector. The share of
the insurance sector in the NBFI sector which was 69.0
percent in 2014 increased further to 72.4 percent in

تنظيم م�صرف قطر املركزي للم�ؤ�س�سات
املالية غري امل�صرفية
ي�شمل قطاع امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية يف قطر والذي
 كل من �شركات،يخ�ضع لإ�شراف وتنظيم م�صرف قطر املركزي
 و�شركات التمويل،الت�أمني و�إعادة الت�أمني وبنك قطر للتنمية
 وتلعب هذه امل�ؤ�س�سات.و�شركات اال�ستثمار وحمال ال�صرافة
دور ًا هام ًا يف تنويع االقت�صاد وذلك مت�شيا مع �أهداف ر�ؤية قطر
.2030 الوطنية
 �أ�صدر م�صرف قطر املركزي التعليمات،وخالل العام
والإر�شادات �إىل امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية ب�ش�أن قانون
االمتثال ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية "فاتكا" على �أ�سا�س
 لتعزيز.االتفاق بني حكومتي قطر والواليات املتحدة الأمريكية
 �أ�صدر م�صرف،احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
.قطر املركزي تعليمات ب�ش�أن مكاف�آت �أع�ضاء جمال�س الإدارة
كما �أ�صدر �أي�ض ًا �إر�شادات خالل العام ب�ش�أن جرائم االختال�س
.وم�شروع تعليمات ب�ش�أن التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة
ي�شري توزيع املوجودات يف القطاع املايل غري امل�صريف �إىل هيمنة
٪69.0  حيث ارتفعت ح�صته من،قطاع الت�أمني و�إعادة الت�أمني
.)1-4  (ر�سم بياين2015  يف عام٪72.4  �إىل2014 يف عام

2015 (Chart 4-1).

1
Analysis of developments in QFC insurance sector have been provided by QFCRA and
that of equity market by QFMA.
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 وفيما يتعلق، حتليل التطورات لقطاع الت�أمني يف مركز قطر للمال مت من خالل الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال١
.ب�سوق الأ�سهم من خالل هيئة قطر للأ�سواق املالية
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Chart 4-1: Composition of NBFI Sector
by Assets (%)

Insurance
		
As indicated in Chart 4-1, insurance sector is the largest
segment in the broader financial sector regulated by
QCB. It has grown at a steady rate in recent years
and is expected to continue growing. Expenditure
on infrastructure development and growth of nonhydrocarbon sector is expected to provide sustained
thrust to the growth in insurance market. Though the
systemic risks posed by the insurance sector remain
below that of banks, their importance over time has
been increasing. Similar trend is observed in the
advanced economies. The latest issue of The Global
Financial Stability Report (GFSR), April 2016 has
highlighted the growing importance and concerns in
advanced economies in this context (Box 4-1).

Box 4-1: Increasing systemic importance of
insurance sector in advanced economies
Insurance firms provide protection against financial
and economic risks but increase in the vulnerabilities
of these institutions may pose significant systemic risks.
Such vulnerabilities had come to the fore during the
global financial crisis. Recently, the contribution of life
insurers to systemic risk has increased across advanced
economies. “This increase is largely due to growing
common exposures to aggregate risk, caused partly by
a rise in insurers’ interest rate sensitivity. Thus, in the
event of an adverse shock, insurers are unlikely to fulfil
their role as financial intermediaries precisely when

Financial Stability Review 2015
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 مكونات موجودات القطاع املايل:1-4 ر�سم بياين
)٪( غري امل�صريف

الت�أمني
 ف�إن قطاع الت�أمني هو،1-4 كما هو مبني يف الر�سم البياين
�أكرب �شريحة يف القطاع املايل غري امل�صريف الذي ينظمه (�أو
 وقد منت تلك ال�شركة.ي�شرف عليه) م�صرف قطر املركزي
 ومن املتوقع �أن ي�ستمر.مبعدل مطرد يف ال�سنوات الأخرية
ذلك النمو حيث �ستوفر �أعمال البنية التحتية ومنو القطاعات
 ورغم �أن املخاطر.غري الهيدروكربونية الثقة امل�ستمرة لذلك
النظامية التي ي�شكلها قطاع الت�أمني �أقل من تلك اخلا�صة بقطاع
 وقد لوحظ اجتاه.البنوك ف�إن �أهميتها ازدادت مع مرور الوقت
 ويف العدد الأخري من تقرير.مماثل يف االقت�صادات املتقدمة
 مت ت�سليط ال�ضوء على،)2016 اال�ستقرار املايل العاملي (�أبريل
الأهمية املتزايدة واملخاوف يف االقت�صادات املتقدمة يف هذا
.)1-4 ال�سياق (�إطار

 زيادة الأهمية ال�شاملة لقطاع:1-4 �إطار
الت�أمني يف االقت�صادات املتقدمة
،توفر �شركات الت�أمني احلماية �ضد املخاطر املالية واالقت�صادية
ولكن الزيادة يف نقاط ال�ضعف لهذه امل�ؤ�س�سات قد ت�شكل
 وظهر هذا ال�ضعف على ال�سطح خالل.خماطر نظامية كبرية
 زادت م�ساهمة الت�أمني، يف الآونة الأخرية.الأزمة املالية العاملية
.على احلياة من املخاطر النظامية عرب االقت�صادات املتقدمة
"وتعزى هذه الزيادة �إىل حد كبري �إىل تزايد خماطر م�شرتكة
 املت�سببة جزئيا من ارتفاع ح�سا�سية �سعر،لتجميع املخاطر
، يف حال حدوث �صدمة �سلبية، وهكذا.الفائدة ل�شركات الت�أمني
ف�إن من غري املرجح �أن �شركات الت�أمني تقوم بدورها كم�ؤ�س�سات
201٥ تقرير اال�ستقرار املايل118
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other parts of the financial system are failing to do so
as well. The higher common exposures do not seem to
be driven by marked changes in insurers’ investment
portfolios, although smaller and weaker insurers in
some countries have taken on more risk”.

مالية وعلى وجه التحديد عندما يتعذر على �شركاء �آخرين يف النظام
 وال يبدو �أن التعر�ض الأعلى ل�شركات الت�أمني يكون،املايل القيام بذلك
مدفوع ًا من قبل تغريات ملحوظة يف املحافظ اال�ستثمارية ل�شركات
 على الرغم من �أن �شركات الت�أمني الأ�صغر والأ�ضعف يف،الت�أمني
."بع�ض البلدان قد اتخذت املزيد من الوقاية املخاطر

Hence, the GFSR has recommended adoption of
a more macro-prudential approach by supervisors

 فقد �أو�صى تقرير الإ�ستقرار املايل العاملي اعتماد نهج،وبالتايل
�أكرث من حيث احلذر الكلي من قبل امل�شرفني واملنظمني للوقاية
 وميكن �أن.من املخاطر النظامية الناجمة عن التعر�ضات امل�شرتكة
ت�شمل التدابري العادية للحذر الكلي اختبار ال�ضغط �أو اعتماد موانع
 وقد �أكد تقرير الإ�ستقرار املايل.ر�أ�س املال ملواجهة التقلبات الدورية
 ويربر.العاملي احلاجة �إىل اعتماد دويل ملعايري ر�أ�س املال وال�شفافية
ال�سلوك املختلف ل�شركات الت�أمني الأ�صغر والأ�ضعف �أي�ضا االهتمام
.من قبل امل�شرفني

and regulators to guard against the systemic risk
arising from common exposures. Measures could
include regular macro-prudential stress testing or
the adoption of countercyclical capital buffers. GSFR
has underscored the need for international adoption
of capital and transparency standards. The different
behaviour of smaller and weaker insurers also warrants
attention by supervisors.

 تقرير اال�ستقرار املايل:)2016(  �صندوق النقد الدويل:امل�صدر
 �أبريل،العاملي

Source: IMF (2016): Global Financial Stability
Report, April

يت�ألف قطاع الت�أمني التابع مل�صرف قطر املركزي يف نهاية عام
. لفروع �شركات عاملية4  حملية و8  منها، �شركة12  من2015
 �شركات تقليدية8  هناك،ومن بني هذه ال�شركات االثنتي ع�شرة
 وقطاع الت�أمني ال ي�شمل ال�سما�سرة والو�سطاء. �شركات تكافل4و
.)1-4 (جدول

The QCB insurance sector at the end of 2015
comprised of 12 firms, of which 8 are domestic and 4
are branches of international companies. Among these
12 firms, there are 8 conventional firms and 4 takaful
firms. The insurance sector is exclusive of brokers and
intermediaries (Table 4-1).

*) نوع الرتاخي�ص (مقدرة:1-4 جدول

Table 4-1: Type of Licensees (Estimated)*

License Type

2015

Domestic

8

حملي

International

4

دويل
الهيكل

Structure
Conventional

8

تقليدي

Takaful

4

تكافل

* the QCB is completing the licensing process so the number of companies
that will apply for a license is an estimate
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 ولذا ف�إن عدد ال�شركات التي �ستتقدم بطلب،*يكمل م�صرف قطر املركزي ب�إجراءات الرتخي�ص
ترخي�ص هو عدد مقدر
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The QCB insurance sector’s balance sheet is dominated
by firms operating as a direct insurance or a reinsurance
firm. The aggregate balance sheet of these firms grew
by approximately 30 percent to QR 39.7 billion as at
end-2015 compared to QR 30.6 billion at the end of
the previous year (Table 4-2). The assets on the balance
sheet consist primarily of cash and liquid assets totalling
QR 5.1 billion (12.8 percent); investments at QR 18.4
billion (46.2 percent); and reinsurance receivables at QR
7.4 billion (18.6 percent). The growth in assets during
2015 was primarily driven by premium receivable and
reinsurance receivable. Increase in technical provisions
and unearned premiums contributed to the growth
in liabilities.

يهيمن على امليزانية العمومية لقطاع الت�أمني اخلا�ضع لإ�شراف
 �شركات تعمل يف جمال الت�أمني املبا�شر �أو،م�صرف قطر املركزي
 وقد منا �إجمايل امليزانية العمومية املجمعة لهذه.�إعادة الت�أمني
 مليون ريال قطري39.7  لي�صل �إىل٪30 ال�شركات مبا يقرب من
 مليون ريال يف نهاية30.6  مقارنة مع،2015 كما يف نهاية عام
 وتتكون املوجودات يف امليزانية.)2-4 العام ال�سابق (جدول
العمومية يف املقام الأول من النقد املوجودات ال�سائلة بقيمة
18.4  ومن اال�ستثمارات بقيمة.)٪12.8(  ماليني ريال5.1
 مليون ريال7.4  ومن ذمم �إعادة الت�أمني.)٪46.2( مليون ريال
2015  ويعزى هذا النمو يف حجم املوجودات خالل.)٪18.6(
.يف املقام الأول من �أق�ساط الت�أمني و�إعادة الت�أمني امل�ستلمة
و�ساهمت الزيادة يف املخ�ص�صات الفنية و�أق�ساط الت�أمني غري
.املكت�سبة يف النمو باملطلوبات

Table 4-2: Select Balance Sheet Items of LLC Insurers,
end-December (QR’000)

 بنود خمتارة من امليزانيات العمومية ل�شركات:2-4 جدول
2015 نهاية دي�سمرب-الت�أمني املرخ�صة

2015

2014

%∆

39,709,882

30,635,924

29.6%

�إجمايل املوجودات

Cash & liquid assets

5,091,748

4,402,847

15.65%

النقد واملوجودات ال�سائلة

Total investments

18,362,674

16,544,094

11.0%

�إجمايل اال�ستثمارات

Fixed maturities

2,058,550

2,307,907

-10.8%

ا�ستحقاقات ثابتة

Equity investments

8,743,397

7,705,455

13.5%

ا�ستثمارات يف الأ�سهم

Real estate

7,078,080

6,022,975

17.5%

عقارات

Other investments

482,644

507,754

-4.95%

ا�ستثمارات �أخرى

Reinsurance receivable

7,392,842

4,658,619

58.7%

م�ستلمات �إعادة ت�أمني

Premiums receivable

7,404,518

3,560,804

107.9%

�أق�ساط م�ستلمة

Fixed assets

208,493

226,071

-7.8%

موجودات ثابتة

Intangible assets

418,560

420,006

-0.3%

موجودات غري ملمو�سة

Other assets

830,968

823,468

0.9%

موجودات �أخرى

24,330,015

15,832,714

53.7%

Technical provisions

10,481,615

6,338,428

65.4%

املخ�ص�صات الفنية

Unearned premiums

7,953,032

4,671,595

70.2%

الأق�ساط غري امل�ستلمة

Reinsurance payable

1,588,092

1,165,323

36.3%

م�ستحقات �إعادة الت�أمني

Other liabilities

4,307,269

3,657,359

17.8%

مطلوبات �أخرى

15,379,857

14,803,201

3.9%

Total assets

Total liabilities

Total equity

Gross written premium (GWP) rose by one-third
from QR 8.4 billion at end-2014 to QR 11.2 billion
at end-December 2015 (Table 4-3). At end-2015,
the contribution of direct insurers in Qatar was QR
11 billion and that of international branches was
QR 0.2 billion.
Financial Stability Review 2015

�إجمايل املطلوبات

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

 مليون ريال يف8.4 ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من
2015  مليون ريال يف نهاية دي�سمرب11.2  �إىل2014 نهاية عام
 بلغت م�ساهمة �شركات الت�أمني.)3-4 �أي مبا يعادل الثلث (جدول
 مليون0.2  ومن الفروع الدولية، مليون ريال11 املبا�شرة يف قطر
.2015 ريال يف نهاية
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Net written premium (NWP) refers to insurance
premiums net of the costs like agent’s commissions
and/or payments made for reinsurance. As compared
to the growth in GWP, the growth in NWP was much
sharper at 50.6 percent. Consequently, the retention
ratio improved during 2015 (Chart 4-2).

وي�شري �صايف الأق�ساط املكتتبة �إىل �صايف �أق�ساط الت�أمني من بعد
 �أو املبالغ التي/خ�صم التكاليف التي �سددت كعموالت الوكيل و
 وباملقارنة مع النمو يف �إجمايل الأق�ساط.دفعت لإعادة الت�أمني
 كان النمو يف �صايف الأق�ساط املكتتبة �أكرث حدة حيث،املكت�سبة
2015  حت�سنت ن�سبة االحتفاظ خالل، ونتيجة لذلك.٪50.6 بلغ
.)2-4 (ر�سم بياين

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. The combined ratio
improved from 100.9 percent in 2014 to 98.1 percent
indicating improvement in underwriting profitability.

.ن�سبة جمتمعة هي املقيا�س الرئي�سي للربحية يف �صناعة الت�أمني
 يف املئة �إىل �أن �شركة هو توليد �أرباح100 وهناك ن�سبة �أقل من
 يف املئة يدل على �أنه تكبد100  يف حني �أن ن�سبة �أعلى من،االكتتاب
 يف املئة يف100.9  حت�سنت الن�سبة املجمعة من.خ�سائر االكتتاب
. يف املئة م�شريا �إىل التح�سن يف الربحية االكتتاب98.1  حتى2014

While the loss ratio remained stable, the expense ratio
recorded a decline during 2015 as compared to 2014.
The return on equity of domestic insurers improved
from 15.8 percent to 16.2 percent during the same
period. Though the gross income increased by over
24% during 2015 as compared to the previous year, the
net profit remained stagnant.

 و�سجلت ن�سبة امل�صروفات،بينما ظلت ن�سبة خ�سارة م�ستقرة
 والعائد على.2014  باملقارنة مع عام2015 انخفا�ضا خالل
 يف15.8 حقوق امللكية من �شركات الت�أمني املحلية حت�سنت من
 على الرغم من. يف املائة خالل الفرتة نف�سها16.2 املائة �إىل
 مقارنة2015  خالل٪24 زيادة الدخل الإجمايل بن�سبة تزيد على
. ظل �صايف الربح يف حالة ركود،بالعام ال�سابق

Table 4-3: Performance Ratios (end-December, annualized,% unless stated otherwise)

٪ ، على معدل �سنوي، دي�سمرب- ن�سب الأداء (نهاية:3-4 جدول
)ما مل ُيذكر خالف ذلك

2015

2014

GWP (QR billion)

11,215,630

8,403,856

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة باملليون ريال

NWP (QR billion)

8,660,146

5,751,062

�صايف الأق�ساط املكتتبة باملليون ريال

Retention rate

77.2

68.4

معدل البقاء

Combined ratio

98.1

100.9

الن�سبة املجمعة

Loss ratio

67.7

67.9

ن�سبة اخل�سارة

Expense ratio

30.3

33.0

ن�سبة امل�صروف

Return on equity (domestic insurers)

16.2

15.8

)العائد على حقوق امللكية (الت�أمني املحلي

Leverage ratio (domestic insurers)

48.0

32.1

)الرافعة املالية (للت�أمني املحلي

Technical Provisions / Net earned premium

142.6

134.8

 �صايف الأق�ساط املكت�سبة/املخ�ص�صات الفنية

Investment Income / Total income

16.5

21.6

 �إجمايل الدخل/دخل اال�ستثمارات

Liquidity ratio

126.1

143.0

ن�سبة ال�سيولة

Total income (QR billion)

13,602,028

10,941,460

�إجمايل الدخل باملليون ريال

Net profit / loss (QR billion)

2,413,020

2,419,408

اخل�سارة باملليون/�صايف الربح
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Chart 4-2: GWP, NWP and Retention Ratio

 �إجمايل و�صايف الأق�ساط املكتتبة ومعدل البقاء:2-4 ر�سم بياين

The share of car insurance premium in the GWP is high

ارتفعت ح�صة �أق�ساط الت�أمني على ال�سيارات وح�صة الت�أمني �ضد
احلريق والأخرى بينما انخف�ضت ح�صة الت�أمني البحري واحلوادث
.)3-4 خالل هذا العام (ر�سم بياين

and increased during the year (Chart 4-3). The share of
fire insurance remained stable while that of marine and
accident insurance dipped further during the year.

Chart 4-3: GWP by Business Line

 �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب طبيعة الت�أمني:3-4 ر�سم بياين

Though the loss ratio remained stable, the expense

 انخف�ضت ن�سبة،على الرغم من �أن ن�سبة اخل�سارة ظلت م�ستقرة
، وبالتايل. باملقارنة مع العام ال�سابق2015 امل�صروفات خالل
انخف�ضت الن�سبة املجمعة �أي�ضا خالل العام مما يعك�س حت�سن
.)4-4 �أداء قطاع الت�أمني (ر�سم بياين

ratio declined during 2015 as compared to the previous
year. Hence, the combined ratio also declined during
the year reflecting improved performance of the
insurance industry (Chart 4-4).

Financial Stability Review 2015
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Chart 4-4: Loss, Expense and Combined Ratio

 اخل�سارة وامل�صروفات والن�سب املجمعة:٤-4 ر�سم بياين

Reflecting the increase in business, the technical

 �سجلت املخ�ص�صات الفنية،ومبا يعك�س زيادة يف الأعمال التجارية
 ملواجهة الزيادة املحتملة يف2015 �أي�ضا قفزة حادة خالل عام
.)5-4 املطالبات امل�ستقبلية (ر�سم بياين

provisions also recorded sharp jump during 2015
to take care of potential increase in future claims
(Chart 4-5).
Chart 4-5: Gross Technical Provisions

Qatar Development Bank		
Qatar Development Bank (QDB) was set up to develop
local industries by supporting SMEs in Qatar. Fully
owned by the government, QDB is not profit oriented
but focuses on enhancing Qatar’s economic diversity
and social development. QDB aligned its strategy to
correspond with the Qatar National Vision for the year
2030. It aims to shift the economic focus away from the
hydrocarbon industry by stimulating a robust private
sector to achieve faster, diversified and sustained growth

123Financial Stability Review 2015

 �إجمايل املخ�ص�صات الفنية:5-4 ر�سم بياين

بنك قطر للتنمية
مت �إن�شاء بنك قطر للتنمية لتنمية ال�صناعات املحلية من خالل
 وبنك قطر للتنمية.دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف قطر
، وهو غري هادف للربح،مملوك بالكامل من قبل احلكومة
لكنه يركز على تعزيز التنوع االقت�صادي والتنمية االجتماعية
 وقد و�ضع بنك قطر للتنمية ا�سرتاتيجيته لتتوافق مع.يف قطر
 وهي تهدف �إىل حتويل الرتكيز.2030 ر�ؤية قطر الوطنية لعام
االقت�صادي بعيدا عن �صناعة النفط والغاز من خالل حتفيز
.قطاع خا�ص قوي لتحقيق منو �أ�سرع ومتنوع وم�ستدام لالقت�صاد
201٥ تقرير اال�ستقرار املايل
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of the economy. In addition to providing financial aid,
the bank also offers advisory support and guidance to
SMEs regarding start up, growth and expansion of their
activities. Under a program named TASDEER, QDB
offers export financing services, business development
services and support for promotion of private sector
exporters based in Qatar. Through its housing finance
scheme, QDB has provided a huge stimulus to the real

بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدات املالية وامل�صرفية كما يقدم
الدعم اال�ست�شاري والتوجيه لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
 حتت برنامج ا�سمه.ب�ش�أن البدء والنمو والتو�سع يف �أن�شطتها
،"ت�صدير" ويقدم بنك قطر للتنمية خدمات متويل ال�صادرات
وخدمات تطوير الأعمال والدعم لت�شجيع امل�صدرين يف القطاع
 وقدم بنك قطر للتنمية من خالل برنامج متويل.اخلا�ص يف قطر
.الإ�سكان حافز ًا كبري ًا ل�سوق العقارات وتوفري فر�ص العمل

estate market and fuelled job opportunities.
During the year, QDB took several initiatives for
development of Qatari SMEs. QDB has prepared
a special portfolio guide that describes the terms,
conditions,
diligence,

highest
credit

international
monitoring,

standards,

due

applications

and

guidelines development to help the banks to take
necessary

decisions

without

referring

to

QDB.

This is expected to cater to various needs and

 اتخذ بنك قطر للتنمية العديد من املبادرات،وخالل العام
 وقد �أعد.لتطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف دولة قطر
،بنك قطر للتنمية دليل حمفظة خا�صة يحدد ال�شروط والأحكام
 ومراقبة االئتمان، والعناية الواجبة،و�أعلى املعايري الدولية
 وتطوير املبادئ التوجيهية مل�ساعدة البنوك على،والتطبيقات
 ومن.اتخاذ القرارات الالزمة دون الرجوع �إىل بنك قطر للتنمية
.املتوقع �أن تلبي االحتياجات املختلفة وزيادة ال�شفافية

increase transparency.
In its effort to open new markets, it provided support
to eight Qatari companies specialised in the food
production industry to take part in Gulfood 2015.
Supported by Tasdeer, 26 Qatari companies successfully
debuted Made in Qatar goods and services at Big 5
Jeddah 2015 and 10 Qatari companies from the plastic
industry were supported at the International Plastics
Showcase in Florida, USA. QDB held a workshop
on “Uniform Customs Procedures for Documentary
Credits Workshop” (UCPDC), to identify best practices
in management of international commercial and
enhance the businesses productivity in the SMEs. QDB
signed a Memorandum of Understanding (MoU) with
Nakilat, Qatar’s premier marine company, which has
the world’s largest fleet of LNG ships, to collaborate in

وقد قدم البنك الدعم لفتح �أ�سواق جديدة لثمانية من ال�شركات
القطرية املتخ�ص�صة يف �صناعة �إنتاج الغذاء للم�شاركة يف
 �شركة26  ف�إن،" وبدعم من "ت�صدير.2015 معر�ض جلفود عام
قطرية قد �شاركت بنجاح لأول مرة با�سم �صنع يف قطر لل�سلع
 �شركات قطرية10  و�شاركت10 و2015  جدة5 واخلدمات يف بيغ
يف جمال �صناعة البال�ستيك يف معر�ض البال�ستيك الدويل يف
 وعقد بنك التنمية ور�شة عمل.والية فلوريدا بالواليات املتحدة
،"حول "الإجراءات املوحدة للجمارك لالعتمادات امل�ستندية
 وتعزيز،لتحديد �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة التجارة الدولية
�إنتاجية الأعمال ووقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع �شركة
 والتي لديها �أكرب، ال�شركة البحرية الرائدة يف قطر،ناقالت
 للتعاون يف،�أ�سطول يف العامل من �سفن الغاز الطبيعي امل�سال
.ت�أمني ائتمان ال�صادرات البحرية والتمويل

marine export credit insurance and financing.
QDB announced the launch of the Home-based
Business National Program (HBBNP) in collaboration
with Ministry of Labour and Social Affairs (MOLSA),
Social Development Centre (SDC) and Qatar Chamber.
The project aims to ‘recommend alternative feasible
policies to improve the quality of Home Business-based
projects in Qatar.’

To achieve this, a scientifically-

based survey has been conducted for around 535
home business owners; the survey identified the nature
of their projects, the problems they are facing and
Financial Stability Review 2015

�أعلن بنك قطر للتنمية عن �إطالق الربنامج الوطني للأعمال
 ومركز،املنزلية بالتعاون مع وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
 ويهدف امل�شروع �إىل اقرتاح.التنمية االجتماعية وغرفة قطر
�سيا�سات جمدية بديلة لتح�سني نوعية امل�شاريع القائمة على
 مت �إجراء، ولتحقيق ذلك.الأعمال التجارية الرئي�سية يف قطر
 من �أ�صحاب الأعمال535 م�سح قائم على �أ�سا�س علمي لنحو
 وامل�شاكل التي،  وحددت الدرا�سة طبيعة م�شاريعهم،املنزلية
 و�أظهرت نتائج اال�ستطالع �أن غالبية.يواجهونها واحتياجاتهم
 وتبني.)٪95 �أ�صحاب امل�شاريع املنزلية من الإناث (�أكرث من
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their needs. The survey results showed the majority
of home-based project owners are females (more than
95%). Also, that 46% of the owners have current jobs,
11% had jobs and that 43% didn’t have jobs at all. The
survey further showed 28% of these projects work in
food catering preparations, 26% in handicrafts, 24% in
sewing and 8% in business. 65% of them established
these projects as hobbies, while 18% of them
established these projects as a ‘source of income.’
Moreover, 55% of respondents highlighted their need
for shops with low rentals, 29% expressed their need
for facilitated funding and 18% needed support in sales
and marketing. Financial funding was a problem facing
the home-based business community in Qatar (42%),
followed by 28% noting sales and marketing problems.
Of those who were questioned that had unsuccessful
projects, they claimed financial issues were the main
reason for their failure followed by domestic problems.
In view of greater thrust on diversification and
promotion of SMEs and the consequent increase in
activities of QDB, its balance sheet continued to expand
during the year. The total assets of QDB increased from
QR 6.9 billion in 2014 to QR 8.0 billion in 2015. The
increase in total assets was largely due to growth in
credit facilities and some increase in placements of its
funds with the banks (Chart 4-6). The ratio of capital
and reserves to total assets has risen steadily from 69
percent in 2013 to 78 percent in 2014 and further to 85
percent in 2015. At the same time its dependence on
bank funding has declined. This reflects the growing
strength of QDB and its enhanced ability to expand its
activities in a sustained manner.
Chart 4-6: Major uses and sources of funds of QDB
from 2013-2015 (% to total assets)
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، من �أ�صحاب امل�شاريع لديهم وظائف حالية٪46  �أن،�أي�ضا
 لي�س لديهم وظيفة على٪43  كان لديهم فر�ص عمل و�أن٪11و
 من هذه امل�شاريع تعمل٪28  و�أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا �أن.الإطالق
 يف جمال احلرف٪26 يف الأعمال التح�ضريية للتموين الغذائي
. يف جمال الأعمال التجارية٪8 يف جمال اخلياطة و٪24 اليدوية
 يف حني، منهم هذه امل�شاريع على �سبيل الهواية٪65 وقد �أن�ش�أ
" وعالوة. منهم هذه امل�شاريع ب�أنها "م�صدر للدخل٪18 �أن�ش�أ
 من امل�شاركني حاجتهم للمحالت التجارية٪55  �أبرز،على ذلك
 حاجتهم للح�صول على متويل٪29  و�أعرب،ب�إيجارات منخف�ضة
 وكان. حتتاج �إىل دعم يف جمال املبيعات والت�سويق٪18 �سهل و
التمويل املايل م�شكلة تواجه املجتمع القائم على الأعمال املنزلية
. م�شاكل املبيعات والت�سويق٪28  تليها،)٪42( يف قطر بن�سبة
ومن �أولئك الذين مت ا�ستجوابهم وكان لديهم م�شاريع غري
، زعموا �أن امل�سائل املالية ال�سبب الرئي�سي لعدم النجاح،ناجحة
.وتبع ذلك امل�شاكل الداخلية
ونظر ًا لقوة دفع اكرب لتنويع وتعزيز امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
 وما يرتتب على ذلك من زيادة يف �أن�شطة بنك قطر،واملتو�سطة
 فقد وا�صلت امليزانية العمومية تو�سيع نطاق �أعمالها،للتنمية
 وارتفع �إجمايل موجودات بنك قطر للتنمية من.خالل ال�سنة
 مليار ريال يف عام8.0  �إىل2014  مليار ريال يف عام6.9
 وكانت الزيادة يف �إجمايل املوجودات �إىل حد كبري ب�سبب.2015
النمو يف الت�سهيالت االئتمانية وبع�ض الزيادة يف �إيداع �أموالها
 وقد ارتفعت ن�سبة ر�أ�س املال.)6-4 لدى البنوك (ر�سم بياين
 يف٪69 واالحتياطات �إىل �إجمايل املوجودات ب�شكل مطرد من
.2015  يف عام٪85  ثم �إىل2014  يف عام٪78  �إىل2013 عام
 وهذا.ويف الوقت نف�سه انخف�ض االعتماد على التمويل امل�صريف
يعك�س تنامي قوة بنك قطر للتنمية قدرته على تعزيز وتو�سيع
.�أن�شطته بطريقة م�ستدامة
 اال�ستخدامات الرئي�سية وموارد التمويل لبنك:6-4 ر�سم بياين
) من �إجمايل املوجودات٪( 2015-2013 قطر للتنمية
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�شركات التمويل

Finance Companies		

 تعمل يف قطر ثالث �شركات،كما ورد يف تقارير العام املا�ضي
متويل مرخ�ص لها من قبل م�صرف قطر املركزي وهي �شركة
 و�شركة بيت التمويل، �شركة الأوىل للتمويل،اجلزيرة للتمويل
 هذه ال�شركات توفر خدمات التمويل املتوافقة مع.القطري
 وبعد تراجع طفيف.ال�شريعة الإ�سالمية ملختلف فئات العمالء
 �سجل �إجمايل موجودات �شركات التمويل منو ًا،2014 يف عام
3.1  حيث بلغ �أكرث من،2015  يف عام٪4.8 متوا�ضع ًا بن�سبة
 و�سجلت ن�سبة �إجمايل املوجودات من بيوت التمويل.مليار ريال
�إىل موجودات القطاع امل�صريف انخفا�ض ًا نظرا لتباط�ؤ النمو
ن�سبي ًا مقارنة مع النمو يف املوجودات لدى القطاع امل�صريف
 ويعزى ذلك �إىل االنخفا�ض يف �أر�صدة النقدية.)4-4 (جدول
 �أظهرت ح�صة �إجمايل املوجودات، ومع ذلك.واال�ستثمارات
�إىل الناجت املحلي الإجمايل ارتفاع ًا ب�سبب النمو الإيجابي
يف املوجودات �إىل جانب انخفا�ض يف الناجت املحلي الإجمايل
.بالأ�سعار اجلارية

As mentioned in the previous year’s reports, three
finance companies licensed by Qatar Central Bank
are operating in Qatar, viz., Al Jazeera Finance, First
Finance Co. and Qatar Finance House Co. These
companies provide Sharia-compliant financial services
to various categories of borrowers. The total assets of
the three finance companies, after declining marginally
in 2014, recorded a modest 4.8 percent growth in 2015
and amounted to over QR 3.1 billion. The ratio of total
assets of the finance houses to banking assets recorded
a decline due to its relatively slower growth compared
to the growth in banking assets (Table 4-4). This was
due to decline in cash balances and investments. The
share of total assets to GDP, however, showed a rise
due to modest positive growth in assets coupled with
decline in GDP at current prices.

عر�ض �سريع ل�شركات التمويل:4-4 جدول

Table 4-4: Snapshot of finance companies

2013

2014

2015

3

3

3

Islamic Financing (QR billions)

2.0

2.1

2.3

)التمويل الإ�سالمي (باملليار ريال

Shareholder’s Equity (QR billions)

2.4

2.5

2.5

)حقوق امللكية (باملليار ريال

Total assets/Bank asset (%)

0.34

0.30

0.28

٪ املوجودات لدى القطاع امل�صريف/�إجمايل املوجودات

Total asset/GDP (%)

0.42

0.39

0.52

٪ الناجت املحلي الإجمايل/�إجمايل املوجودات

Number of institutions

On the assets side, Islamic financing has recorded
steady growth in the past two years and at end-2015
accounted for over 74 percent of total assets from 70.3
percent in 2014 and less than 64 percent in 2013. The
shareholder’s equity has been growing in nominal terms
during the past two years. However, due to relatively
faster growth in assets, mainly Islamic financing, the
ratio of shareholders equity to total assets dipped
marginally from its 2014 level but remained above 80
percent at end-2015 (Chart 4-7).
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عدد امل�ؤ�س�سات

 �سجل التمويل الإ�سالمي منو ًا مطرد ًا يف،على جانب املوجودات
 حيث بلغت ن�سبته �أكرث2015 العامني املا�ضيني وحتى نهاية عام
 و�أقل2014  يف عام٪70.3  من �إجمايل املوجودات من٪74 من
 وزادت القيمة الإ�سمية حلقوق امللكية.2013  يف عام٪64 من
 ولكن نظر ًا للنمو الأ�سرع ن�سبي ًا يف.خالل العامني املا�ضيني
 ف�إن ن�سبة، و ب�شكل رئي�سي يف التمويل الإ�سالمي،املوجودات
حقوق امللكية �إىل �إجمايل املوجودات قد تراجعت ب�شكل طفيف
2015  يف نهاية عام٪80  لكنها ظلت فوق2014 عن م�ستواها عام
.)7-4 (ر�سم بياين
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ر�سم بياين  :7-4البنود الرئي�سية للميزانية العمومية ل�شركات
التمويل بي � ٪( 2015-2013إىل �إجمايل املوجودات)

Chart 4-7: Major balance sheet items of finance com)panies from 2013-2015 (% to total assets

�شركات اال�ستثمار

Investment Companies

تعمل اثنتان من �شركات اال�ستثمار املرخ�ص لها من قبل م�صرف قطر
املركزي يف قطر ،وهما� :شركة امل�ستثمر الأول وبيت اال�ستثمار القطري.
هذه ال�شركات تقوم مبزاولة كل �أو بع�ض الأعمال اال�ستثمارية املرخ�ص
بها من امل�صرف املركزي دون تلقي الودائع والتي ت�شمل اال�ستثمار للغري
وممار�سة الو�ساطة والوكالة املالية ،وترتيب االكتتاب العام ،وتقدمي
خدمات احلفظ والأمان ،واال�شرتاك يف �إ�صدار الأ�سهم وغريها من
الأوراق املالية ،و�إدارة املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية واالجتار
يف �أدوات النقد واملال وال�صرف الأجنبي واملعادن الثمينة وتقدمي
اال�ست�شارات ب�ش�أن �أ�سواق املال واخلدمات املتعلقة بدمج و�شراء وبيع.
وكان النمو يف اال�ستثمارات املالية متوا�ضع ًا حيث بلغ ن�سبة ٪4.4
مقارنة بنمو  ٪6.1يف عام  .2014ونظر ًا لالنخفا�ض بن�سبة واحد يف
املئة يف �إجمايل موجوداتها ،انخف�ضت ن�سبة جمموع موجودات هذه
ال�شركات �إىل املوجودات لدى القطاع امل�صريف خالل العام .ومع ذلك،
كما هو احلال بالن�سبة لبيوت التمويل ،ارتفعت ب�سبب االنخفا�ض يف
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية (جدول  )5-4ن�سبة موجودات
�شركات اال�ستثمار �إىل الناجت املحلي الإجمايل.

Two investment companies licensed by QCB are
operating in Qatar, viz., First Investor Company and
Investment House. These companies provide services
like asset management, investment banking and real
estate investment. The growth in financial investments
was modest at 4.4 percent on top of 6.1 percent
growth in 2014. Due to one percent decline in its total
assets, the ratio of total assets of these companies to
bank assets declined during the year. However, as in
the case of finance houses, the ratio of investment
companies’ assets to GDP increased due to decline in
GDP at current prices (Table 4-5).

جدول  :5-4عر�ض �سريع ال�ستثمارات ال�شركات

Table 4-5: Snapshot of investment companies

2015

2014

2013

2

2

2

اال�ستثمارات املالية (باملليون ريال)

492.8

472.2

444.9

)Financial Investments (QR millions

حقوق امل�ساهمني (باملليون ريال)

565.4

535.6

497.3

)Shareholder’s Equity (QR millions

�إجمايل املوجودات /موجودات القطاع امل�صريف٪

0.06

0.07

0.06

)Total assets/Bank asset (%

�إجمايل املوجودات /الناجت املحلي الإجمايل ٪

0.11

0.09

0.07

)Total asset/GDP (%

عدد امل�ؤ�س�سات
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The decline in total assets of the investment companies
during 2015 was due to reduction in cash and bank
balances. Financial investments as well as shareholder’s
equity recorded recovery during the year (Chart 4-8).
The share of financial investments in total assets which
had dipped sharply from 81.1 percent in 2013 to 71.9
percent in 2014 recovered to 75.8 percent in 2015.
During the same period, the ratio of shareholder’s
equity to total assets was 90.1 percent, 81.5 percent

تط ّورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

�أدى انخفا�ض �أر�صدة النقد والأر�صدة امل�ستحقة لدى البنوك �إىل
 و�سجلت.2015 تراجع �إجمايل موجودات �شركات اال�ستثمار خالل
اال�ستثمارات املالية وكذلك حقوق امل�ساهمني انتعا�ش ًا خالل العام
 وكانت ن�سبة اال�ستثمارات املالية �إىل �إجمايل.)8-4 (ر�سم بياين
 �إىل2013  يف٪81.1 املوجودات قد انخف�ضت ب�شكل حاد من
.2015  يف عام٪75.8  ثم ارتفعت �إىل2014  يف عام٪71.9
وخالل الفرتة نف�سها كانت ن�سبة حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل
. على التوايل،٪86.9 و٪81.5 و٪91.1 املوجودات

and 86.9 percent, respectively.

Chart 4-8: Major balance sheet items of investment
companies from 2013-2015 (% to total assets)

Exchange Houses		
Purchase and sale of foreign currencies for tourism and
education and providing a channel for remittances of
the large expatriate population are the major activities
of Exchange Houses in Qatar. Their assets recorded a
modest growth of 10.3 percent from QR 1.2 billion in
2014 to 1.3 billion in 2015. As their assets have grown
in tandem with that of the banks, the ratio of their assets
to that of banks has remained stable at 0.12 percent in
the last three years.
Their main source of funds is shareholder’s equity
which accounts for almost 80 percent of total assets
(Chart 4-9).
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 البنود الرئي�سية يف امليزانية العمومية ل�شركات8-4 ر�سم بياين
) من �إجمايل املوجودات٪( الإ�ستثمار

حمال ال�صرافة
تتمثل �أعمال حمال ال�صرافة العاملة يف قطر يف تبديل العمالت
املختلفة واالجتار فيها ويف ال�سيكات ال�سياحية و�سبائك املعادن
الثمينة و�إ�صدار وقبول احلواالت من املرا�سلني املرخ�صني و�أي
 �إىل2014  مليار ريال يف عام1.2 �أعمال يحددها امل�صرف من
٪1.3  وبن�سبة٪8.3  �أي بن�سبة2015  مليار ريال يف عام1.3
وبالنظر �إىل منو موجوداتها جنب ًا �إىل جنب مع موجودات القطاع
 خالل٪0.12  فقد ظلت الن�سبة بينهما م�ستقرة عند،امل�صريف
.ال�سنوات الثالث املا�ضية
وامل�صدر الرئي�سي للأموال هي حقوق امل�ساهمني التي متثل ما
.)9-4  من �إجمايل املوجودات (ر�سم بياين٪80 يقرب من
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ر�سم بياين  :9-4البنود الرئي�سية ل�شركات ال�صرافة يف الفرتة
 ٪( 2015-2013من �إجمايل املوجودات) باملليون ريال

وفق ًا ملوجز الهجرة والتنمية التابع للبنك الدويل� ،أبريل ،2016
التحويالت العاملية تعاقدت بن�سبة  ٪1.7اىل  581.6مليار ريال
يف عام  ،2015من  592مليار ريال يف عام  .2014وقد تفاقم يف
عام  2015التباط�ؤ يف منو التحويالت املالية ،الذي بد�أ يف عام
 ،2012نتيجة انخفا�ض �أ�سعار النفط ،الذي كان له ت�أثري �سلبي
على حتويالت العديد من البلدان امل�صدرة للنفط ،مثل رو�سيا ودول
جمل�س التعاون اخلليجي  .ونتيجة لذلك� ،شهدت العديد من البلدان
املتلقية للتحويالت ،مبا يف ذلك الهند�-أكرب متلق لتحويل الأموال يف
العامل -وم�صر تراجع ًا يف التحويالت اليها يف عام  ،2015وتباط�أ
�إىل حد كبري حجم التدفقات من دول جمل�س التعاون اخلليجي .وقد
احتفظت الهند بال�صدارة لها يف عام  ،2015وجذبت حوايل  69مليار
دوالر من التحويالت املالية ،انخفا�ض ًا من  70مليار دوالر يف عام
 .2014ومن بني كبار املتلقني الآخرين يف عام  2015جاءت ال�صني،
بـ 64مليار دوالر ،والفلبني ( 28مليار دوالر) ،واملك�سيك ( 25مليار
دوالر) ،ونيجرييا ( 21مليار دوالر).
ا�ستمرت التحويالت املالية من قطر مرتكزة مع �أعلى خم�س دول لتمثل
�أكرث من  ٪65من �إجمايل التحويالت .وانخف�ضت ح�صة التحويالت
املالية �إىل �آ�سيا (با�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط) ،ووارتفعت من
دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل العام .وعلى الرغم من هذا
االنخفا�ض ،ال تزال دول �آ�سيا ت�ستقبل �أكرث من ن�صف التحويالت
املالية .وكانت هناك اختالفات هام�شية يف ح�صة املناطق الأخرى.
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Chart 4-9: Major balance sheet items of exchange
)houses from 2013-2015 (% to total assets

According to World Bank’s Migration and Development
Brief, April 2016, global remittances contracted by 1.7
percent to $581.6 billion in 2015, from $592 billion
in 2014.The slowing in remittances growth, which
began in 2012, was exacerbated in 2015 by low oil
prices, which is taking a toll on many oil-exporting
remittance-source countries, such as Russia and the
Gulf Cooperation Council (GCC) states. As a result,
many remittance-receiving countries, including India,
the world’s largest remittance recipient, and Egypt saw
remittances contract in 2015, as flows from the GCC
countries slowed considerably. India retained its top
spot in 2015, attracting about $69 billion in remittances,
down from $70 billion in 2014. Other large recipients in
2015 were China, with $64 billion, the Philippines ($28
billion), Mexico ($25 billion), and Nigeria ($21 billion).
Remittances from Qatar remained concentrated with
the top five countries continuing to account for more
than two-thirds of the total remittances. Asia (other
than Middle East countries) receives more than half
the remittances. The share of this region increased
while that of other regions declined marginally during
the year.
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ر�سم بياين  :10-4التحويالت ال�صادرة (ن�سب مئوية)

�سوق الأ�سهم
هبطت �سوق الأ�سهم العاملية خالل عام  ،2015حيث انخف�ض
م�ؤ�شرمورجان �ستانلي العاملي بن�سبة  ، ٢ ٪4حيث تراجعت �أن�شطة
�أ�سواق ر�أ�س املال العاملية بن�سبة  ٪3ب�إجمايل  3.18تريليون
ريال ( 870مليار دوالر �أمريكي)  ٣مقارن ًة بالعام ال�سابق كما يعد
هذا الأداء الأدنى من حيث الإ�صدارات العاملية منذ عام ،2013
حيث انخف�ضت ن�سبة الطرح العام الأويل �إىل ٪25لتبلغ ما قيمته
4
الإجمالية  687.66مليار ريال ( 188.4مليار دوالر �أمريكي).

Developments in the Broader Financial Sector

)Chart 4-10: Outgoing Remittances (Percentage Share

		Equity Market
The Global Equity Market recorded a decline in 2015,
whereby the MSCI World Equity Index dropped by
4%.2 The Global Equity Capital Markets activity shrunk
by 3% totalling approximately QR 3.18 trillion (US
$ 870 billion)3 compared to a year ago and was the
slowest in terms of global issuances since 2013, with
Initial Public Offering (IPO) activity declining by 25%
for a total value of approximately QR 687.66 billion (US
$ 188.4 billion).4

ات�سم �أداء امل�ؤ�شرات الرئي�سية للأ�سواق اخلليجية خالل عام
 2015بالتفاوت فيما بينها ،حيث حققت بور�صة قطر قيمة
�سوقية قدرت مببلغ  553.18مليار ريال ( 151.56مليار دوالر
�أمريكي) لتحافظ على املرتبة الثانية من حيث القيمة ال�سوقية،
بعد �سوق الأوراق املالية ال�سعودي الذي بلغ  1.54تريليون ريال
( 421.06مليار دوالر �أمريكي) ،وتراوحت ن�سبة النمو ال�سنوية
مل�ؤ�شرات الأ�سواق اخلليجية وكلها منو �سلبي ( )٪17.06-يف
حده الأدنى ب�سوق ال�سعودية للأوراق املالية ،و ( )٪4.8-يف حده
الأق�صى لبور�صة �أبو ظبي ،بينما كانت ن�سبة منو امل�ؤ�شر العام
لقطر (.)٪15.1-

 2م�ؤ�شر م�ؤ�س�سة مورجان �ستانلي العاملية -تقرير بيانات البلدان.
� 3سعر �صرف الريال مقابل الدوالر=  3.65ريال
 4توم�سون -رويرتز ،تقرير تقييم �أ�سواق املال العاملية� -إدارة االكتتابات� -سنة كاملة 2015
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GCC Capital Markets in 2015 have had mixed
performances, with the Qatari market capitalization
totalling QR 553.2 billion (US $ 151.6 billion) staying
in second place in terms of market capitalization, right
after the Saudi market totalling QR 1.5 trillion (US $
421.1 billion). GCC indices displayed annual index
growth performance ranging from (-17.1%) in Saudi
Arabia up to (-4.8%) in Abu Dhabi, while Qatar General
Index performance was (-15.1%).

2

MSCI INC end of day – data country report.
US $ conversion rate to QAR = 3.65
4
Thomson Reuters, Global Capital Markets Review – Managing Underwriters’,
Full Year 2015
3
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Developments in the Broader Financial Sector

During 2015, 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. The QFMA’s main initiatives during

تط ّورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

 العديد من اجلهود التي قامت بها هيئة قطر للأ�سواق2015 �شهد عام
املالية لدعم و تقوية بنية ال�سوق و�إجراءات حماية امل�ستثمرين من
 ومن.خالل حت�سني ت�شريعاتها وتو�سيع جمال التعاون املحلي والدويل
:2015 �أهم �إجنازات الهيئة التي حتققت خالل عام

2015 were:
• Applying Selling Rights Issue Rules for the first time
for two companies listed on Qatar Stock Exchange
(QSE), where traded around QR 2.9 million.

مت تطبيق نظام بيع حقوق االكتتاب لأول مرة بخ�صو�ص �شركتني
 مليون ريال2.9  حيث مت تداول ما قيمته،مدرجتني ببور�صة قطر
.من حقوق االكتتاب يف بور�صة قطر

• Establishing a separate unit specialized in
operations of anti-money laundering and combating
terrorist financing.

•	�إن�شاء ق�سم م�ستقل خمت�ص بعمليات مكافحة غ�سل االموال
.ومتويل االرهاب

• Amending provisions of Merger & Acquisition Rules,
allowing the QFMA to exempt some parties,
partially or totally, from the requirements of the rules
provisions taking into account the public interest, or
as required by the market and the protection of the
investors interests.

 مما يتيح للهيئة،تعديل بع�ض �أحكام نظام اال�ستحواذ واالندماج
�إعفاء بع�ض اجلهات جزئي ًا �أوكلي ًا من متطلبات �أحكام هذا
النظام مراعاة للم�صلحة العامة �أو وفق ًا ملا تقت�ضيه م�صلحة
.ال�سوق وحماية امل�ستثمرين

• Issuing Listing Rules for Real Estate Investment
Fund’s Units, in preparation for listing a number of
real estate funds on QSE, which would lead to a
diversity of investment instruments on the Qatari
capital market.

 وذلك،•	�إ�صدار قواعد �إدراج وحدات �صناديق اال�ستثمار العقارية
 الأمر،متهيد ًا لإدراج عدد من ال�صناديق العقارية ببور�صة قطر
الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل تنوع الأدوات اال�ستثمارية يف �سوق
.ر�أ�س املال القطري

• Re-issuing of Capital Adequacy Standards of
Financial Services Companies operating on QSE,
for ensuring a strong financial position for these
companies.

•	�إعادة �إ�صدار معايري املالءة املالية ل�شركات اخلدمات املالية
 مما يكفل مركز ًا مالي ًا قوي ًا لهذه،العاملة يف بور�صة قطر
.ال�شركات

• Amending provisions of Offering & Listing of
Securities on the Venture Market Rule book, in
order to facilitate the procedures of listing small
and medium companies on this market.

تعديل بع�ض �أحكام نظام طرح و�إدراج الأوراق املالية يف ال�سوق
 مبا ي�سهل �إجراءات �إدراج ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،الثانية
.بهذا ال�سوق

• Launching a range of E-services on Qatar
Government Portal (Hukoomi), which provided for
investors (individuals / companies), that comes as
part of the State trend towards activation of Qatar
e-Government Strategy 2020. The E-services
applications include three types of services that
related to: securities listed on QSE, financial services
companies, and complaints.

•	�إطالق جمموعة من اخلدمات االلكرتونية على بوابة احلكومة
/ التي توجه للمتعاملني من امل�ستثمرين �أفراد،الإلكرتونية
 والتي ت�أتي يف �إطار توجه الدولة يف تفعيل م�شروع،�شركات
 تت�ضمن طلبات اخلدمات الإلكرتونية،2020 احلكومة الإلكرتونية
ثالثة �أنواع تتعلق بخدمات الأوراق املالية املدرجة ببور�صة قطر
.وخدمات ال�شركات املالية والأخري معني بال�شكاوي
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• Participating in the preparation and review of
legislative tools at the Ministry of Economy and
Commerce in accordance with the decision No. (19)
of 2014 issued on 03/11/2014.

امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة الأدوات الت�شريعية اخلا�صة بوزارة
) ل�سنة19( االقت�صاد والتجارة طبق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم
.2014/3/11  ال�صادر بتاريخ2014

•

• Reviewing and approving the amendments of
QSE Rulebook.

مراجعة واعتماد التعديالت القانونية على قواعد التعامل
.يف بور�صة قطر

•

• Launching margin trading activity based on market
rules issued by the QSE.

اعتماد البدء بالعمل بقواعد التداول بالهام�ش ال�صادر عن
.البور�صة

•

• Organized a seminar on Corporate Governance
Code for communication with the listed
shareholding companies and answering queries
related to preparation of governance report.

عقد ندوة متعلقة بتطبيق نظام احلوكمة للتوا�صل مع ال�شركات
 والرد على اال�ستف�سارات املتعلقة بكيفية اعداد،امل�ساهمة املدرجة
.التقرير اخلا�ص باحلوكمة

•

• Implementing the project of developing the system
of Servers and Backup Solution.

.تنفيذ م�شروع تطوير اخلوادم ونظام الن�سخ االحتياطي

•

عقد اللجنة الوزارية لر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات اجلهات املنظمة
للأ�سواق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي الجتماعها
.ال�ساد�س بالدوحة برئا�سة هيئة قطر للأ�سواق املالية

•

• Holding in Doha the 6th meeting of the Ministerial
Committee of the GCC Financial Markets Regulators’
Chairmen under the chairmanship of QFMA.
The QSE General Market Index decreased by 15.1%
compared to 18.4% increase in 2014, reaching
10,429.36 when compared to last year closing at
12,285.78 (Chart 4-11)

 مقارنة بارتفاع٪15.11انخف�ض امل�ؤ�شر العام لبور�صة قطر بن�سبة
 نقطة باملقارنة مع10429.36 لي�صل �إىل م�ستوى2014  ل�سنة٪18.4
.)11-4  نقطة (ر�سم بياين12285.78نهاية العام املا�ضي الذي بلغ

This year’s trading activity decreased with the value
of traded shares reaching QR 93.7 billion (US $ 25.7
billion), representing a drop of 53.0%, which led to a
18.3% decrease in market capitalization to QR 553.2
billion (US $ 151.6 billion).

كما انخف�ض ن�شاط التداول خالل ال�سنة مع قيمة الأ�سهم املتداولة
 مبعدل،) مليار دوالر �أمريكي25.68(  مليار ريال93.72 لي�صل �إىل
 مما �أدى �إىل انخفا�ض القيمة ال�سوقية للأ�سهم،٪52.97 انخفا�ض
 مليار دوالر151.56(  مليار ريال553.18  ما قيمته٪18.26 بن�سبة
.)�أمريكي

Chart 4-11: QSE General Index Performance

 �أداء امل�ؤ�شر العام لبور�صة قطر:11-4 ر�سم بياين
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The major contributors to high trade volumes were
the Banking & Financial Services Sector representing
32.15% amounting to QR 30.1 billion (US $ 8.26 billion),
followed by the Real Estate Sector at 23.0% amounting
to QR 21.5 billion (US $ 5.9 billion) and the Industrial
Sector at 22.7% amounting to QR 21.2 billion (US $ 5.8

ح�صل قطاع البنوك واخلدمات املالية على �أعلى ن�سبة تداول بلغت
،) مليار دوالر �أمريكي8.26(  مليار ريال30.1  مبا قيمته٪32.15
5.9(  مليار ريال21.5  ومبا قيمته٪23.0 يليه قطاع العقارات بن�سبة
21.2  مبا قيمته٪22.7 مليار دوالر �أمريكي) ثم قطاع ال�صناعة بن�سبة
.)6-4  مليار دوالر �أمريكي) (جدول5.81( مليار ريال

billion) (Table 4-6).

 �أداء خمتلف امل�ؤ�شرات:6-4 جدول

Table 4-6: Performance of Various Indices

Index Performance

�أداء امل�ؤ�شر

Dec-14

Dec-15

%

QSE Market Index

12,285.78

10,429.36

-15.11%

Banks & Financial Services Index

3,203.99

2,805.98

-12.42%

QSE Consumer Goods & Services Index

6,907.44

6,000.82

-13.13%

QSE Industrial Index

4,039.63

3,187.05

-21.11%

QSE Insurance Index

3,958.54

4,033.56

1.90%

م�ؤ�شر جميع �أ�سهم الت�أمني

QSE Real Estate Index

2,244.48

2,332.50

3.92%

م�ؤ�شر جميع �أ�سهم العقارات

QSE Telecoms Index

1,485.62

986.46

-33.60%

QSE Transport Index

2,318.49

2,430.95

4.85%

QSE All Share Index

3,151.00

2,776.78

-11.88%

م�ؤ�شر جميع الأ�سهم

QSE Total Return Index

18,324.12

16,210.94

-11.53%

م�ؤ�شر العائد الإجمايل

QSE Al Rayan Islamic Index

4,101.39

3,855.82

-5.99%

م�ؤ�شر بور�صة قطر الريان الإ�سالمي

The number of companies listed on QSE is 43 Qatar
shareholding companies represented by 7 sectors:
-

Banks & Financial Services: 12 companies

-

Industrial: 9 companies

-

Consumer Goods & Services: 8 companies

-

Insurance: 5 companies

-

Real Estate: 4 companies

-

Transport: 3 companies

-

Telecoms: 2 companies
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امل�ؤ�شر العام
م�ؤ�شر جميع �أ�سهم البنوك واخلدمات
املالية
م�ؤ�شر جميع �أ�سهم اخلدمات وال�سلع
اال�ستهالكية
م�ؤ�شر جميع �أ�سهم ال�صناعة

م�ؤ�شر جميع �أ�سهم االت�صاالت
م�ؤ�شر جميع �أ�سهم النقل

43  نحو2015 بلغ عدد ال�شركات املدرجة يف بور�صة قطر بنهاية عام
: قطاعات كالآتي7 �شركة م�ساهمة قطرية موزعة على
. �شركة12 :بنوك وخدمات مالية
. �شركات9 :ال�صناعة
. �شركات8 :اخلدمات وال�سلع اال�ستهالكية
. �شركات5 :الت�أمني
. �شركات4 :العقارات
. �شركات3 :النقل
. �شركتان:االت�صاالت

-
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The total market capitalization has reached by end of
2015 QR 553.2 billion (US $ 151.6 billion), with the
Banks& Financial Services Sector contributing 41.4%
amounting to QR 228.9 billion (US $ 62.7 billion),
followed by the Industrial Sector at 27.2% amounting
to QR 150.2 billion (US $ 41.2 billion), then the Real
Estate in third position at 12.0% amounting to QR 66.6
billion (US $ 18.2 billion) (Chart 4-12).

تط ّورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

553.2 نحو،2015 بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة بنهاية عام
 ويحتل قطاع البنوك،) مليار دوالر �أمريكي151.6( مليار ريال
 مليار ريال228.9  بقيمة٪41.4 واخلدمات املالية ال�صدارة بن�سبة
 بقيمة٪27.2  يليه قطاع ال�صناعة بن�سبة،) مليار دوالر62.7(
 ثم قطاع العقارات،) مليار دوالر �أمريكي41.2(  مليار ريال150.2
) مليار دوالر �أمريكي18.2(  مليار ريال66.6  بقيمة٪12.0 بن�سبة
.)12-4 (ر�سم بياين

Chart 4-12: 2015 Sectoral Distribution based on
Total Traded Value

 التوزيع القطاعي على �أ�سا�س �إجمايل قيمة:12-4 ر�سم بياين
2015 الأ�سهم املتداولة لعام

Total number of new listed shares on 2015 was 130.7

 بلغ جمموع عدد الأ�سهم اجلديدة التي مت �إدراجها2015 يف عام
. مليون �سهم130.7

million shares.
In addition, T-Bills listed during 2015 reached QR
26.6billion (US $ 7.3billion), with a trade volume of
approximately QR 1.2 billion (US $ 314.6 million).
The Government Bonds listed during 2015 amounted
to QR 14.0 billion (US $ 3.8 billion), with a trade volume
of approximately QR 5.6 billion (US $ 1.5 billion).
As in the earlier Reports, Hui Heubel ratio (HHR) has
been computed to monitor the depth and resilience
of the equity market. It indicates the extent of price
change relative to volume of transactions5. A smaller
value of HHR indicates lower volatility relative to its size.
Though the values of HHR remained low compared to
January 2009, it generally recorded higher values as
compared to the previous year with some spikes in

26.6  بلغت قيمة �أذونات اخلزانة احلكومية املدرجة2015 يف عام
 مليار ريال1.15  مليار دوالر) ومت التداول بقيمة7.3( مليار ريال
.) مليون دوالر314.6(
 مليار14  بلغت قيمة ال�سندات احلكومية املدرجة2015 خالل عام
5.6  مليار دوالر �أمريكي) يف حني مت التداول بحوايل3.8( ريال
.) مليار دوالر �أمريكي1.5( مليار ريال
 مت احت�ساب ن�سبة هويبيل ملراقبة عمق ومتانة،كما يف تقارير �سابقة
 والذي ي�شري �إىل مدى تغري الأ�سعار بالن�سبة حلجم.�سوق الأ�سهم
 فالقيمة الأ�صغر من هوبيل ت�شري �إىل �أقل تقلب ن�سبة.٥املعامالت
 وعلى الرغم من �أن قيم الهويبل ظلت الأقل منذ يناير.�إىل حجمها
 ف�إنه ي�سجل بوجه عام �أعلى القيم باملقارنة مع العام ال�سابق،2009
مع بع�ض التذبذب مبا يعك�س عدم اليقني الناجمة عن ارتفاع �أ�سعار
.)13-4 النفط والتطورات العاملية (ر�سم بياين

between reflecting the uncertainties arising from oil
prices and global developments (Chart 4-13).
5

HHR=[(Highest price-lowest price)/ lowest price][Trade volume/ Market capitalization]
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 ر�سملة ال�سوق/ (القيمة املتداولة/ ال�سعر الأدنى/) ال�سعر الأدنى- هويبيل = (ال�سعر الأعلى5
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Chart 4-13: Hui Heubel Ratio - December 2008 to
December 2015

 �إىل2008  معدل هيو هيوبل من دي�سمرب:13-4 ر�سم بياين
2015 دي�سمرب

مركز قطر للمال
قطاع الت�أمني مبركز قطر للمال

QFC Insurance Sector
QFC Insurance sector
The QFC 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 Q4:2015. The insurance sector
is inclusive of direct insurers, brokers and a reinsurance
firm (Tables 4-7 and 4-8).

 �شركة التي25 وي�شتمل قطاع الت�أمني مبركز قطر للمال على
 �شركة تقليدية22  وتت�ألف من،هي من حملية و�إقليمية ودولية
 وي�شمل.2015  �شركات تكافل كما يف نهاية الربع الرابع3و
قطاع الت�أمني �شركات الت�أمني املبا�شر وال�سم�سرة و�شركة �إعادة
.)8-4 و7-4 الت�أمني (جداول

 �شركات ت�أمني مركز قطر للمال:7-4 جدول

Table 4-7: QFC Insurance firms

Firm

ال�شركة

Q4:2015

Q4:2014

Authorised

25

26

مرخ�صة

Operational

25

26

العاملة
نوع الرتخي�ص

License Type
LLC

13

13

ذات م�س�ؤولية حمدودة

Branch

12

13

الفروع
الهيكل

Structure
Conventional

22

23

تقليدية

Takaful

3

3

تكافل

135Financial Stability Review 2015

201٥ تقرير اال�ستقرار املايل

تط ّورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

Developments in the Broader Financial Sector

 ت�صنيف �شركات الت�أمني مبركز:8-4 جدول
ًقطر للمال جغرافيا

Table 4-8: QFC Insurance sector composition
by geography

الت�أمني املبا�شر

اعادة الت�أمني

International

-

-

5

5

دولية

MENA

1

-

1

2

ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

Domestic

4

1

1

6

حملية

Total

5

1

7

13

الإجمايل

الت�أمني املبا�شر

�إعادة الت�أمني
Reinsurer

Broker

�سم�سرة

الإجمايل
Total

الفرع

International

4

-

1

5

دولية

MENA

6

-

1

7

دولية

Domestic

-

-

-

-

حملية

Total:

10

-

2

12

الإجمايل

Aggregate:

15

1

9

25

الإجمايل الكلي

Firm

Direct Insurer

Branch

Direct Insurer

Reinsurer

The QFC insurance sector’s balance sheet is dominated
by firms operating as a direct insurance firm or a
reinsurance firm.

The aggregate balance sheet of

these firms grew by approximately 57 percent to QR
10.2 billion as of the year-ended Q4:2015 compared
to QR 6.5 billion as of the year-ended Q4:2014 (Table
4-9). The assets on the balance sheet consist primarily
of reinsurance receivables totalling QR 3.3 billion (32
percent); cash and liquid assets totalling QR 2.0 billion
(19 percent); and investments totalling QR1.3 billion
(12 percent).

Financial Stability Review 2015

�سم�سرة

Broker

الإجمايل
Total

ال�شركة

يهيمن على امليزانية العمومية لقطاع الت�أمني مبركز قطر للمال
 وقد.�شركات تعمل ك�شركة ت�أمني مبا�شر �أو �شركة �إعادة ت�أمني
منت امليزانية العمومية املجمعة لهذه ال�شركات مبا يقرب من
 مليار ريال يف نهاية الربع الرابع10.2  لت�صل ملا نحو٪57
 مليارات ريال كما يف نهاية الربع6.5  باملقارنة مع2015 لعام
 وتتكون املوجودات يف امليزانية.)9-4  (جدول2014 الرابع لعام
العمومية �أ�سا�س ًا من م�ستحقات مبالغ م�ستحقة القب�ض لإعادة
 النقد واملوجودات.)٪32(  مليار ريال3.3 الت�أمني ب�إجمايل
 وا�ستثمارات ب�إجمايل.)٪19(  مليار ريال2.0 ال�سائلة ب�إجمايل
.)٪12(  مليار ريال1.3
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جدول  :9-4بنود خمتارة للميزانية العمومية ل�شركات الت�أمني
املبا�شر و�إعادة الت�أمني مبركز قطر للمال (بالألف ريال)
املوجودات

Table 4-9: Select balance sheet items of QFC direct
)insurers & reinsurers (QR’000

∆%

Q4:2014

Q4:2015

�إجمايل املوجودات

56.6

6,516,248

10,207,252

نقد وموجودات �سائلة

52.8

1,282,427

1,959,244

Cash & liquid assets

�إجمايل اال�ستثمارات

-33.2

1,878,720

1,255,193

Total investments

م�ستحقات ثابتة

-22.7

909,454

703,053

Fixed maturities

ا�ستثمارات يف الأ�سهم

-40.4

787,609

469,642

Equity investments

عقارات

-6.2

66,470

62,317

Real estate

ا�ستثمارات �أخرى

-82.5

115,188

20,181

Other investments

مبالغ م�ستحقة القب�ض لإعادة الت�أمني

76.3

1,865,638

3,288,814

Reinsurance receivable

م�ستحقات الأق�ساط

190.6

1,000,257

2,907,080

Premiums receivable

املوجودات الثابتة

-24.5

13,002

9,822

Fixed assets

املوجودات غري امللمو�سة

-12.4

2,701

2,366

Intangible assets

املوجودات الأخرى

65.7

473,503

784,733

�إجمايل املطلوبات

72.4

4,574,592

7,886,287

املخ�ص�صات الفنية

77.4

1,386,596

2,460,441

Technical provisions

الأق�ساط غري امل�سددة

69.9

1,753,868

2,980,291

Unearned premiums

مبالغ م�ستحقة الدفع لإعادة الت�أمني

162.7

807,752

2,122,341

Reinsurance payable

مطلوبات �أخرى

-48.4

626,375

323,214

19.5

1,941,652

2,320,965

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

تركز النمو ال�سريع يف قطاع الت�أمني
يتم قيا�س ن�شاط االكتتاب يف الت�أمني يف مركز قطر للمال بفعالية
على �أنها �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،الذي يج�سد الأعمال
الأ�سا�سية لقطاع الت�أمني .ولالطالع على �أن�شطة الأق�ساط
املكتتبة عرب قطاع الت�أمني يف مركز قطر للمال وفقا لنوع ال�شركة
(�شركة الت�أمني املبا�شر� ،شركة �إعادة الت�أمني �أو و�سيط) والأ�صل
اجلغرايف لل�شركة (الدولية وال�شرق الأو�سط �أو املحلية) ،ميكن
الرجوع �إىل اجلدول .10-4
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Assets
Total assets

Other assets
Total liabilities

Other liabilities
Total equity

Rapid Growth Across Insurance Sector
is Concentrated
Insurance underwriting activity in the QFC is 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 4-10.
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 �إجمايل الأق�ساط املكتتبة و�إجمايل الدخل ح�سب10-4 جدول
نوع ال�شركة بالألف ريال

Table 4-10: GWP & total income by
firm category (QR’000)

الت�أمني املبا�شر

�إعادة الت�أمني
Reinsurer

Broker

�سم�سرة

الإجمايل

-

-

13,125

13,125

دولية

MENA

10,316

-

716

11,032

ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

Domestic

338,404

1,402,259

1,887

1,742,550

حملية

Total:

348,720

1,402,259

15,728

1,766,707

الإجمايل

LLC
International

Direct Insurer

Total

ذمم

الفرع

Branch
International

57,680

-

356

58,036

دولية

MENA

177,466

-

451

177,917

ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

-

-

-

-

Total:

235,146

-

807

235,953

Aggregate:

583,866

1,402,259

16,535

2,002,660

Domestic

Based on GWP, the insurance sector continued to
grow rapidly in 2015, increasing by approximately 43
percent to QR 6.6 billion as of the end of Q4:2015.
This compares to a GWP of QR 4.6 billion as of the
12-month period-ended Q4:2014 (Table 4-11). 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 Premium6 (“NWP”) increased at a
rate of 26 percent to QR 3.1billion as of Q4:2015 from
QR 2.4 billion as of Q4:2014.

6

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.
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حملية
الإجمايل
الإجمايل الكلي

 وا�صل قطاع الت�أمني منوه،وبناء على �إجمايل الأق�ساط املكتتبة
6.6  �أي بنحو٪43  بزيادة ما يقرب من،2015 ال�سريع يف عام
 مقارنة مع نحو بـ.2015 مليار ريال كما يف نهاية الربع الرابع
.)11-4  (جدول2014  مليار ريال اعتبارا يف نهاية عام4.6
وتركز النمو ال�سنوي ال�سريع يف قطاع الت�أمني يف مركز قطر
 وهو ال يختلف عن،للمال و ب�شكل كبري يف �أكرب ثالث �شركات
بقية قطر (غري مركز قطر للمال) وقطاعات الت�أمني يف دول
، �شهر ًا12  وخالل نف�س الفرتة ملدة.جمل�س التعاون اخلليجي
 مليار ريال3.1  �إىل٪26  مبعدل٦ ارتفع �صايف الأق�ساط املكتتبة
 مليار ريال كما يف الربع2.4  من2015 يف نهاية الربع الرابع
.2014 الرابع

هو �إجمايل كل �أنواع �أق�ساط الت�أمني التي ميكن �أن جتمعها �شركة طيلة فرتة ال�سيا�سات الت�أمينية: NWP ٦
." �أو املبالغ التي دفعت لإعادة الت�أمني/  و، مطروح ًا منه التكاليف مثل عموالت الوكالء،القائمة
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 ن�سب الأداء للت�أمني املبا�شر:11-4 جدول
)ً �سنويا، ٪( و�إعادة الت�أمني

Table 4-11: Performance ratios for direct insurers &
reinsurers (%, annualised)
Performance Metric

الأداء القيا�سي

Q4:2015

Q4:2014

GWP (QR million)

6,564

4,590

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة باملليون ريال

NWP (QR million)

3,062

2,421

�صايف الأق�ساط املكتتبة باملليون ريال

Retention rate (%)

46.6

52.7

)٪( معدل االحتفاظ

Combined ratio

92.1

96.3

الن�سبة املجمعة

Loss ratio

64.9

71.7

Expense ratio

27.2

24.6

Return on equity (LLCs)

13.6

8.7

Leverage ratio (LLCs)

87.9

78.1

ن�سبة النفقات
العائد على حقوق امل�ساهمني ال�شركات
ذمم
ن�سبة التغطية ذ م م

Solvency ratio (Xs)

1.7

2.5

ن�سبة املالءة

Technical Provisions / Net earned
premium

95.7

101.7

Investment Income / Total income

5.5

6.7

Liquidity ratio

113.1

187.6

ن�سبة ال�سيولة

Eligible capital (QR million)

2,087

1,398

ن�سبة ال�سيولة

Eligible capital (QR million)

2,087

1,398

ر�أ�س املال امل�ؤهل باملليون ريال

Total income (QR million)

2,925

2,355

�إجمايل الدخل باملليون ريال

403

233

Net profit / loss (QR million)

The quarterly average retention rate declined to 39
percent as of quarter-ending Q4:2015 compared to
52 percent as of the quarter-ending Q4:2014 (Chart
4-14). QFC firms actively ceded insurance policies to
reinsurers, particularly during the Q4:2015.

Chart 4-14: QFC GWP & NWP (QR million)
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ن�سبة اخل�سارة

 �إجمايل الدخل/دخل اال�ستثمارات

اخل�سارة باملليون ريال/�صايف الربح

 للربع الرابع لعام٪39 انخف�ض متو�سط معدل االحتفاظ �إىل
.)14-4  (ر�سم بياين2014  للربع الرابع٪52  باملقارنة مع2015
حيث تقل�صت �أن�شطة �شركات مركز قطر للمال وتنازلت عن
 وال �سيما خالل الربع الرابع،وثائق ت�أمني ل�شركات �إعادة الت�أمني
.2015 لعام
 �إجمايل و�صايف الأق�ساط املكتتبة يف مركز:14-4 ر�سم بياين
)قطر للمال (باملليون ريال
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The majority of business generated is also dominated
by the commercial market as opposed to retail.
Furthermore, underwriting activity is predominantly
attributable to the Motor (56 percent) and the Accident
and Health (20 percent) segments (Chart 4-15).

Chart 4-15: QFC Insurance sector GWP by business line

Insurance Sector Profitability Trend
Remains Modest
The 12-month combined ratio7 remained below 100
percent throughout 2015 and ended the year at 95
percent as at the period-ended Q4:2015. In 2015,
operational expenses declined while losses were lower
than in the previous year (Chart 4-16). The annual
combined ratio also appears to be below regional peers
in the insurance sector. Aggregate profitability however
remains generally modest and broadly reflected across
most of the insurance firms in the QFC.

7

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.
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ويهيمن �أي�ض ًا ال�سوق التجاري على معظم الأعمال بعك�س
 اكتتاب ن�شاط ال�سيارات هو الغالب، وعالوة على ذلك.التجزئة
) كما يف �شرائح ال�شكل(ر�سم٪20( ) واحلوادث وال�صحة٪56(
.)15-4 بياين
 ت�صنيف قطاع الت�أمني مبركز قطر للمال:15-4 ر�سم بياين
ح�سب �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب نوع الأعمال

ال يزال اجتاه ربحية قطاع الت�أمني متوا�ضع
 يف املئة طوال100  ن�سبة �أقل من٧  �شهر ًا جمتمعة12 بقيت ملدة
 يف املئة كما يف نهاية الربع95  وانتهى العام بن�سبة2015 عام
،2015  يف عام.2015 : الع�ضوية الفرتة2015 الرابع لعام
انخف�ضت النفقات الت�شغيلية يف حني كانت اخل�سائر �أقل مما
 ويبدو �أي�ض ًا.)16-4 كانت عليه يف العام ال�سابق (ر�سم بياين
�أن ن�سبة جمتمعة ال�سنوية لتكون �أقل من �أقرانهم الإقليمية يف
 لكن الربحية الإجمالية ال تزال متوا�ضعة عموما.قطاع الت�أمني
وتنعك�س على نطاق وا�سع يف معظم �أنحاء �شركات الت�أمني يف
.مركز قطر للمال

 يف املئة �إىل �أن100  وت�شري ن�سبة �أقل من. الن�سبة املجتمعة هي املقيا�س الرئي�سي للربحية يف �صناعة الت�أمني٧
. يف املئة تدل على �أنها تتكبد خ�سائر يف االكتتاب100  يف حني �أن ن�سبة �أعلى من،ال�شركة تولد �أرباح من االكتتاب
 كما ت�ستبعد ن�سبة الإيرادات، وهي �شركة ال تزال تولد �أرباحا الكلي، يف املئة100 و�إذا كانت الن�سبة �أعلى من
.املح�صلة من اال�ستثمارات
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ر�سم بياين  :16-4ن�سب اخل�سائر والنفقات ل�شركات ت�أمني مركز
قطر للمال ()٪

ارتفعت املخ�ص�صات الفنية
ارتفعت �أر�صدة املخ�ص�صات الفنية الف�صلية  8ما يقرب من
 ٪77حيث بلغت  2.460مليون ريال كما يف نهاية الربع الرابع
لعام  ،2015باملقارنة مع �أدنى م�ستوياتها خالل يف عامني من
 1.4مليار ريال كما يف الربع الأول ( 2014ر�سم بياين .)17-4
وتركزت الزيادة يف املخ�ص�صات الفنية يف فئة �إعادة الت�أمني
الذي ي�سهم حاليا مبا يقرب من  ٪70من �إجمايل املخ�ص�صات
الفنية للقطاع.
ر�سم بياين  :1٧-4املخ�ص�صات الفنية لقطاع الت�أمني مبركز
قطر للمال (على �أ�سا�س ربع �سنوي باملليون ريال)

 ٨املخ�ص�صات الفنية هو بند امليزانية العمومية وال ينطبق �إال على ال�شركات املن�ش�أة يف مركز قطر للمال كما
ال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة.
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& Chart 4-16: QFC Insurance sector loss ratio
)expense ratio (%

Technical Provisions Increased
Quarterly technical provisions8 increased approximately
77 percent to QR 2,460 million as at Q4:2015 compared
to a two-year low of QR 1.4 billion as at Q1:2014
The rise in technical provisions was

(Chart 4-17).

concentrated in the reinsurance category which currently
contributes approximately 70 percent of the sector’s
total technical provisions.

Chart 4-17: QFC Insurance sector technical provisions
)(QoQ, QR million

8

Technical provision is a balance sheet item and is only applicable to firms established in
the QFC as LLCs.
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Concluding Remarks
The regulation and supervision of the broader financial
structure was further strengthened during the year.
QCB, QFCRA and QFMA took several measures in
their respective regulatory jurisdictions to improve the
monitoring, supervision and health of this sector.
The aggregate balance sheet of QCB regulated
insurance firms grew by approximately 30 percent.
Increase in retention ratio along with decline in
expense ratio underscores the growing efficiency of
the insurance sector. The combined ratio improved
from 100.9 percent in 2014 to 98.1 percent indicating

تط ّورات القطاع املايل مبفهومه الوا�سع

املالحظات اخلتامية
مت تعزيز التنظيم والإ�شراف على الهيكل املايل الأو�سع مرة �أخرى
 وهيئة قطر، حيث اتخذ م�صرف قطر املركزي،خالل هذا العام
للأ�سواق املالية وهيئة التنظيم مبركز قطر للمال عدة تدابري كل
يف نطاق واليته التنظيمية اخلا�صة لتح�سني الر�صد والإ�شراف
.وال�صحة لهذا القطاع
وقد منت امليزانية العمومية املجمعة من �شركات الت�أمني التي
 وقد �أدت زيادة ن�سبة.٪30 ينظمها م�صرف قطر املركزي بنحو
االحتفاظ جنبا �إىل جنب مع انخفا�ض ن�سبة النفقات على الكفاءة
٪100.9  وحت�سنت الن�سبة املجمعة من.املتزايدة لقطاع الت�أمني
. م�شري ًا �إىل التح�سن يف ربحية االكتتاب٪98.1  �إىل2014 يف

improvement in underwriting profitability.
In line with the diversification strategy envisaged under
the National Vision 2013, QDB continued to expand its
activities through growth in credit facilities. At the same
time, the ratio of capital and reserves to total assets
rose steadily from 69 percent in 2013 to 78 percent in
2014 and further to 85 percent in 2015 accompanied by
decline its dependence on bank funding. This reflects
the growing strength of QDB and its enhanced ability
to expand its activities in a sustained manner.
Shareholder’s equity continued to account for more
than 80 percent of the total assets of finance companies,
investment companies and exchange houses reflecting
continued strength of the sector.
Reflecting low oil prices and global uncertainties,
the equity market recorded a decline and the Hui
Heubelratio generally recorded higher values as
compared to the previous year with some spikes in
between. However, the HHR remained substantially
below the level reached in the aftermath of the

ومتا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية التنويع املتوخاه يف �إطار الر�ؤية الوطنية
 وا�صل بنك قطر للتنمية تو�سيع �أن�شطته من خالل النمو،2013
 ف�إن ن�سبة ر�أ�س، ويف الوقت نف�سه.يف الت�سهيالت االئتمانية
املال واالحتياطات �إىل �إجمايل املوجودات ارتفعت ب�شكل مطرد
 يف٪85  ثم �إىل2014  يف عام٪78  �إىل2013  يف عام٪69 من
. ويرافق ذلك انخفا�ض االعتماد على التمويل امل�صريف2015
وهذا يعك�س تنامي قوة بنك قطر للتنمية وقدرته املعززة لتو�سيع
.�أن�شطته بطريقة م�ستدامة
 من �إجمايل موجودات٪80 وظلت حقوق امل�ساهمني متثل �أكرث من
�شركات التمويل و�شركات اال�ستثمار و�شركات ال�صرافة مما
.يعك�س ا�ستمرار قوة لقطاع
 �سجلت �أ�سواق،نظر ًا انخفا�ض �أ�سعار النفط والتقلبات العاملية
 وقد �سجلت ن�سبة هيوبيل عموم ًا �أعلى القيم،الأ�سهم انخفا�ض ًا
، ومع ذلك.باملقارنة مع العام ال�سابق مع بع�ض التذبذب بينهما
ال يزال م�ؤ�شر هيوبيل �أقل بكثري من امل�ستوى الذي بلغه يف �أعقاب
.الأزمة املالية

financial crisis.
The insurance sector under QFC also recorded high
growth during 2015.
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منا قطاع امل�ؤ�س�سات املالية مبركز قطر للمال بن�سبة متوا�ضعة
 مدفوعا بالنمو يف البنوك التجارية وبنوك2015  خالل٪3
 و�سجل. وظل �ضعف املوجودات �ضئي ًال يف هذا القطاع.اال�ستثمار
قطاع الت�أمني مبركز قطر للمال �أي�ض ًا ن�سبة منو عالية خالل
.2015 العام
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Developments in Financial Infrastructure

Introduction
A national economy runs the risk of becoming unstable
if one of the key pillars like payment and settlement
systems fails to run smoothly. Payment and settlement
systems form the heart of the financial industry and
contribute to an efficient medium of exchange. Any
weakness in the system can impact the stability of
the national economy and reduce confidence in the
overall financial system. A range of stakeholders are
involved in this system, including retail banks, major
corporations and individuals. Payment infrastructures
must adhere to recognized standards, as payments are
increasingly being made in real-time. The flurry of new
payment methods is challenging the central bankers to
be on top of a continual pipeline of innovations such as
mobile phone-based payments, peer-to-peer lending

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

املق ّد مة
�أي اقت�صاد وطني يتعر�ض خلطر �أن ي�صبح غري م�ستقر �إذا
ف�شل �أحد الركائز الأ�سا�سية له مثل �أنظمة الدفع والت�سوية يف
 ونظم الدفع والت�سوية ت�شكل قلب ال�صناعة.�أن يعمل ب�سال�سة
 و�أي �ضعف يف هذا النظام.املالية وتوفر و�سيلة فعالة للتبادل
ميكن �أن ي�ؤثر على ا�ستقرار االقت�صاد الوطني ويحد من الثقة
 وي�شارك جمموعة من �أ�صحاب امل�صالح.يف النظام املايل العام
 مبا يف ذلك بنوك التجزئة وال�شركات الكربى،يف هذا النظام
 ويجب عند و�ضع البنية التحتية لنظام الدفع االلتزام.والأفراد
 حيث املدفوعات باتت ب�شكل متزايد،باملعايري املتعارف عليها
 �إن الطفرة يف و�سائل الدفع اجلديدة.تتم يف الوقت احلقيقي
ت�شكل حتدي ًا للبنوك املركزية لتعمل على اال�ستيعاب امل�ستمر
 واالقرتا�ض،لالبتكارات مثل املدفوعات عرب الهاتف املحمول
. والعمالت الرقمية،املبا�شر بني طرف و�آخر

and digital currencies.
Like all organizations in today’s age, even central banks
are heavily dependent on technology for operational
continuity. A smooth, uninterrupted clearing and
settlement system gives the central bank, the
government, and the general population confidence
that financial transactions – which are increasingly
taking place in real time – will proceed smoothly.
As digital banking concepts become more widespread
and gains acceptance among customer community,
retail banking customers will have more choices than
ever on how, where and when to bank as they turn to a
digital experience for convenience. With Qatar's rank
already among top countries worldwide for Internet
speeds and expectation that Qatar will become the
first country in the world to launch 5G mobile network
services, the ubiquitous high-speed connectivity will
provide immense power in the hands of the general
population to harness the technological advancements
in the area of payment systems. It is only befitting that
the commercial banks gear up to match the customer

 ف�إنه حتى البنوك،ومثل جميع املنظمات يف ع�صرنا احلا�ضر
املركزية تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على التكنولوجيا من �أجل
، فعدم حدوث انقطاع �أنظمة املقا�صة.ا�ستمرارية الت�شغيل
 وعامة النا�س، يعطيان الثقة للبنك املركزي واحلكومة،والت�سوية
 تتم ب�شكل متزايد يف الوقت احلقيقي- يف �أن املعامالت املالية
.�ست�سري ب�سال�سةوقد �أ�صبحت املفاهيم امل�صرفية الرقمية �أكرث انت�شار ًا وتكت�سب
 فعمالء اخلدمات امل�صرفية من،القبول لدى جمتمع العمالء
الأفراد لديهم املزيد من اخليارات �أكرث من �أي وقت م�ضى يف
حتديد كيف و�أين ومتى يتعاملون مع البنك بالتطبيقات الرقمية
 ومع تبوء قطر مرتبة متقدمة بالفعل بني �أف�ضل الدول يف.املريحة
جميع �أنحاء العامل ل�سرعات الإنرتنت حيث من املتوقع �أن ت�صبح
قطر �أول دولة يف العامل لإطالق خدمات �شبكة الهاتف النقال
 ف�إن توافر االت�صال عايل ال�سرعة يف كل مكان يف ي�ضع قوة،5G
هائلة يف �أيدي عامة النا�س لال�ستفادة من التقدم التكنولوجي
 ومن ثم على البنوك التجارية �أن تتهي�أ.يف جمال �أنظمة الدفع
.لتلبية توقعات العمالء يف توفري جتربة رقمية �أف�ضل

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

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

البنية الأ�سا�سية لأنظمة الدفع والت�سوية
ي�سعى م�صرف قطر املركزي �إىل توفري حلول �إلكرتونية �آمنة
 لإجناز جمموعة وا�سعة من املدفوعات،وموثوقة و�سريعة
التجارية وال�شخ�صية التي تدعمها و�سائل مرنة وفعالة من
حيث التكلفة لأنظمة الدفع واملقا�صة والت�سوية من �أجل ت�سوية
 وحتقيق ًا لهذا الهدف يف تطوير.املعامالت ب�شكل �سل�س ونهائي
 حر�ص م�صرف قطر،""البنية التحتية ال�سليمة لل�سوق املالية
املركزي با�ستمرار على �إدخال حت�سينات كبرية يف البنية التحتية
 وتطوير، حيث مت حتديث نظام الدفع والت�سوية.املالية للبالد
 وكذلك. وتعزيز البنية التحتية لل�سيولة،نظام احلوكمة املالئم
تعزيز البنية التحتية التنظيمية الرقابية لتلبية متطلبات اقت�صاد
.)1-5ال�سوق احلديث (�إطار

infrastructure has been strengthened to meet the
demands of a modern market economy (Box No 5-1).

Box 5-1: Qatar’s Financial Market
Infrastructure – An Overview
Payment and settlement infrastructure
1. Qatar Payment System (QPS): Designed on the
concept of RTGS and based on SWIFT network.
2. GCC Net: A single ATM network linking all the GCC
National Switches.
3. National ATM & POS Switch (NAPS): Hosts and
settles all retail electronic transactions flowing
between local banks.
4. QMR Transactions: Allow member banks to deposit
with and borrow from QCB overnight funds.
5. QPAY: Qatar national payment gateway (QPAY) is
the consolidated electronic payment gateway that
connects all issuer banks in Qatar centrally with the
participating merchants.
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 البنية التحتية للأ�سواق املالية يف:1-5 �إطار
 نظرة عامة- قطر
البنية التحتية لنظام الدفع والت�سوية
 وهو م�صمم على مفهوم الت�سوية: نظام الدفع يف قطر.1
.الإجمالية يف الوقت احلقيقي وعلى �أ�سا�س �شبكة �سويفت
 �شبكة واحدة لأجهزة: �شبكة جمل�س التعاون اخلليجي.2
ال�صراف الآيل تربط جميع التحويالت الوطنية ملجل�س
.التعاون اخلليجي
:) �شبكات ال�صراف الوطنية الآلية ونقاط البيع (ناب�س.3
ال�ست�ضافة وت�سوية جميع املعامالت الإلكرتونية للتجزئة
.التي تتدفق بني البنوك املحلية
 ُي�سمح للبنوك الأع�ضاء: معامالت ال�سوق النقدي القطري.4
.ب�أن تودع �أو تقرت�ض لليلة واحدة من م�صرف قطر املركزي
 بوابة الدفع الوطنية القطرية هي بوابة الدفع الإلكرتونية.5
املوحدة التي تربط جميع البنوك يف قطر مركزيا مع التجار
.امل�شاركني
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البنية الأ�سا�سية التنظيمية الرقابية

Regulatory infrastructure
1. Strategic Plan for Financial Sector being
implemented (jointly by QCB/QFCRA/QFMA)
2. IBAN: International Bank Account Number (IBAN)
mandatory in Qatar for processing of remittance
related transactions.
3. QPAY: Implementing one-time password

4. Personal Identification Number (PIN) based

 تفعيل رقم التعريف ال�شخ�صي الذي ي�ستخدم لإجراء.4
.املعامالت ببطاقات االئتمان والدفع

authorization for card transactions;
5. Use of Anti-theft technology at ATMs

. ا�ستخدام تقنية مكافحة ال�سرقة يف �أجهزة ال�صراف الآيل.5

6. RMB Centre: RMB clearing and settlement centre
established in Qatar

Analysis of Payments and Settlement System in
Qatar During the Year 2015
real-time

gross

settlement

system

 وقد مت فر�ضه: الرقم الدويل للح�ساب امل�صريف: الآيبان.2
على البنوك يف قطر ب�شكل �إلزامي لإجراء املعامالت املتعلقة
.بالتحويالت
 مت تبني �أ�سلوب كلمة. بوابة الدفع الوطنية القطرية:QPAY .3
.ملرور ملرة واحدة

(OTP) on QPAY

The

 مت تنفيذ خطة ا�سرتاتيجية لقطاع املال (ب�شكل م�شرتك بني.1
 وهيئة،كل من امل�صرف والهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال
.)قطر للأ�سواق املالية

(RTGS)

processed on an average around 1320 SWIFT
transactions and around 635 high value (above QR
250,000) cheque transactions on a daily basis during
2015 (Table 5-1). In case of SWIFT transactions, while
the number of transactions grew by nearly 34% in
2015 as compared to a year ago; in value terms, the
increase was only around 14% (Chart 5-1A). In contrast
to SWIFT transactions, the increase in the number of
cheque transactions was around 26.5% but value of
cheque transactions increased by 23%. (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

 ت�أ�سي�س مركز الرمنينبي يف قطر لعمليات املقا�صة ومركز.6
.ت�سوية العملة

حتليل �أداء املدفوعات ونظام ت�سوية يف قطر
2015 خالل العام
�أجنز نظام الت�سوية الإجمايل يف الوقت احلقيقي يف املتو�سط
 معاملة �شيكات عالية635  معاملة �سويفت وحوايل1320 حوايل
 (جدول2015  �ألف ريال) يومي ًا خالل عام250 القيمة (�أكرث من
 جند �أنه يف حني ارتفع، ويف حالة معامالت ال�سويفت.)١-5
 عن العام2015  يف عام٪34 عدد ال�صفقات بن�سبة تقرب من
 فقط (ر�سم بياين٪14  ف�إن قيمة الزيادة قد بلغت حوايل،ال�سابق
 كانت الزيادة، وعلى النقي�ض من معامالت ال�سويفت.)�أ1-5
 ولكن زادت قيمتها،٪26.5 يف عدد معامالت ال�شيكات حوايل
 ويو�ضح حتليل حجم وقيمة.)ب1-5  (ر�سم بياين.٪23 بن�سبة
املعامالت من خالل و�سائط خمتلفة �أن املعامالت عرب الو�سائل
 يف،الإلكرتونية لها الأ�سبقية يف املدى املتو�سط على ال�شيكات
.العام املا�ضي

cheques in the past year.
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ً احجام وقيم معامالت ال�سويفت يوميا:�أ١-٥ ر�سم بياين

ً �أحجام وقيم ال�شيكات يوميا:ب١-٥ ر�سم بياين

Chart 5-1A: Swift - Daily volume and value

Chart 5-1B: Cheque - Daily volume and value

Table 5-1: Summary statistics of high-value clearing

 ملخ�ص �إح�صاءات القيم العالية للمقا�صة:1-5 جدول

املتو�سط اليومي

االنحراف املعياري

Daily Average

Standard
Deviation

SWIFT - Number

1320

SWIFT -Value (QR bn)

احلد الأق�صى

احلد الأدنى

Maximum

Minimum

310

3632

686

عدد ال�سويفتات

13.37

4.71

28.44

2.85

قيمة ال�سويفت باملليار ريال

Cheque –Number

635

108

1194

397

عدد ال�شيكات

Cheque -Value (QR bn)

1.01

0.36

3.58

0.39

قيمة ال�شيكات باملليار ريال

Further analysis of month-wise volume and value
of transactions via SWIFT and Cheques suggests
that SWIFT transactions remained active across the
months, reflective of robust interbank market activity
as compared to cheque transactions. The volume of
SWIFT transactions on a daily average basis was almost
double that of cheque transactions, whereas in value
terms, SWIFT transactions were nearly 13-times of the

ي�شري املزيد من التحليل ال�شهري حلجم وقيمة معامالت �سويفت
،وال�شيكات �إىل �أن معامالت �سويفت ال زالت ن�شطة طيلة ال�شهور
وهذا انعكا�س للن�شاط القوي ل�سوق ما بني البنوك باملقارنة
 �أما املتو�سط اليومي حلجم معامالت.مع معامالت ال�شيكات
 يف حني، فكان تقريبا يعادل �ضعف معامالت ال�شيكات،ال�سويفت
 كانت معامالت ال�سويفت تعادل ما يقرب،�أنها من حيث القيمة
.)2-5  مرة من معامالت ال�شيكات (ر�سم بياين13

cheque transactions (Chart 5-2).
Chart 5-2: Summary statistics of high-value clearing
(Daily average)
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 ملخ�ص �إح�صاءات لقيم املقا�صة العالية:2-5 ر�سم بياين
(متو�سط يومي) باملليار ريال

201٥ تقرير اال�ستقرار املايل148

Developments in Financial Infrastructure

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

Chart 5-3: Distribution of processed
cheques (Value)

 توزيع ال�شيكات املقدمة:3-5 ر�سم بياين
(قيمة) الأرقام بالألف ريال

The cheque clearing system processes cheques above

 �ألف ريال250 نظام مقا�صة ال�شيكات لعمليات ال�شيكات فوق
 يف حني تتم معاجلة ال�شيكات،تتم على �أ�سا�س الوقت احلقيقي
 و�أظهر.دون ذلك على �أ�سا�س �صايف القيمة يف نهاية يوم التقا�ص
4.5  ما جمموعه2015 حتليل عن جتهيز ال�شيكات خالل عام
. مليار ريال345.61  بلغت قيمتها الإجمالية،مليون �شيك
 ارتفع �إجمايل حجم ال�شيكات املعاجلة بن�سبة،2015 وخالل عام
.٪3.54  يف حني ا زادت قيمة ال�شيكات املعاجلة بن�سبة،٪3.71
 �ألف25 وعلى الرغم من �أن فئة عدد ال�شيكات امل�صنفة ب�أقل من
، من �إجمايل ال�شيكات التي متت معاجلتها٪96.5 ريال ت�ضم
 من �إجمايل قيمة ال�شيكات٪26.8  متثل،ف�إنها من حيث القيمة
1  و �شكلت ال�شيكات التي تزيد قيمتها عن.)3-5 (ر�سم بياين
 على الرغم، من �إجمايل ال�شيكات٪58.2 مليون ريال ما ن�سبته
. فقط من �إجمايل عدد ال�شيكات املعاجلة٪1 من �أن حجمها كان
 كان لزاما على البنوك احلفاظ على �سيولة،ومن �أجل ذلك
كافية لدى ح�ساب املقا�صة لتجهيز �سل�سلة من ال�شيكات ذات
 �أو ان�سداد لنظام الدفع/ القيمة العالية دون �أن ت�سبب �أي ت�أخري
.والت�سوية

QR 250,000 on a real-time basis, whereas cheques
below the QR 250,000 are processed on a net basis
by the end of the clearing day. An analysis of the
processing of cheques during the year 2015 showed
that a total of 4.5 million cheques were processed
which amounted to a total value of QR 345.61 billion.
During 2015, the total volume of cheques processed
shows an increase of 3.71%, while the value of cheques
processed increased by 3.54%. Even though the
number of cheques in the low denomination (below QR
250,000) category comprised 96.5% of total cheques
processed, in value terms, it accounted for 26.8% of
the total value (Chart 5-3). Cheques with value above
QR 1 million comprised 58.2% of total cheques,
although their volume was only 1% of the total number
of cheques processed. From this view-point, it was
imperative for the banks to maintain adequate clearing
account liquidity for the smooth processing of the highvalue cheques without causing any delays/gridlock to
the payment and settlement system.

Stability Issues
In today’s world, technological advancements along
with interconnectedness of the financial systems across
global markets hold the potential to spread a crisis
from one country to the rest of the world as regulation
and legislation strives to keep pace with technological
innovations. Given the uncertain consequences that
disequilibrium in the payment systems could bring on

ق�ضايا اال�ستقرار
 حيث التقدم التكنولوجي �إىل جانب الرتابط بني،يف عامل اليوم
 ف�إن لدى الأ�سواق �إمكانية،النظم املالية يف الأ�سواق العاملية
ن�شر الأزمة من بلد �إىل بقية العامل نظر ًا لأن خدمات التنظيم
 ونظرا.والت�شريع ت�سعى جاهدة ملواكبة االبتكارات التكنولوجية
للنتائج غري امل�ؤكدة التي �سيجلبها اخللل يف �أنظمة الدفع على
 ويف. ف�إن �أنظمة الدفع لها �أهمية خا�صة،اال�ستقرار املايل

the financial stability, payment systems have special
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importance. In the next few sections, we examine
the different risks associated with the payment and
settlement system in Qatar.

Liquidity Risk
Payment processing requires liquidity, i.e., assets to
pay for interbank claims arising from payment transfers.
One form of liquidity is the possibility to have negative
positions, whereby the settlement institution provides
the necessary credit on an intra-day basis. QCB, to
protect the payment system from any kind of liquidity
shortage, provides a facility to avail intra-day credit
(IDC) for the participating banks. However, continuous
supply of IDC by the central bank in the system may
indicate vulnerability of the payment system. During
the year 2015, daily aggregate intraday credit provided
to banks was below the aggregate clearing balance for
more than 80% of the days. Also, the average intraday
credit provided by the system was less than 5% of the
total clearing balance for the major part of the year.
(Chart 5-4). Based on the analysis of data on intra-day
credit availed by banks participating in the clearing and
settlement system and the clearing liquidity available
with the respective banks at the end of each day, it can
be concluded that the system did not face any instance

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

 ندر�س خمتلف املخاطر املرتبطة بنظام،الف�صول القليلة املقبلة
.الدفع والت�سوية يف قطر

خماطر ال�سيولة
 مثل موجودات لدفع املطالبات،تتطلب عمليات الدفع توفر �سيولة
 و�أحد �أ�شكال ال�سيولة.النا�شئة بني البنوك عن دفع التحويالت
، حيث توفر م�ؤ�س�سات الت�سوية،هو احتمال �أن يكون املوقف �سلبي
 ويقدم م�صرف قطر.القرو�ض الالزمة على �أ�سا�س اليوم الواحد
-حلماية نظام الدفع من �أي نوع من نق�ص ال�سيولة-املركزي
، على �أن.ت�سهيالت الئتمان ذات اليوم لواحد للبنوك امل�شاركة
ا�ستمرار امل�صرف املركزي يف تقدمي ائتمان اليوم الواحد قد
 كان،2015  وخالل عام.ي�شري �إىل وجود �ضعف يف نظام الدفع
االئتمان اليومي الكلي املقدم للبنوك دون ر�صيد املقا�صة الكلي
 كان متو�سط االئتمان اليومي، �أي�ضا. من الأيام٪80 يف �أكرث من
 من �إجمايل ر�صيد املقا�صة٪5 الذي يقدمه النظام �أقل من
 وا�ستناد ًا �إىل حتليل.)4-5  (ر�سم بياين.جلزء كبري من ال�سنة
 ف�إن اال�ستفادة من البنوك،البيانات على االئتمان اليوم الواحد
 وال�سيولة املتوفرة لدى،امل�شاركة يف نظام املقا�صة والت�سوية
 ميكن ا�ستنتاج �أن النظام،البنوك منها يف نهاية مقا�صة كل يوم
مل يواجه �أي نوع من ال�ضيق يف توافر ال�سيولة لغر�ض ت�سوية
.املدفوعات خالل عام كامل

of tightness in availability of liquidity for the purpose of
settlement of payments during the whole year.
Chart 5-4: Intra-day credit
and clearing liquidity

The vulnerability in the payment system can be also
assessed on the basis of extent to which each bank
reaches its lowest level in their intraday clearing account
balance (Chart 5-5). The daily maximum negative
Financial Stability Review 2015

 و�سيولة، االئتمان خالل اليوم:4-5 ر�سم بياين
املقا�صة باملليار ريال

ميكن تقييم �ضعف نظام الدفع �أي�ض ًا على �أ�سا�س مدى بلوغ كل
 (ر�سم.بنك �أدنى م�ستوى له يف ت�سوية ر�صيد التقا�ص اليومي
) وقد تراوح احلد الأق�صى للر�صيد ال�سلبي اليومي5-5 بياين
 وبقي ر�صيد الإقفال يف و�ضع �إيجابي.2.37 ريال �إىل0.08 بني
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balance ranged between QR 0.08 – 2.37 billion. The
closing balance in the system remained positive during
most days of the year and thus, it can be concluded

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

 ف�إنه ميكن �أن نخل�ص �إىل �أنه، وبالتايل،خالل معظم �أيام ال�سنة
.ال يوجد نوع من �أزمة ال�سيولة يف التداول اليومي خالل العام

that there was no instance of intraday liquidity crunch
during the year.

Chart 5-5: Volatility in the intraday clearing balance

 التقلبات يف ر�صيد املقا�صة خالل اليوم:5-5 ر�سم بياين

In case of retail transactions through low-value cheques

 من خالل،فيما يتعلق مبعامالت التجزئة ذات القيمة املنخف�ضة
ال�شيكات واملعامالت التي تتم من خالل �أجهزة ال�صراف الآيل
 قد يواجه نظام الدفع �ضغوط ال�سيولة �إذا كان،ونقاط البيع
ر�صيد املقا�صة املتوفر غري كايف عندما يتم �إجناز هذه املعامالت
 ويوفر. وكمية كبرية من حتويل الأموال تتم،�ساعات ما بعد العمل
م�صرف قطر املركزي ال�سيولة عن طريق "قرو�ض �آلية" بتكلفة
 جل�أت البنوك �إىل مثل،2015  وخالل عام. للبنك املعني٪4.5
�أ) وكان املبلغ الإجمايل٦-5  مرة (ر�سم بياين46 هذه القرو�ض
2.88 للقرو�ض الآلية" التي ا�ستفادت منها البنوك خالل العام
مليار ريال وقد توزعت احلاجة للح�صول على القرو�ض الآلية
 مليار ريال يف ال�شهر0.2 بالت�ساوي تقريب ًا خالل العام مبتو�سط
 يف حني ا�ستفادت البنوك مبا،خالل الن�صف الأول من العام
 مليار ريال يف ال�شهر من يف الن�صف الثاين من0.28 متو�سطة
 مليون25 ريال و10  وتراوحت قيمة القر�ض الآيل بني.العام
 مليون50 ريال و25  يف حني تراوحت بني،ريال يف ربع احلاالت
 وا�ستناد ًا �إىل.)ب٦-5  (ر�سم بياين.دوالر يف خم�س احلاالت
 ميكن ا�ستنتاج �أن نظام الدفع مل تواجهه،التحليل الوارد �أعاله
.�أي �ضغوط �سيولة كبرية خالل الفرتة قيد النظر

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
2015, banks took recourse to such loans 46 times (Chart
5-6A). The total amount of ‘auto loans’ availed by the
banks during the year was QR 2.88 billion. The need
for auto loans was almost evenly distributed during
the year as an average of QR 0.20 billion per month
was availed by the banks during the first half of the
year while an average of QR 0.28 billion per month was
availed by the banks during the second half of the year.
The value of auto loans taken ranging between QR 10
and 25 million on one-fourth of the occasions while it
ranged between QR 25 and 50 million on another onefifth of the occasions. (Chart 5-6B). Based on the above
analysis, it may be concluded that the payment system
did not encounter any significant liquidity pressures
during the period under consideration.
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 التوزيع ال�شهري للقرو�ض الآلية:�أ٦-5 ر�سم بياين

Chart 5-6A: Month-wise distribution of Auto loan

Liquidity Concentration Risk
Liquidity concentration risk in the clearing system
emanates when liquidity, i.e., ability for the financial
institution to meet its obligations as and when they
arise, is concentrated in the hands of a few banks by
virtue of consolidation, specialisation or cost structure.
This has the potential to influence the process of
smooth settlement in case there is a failure of any of
these banks and consequently, affecting the rest of
the participants in the settlement system. Whether or
not there is concentration persisting in the payment
and settlement system, a measure of the normalized
Herfindahl Index (HI) of daily closing balance in
the clearing account of the participating banks is
conducted1. It is observed that the index remained in
low to medium concentration region (Chart 5-7) for the

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

 هام�ش القرو�ض الآلية:ب٦-5 ر�سم بياين
Chart 5-6B: Range of Auto loans

خماطر تركزات ال�سيولة
خماطر تركز ال�سيولة يف نظام املقا�صة تن�ش�أ عندما تكون
 �أي قدرة امل�ؤ�س�سة املالية على تلبية التزاماتها ح�سب-ال�سيولة
 ترتكز يف �أيدي عدد قليل من البنوك بحكم-وعند ظهورها
 هذا قد ي�ؤثر يف عملية. �أو التخ�ص�ص �أو هيكل التكاليف،التجميع
الت�سوية ال�سل�سلة يف حالة وجود ف�شل لدى �أي من هذه البنوك
 ما �إذا.وبالتايل ي�ؤثر ذلك على بقية امل�شاركني يف نظام الت�سوية
،كان �أو مل يكن هناك تركيز م�ستمر يف نظام الدفع والت�سوية
يتم �إجراء قيا�س مل�ؤ�شر هريفندهال لر�صيد الإقفال اليومي يف
 وقد لوحظ �أن امل�ؤ�شر ال.1 ح�ساب املقا�صة مع البنوك امل�شاركة
يزال ما بني منطقة الرتكيز املتو�سطة �إىل املنخف�ضة (ر�سم
؛ حيث متو�سط2015 ) بالن�سبة لغالبية �أيام العام7-5 بياين
 يف حني �أن احلد الأق�صى لقيمة،0.05 القيمة ملدة �سنة كاملة
.0.256 امل�ؤ�شر الم�س

majority of the days during the year 2015; the average
value for the entire year being 0.05 while the maximum
value of the index touched 0.256.

Chart 5-7 Herfindahl index of liquidity concentration

1

Defined as
, where
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.
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 م�ؤ�شر هريفنداهل لرتكزات ال�سيولة:٧-5 ر�سم بياين

.) ترتاوح قيمة امل�ؤ�شر بني �صفر (ال يوجد تركيز) �إىل واحد (الرتكيز الأق�صى. هو عدد من البنوكN  حيث١
 حتدد. حيث تركيز عال0.18  يف حني تعترب القيم فوق، عموما تركيز منخف�ض0.1 تعترب قيم م�ؤ�شر ت�صل
.منطقة و�سطى منطقة تركيز املتو�سطة
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Payment Concentration Risk
In a payment and settlement system, concentration
of payment obligations with a few banks pose risk as
inability to meet obligations or a delayed settlement
could give arise to a gridlock situation and jeopardise
the stability of the entire system. In case of payment
and settlement system in Qatar, this risk is analysed
through a payment concentration index based on
daily data for the entire year: the Herfindahl index of
payments concentration (HIPayments), where:

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

خماطر تركز املدفوعات
 ي�شكل تركز التزامات الدفع مع عدد،يف نظام الدفع والت�سوية
قليل من البنوك خطر ًا يف عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته
�أو ت�أخر الت�سوية وهو ما ميكن �أن تن�ش�أ عنه حالة جمود وتهديد
، ويف حالة نظام الدفع الت�سوية يف قطر.ال�ستقرار النظام ب�أكمله
يتم حتليل هذه املخاطر من خالل م�ؤ�شر تركيز دفع ا�ستناد ًا
 م�ؤ�شر هريفنداهل لرتكز:�إىل البيانات اليومية ملدة �سنة كاملة
 حيث،)املدفوعات
قيمة امل�ؤ�شر= �إجمايل مربع خارج ق�سمة مدفوعات البنك على
.�إجمايل املدفوعات لكل البنوك

A high value of HI indicates high concentration while a
low value of HI implies low concentration.
The time-series data for 2014 and 2015 (Chart 5-8)
revealed that the highest and lowest values of the
index were 0.173 and 0.030, respectively, in 2014 as
compared to 0.111 and 0.025, respectively, in 2015.
The value of the index was less than 0.1 during major
part of the year in 2015 which indicates low risk of
payment concentration. The standard deviation of
the index was 0.016 in 2015 as compared to 0.020 in
2014. The measure of the standard deviation indicated
that, as compared to 2014, the index has been more
stable in 2015. Accordingly, it may be concluded that
payment concentration risk remained low in 2015.

Chart 5-8: Herfindahl index of payment concentration
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 يف حني �أن،والقيمة العالية للم�ؤ�شر ت�شري �إىل تركيز عايل
.انخفا�ض قيمة امل�ؤ�شر تعني تركيز منخف�ض
 (ر�سم2015 و2014 ك�شفت بيانات ال�سال�سل الزمنية لعامي
0.030 و0.173 ) �أن �أعلى و�أدنى قيم امل�ؤ�شر كانت٨-5 بياين
 على0.025 و0.111  باملقارنة مع2014  يف عام،على التوايل
 خالل0.1  وكانت قيمة امل�ؤ�شر �أقل من.2015  يف عام،التوايل
 مما ي�شري �إىل انخفا�ض،2015 اجلزء الأكرب من ال�سنة يف عام
0.016  وكان االنحراف املعياري للم�ؤ�شر.خماطر تركز الدفع
 وي�شري مقيا�س.2014  يف عام0.020  باملقارنة مع2015 يف عام
 كان امل�ؤ�شر،2014 االنحراف املعياري �إىل �أنه باملقارنة مع عام
 ف�إنه ميكن، وبناء على ذلك.2015 �أكرث ا�ستقرار ًا يف عام
.2015 ا�ستنتاج �أن خماطر تركز الدفع ظلت منخف�ضة يف عام

 م�ؤ�شر هريفنداهل لرتكز املدفوعات:٨-5 ر�سم بياين
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The stability of a payments system can be assessed by
observing the Node Risk, which indicates whether there
is any risk for a system constituting of banks that hold
liabilities against each other, that is, the potential of risk
emanating from each node to the rest of the system as
any settlement transaction involves both a paying bank
and a receiving bank. Risk might arise in case there is
a problem at either of the two ends. A participating
bank holds systemic importance in the P&S system if
its share in the turnover of payments transaction is high
as compared to other banks. This leads us to define
Node Risk for a given bank (X):

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

ميكن تقييم ا�ستقرار نظام املدفوعات من خالل مراقبة عقد
مما يدل على ما �إذا كان هناك �أي خطر لنظام مكون، املخاطر
من البنوك التي حتمل مطلوبات بع�ضها �ضد البع�ض الآخر وهذا
 حيث �أن،هو احتمال املخاطر املنبثقة من كل عقدة لبقية النظام
 وقد.�أي �صفقة ت�سوية ي�شمل كل من بنك الدفع وبنك اال�ستالم
 و�إذا كان.تن�ش�أ خماطر يف حالة وجود م�شكلة يف �أي من طرفني
،البنك امل�شارك له �أهمية نظامية يف منظومة الدفع والت�سوية
ف�إن ح�صته يف دوران معامالت املدفوعات عالية باملقارنة
 يقودنا �إىل حتديد عقدة املخاطر لبنك.مع البنوك الأخرى
:)X( معني
املبالغ امل�ستلمة+عقدة املخاطر لـ �س= (املبالغ املدفوعة من �س
�إجمايل املبالغ/)لـ �س

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 48.5% of the total turnover of financial transactions
in 2015 as compared to 48% in 2014. 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 decreased from 72.3% in 2014
to 64.1% in 2015 (Chart 5-9).

Chart 5-9: Node risk of payment concentration
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ويتم التحليل على م�ستوى البنك حل�ساب عقدة خماطر بنك
 وت�شري قيم عقد املخاطر �إىل �أن.من البنوك الفردية يف قطر
 من حجم التداول٪48.5 الثالثة بنوك الأكرث ن�شاطا �شكلت
 يف٪48  باملقارنة مع2015 الإجمايل للمعامالت املالية يف عام
 ف�إن ما يقرب من ن�صف ن�شاط الدفع، وبعبارة �أخرى.2014 عام
تكون معر�ضة للخطر �إذا كان الثالثة الأكرث ن�شاط ًا قد �شهدت
، ومن ناحية �أخرى.�صعوبات من حيث الوفاء ب�سداد االلتزامات
انخف�ضت املعامالت املالية التي متت عرب البنوك ال�سبعة الأكرث
 (ر�سم.2015  يف عام٪64،1  �إىل2014  يف٪72.3 ن�شاطا من
.) ٩-5 بياين
٪  عقد خماطر تركزات الدفع:٩-5 ر�سم بياين
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Credit Risk
In the context of clearing and settlement, credit risk
manifests when a participant of the payment and
settlement system is unable to fully meet its financial
obligations within the system either when due or at
any time in the future. Following the international best
practices, Qatar Central Bank conducts the oversight
of various payment instruments which ensures an

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

خماطر االئتمان
 تظهر خماطر االئتمان عندما يكون،يف �سياق املقا�صة والت�سوية
�أحد امل�شاركني يف نظام الدفع والت�سوية غري قادر على الوفاء
 �إما عند ا�ستحقاقها �أو يف،التام بالتزاماته املالية داخل النظام
 يقوم، وباتباع �أف�ضل املمار�سات الدولية.�أي وقت يف امل�ستقبل
م�صرف قطر املركزي ب�إجراء الرقابة على و�سائل الدفع املختلفة
.التي ت�ضمن الأداء الفعال وال�سل�س لنظام الدفع والت�سوية

efficient and smooth functioning of the payment and
settlement system.
As settlement of payments are done in an RTGS
(real time gross settlement) system with the central
bank acting as the settlement bank, it ensures that
transactions are not subjected to any waiting period
and are settled as soon as they are processed. Interbank 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’.
An analysis of the ‘Auto Loans’ accessed by the
participants during the year reflected that the system
did not encounter any significant stress during anytime
in 2015 (Chart 5-6 A & B).

Governance Infrastructure
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.
Table 5-2 provides some relevant indicators of
corporate governance for the domestic banks, classified
according to Islamic and commercial, respectively.
Islamic banks, on average, are smaller in size, which
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 تظهر خماطر االئتمان عندما يكون،يف �سياق املقا�صة والت�سوية
�أحد امل�شاركني يف نظام الدفع والت�سوية غري قادر على الوفاء التام
 �إما عند ا�ستحقاقها �أو يف �أي وقت،بالتزاماته املالية داخل النظام
 يقوم م�صرف قطر، وباتباع �أف�ضل املمار�سات الدولية.يف امل�ستقبل
املركزي ب�إجراء الرقابة على و�سائل الدفع املختلفة التي ت�ضمن
 وملا كانت ت�سوية.الأداء الفعال وال�سل�س لنظام الدفع والت�سوية
املدفوعات تتم يف (الوقت احلقيقي للت�سوية الإجمالية) ف�إن نظام
 ي�ضمن،الدفع مع امل�صرف املركزي القائم بدور بنك الت�سوية
 ويتم ت�سويتها يف �أقرب،�أن املعامالت ال تخ�ضع لأية فرتة انتظار
 ويتم ا�ستبعاد خماطر االئتمان بني البنوك.وقت عند معاجلتها
 هذا.الناجت عن تخلف الت�سوية يف نظام الدفع بهذه الطريقة
 يتطلب كميات كبرية ن�سبيا من ال�سيولة لتكون، ومع ذلك،النظام
 م�صرف قطر املركزي يوفر �سيولة للبنوك، يف حالة قطر.متوفرة
" ويف حتليل للقرو�ض الآلية."امل�شاركة من خالل "القرو�ض الآلية
 يعك�س �أن،يتبني �أن الو�صول �إليها من قبل امل�شاركني خالل العام
.2015 النظام مل ي�صادف �أية �إجهاد كبري خالل �أي وقت يف عام
.) �أ و ب٦-5 (ر�سم بياين

هيكل احلوكمة
 الكثري من2016-2011 ت�ضع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
الرتكيز على احلوكمة يف جميع جماالت الأن�شطة مثل ال�سيا�سات
 والتن�سيق،اال�سرتاتيجية والتخطيط وامليزانية والإدارة املالية
 و�إدارة الأداء يف م�شاريع، وتنمية املوارد الب�شرية،التنظيمي
تهدف لرفع م�ؤ�س�سات قطر لت�صل �إىل �أف�ضل م�ستوى من
.املمار�سة
 بع�ض امل�ؤ�شرات ذات ال�صلة حلوكمة٢-5 ويقدم اجلدول
 وفق ًا للت�صنيف امل�صريف الإ�سالمي،ال�شركات للبنوك املحلية
، يف املتو�سط، والبنوك الإ�سالمية. على التوايل،والتجاري
201٥ تقرير اال�ستقرار املايل
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also manifests itself in the average total assets per
bank under each category i.e., in 2015 it was QR 128
billion for conventional banks as compared to QR 76
billion for Islamic banks. Average number of members
of Board of Directors in Islamic banks stood at 9.5 while
the same for conventional banks were 8.8. Although
the average number of members with expertise in
banking and finance in Islamic banks outweigh those
in commercial banks, the latter has relatively higher
share of members with specialization in petroleum
and natural gas, on average, presumably reflective
of the differences in banks’ business philosophy and
customer orientation.

 والذي يظهر �أي�ض ًا يف متو�سط جمموع،هي �أ�صغر يف احلجم
128  كان2015 املوجودات يف البنك حتت كل فئة �أي �أنه يف عام
 مليار ريال للبنوك76 مليار ريال للبنوك التقليدية باملقارنة مع
 وبلغ متو�سط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف البنوك.الإ�سالمية
.8.8  يف حني �أن العدد للبنوك التقليدية كان،9.5 الإ�سالمية
وعلى الرغم من �أن متو�سط عدد الأفراد ذوي اخلربة يف جمال
الأعمال امل�صرفية والتمويل يف امل�صارف الإ�سالمية تفوق تلك
 وهذه الأخرية لديها ح�صة �أكرب،املوجودة يف البنوك التجارية
ن�سبيا من الأع�ضاء مع التخ�ص�ص يف �صناعة البرتول والغاز
 وهذا يعك�س االختالفات يف فل�سفة العمل، يف املتو�سط،الطبيعي
.لدى البنوك وتوجه العمالء
 جمموعة خمتارة من م�ؤ�شرات:٢-5 جدول
٢٠١٥ حوكمة ال�شركات يف عام

Table 5-2 : Select corporate governance indicators
for banks in 2015

�إ�سالمية

تقليدية

Islamic

Conventional

Number of banks

4

6

Average total assets per bank in
2015 (QR billion)

76

128

عدد البنوك
متو�سط �إجمايل املوجودات لكل بنك
2015 باملليار ريال يف عام
ال�سمات العامة

Average number of members
of Board of Directors

9.5

8.8

متو�سط عد �أع�ضاء جمل�س الإدارة

Average number of
executive members

3.3

2.7

متو�سط عدد الأع�ضاء التنفيذيني

Board characteristics

Average number of members
with expertise in

متو�سط عدد الأع�ضاء اخلرباء

Banking and insurance

6.0

4.7

يف امل�صرفية والت�أمني

Petroleum and natural gas

0.3

0.8

يف البرتول والغاز

Regulatory Infrastructure
QCB regulates and supervises the banks and financial
entities licensed by it as also formulates and conducts
monetary policy. The QFMA is the regulator of the
securities market, while the Qatar Financial Centre
(QFC) Regulatory Authority was established by the
government of Qatar in 2005 to attract international
financial services and multinational corporations to
grow and develop the market for financial services
in the region. The QCB, QFCRA and QFMA worked
together to develop a strategic plan for financial
sector regulation in the context of both the Qatar
National Development Strategy 2011-2016 and the
Financial Stability Review 2015

البنية الأ�سا�سية التنظيمية
ينظم م�صرف قطر املركزي وي�شرف على البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية املرخ�ص لها من قبله كما �أنه ي�صيغ ويدير ال�سيا�سة
 وهيئة قطر للأ�سواق املالية هي املنظم ل�سوق الأوراق.النقدية
 يف حني مت ت�أ�سي�س هيئة تنظيم مركز قطر للمال،املالية
 جلذب اخلدمات املالية2005 من قبل حكومة قطر يف عام
الدولية وال�شركات املتعددة اجلن�سيات على النمو والتطور يف
 وعملت الهيئات الثالث مع ًا.�سوق اخلدمات املالية يف املنطقة
لو�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتنظيم القطاع املايل يف �إطار كل من
 قطر ور�ؤية قطر2016-2011 ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
 وح�سن �سري العمل يف نظم املدفوعات والت�سوية.2030 الوطنية
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تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

Developments in Financial Infrastructure

Qatar National Vision 2030. 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. The banking sector
in Qatar is subject to supervisory oversight, comprising
of

on-sight

inspection

and

offsite

surveillance.

 التي توفر،غري ممكن �إال يف ظل وجود البنية التحتية الالزمة
.للم�شاركني يف ال�سوق ت�سوية �آمنة و�سل�سة وفعالة ملعامالت الدفع
، و�أنظمة املقا�صة، والدفع،وت�شمل هذه البنية التحتية التداول
جنب ًا �إىل جنب مع منظم ب�شكل �صحيح للت�شريع القطاعي الذي
.ينظم �سري عمل هذه البنية التحتية على امل�ستوى الوطني
 امليدانية،القطاع امل�صريف يف قطر يخ�ضع للرقابة الإ�شرافية
. ومت تزويد البنوك مبجموعة �شاملة من التعليمات.واملكتبية
وتر�سل حتديثات وتعديالت على هذه التعليمات للبنوك على
.�أ�سا�س منتظم

Banks have been provided with a comprehensive
set of instructions. Updates and modifications to
these instructions are communicated to banks on a
regular basis.

Concluding Remarks
Towards the goal of an efficient payment and settlement
system, QCB implemented the best international
practices in this area. The evidence appears to indicate
that the systemic risks to the payments and settlement
systems are limited. Several of the policy initiatives
undertaken during the year appear to have had a
salutary effect on the liquidity infrastructure. The system
did not face any systemic risk that could endanger the
stability of the overall financial system. The regulatory
and governance infrastructures supported the broad
goals, in line with the envisaged vision for the financial

املالحظات اخلتامية
 نفذ م�صرف،من �أجل حتقيق هدف كفاءة نظام الدفع والت�سوية
 ويبدو �أن.قطر املركزي �أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا املجال
الأدلة ت�شري �إىل �أن املخاطر النظامية لنظم املدفوعات والت�سوية
 وتظهر العديد من مبادرات ال�سيا�سة التي متت خالل.حمدودة
 و�أن.هذا العام �أن لها ت�أثري مفيد على البنية التحتية لل�سيولة
النظام ال يواجه �أي خطر يهدده �أو يشكل خطر ًا على ا�ستقرار
 البنى التحتية التنظيمية واحلوكمة دعمت.النظام املايل العام
 وذلك مت�شيا مع الر�ؤية املتوخاة للقطاع املايل،الأهداف العامة
.يف البالد

sector in the country.
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