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كلمة �سعادة حمافظ م�سرف قطر املركزي

اخلام�ص  ال�ضنوي  تقريره  يقدم  اأن  املركزي  قطر  م�ضرف  ي�ضر 

والثالثني الذي يناق�ص اأهم التطورات القت�ضادية واملالية التي �ضهدها 

ق�ضمني  من  التقرير  ويتاألف  2011م.  عام  خالل  القطري  القت�ضاد 

يت�ضمنان �ضبعة ف�ضول، يتناول الق�ضم الأول منهما اأحدث التطورات يف 

القت�ضاد املحلي مبا يف ذلك الناجت املحلي الإجمايل وم�ضتويات الأ�ضعار 

والقوى العاملة بالإ�ضافة اإىل املالية العامة، بينما يتناول الق�ضم الثاين 

تطورات القطاع النقدي وامل�ضريف واملايل والتجارة اخلارجية وميزان 

املدفوعات.

نتيجة  ا�ضتقرار  عدم  2011م  عام  خالل  العاملي  القت�ضاد  �ضهد 

ملا ت�ضهده العديد من القت�ضادات املتقدمة من م�ضكالت يف ال�ضيا�ضة 

املالية والديون ال�ضيادية. وعلى الرغم من اأن الإجراءات التي اتخذها 

اقت�ضادية جديدة،  اأزمة  اندلع  اإىل جتنب  اأدت  ال�ضيا�ضات قد  �ضانعو 

اإل اأن الو�ضع القت�ضادي العاملي ل يزال قريبًا من حافة اخلطر، ومل 

تنق�ضع بعد خماطر الركود.

يف  ملحوظًا  منــوًا  قطر  �ضجلت  التطورات،  هذه  من  الرغم  وعلى 

بعد  العام  هذا  خالل   %36.3 بن�ضبة  ال�ضمي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

اأن �ضهدت انتعا�ضًا قويًا عام 2010م بف�ضل الزيادة امل�ضتمرة يف اأ�ضعار 

النفط العاملية وات�ضاع نطاق ا�ضتخدام القدرات اخلا�ضة بقطاع النفط 

والغاز. لقد اأدت الزيادة يف اأ�ضعار النفط اإىل ازدياد التوازنات الداخلية 

واخلارجية، مما اأدى اإىل حتقيق فائ�ص يف ميزانية الدولة بحوايل 54 

مليار ريال قطري ويف احل�ضاب اجلاري مبيزان املدفوعات بنحو 189 

مليار ريال قطري.

اخلا�ص  موقفه  املركزي  قطر  م�ضرف  بــّدل  2011م،  عام  خالل 

بال�ضيا�ضة النقدّية م�ضريًا اإىل نظام �ضعر فائدة مي�ّضر يف ظّل الت�ضّخم 

التي  املالئمة  والتنظيمية  الحرتازية  التدابري  مع  وبالتزامن  احلميد. 

الئتمان  تدّفق  زيــادة  اإىل  التحفيز  �ضيا�ضة  اأّدت  امل�ضرف،  اتخذها 

الإنتاجية لالقت�ضاد دون ممار�ضة �ضغوط كبرية على  القطاعات  اإىل 

اأ�ضعار الفائدة. عالوة على ذلك، �ضاعدت الإجراءات ال�ضتباقّية لإدارة 

ال�ضيولة الهيكلية على حت�ضني ظروف ال�ضيولة على الرغم من انخفا�ص 

التدابري  النقدية  التطورات  عك�ضت  وقد  العام.  خالل  ال�ضيولة  فائ�ص 

والتي عّززت مرونة  امل�ضرف  اتخذها  التي  العامة  بال�ضيا�ضة  اخلا�ضة 

النظام املايل وحافظت على زخم النمو خالل العام.

اأ�ضمى  يرفع  اأن  املنا�ضبة  بهذه  املركزي  قطر  م�ضرف  ويت�ضرف 

اآيات ال�ضكر والتقدير اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن 

واإىل  الأمني  �ضمو ويل عهده  واإىل  املفدى  البالد  اأمري  ثاين،  اآل  خليفة 

معايل رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير اخلارجية ملا يحظى به امل�ضرف من 

Foreword by H.E. the Governor of Qatar Central Bank

Qatar Central Bank (QCB) presents its thirty fifth Annual 
Report which discusses the most significant economic and 
financial developments witnessed in the Qatari economy 
during 2011. The report has two parts containing seven 
chapters. The first part deals with the latest developments 
in the economy, including Gross Domestic Product (GDP), 
prices and labor force, and public finance. The second part 
discusses developments in the monetary, banking and 
financial sector, foreign trade, and balance of payments.

During 2011, the world economy experienced instability 
as a result of witnessing many of the developed economies 
of the problems in fiscal policy and sovereign debt. Despite 
the fact that the actions taken by policy makers led to 
avoid the outbreak of a new economic crisis, but a global 
economic situation is still close to the edge of danger, not 
yet clears the risk of recession.

Despite these developments, Qatar recorded an 
impressive nominal GDP growth rate of 36.3% during the 
year after making a strong rebound in 2010 buoyed by the 
persistent increase in international oil prices and greater 
capacity utilization of oil and gas sector. The increase in 
oil prices resulted in higher internal and external balances, 
leading to a surplus in the State’s budget of around QR 
54 billion, and in the current account of the balance of 
payments by around QR 189 billion.

During 2011, the QCB changed its monetary policy 
stance and signaled a soft interest rate regime in 
the backdrop of benign inflation. In conjunction with 
appropriate prudential and regulatory measures, the policy 
initiatives resulted in higher flow of credit to the productive 
sectors of the economy without much pressure on interest 
rates. Moreover, proactive management of structural 
liquidity ensured comfortable liquidity conditions despite 
the reduction in surplus liquidity during the year. Summing 
up, monetary developments were reflective of the policy 
measures undertaken by the QCB, which enhanced the 
resilience of the financial system while sustaining the 
growth momentum during the year.

QCB extends great thanks and gratitude to H.H. The 
Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, to H.H. The Heir 
Apparent, and to H.E. The Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs for their continuous support and assistance. 
Thanks and appreciation is also conveyed to government 
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

اإجمايل الناجت

2011م  عــام  خــالل  قطر  لــدولــة  الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  �ضهد 

املا�ضي،  القرن  نهايات  منذ  بداأت  الذي  القوي  النمو  وترية  ا�ضتئناف 

وا�ضتمرت خالل العقد الأول من القرن احلايل، وذلك با�ضتثناء تراجع 

يتجاوز  مل  2001م  عام  خالل  الإجمايل  املحلي  الناجت  �ضهده  طفيف 

2009م.  عــام  خــالل   %15.2 مــقــداره  اأكــر  بدرجة  وتــراجــع   ،%1.2

لدولة  الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  اأن  جنــد  امل�ضرية  تلك  وبا�ضتعرا�ص 

قطر يف عام 1999م مل يكن يزيد عن 45.1 مليار ريال، ومع التطور 

القت�ضادي الكبري واملذهل الذي �ضهدته دولة قطر خالل العقد الأول 

من القرن احلادي والع�ضرين قفز الناجت املحلي الإجمايل لي�ضجل نحو 

631.6 مليار ريال يف عام 2011م ليت�ضاعف الناجت املحلي الإجمايل 

النمو  معدل  ولي�ضارع  الفرتة،  تلك  خالل  �ضعفًا  ع�ضر  اأربعة  من  اأكرث 

خالل عام 2011م م�ضجاًل منوًا عن العام ال�ضابق )2010م( تبلغ ن�ضبته 

36.3% مقارنة بنمو ن�ضبته 30.2% خالل عام 2010م؛ لي�ضل بذلك 

اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل خالل عام 2011م نحو 631.6 مليار 

ريال مقارنة بنحو 463.5 مليار ريال خالل عام 2010م.

GDP

Gross Domestic Product (GDP) in the State of Qatar has 
continued its strong pace of growth during 2011, Which 
has started at the end of the last century and continued 
during the first decade of this century, with the exception 
of a marginal decline in GDP during 2001 by only 1.2% 
and a greater decline of 15.2% during 2009. Reviewing 
this march, we notice that GDP in Qatar during 1999 was 
only QR 45.1 billion. Along with the great and impressive 
economic development that has been witnessed in Qatar 
during the first decade of the twenty-first century, GDP 
jumped to QR 631.6 billion during 2011, resulting in a 
greater than 14-fold increase during this period. GDP 
growth has also accelerated during 2011, with a growth 
rate of 36.3% over 30.2% during 2010. Thereby, GDP stood 
at QR 631.6 billion during 2011 as compared to around QR 
463.5 billion during 2010.

Table (1-1) 
GDP Developments at  Current Prices

Economic Activity 2009 2010 2011 الن�صاط القت�صادي

Oil and Gas Sector 159,467 239,745 364,459 النفط والغاز

 Relative Share 44.8% 51.7% 57.7% الأهمية الن�ضبية

Growth Rate -30.76% 50.34% 52.02% معدل النمو

Non-oil and Gas Sectors 196,519 223,744 267,150 القطاعات غري النفطية

 Relative Share 55.2% 48.3% 42.3% الأهمية الن�ضبية

Growth Rate 3.83% 13.85% 19.40% معدل النمو

Grand Total 355,986 463,489 631,609 املجم�ع العام

Growth Rate -15.16% 30.20% 36.27% معدل النمو

جدول رقم )1-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million مليون ريال
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Oil and Gas Sector

The oil and gas sector witnessed a growth during 2011 
by QR 124.7 billion, or 52.0%, thereby its total output stood 
at QR 364.5 billion, as compared to an increase by QR 80.3 
billion, or 50.3%, during the previous year. This growth is 
mainly attributed to the higher international oil prices.

Developments in the oil and gas sector output during 
2011 have resulted in increasing its relative share of GDP 
at current prices by 6 percentage points. As a result its 
relative importance increased from 51.7% during 2010 to 
57.7% during this year. The growth, which was witnessed 
in the oil and gas sector during 2011, recorded 74.2% of 
total GDP growth at current prices.

قطاع النفط والغاز

قيمته  بلغت  منــوًا  2011م  عــام  خــالل  والــغــاز  النفط  قطاع  �ضهد 

نحو  اإىل  ناجته  اإجمايل  لي�ضل   %52.0 ون�ضبته  ريــال  مليار   124.7

ريال  مليار   80.3 مقداره  بنمو  مقارنًة  وذلــك  ــال،  ري مليار   364.5

ون�ضبته 50.3% خالل العام ال�ضابق 2010م؛ وتعزى هذه الزيادة ب�ضفة 

اأ�ضا�ضية اإىل زيادة اأ�ضعار النفط يف الأ�ضواق الدولية.

خالل  والغاز  النفط  قطاع  ناجت  �ضهدها  التي  التطورات  اأدت  وقد 

املحلي  الــنــاجت  اإجــمــايل  يف  الن�ضبية  ح�ضته  زيـــادة  اإىل  2011م  عــام 

بالأ�ضعار اجلارية مبقدار �ضتة نقاط مئوية لرتتفع بذلك اأهميته الن�ضبية 

من نحو 51.7% يف العام ال�ضابق 2010م لت�ضل اإىل نحو 57.7% هذا 

النفطي خالل  القطاع  �ضهدها  التي  الزيادة  اإن  بالذكر  العام. وجدير 

الناجت  اإجمايل الزيادة يف  عام 2011م بلغت ن�ضبتها نحو 74.2% من 

املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية.

�سكل رقم ) 1-1(

الناجت املحلي االإجمايل

Figure No. (1-1)
Gross Domestic Product

النفط والغاز القطاعات غري النفطية
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Table (1-2)
Contribution to Growth in Nominal GDP

Items 2009 2010 2011 الزيادة املحققة يف:

Oil Sector -70,845 80,278 124,714 القطاع النفطي

Contribution to Total 111.4% 74.7% 74.2% امل�ضاهمة يف الإجمايل

Non-Oil Sector 7,249 27,225 43,406 القطاعات غري النفطية

Contribution to Total -11.4% 25.3% 25.8% امل�ضاهمة يف الإجمايل

Total Change in GDP -63,596 107,503 168,120 اإجمايل الزيادة يف الناجت

جدول رقم )2-1(
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي

Non-oil and Gas Sectors

The output of Non-Oil-Non-Gas sectors (NONG) 
continued its pace of growth, though it was slightly 
stronger this year compared to the previous year output, 
with an increase by QR 43.4 billion, or 19.4%, compared 
to an increase by only 13.9% during the previous year, 
reaching to QR 267.2 billion during 2011 compared to QR 
223.7 billion in the previous year. Thereby, NONG sectors 
contributed by around 25.8% in the total GDP growth at 
current prices during 2011. The performance of the NONG 
sectors was mostly positive during 2011; as all NONG 
sectors have witnessed an increase in their nominal 
GDP, except for Building and Construction sector, which 
experienced a third year of decline respectively, indicating 
that it is still influenced by the implications of the global 
financial crisis that has mainly emerged from the collapse 
of the real estate market in the United States. 

Viewing the NONG sectors by the nature of their output, 
the commodity production sectors* witnessed a positive 
growth during 2011. The nominal output of the commodity 
production sectors grew by more than QR 13.2 billion, or 
17.4%, in 2011 as compared to an increase by 23.8% in 
2010, following a decline by 17.8% in 2009, rising up to QR 
89.2 billion, constituting around 33.4% of the total Non-
Gas-Non-Oil nominal GDP, thereby losing 0.5 percentage 
point, compared to 33.9% in 2010. Real output of all 
commodity production sectors recorded a positive growth 
during 2011, except for the Building and Construction 
sector as mentioned earlier.

 
*Commodity Production sectors include: Agriculture and Fishing, Manufacturing, 
Water and Electricity, and Building and Construction sector.

 

ال�ضناعة  قطاع  البحر،  و�ضيد  الزراعة  قطاع  من:  كل  ت�ضمل  ال�ضلعي  الإنتاج  *قطاعات 

التحويلية، قطاع الكهرباء واملاء، واأخريًا قطاع الت�ضييد والبناء.

القطاعات غري النفطية

وا�ضل ناجت القطاعات غري النفطية وترية منوه، واإن جاءت هذا العام 

ب�ضكل اأقوى من مثيلتها اخلا�ضة بالعام ال�ضابق؛ حيث حقق زيادة مقدارها 

 %13.9 ن�ضبتها  تبلغ  بزيادة  مقارنًة   %19.4 ون�ضبتها  ريال  مليار   43.4

فقط خالل العام ال�ضابق لي�ضل ر�ضيده اإىل نحو 267.2 مليار ريال خالل 

عام 2011م مقارنًة بنحو 223.7 مليار ريال خالل العام ال�ضابق 2010م. 

وبذلك تكون القطاعات غري النفطية قد �ضاهمت بنحو 25.8% يف اإجمايل 

الزيادة التي �ضهدها الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية خالل عام 

النفطية  غري  القت�ضادية  القطاعات  اأداء  اأن  بالذكر  وجدير  التقرير. 

خالل عام 2011م جاء يف معظمه موجبًا حيث �ضهدت جميع القطاعات 

قطاع  با�ضتثناء  وذلك  لها  ال�ضمي  املحلي  الناجت  يف  زيادة  النفطية  غري 

ليعك�ص  التوايل  على  الثالث  للعام  تراجعًا  �ضهد  والــذي  والبناء  الت�ضييد 

ا�ضتمرار تاأثره بانعكا�ضات الأزمة املالية العاملية والتي ن�ضاأت يف الأ�ضا�ص 

من انهيار ال�ضوق العقاري بالوليات املتحدة الأمريكية.

اإىل القطاعات القت�ضادية غري النفطية وفقًا لطبيعة تلك  وبالنظر 

عام  خــالل  �ضهدت  ال�ضلعي*قد  الإنــتــاج  قطاعات  اأن  جند  القطاعات، 

ال�ضمي  ال�ضلعي  الإنتاج  قطاعات  ناجت  حقق  حيث  موجبًا،  منوًا  2011م 

خالل عام 2011م ارتفاعًا تزيد قيمته على 13.2 مليار ريال وتبلغ ن�ضبته 

نحو 17.4% مقارنة بارتفاع تبلغ ن�ضبته 23.8% يف العام ال�ضابق 2010م 

وذلك بعد تراجع معدله 17.8% يف العام الأ�ضبق 2009م لريتفع ر�ضيده 

اإىل نحو 89.2 مليار ريال م�ضكاًل نحو 33.4% من اإجمايل الناجت املحلي 

الإجمايل غري النفطي ال�ضمي؛ ليخ�ضر بذلك ن�ضف نقطة مئوية، حيث 

ال�ضمي  النفطي  املحلي غري  الناجت  اإجمايل  نحو 33.9% من  ي�ضكل  كان 

خالل العام ال�ضابق 2010م. ويالحظ اأن جميع قطاعات الإنتاج ال�ضلعي 

قد حققت منوًا موجبًا خالل عام 2011م وذلك با�ضتثناء قطاع الت�ضييد 

والبناء كما اأ�ضلفنا.

QR Million مليون ريال
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Table (1-3) 
Non-Oil and Gas GDP Development

Non Oil and Gas Sectors 2009 2010 2011 البيــــان

Commodity Production Sectors 61,325 75,933 89,160 قطاعات الإنتاج ال�صلعي

Relative Share 31.2% 33.9% 33.4% احل�ضة الن�ضبية

Growth Rate -17.8% 23.8% 17.4% معدل النمو

Service Sectors 135,194 147,811 177,990 قطاعات اخلدمات

Relative Share 68.8% 66.1% 66.6% احل�ضة الن�ضبية

Growth Rate 17.9% 9.3% 20.4% معدل النمو

Total 196,519 223,744 267,150 املجم�ع

Growth Rate 3.8% 13.9% 19.4% معدل النمو

جدول رقم )3-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

Table (1-4)
Contribution to Non-Oil and Gas GDP Growth

جدول رقم )4-1(
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي غير النفطي

Items 2009 2010 2011 الزيادة املحققة يف:

Commodity Production Sector -13,313 14,608 13,227 قطاعات الإنتاج ال�صلعي

Relative Share -183.7% 53.7% 30.5% امل�ضاهمة يف الإجمايل

Service Sectors 20,562 12,617 30,179 قطاعات اخلدمات

Relative Share 283.7% 46.3% 69.5% امل�ضاهمة يف الإجمايل

Non-Oil & Gas GDP 7,249 27,225 43,406 الناجت املحلي غري النفطي

Unlike the nominal output of the commodity production 
sectors, the nominal output of the Services sectors* 

witnessed a positive growth higher than the previous year, 
thereby its pace of growth has accelerated following a slow 
down for the second year respectively with an increase by 
QR 30.2 billion, or 20.4%, in 2011 compared to an increase 
by 9.3% in 2010 and growth rate of 17.9% during 2009, 
reaching around QR 178.0 billion. All Services sectors, 
without exception, have witnessed positive growth rates.

�ضهد  فقد  ال�ضلعي،  الإنتاج  لقطاعات  ال�ضمي  الناجت  غرار  وعلى 

الناجت ال�ضمي لقطاعات اخلدمات *منوًا موجبًا اأعلى من مثيله اخلا�ص 

العام  لتت�ضارع بذلك وترية منوه بعد تباطوؤ منوه خالل  بالعام املا�ضي 

ال�ضابق للعام الثاين على التوايل، حيث حقق ناجتها خالل عام 2011م 

معدله  بنمو  مقارنة   %20.4 ون�ضبتها  ريال  مليار   30.2 قدرها  زيادة 

العام  معدله 17.9% خالل  ومنو  ال�ضابق 2010م،  العام  9.3% خالل 

وجدير  ريــال.  مليار   178.0 نحو  اإىل  ر�ضيده  لي�ضل  2009م  الأ�ضبق 

بالذكر اأن قطاعات اخلدمات قد �ضهدت جميعها بدون ا�ضتثناء معدلت 

منو موجبة.

 
*Service sectors can be sub-divided into production service sectors and social 
service sectors. The former includes; trade, restaurants and hotel sector; 
transportation and communication sector; finance, insurance, real estate, and 
business service sector. Social services sector, on the other hand, comprises 
of government services, imputed financial services, social services, household 
services, and import fees.

 

اخلدمات  وقطاعات  الإنتاجية  اخلدمات  قطاعات  من:  كل  ت�ضمل  اخلدمات  *قطاعات 

الجتماعية، وبينما تت�ضمن الأوىل كل من قطاع التجارة واملطاعم والفنادق، وقطاع النقل 

والت�ضالت، وقطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال؛ فاإن قطاعات اخلدمات 

الجتماعية ت�ضمل باقي القطاعات اخلدمية واملتمثلة يف اخلدمات احلكومية، واخلدمات 

املالية املحت�ضبة، واخلدمات الجتماعية، واخلدمات املنزلية، واأخريًا ر�ضوم ال�ضترياد.

QR Million مليون ريال

QR Million مليون ريال
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التحليل القطاعي للناجت غري النفطي

تعتر التطورات التي �ضهدها الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي 

النفطية  غــري  القت�ضادية  القطاعات  �ضهدته  ملــا  طبيعية  حم�ضلة 

جميعها  �ضهدت  والــتــي  2011م،  عــام  خــالل  تــطــورات  مــن  الرئي�ضية 

الناجت املحلي ال�ضمي  ارتفاع يف قيمة  والبناء  الت�ضييد  با�ضتثناء قطاع 

لها واإن تباينت معدلت هذا الرتفاع ما بني قطاع واأخر.

Sectoral Analysis of Non-Oil GDP

Developments in the non-oil-non-gas (NONG) GDP are 
natural outcome of the developments in the major NONG 
sectors during 2011. All NONG sectors, except for the 
Building and Construction sector, witnessed an increase 
in their nominal GDP albeit growth rates varied from one 
sector to another.

Table (1-5)
Non-Oil and Gas GDP

Economic Activity 2009 2010 2011 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 439 534 582 الزراعة و�ضيد البحر

Manufacturing 33,570 49,185 62,689 ال�ضناعة التحويلية

Water& Electricity 1,794 2,070 2,564 الكهرباء واملاء

Building& Construction 25,522 24,144 23,325 الت�ضييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 29,839 32,308 34,920 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 16,212 18,275 21,593 النقل والت�ضالت

Finance, Insurance, Real Estate, and Business Services 58,099 62,119 73,427 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 31,044 35,109 48,050 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 196,519 223,744 267,150 القطاعات غري النفطية

جدول رقم )5-1(
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

QR Million مليون ريال

Figure No. (1- 2)
Non- Oil and Gas GDP

QR Billion مليار  ريال
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Table (1-6)
Non-Oil and Gas GDP Growth Rates  
and Relative Shares                                                                 %

Economic Activity
2010 2011

 النم�الن�صاط القت�صادي

Growth
الأهمية الن�صبية

Relative Share
 النم�

Growth
الأهمية الن�صبية

Relative Share

Agriculture & Fishing 21.6 0.24 9.0 0.22 الزراعة و�ضيد البحر

Manufacturing 46.5 21.98 27.5 23.47 ال�ضناعة التحويلية

Electricity & Water 15.4 0.93 23.9 0.96 الكهرباء واملاء

Building & Construction -5.4 10.79 -3.4 8.73 الت�ضييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 8.3 14.44 8.1 13.07 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 12.7 8.17 18.2 8.08 النقل والت�ضالت

Finance, Insurance ,Real Estate,
and Business Services 6.9 27.76 18.2 27.49 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 13.1 15.69 36.9 17.99 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 13.9 100.00 19.4 100.00 القطاعات غري النفطية

جدول رقم )6-1(
 معدالت النمو واألهميات النسبية للناتج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي

 قطاع املال والتاأمني والعقارات 

وخدمات االأعمال

�ضهد ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال خالل 

عام 2011م ت�ضارعًا يف معدل منوه بالأ�ضعار اجلارية ليقفز اإىل %18.2 

مقارنًة بنحو 6.9% خالل العام ال�ضابق 2010م؛ لي�ضل ناجته ال�ضمي 

 11.3 مقدارها  بزيادة  ريــال  مليار   73.4 نحو  اإىل  2011م  عام  عن 

مليار ريال عن العام ال�ضابق، وعلى الرغم من تراجع ح�ضته الن�ضبية 

يف اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي هام�ضيًا من نحو 27.8% يف العام 

ال�ضابق 2010م لتقت�ضر على نحو 27.5% يف عام 2011م، غري اأنه قد 

ظل حمافظًا على مركز ال�ضدارة بني باقي القطاعات القت�ضادية غري 

النفطية.

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services Sector

Finance, insurance, real estate and business services 
sector witnessed a rapid growth rate at current prices 
during 2011, surging to 18.2% compared to 6.9% in 2010. 
In nominal terms, the output reached QR 73.4 billion in 
2011, increasing by QR 11.3 billion over the previous year. 
Although its relative share in the overall non-oil-non-gas 
GDP has marginally declined from 27.8% in 2010, reaching 
27.5% in 2011, but it has kept the lead among other NONG 
sectors.

The eight major economic sectors, which constitute, as 
a whole, the overall non-oil-non-gas GDP, in terms of their 
development and relative share in the growth rates of non-
oil-non-gas GDP are provided below, structured in terms of 
their relative importance that constitutes the overall non-
oil-non-gas GDP at current prices in 2011. 

وفيما يلي نتناول القطاعات القت�ضادية الثمانية الرئي�ضية، والتي 

ي�ضكل جمموعها ناجت اإجمايل القطاعات القت�ضادية غري النفطية من 

ناجت  يف  املحققة  النمو  معدلت  يف  الن�ضبية  وم�ضاهمتها  تطورها  حيث 

القطاعات غري النفطية، وذلك مرتبة ح�ضب اأهميتها الن�ضبية يف تكوين 

اإجمايل ناجت القطاعات غري النفطية بالأ�ضعار اجلارية لعام 2011م.
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Services Sector

The Services sector witnessed during 2011 an increase 
by QR 12.9 billion, with a growth rate of 36.9%. Its overall 
nominal GDP reached around QR 48.0 billion compared 
to QR 35.1 billion in the previous year. This growth was 
mainly the outcome of the developments in the government 
services, with an increase by QR 13.4 billion at 37.5%, 
representing 103.7% of the total increase in the Services 
sector. The increase in the imputed financial services, which 
was already calculated within the Finance, Insurance, Real 
estate and Business Services sector, as well as the output 
of the other sectors (therefore it is deducted from the 
output of this sector) have absorbed around 8.9% of the 
total increase realized in this sector.

Manufacturing Sector

The Manufacturing sector witnessed during 2011 
an increase in its output, the greatest among the NONG 
sectors, in terms of value. The growth was of about QR 13.5 
billion with a growth rate of 27.5%. Thereby, the sector’s 
overall nominal output stood at QR 62.7 billion compared 
to QR 49.2 billion in the previous year. This has led to 
increasing its relative share in the overall non-oil-non-gas 
nominal GDP from 22.0% in 2010 to 23.5% in this year. 
However, this did not affect its position, as it maintained 
the second position as in the previous year.

قطاع اخلدمات

حقق قطاع اخلدمات خالل عام 2011م زيادة قدرها 12.9 مليار 

ريال مبعدل منو قدره 36.9%، لي�ضل اإجمايل ناجته ال�ضمي اإىل نحو 

48.0 مليار ريال مقارنًة بنحو 35.1 مليار ريال يف العام ال�ضابق. وقد 

جاءت هذه الزيادة ب�ضفة اأ�ضا�ضية نتيجة ملا حققته اخلدمات احلكومية 

من زيادة بلغت نحو 13.4 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 37.5% لتمثل نحو 

103.7% من اإجمايل الزيادة املحققة يف قطاع اخلدمات. وقد امت�ضت 

الزيادة املحققة يف اخلدمات املالية املحت�ضبة والتي �ضبق واأن احت�ضبت 

�ضمن ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال ف�ضاًل عن 

ناجت باقي القطاعات )لذلك يتم خ�ضمها من ناجت هذا القطاع( نحو 

8.9% من اإجمايل الزيادة املحققة يف هذا القطاع.

قطاع ال�سناعة التحويلية

حقق قطاع ال�ضناعة التحويلية خالل عام 2011م زيادة هي الأكر 

بني جميع القطاعات القت�ضادية غري النفطية من حيث القيمة؛ حيث 

بلغت الزيادة نحو 13.5 مليار ريال مبعدل منو ي�ضل اإىل نحو %27.5، 

لي�ضل اإجمايل ناجته ال�ضمي اإىل نحو 62.7 مليار ريال مقارنًة بنحو 

ارتفاع ح�ضته  اإىل  اأدى ذلك  ال�ضابق. وقد  العام  49.2 مليار ريال يف 

الن�ضبية يف اإجمايل الناجت املحلي ال�ضمي للقطاعات غري النفطية من 

نحو 22.0% يف العام ال�ضابق 2010م لت�ضل اإىل نحو 23.5% يف عام 

التقرير، واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل املرتبة الثانية 

دون تغيري عن العام ال�ضابق.

Table (1-7)
Sub- Sectors’ Share in Growth of Services Sector

(%)

جدول رقم )7-1(
مساهمة القطاعات الفرعية في نمو قطاع الخدمات

ITEM

النم� املحقق عام 2011 

Growth in 2011 امل�صاهمة يف النم� 

Growth Share
%

البيان
القيمة بامللي�ن ريال

Value in QR million
%

Government Services 13,422 37.5 103.7 اخلدمات احلكومية

Calculated financial services -1,158 10.6 8.9 اخلدمات املالية املحت�ضبة

Other Services 677 6.6 5.2 اخلدمات الأخرى

Social 536 12.3 4.1 الجتماعية

Household 142 7.5 1.1 العائلية

Import Fees -1 0.0 0.0 ر�ضوم ال�ضترياد

Total 12,941 36.9 100.0 اإجمايل القطاع
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قطاع التجارة واملطاعم والفنادق

�ضهد قطاع التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2011م تباطوؤًا 

يف معدل منوه ليقت�ضر خالل عام التقرير على نحو 8.1% مقارنة بنحو 

ال�ضابق 2010م بزيادة مقدارها 2.6 مليار ريال عن  العام  8.3% يف 

نظريه اخلا�ص بعام 2010م لي�ضل ناجته ال�ضمي يف نهاية عام 2011م 

اإىل نحو 34.9 مليار ريال. وقد اأدى ذلك اإىل تراجع ح�ضته الن�ضبية يف 

اإجمايل الناجت املحلي ال�ضمي للقطاعات غري النفطية من نحو %14.4 

التقرير،  عام  نحو 13.1% يف  على  لتقت�ضر  ال�ضابق 2010م  العام  يف 

واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل املرتبة الرابعة دون تغيري 

عن العام ال�ضابق.

قطاع الت�سييد والبناء

�ضهد ناجت قطاع الت�ضييد والبناء خالل عام 2011م الرتاجع الوحيد 

خالل العام، حيث انخف�ص ناجته ال�ضمي بنحو 3.4% لتقت�ضر قيمته 

مقارنة  ريال  مليون   819 مقداره  برتاجع  ريال  مليار   23.3 نحو  على 

برتاجع اأكر يف الناجت ال�ضمي خالل العام ال�ضابق 2010م تبلغ ن�ضبته 

نحو 5.4%. وقد اأدى ذلك اإىل تراجع ح�ضته الن�ضبية يف اإجمايل الناجت 

العام  يف   %10.8 نحو  من  النفطية  غري  للقطاعات  ال�ضمي  املحلي 

ال�ضابق 2010م لتقت�ضر على نحو 8.7% يف عام التقرير، واإن مل يوؤثر 

ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل املرتبة اخلام�ضة دون تغيري عن العام 

ال�ضابق.

قطاع النقل واالت�ساالت

قدرها  زيــادة  2011م  عام  خالل  والت�ضالت  النقل  قطاع  حقق 

3.3 مليار ريال ون�ضبتها 18.2% لي�ضل ناجته ال�ضمي اإىل نحو 21.6 

مليار ريال مقارنة بنحو 18.3 مليار ريال يف عام 2010م. وعلى الرغم 

اخلا�ص  مثيله  عن  2011م  عام  خالل  املحقق  النمو  معدل  ت�ضارع  من 

بعام 2010م والبالغ 12.7%، اإل اأن احل�ضة الن�ضبية لهذا القطاع قد 

تراجعت هام�ضيًا من نحو 8.2% يف عام 2010م اإىل نحو 8.1% يف عام 

2011م، واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل املرتبة ال�ضاد�ضة 

دون تغيري عن العام ال�ضابق.

Trade, Restaurants and Hotels Sector

The growth rate in the Trade, Restaurants and Hotels 
Sector witnessed during 2011 a slowdown by only 8.1% 
compared to 8.3% in the previous year, with an increase 
of QR 2.6 billion over its counterpart in 2010. Thereby, its 
nominal output stood by the end of 2011 at QR 34.9 billion. 
As a result, its relative share in the overall non-oil-non-gas 
nominal GDP has decreased from 14.4% in 2010 to 13.1% 
during this year. However, this did not affect its position, 
as it maintained the fourth position as in the previous year.

Building and construction sector

The nominal output of the Building and Construction 
sector witnessed the only downturn during 2011, declining 
by 3.4% and standing at only QR 23.3 billion, with a 
decrease by QR 819 billion compared to a greater decline 
in the nominal output during 2010 of about 5.4%. This has 
led its relative share in the overall non-oil-non-gas nominal 
GDP to fall back from 10.8% in 2010 to only 8.7% during 
this year, However, this did not affect its position, as it 
maintained the fifth position as in the previous year.

Transport and communication Sector

The output of the Transport and Communication sector 
grew during 2011 by QR 3.3 billion, or 18.2%, thereby its 
nominal output stood at QR 21.6 billion compared to QR 18.3 
billion in 2010. Despite the rapid growth rate during 2011 
over its counterpart in 2010, which has reached 12.7%, the 
relative share of this sector has marginally declined from 
8.2% in 2010 to 8.1% in 2011. However, this did not affect 
its position, as it maintained the sixth position as in the 
previous year.

Developments occurred in the output of the Services 
sector resulted in its relative importance upsurge from 
15.7% during 2010 to 18.0% during this year. However, the 
Services sector remained in the third position among the 
NONG sectors as in the previous year.

اأدت التطورات التي �ضهدها ناجت قطاع اخلدمات اإىل ارتفاع  وقد 

نحو  اإىل  لت�ضل  2010م  عام  خالل   %15.7 نحو  من  الن�ضبية  اأهميته 

18.0% خالل عام التقرير، ومع ذلك فقد ظل قطاع اخلدمات حمتاًل 

املرتبة الثالثة بني القطاعات القت�ضادية غري النفطية دون تغيري عما 

كان عليه الو�ضع خالل العام ال�ضابق.
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قطاع الكهرباء واملاء

قيمة  يف  ارتفاعًا  2011م  عام  خالل  واملــاء  الكهرباء  قطاع  �ضهد 

ناجته ال�ضمي حيث �ضجل منوًا بلغت ن�ضبته 23.9% وقيمته 494 مليون 

ريال لي�ضل ناجته ال�ضمي اإىل نحو 2.6 مليار ريال مقارنة بنحو 2.1 

لقطاع  ال�ضمي  الناجت  ارتفاع  اأدى  وقد  2010م.  عام  يف  ريــال  مليار 

نحو  اإىل  لت�ضل  الن�ضبية  ارتفاع مماثل يف ح�ضته  اإىل  واملاء  الكهرباء 

1.0% يف عام 2011م مقارنة بنحو  0.9% يف العام ال�ضابق 2010م، 

واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه الذي ظل كما هو يف املرتبة ال�ضابعة وقبل 

الأخرية.

قطاع الزراعة و�سيد البحر

�ضهد ناجت قطاع الزراعة و�ضيد البحر ال�ضمي خالل عام 2011م 

تباطوؤًا يف معدل النمو، حيث �ضجل منوًا قدره 9.0% خالل عام 2011م 

اأدى هذا التباطوؤ  مقارنة بنحو 21.6% يف العام ال�ضابق 2010م. وقد 

الزراعة و�ضيد  الن�ضبية لقطاع  اإىل تباطوؤ مماثل يف الأهمية  النمو  يف 

يف   %0.24 نحو  من  الهام�ضية  الن�ضبية  اأهميته  تراجعت  حيث  البحر 

العام ال�ضابق لتقت�ضر على نحو 0.22% هذا العام، ليتذيل بذلك قطاع 

الزراعة و�ضيد البحر ترتيب القطاعات القت�ضادية غري النفطية.

Electricity and Water Sector

The nominal output of the Electricity and Water Sector 
has witnessed a rise by 23.9%, or QR 494 million during 
2011, reaching QR 2.6 billion compared to QR 2.1 billion in 
2010. The rise of the nominal output of this sector has led 
to a similar rise in its relative share to 1.0% during 2011 
compared to 0.9% in the previous year. However, these 
developments did not influence the sector’s position, as it 
remained at the seventh and the second last position.

Agriculture and Fishing Sector

The nominal output of the Agriculture and Fishing 
sector has witnessed a growth rate deceleration in 2011, 
which has grew by 9.0% compared to 21.6% in 2010. This 
slowdown in growth rate has led to a similar slowdown in 
the sector’s relative importance, where its marginal relative 
importance has declined from 0.24% in 2010 to only 0.22% 
during this year. Accordingly, the Agriculture and Fishing 
sector came last among all NONG sectors.
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Table (1-8)
GDP by Economic Activity at Current Prices

Economic Activity 2007 2008 2009 2010 2011 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 319 523 439 534 582 الزراعة و�ضيد البحر

Oil & Gas 150,014 230,312 159,467 239,745 364,459 النفط والغاز

Manufacturing 26,810 44,853 33,570 49,185 62,689 ال�ضناعة التحويلية

Electricity & Water 1,820 2,063 1,794 2,070 2,564 الكهرباء واملاء

Building and Construction 15,925 27,199 25,522 24,144 23,325 الت�ضييد والبناء

Trade, Restaurants, and Hotels 20,848 23,429 29,839 32,308 34,920 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 8,697 14,775 16,212 18,275 21,593 النقل والت�ضالت

Finance, Insurance, Real estate, & 
Business Services 41,982 51,580 58,099 62,119 73,427 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 23,736 24,848 31,044 35,109 48,050 اخلدمات

Social Services 3,004 3,461 4,149 4,347 4,883 اخلدمات الجتماعية

Calculated financial services -6,734 -10,149 -10,152 -10,953 -12,111 اخلدمات املالية املحت�ضبة

Government Services 21,955 26,335 32,106 35,814 49,236 اخلدمات احلكومية

Household 1,565 1,661 1,827 1,882 2,024 اخلدمات العائلية

Other Services 3,946 3,540 3,114 4,019 4,018 اخلدمات الأخرى

Total 290,151 419,582 355,986 463,489 631,609 املجم�ع العام

Growth Rate 33.5% 44.6% -15.2% 30.2% 36.3% معدل النمو

Oil & Gas 150,014 230,312 159,467 239,745 364,459 النفط والغاز

Ratio to Total 51.70% 54.89% 44.80% 51.73% 57.70% الن�ضبة لالإجمايل

Growth Rate 28.0% 53.5% -30.8% 50.3% 52.0% معدل النمو

Non-Oil Sector 140,137 189,270 196,519 223,744 267,150 القطاعات غري النفطية

Ratio to Total 48.30% 45.11% 55.20% 48.27% 42.30% الن�ضبة لالإجمايل

Growth Rate 41.4% 35.1% 3.8% 13.9% 19.4% معدل النمو

جدول رقم )1- 8(
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار 

الجارية

QR Million مليون ريال
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Pricesم�ستويات االأ�سعار

اأواًل - الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك

جنحت دولة قطر يف اخلروج من مرحلة النكما�ص خالل العامني 

املا�ضيني، حيث �ضجل م�ضتوى الت�ضخم نتائج اإيجابية يف عام 2011م. 

بن�ضبة  امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي  للرقم  ال�ضنوي  املتو�ضط  ارتفع  وقد 

2011م(  عــام  يف   108.9 اإىل  2010م  عــام  يف   106.9 )مــن   %1.9

والذي اأظهر تباينًا حادًا مقارنًة بالرتاجع بن�ضبة 2.4% و 4.9% خالل 

عامي 2010م و 2009م على التوايل. وعلى الرغم من ذلك، كان و�ضع 

جمل�ص  دول  اأهــم  لدى  الت�ضخم  باجتاهات  مقارنًة  معتدًل  الت�ضخم 

يف  الت�ضخمية  ال�ضغوط  ارتفعت  حيث  العامل،  ودول  اخلليجي  التعاون 

اأعقاب ارتفاع اأ�ضعار النفط واأ�ضعار املواد الغذائية على ال�ضعيد العاملي 

)اإطار رقم 1(.

I. Consumer Price Index (CPI)

Qatar made an exit from the deflation phase of the 
previous two years by recording positive inflation in 2011. 
The CPI increased, on an annual average basis, from 106.9 
in 2010 to 108.9 in 2011 or by 1.9% which was in sharp 
contrast to the decline of 2.4% and 4.9% in 2010 and 2009, 
respectively. The inflation situation was, however, benign 
compared to major GCC countries and global trends where 
inflationary pressures were higher in the wake of rising 
international food and oil prices (Box No. 1).

Box No.(1)

Global Inflation Scenario

Inflation exhibited divergent trends during 2011 globally, 
especially in the later part of the year, as inflation pressures 
intensified in advanced economies (AEs) while emerging 
and developing economies (EDEs) witnessed stable to 
softening bias. For instance, annual CPI inflation in the US 
at 3.0% in December 2011 was twice that of the previous 
year, while those in Australia, the Euro Area and the UK 
were higher and above their respective inflation targets 
(Table). In these economies, the main driver of inflation 
was higher energy prices arising from cyclical pressures 
and geopolitical tensions. In contrast, major EDEs such 
as China and Russia witnessed lower pressures although 
Brazil, Korea and South Africa breached their targets. This 
divergence among EDEs was due to several factors viz., 
domestic business cycles, external demand and imported 
pressures from higher crude oil prices. In the GCC region, 
inflation moderated significantly during the year and was 
generally lower than that prevailing at the end of 2010.

اإطار رقم )1(

و�سع الت�سخم العاملي

العاملي  ال�ضعيد  على  متباينة  اجتاهات  الت�ضخم  م�ضتوى  اأظهر 

خالل عام 2011م، ل �ضيما يف الن�ضف الثاين من العام، حيث تركز 

بني  م�ضتوياته  تراوحت  حني  يف  املتقدمة،  القت�ضادات  يف  الت�ضخم 

فعلى  والنامية.  النا�ضئة  القت�ضادات  يف  النخفا�ص  اإىل  ال�ضتقرار 

القيا�ضي  الرقم  يف  ال�ضنوي  الت�ضخم  معدل  ت�ضاعف  املثال،  �ضبيل 

يف   %3.0 بلغ  حيث  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  امل�ضتهلك  لأ�ضعار 

اأعلى  م�ضتويات  اأنه حقق  ال�ضابق، يف حني  العام  2011م عن  دي�ضمر 

وتفوق الأهداف املحددة له يف كل من اأ�ضرتاليا ومنطقة اليورو واململكة 

الدول  للت�ضخم يف هذه  الرئي�ضي  املتحدة )اجلدول(. ويكمن املحرك 

التوتر  الدورية وحالت  ال�ضغوط  الناجم عن  الطاقة  اأ�ضعار  ارتفاع  يف 

النا�ضئة  القت�ضادات  اأهم  �ضهدت  املقابل،  ويف  ال�ضيا�ضية.  اجلغرافية 

الرازيل  اأن  من  الرغم  على  اأقل،  �ضغوطًا  ورو�ضيا  كال�ضني  والنامية 

وكوريا وجنوب اأفريقيا جتاوزت الأهداف املحددة لها. ويرجع ال�ضبب 

عوامل  عدة  اإىل  والنامية  النا�ضئة  القت�ضادات  بني  التباين  هذا  يف 

متمثلة يف الدورات القت�ضادية املحلية، والطلب اخلارجي، والت�ضخم 

امل�ضتورد الناجم عن ارتفاع اأ�ضعار النفط اخلام. اأما على �ضعيد دول 

يف  ملحوظًا  اعــتــداًل  الت�ضخم  �ضهد  فقد  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

م�ضتواه خالل ال�ضنة وقد حقق عمومًا نتائج اأقل مقارنًة مب�ضتواه ال�ضائد 

يف نهاية عام 2010م.
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Countries  Target الهدف

Point- to- Point  نقطة لنقطة

دي�صمرب 2011البيان

Dec-2011
دي�صمرب 2010

Dec-2010

Advanced Economies القت�صادات املتقدمة  

Australia 2.0-3.0 3.1 2.7 ا�ضرتاليا

Canada 1.0-3.0 2.3 2.4 كندا

Euro Area
اأقل من

below but close to 
2.0* 2.7 2.2 منطقة اليورو

Japan
اأو اأقل

           *2.0 
or lower

-0.2 -0.4 اليابان

United Kingdom 2.0 4.2 3.7 اململكة املتحدة

United States
اأو اأقل

       
below or a bit 

2.0* 3.0 1.5 الوليات املتحدة

Emerging Markets الأ�ص�اق ال�صاعدة  

Brazil 4.5 6.5 5.9 الرازيل

China 4.0* 4.1 4.6 ال�ضني

India - 6.5 9.5 الهند

Korea 2.0-4.0 4.2 3.0 كوريا

Russia 6.0-7.0* 6.1 8.8 رو�ضيا

South Africa 3.0-6.0 6.1 3.5 جنوب اأفريقيا

GCC Countries دول جمل�س التعاون  

Bahrain - 0.2 1.0 البحرين

Kuwait - 3.1 6.0 الكويت

Oman - 3.3 4.2 عمان

Qatar - 2.1 0.4 قطر

Saudi Arabia - 5.3 5.4 ال�ضعودية

UAE - 0.2 1.7 الإمارات

 * Indicative Target * الهدف الإ�ضرت�ضادي

Reference: Websites of central banks; national statistical agencies 
and Bloomberg

املرجع: املواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية واأجهزة الإح�ضاء الوطنية وبلومرج.

Inflation Outcome in 2011 نتائج التضخم
 (%) 

Global commodity prices, except oil, reduced 
significantly during 2011. The general softening in 
commodity prices reflects a combination of weakening 
demand, order deferrals from purchasing managers given 
the global economic outlook and appreciation of the US 
dollar against major currencies. According to the global 
primary commodity price indices compiled by the IMF (Base 
2005 = 100), metal and food prices declined (on an annual 

�ضهدت اأ�ضعار ال�ضلع العاملية با�ضتثناء اأ�ضعار النفط تراجعًا ملحوظًا 

خالل عام 2011م. ويعك�ص التي�ضري العام على اأ�ضعار ال�ضلع مزيجًا من 

تراجع الطلب، وحالت تاأجيل الطلب من قبل مديري ال�ضراء يف �ضوء 

مقابل  الأمريكي  الــدولر  قيمة  وارتفاع  العاملية  القت�ضادية  التوقعات 

باأ�ضعار  اخلا�ضة  العاملية  القيا�ضية  لالأرقام  ووفقًا  الرئي�ضية.  العمالت 

ال�ضلع الأ�ضا�ضية التي قام �ضندوق النقد الدويل بجمعها )�ضنة الأ�ضا�ص 

الغذائية تراجعًا )على  واملواد  املعادن  اأ�ضعار  2005 = 100(، �ضهدت 
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basis) by 17.7% and 8.1%, respectively, in December 2011 
from its level a year ago while oil prices were higher by 
15.9%. In particular, the Food Price Index of December 2011 
released by the Food and Agriculture Organization (FAO) 
was about 13% below its historical peak in February 2011. 
Crude oil prices, however, continued to remain elevated 
in spite of weakening global growth mainly due to easy 
liquidity and search for returns, US proposal on sanctions 
on Iran, reversal of Seaway pipeline project that lifted the 
prices of West Texas Intermediate (WTI) crude and higher 
demand during winter. 

Going forward, global inflation is expected to remain 
subdued with global growth projected to slow down 
further in 2012. Softening global commodity prices are also 
expected to feed into softer CPI inflation. In this regard, 
improved supply prospects and comfortable stock positions 
indicate that global food prices are likely to remain range 
bound in the medium term although it remains significantly 
higher compared to historical levels. Simultaneous 
deleveraging of both the public and private sectors in many 
parts of the AEs may further weaken demand and thereby 
ease inflationary risks notwithstanding sustained easy 
monetary conditions. Relatively stronger growth in EDEs 
could keep inflation differentials to persist between AEs 
and EDEs, even though softening of inflationary pressures 
could be a general trend.

Reference

International Monetary Fund, World Economic Outlook, April, 2012.

اأ�ضا�ص �ضنوي( بن�ضبة 17.7% و 8.1% على التوايل يف دي�ضمر 2011م 

مقارنًة مب�ضتواها منذ عام واحد، يف حني ارتفعت اأ�ضعار النفط بن�ضبة 

لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  ن�ضبة  كانت  اخل�ضو�ص،  وجه  وعلى   .%15.9

املواد الغذائية يف دي�ضمر 2011م ال�ضادرة عن منظمة الأمم املتحدة 

لالأغذية والزراعة اأقل بن�ضبة 13% عن ذروته يف فراير 2011م. ومع 

اأ�ضعار النفط اخلام ارتفاعها رغم �ضعف النمو العاملي،  ذلك وا�ضلت 

ويعزى ذلك اأ�ضا�ضًا اإىل ال�ضيولة املي�ّضرة والبحث عن العوائد، واقرتاح 

اجتاه  وعك�ص  اإيران،  على  املفرو�ضة  العقوبات  ب�ضاأن  املتحدة  الوليات 

خام  ارتفاع  يف  �ضببًا  كان  الذي  البحري  الطريق  اأنابيب  خط  م�ضروع 

غرب تك�ضا�ص الو�ضيط  وارتفاع الطلب خالل ف�ضل ال�ضتاء.

ومن املتوقع اأن يظل الت�ضخم العاملي يف امل�ضتقبل حتت ال�ضيطرة، 

2012م.  عام  يف  العاملي  النمو  تباطوؤ  بزيادة  التوقعات  ظل  يف  وذلك 

اإىل  العاملية  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار  تخفي�ص  يوؤدي  اأن  املتوقع  كما من 

ال�ضياق،  هذا  ويف  امل�ضتهلك.  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  يف  اأقل  ت�ضخم 

الأ�ضهم  و�ضع  وا�ضتقرار  بالعر�ص  اخلا�ضة  التوقعات  حت�ضن  ي�ضري 

الغذائية يف نطاق  للمواد  العاملية  الأ�ضعار  اأن تظل  اأنه من املرجح  اإىل 

معني على املدى املتو�ضط، على الرغم من اأنها ل تزال مرتفعة مقارنًة 

التمويلية  للقرو�ص  الفوري  اخلف�ص  يوؤدي  وقد  التقليدية.  مب�ضتوياتها 

القت�ضادات  من  عديدة  اأنحاء  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  كال  يف 

املتقدمة اإىل زيادة ال�ضعف يف الطلب مما يخفف املخاطر الت�ضخمية 

معدل  ارتفاع  يحافظ  وقد  املي�ّضرة.  النقدية  الأو�ضاع  ا�ضتقرار  رغم 

فروق  ا�ضتمرار  على  والنامية  النا�ضئة  القت�ضادات  يف  ن�ضبيًا  النمو 

معدلت الت�ضخم فيما بني القت�ضادات املتقدمة والقت�ضادات النا�ضئة 

قد  الت�ضخمية  ال�ضغوط  تخفيف  عملية  اأن  من  الرغم  على  والنامية، 

تعتر توجهًا عامًا.

املرجع:

�ضندوق النقد الدويل، التوقعات القت�ضادية العاملية، اأبريل 2012م.
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القيا�ضي جلميع  الرقم  ارتفاع  اإىل  العام  املوؤ�ضر  الزيادة يف  ترجع 

 ،)1-  2 )اجلــدول  والطاقة«  والوقود  »الإيجار  فئة  با�ضتثناء  الفئات، 

الفئات  وا�ضح يف  وب�ضكل  الزيادة على وجه اخل�ضو�ص  انعك�ضت  حيث 

التالية: »املالب�ص والأحذية«، و«النقل والت�ضالت«، و«ال�ضلع واخلدمات 

اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  والتبغ«.  وامل�ضروبات  الغذائية  و«املــواد  املتنوعة«، 

يناير  يف  املتو�ضط  يف   %25 مبعدل  قطر  دولة  يف  النفط  اأ�ضعار  ارتفاع 

2011م، والذي انعك�ص من خالل فئة »النقل واملوا�ضالت«، اإىل جانب 

»الأثاث  فئة  على  كبريًا  تاأثريًا  توؤثر  اأنها مل  اإل  ال�ضلب،  اأ�ضعار  ارتفاع 

اأن ارتفاع موؤ�ضر املواد الغذائية، على  والتجهيزات املنزلية«. ونالحظ 

اأدنى  اأكرث من ال�ضعف مقارنًة بالعام ال�ضابق، كان  اأنه بلغ  الرغم من 

على  دللــة  وهــو  العاملية،  الغذائية  املــواد  اأ�ضعار  م�ضتويات  من  بكثري 

والطاقة«  والوقود  »الإيجار  موؤ�ضر  اأن  نحو منخف�ص. غري  على  انتقاله 

اأقل بكثري مما كان عليه يف  اأن هذا الرتاجع يعتر  وا�ضل تراجعه مع 

طاقة  وجــود  ا�ضتمرار  على  دلياًل  الرتاجع  ذلك  ويعتر  2010م.  عام 

اإ�ضدار قرابة  املثال، مت  الإ�ضكان املحلية، فعلى �ضبيل  فائ�ضة يف �ضوق 

3000 ترخي�ص بناء و2500 �ضهادة اإمتام بناء خالل عام 2011م لأكرث 

يف  العقارات  اأ�ضعار  ا�ضتمرت  لذلك،  ونتيجة  وفيال،  �ضقة   12000 من 

الرتاجع.

 The increase in the overall index was attributed to 
the higher index of all categories, except “Rent, Fuel and 
Energy” (Table 2-1). In particular, noticeable increases were 
reflected in “Garments and Footwear”, “Transport and 
Communication”, “Miscellaneous Goods and Services” 
and in “Food, Beverages and Tobacco”. It is pertinent to 
note that oil prices in Qatar were increased by an average 
25% in January 2011 which got reflected in the index of 
Transport and Communication. Steel prices were also 
increased but did not have a major impact on “Furniture, 
Textiles and Home Appliances”. The increase in the index 
of food, although more than double of the previous year, 
was much lower than international food prices, implying a 
muted pass-through. The index of “Rent, Fuel and Energy”, 
however, continued to decline although much lower than in 
2010. The decline is indicative of the persistence of excess 
capacity in the domestic housing market. For instance, 
nearly 3,000 building permits and 2,500 construction 
completion certificates for over 12,000 apartments and 
villas were issued during 2011. As a result, real estate 
prices continued to decline.

Items
الــــ�زن

Weight 2009 2010 2011

 الت�ضخم ال�ضنوي

(%)
Annual Inflation البيان

2010 2011

Food, Beverages and Tobacco 13.2 121.4 124.0 129.4 2.1 4.3
املواد الغذائّية وامل�ضروبات  

والتبغ

Garments and Footwear 5.8 106.8 105.4 113.3 -1.3 7.5 املالب�ص والأحذية

Rent, Fuel and Energy 32.2 105.3 91.8 87.4 -12.8 -4.8 الإيجار والوقود والطاقة

Furniture, Textiles and Home 
Appliances 8.2 105.6 110.0 113.1 4.2 2.8 الأثاث والأقم�ضة والتجهيزات املنزلّية

Medical Care and Medical 
Services 2.0 106.0 109.8 112.6 3.5 2.6 العناية واخلدمات الطبّية

Transport and Communications 20.5 104.6 107.3 114.1 2.6 6.4 النقل والت�ضالت

Entertainment, Recreation and 
Culture 10.9 108.6 111.7 113.9 2.9 2.0 الت�ضلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous Goods and 
Services 7.2 120.6 126.3 133.4 4.7 5.6 ال�ضلع واخلدمات املتنّوعة

Household Consumption (CPI) 100.0 109.5 106.9 108.9 -2.4 1.9 ال�صتهالك العائلي

Source: Qatar Statistics Authority امل�ضدر: جهاز الإح�ضاء    

Table (2-1)
CPI - Annual Averages                                                                                                     

2007 = 100

جدول رقم )1-2(
الرقم القياسي ألسعار المستهلك – المتوّسط السنوي 
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The weighted contribution* of each index provides 
better insight on the drivers of the actual inflation outcome. 
In 2011, the single largest driver of inflation was “Transport 
and Communications” reflecting the increase in domestic 
oil prices as mentioned earlier (Figure No. 2-1). Besides, 
increasing food prices also had a substantial impact on 
the overall outcome. The sole dampener on the inflation 
inertia was “Rent, Fuel and Energy” with a large negative 
contribution.

م�ضادر  عن  اأو�ضح  �ضورة  موؤ�ضر  لكل  املرّجحة*  امل�ضاهمة  تعطي 

“النقل  فــئــة  كــانــت  2011م  عـــام  يف  ـــه  اأن حــيــث  الفعلية،  الت�ضخم 

حدوث  اإىل  اأدى  الــذي  الوحيد  الرئي�ضي  العامل  تعتر  والت�ضالت” 

اأ�ضعار النفط املحلية كما مت الإ�ضارة  الت�ضخم، مما عك�ص الزيادة يف 

اإليه �ضابقًا )�ضكل رقم 2 – 1(. بالإ�ضافة اإىل ذلك، كان لرتفاع اأ�ضعار 

املواد الغذائية كذلك تاأثريًا كبريًا على الناجت الإجمايل. ويعتر العامل 

الوحيد الذي اأّثر �ضلبًا على معدل الت�ضخم الناجم عن الق�ضور الذاتي 

والوقود  “الإيجار  فئة  بها  �ضاهمت  التي  الكرى  ال�ضلبية  امل�ضاهمة  هو 

والطاقة”.

Figure No.  (2-1)
Drivers of Inflation in 2011

�سكل رقم )1-2(

العوامل املوؤثرة على الت�سخم خالل 2011

ال�ضلع واخلدمات املنوعة

الت�ضلية والرتفيه والثقافة

النقل والإت�ضالت

اخلدمات الطبية

الأثاث والأقم�ضة والتجهيزات املنزلية

الإيجار والوقود والطاقة

املالب�ص والأحذية
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*{(Inflation of each sub-group x Weight of the sub-group)/overall inflation} 
expressed in %.

 

اإجمايل  الفرعية(/  املجموعة  وزن   X فرعية  جمموعة  بكل  اخلا�ص  الت�ضخم  *{)معدل 

الت�ضخم} مت التعبري عنها بالن�ضبة املئوية.

The inflation of 2011 gained momentum as the year 
progressed as evident from the acceleration in prices during 
the second half of the year. Based on the quarterly average 
index, the year-on-year inflation of the CPI accelerated 
from 1.7% in the first and the second quarter to 2.1% in the 
third and further to 2.2% in the fourth quarter of the year 
(Table 2-2).The acceleration in inflation during the year was 
on account of inflation in all sub-indices of the CPI except 
“Rent, Fuel and Energy”. While the inflation on “Food, 
Beverages and Tobacco“ decelerated in the fourth quarter 
of 2011 reflecting moderation of global food prices towards 
the year-end, those of “Transport and Communication” and 
“Miscellaneous Goods & Services” firmed up during the 
second half of the year.

تقّدم  مع  ارتفاعًا  ي�ضهد  الذي ح�ضل يف عام 2011  الت�ضخم  بداأ 

العام، وقد جتلى ذلك يف ارتفاع م�ضتويات الأ�ضعار يف الن�ضف الثاين 

من العام. وا�ضتنادًا اإىل املتو�ضط الربع �ضنوي، �ضهد الت�ضخم ال�ضنوي 

القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك ت�ضارعًا من 1.7% يف الربعني الأول  للرقم 

والثاين اإىل 2.1% يف الربع الثالث لرتتفع اإىل 2.2% يف الربع الرابع 

من العام )اجلدول 2 – 2(. ويرجع ت�ضارع الت�ضخم خالل العام اإىل 

الت�ضخم الذي �ضهدته جميع املوؤ�ضرات الفرعية للرقم القيا�ضي لأ�ضعار 

امل�ضتهلك با�ضتثناء “الإيجار والوقود والطاقة”. ويف حني تراجع معدل 

الرابع  الربع  يف  والتبغ  وامل�ضروبات  الغذائية  باملواد  اخلا�ص  الت�ضخم 

من عام 2011م، والذي يعك�ص اعتدال اأ�ضعار املواد الغذائية العاملية يف 

وموؤ�ضر  والت�ضالت  النقل  املعدل اخلا�ص مبوؤ�ضر  ا�ضتقّر  العام،  نهاية 

ال�ضلع واخلدمات املتنوعة خالل الن�ضف الثاين من العام.
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As monetary policy focuses on demand management, 
demand-driven inflation measures are derived using the 
criteria of (i) excluding “Rent, Fuel and Energy”, which has 
the largest weight in the CPI basket; (ii) excluding “Food, 
Beverages and Tobacco” which is prone to import shocks, 
and (iii) excluding both items which cumulatively have a 
weight of more than 45% in the CPI basket. All exclusion-
based measures of CPI inflation were positive and higher in 
2011 indicating the exit from the deflationary phase of the 
previous two years (Figure No.2-2).

ت�ضتمد  الــطــلــب،  اإدارة  على  تــركــز  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأن  ومبــا 

با�ضتخدام  الطلب  ارتفاع  عن  النا�ضئ  بالت�ضخم  اخلا�ضة  التدابري 

التي  والطاقة  والوقود  الإيجار  جمموعة  ا�ضتبعاد  )اأ(  التالية:  املعايري 

)ب(  امل�ضتهلك،  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  �ضلة  يف  الأكــر  الــوزن  ت�ضكل 

ا�ضتبعاد جمموعة املواد الغذائية وامل�ضروبات والتبغ التي تعتر عر�ضة 

لل�ضدمات اخلارجية املن�ضاأ، )ج( ا�ضتبعاد كال املجموعتني اللتني ي�ضكل 

وزنهما معًا اأكرث من 45% يف �ضلة الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك. وقد 

اأظهرت جميع التدابري القائمة على منهج ال�ضتبعاد املت�ضلة بالت�ضخم 

اإيجابية ومرتفعة يف  نتائج  امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي  بالرقم  اخلا�ص 

التي  النكما�ص  مرحلة  من  اخلــروج  اإىل  ي�ضري  ما  وهو  2011م،  عام 

�ضهدها العامني املا�ضيني )�ضكل رقم 2 -2(.

Items
2010 2011

 الت�ضخم ال�ضنوي

(%)
Annual Inflation البيان

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

 Food, Beverages &
Tobacco 122.5 123.3 123.8 126.6 128.3 129.4 128.8 131.0 4.7 4.9 4.0 3.5

املواد الغذائية وامل�ضروبات 

والتبغ

Clothing & Footwear 103.0 104.1 106.1 108.2 112.0 112.8 113.3 114.9 8.8 8.4 6.8 6.2 املالب�ص والأحذية

 Rent, utilities &
related services 94.6 92.5 90.1 89.9 89.5 88.6 86.7 84.8 -5.4 -4.2 -3.8 -5.7

الإيجار وامل�ضاكن واخلدمات 

املرافقة

 Furniture, & Home
Appliances 109.4 109.9 110.2 110.3 111.3 112.1 112.5 116.4 1.8 2.0 2.1 5.5

الأثاث والأقم�ضة والتجهيزات 

املنزلية

 Medical Care &
Health Services 109.2 109.5 109.9 110.4 111.4 112.2 112.7 114.0 2.0 2.5 2.5 3.2 اخلدمات الطبية

 Transport &
Communication 105.4 108.0 108.0 107.6 112.3 114.1 115.3 114.7 6.5 5.6 6.7 6.6 النقل والت�ضالت

 Entertainment &
Culture 109.9 111.7 112.9 112.2 112.4 111.7 113.0 118.6 2.2 -0.1 0.1 5.7 الت�ضلية والرتفيه والثقافة

 Miscellaneous
Goods & Services 123.9 125.7 126.5 129.1 130.1 131.5 135.4 136.4 5.1 4.6 7.0 5.7 ال�ضلع واخلدمات املنوعة

 Household
Consumption (CPI) 106.7 107.1 106.7 107.1 108.5 108.9 108.9 109.5 1.7 1.7 2.1 2.2 ال�صتهالك العائلي

Source: Qatar Statistics Authority امل�ضدر: جهاز الإح�ضاء    

2007 = 100

جدول رقم )2-2(
الرقم القياسي ألسعار المستهلك – المتوّسط ربع 

السنوي

Table (2-2)
Quarterly Averages of CPI                                                                                                     
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Figure No. (2-2)
Exclusion Based Measures of CPI Inflation

�سكل رقم )2-2(

الت�سخم اجلوهري

با�ضتبعاد الإيجار والوقود والطاقة

با�ضتبعاد املواد الغذائية وامل�ضروبات والتبغ
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الرقم القيا�سي ال�سهري الأ�سعار امل�ستهلك

ب�ضكل مّطرد من 107.3  امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  ارتفع 

يرتاجع  اأن  قبل  العام  من  الأول  الن�ضف  خــالل  2010م  دي�ضمر  يف 

اإىل حد ما يف �ضهري يوليو واأغ�ضط�ص، غري اأنه ا�ضتعاد ن�ضاطه وارتفع 

بن�ضبة  زيادة  – اأي حقق  دي�ضمر 2011م  اإىل 109.6 يف  و�ضل  حتى 

اإىل  العام  املوؤ�ضر  يف  الزيادة  وترجع  النقاط(.  اأ�ضا�ص  )على   %2.1

القيا�ضي  الرقم  �ضلة  يف  الأخرى  البنود  بجميع  اخلا�ص  املوؤ�ضر  ارتفاع 

لأ�ضعار امل�ضتهلك، با�ضتثناء جمموعة الإيجار والوقود والطاقة. اإ�ضافة 

و�ضبط  ال�ضيف  ف�ضل  يف  الرتويجية  كاملبيعات  املو�ضمية  العوامل  اإىل 

اأ�ضعار املواد الغذائية خالل �ضهر رم�ضان، تاأثرت التحركات يف الرقم 

ل  معينة،  �ضهور  يف  احلا�ضلة  بالتطورات  امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي 

اأ�ضعار الذهب خالل �ضهري اأغ�ضط�ص ودي�ضمر، وارتفاع  �ضيما ارتفاع 

كل  وانخفا�ص  �ضبتمر،  يف  املنزلية  اخلدمات  وتكاليف  التعليم  ر�ضوم 

من اأ�ضعار املركبات ال�ضخ�ضية يف �ضبتمر واأ�ضعار تذاكر الطريان يف  

دي�ضمر. وقد �ضهدت املكونات الرئي�ضية ذات الأهمية الن�ضبية الكبرية 

والت�ضالت  النقل  فئة  مثل  امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  �ضلة  يف 

وفئة املواد الغذائية وامل�ضروبات والتبغ ارتفاعًا مّطردًا خالل العام، يف 

حني وا�ضلت فئة الإيجار والوقود والطاقة تراجعها خالل العام )�ضكل 

رقم 2 – 3(.

The Monthly Consumer Price Index

The CPI increased steadily from 107.3 in December 2010 
during the first half of the year before declining somewhat 
in July and August. Thereafter, it recovered and increased 
to reach 109.6 in December 2011 − an increase of 2.1% (on 
a point to point basis). The increase in the overall index 
was on account of the increase in the index of all other 
items in the CPI basket except “Rent, Fuel and Energy”. 
Besides seasonal factors such as summer sales and the 
regulation of food prices during Ramadan, the movements 
in CPI were influenced by month-specific developments viz., 
increase in gold jewelry prices in August and December, 
increase in education fees and cost of household services 
in September, decline in personal car prices in September 
and air ticket prices in December. Major components having 
significant weights in the CPI basket such as “Transport 
& Communication” and “Food, Beverages & Tobacco” 
increased steadily while “Rent, Fuel and Energy” continued 
to decline during the year (Figure No.2-3).
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الت�ضخم  الإيجارات على معدل  اأ�ضعار  الرتاجع يف  تاأثري  كان  لقد 

النظر يف اجتاهات  باإمعان  اأنه  ال�ضنة، حيث  مدار  على  وا�ضحًا  العام 

الت�ضخم )با�ضتثناء الإيجار والوقود والطاقة( خالل العام، جند اأنها 

القت�ضاد.  يف  الن�ضاط  لهذا  العام  امل�ضتوى  عن  وا�ضحة  �ضورة  تعطي 

امل�ضتهلك  لأ�ضعار  القيا�ضي  بالرقم  اخلا�ص  الت�ضخم  �ضهد  حني  ويف 

)با�ضتثناء الإيجار( ارتفاعًا كبريًا يف حدود ترتاوح بني 4 – 6% خالل 

 – اأقل من 2.5% )�ضكل رقم 2  الأ�ضا�ضي  الت�ضخم  عام 2011م، ظل 

4(، وبذلك انعك�ص تزايد وترية الن�ضاط القت�ضادي املحلي يف ارتفاع 

معدل الت�ضخم غري املتعلق بالإيجارات خالل العام.

الأ�ضا�ضية  الــرواتــب  ــادة  زي 2011م  �ضبتمر  يف  احلكومة  اأعلنت 

والعالوة الجتماعية للموظفني املدنيني العاملني بالدولة بن�ضبة %60، 

العاملني  املواطنني  لرواتب  و%50   %120 بن�ضبة  زيــادة  اإىل  بالإ�ضافة 

التوايل.  على  الأخــرى  والرتب  ال�ضباط  رتب  من  الع�ضكرية  باجلهات 

بالإ�ضافة اإىل زيادة معا�ضات املتقاعدين القطريني بن�ضبة 60%، وزيادة 

الأخــرى  والرتب  ال�ضباط  رتب  من  الع�ضكريني  املتقاعدين  معا�ضات 

بن�ضبة 120% و 50% على التوايل. ويف حني بلغت ن�ضبة املواطنني بالدولة 

احلكومي  القطاع  يف  العاملني  من   %95 حوايل  الزيادة  �ضملتهم  ممن 

تعتر  الدولة(،  العاملة يف  القوى  اإجمايل  من   %5 نحو  ي�ضكل  )والذي 

اآثار مرتتبة على هذه الزيادة على الرواتب  اأي  التاأثريات الناجتة عن 

The sobering impact of the decline in rental prices on 
overall inflation was evident throughout the year. A closer 
look in terms of inflation trends (excluding “Rent, Fuel 
and Energy”) during the year gives a clear picture of the 
overall level of activity in the economy. While CPI inflation 
(excluding rent) was substantially higher in the range of 
4-6% during 2011, headline inflation remained under 2.5% 
(Figure No.2-4). Thus, the heightened pace of domestic 
economic activity got reflected in higher non-rent inflation 
during the year.

In September 2011, the government announced a 60% 
increase in the basic salary and social allowance of Qatari 
state civilian employees and a 120% and 50% increase for 
Qatari military personnel of officer ranks and other ranks, 
respectively. In addition, the pensions of Qatari civilian 
retirees were also increased by 60% while the pensions 
of retired Qatari military officers and of other ranks were 
increased by 120% and 50%, respectively. While domestic 
nationals included in the pay rise comprise about 95% of 
the staff in the government sector (which accounts for 
about 5% of the total workforce in Qatar), impacts from 
any domino effects on wages in the private sector is likely 

الرقم القيا�ضي العام املواد الغذائية وامل�ضروبات والتبغ

الإيجار والطاقة النقل والت�ضالت

Figure No. (2-3)
Major Sub Indices of CPI in 2011

�سكل رقم )3-2(

الرقم القيا�سي لالأ�سعار خالل 2011
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Figure No. (2-4)
CPI Inflation in 2011

�سكل رقم )4-2(
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to be small, given that they have relatively fewer Qatari 
employees. According to some estimates, the additional 
wage and salary disbursements in the public sector is 
about 0.5% of nominal GDP or slightly less than 1% of the 
broad money supply in 2011 (GSDP, 2011)*. It is expected 
that this increase would largely alleviate the existing 
debt burden of Qatari employees by facilitating their loan 
commitments. Moreover, in the absence of unionized wage 
bargaining, there is little scope of a wage-price spiral 
resulting in inflation inertia in the economy. Furthermore, 
the government is alert to the risk of monopolistic traders 
(enjoying market power) increasing prices opportunistically 
and has set up a high-level committee to detect and act on 
unwarranted price rises (GSDP, 2011).

القطريني  العاملني  عــدد  اأن  اإىل  نظرًا  حمــدودة  اخلا�ص  القطاع  يف 

ن�ضبة  بلغت  التقديرات،  لبع�ص  ووفــقــًا  ن�ضبيًا.  اأقــل  القطاع  هــذا  يف 

 %0.5 حوايل  العام  القطاع  يف  الإ�ضافية  والأجــور  الرواتب  مدفوعات 

 %1 من  ما  حد  اإىل  اأقل  اأو  ال�ضمي  الإجمايل  املحلي  الناجت  قيمة  من 

من قيمة عر�ص النقد باملفهوم الوا�ضع يف عام 2011م )الأمانة العامة 

الزيادة  تخفف هذه  اأن  املتوقع  ومن  - 2011م(*.  التنموي  للتخطيط 

وذلك  القطريني،  املوظفني  على  القائم  الدين  عبء  من  كبري  ب�ضكل 

بت�ضهيل التزاماتهم الئتمانية. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنه يف ظل غياب 

حلدوث  �ضيق  جمال  هناك  الأجــور،  على  بالتفاو�ص  خمت�ضة  نقابات 

اإىل ت�ضخم ناجم  يوؤدي بدوره  والذي  والأ�ضعار  لولبي لالأجور  ت�ضاعد 

احلكومة  فــاإن  ذلــك،  على  عــالوة  القت�ضاد.  يف  الذاتي  الق�ضور  عن 

لديهم  )ممــن  الحتكارية  التجار  ممار�ضات  خماطر  جتــاه  متيقظة 

نفوذ يف ال�ضوق( املتمثلة يف انتهاز اأي فر�ضة لرفع الأ�ضعار، كما �ضكلت 

احلكومة جلنة رفيعة امل�ضتوى للك�ضف عن اأي زيادة يف الأ�ضعار بال مرر 

والت�ضرف حيالها )الأمانة العامة للتخطيط التنموي – 2011م(.

 
*General Secretariat for Development Planning, Qatar Economic Outlook, 
2011-2012.

 

قــطــر. ــــة  دول يف  ــاديــة  ــ�ــض القــت ــوقــعــات  ــت ال ــمــوي.  ــن ــت ال للتخطيط  ــامــة  ــع ال  *الأمانة 

)2011م – 2012م(.
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ثانيًا: الرقم القيا�سي الأ�سعار املنتجني

خالفًا للرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك الذي يقي�ص تغريات م�ضتوى 

الرقم  يعك�ص  امل�ضرتي،  نظر  وجهة  من  التجزئة  م�ضتوى  على  الأ�ضعار 

باملنتجني  اخلا�ضة  البيع  اأ�ضعار  يف  التغري  املنتجني  لأ�ضعار  القيا�ضي 

مقيا�ضًا  ي�ضّكل  اأنه  كما  يقدمونها.  التي  واخلدمات  للمنتجات  املحليني 

مهمًا للت�ضخم، ل �ضيما يف البلدان التي ي�ضاهم فيها قطاع ال�ضناعات 

التحويلية م�ضاهمة كبرية يف الناجت املحلي الإجمايل. ونظرًا اإىل اأن دولة 

القيا�ضي  الرقم  �ضيرز  القت�ضادية،  القاعدة  تنويع  اإىل  تهدف  قطر 

لأ�ضعار املنتجني وي�ضبح موؤ�ضرًا مهمًا يف امل�ضتقبل.

II. Producer Price Index (PPI)

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

Table (2-3)
Annual PPI Inflation

جدول رقم )2- 3(
تضّخم الرقم القياسي ألسعار المنتجين على أساس سنوي

(%)

Economic activity 2010 2011 الن�ضاط القت�ضادي

Producers Price Index 19.2 34.6 الرقم القيا�صي لأ�صعار املنتجني

Mining 18.8 39.1 التعدين

Crude Oil and Natural gas 18.8 39.2 النفط اخلام والغاز الطبيعي

Stone , Sand and Clay -1.2 -2.4 احلجر والطني واحل�ضى

Electricity & Water 3.8 -0.8 الكهرباء واملاء

 Electricity 3.7 -0.2 الكهرباء

Water 3.9 -2.0 املاء

Manufacturing 22.0 21.2 ال�صناعات التح�يلّية

 Dairy products 2.0 -1.6 منتجات الألبان

Grain mill and other products -0.6 -0.5 احلبوب واملنتجات الأخرى

Beverages 12.2 14.0 املرطبات وامل�ضروبات

Refined petroleum products 26.4 28.9 منتجات تكرير البرتول والوقود

Basic chemicals 25.9 17.3 املواد الكيميائية الأ�ضا�ضية

Cement and glass product -14.3 -6.6 ال�ضمنت ومنتجات الزجاج

Metal product, Machinery and Equipment 21.3 7.5 املنتجات املعدنية والآلت واملعدات

Source: Qatar Statistics Authority امل�ضدر: جهاز الإح�ضاء
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The QSA has started publishing the PPI (base 2006 = 
100) for the industrial sector on a quarterly basis, covering 
Mining, Electricity & Water and Manufacturing sub-
sectors. Based on the four quarters, the PPI increased, on 
an annual average basis, by 34.6% in 2011 as compared 
with 19.2% in 2010. The sharp increase was attributed to 
rising inflation in the Mining sub-sector even as Electricity 
& Water recorded a decline and Manufacturing registered 
marginally lower inflation as compared to 2010 (Table 2-3). 
The increase in the mining sector reflected the substantial 
increase in international oil prices during the year.

The dominance of the mining sector is borne out by its 
weighted contribution* which is more representative of the 
actual outcome during both inflation and deflation years 
(Table 2-4). In 2011, more than 85% of overall inflation was 
contributed by the mining sector.

)�ضنة  املنتجني  لأ�ضعار  القيا�ضي  الــرقــم  الإحــ�ــضــاء  جهاز  ن�ضر 

�ضنوي،  ربع  اأ�ضا�ص  على  ال�ضناعي  للقطاع   )100  = 2006م  الأ�ضا�ص 

واملاء  والكهرباء  بالتعدين  اخلا�ضة  الفرعية  القطاعات  يغطي  والذي 

وال�ضناعات التحويلية. وا�ضتنادًا اإىل الف�ضول الأربعة من ال�ضنة، �ضهد 

الرقم القيا�ضي لأ�ضعار املنتجني ارتفاعًا )على اأ�ضا�ص املتو�ضط ال�ضنوي( 

بن�ضبة 34.6% يف عام 2011م مقارنة بن�ضبة 19.2% يف عام 2010م، 

ويعزى هذا الرتفاع احلاد اإىل ارتفاع الت�ضخم يف قطاع التعدين، حتى 

ظل الرتاجع الذي �ضهده قطاع الكهرباء واملاء ومعدلت الت�ضخم الأقل 

عام  مع  باملقارنة  التحويلية  ال�ضناعات  قطاع  �ضجلها  التي  هام�ضيًا 

2010م )اجلدول رقم 2 -3 (. وقد عك�ضت الزيادة يف قطاع التعدين 

الزيادة الكبرية يف اأ�ضعار النفط العاملية خالل العام.

م�ضاهمته  مقدار  هو  التعدين  قطاع  هيمنة  يعزز  الــذي  الأمــر  اإن 

�ضنوات  خــالل  اأكــر   ب�ضكل  الفعلية  النتائج  ميثل  والــذي  املرجحة*، 

الت�ضخم والنكما�ص على حد �ضواء )اجلدول 2 – 4(. ويف عام 2011م، 

�ضّكل قطاع التعدين اأكرث من 85% من معدل الت�ضخم العام.

 
* Inflation of each sector x corresponding weight of that sector.

 

*   الت�ضخم يف كل قطاع X الوزن املقابل له يف القطاع.

Table (2-4)
Weighted Contribution to PPI Inflation 

جدول رقم )2- 4(
المساهمة المرّجحة للقطاعات

(%)

Economic Activity Weight 2009 2010 2011 الن�ضاط القت�ضادي

Mining 77.06 82.8 75.5 87.2 التعدين

Electricity, Energy & Water 1.90 0.0 0.4 -0.1 الكهرباء واملاء

Manufacturing 21.04 17.2 24.1 12.9 ال�ضناعات التحويلّية

Source: Qatar Statistics Authority امل�ضدر: جهاز الإح�ضاء

In order to make any accurate assessment of inflation, 
harmonization of inflation trends available from alternate 
indices is an important prerequisite. The CPI and PPI 
inflation measures seems to be somewhat correlated 
and have broadly moved in the same direction, except 
for 2010 (Figure No.2-5). The divergence in magnitude 
and direction is indicative of the difference in the basket 
of the two indices, both in terms of composition and 
relative importance of items in the respective baskets. For 
stabilization of inflation expectations in the long-term, it is 
important to ensure that alternative measures of inflation 
do not exhibit dissimilar trends.

ويف �ضبيل اإجراء تقييم دقيق للت�ضخم، تعتر املواءمة بني اجتاهات 

اأن  اأ�ضا�ضيًا مهمًا. ويبدو  البديلة �ضرطًا  املوؤ�ضرات  املتاحة يف  الت�ضخم 

طرق قيا�ص الت�ضخم اخلا�ص بكل من الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك 

واأنها  بع�ضها  مع  ما  نوعًا  مرتبطة  املنتجني  لأ�ضعار  القيا�ضي  والرقم 

رقم  )�ضكل  2010م  عام  با�ضتثناء  نف�ضه،  الجتــاه  يف  عمومًا  حتركت 

2 -5(. وي�ضري التباين يف احلجم والجتاه اإىل الفرق يف �ضلة كل من 

املوؤ�ضرين، �ضواء من حيث التكوين والأهمية الن�ضبية للبنود املكونة لهما 

يف ال�ضلتني املعنيتني. ومن اأجل حتقيق ال�ضتقرار يف توقعات الت�ضخم 

لقيا�ص  البديلة  الطرق  اأن  من  التاأكد  املهم  من  الطويل،  املــدى  على 

الت�ضخم ل تظهر اجتاهات متباينة.
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Figure No. (2-5)
CPI and PPI Inflation

�سكل رقم )5-2(
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Summing up, notwithstanding the accelerated pace of 
economic activity and the salary hike for Qatari employees, 
Qatar recorded moderate inflation in 2011. Although non-
rent inflation picked up significantly during the year, overall 
inflation remained modest in the wake of persistent decline 
in rental inflation. Given the prevailing excess capacity in 
the domestic housing sector, inflation is likely to remain 
comfortable, particularly with the expected easing of 
global food and commodity prices in 2012.

تلخي�ضًا ملا تقدم، على الرغم من ت�ضارع وترية الن�ضاط القت�ضادي 

وزيادة الرواتب للموظفني القطريني، �ضجلت دولة قطر معدل ت�ضخم 

بالإيجارات  املتعلق  غري  الت�ضخم  اأن  ورغــم  2011م.  عام  يف  معتدل 

عاود ارتفاعه خالل العام، ظل معدل الت�ضخم العام معقوًل يف اأعقاب 

الرتاجع امل�ضتمر يف الت�ضّخم الناجت عن الإيجارات. وبالنظر اإىل الطاقة 

الفائ�ضة يف قطاع الإ�ضكان املحلي، من املرّجح اأن يظل معدل الت�ضخم 

م�ضتقرًا، ل �ضيما يف ظل التخفيف املتوقع لأ�ضعار املواد الغذائية وال�ضلع 

الأ�ضا�ضية يف عام 2012م.
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القوى العاملة

ا�ضتمرت وترية النمو القوى الذي ي�ضهده عدد ال�ضكان بدولة قطر 

الثالثة  الأعــوام  التباطوؤ خالل  اأخــذت يف  واإن  املا�ضية  الأعــوام  خالل 

الأخرية؛ فمنذ عام 2004م اأ�ضبح معدل النمو ال�ضنوي يتكون من رقمني 

بداأ  ثم   %18.9 والبالغ  2008م  عــام  خــالل  منو  معدل  اأعلى  لي�ضجل 

منذئذ يف التباطوؤ حيث �ضجل يف العام التايل معدًل قدره 13.1% ثم 

عاد لي�ضجل معدل من رقم واحد فقط بلغ يف عام 2010م نحو 4.7% ثم 

اأخريًا يف عام 2011م 1% فقط لي�ضل بذلك عدد ال�ضكان يف منت�ضف 

ن�ضمة  مليون   1.733 نحو  املتاحة  التقديرات  لآخر  وفقًا  2011م  عام 

مقارنة بنحو 1.715 مليون ن�ضمة يف منت�ضف العام ال�ضابق 2010م. ول 

�ضك يف اأن ا�ضتمرار الكثافة ال�ضكانية عند نف�ص امل�ضتوى على الرغم من 

الظروف القت�ضادية الدولية غري املواتية وخ�ضو�ضًا ما ت�ضهده منطقة 

اليورو، اإمنا يك�ضف مدى قوة القت�ضاد املحلي وعدم تاأثره �ضلبًا بتلك 

بالدولة على  التنمية القت�ضادية  ا�ضتمرار زخم  الظروف، كما يو�ضح 

الرغم من الظروف  غري املواتية التي حتيط بها. 

العاملة  القوى  م�ضح  خــالل  من  جمعها  مت  التي  البيانات  وت�ضري 

بالعينة والذي بداأ جهاز الإح�ضاء بدولة قطر يف اإجرائه ب�ضكل �ضنوي 

منذ عام 2006م اإىل اأن عدد ال�ضكان الن�ضيطني اقت�ضاديًا بدولة قطر 

خالل عام 2011م قد بلغ نحو 1.271 مليون �ضخ�ص )1.118 مليون 

ال�ضكان  عدد  نف�ص  تقريبًا  مياثل  ما  وهو  لالإناث(،  األفًا   153 للذكور، 

ال�ضابق برتاجع طفيف مقداره 378  العام  الن�ضيطني اقت�ضاديًا خالل 

ن�ضمة فقط مبعدل تراجع يقل عن 1% )0.03% للذكور، �ضالب %0.46 

لالإناث(.

الن�ضيطني  ال�ضكان  عــدد  يف  الن�ضبي  الثبات  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

ح�ضب  العاملة  القوى  بيانات  فاإن  ال�ضابقني؛  العامني  خالل  اقت�ضاديًا 

ترتيب  يف  التغيريات  بع�ص  حدوث  اإىل  ت�ضري  القت�ضادية  القطاعات 

واإن ظل  منها،  كل  العاملني يف  القت�ضادية من حيث عدد  القطاعات 

القطاع اخلا�ص م�ضتاأثرًا بالعدد الأكر من العاملني خالل عام 2011م 

ومع ذلك  �ضخ�ص  األف  نحو 953.2  والبالغ  املا�ضي  العام  بنف�ص عدد 

مثيله  عن  اختلف  قد  القطاع  بذلك  اجلن�ضية  ح�ضب  توزيعهم  فــاإن 

نحو  2011م  عام  خالل  القطرين  عدد  بلغ  اإذ  2010م  بعام  اخلا�ص 

6.3 األف �ضخ�ص )من بينهم نحو 2.4 األف اأنثى( مقارنة بنحو 5.7 

األف �ضخ�ص )من بينهم نحو 1.9 األف اأنثى( يف عام 2010م؛ ليحافظ 

عام  يف   %75 والبالغة  الن�ضبية  اأهميته  على  اخلا�ص  القطاع  بذلك 

2011م دون تغيري عن العام املا�ضي. وقد تال القطاع اخلا�ص من حيث 

�ضخ�ص  األف   131.5 نحو  يبلغ  عاملني  بعدد  املنزيل  القطاع  الرتتيب 

2010م  عــام  يف  �ضخ�ص  األــف   132.5 بنحو  مقارنة  2011م  عــام  يف 

Labor Force

The pace of population in Qatar has been strongly 
growing during the last years, as though slowing down 
for the last three years. Since 2004, annual growth rate 
is in the two-digit range. Annual growth rate was the 
highest during 2008, which has recorded 18.9%, since 
then it has decelerated as it has registered 13.1% in the 
following year, and then reverted back to single digit 
growth rate, which has reached 4.7% during 2010. Finally, 
it has reached only 1% during 2011, thereby population, 
according to the latest available estimates, has reached 
1.733 million people in the middle of the year compared 
to 1.715 million people in the middle of 2010. There is no 
doubt that the persistence of the population density rate at 
the same level, despite the unfavorable global economic 
circumstances, especially the events in the Euro-zone, 
indicates that the domestic economy has not been affected 
negatively by the crisis reflecting the sustainable economic 
development momentum in Qatar despite the surrounding 
unfavorable circumstances.

The data collected through labor force sample survey, 
which has been conducted annually by Qatar statistics 
Authority (QSA) since 2006, indicates that the economically-
active population in Qatar has reached 1.271 million people 
in 2011 (1.118 million male and 153 thousand female), 
which is roughly equivalent to its counterpart during the 
previous year, with a marginal decline by only 378 people; 
i.e. less than 1% (0.03% male and 0.46% female).

Although the economically-active population remained 
relatively stable during the previous two years, the labor 
force by economic sectors indicates that there were some 
changes in the order of the economic sectors in terms of 
the employees’ number. Even though the private sector 
recorded the highest number of employees during 2011, 
registering the same numbers as in the previous year, 
which was around 953.2 thousand people.  However, labor 
force by nationality in the private sector differed compared 
to 2010, with the number of Qatari employees 6.3 thousand 
people in 2011 (including 2.4 thousand female) compared 
to around 5.7 thousand people in 2010 (including 1.9 
thousand female). Thereby, the private sector maintained 
its relative importance of 75% in 2011 unchanged from the 
last year. The private sector was followed by the household 
sector, representing around 131.5 thousand people in 2011 
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مبعدل تراجع قدره 0.7% بعد اأن �ضهد العام املا�ضي منوًا غري م�ضبوق 

بلغ معدله نحو 64.9% لترتاجع ب�ضكل طفيف اأهميته الن�ضبية لتقت�ضر 

على نحو 10.3% يف عام 2011م مقارنة بنحو 10.4% يف عام 2010م. 

وجاء يف املرتبة الثالثة القطاع احلكومي الذي بلغ عدد العاملني به يف 

منهم  �ضخ�ص  األف   55.2( �ضخ�ص  األف   101.6 نحو  2011م  نهاية 

اأعلى  اإجمايل العاملني بالقطاع، وهي  اأي بن�ضبة 54.3% من  قطريون 

األف   97.6 بنحو  مقارنة  القطاعات(  بجميع  للقطريني  م�ضجلة  ن�ضبة 

�ضخ�ص يف عام 2010م مبعدل منو قدره 4.1% لرتتفع اأهميته الن�ضبية 

اإىل نحو 8.0% يف عام 2011م مقارنة مع نحو 7.7% يف عام 2010م. 

بعدد  احلكومية  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  قطاع  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف 

عام  يف   %3.5 تبلغ  ن�ضبية  واأهمية  �ضخ�ص  األــف   44.4 قــدره  عاملني 

2011م، مقارنة بنحو 43.0 األف �ضخ�ص واأهمية ن�ضبية تبلغ 3.4% يف 

عام 2010م حمققًا بذلك معدل منو قدره 3.2%. اأما القطاع املختلط 

األف  باإجمايل عدد عاملني قدره 38.8  املرتبة اخلام�ضة  فقد جاء يف 

�ضخ�ص وباأهمية ن�ضبية تبلغ 3.1% يف عام 2011م، مقارنة بنحو 43.5 

األف �ضخ�ص وباأهمية ن�ضبية تبلغ 3.4% يف عام 2010م؛ لي�ضجل بذلك 

تراجعًا تبلغ ن�ضبته 10.8% خالل عام 2011م.

وعلى �ضعيد بيانات القوى العاملة ح�ضب اجلن�ضية؛ فت�ضري البيانات 

التزايد  اإىل  القطاع اخلا�ص  لدى  العاملني  املواطنني  اأعداد  اإىل عودة 

للعام الثاين على التوايل بعد ت�ضجيل تراجع خالل عام 2009م، حيث 

 6343 نحو  اإىل  القطريني  من  اخلا�ص  بالقطاع  العاملني  عدد  ارتفع 

�ضخ�ص يف عام 2011م )3984 ذكور، 2359 اإناث( مقارنًة بنحو 5703 

يبلغ  اإنــاث( مبعدل منو  �ضخ�ص يف عام 2010م )3801 ذكور، 1902 

فقد  عامة،  وب�ضفة  لالإناث(.   %24.0 للذكور،   %4.8(  %11.2 نحو 

�ضهد عام 2011م ارتفاع عدد العاملني القطريني بنحو %4.3 )%6.7 

�ضخ�ص  األف   74.7 نحو  اإىل  عددهم  لي�ضل  لالإناث(   %0.1 للذكور، 

األف   71.6 بنحو  مقارنة  لالإناث(  األف   25.3 للذكور،  األف   49.4(

�ضخ�ص يف عام 2010م )46.4 األف للذكور، 25.2 األف لالإناث(.

�ضهد  قد  منهم  العاملني  عدد  فــاإن  القطريني،  لغري  بالن�ضبة  اأمــا 

تراجع  حيث  اأخــر؛  لقطاع  قطاع  من  النمو  معدلت  تباين  مع  تراجعًا 

مليون   1.196 نحو  اإىل  لي�ضل  �ضخ�ص  األــف   3.5 مبقدار  عددهم 

�ضخ�ص  )1.068 مليون للذكور، 128.1 األف لالإناث( يف عام 2011م 

�ضالب  للذكور،  )�ضالب %0.3   %1 اأقل من  ن�ضبته  تبلغ  تراجعًا  حمققًا 

الثانية  املرتبة  يف  ظلت  املنزلية  العمالة  اأن  ويالحظ  لالإناث(.   %0.6

من حيث اأعدادها بني باقي القطاعات واإن ظلت اأهميتها الن�ضبية عند 

بينما ظل  القطريني،  العاملني غري  اإجمايل عدد  من  م�ضتوى %11.0 

هام�ضيًا  الن�ضبية  اأهميته  ارتفاع  مع  الأوىل  املرتبة  يف  اخلا�ص  القطاع 

compared to 132.5 thousand people in 2010, with a setback 
of 0.7% after the unprecedented growth during the previous 
year of 64.9%.  Thereby, its relative importance marginally 
declined  to only 10.3% in 2011 compared to 10.4% in 2010. 
The government sector came in the third place, where the 
number of employees at the end of 2011 was about 101.6 
thousand people (including 55.2 thousand Qatari people; 
i.e., 54.3% of total employees in the government sector, 
which represents the highest rate of Qatari people in all 
sectors) compared to 97.6 thousand people in 2010, with 
a growth rate of 4.1%. Accordingly, its relative importance 
increased by 8.0% in 2011 compared to 7.7% in 2010. In 
the fourth place came the government institutions and 
companies sector, where the number of employees was 
44.4 thousand people and a relative importance of 3.5% 
in 2011, compared to 43.0 thousand people and a relative 
importance of 3.4% in 2010, recording a growth by 3.2%. 
The mixed sector came in the fifth place, where the overall 
number of employees was 38.8 thousand people and a 
relative importance of 3.1% in 2011, compared to 43.5 
thousand people and a relative importance of 3.4% in 
2010, recording a decrease by 10.8% during 2011.

At the level of labor force by nationality, data indicate 
that the trend of the number of Qatari employees in 
the private sector has increased again for the second 
consecutive year, after recording a decline during 2009. 
The number of Qatari employees in the private sector 
increased to 6343 people in 2011 (3984 male and 2359 
female) compared to 5703 people in 2010 (3801 male and 
1902 female), with a growth rate of 11.2% (4.8% for male 
and 24.0% for female). The year 2011 witnessed, generally, 
a growth in the number of Qatari employees by 4.3% 
(6.7% for male and 1.0% for female), reaching around 74.7 
thousand people (49.4 thousand male and 25.3 thousand 
female), compared to 71.6 thousand people in 2010 (46.4 
thousand male and 25.2 thousand female).

However, the number of non-Qatari employees 
declined, with growth rates varying in each sector. The 
number decreased by 3.5 thousand people, reaching 
around 1.196 million people (1.068 million male and 128.1 
thousand female) in 2011, with a decline of less than 
1% (-0.3% for male and -0.6% for female). The domestic 
services sector remained in the second place in terms of 
number of employees amongst the other sectors. Although 
its relative importance remained at 11.0% of total non-
Qatari. While the private sector remained in the first place, 
with a marginal growth in relative importance, reaching to 
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79.1% of total non-Qatari employees in 2011 compared to 
97.0% in 2010.

For more details about the economically-active 
population working in the mentioned sectors during 2010 
and 2011, refer to the following Table No. (2-5).

عام  القطريني يف  العاملني غري  اإجمايل عدد  اإىل 79.1% من  لت�ضل 

2011م مقارنة بنحو 97.0% يف عام 2010م.

عن  التف�ضيالت  من  املزيد  التايل   )5-2( رقم  اجلــدول  ويعطي 

اإليها خالل  امل�ضار  القطاعات  اقت�ضاديًا يف  النا�ضطون  ال�ضكان  اأعداد 

العامني 2010م، 2011م.

ال�صنة

Year

اجلن�صية

Nationality

اإدارة حك�مية

Government 
Sector

 م�ؤ�ص�صات و�صركات

حك�مية

Government 
Institutions and 

Companies

 القطاع

املختلط

Mixed 
Sector

 القطاع

اخلا�س

Private 
Sector

دبل�ما�صي

Diplomatic 
Sector

منزيل

Domestic 
Services 
Sector

املجم�ع

Total

ذك�ر

Male

اإناث

Female

اإجمايل

Total

2010

قطري

Qatari 
52,289 9,470 4,032 5,703 19 60 46,342 25,231 71,573

غري قطري

Non-Qatari
45,261 33,555 39,492 947,516 1,645 132,410 1,071,098 128,781 1,199,879

اإجمايل

Total
97,550 43,025 43,524 953,219 1,664 132,470 1,117,440 154,012 1,271,452

2011

قطري

Qatari 
55,170 9,017 4,134 6,343 16 0 49,434 25,246 74,680

غري قطري

Non-Qatari
46,395 35,375 34,693 946,858 1,558 131,515 1,068,329 128,065 1,196,394

اإجمايل

Total
101,565 44,392 38,827 953,201 1,574 131,515 1,117,763 153,311 1,271,074

 التغري خالل

Change 
during 

2011

قطري

Qatari 
2,881 -453 102 640 -3 -60 3,092 15 3,107

غري قطري

Non-Qatari
1,134 1,820 -4,799 -658 -87 -895 -2,769 -716 -3,485

اإجمايل

Total
4,015 1,367 -4,697 -18 -90 -955 323 -701 -378

 التغري خالل

Change 
during

2011
(%)

قطري

Qatari 
5.51 -4.78 2.53 11.22 -15.79 --- 6.67 0.06 4.34

غري قطري

Non-Qatari
2.51 5.42 -12.15 -0.07 -5.29 -0.68 -0.26 -0.56 -0.29

اإجمايل

Total
4.12 3.18 -10.79 0.00 -5.41 -0.72 0.03 -0.46 -0.03

امل�ضدر: جهاز الإح�ضاء - دولة قطر.

Table (2-5)
The Economically-Active Population

جدول رقم )2- 5(
السكان النشطون اقتصاديًا حسب القطاع والجنسية

Source: Qatar Statistics Authority.





المالية العامة

Public Finance 

Chapter Three

الفصل الثالث





53 Thirty Fifth Annual Report 2011التقرير السنوي الخامس والثالثون 2011

Public Financeالمــالية العامة

تلعب ال�ضيا�ضة املالية الدور الرئي�ضي واملوؤثر من بني باقي ال�ضيا�ضات 

القت�ضادية بدولة قطر، فالإنفاق العام ميثل املحرك واحلافز الرئي�ضي 

اأهم الروافد لتيار  يف القت�ضاد املحلي، حيث يعتر الإنفاق احلكومي 

مدار  وعلى  القطري.  القت�ضاد  يف  املحلية  وال�ضيولة  والإنفاق  الدخل 

ال�ضنوات املا�ضية �ضهد الإنفاق العام تزايدًا لالإ�ضراع مبعدلت التنمية 

القت�ضادية والقفز بالقت�ضاد املحلي خطوات �ضريعة نحو حتقيق مزيد 

من الرفاهية والتقدم للوطن وللمواطن، حيث يحر�ص املحا�ضب القومي 

على تنفيذ التوجيهات العليا للدولة ب�ضرورة حتقيق ركائز "روؤية قطر 

الوطنية 2030" يف التنمية الب�ضرية والجتماعية والقت�ضادية والبيئية، 

على  لل�ضرف  املوازنة  من  مرتفعة  ن�ضبة  تخ�ضي�ص  يف  ال�ضتمرار  مع 

امل�ضروعات العامة الإ�ضرتاتيجية والبنية التحتية ل�ضيما بعد جناح دولة 

قطر يف الفوز با�ضت�ضافة مونديال 2022. 

وفيما يلي نتناول باإيجاز اأهم التطورات التي �ضهدتها بنود املوازنة 

اأهم مالمح  ن�ضتعر�ص  كما  املايل 2012/2011م،  العام  العامة خالل 

الأرقام التقديرية ملوازنة العام 2013/2012م.

امليزانية العامة للعام املايل )2012/2011(

ت�ضري البيانات الأولية للميزانية العامة للعام املايل 2012/2011م 

اإىل اأن الإيرادات العامة قفزت خالل العام مبا يزيد عن 41% يف الوقت 

الذي مل تتجاوز الزيادة يف النفقات العامة ن�ضبة 16.4%، وقد اأدى ذلك 

اإىل م�ضاعفة فائ�ص امليزانية العامة ليقفز اإىل نحو 54.3 مليار ريال اأو 

ما ن�ضبته 8.6% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة بفائ�ص قدره 13.5 

مليار ريال يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م(.

التي  ــطــورات  ــت ال تف�ضياًل  ـــرث  اأك ب�ضكل  ن�ضتعر�ص  يــلــي  وفــيــمــا 

املايل  العام  العامة خالل  والنفقات  العامة  الإيرادات  �ضهدتها كل من 

2012/2011م.

Financial policy plays an effective key role among other 
economic policies in Qatar; public expenditure represents 
the main stimulus to the local economy, where government 
expenditure represents the key tributary of income, 
spending, and domestic liquidity in the Qatari economy. 
Over the previous years, public expenditure witnessed an 
increase to speed-up the rate of economic development 
in order to direct the national economy towards further 
progress and prosperity for both the nation and the citizen, 
in the endeavor to achieve the fundamental objectives of 
“Qatar’s National Vision 2030” by promoting the human, 
social, economic and environmental development. 
Furthermore, high proportions of the budget funds continue 
to be used to finance strategic projects and infrastructure, 
especially, after Qatar’s success to host the 2022 World 
Cup.

The following is a brief summary of the most significant 
developments of the State Budget items for FY (2011/ 
2012) and the State Budget Estimates for FY (2012/ 2013).

The State Budget for FY (2011/ 2012)

The preliminary figures of the State Budget for FY 
(2011/2012) indicate that the cash revenues jumped during 
the year by over than 41%, while public expenditures 
increased only by 16.4%. Accordingly, the State Budget 
surplus has doubled and jumped to QR 54.3 billion or 8.6% 
of the GDP as compared to a surplus of QR 13.5 billion in 
the State Budget for FY (2010/2011).

Additional details on the development of Qatar’s public 
revenues and public expenditures for FY (2011/2012) are 
stated hereinafter:

1. Public Revenues

In FY (2011/ 2012), public revenues have witnessed a 
significant growth, after    its fall-back during the last year, 
resuming its pace of growth, which was sustained over the 
previous years. This growth was due to the improvement 
in international oil prices. An increase in the global oil 
demand has been witnessed during FY (2011/ 2012), 
despite its high prices and have reached an average of USD 
83 a barrel during the year compared to USD 77 a barrel 
during the previous FY (2010/ 2011), 46% higher than the 
level according to which the State Budget for the current FY 

1. االإيرادات العامة

منوًا  2012/2011م  املايل  العام  خالل  العامة  الإيــرادات  �ضهدت 

بذلك  لتعاود  املا�ضي  العام  خــالل  �ضهدته  الــذي  الرتاجع  بعد  كبريًا 

وترية منوها والذي كان م�ضتمرًا خالل ال�ضنوات املا�ضية وذلك نتيجًة 

�ضهد  حيث  حت�ضن،  من  الدولية  الأ�ضواق  يف  النفط  اأ�ضعار  �ضهدته  ملا 

مع  النفط  على  العاملي  الطلب  يف  زيــادة  2012/2011م  املــايل  العام 

ارتفاع اأ�ضعاره لي�ضل متو�ضطه خالل العام اإىل نحو 83 دولرًا للرميل 

مقارنة مع متو�ضط قدره 77 دولرًا للرميل خالل العام املايل ال�ضابق 

موازنة  اعتماد  مت  الذي  امل�ضتوى  على  يزيد  ما  وهو  )2011/2010م( 

العام املايل حمل التقرير وفقًا له )55 دولرًا للرميل( بنحو 46%. وقد 
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has been approved; i.e. USD 55 a barrel. The components 
of the public revenues have remarkably differed during the 
year as oil and gas revenues, which represent the first main 
source of public revenues in Qatar, increased by QR 56.3 
billion or 58.2% with a total of QR 153.2 billion as compared 
to QR 96.8 billion in the State Budget for FY (2010/2011). 
This increase is mainly attributed to the rise in oil prices 
in the international markets, thus its relative importance 
of the total revenues during FY (2011/2012) increased to 
69.6% as compared to 62.1% in the State Budget for FY 
(2010/2011).

On the other hand, the cash inflow to the budget 
investment revenues, which represent the second main 
cash source of public revenues in Qatar, continued its 
strong decline for the second consecutive year, as it 
decreased during the year by QR 10.3 billion or 28.6%, 
after a decline by QR 17.8 billion or 33.0% in the previous 
year, with a total of QR 25.8 billion as compared to QR 36.1 
billion in the State Budget for FY (2010/2011) and  a total 
of QR 53.9 billion in the State Budget for FY (2009/ 2010). 
Thus its relative importance of the total public revenues 
decreased from 31.9% during the FY (2009/2010) to only 
23.1% during the previous FY (2010/ 2011) to reach 11.7% 
during this year.

The third source of Government revenues, represented 
in the revenues collected from various fees and taxes, 
witnessed an increase of QR 18.2 billion or 79.1%, after a 
drop by QR 9.5 billion or 29.3% in the previous FY (2010/ 
2011), with its total increased to QR 41.1 billion as compared 
to QR 23.0 billion in the State Budget for FY (2010/2011), 
reaching 18.7% of the total revenues in FY (2011/2012) as 
compared to 14.7% in the previous FY (2010/2011).

�ضهدت مكونات الإيرادات العامة خالل العام املذكور تباينًا ملحوظًا؛ 

حيث ارتفعت اإيرادات النفط والغاز والتي متثل امل�ضدر الأول والأ�ضا�ضي 

لالإيرادات العامة بدولة قطر بنحو  56.3 مليار ريال اأو ما ن�ضبته %58.2 

لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 153.2 مليار ريال مقارنة بنحو 96.8 مليار 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م(، ويعزى ال�ضبب 

الرئي�ضي وراء ارتفاع هذا النوع من الإيرادات )كما اأ�ضلفنا( اإىل ارتفاع 

ارتفاع  اإىل  الرتفاع  هذا  اأدى  وقد  الدولية.  الأ�ضواق  يف  النفط  اأ�ضعار 

مماثل يف اأهميتها الن�ضبية يف اإجمايل الإيرادات خالل ميزانية العام 

املايل 2012/2011م لت�ضل اإىل نحو 69.6% مقارنة بنحو 62.1% يف 

ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م(.

متثل  والتي  ال�ضتثمار  ـــرادات  اإي �ضهدت  فقد  اأخـــرى،  ناحية  من 

امل�ضدر الأ�ضا�ضي الثاين لالإيرادات العامة بدولة قطر ا�ضتمرار الرتاجع 

العام بنحو  التوايل حيث تراجعت خالل هذا  الثاين على  للعام  القوي 

10.3 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 28.6% بعد تراجع مقداره 17.8 مليار 

ريال ون�ضبته 33.0% خالل العام املا�ضي ليقت�ضر اإجماليها على نحو 

25.8 مليار ريال مقارنة بنحو 36.1 مليار ريال يف العام املايل املا�ضي 

املايل  العام  ميزانية  يف  ريــال  مليار   53.9 وبنحو  )2011/2010م( 

الإيــرادات  اإجمايل  يف  الن�ضبية  باأهميتها  دفع  مما  )2010/2009م( 

العامة اإىل الرتاجع من نحو 31.9% يف العام املايل )2010/2009م( 

اإىل نحو 23.1% يف العام املايل املا�ضي )2011/2010م( لتقت�ضر على 

نحو 11.7% خالل هذا العام.

يف  واملتمثل  احلكومية  لــالإيــرادات  الثالث  للم�ضدر  بالن�ضبة  اأمــا 

 18.2 قــدره  منــوًا  �ضهد  فقد  املختلفة؛  وال�ضرائب  الر�ضوم  اإيـــرادات 

اأو  ريــال  مليار   9.5 نحو  بلغ  تراجع  بعد   %79.1 ون�ضبته  ريــال  مليار 

لريتفع  )2011/2010م(   املا�ضي  املايل  العام  يف   %29.3 ن�ضبته  ما 

مليار  بنحو 23.0  مقارنة  ريال  مليار  نحو 41.1  اإىل  اإجماليها  بذلك 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م( لت�ضل ن�ضبتها 

املــايل  الــعــام  ميزانية  يف   %18.7 نحو  اإىل  ــــرادات  الإي اإجــمــايل  اإىل 

املا�ضي  املايل  العام  ميزانية  يف   %14.7 بنحو  مقارنة  2012/2011م 

)2011/2010م(.

The aforesaid developments in the components of the 
public revenues led to a rise in the total cash revenues by 
QR 64.2 billion or 41.2% with a total of QR 220.1 billion as 
compared to QR 155.9 billion in the State Budget for FY 
(2010/2011).

وقد اأدت التطورات ال�ضابقة يف مكونات الإيرادات العامة اإىل ارتفاع 

اإجمايل الإيرادات العامة بنحو 64.2 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته %41.2 

لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 220.1 مليار ريال مقارنة بنحو 155.9 مليار 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م(.
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Budget Items 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 البيان

Total Revenues 117,865 141,029 169,142 155,907 220,094 �إجمايل �لإير�د�ت

Oil and Gas Revenues 70,748 80,009 82,807 96,849 153,198 اإيرادات النفط والغاز

Investment Revenues 30,343 33,271 53,881 36,090 25,764 ال�ضتثمار

Other Revenues 16,774 27,749 32,454 22,968 41,132 اأخرى

Total Expenditures 86,249 99,226 115,034 142,370 165,752 �إجمايل �لنفقات

Current Expenditures 52,316 65,797 75,788 98,127 115,661 النفقات اجلارية

Wages and Salaries 16,003 18,664 21,594 23,065 29,613 الرواتب والأجور

Interest 1,855 2,100 3,998 5,577 9,613 الفوائد

Supplies and Services 6,387 9,147 8,082 15,188 11,586 اإمدادات وخدمات

Other 28,071 35,886 42,114 54,297 64,849 اأخرى

Capital Expenditures 33,933 33,429 39,246 44,243 50,091 نفقات راأ�ضمالية

Surplus 31,616 41,803 54,108 13,537 54,342 �لفائ�ض

Indicators (%) موؤ�سر�ت )%(

Oiol & Gas Revenues / Total Revenues 60.0 56.7 49.0 62.1 69.6 اإيراد النفط والغاز/ اإجمايل الإيرادات

Salaries & Wages / Total Expenditures 18.6 18.8 18.8 16.2 17.9 الرواتب والأجور/ اإجمايل النفقات

Surplus / GDP 10.9 10.0 15.2 2.9 8.6 الفائ�ص/ الناجت املحلي الإجمايل

Table (3-1)
Qatar’s State Budget

جدول رقم )3- 1(
الميزانية العامة لدولة قطر

QR Million مليون ريال

Figure No. (3-1)
Qatar's State Budget

�سكل رقم )3- 1(

امليزانية العامة لدولة قطر
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2. Public Expenditures

Public expenditures continued to increase at about 
the same pace of growth witnessed for the past few 
years to accelerate the pace of economic development. 
Development expenditures represented by mega projects, 
maintained the same level witnessed during the previous 
FY and even exceeded this growth level by 13.2%, reaching 
QR 50.1 billion or 30.2% of the total public expenditures 
in FY (2011/2012) as compared with QR 17.4 billion in the 
State Budget for FY (2006/2007), which indicates that 
these expenditures have doubled (more than two and a 
half times) within five FY. It is noted that the Development 
expenditures represent more than 40% of the current 
expenditures, assuring Qatar’s continued commitment to 
increase economic development and direct the domestic 
economy toward greater progress and prosperity for both 
the nation and the citizen.

2.  النفقات العامة

وا�ضلت النفقات العامة وترية النمو الذي ت�ضهده منذ عدة �ضنوات 

لالإ�ضراع مبعدلت التنمية القت�ضادية؛ حيث حافظت النفقات الإمنائية 

الذي  املرتفع  م�ضتواها  نف�ص  على  الرئي�ضية  امل�ضروعات  يف  واملتمثلة 

ن�ضبته  تبلغ  بل وجتاوزته حمققة منوًا  املا�ضي،  املايل  العام  �ضهدته يف 

13.2% لت�ضجل نحو 50.1 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 30.2% من اإجمايل 

للعام املايل 2012/2011م مقارنة بنحو 17.4 مليار  العامة  النفقات 

ت�ضاعفت  اأنها  اأي  املايل 2007/2006م،  العام  ريال فقط يف ميزانية 

ويالحظ  فقط.  مالية  �ضنوات  خم�ص  خــالل  ون�ضف  مرتني  من  اأكــرث 

اأن النفقات الإمنائية متثل حاليًا اأكرث من  40% من النفقات اجلارية 

املتكررة مما يوؤكد على التوجه الوا�ضح لدولة قطر يف العمل على زيادة 

معدلت التنمية القت�ضادية والقفز بالقت�ضاد املحلي خطوات �ضريعة 

نحو حتقيق مزيد من الرفاهية والتقدم للوطن وللمواطن.

On the other hand, current expenditures increased by 
QR 17.5 billion or 17.9%, reaching QR 115.7 billion in the 
State Budget for FY (2011/2012) as compared to QR 98.1 
billion in FY (2010/2011). Such increase was an outcome of 
several factors, which may be summarized as follow:

The decrease in the secondary capital expenditures 
(supplies and services) by QR 3.6 billion, reaching around 
QR 11.6 billion as compared to QR 15.2 billion in the State 
Budget of FY (2010/2011). Thus, its relative share in the 
total public expenditures decreased from 10.7% in the FY 
(2010/2011) to 7.0% in the current FY.

The increase in wages and salaries by QR 6.5 billion or 
28.4%, reaching QR 29.6 billion as compared to QR 23.1 
billion in the State Budget for FY (2010/2011). Thus, its 
relative share in the total public expenditures has increased 
to 17.9% as compared to 16.2% in FY (2010/ 2011).

The increase in the other current expenditures by QR 
10.6 billion or 19.4%, reaching QR 64.9 billion as compared 
to QR 54.3 billion in the State Budget for FY (2010/2011). 
Thus its relative share in the total public expenditures 
increased from 38.1% in FY (2010/2011) to 39.1% in FY 
(2011/2012).

العام  مبيزانية  اجلارية  النفقات  ارتفعت  فقد  اآخــر،  �ضعيد  على 

املايل 2012/2011م بنحو 17.9% اأو ما قيمته 17.5 مليار ريال لتبلغ 

نحو 115.7 مليار ريال مقارنة بنحو 98.1 مليار ريال يف ميزانية العام 

املايل ال�ضابق )2011/2010م(، وقد جاءت هذه الزيادة حم�ضلة لعدة 

عوامل ميكن اإيجازها فيما يلي:

بنحو  وخــدمــات(  )اإمـــداد  الثانوية  الراأ�ضمالية  النفقات  تراجع 

3.6 مليار ريال لت�ضل قيمتها اإىل نحو 11.6 مليار ريال مقارنة بنحو 

)2011/2010م(  املا�ضي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   15.2

لترتاجع ح�ضتها الن�ضبية يف اإجمايل النفقات العامة من نحو %10.7 

نحو  على  لتقت�ضر  )2011/2010م(  املا�ضي  املايل  العام  ميزانية  يف 

7.0% يف ميزانية العام املايل حمل التقرير.

ارتفاع الرواتب والأجور بنحو 6.5 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته %28.4 

مليار   23.1 بنحو  مقارنة  ريــال  مليار   29.6 نحو  اإىل  قيمتها  لت�ضل 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م( لرتتفع ح�ضتها 

بنحو  مقارنة   %17.9 نحو  اإىل  العامة  النفقات  اإجمايل  يف  الن�ضبية 

16.2% يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م(.

اأو  ريــال  مليار   10.6 بنحو  الأخــرى  اجلارية  امل�ضروفات  ارتفاع 

بنحو  مقارنة  ريــال  مليار   64.9 نحو  اإىل  لت�ضل   %19.4 ن�ضبته  مبا 

)2011/2010م(  املا�ضي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   54.3

نحو %38.1  من  العامة  النفقات  اإجمايل  الن�ضبية يف  لرتتفع ح�ضتها 

يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م( اإىل نحو 39.1% يف 

ميزانية العام املايل حمل التقرير.
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The aforesaid developments in the public expenditures 
components has led to an increase in the total public 
expenditures by QR 23.4 billion or 16.4%, reaching QR 
165.8 billion as compared to QR 142.4 billion in the State 
Budget for FY (2010/ 2011).

The State Budget Estimates for FY 
(2012/ 2013)

The oil price of USD 65 per barrel was adopted as a 
basis for estimating the oil revenues in FY (2012/2013), 
which was higher by about 10 dollars a barrel than the 
price assumption for the Budget for FY (2011/2012) that in 
turn represents the biggest budget ever launched in Qatar’s 
history. Accordingly, public revenues were estimated by QR 
206.3 billion in FY (2012/2013) with an increase of 27.0% 
as compared with the Budget for the previous FY and a 
decrease of 6.3% as compared to the actual figures of the 
Budget for FY (2011/2012). These estimates were result of 
the oil and gas revenues that were have been estimated at 
QR 90.6 billion with a growth rate of 28.0% as compared 
with the Budget Estimates for FY (2011/2012) and a 
decrease of 40.9 % as compared to the actual figures of the 
Budget for FY (2011/2012). However, investment revenues 
were estimated at QR 53.1 billion with a negligible decrease 
as compared with the Budget Estimates for FY (2011/2012) 
and a significant increase of more than 106.2% as compared 
with the actual figures of the Budget for FY (2011/2012). On 
the other hand, other revenues were estimated at QR 62.6 
billion with an increase of 62.3% and 52.1% as compared 
with the Budget Estimates and the actual figures of the 
Budget for FY (2011/ 2012), respectively.

In terms of public expenditures, the State Budget 
Estimates have reflected Qatar’s endeavor to achieve 
the fundamental objectives of “Qatar’s National Vision 
2030” in order to promote the human, social, economic 
and environmental development by continuing to focus 
on the basics of sustainable development in those areas 
by allocating significant proportions of the funds to cover 
education, health, strategic projects and infrastructure 
expenses, and by avoiding to resort to public spending 
reductions. Development expenditures (mega projects) 
were thus estimated at more than QR 62.1 billion, 
assuring the Government’s determination to promote the 
sustainable economic development, especially in light of 
the preparations to host 2022 World Cup. As for the current 

وقد اأدت التطورات ال�ضابقة يف مكونات النفقات العامة اإىل ارتفاع 

اأو مبا ن�ضبته %16.4  اإجمايل النفقات العامة بنحو 23.4 مليار ريال 

لت�ضل اإىل نحو 165.8 مليار ريال مقارنة بنحو 142.4 مليار ريال يف 

ميزانية العام املايل املا�ضي )2011/2010م(.

 تقديرات املوازنة العامة للعام املايل

)2013/2012( 

الإيــرادات  لحت�ضاب  كاأ�ضا�ص  للرميل  دولرًا   65 �ضعر  اعتماد  مت 

النفطية للعام املايل )2013/2012م(، وهو ما يزيد عن ال�ضعر الذي 

بنحو  )2012/2011م(  ال�ضابق  املــايل  العام  موازنة  يف  اعتماده  مت 

ع�ضرة دولرات للرميل لتكون املوازنة العامة هي اأكر موازنة تطلقها 

املايل   للعام  العامة  الإيـــرادات  قــدرت  حيث  تاريخها،  يف  قطر  دولــة 

)2013/2012م( بنحو 206.3 مليار ريال بزيادة معدلها 27.0% عن 

موازنة العام املايل املا�ضي، وتراجع معدله 6.3% عن الأرقام الفعلية 

جاءت  وقد  )2012/2011م(،  املايل  العام  ذات  يف  العامة  للميزانية 

 90.6 بنحو  والغاز  النفط  اإيــرادات  لتقدير  حم�ضلة  التقديرات  هذه 

للعام  العامة  باملوازنة  التقديرات  معدله 28.0% عن  بنمو  ريال  مليار 

املايل املا�ضي )2012/2011م(، وبرتاجع معدله 40.9% عن الأرقام 

الفعلية بامليزانية العامة يف ذات العام املايل املا�ضي )2012/2011م(. 

برتاجع  ريال  مليار   53.1 بنحو  قدرت  فقد  ال�ضتثمار؛  ــرادات  اإي اأما 

املا�ضي  املــايل  العام  موازنة  تقديرات  عن  يذكر  ل  يكاد  جــدًا  طفيف 

)2012/2011م(، وارتفاع كبري يزيد معدله عن 106.2% عن الأرقام 

الفعلية مبيزانية نف�ص العام املايل )2012/2011م(. من ناحية اأخرى 

فقد مت تقدير الإيرادات الأخرى بنحو 62.6 مليار ريال بارتفاع معدله 

العامة  باملوازنة  الفعلية  والأرقـــام  التقديرات  عن   %52.1  ،%62.3

وامليزانية العامة للعام املايل املا�ضي )2012/2011م( على الرتتيب.

اأما على �ضعيد النفقات العامة، فقد عك�ضت اأرقام املوازنة حر�ص 

التنمية  يف   »2030 الوطنية  قطر  »روؤيــة  ركائز  حتقيق  يف  قطر  دولــة 

يف  بال�ضتمرار  وذلــك  والبيئية،  والقت�ضادية  والجتماعية  الب�ضرية 

الرتكيز على اأ�ضا�ضيات التنمية امل�ضتدامة يف تلك املجالت، وبتخ�ضي�ص 

وال�ضحة  التعليم  نفقات  لتغطية  املالية  العتمادات  من  كبرية  ن�ضب 

وامل�ضروعات الإ�ضرتاتيجية وم�ضاريع البنية التحتية، وعدم اللجوء اإىل 

)امل�ضروعات  الإمنائية  النفقات  قدرت  حيث  العام؛  الإنفاق  تخفي�ص 

على  احلكومة  عزم  يوؤكد  ومبا  مليار   62.1 عن  يزيد  مبا  الرئي�ضية( 

القت�ضادية  التنمية  معدلت  على  باملحافظة  اخلا�ص  النهج  ا�ضتمرار 

بالن�ضبة  اأمــا   .2022 مونديال  ل�ضت�ضافة  ال�ضتعداد  ظل  يف  ل�ضيما 

للنفقات اجلارية، فاإن اأبرز مالحمها يتمثل يف زيادة النفقات املقدرة 

للرواتب والأجور وامل�ضروفات اجلارية وامل�ضروفات الراأ�ضمالية بنحو 
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expenditures, the estimates of wages, salaries, current 
expenses and capital expenditure increased by 45.5%, 
40.1% and 54.2% as compared to the actual figures of the 
Budget for FY (2011/ 2012), respectively.

45.5%، 40.1%، 54.2% عن مثيلتها الفعلية يف ميزانية العام املايل 

حمل التقرير )2012/2011م( لكل منها على الرتتيب.

جدول رقم )3 -2(
التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر 

للعام المالي 2011 / 2012م

Table (3-2)
Qatar’s State Budget Estimates for
FY (2011/2012)

 QR Millionمليون ريال

Items
(2011 / 2012)  تقديرية

2012 / 2013
Estimates

البـيــــــان
فعلية

Actual
تقديرية

Estimates 

Total Revenues 220,094 162,474 206,274 اإجمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 153,198 70,755 90,581 اإيرادات النفط والغاز

Investment Revenues 25,764 53,165 53,128 اإيرادات ال�ضتثمار

Other Revenues 41,132 38,554 62,565 اإيرادات اأخرى

Total Expenditures 165,752 139,436 178,590 اإجمايل النفقات

Wages and Salaries 29,613 25,207 36,685 الرواتب والأجور

Current Expenditures 74,462 49,074 68,759 امل�ضروفات اجلارية

Capital Expenditures 11,586 7,156 11,035 امل�ضروفات الراأ�ضمالية

Mega Projects 50,091 57,999 62,111 امل�ضروعات الرئي�ضية

Surplus 54,342 23,038 27,684 الفائ�س
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Introduction

Economic activity in Qatar increased at a rapid pace 
in 2011, after making a strong rebound in 2010 from the 
adverse impact of the global financial crisis. Buoyed by the 
persistent increase in international oil prices and greater 
capacity utilization, the hydrocarbon sector recorded a 
sharp growth even as the non-hydrocarbon sector improved 
on its performance from the previous year. Despite higher 
export earnings, liquidity conditions were stable in the 
wake of several policy measures undertaken by the Qatar 
Central Bank (QCB) which, to some extent, safeguarded 
the financial system from the risks of speculative capital. 
Nevertheless, prudent liquidity management by the 
QCB led to comfortable liquidity conditions resulting 
in a significant softening of interest rates across the 
maturity spectrum. In this regard, the QCB managed the 
structural liquidity in the system without affecting the 
cost of funds for banks. The key challenge for the QCB 
was to ensure adequate flow of credit for sustaining the 
growth momentum. In conjunction with changes in policy 
rates, several regulatory and supervisory measures were 
also taken during the year which reinforced monetary and 
financial stability. Cumulatively, these measures enhanced 
the resilience of the financial system while improving its 
overall performance. 

During 2011, foreign assets of the QCB declined 
sharply which was the main driver of the contraction in 
primary liquidity. As a result, the growth of money supply 
decelerated during the year. With a proactive approach to 
liquidity management, the QCB continued to absorb surplus 
liquidity through certificates of deposit (CDs) and through 
the QMR while modulating structural liquidity through 
Treasury Bills (T-Bills) – a new instrument introduced in 
May. Against this backdrop, a detailed analysis of monetary 
developments and liquidity conditions is presented in the 
following sections. While the discussion begins with the 
QCB financial statement, the subsequent sections elaborate 
on the factors influencing the monetary base and money 
supply. This is followed by a brief discussion on the major 
policy initiatives taken by the QCB during the year. In view 
of these measures, the final section discusses liquidity 
developments and interest rate movements in 2011.

املقّدمة

ازداد الن�ضاط القت�ضادي يف قطر ب�ضكل �ضريع خالل عام 2011م 

بعد اأن �ضهد انتعا�ضًا قويًا عام 2010م حيث متّكنت البالد من مواجهة 

الآثار ال�ضلبية املرتّتبة على الأزمة املاّلية العاملّية. وقد �ضّجل قطاع النفط 

اأ�ضعار النفط العاملّية واّت�ضاع نطاق  والغاز بف�ضل الزيادة امل�ضتمرة يف 

ا�ضتخدام القدرات منوًا كبريًا كما �ضهد اأداء القطاع غري النفطي حت�ضنًا 

مقارنة مع العام ال�ضابق. وعلى الرغم من ارتفاع ح�ضيلة ال�ضادرات، 

بقيت اأو�ضاع ال�ضيولة م�ضتقرة يف اأعقاب التدابري املتعّددة التي اتخذها 

والتي جنحت،  النقدية  بال�ضيا�ضة  يتعلق  ما  املركزي يف  م�ضرف قطر 

اإىل حد ما، يف حماية النظام املايل من خماطر راأ�ص املال امل�ضارب. 

ومع ذلك، اأّدت اإدارة ال�ضيولة ب�ضكل متب�ضر وحكيم من قبل امل�ضرف 

املركزي اإىل ظروف �ضيولة مريحة مما نتج عنه تخفيف كبري يف اأ�ضعار 

الفائدة يف ما يتعلق باآجال ال�ضتحقاق املختلفة. ويف هذا الإطار، متّكن 

امل�ضرف من اإدارة ال�ضيولة الهيكلية يف النظام دون اأن يوؤثر ذلك على 

واجه  الــذي  الرئي�ضي  التحدي  وكــان  للبنوك.  بالن�ضبة  الأمــوال  تكلفة 

م�ضرف قطر املركزي يتمّثل يف �ضمان تدّفق الئتمان للقطاع اخلا�ص 

يف  التّغريات  اإىل  وبالإ�ضافة  النمو.  زخم  على  للحفاظ  مالئم  ب�ضكل 

اأ�ضعار الفائدة، اتخذ امل�ضرف املركزي العديد من التدابري التنظيمية 

والرقابية خالل العام، مما اأدى اإىل تعزيز ال�ضتقرار النقدي واملايل. 

وقد جنحت هذه التدابري يف تعزيز مرونة النظام املايل وحت�ضني اأدائه 

ب�ضكل عام.

عام  املركزي  قطر  م�ضرف  لدى  الأجنبية  املوجودات  انخف�ضت 

2011م انخفا�ضًا حادًا وكانت املحّرك الرئي�ضي للرتاجع الذي �ضهدته 

العام.  النقد خالل  تراجع منو عر�ص  لذلك،  ونتيجة  الأولية.  ال�ضيولة 

وبف�ضل النهج ال�ضتباقي الذي اّتبعه م�ضرف قطر املركزي يف ما يتعلق 

باإدارة ال�ضيولة، ا�ضتمّر امل�ضرف بامت�ضا�ص فائ�ص ال�ضيولة من خالل 

اإ�ضدار �ضهادات الإيداع ومن خالل اآلّية ال�ضوق النقدي وتعديل ال�ضيولة 

الهيكلية من خالل اأذون اخلزانة – التي �ضّكلت اأداة جديدة مّت تطبيقها 

ابتداء من �ضهر مايو. بناء على ما تقّدم، تقّدم الأق�ضام التالية حتلياًل 

هذا  يبداأ  حني  ويف  ال�ضيولة  واأو�ضاع  النقدية  التطّورات  حول  مف�ضاًل 

الأق�ضام  تتناول  بامل�ضرف،  اخلا�ص  املايل  البيان  با�ضتعرا�ص  الف�ضل 

الالحقة العوامل املوؤثرة على القاعدة النقدية وعر�ص النقد. ويلي ذلك 

التي  النقدية  بال�ضيا�ضة  املتعلقة  الرئي�ضية  للمبادرات  وجيزة  مناق�ضة 

اتخذها امل�ضرف خالل العام. ويف �ضوء هذه التدابري، يناق�ص الق�ضم 

الأخري تطّورات ال�ضيولة وحتّركات اأ�ضعار الفائدة يف عام 2011م.
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جدول رقم )1-4(
المركز المالي لمصرف قطر المركزي

مليون ريال

Table (4-1)
Financial Statement of Qatar Central Bank

QR Million

Item 2009 2010 2011

Change التغري

(2011/2010)
البيان

 القيمة

Value %

Balances with Foreign Banks 10,474.2 22,451.1 29,765.5 7,314.4 32.6 اأر�ضدة لدى البنوك الأجنبية

Foreign Securities 54,568.6 87,155.0 27,168.7 -59,986.3 -68.8 �ضندات واأذونات خزينة اأجنبية

IMF Reserve Position 87.4 85.9 85.6 -0.3 -0.3 ح�ضة دولة قطر لدى �ضندوق النقد الدويل

SDR Holding 1,534.5 1,508.3 1,505.8 -2.5 -0.2 ودائع حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

Gold 1,587.1 2,062.0 2,279.0 217.0 10.5 الذهب

Balances with Local Banks 2,528.0 3,239.6 5,050.3 1,810.7 55.9 اأر�ضدة لدى البنوك املحلية

Unclassified Assets 499.7 535.8 616.3 80.5 15.0 موجودات غري م�ضّنفة

Assets = Liabilities 71,279.5 117,037.7 66,471.2 -50,566.5 -43.2 امل�ج�دات = املطل�بات

Currency Issued 7,191.4 7,974.3 9,092.3 1,118.0 14.0 النقد امل�ضدر

Due to Government 468.1 668.4 13,914.0 13,245.6 1,981.7 م�ضتحقات احلكومة

Capital and Reserves 11,063.8 12,092.9 12,167.1 74.2 0.6 راأ�ص املال والحتياطيات

Exchange Rate Fund 2,953.5 3,216.0 3,883.3 667.3 20.7 احتياطي �ضعر ال�ضرف

Revaluation Account 2,593.4 3,220.9 3,296.1 75.2 2.3 ح�ضاب اإعادة التقييم

Certificates of Deposit 6,100.0 4,010.0 146.4 -3,863.6 -96.3 �ضهادات اإيداع

Required Reserves 11,791.9 14,611.0 16,433.0 1,822.0 12.5 الحتياطي الإلزامي

Deposits of Local Banks: 26,920.0 69,223.3 5,660.4 -63,562.9 -91.8 ودائع البنوك املحلية:

Excess Reserves 536.9 5,177.1 5,175.2 -1.9 0.0 فائ�ص الأر�ضدة الحتياطية

Others 26,383.1 64,046.2 485.2 -63,561.0 -99.2 اأخرى

Unclassified Liabilities 2,197.4 2,020.9 4,608.6 2,587.7 128.0 مطلوبات غري م�ضّنفة

Financial Statement of QCB

An analytical study of the financial statement of the 
QCB provides a summary assessment of the key monetary 
developments in 2011. Total assets/liabilities of the QCB 
reduced sharply from QR 117.0 billion at the end of 2010 
to QR 66.5 billion at the end of 2011 – a decline of QR 50.5 
billion (43.2%) (Table 4-1). As a result, the size of QCB’s 
balance sheet, as a proportion of nominal GDP, declined 
from 25.3% at end-2010 to 10.5% at end-2011.

البيان املايل مل�سرف قطر املركزي

موجزًا  تقييمًا  املركزي  قطر  مل�ضرف  املايل  البيان  درا�ضة  توّفر 

اإجمايل  �ضهد  فقد  2011م.  عام  خالل  الرئي�ضّية  النقدّية  للتطّورات 

املوجودات/املطلوبات اخلا�ضة مب�ضرف قطر املركزي انخفا�ضًا حادًا 

اإىل 66.5 مليار  من 117.0 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2010م 

مليار   50.5 قــدره  برتاجع  – اأي  2011م  عام  نهاية  يف  قطري  ريــال 

ريال قطري )43.2%( )جدول 4-1(. ونتيجة لذلك، انخف�ص حجم 

املحلي  الناجت  من  كن�ضبة  املركزي  قطر  مل�ضرف  العمومية  امليزانية 

الإجمايل ال�ضمي من 25.3% يف نهاية عام 2010م اإىل 10.5% بحلول 

نهاية عام 2011م.
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ب�ضكل  ال�ضنة  خــالل  النخفا�ص  يعزى  باملطلوبات،  يتعّلق  ما  يف 

اأ�ضا�ضي اإىل الرتاجع احلاد يف ودائع البنوك املحلية مبقدار 63.6 مليار 

ريال قطري )91.8%( عام 2011م )جدول 4-1(. اأما يف ما يخت�ّص 

و"البنود  الحتياطّية  الأر�ضدة  فائ�ص  من  كل  �ضّجل  فقد  باملكّونات، 

النقدي  ال�ضوق  عمليات  ودائع  رئي�ضي  ب�ضكل  تعك�ص  الأخرى" – التي 

الإجــراء  يعك�ص  مما  حــادًا،  – انخفا�ضًا  املركزي  قطر  م�ضرف  لدى 

بفر�ص  2011م  يناير  �ضهر  يف  املــركــزي  قطر  م�ضرف  اتخذه  الــذي 

�ضقف على البنوك يق�ضي باأل يتجاوز اإيداع الأموال اخلا�ضة بها لدى 

امل�ضرف )مبا يف ذلك ودائع عمليات ال�ضوق النقدي و�ضهادات الإيداع( 

اإجراء  امل�ضرف. ويف ظّل عدم  لدى  به  املحتفظ  الإلزامي  الحتياطي 

التي  الحتياطيات  �ضّجلت  الإلزامي،  الحتياطي  ن�ضبة  على  تعديل  اأي 

بلغ %12.5  اأقّل  املركزي منوًا  لدى م�ضرف قطر  البنوك  بها  حتتفظ 

ما يعك�ص اعتدال النمو اخلا�ص بالودائع خالل عام 2011م. وقد بلغت 

2011م  نهاية  يف  قطري  ريــال  مليار   0.15 القائمة  ال�ضهادات  قيمة 

حيث مّت اإلغاوؤها تدريجيًا خالل العام مع اإ�ضدار اأذون اخلزانة. وكانت 

الزيادة يف النقد امل�ضدر وراأ�ص مال واحتياطيات امل�ضرف اأعلى بكثري، 

بلغت  حيث  متوا�ضعة  التقييم  اإعــادة  ح�ضاب  يف  الزيادة  اأتــت  حني  يف 

0.08 مليار ريال قطري )2.3%( مقارنة بعام 2010م. 

اأما يف ما يتعّلق مبوجودات م�ضرف قطر املركزي، فيعود النخفا�ص 

اإىل الرتاجع احلاد يف الأوراق املالية الأجنبّية اخلا�ضة مب�ضرف قطر 

ازدادت  حني  ويف   .)%68.8( قطري  ريال  مليار   60 مبقدار  املركزي 

اأر�ضدة امل�ضرف لدى البنوك الأجنبّية مبقدار 7.3 مليار ريال قطري 

)32.6%(، تراجعت حقوق ال�ضحب اخلا�ضة مبقدار 2.5 مليون ريال 

قطري )0.2%(. كما ازداد احتياطي الذهب اخلا�ص مب�ضرف قطر 

املركزي مبقدار 0.2 مليار ريال قطري )10.5%( خالل العام.

يف نظام �ضعر ال�ضرف الثابت اأو يف ترتيبات جمل�ص النقد، يجب 

احلفاظ على ن�ضبة الحتياطيات بالعملة الأجنبّية اإىل القاعدة النقدية 

عند حّد اأدنى يبلغ 100%. وعلى الرغم من انخفا�ص �ضندات واأذونات 

اخلزانة الأجنبية اخلا�ضة مب�ضرف قطر املركزي خالل عام 2011م، 

اأي   ،%668.7 امل�ضدر  النقد  اإىل  الدولية  الحتياطيات  ن�ضبة  بلغت 

للم�ضرف  الأ�ضا�ضي  النظام  عليها  ين�ّص  التي  الن�ضبة  بكثري من  اأعلى 

والتي تبلغ 100% )جدول رقم 4-2(. عالوة على ذلك، يعتر جمموع 

اللتزامات النقدية اخلا�ضة مب�ضرف قطر املركزي، بح�ضب القاعدة 

النقدية، مدعومًا بالكامل من قبل الأر�ضدة الحتياطّية. وارتفعت ن�ضبة 

عام   %123.4 من  النقدّية  القاعدة  من  كن�ضبة  الحتياطيات  تغطية 

القاعدة  التقل�ص احلاد يف  ب�ضبب  عام 2011م  اإىل %195.0  2010م 

ونظرًا  الحتياطيات.  انخفا�ص  من  الرغم  على  العام  خالل  النقدية 

اإىل نظام ربط �ضعر ال�ضرف بالدولر الأمريكي، ل بد للم�ضرف من 

الحتفاظ بقدر كاٍف من الحتياطيات ملواجهة احلالت الطارئة وتلبية 

متطلبات ال�ضوق.

On the liability side, the contraction during the year 
was mainly attributed to the sharp decline in deposits 
of local banks by QR 63.6 billion (91.8%) in 2011 (Table 
4-1). Among its constituents, both excess reserves and 
“Others” – mainly QMR deposits with the QCB – recorded 
a sharp decline. The sharp decline in QMR deposits 
reflected the policy measure of January 2011 whereby 
banks placement of funds with the QCB (including both 
QMR deposits and CDs) were capped at not exceeding 
their reserve requirements. In the absence of any change 
in the reserve requirement ratio, required reserves of 
banks maintained with the QCB recorded a lower growth of 
12.5%, reflecting the moderation in deposit growth during 
2011. The outstanding stock of CDs amounted to a mere 
QR 0.15 billion at the end of 2011 as they were gradually 
phased out during the year with the introduction of T-Bills. 
The increase in currency issued and capital and reserves of 
the QCB was much higher, while the increase in revaluation 
account was modest at QR 0.08 billion (2.3%) as compared 
with 2010.

In terms of QCB’s assets, the decline was attributed to 
the sharp reduction in QCB’s holding of foreign securities 
by QR 60 billion (68.8%). While QCB’s balances with 
foreign banks increased by QR 7.3 billion (32.6%), Special 
Drawing Rights (SDR) declined by QR 2.5 million (0.2%). 
Gold holding of the QCB increased by QR 0.2 billion (10.5%) 
during the year.

In a fixed exchange rate regime or in a currency board 
arrangement, the proportion of foreign currency reserves to 
the monetary base needs to be maintained at a minimum 
of 100%. Notwithstanding the decline in QCB’s holding 
of foreign securities during 2011, QCB’s net international 
reserves to currency issued ratio was placed at 668.7%, 
which is much above the QCB Statute of 100% (Table 
4-2). Moreover, the total monetary liability of the QCB, 
as reflected in the monetary base, is also fully backed by 
the holding of reserves. The reserves coverage ratio, as a 
proportion of the monetary base, increased from 123.4% 
in 2010 to 195.0% in 2011 due to sharper contraction in 
the monetary base during the year despite the decline 
in reserves. Given the pegged exchange rate regime, it 
is important that QCB has adequate cushion of reserves 
for meeting sudden contingencies as well as customary 
market requirements.
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Table (4-2)
Reserve Adequacy of QCB

QR Million

جدول رقم )2-4(
كفاية االحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي

مليون ريال

Item 2007 2008 2009 2010 2011 البيان

QCB’s International Reserves 
(Net) 35,499.9 35,808.1 68,251.8 113,262.3 60,804.6

�ضايف الحتياطيات الدولية لدى م�ضرف قطر 

املركزي

Currency Issued 5,624.5 6,912.8 7,191.4 7,974.3 9,092.3 النقد امل�ضدر

Monetary Base 30,652.4 23,623.4 45,903.3 91,808.6 31,185.7 القاعدة النقدية

Reserves Coverage Ratio of: ن�صبة تغطية الحتياطيات اإىل:

Currency Issued (%) 631.2 518.0 949.1 1,420.3 668.7 النقد امل�ضدر )%(

Monetary Base (%) 115.8 151.6 148.7 123.4 195.0 القاعدة النقدية )%(

القاعدة النقدّية

عام  خالل  �ضنوي  اأ�ضا�ص  على  الحتياطّية  النقود  منّو  معّدل  كان 

2011م �ضلبيًا من �ضهر مار�ص اإىل دي�ضمر حيث بلغ النخفا�ص ذروته 

بن�ضبة  الحتياطّية  النقود  انخف�ضت  لذلك،  نتيجة  العام.  نهاية  يف 

يف  النقدية  القاعدة  مب�ضاعفة  مقارنة  2011م  دي�ضمر  يف   %66.0

النخفا�ص  عك�ص  وقد   .)3-4 وجــدول   1-4 )�ضكل  2010م  دي�ضمر 

ال�ضيا�ضة  اإجــراءات  نتيجة  للم�ضرف  العمومية  امليزانية  تقل�ص  احلاد 

العامة التي اتخذها امل�ضرف خالل العام.

Monetary Base

During 2011, year-on-year growth of base money or 
reserve money (M0) turned negative from March and 
continued till December with the decline increasing sharply 
towards the year-end. As a result, M0 declined by 66.0% in 
December 2011 in contrast to the doubling of the monetary 
base in December 2010 (Figure No. 4-1 & Table 4-3). The 
sharp decline reflected the shrinking of QCB’s balance 
sheet as a result of several policy measures taken during 
the year.

�سكل رقم )1-4(

معدل النمو للنقود االحتياطية على اأ�سا�س �سنوي

Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in M0
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  Item
يف دي�صمرب 2011م

As on 
December 2011

التغري

 Change
قيمةالبيان

Value %

2011/2010 2010/2009 2011/2010 2010/2009

(I) Currency Issued 9,092.3 1,118.0 782.9 14.0 10.9 (1) النقد امل�صدر

(II) Total Reserves (a + b) 21,608.2 1,820.1 7,459.3 9.2 60.5 (2) اإجمايل الحتياطيات (اأ+ ب)

       a. Required Reserves 16,433.0 1,822.0 2,819.1 12.5 23.9 )اأ( الحتياطي الإلزامي

       b. Excess Reserves 5,175.2 -1.9 4,640.2 0.0 864.3 )ب( فائ�ص الأر�ضدة الحتياطية

(III) Others 485.2 -63,561.0 37,663.1 -99.2 142.8 (3) اأخرى

M0  [(I)+(II)+(III)] 31,185.7 -60,622.9 45,905.3 -66.0 100.0 النق�د الحتياطية ] (1) + (2) + (3)]

Table (4-3)
Components of Reserve Money (M0) 

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )3-4(
البنود المكونة للنقود االحتياطية

تقل�ص  كــان  فقد  الحتياطّية،  النقود  مبكّونات  يتعّلق  ما  يف  اأمــا 

القاعدة النقدّية يعود فقط لالنخفا�ص احلاد يف "البنود الأخرى" اأي 

م�ضرف  لدى  البنوك  بها  حتتفظ  التي  النقدي  ال�ضوق  عمليات  ودائع 

من  القائم  الر�ضيد  انخف�ص  وقد   .)3-4 رقم  )جدول  املركزي  قطر 

ودائع عمليات ال�ضوق النقدي ب�ضكل حاد من 64 مليار ريال قطري يف 

دي�ضمر  نهاية  يف  قطري  ريال  مليار   0.5 اإىل  2010م  دي�ضمر  نهاية 

البنوك  من  املحلية  البنوك  اقرتا�ص  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  2011م. 

القائم  الأجنبية زاد ب�ضكل ملحوظ خالل عام 2010م نظرًا لالرتفاع 

يف فارق �ضعر الفائدة بني قطر واأ�ضعار الفائدة الدولية. غري اأّنه، منذ 

�ضهر اأغ�ضط�ص 2010م، تقّل�ص الفرق بني اأ�ضعار الفائدة ب�ضكل كبري. 

وبالإ�ضافة اإىل القيود الكمّية التي مّت فر�ضها على الأموال املودعة لدى 

م�ضرف قطر املركزي، اأدى خف�ص اأ�ضعار الفائدة على ودائع عمليات 

ال�ضوق النقدي اإىل تقلي�ص فر�ص املراجحة وحّث البنوك على خف�ص 

ودائع عمليات ال�ضوق النقدي.

زيادة  امل�ضدر  النقد  �ضّجل  حني  ويف  الأخــرى،  املكّونات  بني  ومن 

العام،  خــالل  القت�ضادي  الن�ضاط  تزايد  عك�ضت   )%14.0( اأعلى 

يف  الأقــّل  الزيادة  )اأ(  ب�ضبب   )%9.2( الحتياطّيات  جمموع  تراجع 

الأر�ــضــدة  فائ�ص  حــاد يف  حــدوث حتــّول  و)ب(  الإلــزامــي  الحتياطي 

الحتياطي  يف  الزيادة  انخفا�ص  ويعزى   .)3-4 )جــدول  الحتياطّية 

فائ�ص  انخف�ص  كما  الــعــام.  خــالل  الــودائــع  منو  لنخفا�ص  الإلــزامــي 

 %31.5 اإىل  الإلزامي،  الحتياطي  من  كن�ضبة  الحتياطّية،  الأر�ضدة 

ومل  2010م.  عام  نهاية  بلغ 35.4% يف  اأن  بعد  2011م  عام  نهاية  يف 

النقد امل�ضدر وجمموع الحتياطّيات كافية  تكن الزيادة املتوا�ضعة يف 

وبالتايل  النقدي،  ال�ضوق  عملّيات  ودائع  يف  الكبري  النخفا�ص  لتغطية 

تقّل�ضت القاعدة النقدّية اإىل حّد كبري خالل عام 2011م.

In terms of the components of M0, the shrinking of 
the monetary base was solely due to the sharp decline 
in Others – i.e., QMR deposits placed by banks with the 
QCB (Table 4-3). The outstanding stock of QMR deposits 
reduced sharply to a mere QR 0.5 billion in December 
2011from QR 64 billion in December 2010. It may be 
recalled that borrowings from foreign banks by domestic 
banks had increased significantly during 2010 in view 
of the existing high interest rate differential between 
Qatar and international interest rates. Since August 
2010, however, the interest rate differential has been 
narrowed significantly. In addition to the quantity ceiling 
on funds placed by banks with the QCB, the reduction in 
QMR deposit rates reduced arbitrage opportunities thus 
prompting banks to reduce their QMR holdings.

Among other components, while currency issued 
recorded a higher increase (14.0%) reflecting heightened 
economic activity during the year, total reserves decelerated 
(9.2%) due to (a) lower increase in required reserves and 
(b) a sharp turnaround in excess reserve holdings (Table 
4-3). The lower increase in required reserves is attributed 
to lower deposit growth during the year. Excess reserves, 
as a proportion of required reserves, declined to 31.5% 
at the end of 2011 from 35.4% at the end of 2010. Thus, 
the modest increase in currency issued and total reserves 
were not adequate to overcome the huge decline in 
QMR deposits, consequently, the monetary base shrank 
considerably during 2011.
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فيعزى  الحــتــيــاطــّيــة،  بالنقود  املـــوؤّثـــرة  الــعــوامــل  حيث  مــن  اأمـــا 

الأجنبية مل�ضرف  املوجودات  الرتاجع احلاد يف �ضايف  اإىل  النخفا�ص 

قطر املركزي مقارنة بالرتفاع احلاد الذي �ضهده عام 2010م )�ضكل 

4-2(. ويعك�ص تراجع �ضايف املوجودات الأجنبّية مبادلة النقد الأجنبي 

بالعملة املحلّية من قبل البنوك التجارّية لتمويل ال�ضتثمارات الطويلة 

الأجل يف اخلارج. و�ضمن �ضايف املوجودات الأجنبية، انخف�ضت الأوراق 

املالية الأجنبية اخلا�ضة مب�ضرف قطر املركزي مبقدار 60 مليار ريال 

قطري خالل العام. وعلى اأ�ضا�ص الو�ضع القائم، بلغ �ضايف املوجودات 

الأجنبّية كن�ضبة من النقود الحتياطّية 191.4% مقارنة بـ 122.2% يف 

مقابل  الحتياطّية  النقود  احلاد يف  الهبوط  ب�ضبب  2010م  عام  نهاية 

�ضايف املوجودات الأجنبّية خالل عام 2011م. كما �ضهد �ضايف الأ�ضول 

مليار  انخفا�ضًا مبقدار 8.1  املركزي  املحلّية اخلا�ضة مب�ضرف قطر 

ازدياد  الرغم من  ريال قطري عام 2011م مقارنة بعام 2010م على 

املطلوبات من البنوك املحلية مبقدار 1.8 مليار ريال قطري )%55.9( 

مقارنة بـ 0.7 مليار ريال )28.1%( يف العام ال�ضابق.

Among the drivers of M0, the decline is explained by 
the sharp decline in net foreign assets (NFA) of the QCB in 
contrast to the sharp increase in the previous year (Figure 
No. 4-2). The decline in NFA reflects the swapping of 
foreign exchange with local currency by commercial banks 
in order to finance longer-term investments abroad. Among 
NFA, QCB’s holding of foreign securities came down by 
QR 60 billion during the year. On an outstanding basis, 
however, NFA, as a proportion of M0 stood at 191.4% at 
the end of 2011 which was higher than 122.2% at the end 
of 2010 because of sharper decline in M0 vis-à-vis that of 
NFA during 2011. Net domestic assets (NDA) of the QCB 
also declined by QR 8.1 billion in 2011 in contrast to 2010, 
despite the higher increase in claims on local banks by QR 
1.8 billion (55.9%) as compared with QR 0.7 billion (28.1%) 
in the previous year.

�ضايف املوجودات الجنبية�ضايف املوجودات املحلية

Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money

�سكل رقم )2-4(
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Item
يف دي�صمرب 2011م

As on
Dec 2011

التباين

Variation 
التغري

% Change البيان

(2011/2010) (2010/2009) (2011/2010) (2010/2009)

(i) Money Supply (M1) 81,847.0 13,510.2 15,220.5 19.8 28.7 (1) عر�س النقد (م1)

as a proportion of M2 26.4 29.9 30.7 كن�ضبة من عر�ص النقد )م2(

(ii) Quasi Money 228,118.8 31,739.8 34,413.5 16.2 21.2 (2) �صبه النقد

as a proportion of M2 73.6 70.1 69.3 كن�ضبة من عر�ص النقد )م2(

Domestic Liquidity (M2) 309,965.8 45,250.0 49,634.0 17.1 23.1 ال�صي�لة املحلية (م2)

Table (4-4)
Domestic Liquidity

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )4-4(
السيولة المحلية

عر�س النقد )م1(

انخف�ص منو عر�ص النقد ال�ضيق )م1( من 28.7% عام 2010م 

اإىل 19.8% عام 2011م )جدول 4-5(. وبلغ ر�ضيد عر�ص النقد )م1( 

 68.3 مع  باملقارنة  2011م  عــام  نهاية  يف  قطري  ريــال  مليار   81.8

مليار ريال قطري يف نهاية عام 2010م. وقد �ضّكل عر�ص النقد )م1( 

30.6% من الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي عام 2011م باملقارنة 

مع 30.5% يف عام 2010م. ونتيجة لذلك، بقيت �ضرعة تداول عر�ص 

غري  بالقطاع  اخلا�ص  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ن�ضبة  )م1(  النقد 

النفطي على حالها حيث بلغت 3.3 عام 2011م مقارنة بعام 2010م.

نهاية  يف  قطري  ريال  مليار   310 الوا�ضع  النقد  عر�ص  ر�ضيد  بلغ 

عام 2011م مقارنة بـ 264.7 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2010م 

)جدول 4-4(. وانخف�ص عر�ص النقد )م2(، كن�ضبة من الناجت املحلي 

عام  يف   %49.1 اإىل  2010م  عام  يف   %57.1 من  ال�ضمي،  الإجمايل 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  احلادة  الزيادة  اإىل  ذلك  ويرجع  2011م، 

املداخيل  تــداول  �ضرعة  ارتفعت  لذلك،  ونتيجة  العام.  خالل  ال�ضمي 

الوا�ضع  النقد  عر�ص  اإىل  ال�ضمي  الإجــمــايل  املحلي  الناجت  }ن�ضبة 
)م2({ لت�ضل اإىل 2.0 يف عام 2011م مقارنة بـ 1.8 يف عام 2010م.

Money Supply (M1)

Growth in narrow money (M1) decelerated to 19.8% in 
2011 from 28.7% in 2010 (Table 4-5). The stock of M1 stood 
at QR 81.8 billion at the end of 2011 vis-à-vis 68.3 billion 
at the end of 2010. This stock of M1 represented 30.6% of 
non-oil non-gas GDP of 2011 as compared with 30.5% in 
2010. As a result, the velocity of circulation of M1, relative 
to the non-hydrocarbon sector GDP, remained unchanged at 
3.3 in 2011 from 2010.

Broad money stock stood at QR 310 billion at the end of 
2011 vis-à-vis QR 264.7 billion at the end of 2010 (Table 4-4). 
M2, as a proportion of nominal GDP, declined to 49.1% in 
2011 from 57.1% in 2010 on account of the sharp increase 
in nominal GDP during the year. Consequently, the income 
velocity of circulation of money {the ratio of nominal GDP 
to M2} increased to 2.0 in 2011 from 1.8 in 2010.

Domestic Liquidity

Growth in domestic liquidity, as captured by broad 
money (M2), decelerated to QR 45.3 billion (17.1%) in 
2011 from QR 49.6 billion (23.1%) in 2010 (Table 4-4). The 
lower growth in M2 was the net outcome of two factors; 
(i) the sharp contraction in M0 during 2011 and (ii) the high 
growth of M2 in the previous year.

ال�سيولة املحلّية

تراجعت ال�ضيولة املحلية، كما يعك�ضها عر�ص النقد الوا�ضع )م2(، 

من 49.6 مليار ريال قطري )23.1%( يف عام 2010م اإىل 45.3 مليار 

انخفا�ص  ويعود   .)4-4 )جدول  2011م  عام   )%17.1( قطري  ريال 

)اأ(  اثنني:  عاملني  ت�ضافر  اإىل  الوا�ضع  النقد  عر�ص  يف  النمو  معّدل 

النكما�ص احلاد يف النقود الحتياطّية خالل عام 2011م و)ب( النمو 

املرتفع يف عر�ص النقد الوا�ضع يف العام ال�ضابق.
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يعود تراجع منو عر�ص النقد )م1( اإىل انخفا�ص منو الودائع حتت 

الطلب على الرغم من ارتفاع النقد املتداول ب�ضكل كبري مقارنة بالعام 

الطلب  حتت  الــودائــع  ح�ضة  انخف�ضت  وقــد   .)5-4 )جــدول  ال�ضابق 

كن�ضبة يف عر�ص النقد )م1( من 97.1% عام 2010م اإىل 93.2% يف 

عام 2011م.

The lower growth of M1 was on account of lower 
growth in demand deposits although growth in currency in 
circulation was much higher as compared to the previous 
year (Table 4-5). On an incremental basis, the share of 
demand deposits, as a proportion of M1, declined to 93.2% 
in 2011 from 97.1% in 2010.

�سبه النقد

تراجع منو �ضبه النقد ب�ضكل كبري من 21.2% خالل عام 2010م 

�ضبه  النمو يف  تراجع  ويعود  عام 2011م )جدول 6-4(.  اإىل %16.2 

بالريال القطري على  الودائع لأجل  اإىل انخفا�ص  اإىل حّد كبري  النقد 

الرغم من ت�ضاعف الودائع بالعمالت الأجنبية خالل العام.

Quasi Money 

Growth in quasi money decelerated considerably from 
21.2% in 2010 to 16.2% in 2011 (Table 4-6). The moderation 
in quasi money growth was largely on account of the lower 
accretion in Riyal-denominated time deposits, although 
foreign currency deposits more than doubled during the 
year.

Item
يف دي�صمرب 2011م

As on
Dec 2011

التباين

Variation 
التغري

% Change البيان

(2011/2010) (2010/2009) (2011/2010) (2010/2009)

(i) Currency in Circulation 7,013.2 918.3 441.9 15.1 7.8 (1) النقد يف التداول

 as a proportion of M1 8.6 6.8 2.9 كن�ضبة من عر�ص النقد )م1(

(ii) Demand Deposits 74,833.8 12,591.9 14,778.6 20.2 31.1 (2) ودائع حتت الطلب

 as a proportion of M1 91.4 93.2 97.1 كن�ضبة من عر�ص النقد )م1(

Money Supply (M1)  81,847.0 13,510.2 15,220.5 19.8 28.7 عر�س النقد (م1)

Table (4-5)
Components of Money Supply (M1)

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )5-4(
 البنود المكونة لعرض النقد )م1(

Item
يف دي�صمرب 2011م

As on
Dec 2011

التباين

Variation 
التغري

% Change البيان

(2011/2010) (2010/2009) (2011/2010) (2010/2009)

(i) QR Time Deposits 168,866.4 1,871.6 33,802.2 1.1 25.4 (1) ال�دائع لأجل بالريال القطري

as a proportion of Quasi Money 74.0 5.9 98.2 كن�ضبة من �ضبه النقد

(ii) Foreign Currency Deposits 59,252.4 29,868.2 611.3 101.6 2.1 (2) ال�دائع بالعمالت الأجنبية

as a proportion of Quasi Money 26.0 94.1 1.8 كن�ضبة من �ضبه النقد

Quasi Money 228,118.8 31,739.8 34,413.5 16.2 21.2 �صبه النقد

Table (4-6)
Composition of Quasi Money 

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )6-4(
 البنود المكّونة لشبه النقد
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The increase in foreign currency deposits was mainly 
driven by the growth in such deposits of the public sector, 
particularly in the second half of the year, partly reflecting 
the hedging of exchange rate risk after the intensification 
of the euro zone crisis. The share of foreign currency 
deposits in quasi money (FCD/QM), on an incremental 
basis, increased by 94.1% in 2011 from a mere 1.8% in 
2010 despite lower interest rates on such deposits vis-
à-vis domestic time deposits. As a result, the stock of 
foreign currency deposits, as a proportion of quasi money, 
increased sharply to 26.0% in 2011 from 15.0% in 2010. 
Consequently, the “dollarization ratio” (FCD/M2) was 
placed higher at 19.1% in December 2011 as compared 
with 11.1% in December 2010 (Figure No. 4-3).

تعزى الزيادة يف الودائع بالعمالت الأجنبية ب�ضكل رئي�ضي اإىل منو 

ودائع القطاع العام ول�ضّيما يف الن�ضف الثاين من العام، مما يعك�ص 

يف  الأزمــة  ا�ضتداد  بعد  ال�ضرف  اأ�ضعار  خماطر  من  التحّوط  جزئيًا 

منطقة اليورو. وارتفعت ح�ضة الودائع بالعمالت الأجنبية يف �ضبه النقد 

تدريجيًا بن�ضبة 94.1% يف عام 2011م مقارنة بـ 1.8% فقط يف عام 

2010م على الرغم من انخفا�ص اأ�ضعار الفائدة على هذه الودائع مقابل 

بالعمالت  الودائع  ر�ضيد  ارتفع  لذلك،  ونتيجة  لأجل.  املحلية  الودائع 

الأجنبية، كن�ضبة من �ضبه النقد، ب�ضكل حاد لي�ضل اإىل 26.0% يف عام 

2011م مقارنة بـ 15.0% يف عام 2010م. ونتيجة لذلك، �ضهدت ن�ضبة 

الودائع بالعمالت الأجنبّية يف عر�ص النقد الوا�ضع زيادة كبرية لت�ضل 

اإىل 19.1% يف دي�ضمر 2011م مقارنة بـ 11.1% يف دي�ضمر 2010م 

)�ضكل رقم 3-4(.

Figure No. (4-3)
Dollarization Ratio

�سكل رقم )3-4(
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العوامل املوؤّثرة على ال�سيولة املحلّية

من بني العوامل املوؤّثرة على عر�ص النقد الوا�ضع )م2(، انخف�ص 

املوجودات  �ضايف  ارتفع  بينما  حاّد  ب�ضكل  الأجنبّية  املوجودات  �ضايف 

�ضايف  انخف�ص  وقــد  ال�ضابق.  بالعام  مقارنة  كبريًا  ارتفاعًا  املحلّية 

املوجودات الأجنبّية عام 2011م انخفا�ضًا حادًا بلغ 46.4 مليار ريال 

قطري )-72.5%( بخالف الرتفاع الذي �ضهده عام 2010م والذي بلغ 

16.8 مليار ريال قطري )35.7%( )جدول 4-7(. اأما يف ما يخت�ّص 

املوجودات  �ضهدت  حني  ففي  الأجنبّية،  املــوجــودات  �ضايف  مبكّونات 

مليار   52.5 بلغ  انخفا�ضًا  املركزي  قطر  مب�ضرف  اخلا�ضة  الأجنبية 

الأجنبّية  املوجودات  حت�ّضنت  2011م،  عام   )%46.8-( قطري  ريال 

اخلا�ضة بالبنوك مبقدار 6.1 مليار ريال قطري.

Factors Affecting Domestic Liquidity

Among the drivers of M2 in 2011, while net foreign 
assets (NFA) declined sharply, net domestic assets (NDA) 
registered a much higher increase than in the previous 
year. NFA played a contractionary role in 2011, with a 
sharp decline of QR 46.4 billion (-72.5%) in contrast to 
the increase of QR 16.8 billion (35.7%) in 2010 (Table 4-7). 
Within NFA, while QCB’s acquisition of foreign assets 
declined by QR 52.5 billion (-46.8%) in 2011; that of banks 
improved by QR 6.1 billion.

Table (4-7)
Factors Affecting Domestic Liquidity

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )7-4(
العوامل المؤثرة على السيولة المحلّية

منّو  على  الوحيد  املــوؤّثــر  العامل  املحلّية  املــوجــودات  �ضايف  �ضّكل 

عر�ص النقد الوا�ضع )م2( اخلا�ص بالنظام امل�ضريف حيث زادت هذه 

مع  مقارنة   )%45.6( قطري  ريــال  مليار   91.6 مبقدار  املــوجــودات 

 )%19.5( قطري  ريال  مليار   32.8 بلغت  والتي  بكثري  الأقل  الزيادة 

يف عام 2010م. اأّما يف ما يخت�ّص مبكّونات �ضايف املوجودات املحلّية، 

املحلية  واملطالبات  احلكومة  على  املطالبات  �ضايف  من  كل  �ضهد  فقد 

The sole driver of M2 growth in 2011 was  net domestic 
assets (NDA) of the banking system, which increased by 
QR 91.6 billion (45.6%) as compared with the much lower 
increase of QR 32.8 billion (19.5%) in 2010. In terms of the 
composition of NDA, both net claims on government and 
domestic claims (credit plus financial securities) registered 
significant increases during the year (Figure No. 4-4). Net 

Item
يف دي�صمرب 2011م

As on
Dec 2011

التباين

Variation 
التغري

% Change البيان

(2011/2010) (2010/2009) (2011/2010) (2010/2009)

(I) Net Foreign Assets (a + b) 17,605.1 -46,380.6 16,832.7 -72.5 35.7 (I) �صايف امل�ج�دات الأجنبية (اأ+ب)

a. QCB 59,697.7 -52,472.5 45,052.0 -46.8 67.1       )اأ( م�ضرف قطر املركزي

b. Commercial Banks -42,092.6 6,091.9 -28,219.3 -12.6 141.3       )ب( البنوك التجارية

(II) Net Domestic Assets 
      [(i) + (ii) + (iii)] 292,360.7 91,630.6 32,801.3 45.6 19.5

(II) �صايف امل�ج�دات املحلية
](3) + (2) + (1)[       

     (i) Net Claims on Government
         (a - b) 91,047.2 35,197.8 8,990.8 63.0 19.2

    )1( �ضايف املطالبات على احلكومة

          )اأ- ب(

     a.  Claims 145,785.8 70,782.2 12,265.4 94.4 19.6           اأ. املطالبات

     b. Deposits 54,738.6 35,584.4 3274.6 185.8 20.6           ب. الودائع

    (ii) Domestic Claims (a + b) 352,330.2 81,373.7 46,651.8 30.0 20.8    )2( املطالبات املحلية )اأ+ب(

     a. Credit 335,894.0 78,277.1 40,423.4 30.4 18.6          اأ. ائتمان

     b. Financial Securities 16,436.2 3,096.6 6,228.4 23.2 87.6        ب. اأوراق مالية

    (iii) Other items (net) -151,016.7 -24,940.9 -22,841.3 19.8 22.1     )3( بنود اأخرى )�ضايف(

M2  [(I)+(II)] 309,965.8 45,250.0 49,634.0 17.1 23.1 [(II)+(I)] (2م) عر�س النقد
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)الئتمان + الأوراق املالية( ارتفاعًا حادًا خالل العام )�ضكل 4-4(. 

اكتتاب  ارتفاعًا حادًا عك�ص  ارتفع �ضايف املطالبات على احلكومة  كما 

يف  قطري  ريــال  مليار   50 بقيمة  ال�ضندات  باإ�ضدار  امل�ضريف  النظام 

قطري  ريال  مليار   81.4 مبقدار  املحلية  املطالبات  زادت  وقد  يناير. 

)30.0%( ويرجع ذلك اأ�ضا�ضًا اإىل الزيادة احلاّدة يف الئتمان. 

claims on Government increased sharply reflecting the 
subscription of the banking system to the QR 50 billion 
bond issuance in January. Domestic claims increased by 
QR 81.4 billion (30.0%) mainly due to the sharp increase 
in credit.

للنظام  العمومّية  الزيادة الكبرية يف الئتمان على امليزانّية  اأّثرت 

امل�ضريف )راجع الف�ضل اخلام�ص للمزيد من التفا�ضيل(. وقد اأظهرت 

اخلا�ص  الئتمان  منو  اأّن  العمومّية  للميزانّية  الرئي�ضّية  املــوؤ�ــضــرات 

بالبنوك التجارّية والذي بلغ 28.3% فاق منو الودائع الذي بلغ %18.5 

عام 2011م. ونتيجة لذلك ا�ضطّرت البنوك اإىل اللجوء اإىل القرتا�ص 

اأجل متويل زيادة  البنوك يف اخلارج من  اأكر من �ضوق ما بني  ب�ضكل 

الطلب على الئتمان. ومقارنة مع العام ال�ضابق، كان منو الودائع اأقل يف 

حني كان منو الئتمان اأعلى بكثري يف عام 2011م.

كبرية خالل  تغيريات  بالئتمان  العمالت اخلا�ضة  تركيبة  �ضهدت 

عام 2011م. فبما اأّن الئتمان بالعمالت الأجنبية اأرخ�ص من الئتمان 

بالعملة املحلّية، حدثت طفرة كبرية يف الطلب على الئتمان بالعمالت 

الأجنبية من قبل القطاعني العام واخلا�ص، يف وقت تراجع فيه الئتمان 

لة  البيانات املف�ضّ العام )اإطار رقم 2(. وتظهر  بالعملة املحلّية خالل 

اأّنه، يف ما يتعّلق بالقطاع العام، زاد الئتمان املمنوح بالعمالت الأجنبّية 

للموؤ�ض�ضات احلكومّية مبقدار 75.3 مليار ريال قطري يف عام 2011م 

بالعمالت  القطاع  لهذا  املمنوح  الئتمان  من   %95 من  اأكــرث  ميثل  ما 

الأجنبّية، وذلك لتو�ضيع نطاق الأعمال التجارية وال�ضتحواذ اخلارجي 

اأ�ضا�ضي. اأما يف القطاع اخلا�ص، فقد كانت احل�ضة الأكر من  ب�ضكل 

الئتمان من ن�ضيب كّل من القطاع العقاري وقطاع ال�ضتهالك لتطوير 

امل�ضاريع وت�ضوية القرو�ص العقارية، على التوايل.

The large increase in credit had an impact on the balance 
sheet of the banking system (see Chapter 5 for details). 
Key balance sheet indicators show that credit growth of 
commercial banks at 28.3% outpaced deposit growth of 
18.5% during 2011. As a result, banks had to resort to 
higher borrowings from the inter-bank market abroad in 
order to fund higher demand for credit. In comparison to 
the previous year, deposit growth was lower while credit 
growth was much higher in 2011.

The currency composition of credit witnessed a 
significant change in 2011. As foreign currency credit is 
cheaper than domestic credit, there was a sharp rise in 
demand for foreign currency credit, from both the public and 
the private sector, even as local currency credit declined 
during the year (Box No. 2). Disaggregated data shows 
that within the public sector, foreign currency credit to 
government institutions increased by QR 75.3 billion in 2011 
accounting for more than 95% of foreign currency credit 
to the sector, mainly for business expansion and overseas 
acquisitions. In the private sector, the largest recipient of 
such credit was the real estate and consumption sectors 
for project development and settlement of real estate 
loans, respectively.

Figure No. (4-4)
Composition of NDA

�سكل رقم )4-4(

�سايف املوجودات املحلية

�ضايف املطالبات على احلكومة اأوراق مالية اإئتماناآخرى
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Box No. (2) 
Deposit and Credit Dollarization

During 2011, deposit growth in QR decelerated 
significantly from 2010 (Table). In contrast, foreign 
currency deposits more than doubled during the year. The 
deceleration in local currency deposits could be partly 
attributed to lower domestic interest rates. On the other 
hand, the increase in foreign currency deposits reflect 
increasing mobilization of resources from abroad in view 
of low international interest rates and the hedging of 
exchange rate risk after the intensification of the euro zone 
crisis. 

 اإطار رقم )2(

دولرة الودائع واالئتمان

ب�ضكل  2011م  عــام  خــالل  القطري  بالريال  الــودائــع  منو  تباطاأ 

ملحوظ مقارنة بعام 2010م )اجلدول(. يف املقابل، ت�ضاعفت الودائع 

بالعمالت الأجنبّية خالل العام. وميكن اأن يعزى تراجع الودائع بالعملة 

ناحية  من  املحلّية.  الفائدة  اأ�ضعار  انخفا�ص  اإىل  جزئي  ب�ضكل  املحلية 

تعبئة  ــاد  ازدي الأجنبية  بالعمالت  الودائع  يف  الزيادة  تعك�ص  اأخــرى، 

املوارد من اخلارج نظرًا لنخفا�ص اأ�ضعار الفائدة الدولية والتحّوط من 

خماطر اأ�ضعار ال�ضرف بعد ا�ضتداد الأزمة يف منطقة اليورو.

ال�صنة

Year

ال�دائع

Deposit
الئتمان

Credit
ريال قطري

QR
عمالت اأجنبية

FC
ريال قطري

QR
عمالت اأجنبية

FC

2010 31.6 -4.6 11.6 36.2

2011 2.2 107.1 -12.0 169.6

Deposit and Credit Growth (%) نمّو الودائع واالئتمان

On the credit side, while QR credit declined during the 
year, growth in foreign currency credit accelerated sharply 
from that of 2010. The growth in foreign currency credit 
could be attributed to lower interest rates on foreign 
currency credit vis-à-vis local currency credit and higher 
demand from government and semi-government institutions 
for overseas investments and acquisitions. In view of lower 
funding costs from resources mobilized abroad, there was 
no pressure on the balance sheet of banks.

In view of the above, there has been a significant change 
in the relative composition of QR vis-à-vis foreign currency 
in deposits and credit portfolio of commercial banks. The 
share of foreign currency in both deposits and credit has 
gone up in 2011, albeit, more sharply for the latter (Figure). 

بالريال  الئتمان  انخف�ص  حني  ففي  بالئتمان،  يتعلق  ما  يف  اأمــا 

ب�ضكل  الأجنبية  بالعمالت  الئتمان  منو  ت�ضارع  العام،  خالل  القطري 

حاد مقارنة بعام 2010م. وميكن اأن يعزى النمو يف الئتمان بالعمالت 

الأجنبية اإىل انخفا�ص اأ�ضعار الفائدة على الئتمان بالعمالت الأجنبية 

مقابل الئتمان بالعملة املحلية وارتفاع طلب املوؤ�ض�ضات احلكومية و�ضبه 

احلكومية لال�ضتثمار وال�ضتحواذ اخلارجي. ونظرًا لنخفا�ص تكاليف 

اأي  يكن هناك  تعبئتها من اخلــارج، مل  التي متت  املــوارد  التمويل من 

�ضغط على امليزانيات العمومية للبنوك.

الن�ضبية  الرتكيبة  يف  كبري  تغيري  هناك  كــان  �ضبق،  ما  �ضوء  يف 

للريال القطري مقابل العمالت الأجنبية يف الودائع وحمفظة القرو�ص 

يف  الأجنبية  العمالت  ح�ضة  زادت  وقد  التجارية.  بالبنوك  اخلا�ضة 

كل من الودائع والئتمان يف عام 2011م ب�ضكل اأكرث حدة يف ما يتعلق 

بالئتمان )ال�ضكل(.
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Currency Composition الودائع واالئتمان ح�سب العملة
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 International experience suggests that access of banks 
to foreign funds and interest rate differentials between 
local and foreign currency affects the extent of deposit 
and credit dollarization in developing economies (Luca 
and Petrova, 2008). More often, access to foreign funds 
increases credit dollarization. In particular, a wider interest 
rate differential between loans in domestic currency and 
foreign currency increases credit dollarization while a 
wider interest rate differential on local currency vis-à-vis 
foreign currency deposits has a negative impact on deposit 
dollarization. Furthermore, a higher degree of openness of 
an economy also contributes to credit dollarization.

Reference:

A. Luca and I.Petrova (2008). What drives credit dollarization in transition 
economies? Journal of Banking and Finance, 32, 858-69.

ت�ضري التجربة الدولية اإىل اأّن ح�ضول البنوك على الأموال الأجنبية 

اأ�ضعار الفائدة بني العمالت املحلية والأجنبية يوؤثر على دولرة  وفروق 

2008م(.  وبرتوفا،  )لوكا  النامية  القت�ضادات  يف  والودائع  الئتمان 

دولــرة  ــادة  زي اإىل  الأجنبية  الأمـــوال  على  احل�ضول  ــوؤدي  ي ما  وغالبًا 

بالعملة  القرو�ص  بني  الفائدة  اأ�ضعار  فــروق  ات�ضاع  اأّن  كما  الئتمان. 

يف  القرو�ص  دولــرة  من  يزيد  الأجنبية  بالعمالت  والقرو�ص  املحلية 

حني اأن اّت�ضاع فروق اأ�ضعار الفائدة على الودائع بالعملة املحلية مقابل 

الودائع بالعمالت الأجنبية يرتك اأثرًا �ضلبّيًا على دولرة الودائع. وي�ضهم 

رفع درجة انفتاح القت�ضاد يف دولرة القرو�ص.

املرجع: 

اأ. لوي�ص واأي برتوفا)2008م(. ما هي العوامل املوؤثرة بدولرة الئتمان يف القت�ضادات التي 

متّر مبرحلة انتقالية؟ جملة العلوم املالية وامل�ضرفية  العدد 32، 69-858.

الودائع

ريال قطري عمالت اأجنبيةريال قطري عمالت اأجنبية

الإئتمان
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Money Multiplier 

The broad money multiplier (M2/M0), which increased 
sharply to 9.94 at the end of 2011 from 2.88 at the end 
of 2010, reflected the contraction in M0 vis-a-vis M2 
growth during the year. In terms of the behavioral ratios, 
the increase in broad money multiplier can be attributed 
to a sharp decline in the others-deposit (O/D) ratio and the 
total reserve-deposit (TR/D), despite the currency-deposit 
(C/D) ratio remaining unchanged from 2010. While the 
precipitous decline in others-deposit (O/D) ratio (to 0.002 
in 2011from 0.25 in 2010) was reflective of the drawdown 
of QMR deposits by banks in lieu of the QCB measure of 
January 2011, the reduction in the total reserve-deposit 
ratio (to 0.7 in 2011 from 0.8 in 2010) was attributed to 
the decline in excess reserves maintained by banks. 
Cumulatively, these two factors magnified the ex-post 
money multiplier in 2011.

Monetary Policy Measures

In the backdrop of growing concerns about the Eurozone 
crisis which intensified during the second half of 2011, 
the QCB continued with its objective of maintaining the 
exchange rate peg while ensuring monetary and financial 
stability. In this regard, benign domestic inflation provided 
greater flexibility in signaling a soft interest rate regime. 
Accordingly, the QCB changed its monetary policy stance in 
order to further boost domestic economic activity.

The QCB reduced the QMR Lending Rate by 50 basis 
points from 5.5% to 5.0% in April and further by 50 basis 
points to 4.50% in August 2011. The reductions were in 
light of global developments and domestic considerations, 
including inter alia, continuation of the stance of low 
interest rates pursued by several advanced economy 
central banks, encouraging investment and stimulating 
flow of credit to the private sector.

Effective liquidity management was of vital importance 
to the QCB while sustaining the growth momentum during 
2011. Accordingly, the liquidity management strategy 
focused on moderating liquidity conditions by (i) putting a 
cap on the total placement of funds by banks with the QCB; 
(ii) lowering the QMR deposit rate and the QCB repo rate; 
and (iii) through introduction of T-Bills.

م�ساِعف النقد

اإىل  حاد  ب�ضكل  )م2/م0(  الوا�ضع  النقد  عر�ص  م�ضاِعف  ارتفع 

عام 2010م  نهاية  بلغ 2.88 يف  اأن  بعد  عام 2011م  نهاية  9.94 يف 

النقد  عر�ص  منو  مقابل  النقدية  الحتياطيات  انكما�ص  ب�ضبب  وذلك 

الوا�ضع خالل ال�ضنة. ويعود ارتفاع م�ضاعف عر�ص النقد اإىل الرتاجع 

اإىل  الحتياطي  وجمموع  الودائع  اإىل  الأخــرى  البنود  ن�ضبة  يف  احلــاد 

الودائع على الرغم من بقاء ن�ضبة العملة اإىل الودائع على حالها مقارنة 

اإىل  الأخرى  البنود  ن�ضبة  النخفا�ص احلاد يف  نتج  وقد  بعام 2010م. 

الودائع )من 0.25 يف عام 2010م اإىل 0.002 يف عام 2011م( عن 

تقّل�ص ودائع عمليات ال�ضوق النقدي اخلا�ضة بالبنوك نتيجة الإجراء 

النخفا�ص  اأما  يناير 2011م،  املركزي يف  اتخذه م�ضرف قطر  الذي 

يف ن�ضبة جمموع الحتياطي اإىل الودائع )من 0.8 يف عام 2010م اإىل 

0.7 يف عام 2011م( فيعزى اإىل انخفا�ص الحتياطّيات الفائ�ضة لدى 

النقود  ارتفاع م�ضاِعف  اإىل  العاملني  ت�ضافر هذين  اأّدى  وقد  البنوك. 

بعد التنفيذ يف عام 2011م.

االإجراءات اخلا�سة بال�سيا�سة النقدّية

يف ظّل تزايد املخاوف ب�ضاأن اأزمة منطقة اليورو التي زادت حّدتها 

يف الن�ضف الثاين من عام 2011م، ا�ضتمّر م�ضرف قطر املركزي يف 

ال�ضرف  �ضعر  ربط  على  احلفاظ  يف  املتمثل  الرئي�ضي  هدفه  حتقيق 

خالل عام 2011م وحتقيق ال�ضتقرار النقدي واملايل. ويف هذا الإطار، 

النقدية  لل�ضيا�ضة  اأكر  ف�ضحة  احلميدة  املحلي  الت�ضّخم  بيئة  وّفــرت 

املركزي  امل�ضرف  غرّي  لذلك،  وفقًا  مي�ّضر.  فائدة  �ضعر  نظام  لتطبيق 

موقفه اخلا�ص بال�ضيا�ضة النقدية من اأجل حتفيز الن�ضاط القت�ضادي 

املحلي.

خّف�ص م�ضرف قطر املركزي �ضعر الفائدة لالإقرا�ص على عمليات 

اإىل   %5.5 مــن  اأ�ــضــا�ــص  نقطة   50 مبــقــدار  القطري  النقدي  ال�ضوق 

اإىل 4.50% يف  لي�ضل  اأخرى  اأ�ضا�ص  اأبريل و50 نقطة  �ضهر  5.0% يف 

العاملّية  التطّورات  اإىل  التخفي�ص  هذا  ويعود  2011م.  اأغ�ضط�ص  �ضهر 

والعتبارات املحلّية، مبا يف ذلك خف�ص اأ�ضعار الفائدة من قبل العديد 

من امل�ضارف املركزّية يف القت�ضادات املتقّدمة، الأمر الذي وّفر دفعة 

للقطاع  املمنوح  الئتمان  تدّفق  وت�ضجيع  ال�ضتثمار  على  لالإنفاق  قوية 

اخلا�ص.

�ضّكلت الإدارة الفّعالة لل�ضيولة  مع احلفاظ على زخم النمو خالل 

عام 2011م اأهمّية ق�ضوى بالن�ضبة اإىل م�ضرف قطر املركزي. ويف هذا 

الإطار، رّكزت اإ�ضرتاتيجية اإدارة ال�ضيولة على تخفيف اأو�ضاع ال�ضيولة 

من خالل )اأ( و�ضع �ضقف ملجموع اإيداع الأموال من قبل البنوك لدى 

امل�ضرف املركزي؛ )ب( خف�ص �ضعر الفائدة على ودائع عمليات ال�ضوق 

النقدي و�ضعر الريبو؛ و)ج( طرح اأذون اخلزانة.
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In order to discourage banks from passively parking 
their surplus liquidity under the QMR deposit facility and 
in CDs, the QCB imposed the ceiling in January 2011that 
each bank’s total holding of CDs plus QMR deposits cannot 
exceed its reserve requirement maintained with the QCB.

The QCB reduced the QMR deposit rate by 50 basis 
points from 1.5% to 1.0% in April and subsequently by 
25 basis points from 1.0% to 0.75% in August 2011. The 
narrowing of the differential with international policy rates 
reduced the scope of interest rate arbitrage by restricting 
the inflow of speculative capital while incentivizing banks 
to explore credit opportunities.

The QCB repo rate was also reduced by 55 basis points 
from 5.55% to 5.0% in April and subsequently by 50 basis 
points from 5.0% to 4.5% in August 2011, thus making it at 
par with the QMR lending rate.

In order to facilitate the emergence of a short-term 
yield curve in the money market and have an additional 
instrument for management of structural liquidity, the 
QCB, in consultation with the Government, issued T-Bills 
of various maturities since May 2011. With the issuance of 
T-Bills, CDs could be phased out gradually, thereby shifting 
the cost of sterilization of liquidity from the balance sheet 
of the QCB to that of the Government. Besides providing a 
benchmark for pricing of financial instruments, issuance of 
T-Bills would ensure better coordination of monetary and 
fiscal policy as part of overall macroeconomic management.

In addition, the QCB enhanced the resilience of the 
financial system through several precautionary and 
supervisory measures which created a level playing field 
in the domestic banking system while strengthening the 
balance sheet of banks and ensuring consumer protection. 
These changes seeks to provide greater clarity to the 
regulatory framework, mitigate risks in the banking system, 
restrict the growth of household debt and encourage 
orderly growth of credit without compromising its quality.

In order to ensure better regulation and risk management 
among the domestic Islamic and conventional banking 
segments, the QCB issued instructions to conventional 
banks in February 2011 to wind up their Islamic banking 

فر�ص م�ضرف قطر املركزي، من اأجل ثني البنوك عن الحتفاظ 

القطري  النقدي  ال�ضوق  اآلــيــة  اإطـــار  �ضمن  لديها  ال�ضيولة  بفائ�ص 

باأل  يق�ضي  البنوك  على  �ضقفًا  الإيــداع،  �ضهادات  �ضكل  وعلى  لالإيداع 

يتجاوز اإجمايل ال�ضهادات بالإ�ضافة اإىل ودائع عمليات ال�ضوق النقدي 

الحتياطي الإلزامي املحتفظ به لدى م�ضرف قطر املركزي وذلك يف 

�ضهر يناير 2011م.

عمليات  ودائــع  على  الفائدة  ن�ضبة  املركزي  قطر  م�ضرف  خف�ص 

�ضهر  اإىل 1.0% يف  اأ�ضا�ص من %1.5  نقطة  بواقع 50  النقدي  ال�ضوق 

اأبريل ولحقًا مبقدار 25 نقطة اأ�ضا�ص من 1.0% اإىل 0.75% يف �ضهر 

العاملّية،  الفائدة  اأ�ضعار  مع  الفارق  ت�ضييق  ومــع  2011م.  اأغ�ضط�ص 

احلّد  خالل  من  الفوائد  مبراجحة  اخلا�ضة  الأن�ضطة  نطاق  انخف�ص 

من تدفق روؤو�ص الأموال امل�ضاربة وحّث البنوك على ا�ضتك�ضاف فر�ص 

احل�ضول على الئتمان.

بامل�ضرف  اخلا�ص  )الريبو(  ال�ضراء  اإعــادة  �ضعر  خف�ص  مّت  كما 

مبقدار 55 نقطة اأ�ضا�ص من 5.55% اإىل 5.0% يف �ضهر اأبريل ولحقًا 

اأغ�ضط�ص  �ضهر  يف   %4.5 اإىل   %5.0 من  اأ�ضا�ص  نقطة   50 مبقدار 

2011م، مما جعله على قدم امل�ضاواة مع �ضعر الفائدة لالإقرا�ص.

من اأجل ت�ضهيل ظهور منحنى العائد على املدى الق�ضري يف �ضوق 

اأ�ضدر  الهيكلّية،  ال�ضيولة  لإدارة  اإ�ضافية  اأداة  على  واحل�ضول  املــال 

ذات  خزانة  اأذون  احلكومة،  مع  بالت�ضاور  املــركــزي،  قطر  م�ضرف 

اأذون  اإ�ضدار  ومع  2011م.  مايو  �ضهر  منذ  خمتلفة  ا�ضتحقاق  اآجــال 

تكلفة  ثم حتويل  ومن  تدريجيًا  الإيداع  �ضهادات  اإلغاء  اخلزانة، ميكن 

حتييد ال�ضيولة من امليزانية العمومية للم�ضرف اإىل ميزانّية احلكومة. 

واإىل جانب توفري معيار لت�ضعري الأدوات املالية الأخرى، ي�ضمن طرح 

اأذون اخلزانة تن�ضيقًا اأف�ضل لل�ضيا�ضة النقدية واملالية كجزء من اإدارة 

القت�ضاد الكلي ب�ضكل عام.

النظام  مرونة  املركزي  قطر  م�ضرف  عّزز  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

املايل من خالل عدة تدابري وقائية ورقابية اأّدت اإىل خلق فر�ص متكافئة 

للبنوك و�ضمان  يف النظام امل�ضريف املحلي وتعزيز امليزانية العمومية 

قدر  اإىل حتقيق  توؤدي  اأن  التغيريات  �ضاأن هذه  ومن  امل�ضتهلك.  حماية 

التي  املخاطر  من  والتخفيف  التنظيمي  الإطــار  يف  الو�ضوح  من  اأكــر 

تواجه النظام امل�ضريف وتقييد منو ديون الأ�ضر املعي�ضّية وت�ضجيع النمو 

املنّظم لالئتمان دون امل�ضا�ص بجودته.

واإدارتها  املخاطر  تنظيم  بهدف  املركزي،  قطر  م�ضرف  اأ�ضدر 

ب�ضكل اأف�ضل بني القطاعني امل�ضرفيني املحليني اأي القطاع الإ�ضالمي 

2011م  فراير  يف  التقليدية  البنوك  اإىل  تعليمات  التقليدي،  والقطاع 

عام  نهاية  بحلول  الإ�ضالمية  امل�ضرفية  عملياتها  بت�ضفية  تق�ضي 
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operations by the end of 2011. The overlapping nature 
of non-Islamic and Islamic activities made banks’ risk 
management and compliance with prudential requirements 
more complex. Therefore, the thrust of this measure was 
to ensure competitive neutrality and contain contagion 
that might have occurred from the “Islamic windows” 
of conventional banks. It was also aimed at improving 
the effectiveness of monetary policy, as it would enable 
the QCB to introduce separate liquidity management 
instruments for each segment.

The QCB also imposed certain exposure limits and 
credit controls on commercial banks in order to ensure 
consumer protection. In April 2011, the QCB tightened its 
existing limits on personal loan amounts per borrower and 
introduced a ceiling on interest rates on salary-assigned and 
credit card loans, including for existing loans. In addition, 
stipulations were set out for the maximum period of loan. 
Similarly, maximum credit card withdrawal limit and the 
maximum rate of interest were also specified. Therefore, 
by imposing limits on both interest rates and loan amount, 
the idea was to limit household debt and prevent the build-
up of future non-performing loans. At the same time, by 
lowering the interest rate on credit cards and removing 
all unnecessary fees, banks were nudged to disclose their 
actual profits and refrain from unduly burdening customers.

Liquidity Position

In view of various policy measures undertaken by the 
QCB as discussed above, surplus liquidity in the financial 
system moderated substantially during 2011. Total 
available liquidity was only QR 5.8 billion at end-2011 as 
compared with QR 73.2 billion at end-2010 (Table 4-8). The 
outstanding balances of CDs declined sharply at the end 
of 2011 from that of the previous year as maturing CDs 
amounted to more than that of fresh issuances during the 
year. Moreover, CDs were gradually phased out with the 
introduction of T-Bills.

والأن�ضطة  الإ�ضالمية  غري  الأن�ضطة  بني  التداخل  جعل  فقد  2011م. 

اإدارة املخاطر من قبل البنوك والمتثال ملتطلبات احليطة  الإ�ضالمية 

املالية اأكرث ت�ضابكًا وتعقيدًا. لذلك، كان الهدف من وراء هذا الإجراء 

اأن حتدث  �ضمان حياد املناف�ضة واحتواء العدوى التي كان من املمكن 

"النوافذ الإ�ضالمية" اخلا�ضة بالبنوك التقليدية. كما هدف هذا  من 

من  امل�ضرف  لتمكني  النقدية  ال�ضيا�ضة  فعالية  حت�ضني  اإىل  الإجــراء 

تقدمي اأدوات منف�ضلة لإدارة ال�ضيولة لكل قطاع.

و�ضوابط  للمخاطر  للتعّر�ص  معّينة  حــدودًا  امل�ضرف  فر�ص  كما 

حماية  �ضمان  اأجـــل  مــن  الــتــجــاريــة  الــبــنــوك  على  بــالئــتــمــان  خا�ضة 

احلدود  على  ت�ضديدًا  امل�ضرف  فر�ص  2011م،  اأبريل  ويف  امل�ضتهلك. 

�ضقفًا  وو�ضع  مقرت�ص  لكل  ال�ضخ�ضّية  القرو�ص  مبالغ  على  القائمة 

لأ�ضعار الفائدة على القرو�ص املمنوحة مقابل الراتب وقرو�ص بطاقات 

الئتمان، مبا يف ذلك القرو�ص القائمة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، مّت و�ضع 

لل�ضحب  الأق�ضى  احلّد  مّت حتديد  وقد  القرو�ص.  �ضروط خا�ضة مبّدة 

من بطاقة الئتمان واحلّد الأق�ضى ل�ضعر الفائدة اخلا�ضة بها. لذلك، 

ومن خالل فر�ص قيود على اأ�ضعار الفائدة ومبلغ القر�ص، كانت الفكرة 

تكمن يف احلد من ديون الأ�ضر املعي�ضّية ومنع تراكم القرو�ص املتعرّثة 

بطاقات  على  الفائدة  �ضعر  اأّدى خف�ص  الوقت،  نف�ص  امل�ضتقبل. يف  يف 

على  البنوك  حّث  اإىل  ال�ضرورية  غري  الر�ضوم  كافة  واإلغاء  الئتمان 

الإف�ضاح عن اأرباحها الفعلّية والمتناع عن اإثقال كاهل امل�ضتهلك ب�ضكل 

غري مالئم.

و�سع ال�سيولة

قطر  م�ضرف  اتخذها  التي  النقدية  ال�ضيا�ضة  تدابري  �ضوء  يف 

املايل  النظام  يف  ال�ضيولة  فائ�ص  تراجع  اأعــاله،  اأ�ضرنا  كما  املركزي 

ب�ضكل كبري خالل عام 2011م. وبلغ اإجمايل ال�ضيولة املتاحة 5.8 مليار 

ريال قطري فقط يف نهاية عام 2011م باملقارنة مع 73.2 مليار ريال 

الأر�ضدة  انخف�ضت  نهاية عام 2010م )جدول 4-8(. كما  قطري يف 

2011م  عام  نهاية  يف  حاد  ب�ضكل  ــداع  الإي �ضهادات  من  امل�ضددة  غري 

مقارنة بالعام ال�ضابق حيث جتاوزت قيمة ال�ضهادات امل�ضتحّقة ال�ضداد 

قيمة الإ�ضدارات اجلديدة خالل العام. عالوة على ذلك، مت التخّل�ص 

تدريجيًا من �ضهادات الإيداع مع طرح اأذون اخلزانة.
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Year-end

�صايف ودائع

ال�ص�ق النقدي*

QMR (Net)*

 �صهادات

الإيداع

CDs

 الحتياطي

الإلزامي

RR

 فائ�س

الحتياطي

ER

 اإجمايل

ال�صي�لة

Gross Liquidity

 ال�صي�لة

املتاحة

Available Liquidity نهاية العام

1 2 3 4 5 = (1+2+3+4) 6 = (5-3)

2009 26,383 6,100 11,792 537 44,812 33,020 2009م

2010 64,046 4,010 14,611 5,177 87,844 73,233 2010م

2011 485 146 16,433 5,175 22,239 5,806 2011م

RR: required reserves     ER: excess reserves

*QMR Deposit - QMR Lending * ودائع ال�ضوق النقدي – اإقرا�ص ال�ضوق النقدي

Table (4-8)
Liquidity Position QR Million  مليون ريال

جدول رقم )8-4(
 وضع  السيولة

In addition to the QMR deposit facility and CDs, the 
issue of government bonds worth QR 50 billion in January 
2011, including QR 33 billion through Islamic Sukuk 
instruments, also mopped up surplus liquidity from the 
system. Furthermore, structural liquidity in the financial 
system was also managed through the monthly auctions 
of 91-day T-Bills introduced in May 2011. Subsequently, 
auctions of 182 and 273 day T-Bills started from August 
(Box No.3).

الإيــداع،  و�ضهادات  لــالإيــداع  النقدي  ال�ضوق  اآلية  اإىل  بالإ�ضافة 

اأّدى اإ�ضدار ال�ضندات احلكومية بقيمة 50 مليار ريال قطري يف يناير 

2011م، مبا يف ذلك 33 مليار ريال قطري على �ضكل �ضكوك اإ�ضالمية 

ال�ضيولة  اإدارة  مّتت  كما  النظام.  من  ال�ضيولة  فائ�ص  امت�ضا�ص  اإىل 

 91 ملدة  اخلزانة  اأذون  على  ال�ضهرّية  املناق�ضات  خالل  من  الهيكلّية 

يومًا والتي مّت طرحها يف مايو 2011م. بعد ذلك، مّت طرح مناق�ضات 

خا�ضة باأذون اخلزانة ملّدة 182 و273 يومًا ابتداء من �ضهر اأغ�ضط�ص 

)اإطار رقم 3(. 

Box No. (3)

Issuance of Treasury Bills 

Treasury Bills (T-Bills) are government debt instruments 
issued with maturities up to a year; therefore, they are 
generally considered as short-term instruments.  T-Bills 
are usually sold at a discount, i.e. at a lower price than 
its nominal value. On the due date, the government is 
committed to pay the nominal value of the bill. T-Bills 
are fully negotiable instruments which could be bought 
and sold, pledged as collateral or used in repurchase 
transactions.

The main objectives in the introduction of T-Bills were 
to (i) provide the government with a source of funding in 
local currency that could be used for domestic expenditure; 
(ii) develop a benchmark yield curve of risk-free rates for 
pricing of financial instruments; (iii) provide an instrument 
to the QCB for managing structural liquidity; and (iv) develop 
a high quality liquid asset for banks in local currency. 

 اإطار رقم )3(

اإ�سدار اأذون اخلزانة

ا�ضتحقاقها  اآجال  متتد  حكومّية  دين  اأدوات  اخلزانة  اأذون  ت�ضّكل 

حتى �ضنة، وبالتايل، فهي تعتر ب�ضكل عام اأدوات مالية ق�ضرية الأجل. 

وعادة ما تباع اأذون اخلزانة ب�ضعر خمف�ص، اأي ب�ضعر اأقل من قيمتها 

ال�ضمية  القيمة  بدفع  ال�ضتحقاق  تاريخ  يف  احلكومة  وتلتزم  ال�ضمية. 

لالإذن. كما تعتر اأذون اخلزانة اأدوات قابلة للتداول ب�ضكل كامل ميكن 

�ضراوؤها وبيعها، كما ميكن التعهد بها ك�ضمان اأو ا�ضتخدامها يف عمليات 

اإعادة ال�ضراء.

وكانت الأهداف الرئي�ضية لطرح اأذون اخلزانة تكمن يف )اأ( تزويد 

لالإنفاق  ا�ضتخدامه  ميكن  املحلية  بالعملة  للتمويل  مب�ضدر  احلكومة 

املحلي، )ب( و�ضع منحنى العائد القيا�ضي لأ�ضعار خالية من املخاطر 

لت�ضعري الأدوات املالية، )ج( تزويد م�ضرف قطر املركزي باأداة لإدارة 

للبنوك  اجلــودة  عالية  �ضائلة  اأ�ضول  تطوير  )د(  و  الهيكلية،  ال�ضيولة 

بالعملة املحلية.
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In Qatar, T-Bills are issued through a price auction, as 
is done for government bonds. A price auction has the 
advantage of generating market determined interest rate 
thus providing greater control over the amounts to be 
issued. The auction is conducted by the QCB and generally 
held on a monthly cycle. The allocation among tenors is 
based on the bids made by banks. All banks operating in 
Qatar under license from the QCB are eligible to participate 
in auctions. Banks place their bids on the basis of price. As          
T-Bills do not bear any interest, the discount (to the value 
at maturity) at which bills are sold is the return on T-Bills. 
The discount rates of T-Bills are determined by the cut-off 
price method. The equivalent yield or interest rate can be 
calculated from the discount rate. 

During 2011, total issuance of T-Bills of all maturities 
amounted to QR 24 billion of which QR 10 billion got 
redeemed during the year. As a result, the total (net) 
outstanding amount of T-Bills at the end of 2011 amounted 
to QR 14 billion (Table). The implicit yield on T-Bills hardened 
across the maturity spectrum in December 2011 from the 
previous quarter reflecting some tightness in liquidity at 
the year end (Figure).

ويف قطر، يتم اإ�ضدار اأذون اخلزانة من خالل مزاد على ال�ضعر، 

املزاد  هذا  ميزة  وتكمن  احلكومية.  لل�ضندات  بالن�ضبة  احلال  هو  كما 

من  اأكــر  قدر  يوفر  وبالتايل  ال�ضوق  حتــدده  فائدة  معدل  يوّلد  اأنــه  يف 

املركزي  ويجري م�ضرف قطر  �ضت�ضدر.  التي  الأعداد  ال�ضيطرة على 

املزاد ب�ضكل �ضهري. وي�ضتند تخ�ضي�ص اآجال ال�ضتحقاق على العرو�ص 

مبوجب  قطر  يف  العاملة  البنوك  جميع  وتعتر  البنوك.  من  املقّدمة 

املــزادات.  يف  للم�ضاركة  موؤهلة  املركزي  قطر  م�ضرف  من  ترخي�ص 

اأذون اخلزانة ل  اأّن  ال�ضعر. ومبا  اأ�ضا�ص  البنوك عرو�ضها على  وتقدم 

تت�ضّمن اأية فائدة، يعتر اخل�ضم )اإىل القيمة عند ال�ضتحقاق( الذي 

اأ�ضعار  حتديد  ويتم  اخلزانة.  اأذون  على  العائد  مبوجبه  الأذون  تباع 

اخل�ضم اخلا�ضة باأذون اخلزانة بطريقة �ضعر البدء. وميكن احت�ضاب 

العائد اأو �ضعر الفائدة بح�ضب �ضعر اخل�ضم.

اآجال  اأذون اخلزانة ذات  اإ�ضدار  بلغ جمموع  خالل عام 2011م، 

ال�ضتحقاق املختلفة 24 مليار ريال قطري مّت ا�ضرتداد 10 مليار ريال 

املبلغ  )�ضايف(  جمموع  بلغ  لذلك،  ونتيجة  العام.  خالل  منها  قطري 

امل�ضتحق من اأذون اخلزانة يف نهاية عام 2011م 14 مليار ريال قطري 

مبختلف  اخلزانة  اأذون  على  ال�ضمني  العائد  ارتفع  وقد  )اجلــدول(. 

اآجال ال�ضتحقاق يف دي�ضمر 2011م مقارنة بالربع ال�ضابق مما يعك�ص 

بع�ص الت�ضدد يف ال�ضيولة يف نهاية ال�ضنة )ال�ضكل(.

فرتة ال�صتحقاق (ي�م)

Maturity 
(days)

ال�صادرة

Issued
امل�صتحقة

Matured

القائمة يف نهاية 2011م

Outstanding 
at end-2011

1 2 3 = (1-2)

91 16,000 10,000 6,000

182 4,000 0 4,000

273 4,000 0 4,000

Total 24,000 10,000 14,000

Treasury Bills in 2011 (May - December)
QR Million  مليون ريال

أذون الخزانة في عام 2011م )مايو-ديسمبر(
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Implicit yield on Treasury Bills العائد ال�سمني على اأذون اخلزانة
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%

QMR Transactions

In view of the imposition of ceiling on placement of 
funds and reduction in QMR deposit rate, QMR deposit 
transactions declined sharply during the year (Table 4-9). 
Daily average deposit transactions declined from QR 16.0 
billion in January to QR 0.5 billion in December 2011. 
However, banks did not resort to QMR lending (including 
auto-clearing loan facilities) in any significant manner, 
although it increased somewhat towards the year-end. 
Banks also did not take any recourse to the repo window 
during the year.

عمليات ال�سوق النقدي القطري

يف �ضوء فر�ص �ضقف من قبل م�ضرف قطر املركزي وخف�ص �ضعر 

هذه  انخف�ضت  القطري،  النقدي  ال�ضوق  عمليات  ودائــع  على  الفائدة 

العام )جدول 4-9(. كما تراجع املتو�ضط  العمليات ب�ضكل حاد خالل 

يناير  يف  قطري  ريال  مليار   16.0 من  ال�ضوق  عمليات  لودائع  اليومي 

اإىل 0.5 مليار ريال قطري يف دي�ضمر 2011م. ومع ذلك، مل ت�ضتفد 

)مبا  النقدي  ال�ضوق  اآلية  عر  املتاحة  القرو�ص  ت�ضهيالت  من  البنوك 

ة الإلكرتونّية( ب�ضكل كبري، على الرغم من اأنها  يف ذلك قرو�ص املقا�ضّ

زادت اإىل حد ما يف نهاية العام. كما مل تلجاأ البنوك اأي�ضًا اإىل عمليات 

اإعادة ال�ضراء )الريبو( خالل ال�ضنة.

�ضبتمر2011 دي�ضمر 2011
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Table (4-9) 
QMR Transactions in 2011 QR Million  مليون ريال

جدول رقم )9-4( 
عمليات السوق النقدي القطري خالل عام 2011م

Period

الإيداع

Deposits
الإقرا�س 

Loans
الصافي = )اإليداع – اإلقراض(

Net = (Deposits – Loans)
الفرتة

القيمة

Value
املتو�ضط اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�ضط اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�ضط اليومي

Daily Average

January 2011 493,695.2 15,925.7 657.8 21.2 493,037.4 15,904.4 يناير 2011

February 180,576.1 6,449.1 54.1 1.9 180,522.0 6,447.2 فراير

March 190,873.1 6,157.2 614.4 19.8 190,258.7 6,137.4 مار�ص

April 165,949.7 5,531.7 206.2 6.9 165,743.5 5,524.8 اأبريل

May 82,561.0 2,663.3 130.0 4.2 82,431.0 2,659.1 مايو

June 52,363.3 1,745.4 312.5 10.4 52,050.8 1,735.0 يونيو

July 51,360.2 1,656.8 16.6 0.5 51,343.6 1,656.2 يوليو

August 55,553.4 1,792.0 159.2 5.1 55,394.2 1,786.9 اأغ�ضط�ص

September 109,823.7 3,660.8 1,579.6 52.7 108,244.1 3,608.1 �ضبتمر

October 135,747.8 4,379.0 1,449.8 46.8 134,298.0 4,332.2 اأكتوبر

November 73,330.5 2,444.4 289.1 9.6 73,041.4 2,434.7 نوفمر

December 14,102.9 454.9 1,936.1 62.5 12,166.8 392.5 دي�ضمر

Total 2011 1,605,936.9 4,399.8 7,405.4 20.3 1,598,531.5 4,379.5 اإجمايل �ضنة 2011م

Total 2010 4,934,081.5 13,518.0 22,532.3 61.7 4,911,549.2 13,456.3 اإجمايل �ضنة 2010م

Change : التغرّي :

 Value -3,328,144.6 -9,118.2 -15,126.9 -41.4 -3,313,017.7 -9,076.8 قيمة

% -67.5 -67.5 -67.1 -67.1 -67.5 -67.5 %

Interest Rates

During 2011, global interest rate movements reflected 
the diverse trade-offs and complex challenges confronting 
the global economy in an increasingly uncertain 
environment. The recovery in Advanced Economies (AEs) 
that seemed to be shaping well at the start of 2011 
lost momentum towards the year-end in the wake of 
dampened business and consumer confidence. Reflecting 
the contagion, growth in major emerging and developing 
economies (EDEs) also decelerated. Although global 
inflation was under control, inflation in AEs increased in 
the later part of the year, while EDEs generally witnessed 
stable prices. While the key priority of major central banks 
was ensuring price stability in the first half of 2011, reviving 
growth and safeguarding financial stability shaped the 
policy responses in the second half of the year (Box No.4).

اأ�سعار الفائدة

خالل عام 2011م، عك�ضت حتّركات اأ�ضعار الفائدة العاملية مبادلت 

خمتلفة وحتديات معّقدة تواجه القت�ضاد العاملي يف بيئة يتزايد فيها 

والذي  املتقدمة  القت�ضادات  يف  النتعا�ص  خّف  فقد  ال�ضتقرار.  عدم 

تراجع  اأن  بعد  العام  نهاية  يف  2011م  عام  بداية  يف  جيدًا  يبدو  كان 

قطاع الأعمال وت�ضاءلت ثقة امل�ضتهلك. كما �ضهد النمو يف القت�ضادات 

الت�ضخم  بقاء  من  الرغم  وعلى  تباطوؤًا.  الرئي�ضية  والنامية  النا�ضئة 

العاملي حتت ال�ضيطرة، اإل اأن الت�ضخم يف القت�ضادات املتقدمة ازداد 

يف نهاية العام بينما �ضهدت الأ�ضعار يف القت�ضادات النا�ضئة والنامية 

للم�ضارف  الرئي�ضّية  الأولوية  كانت  حني  ويف  عــام.  ب�ضكل  ا�ضتقرارًا 

املركزية الرئي�ضّية تكمن يف �ضمان ا�ضتقرار الأ�ضعار يف الن�ضف الأول 

املايل  ال�ضتقرار  على  واحلفاظ  النمو  اإنعا�ص  �ضّكل  2011م،  عام  من 

حمور ال�ضيا�ضات يف الن�ضف الثاين من العام )اإطار رقم 4(.
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Box No. (4)

Global Policy Developments 

The monetary policy focus of both advanced and 
emerging and developing economies changed course 
significantly during 2011, particularly with the intensification 
of the euro area sovereign debt crisis. In the first half of the 
year, global monetary policy stance gradually shifted from 
being accommodative to a calibrated phase of tightening in 
the wake of rising inflation pressures. Much of the policy 
tightening were in emerging markets where inflation ruled 
above announced or indicative targets due to rising global 
crude prices and strong domestic economic activity (e.g., 
China, India, South Korea, Russia, Brazil, Malaysia). Among 
the major advanced economies, the European Central Bank 
(ECB) raised its policy rate by 25 basis points each in April, 
2011 and July, 2011 citing growing upside risks to price 
stability. The US Fed and the Bank of Japan (BoJ), however, 
continued with accommodative monetary policy in view of 
the existing slack in domestic economic activity. Similarly, 
the Reserve Bank of New Zealand reduced the Official 
Cash Rate (OCR) by 50 basis points in March 2011 after a 
devastating earthquake.

Heightened concerns over debt sustainability and 
European banks’ high balance sheet exposure to troubled 
sovereign debt instruments threatened to derail global 
recovery during the second half of 2011. Amidst increasing 
fears of a major downturn in economic activity, reviving 
growth became the paramount objective of policy 
necessitating a reversal of the policy stance. In view of 
this, the ECB reduced its key policy rate cumulatively by 
50 basis points to 1% during November-December 2011. 
With the crisis intensifying, some central banks opted to 
cut interest rates either (i) preemptively as a precautionary 
measure (e.g. Australia, Norway) or (ii) to stimulate growth 
(Brazil, Indonesia, Russia, Thailand) while China reduced 
the required reserve ratio. The Fed also committed to 
maintain exceptionally low interest rates till the end of 
2013.

Besides policy rate changes, many central banks 
continued to undertake large unconventional measures 
during the year. In particular, following the fatal earthquake 
and tsunami in Japan, the BoJ announced an expansion 
in its asset purchase program, and launched a loan 
program for affected financial institutions. In September, 
the Fed continued with quantitative easing by introducing 

 اإطار رقم )4(

تطّورات ال�سيا�سة النقدية العاملية

املتقدمة  القت�ضادات  من  كل  يف  النقدية  ال�ضيا�ضة  تركيز  تبّدل 

والقت�ضادات النا�ضئة والنامية ب�ضكل كبري خالل عام 2011م، ول�ضّيما 

مع ا�ضتداد اأزمة الديون ال�ضيادية يف منطقة اليورو. ففي الن�ضف الأّول 

من العام، حتّولت ال�ضيا�ضة النقدّية العاملّية تدريجيًا من مرحلة التي�ضري 

تطبيق  مّت  وقد  الت�ضخمّية.  ال�ضغوط  تزايد  مع  الت�ضديد  مرحلة  اإىل 

الكثري من اإجراءات ت�ضديد ال�ضيا�ضة النقدّية يف الأ�ضواق النا�ضئة حيث 

�ضيطر الت�ضخم على الأهداف املعلنة اأو الدللّية ب�ضبب ارتفاع الأ�ضعار 

ال�ضني  )مثل  املحلي  القت�ضادي  الن�ضاط  وقّوة  اخلام  للنفط  العاملية 

والهند وكوريا اجلنوبية ورو�ضيا والرازيل وماليزيا على �ضبيل املثال(. 

املركزي  البنك  رفــع   الرئي�ضّية،  املتقّدمة  القت�ضادات  �ضمن  ومــن 

الأوروبي �ضعر الفائدة مبقدار 25 نقطة اأ�ضا�ص يف كل من  اأبريل ويوليو 

غري  الأ�ضعار.  با�ضتقرار  اخلا�ضة  املخاطر  ازدياد  اإىل  م�ضريًا  2011م 

اأّن بنك الحتياطي الفيدرايل الأمريكي وبنك اليابان ا�ضتمّرا يف اإتباع 

القت�ضادي  الن�ضاط  القائم يف  الركود  نقدية مي�ضرة يف �ضوء  �ضيا�ضة 

املحلي. كما اأّن بنك الحتياطي النيوزيلندي قام بتخفي�ص �ضعر الفائدة 

الر�ضمي يف مار�ص مبقدار 50 نقطة اأ�ضا�ص يف اأعقاب الزلزال املدّمر. 

والتعّر�ص  الديون  حتمل  على  القدرة  ب�ضاأن  املخاوف  تزايد  هّدد 

الكبري للميزانيات العمومية اخلا�ضة بالبنوك الأوروبية مل�ضاكل الديون 

الن�ضف  خالل  العاملي  القت�ضادي  النتعا�ص  م�ضار  بعرقلة  ال�ضيادية 

يف  كبري  تراجع  من  املخاوف  تزايد  وو�ضط  2011م.  عام  من  الثاين 

لل�ضيا�ضات  الرئي�ضي  الهدف  النمو  اإحياء  اأ�ضبح  القت�ضادي،  الن�ضاط 

وا�ضتلزم عك�ص املواقف اخلا�ضة بها. على �ضوء ما ورد اأعاله، خّف�ص 

 50 تراكمّيًا مبقدار  الرئي�ضية  الفائدة  اأ�ضعار  الأوروبي  املركزي  البنك 

نقطة اأ�ضا�ص اإىل 1% خالل نوفمر و دي�ضمر 2011م. ومع ا�ضتداد حّدة 

)اأ(  الفائدة  اأ�ضعار  خف�ص  املركزية  امل�ضارف  بع�ص  اختارت  الأزمــة، 

كاإجراء وقائي اأو ا�ضتباقي )مثل ا�ضرتاليا والرنويج( اأو )ب(  لتحفيز 

وتايالند(، يف حني خّف�ضت  ورو�ضيا  واندوني�ضيا  الرازيل  )مثل  النمو 

الحتياطي  جمل�ص  التزم  كما  ــزامــي.  الإل الحتياطي  ن�ضبة  ال�ضني 

الفدرايل باملحافظة على اأ�ضعار الفائدة منخف�ضة ب�ضكل ا�ضتثنائي حتى 

منت�ضف عام 2013م.

من  العديد  وا�ضل  الفائدة،  اأ�ضعار  يف  التغرّيات  اإىل  بالإ�ضافة 

اأعقاب  التقليدية. ففي  املهمة غري  التدابري  اتخاذ  املركزية  امل�ضارف 

الياباين  البنك املركزي  اأعلن  اليابان،  الزلزال املدّمر والت�ضونامي يف 

التو�ضع يف برنامج �ضراء الأ�ضول واإطالق برنامج القرو�ص للموؤ�ض�ضات 

املالية املت�ضّررة. ويف �ضهر �ضبتمر، ا�ضتمّر جمل�ص الحتياطي الفدرايل 

بتطبيق التي�ضري الكمي من خالل طرح عملية "اأوبري�ضن توي�ضت" حيث 
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“Operation Twist” whereby it bought long-dated securities, 
financed by the sale of bonds with three years or less 
maturity in order to push down longer term interest rates 
and stimulate the economy. Following rising deflation 
pressure on account of the sharp appreciation of the Swiss 
Franc (CHF) vis-à-vis the Euro, the Swiss National Bank 
(SNB) announced a hard floor on the EUR/CHF exchange 
rate at 1.20 in September. The ECB announced joint USD 
liquidity operations with the Fed, Bank of England, BoJ, and 
SNB as a show of solidarity and cooperation that enhanced 
liquidity in the European banking system and stepped in 
by lending large amounts to banks through long-term repo 
operations in December. 

References:
(i)  International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2012.
(ii) Central Banking.com

لفرتة  ال�ضندات  بيع  من  بتمويل  الأجل  الطويلة  املالية  الأوراق  ا�ضرتى 

ثالث �ضنوات اأو اأقل وذلك بهدف خف�ص اأ�ضعار الفائدة الطويلة الأجل 

الرتفاع  ب�ضبب  النكما�ضّية  ال�ضغوط  وملواجهة  القت�ضاد.  وتن�ضيط 

احلاد يف قيمة الفرنك ال�ضوي�ضري مقابل اليورو، اأعلن البنك الوطني 

ال�ضوي�ضري خف�ص �ضعر �ضرف اليورو / الفرنك ال�ضوي�ضري يف �ضبتمر 

م�ضرتكة  عمليات  عن  الأوروبــي  املركزي  البنك  اأعلن  كما   .1.20 اإىل 

خا�ضة بال�ضيولة بالدولر الأمريكي مع كل من بنك الحتياطي الفيدرايل 

ال�ضوي�ضري  الوطني  والبنك  الياباين  املركزي  والبنك  اإجنلرتا  وبنك 

يف  الأمريكي  الــدولر  �ضيولة  لتعزيز  والت�ضامن  التعاون  عن  كتعبري 

النظام امل�ضريف الأوروبي، بالإ�ضافة اإىل اإقرا�ص مبالغ كبرية للبنوك 

من خالل عمليات اإعادة ال�ضراء على املدى الطويل يف �ضهر دي�ضمر. 

املراجع:

)اأ( �ضندوق النقد الدويل، التوقعات القت�ضادية العاملية، اأبريل 2012م.

)ب(ال�ضفحات الإلكرتونية للبنوك املركزية.

Since the global financial crisis, the QCB has acted 
independently of the Federal Reserve in view of domestic 
macroeconomic conditions despite the dollar-peg on the 
exchange rate. During 2011, the QCB changed the policy 
rates twice in April and August even as the targeted 
Federal Funds rate remained unchanged (Table 4-10). As 
a result, the interest rate differential between the QCBDR 
and the Fed Funds Rate has narrowed down to 50-75 basis 
points at the end of 2011.

املالية  الأزمــة  انــدلع  منذ  قراراته،  املركزي  قطر  م�ضرف  اتخذ 

اأو�ــضــاع  �ضوء  يف  الــفــدرايل  الحتياطي  عــن  م�ضتقل  ب�ضكل  العاملية، 

القت�ضاد الكلي املحلي على الرغم من ربط الريال القطري بالدولر 

اأدخــل  2011م،  عــام  وخــالل  ال�ضرف.  ب�ضعر  يتعلق  ما  يف  الأمريكي 

يف  مرتني  الر�ضمية  الفائدة  معدلت  على  تعديالت  املركزي  امل�ضرف 

�ضهر اأبريل واأغ�ضط�ص يف حني بقي �ضعر الفائدة على قرو�ص الحتياطي 

الفيدرايل دون تغيري )جدول 4-10(. نتيجة لذلك، تقّل�ص فارق �ضعر 

على  الفائدة  و�ضعر  الــودائــع  على  امل�ضرف  فائدة  �ضعر  بني  الفائدة 

اأ�ضا�ص يف  اإىل 50-75 نقطة  قرو�ص الحتياطي الفيدرايل حتى و�ضل 

نهاية عام 2011م.

The reduction in policy rates helped in softening 
of interest rates in various segments of the financial 
market notwithstanding lower monetary expansion and 
the reduction in surplus liquidity during 2011. The benign 
inflation situation also helped in sobering of inflation 
expectations which facilitated lower nominal interest 
rates.

The signaling impact of lower policy rates were 
reflected in the money market from the softening of inter-
bank interest rates across the maturity spectrum. Interbank 
interest rates moved in a lower range across all maturities 
in 2011 as compared with 2010 (Table 4-11). Specifically, the 
overnight rate was placed in a narrow range as compared 
with the previous year. Although the average overnight 
rate came down significantly in 2011, it witnessed higher 
volatility during the year.

�ضاعد خف�ص معّدلت الفائدة الر�ضمية على خف�ص اأ�ضعار الفائدة 

التو�ّضع  تراجع  من  الرغم  على  املايل  ال�ضوق  من  قطاعات خمتلفة  يف 

النقدي وانخفا�ص فائ�ص ال�ضيولة خالل عام 2011م. ويف هذا الإطار، 

الأمر  الت�ضخم،  توّقعات  اعتدال  على  احلميد  الت�ضّخم  و�ضع  �ضاعد 

الذي �ضّهل انخفا�ص معّدلت الفائدة ال�ضمّية.

تراجعت  حيث  املــال  �ضوق  يف  الفائدة  اأ�ضعار  خف�ص  اأثــر  انعك�ص 

اأ�ضعار الفائدة بني البنوك يف ما يتعّلق باآجال ال�ضتحقاق املختلفة. فقد 

تراوحت اأ�ضعار الفائدة بني البنوك �ضمن نطاق اأقّل بالن�ضبة اإىل جميع 

رقم  )جــدول  2010م  بعام  مقارنة  2011م  عام  يف  ال�ضتحقاق  اآجــال 

4-11(. وقد تراوح �ضعر الفائدة على القرو�ص لليلة واحدة حتديدًا يف 

نطاق �ضّيق مقارنة بالعام ال�ضابق. وعلى الرغم من انخفا�ص متو�ضط 

�ضعر الفائدة على القرو�ص لليلة واحدة ب�ضكل كبري خالل عام 2011م، 

اإل اأّنه �ضهد تقلبات اأعلى خالل العام.
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(%)

Months

�صعر الفائدة الأمريكي

 US Federal Funds

Target Rate

ال�ص�ق النقدي القطري

QMR الريب�

Repo
الفرتة

لالإيداع

QCBLR

لالإقرا�ص 

QCBDR

 January 2011 0-0.25 5.50 1.50 5.55 يناير 2011

February 0-0.25 5.50 1.50 5.55 فراير

March 0-0.25 5.50 1.50 5.55 مار�ص

April 0-0.25 5.00 1.00 5.00 اأبريل

May 0-0.25 5.00 1.00 5.00 مايو

June 0-0.25 5.00 1.00 5.00 يونيو

July 0-0.25 5.00 1.00 5.00 يوليو

August 0-0.25 4.50 0.75 4.50 اأغ�ضط�ص

September 0-0.25 4.50 0.75 4.50 �ضبتمر

October 0-0.25 4.50 0.75 4.50 اأكتوبر

November 0-0.25 4.50 0.75 4.50 نوفمر

December 0-0.25 4.50 0.75 4.50 دي�ضمر

Table (4- 10) 
QCB Policy Rates on Qatari Riyal (End of Period)

جدول رقم )10-4( 
أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي على الريال

)نهاية الفترة(

The overnight rate generally remained substantially 
lower than the QCBDR during the first half of 2011 in the 
wake of comfortable liquidity conditions and lower policy 
rates (Figure No: 4-5). It, however, increased in the second 
half – hovering around the QCBDR towards the end of the 
year – as a result of reduction in surplus liquidity conditions 
and greater demand for funds in the interbank market. As 
a result, the differential between the domestic overnight 
rate and the effective US federal funds rate increased to 
67 basis points by the year-end from a mere 10 basis points 
in February 2011.

فائدة  �ضعر  اأقّل من  واحدة  لليلة  القرو�ص  الفائدة على  �ضعر  بقي 

امل�ضرف على الودائع خالل الن�ضف الأّول من عام 2011م يف اأعقاب 

حت�ّضن اأو�ضاع ال�ضيولة وانخفا�ص معّدلت الفائدة )�ضكل رقم 5-4(. 

اإل اأّنه عاد وارتفع يف الن�ضف الثاين من العام لي�ضل اإىل م�ضتوى �ضعر 

فائدة امل�ضرف على الودائع يف نهاية ال�ضنة نتيجة النخفا�ص يف فائ�ص 

نتيجة  البنوك.   بني  ما  �ضوق  الأمــوال يف  الطلب على  وزيــادة  ال�ضيولة 

لذلك، ارتفع الفارق بني �ضعر الفائدة املحلية على القرو�ص لليلة واحدة 

 67 اإىل  و�ضل  حتى  الفيدرايل  الحتياطي  قرو�ص  على  الفائدة  و�ضعر 

فراير  يف  اأ�ضا�ص  نقاط   10 كان  اأن  بعد  العام  نهاية  يف  اأ�ضا�ص  نقطة 

2011م.
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Indicator 2011 2010 امل�ؤ�صر

Average Overnight Rate (%) 0.46 1.70 �ضعر فائدة الإقرا�ص املرجح لليلة واحدة )%(

Overnight Rate Range (%) 0.21-1.29 1.30-2.03 نطاق �ضعر فائدة الإقرا�ص لليلة واحدة )%(

Volatility in Overnight Rate 
(Coefficient of Variation)

68.7 15.2
معدل التقلب يف �ضعر فائدة الإقرا�ص لليلة واحدة 

)معامل الختالف(

Inter-bank Rate Range (%) 0.21-2.67 1.10-3.66 نطاق اأ�ضعار الفائدة بني البنوك )%(

Table (4-11)
Inter-Bank Market (Average of the Months)

جدول رقم )11-4(
 سوق ما بين البنوك )المتوّسط الشهري(

Figure No. (4-5)
Policy Rates and Lending 
Overnight Rate

�سكل رقم )5-4(

�سعر الفائدة الر�سمي و�سعر فائدة 
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The impact of lower policy rates was also evident 
on the interest rate structure at the longer end, both on 
deposits and on credit of the banking system. With the 
exception of 1-year maturity, weighted average interest 
rates on customer deposits across all other tenors came 
down at the end of 2011 from the level prevailing at the 
end of 2010 – the decline ranging from 8-74 basis points 
(Table 4-12). Deposit rates, however, had declined by a 
higher magnitude in 2010 than in 2011.

على  الفائدة  اأ�ضعار  هيكل  على  اأثــرًا  الفائدة  اأ�ضعار  خف�ص  ترك 

املدى الطويل، �ضواء على الودائع اأو الئتمان اخلا�ص بالنظام امل�ضريف. 

املتو�ضط  انخف�ص  واحدة،  �ضنة  يبلغ  الذي  ال�ضتحقاق  اأجل  فبا�ضتثناء 

ال�ضتحقاق  اآجــال  جلميع  العمالء  ودائــع  على  الفائدة  لأ�ضعار  املرّجح 

الأخرى يف نهاية عام 2011م عن امل�ضتوى ال�ضائد يف نهاية عام 2010م 

وتراوحت ن�ضبة النخفا�ص بني 8 و74 نقطة اأ�ضا�ص )جدول 4-12(. يف 

املقابل، انخف�ضت اأ�ضعار الفائدة على الودائع بن�ضبة اأكر عام 2010م 

عما كانت عليه عام 2011م.
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Table (4-12) 
Interest Rates on Customer Deposits and Loans           

جدول رقم )12-4( 
أسعار الفائدة على ودائع وقروض العمالء 

Period

�دائع قاق ال ح ت اآجال ا�ص

Deposit Maturities 
س رو� ق قاق ال ح ت اآجال ا�ص

Loan Maturities 
الفترة

�ضهر

1-mon
3 �ضهور

3-mon
6 �ضهور

6-mon
�ضنة

1-yr

اأكرث من 

�ضنة

> 1 yr

اأقل من �ضنة

< 1 yr

من �ضنة لأقل 

من 3 �ضنوات

1 yr to < 3 yrs

3 �ضنوات فاأكرث

3 yrs & Up
�ضيارات

Cars
بطاقات ائتمان

Credit Cards

Dec-09 3.59 3.20 3.77 4.33 2.76 6.98 9.45 9.20 8.48 20.00 دي�ضمر 2009م

Dec-10 2.31 1.94 2.32 1.74 2.04 7.34 8.68 8.00 8.02 19.92 دي�ضمر 2010م

Dec-11 1.59 1.62 1.58 1.94 1.96 5.28 6.65 5.03 6.18 10.69 دي�ضمر 2011م

(2010/2009) -1.28 -1.26 -1.45 -2.59 -0.72 0.36 -0.77 -1.20 -0.46 -0.08 (2009/2010)

(2011/2010) -0.72 -0.32 -0.74 0.20 -0.08 -2.06 -2.03 -2.97 -1.84 -9.23 (2010/2011)

(%)

In contrast to deposit rates, weighted average interest 
rates on credit facilities declined by a higher magnitude 
in 2011 than in 2010 (Table 4-12). Along with lower 
policy rates, the decline also reflected several regulatory 
measures announced in April 2011 whereby banks were 
instructed, inter alia, that, (i) the maximum rate of interest 
or return on credit facilities on salary should not exceed the 
QCB lending rate plus 1.5%; and (ii) the maximum rate of 
interest on credit card loans were fixed at a monthly rate 
of 1%.

املرّجح  املتو�ضط  انخف�ص  الودائع،  على  الفائدة  اأ�ضعار  وبخالف 

لأ�ضعار الفائدة على الت�ضهيالت الئتمانية بن�ضبة اأكر عام 2011م عما 

كانت عليه عام 2010م )جدول 4-12(. فبالإ�ضافة اإىل التاأثري الكبري 

الذي تركه انخفا�ص اأ�ضعار الفائدة، عك�ص هذا الرتاجع اأي�ضًا التدابري 

حيث  2011م  اأبريل  يف  املركزي  قطر  م�ضرف  اتخذها  التي  الرقابّية 

اأ�ضدر تعليمات للبنوك تق�ضي، �ضمن جملة اأمور اأخرى،  )اأ( باأّن احلد 

املمنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  على  العائد  اأو  الفائدة  ملعّدل  الأق�ضى 

مقابل الراتب ل يجوز اأن يتجاوز �ضعر فائدة امل�ضرف لالإقرا�ص زائد 

بطاقات  قرو�ص  على  الفائدة  ملعّدل  الأق�ضى  احلّد  اأّن  و)ب(   ،%1.5

الئتمان يبلغ 1% �ضهرّيًا.

Conclusion

In 2011, the QCB changed its monetary policy stance 
and signaled a soft interest rate regime in the backdrop 
of benign inflation. In conjunction with appropriate 
prudential and regulatory measures, the policy initiatives 
resulted in higher flow of credit to the productive sectors 
of the economy without much pressure on interest rates. 
Moreover, proactive management of structural liquidity 
ensured comfortable liquidity conditions despite the 
reduction in surplus liquidity during the year. Summing 
up, monetary developments were reflective of the policy 
measures undertaken by the QCB, which enhanced the 
resilience of the financial system while sustaining the 
growth momentum during the year.

اخلامتة

اخلا�ص  موقفه  املــركــزي  قطر  م�ضرف  بـــّدل  2011م،  عــام  يف 

بال�ضيا�ضة النقدّية م�ضريًا اإىل نظام �ضعر فائدة مي�ّضر يف ظّل الت�ضّخم 

التي  املالئمة  والتنظيمية  الحرتازية  التدابري  مع  وبالتزامن  احلميد. 

الئتمان  تدّفق  زيــادة  اإىل  التحفيز  �ضيا�ضة  اأّدت  امل�ضرف،  اتخذها 

الإنتاجية لالقت�ضاد دون ممار�ضة �ضغوط كبرية على  القطاعات  اإىل 

اأ�ضعار الفائدة. عالوة على ذلك، �ضاعدت الإجراءات ال�ضتباقّية لإدارة 

ال�ضيولة الهيكلية على حت�ضني ظروف ال�ضيولة على الرغم من انخفا�ص 

التدابري  النقدية  التطورات  عك�ضت  وقد  العام.  خالل  ال�ضيولة  فائ�ص 

والتي عّززت مرونة  امل�ضرف  اتخذها  التي  العامة  بال�ضيا�ضة  اخلا�ضة 

النظام املايل وحافظت على زخم النمو خالل العام.
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The consolidated balance sheet of all commercial 
banks operating in Qatar witnessed continuous growth 
during the past years, influenced by the strong economic 
growth rates achieved during these years and the positive 
outlook of the domestic banking sector. In addition to the 
boost that the economy received when Standard & Poor’s 
raised Qatar’s long-term sovereign rating from “AA-“ to 
“AA”. Assets increased by QR 126.8 billion, up by 22.3% 
in 2011, compared to QR 99.6 billion, up by 21.3% in 2010. 
(Total Assets=Total Liabilities) reached QR 694.3 billion by 
the end of 2011, compared to QR 567.5 billion by the end 
of 2010.

منوًا  قطر  يف  العاملة  التجارية  للبنوك  املجمع  املايل  املركز  حقق 

التي  القوية  النمو  مبعدلت  متاأثرًا  الأخــرية،  الأعــوام  خالل  م�ضتمرًا 

الإيجابية  والنظرة  الأعـــوام،  هــذه  خــالل  القطري  القت�ضاد  حققها 

�ضهده  ـــذي  ال الإ�ـــضـــايف  الــدعــم  بــجــانــب  املــحــلــى،  املــ�ــضــريف  للقطاع 

�ضتاندرد  الئتماين  الت�ضنيف  وكالة  رفعت  عندما  الوطني  القت�ضاد 

 .AA اإىل   AA- من  الأجــل  طويل  ال�ضيادي  قطر  ت�ضنيف  بــورز  اأنــد 

ما  اأو  ريال  مليار   126.8 يقارب  مبا  املوجودات  اإجمايل  ارتفاع  حيث 

ن�ضبته 22.3% خالل عام 2011م،  مقابل منو بلغ 99.6 مليار ريال، 

اإجمايل  م�ضتوى  و�ضل  وقد  ال�ضابق.  العام  خالل   %21.3 ن�ضبته  ما  اأو 

)املوجودات=املطلوبات( اإىل 694.3 مليار ريال يف نهاية عام 2011م،  

مقابل 567.5 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق.

Table (5-1)
Commercial Banks Balance Sheet

جدول رقم )1-5(
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances with QCB 40,162.2 85,457.9 23,881.2 -61,576.7 -72.1  نقدية واأر�ضدة لدى م�ضرف قطر املركزي

Financial Securities Portfolio 50,681.5 62,840.6 128,585.1 65,744.5 104.6 حمفظة الأوراق املالية

Due From Banks & F. Institutions 79,036.1 69,780.9 98,492.7 28,711.8 41.1 ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Total Credit Facilities 270,477.5 314,480.5 403,562.5 89,082.0 28.3 اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية

Inside Qatar 251,915.9 293,920.0 376,695.2 82,775.2 28.2 - داخل قطر

Abroad 18,561.6 20,560.5 26,867.3 6,306.8 30.7 - خارج قطر

Long- Term Investments 17,120.8 21,713.2 24,505.9 2,792.7 12.9 ا�ضتثمارات طويلة الأجل

Other Assets 10,421.0 13,209.1 15,273.1 2,064.0 15.6 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 467,899.1 567,482.2 694,300.5 126,818.3 22.3 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Due To QCB 2,719.1 3,413.2 4,910.3 1,497.1 43.9 اأر�ضدة م�ضرف قطر املركزي

Due To Banks & F.Institutions 111,814.5 120,523.4 165,523.1 44,999.7 37.3 اأر�ضدة البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Customers’ Deposits 246,861.8 306,787.5 363,612.4 56,824.9 18.5 ودائع العمالء

Bonds & other Securities 7,530.3 12,640.1 15,961.3 3,321.2 26.3 �ضندات واأوراق مالية اأخرى

Loans Provisions 5,864.6 7,315.8 8,162.0 846.2 11.6 خم�ض�ضات الديون

Shareholders Equity 59,973.1 69,598.7 94,451.8 24,853.1 35.7 حقوق امل�ضاهمني

Other Liabilities 33,135.7 47,203.5 41,679.6 -5,523.9 -11.7 مطلوبات اأخرى

Contra Accounts 246,860.3 232,490.5 263,481.8 30,991.3 13.3 احل�صابات النظامية

QR Millionمليون ريال
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Figure (5-1)
Development of Banks’ Total Assets

�سكل رقم )1-5(
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The most important developments on both sides of the 
consolidated balance sheet of commercial banks in 2011 
are summarized as follows: 

First: Assets 

The overall increase in banks’ total assets concentrated 
in the main activities of the “Credit Facilities” and 
“Securities Portfolio”. The Credit Facilities increased by QR 
89 billion, up by 28.3% at the end of this year, compared 
to an increase of QR 44.0 billion, with a growth rate 
of 16.3% by the end of 2010. Similarly, the “Securities 
Portfolio” increased by QR 7.65 billion in 2011, at 104.6%, 
compared to QR 12.1 billion at 24% in 2010. It is observed 
that the increase of credit facilities and securities portfolio 
accounted for 76.6% of the consolidated balance sheet of 
commercial banks and 122% of the total increase of this 
balance sheet. Thus, they constituted a first priority to 
commercial banks compared to other assets during 2011. 
“Cash and Balances with QCB” was the only item that 
witnessed a decline by QR 61.6 billion, or 72.1%.

املركز  جانبي  على  طراأت  التي  التطورات  لأهم  عر�ص  يلي  وفيما 

املايل املجمع للبنوك التجارية خالل عام 2011م:

اأواًل: املوجودات

الزيادة يف جانب املوجودات ب�ضكل كبري يف كل من بندي  تركزت 

زادت  حيث  املالية".  الأوراق  و"حمفظة  الئتمانية"  "الت�ضهيالت 
الت�ضهيالت الئتمانية بحوايل 89  مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 28.3% يف 

اأو ما ن�ضبته 16.3% يف  نهاية عام التقرير، مقابل 44.0 مليار ريال، 

نهاية العام ال�ضابق. كما زادت "حمفظة الأوراق املالية" بقيمة 7.65 

مليار ريال تقريبًا يف عام 2011م اأو ما ن�ضبته 104.6%، وذلك مقابل 

12.1 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 24% العام ال�ضابق. ويالحظ من حيث 

املالية  الأوراق  وحمفظة  الئتمانية  الت�ضهيالت  اإجمايل  اأن  القيمة، 

املجمعة  امليزانية  قيمة  من   %76.6 ن�ضبته  ما  على  معا  ا�ضتحوذا  قد 

التي  الزيادة الإجمالية  واأي�ضا على 122% من قيمه  التجارية،  للبنوك 

ميثالن  فهما  وبذلك  التجارية.  للبنوك  املجمعة  امليزانية  على  طراأت 

التوظيف ذو الأولوية الأوىل لدى البنوك التجارية مقارنة بباقي عنا�ضر 

اأن البند  املوجودات، خالل عام 2011م. ومن اجلدير باملالحظة هنا 

الوحيد من بنود عنا�ضر امليزانية املجمعة الذي �ضهد تراجعًا، هو بند 

نقدية واأر�ضدة لدى م�ضرف قطر املركزي، وذلك بقيمة 61.6 مليار 

ريال، اأو ما ن�ضبته %72.1.
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Below is a summary of the major changes in Assets:

1. Domestic Credit Facilities (Inside Qatar):

Domestic credit facilities increased from QR 293.9 
billion at the end of 2010 to QR 376.7 billion by the end of 
this year, representing 54.3% of the consolidated balance 
sheet of commercial banks. These facilities, on the other 
hand, represented 51.7% of the consolidated balance 
sheet of commercial banks in 2010.

The following paragraphs provide a brief regarding 
developments of banks’ domestic credit facilities in 2011: 

A. Currency Classification of Credit Facilities 

• Domestic Credit Facilities in Qatari Riyal 

Credit classification according to currency indicates a 
decrease in the relative share of credits in local currency 
compared to total credit facilities. Having reached 85% in 
2009, the relative share declined to 55% during this year, 
which was influenced by two factors; first is the low growth 
rate of credits in local currency (granted inside Qatar) at 
12.4% in 2011 compared to 2010; second is the growth 
rate of total credit facilities, which increased by 28.3% in 
2011.

• Credits in Foreign Currencies Inside Qatar 

Credits denominated in foreign currencies witnessed 
an unprecedented growth during this year by QR 112.1 
billion at 195.6%, compared to QR 18.9 billion in 2010, with 
a growth rate of 49.3%. Thus, the relative share of credit 
facilities in foreign currencies to the total credit facilities 
granted in Qatar increased from 19.5% at the end of 2010 
to 45% by the end of this year.

A great part of that change in credit superstructure 
through foreign currencies and local currency can be 
attributed to the higher demand of credits in foreign 
currencies due to the changes in the interest rate 
differentials, which eventually led to the fact that credit 
in foreign currencies is less expensive than credit in 
local currencies. Besides international investors’ trust in 
domestic banks and economy, allowing domestic banks to 

وفيما يلي �ضرح خمت�ضر للتغريات التي طراأت على اأهم البنود يف 

جانب املوجودات:

1. الت�سهيالت االئتمانية املحلية )داخل قطر(:

ارتفعت قيمة الت�ضهيالت الئتمانية من حوايل 293.9 مليار ريال، 

عام  نهاية  يف  ريــال  مليار   376.7 اإىل  لت�ضل  2010م،  عام  نهاية  يف 

املجمع  املايل  املركز  اإجمايل  ن�ضبته  54.3% من  ما  و�ضكلت  التقرير. 

ن�ضبته   ما  �ضكلت  الت�ضهيالت  تلك  فان  املقابل،  يف  التجارية،  للبنوك 

عام  يف  التجارية  للبنوك  املجمع  املــايل  املركز  اإجمايل  من   %51.7

2010م.

وفيما يلي عر�ص للتطورات التي طراأت على الت�ضهيالت الئتمانية 

املحلية خالل عام 2011م:

اأ. ت�سنيف الت�سهيالت االئتمانية ح�سب نوع العملة

املحلّية بالعملة  قطر  داخل  املمن�حة  الئتمانية  • الت�صهيالت 

انخفا�ص  العملة  نوع  ح�ضب  الئتمانية  الت�ضهيالت  ت�ضنيف  يظهر 

اإىل  قيا�ضا  املحلّية  بالعملة  املمنوحة  للت�ضهيالت  الن�ضبية  الأهمية  يف 

اإجمايل الت�ضهيالت. فبعد اأن بلغت تلك الأهمية ن�ضبة 85% تقريبا عام 

2009م، اإذ بها ت�ضل اإىل 55% يف العام حمل التقرير. هذا الرتاجع يف 

الأهمية الن�ضبية جاء حتت تاأثري عاملني، الأول هو انخفا�ص معدل منو 

بواقع   ) قطر  داخل  املمنوحة   ( املحلّية  بالعملة  الئتمانية  الت�ضهيالت 

ارتفاع  والثاين هو  باملقارنة مع عام 2010م،  12.4% يف عام 2011م 

معدل النمو يف اإجمايل الت�ضهيالت خالل عام 2011 م بواقع %28.3. 

الأجنبية بالعملة  قطر  داخل  املمن�حة  الئتمانية  • الت�صهيالت 

�ضهد العام احلايل ارتفاع غري م�ضبوق يف قيمة الت�ضهيالت الئتمانية 

املمنوحة بالعملة الأجنبية بلغ 112.1 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته %195.6 

، وذلك مقابل 18.9مليار ريال يف 2010م، مبعدل منو 49.3%. وبذلك 

اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية داخل  اأهميتها الن�ضبية يف  فقد ارتفعت 

قطر من ح�ضة مقدارها 19.5% يف نهاية عام 2010م، اإىل قرابة %45 

يف نهاية عام التقرير. 

وميكن اأن يعزى جانب كبري من ذلك التغري الذي طراأ على تركيبة 

الطلب  ارتفاع  اإىل  والعملة املحلّية،  الأجنبية  العمالت  الئتمان ما بني 

اأ�ضعار  فــروق  يف  التغريات  ب�ضبب  الأجنبية  بالعمالت  الئتمان  على 

بالعمالت  الئتمان  كــون  اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأدت  والتي  الفائدة، 

الأجنبية اأرخ�ص من الئتمان بالعملة املحلّية، بجانب الثقة التي ي�ضعها 

امل�ضتثمرون الدوليون يف البنوك والقت�ضاد املحليني، مما مكن البنوك 
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التو�ضع  ملواجهة  الأجنبية  بالعمالت  متويل  على  احل�ضول  من  املحلّية 

الئتماين. 

obtain financing in foreign currencies in order to counter 
credit expansion.

Table (5-2)
Domestic Credit by Currency

جدول رقم )2-5(
االئتمان المحلي حسب نوع العملة

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Domestic Credit in Qatari Riyal 213,523.8 236,617.2 207,290.6 -29,326.6 -12.4 بالعملة املحلية

Domestic Credit in Foreign Currencies 38,392.1 57,302.8 169,404.6 112,101.8 195.6 بالعمالت الأجنبية

Total Domestic Credit 251,915.9 293,920.0 376,695.2 82,775.2 28.2 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر 

QR Millionمليون ريال

Figure No. (5 – 2)
Domestic Credit by Currency

�سكل رقم )2-5(
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B. Domestic Credit Classification According  
 to Economic Activity 

Table (5-3) indicates that the private sector still acquires 
the majority of domestic credit facilities despite the 
decrease of its share for the third consecutive year by 4.5%, 
whereas it reached QR 227.5 billion, representing 60.4% of 
the total domestic credit at the end of 2011 compared to 
QR 190.9 billion or 64.9% at the end the previous year. The 
decline in the private sector’s share in the total domestic 
credit facilities and the growth rates thereof compared 
to 2010 may be partially attributed to the decline in the 
values and rates of growth of the credit extended to the 
Construction Sector and the Industry Sector.

Credit to private sector accounted for 44.3% of the total 
increase in domestic credit facilities at the end of 2011 and 
amounted to QR 36.7 billion compared to 31.9% of the total 
increase in domestic credit facilities at the end of 2010 at 
the amount of QR 13.4 billion. The increase in domestic 
credit facilities extended to the private sector during 2011 
can be considered as a result of the following:

• Outstanding credit to the real estate sector has 
witnessed phenomenal growth over the past few years 
from QR 6.2 billion in 2005 and stood at QR 76.2 billion 
at the end of 2011. The real estate sector accounted for 
a share of 33.5% of the total volume of credit facilities 
granted to the private sector at the end of 2011, and 
68.7% of the increase in credit facilities extended to the 
private sector during the same year. In comparison, the real 
estate segment accounted for a share of 26.7% of the total 
volume of credit facilities granted to the private sector at 
the end of 2010. Factors related to urbanization in Qatar, 
development of existing projects, and the sustainable and 
upward development movement, besides the successful 
bid of Qatar for 2022 FIFA World Cup and the subsequent 
positive sentiments, have played a key role in the robust 
growth that has been witnessed in the real estate sector.

• Loans granted by commercial banks to the 
Consumption Sector increased in 2011 by 19.8% compared 
to 6.6% in the previous year. Thus, credit facilities extended 
to this sector increased from QR 56.7 billion in 2010 to QR 
68 billion at the end of this year. As such, Consumption 
sector accounted for 30.7% of the total increase in the 
credit facilities extended to the private sector in 2011, 
representing the second most important sector that plays 

الت�سهيالت االئتمانية ح�سب الن�ساط   ب. 

االقت�سادي  

يبني جدول رقم )5-3( اأن القطاع اخلا�ص ما زال ي�ضتحوذ على 

من  الرغم  على  املحلّية،  الئتمانية  الت�ضهيالت  من   الأكــر  اجلانب 

قيمة  بلغت  حيث   ،%4.5 بن�ضبة  وذلك  الثالث  للعام  ح�ضته  انخفا�ص 

الت�ضهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�ص حوايل 227.5 مليار ريال، اأو ما 

ن�ضبته 60.4% من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلّية يف نهاية عام 

2011م، مقابل 190.9 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 64.9% يف نهاية العام 

القطاع اخلا�ص من  الرتاجع يف ح�ضة  يعزى جانب من  وقد  ال�ضابق. 

اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلّية ومن ثم معدلت منوه مقارنة بعام 

لقطاعي  املمنوح  الئتمان  ومعدلت منو  قيم  الرتاجع يف  اإىل  2010م، 

املقاولون وال�ضناعة.

اإجمايل  مــن   %44.3 حــوايل  على  اخلــا�ــص  القطاع  ح�ضل  وقــد 

الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املحلّية يف نهاية عام 2011م، وبقيمة 

36.7 مليار ريال، يف حني اأنه ا�ضتحوذ على حوايل 31.9% من اإجمايل 

الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املحلّية يف نهاية عام 2010م، وبقيمة 

13.4 مليار ريال. وقد جاءت الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة 

للقطاع اخلا�ص خالل عام 2011م كنتيجة اأ�ضا�ضية ملا يلي:

• حقق الئتمان املمنوح لقطاع العقارات والأرا�ضي منوًا م�ضهودًا 
ريــال  مليار   6.2 مــن  ارتــفــع  فقد  املا�ضية.  القليلة  ال�ضنوات  خــالل 

قطاع  �ضكل  وقد  نهاية2011م.  ريال يف  مليار   76.2 اإىل   يف  2005م 

العقارات والأرا�ضي ما ن�ضبته 33.5% من حجم الت�ضهيالت الئتمانية 

الزيادة  من  و%68.7  2011م،  عام  نهاية  يف  اخلا�ص  للقطاع  املقدمة 

فقد  وللمقارنة،  نف�ضه.  للعام  اخلا�ص  للقطاع  املقدمة  الت�ضهيالت  يف 

�ضكل قطاع العقارات والأرا�ضي ما ن�ضبته 26.7% من حجم الت�ضهيالت 

لعبت  وقد  2010م.  عام  نهاية  يف  اخلا�ص  للقطاع  املقدمة  الئتمانية 

والتطوير  قطر  دولة  ت�ضهده  الذي  العمراين  بالتو�ضع  املتعلقة  العوامل 

بجانب  واملت�ضاعدة،  امل�ضتمرة  التنمية  وحركة  القائمة  للم�ضروعات 

جناح دولة قطر يف ا�ضت�ضافة كاأ�ص العامل لكرة القدم عام 2022م وما 

تاله من امل�ضاعر الإيجابية التي �ضيطرت على البالد، دورًا رئي�ضيًا يف 

النمو القوي الذي �ضهده القطاع العقاري.

للقطاع  املمنوح  التمويل  ن�ضاط  يف  التجارية  البنوك  تو�ضع   •
له  املمنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  منو  معدل  بلغ  حيث  ال�ضتهالكي 

لرتتفع  ال�ضابق.  العام  يف   %6.6 مقابل   %19.8 2011م  عــام  خــالل 

عام  يف  ريــال  مليار   56.7 من  القطاع  لذلك  الت�ضهيالت  قيمة  بذلك 

اإىل 68 مليار ريال تقريبا يف نهاية عام التقرير. وبذلك فقد  2010م 

ح�ضل القطاع ال�ضتهالكي على حوايل 30.7% من اإجمايل الزيادة يف 

الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص عن عام 2011م، ليمثل 
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role in the higher credit facilities extended to the private 
sector in 2011. Guidelines issued by QCB, inter alia, on 
regulating the price and volume of credit extended to the 
consumption sector at the beginning of 2011, and the 
consequent improvement of credit lines and lending criteria 
to the household sector, are one of the reasons behind such 
rise, along with high growth rates in the economic activity.

• Real estate and consumption sectors accounted for 
99.3% of total increase in the credit facilities extended to 
the private sector with a specific gravity of 63.4% of credit 
facilities extended to the whole private sector during 2011.

On the other hand, the relative share of credit facilities 
granted to the public sector in the total domestic credit 
facilities increased from 35.1% at year-end 2010 to 39.6% 
at year-end 2011 due to the increase in the domestic 
credit granted to the sector by QR 46.1 billion at the end 
of 2011, up by 44.7%. This is mainly due to the expansion 
of the sector’s activities and investment expenditure for 
infrastructure development and external acquisitions. 
A break-up analysis of the credit to this sector indicates 
an increase mainly in government institutions credits by 
QR 40.2 billion, up by 79.6%; an increase in government 
credits by QR 4.5 billion, up by 12.4%; and an increase in 
the semi-government institutions credits by QR 1.4 billion, 
up by 8.9% at year-end 2011.

بذلك ثاين اأهم القطاعات التي تقف وراء الرتفاع يف قيمة الت�ضهيالت 

الئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص يف عام 2011م. وقد تكون املبادئ 

اأمور  �ضمن  )وذلــك  املركزي  قطر  م�ضرف  اأ�ضدرها  التي  التوجيهية 

يف  ال�ضتهالك  لقطاع  املمنوح  الئتمان  وحجم  �ضعر  لتنظيم  اأخــرى(  

الئتمان  خطوط  يف  حت�ضن  من  عليها  ترتب  وما  2011م،  عام  بداية 

هذا  وراء  الكامنة  الأ�ضباب  اأحد  العائلي،  للقطاع  الإقرا�ص  ومعايري 

الرتفاع، اإىل جانب ارتفاع معدلت النمو يف الن�ضاط القت�ضادي.

• وبذلك فقد ا�ضتحوذ قطاعي العقارات وال�ضتهالك على قرابة 
99.3% من الزيادة يف اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع 

اخلا�ص ومبا ميثل ثقل نوعى ن�ضبته 63.4% من الت�ضهيالت الئتمانية 

املمنوحة لكامل القطاع اخلا�ص خالل عام 2011م.

الئتمانية  للت�ضهيالت  الن�ضبية  الأهمية  ارتفعت  اأخرى،  ناحية  من 

اإىل  املحلّية  الئتمانية  الت�ضهيالت  اإجمايل  من  العام  للقطاع  املمنوحة 

نهاية  يف  ن�ضبة%35.1  �ضكلت  اأن  بعد  2011م،  عام  نهاية  يف   %39.6

بقيمة  القطاع  لهذا  املقدم  الئتمان  يف  لزيادة  نتيجة  ال�ضابق،  العام 

نهاية عام 2011م، وذلك  ن�ضبته 44.7% يف  اأو ما  ريال،  46.1 مليار 

والإنفاق  القطاع  ذلك  اأعمال  نطاق  تو�ضع  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  يرجع 

اخلارجي.  ال�ضتحواذ  وعمليات  التحتية  البنية  لتطوير  ال�ضتثماري 

الئتمانية  الت�ضهيالت  يف  للزيادة  كمح�ضلة  الزيادة  هذه  جاءت  وقد 

املمنوحة ب�ضفه اأ�ضا�ضية للموؤ�ض�ضات احلكومية بقيمة 40.2 مليار ريال 

اأو ما  اأو ما ن�ضبته 79.6%، وللحكومة بقيمة 4.5 مليار ريال،  تقريبًا، 

�ضبه  للموؤ�ض�ضات  املمنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  اأما   .%12.4 ن�ضبته 

احلكومية، فقد ارتفعت هي الأخرى بقيمة 1.4 مليار ريال، مبا ن�ضبته 

8.9% يف نهاية عام 2011م.



99 Thirty Fifth Annual Report 2011التقرير السنوي الخامس والثالثون 2011

Commercial Banksالبنوك التجارية

Table (5-3)
Domestic Credit by Economic Activity

جدول رقم )3-5(
 االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Public Sector 74,457.2 103,058.0 149,170.4 46,112.4 44.7 القطاع العام

Government 34,722.4 36,303.1 40,801.2 4,498.1 12.4 احلكومة

Government Institutions 26,265.9 50,452.2 90,618.9 40,166.7 79.6 املوؤ�ض�ضات احلكومية

Semi- Government Institutions 13,468.9 16,302.7 17,750.3 1,447.6 8.9 املوؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية

Private Sector 177,458.7 190,862.0 227,524.8 36,662.8 19.2 القطاع اخلا�س

General Trade 24,685.8 24,875.2 26,855.3 1,980.1 8.0 التجارة العامة

Industry 5,525.7 6,648.2 6,534.0 -114.2 -1.7 ال�ضناعة

Contractors 12,987.9 18,410.6 16,219.9 -2,190.7 -11.9 املقاولون

Real Estate 40,430.9 51,041.8 76,220.4 25,178.6 49.3 العقارات

Consumption 53,235.6 56,735.1 67,975.3 11,240.2 19.8 ال�ضتهالك

Services 31,171.7 29,541.1 29,709.0 167.9 0.6 اخلدمات

Others Sectors 9,421.1 3,610.0 4,010.9 400.9 11.1 قطاعات اأخرى

Total Domestic Credit 251,915.9 293,920.0 376,695.2 82,775.2 28.2 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر

QR Millionمليون ريال

Figure No. (5-3)
Domestic Credit by Economic Activity

�سكل رقم )3-5(
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2. Banks’ Securities Portfolio:

The commercial banks’ portfolio of securities in Qatar 
increased by QR 65.7 billion, up by 104.6%, reaching 
QR 128.6 billion by the end of the year, compared to an 
increase of QR 62.8 billion, with an increase of QR 12.2 
billion by the end of 2010. Thus its relative importance to 
banks’ total assets has increased from 11.1% in 2010 to 
18.5% by the end of 2011. This increase was an outcome 
of the following:

• The commercial banks’ portfolio of domestic 
securities increased by QR 63.2 billion, up by 126.6%, by 
the end of 2011, compared to an increase of QR 11 billion, 
up by 28.2%, by the end of 2010. Increase in the value and 
growth rate of domestic securities in 2011 over 2010 is 
mainly attributed to the increase in the value and growth 
rate of government securities by QR 66.3 billion, up by 
171.3% compared to 2010. QCB issued, in consultation with 
the government, a QR 50 billion treasury bills in May and 
August 2011, for the absorption of liquidity after imposing 
a limit on the maximum amounts that can be deposited 
by banks with QCB in the form of QMR deposits. As a 
consequence, investments of banking sector in government 
securities have increased, as well as a potential phase-out 
of certificates of deposits (CDs) issued by QCB. Thus, the 
securities value held by the banking system and issued by 
QCB decreased by QR 3.8 billion, reaching QR 146 million 
by the end of the year compared with QR 4 billion in 2010, 
which resulted in reducing QCB’s interest burden. These 
measures reflected, inter alia, QCB’s role in monetary-
fiscal policy coordination as part of the macroeconomic 
management in general. 

2. حمفظة االأوراق املالية يف البنوك:

ارتفعت قيمة حمفظة الأوراق املالية التي متلكها البنوك التجارية 

العاملة يف قطر بقيمة 65.7 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 104.6%، لت�ضل 

  62.8 مقابل   ريال،  مليار   128.6 اإىل  التقرير  عام  نهاية  يف  قيمتها 

ال�ضابق،  العام  نهاية  يف  ريــال  مليار   12.2 بلغت  وزيــادة  ريــال،  مليار 

لرتتفع بذلك ن�ضبتها من اإجمايل موجودات البنوك من 11.1% العام 

الزيادة  تلك  جــاءت  وقد  2011م.  عام  نهاية  يف   %18.5 اإىل  ال�ضابق 

كنتيجة ملا يلي:

املحلية"  املالية  "الأوراق  من  البنوك  حمفظة  قيمة  ــادة  زي  •
اأو ما ن�ضبته 126.6%، يف نهاية عام  بقيمة 63.2 مليار ريال تقريبًا، 

 ،%28.2 ن�ضبته   ما  اأو  ريــال،  مليار   11 بقيمة  زيــادة  مقابل  2011م، 

منو  ومعدل  قيمة  يف  الكبرية  الزيادة  وترجع  ال�ضابق.  العام  نهاية  يف 

الأوراق املالية املحلية يف عام 2011م مقارنة بعام 2010م يف الأ�ضا�ص 

اإىل الزيادة التي طراأت على قيمة ومعدل منو الأوراق املالية احلكومية. 

تقريبا  ريــال  مليار   66.3 يعادل  مبا  الأوراق  تلك  قيمة  ارتفعت  اإذ 

م�ضرف  اأ�ضدر  فقد   .%171.3 بلغ  منو  ومبعدل  2010م  بعام  مقارنة 

قطر املركزي، بالت�ضاور مع احلكومة، اأذون خزانة يف مايو واأغ�ضط�ص 

من عام 2011م بقيمة 50 مليار ريال قطري، وذلك بغر�ص امت�ضا�ص 

التي  للمبالغ  الأق�ضى  احلــد  على  �ضقفًا  بفر�ص  قيامه  بعد  ال�ضيولة 

القطري.  النقدي  ال�ضوق  ودائع  لدية على �ضكل  اإيداعها  للبنوك  ميكن 

املالية  الأوراق  يف  امل�ضريف  القطاع  ا�ضتثمارات  ارتفعت  لذلك،  نتيجة 

اإمكانية الإلغاء التدريجي  احلكومية. كذلك ترتب على ذلك الإجراء، 

قيمة  لتنخف�ص  املركزي،  امل�ضرف  ي�ضدرها  التي  الإيــداع  ل�ضهادات 

الأوراق املالية التي يحتفظ بها اجلهاز امل�ضريف وال�ضادرة عن م�ضرف 

قطر املركزي، بحوايل 3.8 مليار ريال. فبعد اأن كانت قيمة تلك الأوراق 

التي بحوزة اجلهاز امل�ضريف قرابة 4 مليار ريال يف عام 2010م، اإذ بها 

ت�ضل اإىل حوايل 146 مليون ريال فقط يف نهاية عام التقرير، وهو ما 

خف�ص من عبء الفائدة عن كاهل م�ضرف قطر املركزي. وقد عك�ضت 

تلك الإجراءات )�ضمن اأمور اأخرى( ما يقوم به م�ضرف قطر املركزي 

اإدارة  من  كجزء  النقدية  وال�ضيا�ضة  املالية  ال�ضيا�ضة  بني  تن�ضيق  من 

القت�ضاد الكلى ب�ضكل عام. 
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• The commercial banks’ portfolio of banks’ foreign 
securities increased by QR 2.6 billion at 19.8% by the end 
of 2011, compared to a QR 1.2 billion at 10% in 2010. This 
rise is mainly attributed to the increase of the value and 
growth rate of foreign government securities by QR 2.7 
billion and a growth rate of 53.9% in 2011 compared to QR 
300 million and 6.4% in 2010.

الأجنبية"  املالية  "الأوراق  من  البنوك  حمفظة  قيمة  زيــادة   •
عام  نهاية  يف   %19.8 ن�ضبته  ما  اأو  تقريبًا،  ريــال  مليار   2.6 بقيمة 

ن�ضبته 10% عن  2011م، وذلك يف مقابل 1.2 مليار ريال تقريبًا وما 

عام 2010م. ويعزى ذلك الرتفاع يف الأ�ضا�ص اإىل الزيادة التي طراأت 

على قيمة ومعدل منو الأوراق املالية احلكومية الأجنبية. اإذ بلغت قيمة 

ريال  مليار   2.7 يعادل  ما  2011م  عام  يف  عليها  طراأت  التي  الزيادة 

عام  يف  تقريبًا  ريال  مليون   300 مقابل   ،%53.9 منو  ومبعدل  تقريبًا 

2010م ومبعدل منو حينذاك بلغ %6.4.   

Table (5-4)
Commercial Banks’ Securities Portfolio

 جدول رقم )5- 4(
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Domestic Securities الأوراق املالية املحلية 

Government Securities 28,015.8 38,700.5 104,984.6 66,284.1 171.3 اأوراق حكومية

QCB Securities 6,117.4 4,019.6 146.4 -3,873.2 -96.4 م�ضرف قطر املركزي

Other Bonds 2,743.2 4,501.5 5,714.8 1,213.3 27.0 �ضندات اأخرى 

Shares 762.2 1,197.1 1,192.5 -4.6 -0.4 اأ�ضهم

Others 1,277.8 1,477.8 1,044.2 -433.6 -29.3 اأخرى

Total Domestic Securities 38,916.4 49,896.5 113,082.5 63,186.0 126.6 اإجمايل الأوراق املالية املحلية

Foreign Securities الأوراق املالية الأجنبية

Government Securities 4,671.1 4,970.8 7,648.1 2,677.3 53.9 اأوراق حكومية 

Other Bonds 5,204.7 5,763.3 6,121.6 358.3 6.2 �ضندات اأخرى 

Shares 618.8 493.1 864.3 371.2 75.3 اأ�ضهم

Others 1,270.5 1,716.9 868.5 -848.4 -49.4 اأخرى

Total Foreign Securities 11,765.1 12,944.1 15,502.5 2,558.4 19.8 اإجمايل الأوراق املالية الأجنبية

Total Securities Portfolio 50,681.5 62,840.6 128,585.0 65,744.4 104.6 اإجمايل حمفظة الأوراق املالية 

Portfolio / Total Assets (%) 10.8 11.1 18.5 7.4 --- ن�صبة حمفظة الأوراق املالية للم�ج�دات (%)

QR Millionمليون ريال
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3. Cash Assets 

The commercial banks’ cash assets, which include 
both cash in hand plus balances held at QCB recorded 
an unprecedented drop by QR 61.6 billion, a decline by 
72.1%, to QR 23.9 billion at the end of 2011 compared to 
an unprecedented increase in 2010 amounting to QR 85.9 
billion, up by 113.8% (i.e. an increase by QR 45.7 billion). 
Thus, cash assets to total assets decreased from 15.1% in 
2010 to 3.4% in 2011.

The relative importance of balances at QCB witnessed 
a fall back in 2011. Compared to 2011, balances at QCB 
represented the majority of the cash assets with a share 
of 97.3% in 2010 and a growth rate of 117.9%, while 
it represented a share of 91.2% in 2011 and a negative 
growth rate of 73.9%, with a sharp decline in its value from 
QR 83.6 billion in 2010 to only QR 21.8 billion at the end of 
2011. 

The changes in balances at QCB during 2010 and 2011 
are mainly attributed to QMR deposits, as they increased 
by QR 37.7 billion in 2010, up by 142.8%, compared to a 
decrease in 2011 by QR 63.6 billion, a decline by 99.2%. 

For the purpose of stimulating domestic economic 
activity and in line with global economic developments, 
QCB changed its monetary policy view, fostering a system 
of low interest rates. Thus, QMR deposits were influenced 
by two factors that eventually led to a sharp decline in 
QMR value; first: Lowering interest rates has reduced the 
difference between domestic and foreign interest rates, 
hence reduced the interest rate arbitrage operations, 
second: QCB’s decision on imposing a limit on the amounts 
deposited by banks with QCB.

3. املوجودات النقدية:

ت�ضمل  والتي  التجارية،  البنوك  لدى  النقدية  املوجودات  انخف�ضت 

كل من النقدية واأر�ضدة البنوك لدى امل�ضرف، مبقدار غري م�ضبوق هو 

61.6 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 72.1% يف نهاية عام 2011م،  لت�ضل 

اإىل 23.9 مليار ريال - مقابل ارتفاع غري م�ضبوق اأي�ضا العام ال�ضابق 

ببلوغها 85.9 مليار ريال وبن�ضبة زيادة 113.8% ) حوايل 45.7 مليار 

اإجمايل  اإىل  النقدية  املوجودات  ن�ضبه  ذلك  اأثر  على  لتنخف�ص  ريال( 

املوجودات من 15.1% يف عام 2010م، اإىل 3.4% عام 2011م.

قطر  م�ضرف  لــدى  لــالأر�ــضــدة  الن�ضبية  الأهــمــيــة  تراجعت  وقــد 

املركزي يف عام 2011م. وللمقارنة، فقد �ضكلت الأر�ضدة لدى امل�ضرف 

غالبية اإجمايل املوجودات النقدية يف عام 2010م حيث بلغت ح�ضتها 

يف  اأما   .%117.9 نحو  يبلغ  الأر�ضدة  تلك  يف  زيــادة  ومبعدل   ،%97.3

عام التقرير فقد �ضكلت ح�ضة ن�ضبتها 91.2%، ومبعدل منو �ضالب بلغ 

73.9%، مع تراجع حاد يف القيمة وذلك من 83.6 مليار ريال يف عام 

2010م، اإىل 21.8 مليار ريال فقط يف نهاية عام التقرير.

املركزي  امل�ضرف  لدى  البنوك  اأر�ضدة  يف  التغريات  تلك  وتعزى 

عمليات  ودائــع  هو  رئي�ضي  عامل  اإىل  و2011م،  2010م  عامي  خالل 

ال�ضوق النقدي القطري. فقد ارتفعت تلك الودائع بحوايل 37.7 مليار 

ريال، اأو ما ن�ضبته 142.8% يف عام 2010م. اأما يف عام 2011م، فقد 

انخف�ضت مبقدار 63.6 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته %99.2.

فمن اأجل حتفيز الن�ضاط القت�ضادي املحلي، ومت�ضيا مع تطورات 

موقفه  املــركــزي  قطر  م�ضرف  غــرّي  العاملية،  القت�ضادية  الأحـــداث 

اأ�ضعار فائدة منخف�ضة.  اخلا�ص بال�ضيا�ضة النقدية، حيث تبنيه نظام 

لتقع ودائع عمليات ال�ضوق النقدي القطري حتت تاأثري عاملني، اأديا يف 

النهاية اإىل خف�ص حاد يف قيمة تلك الودائع، الأول: هو اأن الجتاه نحو 

خف�ص �ضعر الفائدة قل�ص  الفارق بني اأ�ضعار الفائدة املحلية ونظريها 

الأجنبي وقلل من عمليات مراجحة اأ�ضعار الفائدة بالتايل، والثاين: هو 

املودعة لديه من قبل  الأمــوال  قراره اخلا�ص بفر�ص �ضقف على كمية 

البنوك.
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Table (5-5)
Cash Assets of Commercial Banks

جدول رقم )5 – 5(
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash 1,800.9 2,282.8 3,291.2 1,008.4 44.2 النقدية

Balances with QCB 38,361.3 83,578.6 21,802.1 -61,776.5 -73.9 اأر�ضدة لدى م�ضرف قطر املر كزى 

Required Reserves 11,740.7 14,611.0 16,433.0 1,822.0 12.5 احتياطي اإلزامي 

QMR Deposits 26,383.1 64,046.2 485.2 -63,561.0 -99.2 QMR ودائع عمليات

Excess Reserves 237.5 4,921.4 4,883.9 -37.5 -0.8 فائ�ص الأر�ضدة الحتياطية 

Total Cash Assets 40,162.2 85,457.9 23,881.2 -61,576.7 -72.1 اإجمايل امل�ج�دات النقدية 

Cash Assets / Total Assets (%) 8.6 15.1 3.4 -11.6 ---
ن�صبة امل�ج�دات النقدية اإىل اإجمايل 

امل�ج�دات (%)

Second: Liabilities

All liability items contributed, in general (except “other 
liabilities”), to the increase of banks’ total liabilities in 
2011, most important of which were increase in customers’ 
deposits by QR 56.8 billion, balances due to banks and other 
financial institutions by QR 45 billion and shareholders’ 
equity by QR 24.9 billion.

Below are the illustrations of the main developments of 
the components constituting the liabilities:

1. Customer Deposits:

Customer deposits balances at commercial banks 
increased by QR 56.8 billion over 2010, up by 18.5%, to 
QR 363.6 billion by the end of 2011, compared to QR 306.8 
billion in 2010. The ratio of customer deposits balances to 
total consolidated financial statement of commercial banks 
stood at 52.4% in 2011.

A. Bank Customers’ Deposits by Maturity

Customers’ demand deposit balances at commercial 
banks reached QR 120.3 billion by the end of 2011, an 
increase of QR 34 billion at 39.5%. As such, the ratio of 
demand deposits to total deposits increased to 33.1% 
in 2011 compared to 28.1% in the previous year. Saving 
deposits increased in 2011 by 39.7% compared to 32.2% in 

ثانيًا: املطلوبات

املطلوبات  )عــدا  عامة  ب�ضفة  املطلوبات  بنود  جميع  �ضاهمت 

الأخرى( يف حتقيق الزيادة التي �ضهدها اإجمايل املطلوبات خالل عام 

2011م، والتي كان من اأهمها الزيادة يف حجم كل من:  الودائع بقيمة 

56.8 مليار ريال، الأر�ضدة امل�ضتحقة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية بقيمة 

45 مليار ريال وبند حقوق امل�ضاهمني بقيمة 24.9 مليار ريال.

وفيما يلي عر�ص لأهم التغريات التي طراأت على جانب املطلوبات:

1. ودائع العمالء:

 56.8 بقيمة  التجارية  البنوك  لدى  العمالء  ودائع  اأر�ضدة  زادت 

ن�ضبته  مبــا  اأو  ال�ضابق،  الــعــام  نهاية  يف  عليه  كانت  عما  ــال  ري مليار 

18.5%، لت�ضل اإىل م�ضتوى 363.6 مليار ريال يف نهاية عام 2011م، 

ن�ضبتها  لتبلغ بذلك  ال�ضابق.  العام  مقابل 306.8 مليار ريال يف نهاية 

التجارية قرابة 52.4% عام  للبنوك  اإجمايل املركز املايل املجمع  اإىل 

2011م. 

اأ. ت�سنيف الودائع وفقًا الآجالها

بلغ ر�ضيد الودائع حتت الطلب لدى البنوك التجارية 120.3 مليار 

ريال يف نهاية عام 2011م، حمققًا بذلك زيادة بقيمة  34 مليار ريال، 

اأو ما ن�ضبته  39.5%. وبذلك فاإن الأهمية الن�ضبية للودائع حتت الطلب 

كانت علية يف  الذي  م�ضتواها  ارتفعت عن  العمالء  ودائع  اإجمايل  اإىل 

العام ال�ضابق وهو 28.1 %، لتبلغ 33.1% عام 2011م. وحققت الودائع 

QR Millionمليون ريال
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Table (5-6)
Maturity and Currency Classification of 
Customer Deposits

جدول رقم )5 – 6(
تصنيف الودائع وفقًا آلجالها وحسب 

نوع العملة

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Total Deposits 246,861.8 306,787.5 363,612.4 56,824.9 18.5 اإجمايل الودائع

Demand Deposits 69,258.2 86,268.1 120,322.4 34,054.3 39.5 ودائع حتت الطلب

Saving Deposits 11,986.7 15,850.7 22,143.2 6,292.5 39.7 ودائع ادخارية

Time Deposits 165,616.9 204,668.7 221,146.8 16,478.1 8.1 ودائع لآجل

QR Deposits 196,821.7 259,052.6 264,769.5 5,716.9 2.2 بالعملة املحلية

Demand Deposits 49,885.8 66,062.2 81,707.2 15,645.0 23.7 حتت الطلب

Saving Deposits 11,756.0 15,459.5 21,592.8 6,133.3 39.7 ودائع ادخارية

Time Deposits 135,179.9 177,531.0 161,469.5 -16,061.5 -9.0 ودائع لآجل

Foreign Currencies Deposits 50,040.1 47,734.9 98,842.9 51,108.0 107.1 بالعمالت الأجنبية

Demand Deposits 19,372.4 20,206.0 38,615.2 18,409.2 91.1 حتت الطلب

Saving Deposits 230.7 391.2 550.4 159.2 40.7 ودائع ادخارية

Time Deposits 30,437.0 27,137.7 59,677.3 32,539.6 119.9 ودائع لآجل

the previous year to reach around QR 22.1 billion compared 
to QR 15.9 billion in 2010.

 On the other hand, time deposits recorded an increase 
in 2011 at QR 16.5 billion, up by 8.1%, compared to QR 
34 billion in the previous year. However, time deposits to 
total customers’ deposits decreased from 66.7% in 2010 to 
60.8% in 2011 as they recorded lower growth rates, which 
fell below the rates recorded by both saving and demand 
deposits.

مقابل   %39.7 اإىل  و�ضل  منو  معدل  2011م  عــام  خــالل  الدخــاريــة 

مليار   22.1 حوايل  اإىل  قيمتها  بذلك  لرتتفع  ال�ضابق،  العام   %32.2

ريال، مقارنة مع قرابة 15.9 مليار ريال عام 2010م. 

ومن ناحية اأخرى، فاإن الودائع لأجل قد حققت ارتفاعًا خالل عام 

 ،%8.1 ن�ضبته  ما  اأو  تقريبًا،  ريال  مليار   16.5 قيمته   بلغت  2011م، 

اإىل  ن�ضبتها  اأن  اإل  ال�ضابق.  العام  ريال  مليار   34 بلغت  بزيادة  مقارنة 

اإىل  ال�ضابق  العام   %66.7 من  انخف�ضت  قد  العمالء  ودائــع  اإجمايل 

حققته  مما  اأقــل  منو  ملعدلت  حتقيقها  حيث  احلــايل،  العام   %60.8

الودائع الدخارية والودائع حتت الطلب.

QR Millionمليون ريال
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Figure No. (5-4)
Bank Customer Deposits by Currency

�سكل رقم )4-5(

ت�سنيف ودائع عمالء البنوك ح�سب نوع العملة
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B. Bank Customer Deposits by Currency

Customer deposits denominated in Qatari Riyal reached 
QR 264.8 billion at the end of 2011, an increase of QR 
5.7 billion, up by 2.2% compared to QR 259.1 billion at 
31.6% by the end of 2010. Thus, Qatari Riyal denominated 
deposits share decreased to 72.8% of the total deposits at 
the end of 2011, compared to 84.4% at the end of 2010.

On the other hand, deposits denominated in foreign 
currencies witnessed a significant growth compared to 
2010, as they recorded 107.1% in 2011, compared to a 
negative growth of 4.6% in 2010. Thus the outstanding 
balance reached QR 98.8 billion, constituting 27.2% of total 
deposits, compared to QR 47.7 billion, with a relative share 
of 15.6% at the end of 2010. Foreign currency deposits 
increased, influenced by the strong growth rates witnessed 
in all its types (demand deposits – saving deposits – time 
deposits) and ranged from 40.7% to 119.9% during 2011.

ب. ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب نوع العملة

بلغت اأر�ضدة العمالء بالعملة املحلية 264.8 مليار ريال يف نهاية 

اأو ما ن�ضبته %2.2،  عام 2011م، اأي بزيادة قيمتها 5.7 مليار ريال، 

مقابل 259.1 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 31.6% يف نهاية العام ال�ضابق.  

لترتاجع بذلك ح�ضة الودائع بالعملة املحلية اإىل حوايل 72.8  % من 

اأر�ضدة ودائع العمالء يف نهاية العام احلايل، مقابل %84.4  اإجمايل 

يف نهاية عام 2010م.

ومن ناحية اأخرى، فقد حقق معدل منو الودائع بالعمالت الأجنبية 

بلغ  حيث  2010م،  عام  يف  امل�ضاهد  مع  باملقارنة  للنظر  لفتًا  ارتفاعًا 

�ضالبًا  معدًل  بلغ  اأن  بعد  وذلــك   ،%107.1 ن�ضبة  2011م  عــام  خــالل 

الودائع  اأر�ضدة  و�ضلت  وبهذا  2010م  عام  نهاية  يف   ،%4.6 مقداره 

املحررة بعمالت اأجنبية اإىل 98.8  مليار ريال، و�ضكلت حوايل %27.2 

حوايل  بلغت  وح�ضة  ريــال،  مليار   47.7 مقابل  الودائع،  اإجمايل  من 

فقد  ال�ضابق.   العام  نهاية  يف  الــودائــع  اأر�ــضــدة  اإجمايل  من   %15.6

ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية حتت تاأثري معدلت النمو القوية التي 

حققتها كافة اأنواعها )حتت الطلب – ادخارية – لأجل( ومبا يرتاوح 

ما بني 40.7% اإىل 119.9% خالل عام 2011م.

بالعملة املحلية بالعملة الأجنبية

QR Million مليون ريال
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C. Bank Customers’ Deposits by  
 Economic Activity

Table (5-7) illustrates that private sector deposits still 
form the majority of total bank customers’ deposits. The 
outstanding balance of private sector deposits amounted 
to QR 217.9 billion in 2011 compared to the public sector 
deposits, which amounted to QR 125.9 billion in 2011. 
However, its relative share of total customers’ deposits 
decreased from 66.8% in 2010 to 59.9% in 2011. Private 
sector’s share of the total increase in customer deposits 
also decreased in 2011 to QR 12.9 billion compared to 
QR 48.3 billion in 2010. Thus, private sector’s share in 
customer deposits increased by 6.3% compared to 30.9% 
in 2010. Deposits by individuals were the key driver of 
the increase of the total private sector deposits during 
2011. Deposits by individuals increased to QR 12.3 billion 
compared to QR 0.6 billion of private sector institutions’ 
deposits. “Deposits by non-residents” declined in 2011, for 
the first time following seven years of sustainable growth, 
to QR 19.8 billion compared to QR 29.7 billion in 2010, with 
a negative growth rate of 32.2%. On the other hand, public 
sector deposits increased by QR 53.8 billion at year-end 
2011, up by 74.7%, compared to QR 3.9 billion in 2010, 
at 5.7%. The increase in this category of deposits during 
2011 is attributed to the increase in both government and 
government institutions’ deposits. Government deposits 
increased by QR 22.3 billion in 2011, while the increase in 
the government institutions’ deposits amounted to QR 25 
billion. Thus, the relative share of government institutions’ 
deposits to the total public sector deposits increased from 
44.8% in 2010 to 45.6% in 2011. Similarly, the relative 
share of government deposits to the total public sector 
deposits also increased to 32.4% in 2011 compared to 
25.7% in 2010. As a whole, the relative share of the public 
sector deposits to the total deposits increased from 23.5% 
in 2010 to 34.6% in 2011.

ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب الن�ساط  ج. 

االقت�سادي   

يت�ضح من اجلدول رقم )5- 7( اأن اأر�ضدة ودائع القطاع اخلا�ص ل 

تزال ت�ضتاأثر باجلانب الأكر من اإجمايل اأر�ضدة الودائع البنكية، حيث 

ر�ضيد  ريال  مليار  مع 125.9  مقارنة  ريال  مليار  قرابة 217.9  بلغت 

ودائع القطاع العام يف عام 2011م. اإل اأن ن�ضبتها من اإجمايل اأر�ضدة 

ودائع العمالء تراجعت من 66.8%  يف عام 2010 م اإىل حوايل %59.9 

العام احلايل. كما انخف�ضت قيمة م�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف اإجمايل 

حوايل  لتبلغ  2011م،  عام  خالل  العمالء،  ودائــع  اأر�ضدة  يف  الزيادة 

12.9 مليار ريال، وذلك مقابل 48.3 مليار ريال تقريبًا عام 2010م. 

لتنمو اأر�ضدة ودائع القطاع اخلا�ص مبعدل 6.3% مقابل 30.9% يف عام 

2010م. وقد كانت ودائع الأفراد املحرك الرئي�ضي للزيادة يف اإجمايل 

ودائع القطاع اخلا�ص خالل عام 2011م، حيث بلغت قيمة الزيادة يف 

ودائع الأفراد 12.3 مليار ريال تقريبا مقابل 0.6 مليار ريال لودائع 

�ضركات القطاع اخلا�ص. ويالحظ اأن "ودائع غري املقيمني " انخف�ضت 

يف عام 2011م وذلك لأول مرة بعد �ضبع �ضنوات من النمو املتوا�ضل لها، 

لتحقق  ريال عام 2010م،  ريال مقابل 29.7 مليار  لتبلغ 19.8 مليار 

معدل منو �ضلبي بلغ 32.2%. ومن ناحية اأخرى، فقد ارتفعت اأر�ضدة 

ودائع القطاع العام بحوايل 53.8 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 74.7% يف 

نهاية العام احلايل، وذلك مقابل 3.9 مليار العام ال�ضابق ومبا ن�ضبته 

الزيادة  اإىل  العام احلايل،  التي حدثت  الزيادة  5.7%. وترجع معظم 

فقد  احلكومية.  واملوؤ�ض�ضات  احلكومة  من  كل  ودائــع  على  طــراأت  التي 

ريال  مليار   22.3 قيمته  مبا  2011م  عام  يف  احلكومة  ودائــع  ارتفعت 

قرابة  املوؤ�ض�ضات احلكومية  ودائع  الزيادة يف  قيمة  بلغت  بينما  تقريبا 

25 مليار ريال. لرتتفع بذلك ن�ضبة م�ضاهمة ودائع املوؤ�ض�ضات احلكومية 

اإىل اإجمايل ودائع القطاع العام من 44.8% عام 2010م، اإىل حوايل 

احلكومية،  الودائع  بخ�ضو�ص  الأمــر  كذلك  2011م.  عام  يف   %45.6

التي بلغت ن�ضبة م�ضاهمتها يف اإجمايل ودائع القطاع العام عام 2011م 

ارتفعت  فقد  واإجمال،  ال�ضابق.  العام   %25.7 مقابل   %32.4 حوايل 

ن�ضبة م�ضاهمة ودائع القطاع العام اإىل اإجمايل الودائع من 23.5% يف 

عام 2010م، اإىل حوايل 34.6% يف عام التقرير.
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Table (5-7)
Deposits by Economic Activity 

جدول رقم )5- 7(
توزيع الودائع وفقا لنوع النشاط االقتصادي

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Public Sector 68,177.7 72,071.2 125,875.6 53,804.4 74.7 القطاع العام

Government 15,411.5 18,485.8 40,824.6 22,338.8 120.8 احلكومة

Gov.Institutions 32,917.7 32,276.5 57,350.9 25,074.4 77.7 املوؤ�ض�ضات احلكومية

Semi- gov.Institutions 19,848.5 21,308.9 27,700.1 6,391.2 30.0 املوؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية

Private Sector 156,662.6 205,035.5 217,901.6 12,866.1 6.3 القطاع اخلا�س

Enterprises 86,431.3 114,207.4 114,808.5 601.1 0.5 �ضركات القطاع اخلا�ص

Personal 70,231.3 90,828.1 103,093.1 12,265.0 13.5 الأفراد

Non Resident 22,021.5 29,680.8 19,835.2 -9,845.6 -33.2 ودائع غري املقيمني

Total Deposits 246,861.8 306,787.5 363,612.4 56,824.9 18.5 اإجمايل ال�دائع

Figure No. (5-5)
Deposits by Economic Activity 

�سكل رقم )5- 5(
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2. Shareholders’ Equity:

Shareholders’ equity in the consolidated balance sheet 
of all commercial banks operating in Qatar recorded a 
considerable increase of QR 24.9 billion in 2011, up by 
35.7%, which indicates the banking sector’s strengthening 
of capital levels in the period that precedes meeting Basel 
III requirements. Thus, the shareholders’ equity to total 
liabilities increased from 12.3% at the end of 2010 to 
13.6% at the end of 2011. The increase in shareholders’ 
equity in 2010, compared to 2009, amounted to QR 9.6 
billion, up by 16%. This increase at the year-end 2011 came 
as a result of the following:

• Banks’ capitals increase by QR 5.4, up by 22.4%. 

• Banks’ carrying on strengthening their statutory 
reserves, which increased by QR 17.7 billion, up by 60.1%. 
Compared to 2010, the increase in this item amounted to 
QR 3.5 billion, up by 13.5%.  Retained profits have also 
increased by QR 1.8 billion, up by 34.2%.

2. حقوق امل�ساهمني:

العاملة  للبنوك  املجمعة  امليزانية  يف  امل�ضاهمني  حقوق  بند  �ضهد 

ما  وهو  2011م،  عام  خالل  منوه  معدلت  يف  ا�ضتمرارًا  قطر  دولة  يف 

يعك�ص تعزيز القطاع امل�ضريف مل�ضتويات راأ�ص املال يف الفرتة التي ت�ضبق 

اأو  تلبية متطلبات بازل 3، حيث بلغت قيمة الزيادة 24.9مليار ريال، 

اإىل  امل�ضاهمني  حقوق  ن�ضبة  ذلك  اأثر  على  لرتتفع   ،%35.7 ن�ضبته  ما 

اإىل 13.6% يف  2010م  عام  نهاية  12.3% يف  من  املطلوبات  اإجمايل 

نهاية عام التقرير. وللمقارنة، فقد بلغت قيمة الزيادة يف ذلك البند 

ن�ضبته  مبا  ريال  مليار   9.6 حوايل  2009م  بعام  مقارنة  2010م  عام 

16%. وقد جاءت هذه الزيادة يف نهاية عام 2011م حم�ضلة للعوامل 

التالية:

مليار   5.4 بقيمة  زادت  حيث  البنوك،   اأموال  روؤو�ص  ارتفاع   •
ريال تقريبًا، اأو ما ن�ضبته  %22.4. 

•  ا�ضتمرار البنوك يف تدعيم احتياطياتها القانونية بقيمة 17.7 
يف  الزيادة  بلغت  فقد  وللمقارنة،   .%60.1 ن�ضبته  ما  اأو  ريــال،  مليار 

ن�ضبته  اأو مبا  ريال،  مليار  قيمته 3.5  ما  عام 2010م  البند عن  ذلك 

13.5%. كذلك زادت الأرباح املحتجزة  بقيمة 1.8 مليار ريال، اأو ما 

ن�ضبته %34.2.

Table (5-8)
Banks Shareholders’ Equity Activities

جدول رقم )5- 8(
 تفاصيل حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid Up Capital 19,993.8 24,066.7 29,448.3 5,381.6 22.4 راأ�ص املال املدفوع 

Legal Reserves 25,930.5 29,435.2 47,124.8 17,689.6 60.1 الحتياطي القانوين 

Revaluation Reserve 310.0 805.9 769.0 -36.9 -4.6 احتياطي اإعادة تقييم الأ�ضول 

Risk Reserves 3,469.9 3,608.2 3,551.8 -56.4 -1.6 احتياطي املخاطر 

Other Reserves 3,736.4 3,950.6 4,006.8 56.2 1.4 احتياطيات اأخرى 

Subordinated Loans 2,391.5 2,391.5 2,386.4 -5.1 -0.2 قرو�ص م�ضاندة 

Retained Profits 4,141.0 5,340.6 7,164.7 1,824.1 34.2 اأرباح حمتجزة 

Total Shareholders Equity 59,973.1 69,598.7 94,451.8 24,853.1 35.7 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني 

Equity / Total Assets (%) 12.8 12.3 13.6 1.3 --- ن�صبة حق�ق امل�صاهمني اإىل اإجمايل املطل�بات (%)

QR Millionمليون ريال
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Table (5-9)
Net Foreign Assets of Commercial Banks

جدول رقم )5- 9(
صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Foreign Assets 88,494.7 91,124.8 119,439.5 28,314.7 31.1 امل�ج�دات الأجنبية 

Cash (Foreign Currencies) 262.5 403.4 1,212.1 808.7 200.5 نقد يف اخلزينة 

Due From Banks Abroad 43,712.7 41,781.8 59,836.3 18,054.5 43.2 اأر�ضدة لدى البنوك الأجنبية

Financial Investment Outside Qatar 25,957.9 28,379.1 31,523.8 3,144.7 11.1 ا�ضتثمارات مالية خارجية 

Credit Facilities Outside Qatar 18,561.6 20,560.5 26,867.3 6,306.8 30.7 ائتمان خارج قطر 

Foreign Liabilities 108,459.9 139,309.3 161,532.0 22,222.7 16.0 املطل�بات الأجنبية 

Non- Residents Deposits 22,021.5 29,680.8 19,835.2 -9,845.6 -33.2 ودائع غري املقيمني 

Due To Banks Abroad 79,208.1 97,103.4 133,276.7 36,173.3 37.3 اأر�ضدة للبنوك يف اخلارج 

Bonds and Securities 7,230.3 12,525.1 8,420.1 -4,105.0 -32.8 �ضندات واأوراق مالية اأخرى

Net Foreign Assets -19,965.2 -48,184.5 -42,092.5 6,092.0 -12.6 �صافى امل�ج�دات الأجنبية 

Banks’ Net Foreign Assets 

Despite “net foreign assets” continued to increasingly 
indicate negative value and growth rate during the past 
four years, this decline has improved during 2011, reaching 
12.6% compared to 141.3% in 2010. Such improvement 
was witnessed following the rise in foreign assets by QR 
6.1 billion over foreign liabilities as detailed in Table (5-9).

A. Foreign Assets 

The foreign assets increased during this year by QR 
28.3 billion, up by 31.1%, compared to an increase by QR 
2.6 billion in 2010, up by 3%. This change was basically 
due to the increase of “Due from banks abroad” by QR 
18 billion, at 43.2%. “Credit facilities outside Qatar” and 
“investments outside Qatar” played role in enhancing 
foreign liabilities, as they increased by QR 6.3 billion and 
QR 3.1 billion, respectively.

�سايف املوجودات االأجنبية لدى البنوك التجارية

املوجودات  "�ضافى  منو  ومعدل  قيمة  ا�ضتمرار  من  الرغم  على 

الأربعة  الأعـــوام  خــالل  متزايدة  �ضالبة  بقيمة  الظهور  يف  الأجنبية" 

املا�ضية، اإل اأن عام 2011م �ضهد حت�ضنًا يف معدل ذلك الرتاجع ليبلغ 

ارتفاع  اأثــر  على  وذلــك  2010م،  عام   %141.3 مقابل   %12.6 فقط 

املوجودات الأجنبية بقيمة تفوق املطلوبات منها ومبا يعادل 6.1 مليار 

ريال، و على النحو الذي يو�ضح تفا�ضيله  اجلدول رقم )9-5(.

اأ. املوجودات االأجنبية

مبقدار  احلــايل  العام  خــالل  الأجنبية  املــوجــودات  قيمة  ارتفعت 

مليار   2.6 قيمته  ما  مقابل   ،%31.1 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   28.3

ريال، اأو ما ن�ضبته 3% العام ال�ضابق. وقد جاء هذا التغري اأ�ضا�ضًا ب�ضبب 

ارتفاع الأر�ضدة لدى البنوك الأجنبية بقيمة بلغت 18 مليار ريال، اأو مبا 

ن�ضبته 43.2% وذلك يف املقام الأول. وقد �ضاهم بندي الئتمان خارج 

قطر وال�ضتثمارات املالية باخلارج يف تعزيز الزيادة يف قيمة املوجودات 

الأجنبية، حيث ارتفعا بقيمة 6.3 و 3.1 مليار ريال على التوايل.

QR Millionمليون ريال
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Figure No. (5-6)
Improvement of Net Foreign Assets of  
Commercial Banks

�سكل رقم )6-5(
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B. Foreign Liabilities

Commercial banks’ foreign liabilities increased by QR 
22.2 billion by the end of 2011, up by 16%, compared to 
an increase of QR 30.8 billion in 2010, up by 28.4%. The 
increase in 2011 was concentrated in “balances due 
to foreign banks”, which grew by QR 36.2 billion, up by 
37.3%. However, “non-residents” deposits and “Other 
bonds and securities” reduced the impact of the increase 
in “balances due to foreign banks” on “foreign liabilities”, 
as the items thereof dropped by QR 9.8 billion and QR 4.1 
billion, respectively.

Banks’ Contra Accounts

Commercial banks’ “off-balance sheet” activities 
increased again in 2011, after a decrease that has been 
witnessed for the first time in the past seven years in 2010. 
The value of the activities thereof increased by QR 31 
billion during 2011, following a decline by QR 14.4 billion in 
2010. Appreciation of these activities is mainly attributed 
to the increase in “letters of credit” and "unutilized credit 
facilities", as they rose by QR 82.3 billion and QR 21.4 
billion, respectively. Despite the appreciation of both items, 

ب. املطلوبات االأجنبية

مليار   22.2 بقيمة  التجارية  للبنوك  الأجنبية  املطلوبات  زادت 

بقيمة  زيــادة  مقابل  2011م،  عام  نهاية  يف   ،%16 ن�ضبته  ما  اأو  ريــال، 

30.8 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 28.4% يف نهاية العام ال�ضابق. وكانت 

"الأر�ضدة امل�ضتحقة للبنوك  الزيادة يف املطلوبات الأجنبية مركزة يف 

يف اخلارج" التي زادت بقيمة 36.2مليار ريال، اأو ما ن�ضبته %37.3.  

اإل اأن بندي "ودائع غري املقيمني" و "�ضندات واأوراق مالية اأخرى" قد 

عمال على احلد من تاأثري زيادة الأر�ضدة امل�ضتحقة للبنوك يف اخلارج 

ريال  مليار  و 4.1  بقيمة 9.8  تراجعا  الأجنبية، حيث  املطلوبات  على 

على الرتتيب. 

احل�سابات النظامية لدى البنوك التجارية 

عاودت الأن�ضطة امل�ضنفة "خارج امليزانية" لدى البنوك التجارية 

ارتفاعها يف عام 2011م، وذلك بعد حتقيقها لأول مرة منذ �ضبع �ضنوات 

مبقدار  الأن�ضطة  تلك  قيمة  ارتفعت  فقد  2010م.  عام  يف  انخفا�ضًا 

مليار   14.4 بقيمة  انخفا�ضها  بعد  احلــايل  العام  يف  ريــال  مليار   31

"العتمادات  من  كل  قيمة  يف  الزيادة  كانت  وقد  ال�ضابق.  العام  ريال 

امل�ضتندية" و "اجلزء غري امل�ضتخدم من الت�ضهيالت الئتمانية" العامل 

قيمة  بارتفاع  وذلــك  الأن�ضطة،  تلك  قيمة  يف  الرتفاع  وراء  الرئي�ضي 

العتمادات امل�ضتندية مبقدار 82.3 مليار واجلزء غري امل�ضتخدم من 

املوجودات الأجنبية املطلوبات الأجنبية

QR Million مليون ريال



111 Thirty Fifth Annual Report 2011التقرير السنوي الخامس والثالثون 2011

Commercial Banksالبنوك التجارية

the decline in both “letters of guarantee” by QR 71 billion 
and “forward contracts and derivatives” by QR 3.9 billion 
has greatly reduced the impact of the increase thereof.

الت�ضهيالت الئتمانية مبقدار 21.4 مليار ريال. وعلى الرغم من ارتفاع 

قيمة هذين البندين، اإل اأن النخفا�ص الذي طراأ على بند "خطابات 

" العقود  بند  يف  والنخفا�ص  ريــال،  مليار   71 بلغت  ال�ضمان" بقيمة 

اإىل حد كبري  الآجلة وامل�ضتقات" بقيمة بلغت 3.9 مليار ريال قد قّلل 

من تاأثري تلك الزيادة.

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Letters of Credits (LCs) 19,692.8 19,558.0 101,900.3 82,342.3 421.0 العتمادات امل�ضتندية

Letters of Guarantee (LGs) 96,101.1 94,457.7 23,452.7 -71,005.0 -75.2 خطابات ال�ضمان

Forward Contracts & Derivatives 84,767.8 68,706.9 64,796.1 -3,910.8 -5.7 عقود اآجلة وم�ضتقات 

Unutilized Credit Facilities 32,511.9 38,035.4 59,447.0 21,411.6 56.3
 اجلزء غري امل�ضتخدم من 

الت�ضهيالت الئتمانية

Others 13,786.7 11,732.5 13,885.7 2,153.2 18.4 اأخرى

Total Contra Accounts 246,860.3 232,490.5 263,481.8 30,991.3 13.3 الإجمايل

Table (5-10)
Commercial Banks’ Contra Accounts 

جدول رقم )5- 10(
تفاصيل الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية

Banks’ Performance Indicators 

Aiming at maintaining financial stability of the banking 
system, QCB periodically monitors bank performance 
through certain performance indicators, which QCB uses to 
measure and assess the soundness of the whole banking 
system. These indicators consist of a set of internationally 
accepted indicators that measure capital adequacy, 
assets quality, profitability, uses of funds and liquidity. 
The following contains briefly the developments of these 
indicators in 2011.

1. Capital Adequacy Criteria:

Capital adequacy criteria measure banks’ ability to 
absorb shocks and losses they might face in the course 
of conducting their normal business, by maintaining a 
sufficient level of capital and reserves of various types, and 
subordinated debts. Based on QCB instructions, licensed 
banks operating in Qatar have abided by the new criteria 
of capital adequacy of Basel II since the beginning of 2006. 
The follow-up reports on capital adequacy in 2011 indicate 
the improvement occurred to these indicators, which is 

معايري تقييم اأداء البنوك

يقوم امل�ضرف باإجراء متابعة دورية مل�ضتويات اأداء البنوك بهدف 

لذلك  وي�ضتخدم  امل�ضريف،  للنظام  املــايل  ال�ضتقرار  على  احلفاظ 

الغر�ص عددًا من املوؤ�ضرات املتعارف عليها دوليًا لقيا�ص كفاءة و�ضالمة 

النظام امل�ضريف، والتي ت�ضمل كل من معايري كفاية راأ�ص املال، جودة 

معايري  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضيولة،  م�ضتوى  الربحية،  م�ضتوى  املوجودات، 

قيا�ص مدى كفاءة البنوك يف توظيف املوارد املتاحة لديها. ونعر�ص فيما 

يلي اأهم التطورات التي طراأت على اأداء البنوك خالل عام 2011م.

1. معايري كفاية راأ�س املال:

البنوك على امت�ضا�ص ال�ضدمات  املعايري مدى قدرة  تقي�ص هذه 

لأن�ضطتها  ممار�ضتها  نتيجة  لها،  تتعر�ص  اأن  ميكن  التي  واخل�ضائر 

املال  راأ�ــص  من  كــاٍف  مب�ضتوى  احتفاظها  خــالل  من  وذلــك  املختلفة، 

التزمت  وقد  امل�ضاندة.  والقرو�ص  املختلفة  باأنواعها  والحتياطيات 

املال  راأ�ــص  لكفاية  اجلديدة  املعايري  بتطبيق  املجال،  هذا  يف  البنوك 

م�ضرف  تعليمات  على  بناء  2006م  عام  بداية  من  اعتبارًا  )بــازل2( 

عام  خالل  املــال  راأ�ــص  كفاية  موؤ�ضرات  متابعة  وت�ضري  املركزي،  قطر 

QR Millionمليون ريال



Thirty Fifth Annual Report 2011التقرير السنوي الخامس والثالثون 1122011

Commercial Banksالبنوك التجارية

demonstrated through the following:

• The ratio of regulatory capital to total assets 
increased to 12.6% at the end of 2011 compared to 11.1% 
in 2010. 

• The ratio of regulatory and subordinated capital to 
total assets and risk weighted assets increased this year to 
19.9%, 20.6%, respectively compared to 15% and 16.1%, 
respectively in 2010.

• The ratio of net non-performing loans to regulatory 
capital decreased from 1.3% in 2010 to 1% in 2011.

2. Assets Quality Criteria:

Asset quality criteria measures the changes in non-
performing loans and the adequacy of the provisions 
against such loans. According to the quality of assets 
indicators analysis in 2011, the ratio of non-performing 
loans to total loans has decreased to 1.7% in 2011 
compared to 2% in 2010. At the same time, loans provision 
to non-performing loans ratio increased to 87.2% in 2011 
compared to 85.1% in 2010. Thereby, an improvement has 
been witnessed in the ratio of total provisions to total 
assets, where it reached 1.2% compared to 1.3% in 2010. 
The overall improvement in the assets quality criteria may 
be attributed to the instructions to banks issued by QCB 
on bad debts, allowing the banking sector to clean up its 
credit portfolio. Under these instructions, banks can write 
off bad debts that occur in their balance sheet, a year after 
being classified as bad debts, provided that provision of 
100% shall be allocated for these debts.

Sectoral Loans Distribution According to 
Credit Concentration 

The analysis of the sectoral distribution of loans 
provides information on the distribution of credit facilities 
granted to various economic sectors and measures the 
vulnerability of the banking system to the risks arising from 
the concentration of credit facilities in specific economic 
sectors or activities. 

2011م اإىل التح�ضن الذي طراأ على تلك املوؤ�ضرات والذي ي�ضتدل عليه 

مما يلي:

• ارتفاع ن�ضبة راأ�ص املال الأ�ضا�ضي اإىل اإجمايل املوجودات لت�ضل 
اإىل 12.6% يف نهاية عام 2011م، مقابل 11.1% يف العام ال�ضابق.

الأ�ضا�ضي  املال  "راأ�ص  الأ�ضا�ضي" و  املال  "راأ�ص  ن�ضبتي  • ارتفاع 
املــوجــودات  واإجــمــايل  املـــوجـــودات  اإجــمــايل  مــن  كــل  وامل�ضاند" اإىل 

بعام  مقارنة  احلــايل  العام  الرتتيب،  على  املخاطر  بــاأوزان  املرجحة 

الثانية %20.6،  والن�ضبة  الأوىل %19.9،  الن�ضبة  بلغت  2010م. حيث 

مقابل 15% و 16.1% لكل منهما على الرتتيب عام 2010.

اإىل راأ�ص املال الأ�ضا�ضي  • انخفا�ص ن�ضبة �ضافى الديون املتعرثة 
من 1.3% يف عام 2010م اإىل 1% عام 2011م.

2. معايري جودة املوجودات:

تقي�ص هذه املعايري التطور يف م�ضتوى الديون املتعرثة لدى البنوك، 

ووفقًا  الــديــون.  هــذه  ملقابلة  خم�ض�ضات  من  تكونه  ما  كفاية  ومــدى 

يتبني  عام 2011م،  املوجودات خالل  موؤ�ضرات جودة  تطورات  لتحليل 

عام   %2 من  القرو�ص  اإجمايل  اإىل  املتعرثة  القرو�ص  موؤ�ضر  انخفا�ص 

2010م اإىل 1.7% العام احلايل. كذلك ارتفعت خم�ض�ضات القرو�ص 

اإىل القرو�ص املتعرثة لتبلغ 87.2% يف عام التقرير مقابل 85.1% عام 

اإىل  املخ�ض�ضات  اإجمايل  موؤ�ضر  على  حت�ضن  بذلك  ليطراأ  2010م. 

وقد  2010م.  عام   %1.3 مقابل   %1.2 بلغ  حيث  املوجودات،  اإجمايل 

يعزى التح�ضن الذي طراأ على معايري جودة املوجودات ب�ضفة عامة اإىل 

الديون  ب�ضاأن  للبنوك  املركزي  اأ�ضدرها م�ضرف قطر  التي  التعليمات 

الئتمانية.  حمفظته  بتنظيف  امل�ضريف  للقطاع  �ضمح  مما  املعدومة، 

التي  املعدومة  الديون  �ضطب  للبنوك  ميكن  التعليمات،  هذه  مبوجب 

ت�ضنيفها  من  واحدة  �ضنة  انق�ضاء  بعد  العمومية  ميزانيتها  يف  تظهر 

مقابل   %100 بن�ضبة  خم�ض�ضات  توفري  يتم  اأن  على  معدومة،  كديون 

هذه الديون.

)الرتكز  االئتمانية  للت�سهيالت  القطاعي  التوزيع 

االئتماين(

يتم قيا�ص خماطر الرتكز الئتماين للبنوك من خالل حتليل ن�ضب 

توزيع الت�ضهيالت الئتمانية على الأن�ضطة القت�ضادية املختلفة، بغر�ص 

التعرف على مدى تركز هذه الت�ضهيالت على اأن�ضطة اقت�ضادية معينة، 

وبالتايل احتمال تعر�ص البنوك ملخاطر نتيجة للتقلبات التي ميكن اأن 

حتدث على هذه الأن�ضطة.



113 Thirty Fifth Annual Report 2011التقرير السنوي الخامس والثالثون 2011

Commercial Banksالبنوك التجارية

Table (5-11) shows a mounting trend in the credit 
facilities extended to the public sector by local banks 
since 2006 to reach 39.6% in 2011 compared to 35.1% in 
2010. However, the credit facilities extended to both the 
government and semi-government institutions witnessed a 
decline, as their ratio to the total loan portfolio decreased 
to 10.8% and 4.7% respectively in 2011 from 12.4% and 
5.6% respectively in 2010. Credit facilities extended 
to government institutions was the main expansionary 
factor of the higher loans extended to the public sector, 
as Loans extended to government institutions rose for the 
third successive year to be about 24.1% at the end of 2011 
compared to 17.2% in the previous year.

As to loans extended to the private sector, it is observed 
that they declined generally to 60.4% in 2011 compared to 
64.9% in 2010. This decline affected all sectors except the 
real estate and construction sector, which witnessed an 
increase in this respect.

القرو�ص  اجتاه  يالحظ   )11  -5( رقم  اجلــدول  يو�ضحه  ملا  وفقًا 

هو  ذلك  ليكون  متزايد،  مبعدل  الرتفاع  اإىل  العام  للقطاع  املمنوحة 

التقرير  عام  يف   %  39.6 لتبلغ  2006م،  عام  منذ  لها  العام  ال�ضلوك 

مقارنه بن�ضبة 35.1% عام 2010م. اإل اأن القرو�ص املمنوحة للحكومة 

حيث  الــرتاجــع،  بع�ص  �ضهدت  احلكومية  �ضبه  للموؤ�ض�ضات  واأيــ�ــضــا 

انخف�ضت لت�ضل ن�ضبتها اإىل اإجمايل حمفظة القرو�ص حوايل 10.8% و 

4.7% على الرتتيب لكل منهما يف عام 2011م، مقابل 12.4% و %5.6 

على التوايل خالل عام 2010م. وكان العامل التو�ضعي امل�ضبب لرتفاع 

القرو�ص املمنوحة للقطاع العام هو اإقرا�ص املوؤ�ض�ضات احلكومية، حيث 

ارتفعت ن�ضبة القرو�ص للموؤ�ض�ضات احلكومية للعام الثالث على التوايل، 

لتبلغ يف نهاية عام التقرير نحو 24.1% مقابل 17.2% يف العام الذي 

�ضبقه. 

يالحظ  اخلــا�ــص،  للقطاع  املمنوحة  القرو�ص  ن�ضبة  وبخ�ضو�ص 

انخفا�ضها ب�ضكل عام، لت�ضل اإىل 60.4% خالل العام احلايل، مقارنه 

تاأثرت كافة القطاعات  مع ما ن�ضبة 64.9%  خالل عام 2010م. وقد 

بذلك النخفا�ص عدا القطاع العقاري واملقاولت الذي �ضهد ارتفاعًا.

Items 2009 2010 2011 البيــــــــــان

Public Sector 29.6 35.1 39.6 القطاع العام

Government 13.8 12.4 10.8 احلكومة

Government Institutions 10.4 17.2 24.1 موؤ�ض�ضات حكومية

Semi- Gov. Institutions 5.4 5.5 4.7 موؤ�ض�ضات �ضبه حكومية

Private Sector 70.4 64.9 60.4 القطاع اخلا�س

Consumption 21.1 19.3 18.1 ال�ضتهالك

General Trade 9.8 8.5 7.1 التجارة

Services 12.4 10.0 7.9 اخلدمات

Contractors & Real Estate 21.2 23.6 24.5 القطاع العقاري واملقاولت

Others Sectors 5.9 3.5 2.8 اأخرى

Table (5-11)
Sectoral Loan Distribution 
(Credit Concentration)

جدول رقم )5- 11(
التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية 

)التركز االئتماني( 
QR Millionمليون ريال
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3. Profitability Criteria:

Profitability criteria measure banks’ ability to gain 
profits that will strengthen shareholders’ equity and 
distribute appropriate cash dividends thereto. Banking 
sector recorded a significant growth in profits in 2011, 
fostered by the great decline of the interest expenses and 
the high increase of the trading income. Profitability criteria 
of commercial banks for 2011 indicate that most of these 
indicators have increased. The decline in the “net profit to 
the average shareholders’ equity” may be attributed to the 
surge in the shareholders’ equity in 2011 over the net profit 
growth. The slight decline witnessed in the “net interest 
to the average total assets” was due to the low interest 
rate in general. Similarly, “wages and salaries to other 
expenses” decreased to 31.9% in 2011 compared to 33.5% 
in 2010.

4. Liquidity Criteria:

Liquidity criteria measure banks’ ability to fulfil their 
obligations, particularly towards their depositors through 
holding an appropriate portion of their assets in liquid form 
to counter any sudden run on the bank by depositors during 
a specific period. 

The 2011 liquidity criteria indicators showed that banks 
continued to maintain an appropriate level of liquid assets 
in general in order to fulfil the requirements of bank runs. 

5. Funds Investment Criteria:

Funds investment criteria measure the capability 
of banks to invest their financial resources aiming at 
maximizing their returns and monitor the risk they might be 
exposed to. Funds investment criteria of 2011 indicate the 
increase of funds investment in general. The ratio of credit 
facilities granted to the private sector of the total deposits 
of the sector increased to 106.6% compared to 89.7% in 
2010. The domestic credit facilities to total deposits and 
shareholders’ equity increased to 82.2% in 2011 compared 
to 78.1% in 2010. On the other hand, the ratio of foreign-
currency denominated total assets to foreign-currency 
denominated total liabilities increased from 97.2% at the 
end of 2010 to 114.6% at the end of 2011, reflecting a 
significant growth in credit facilities in foreign currency.

3. معايري الربحية:

ــاح  اأرب حتقيق  على  البنوك  ــدرة  ق مــدى  الربحية  معايري  تقي�ص 

ت�ضاعدها على تدعيم حقوق امل�ضاهمني لديها، واإجراء توزيعات نقدية 

يف  كبريًا  منوًا  امل�ضريف  القطاع  �ضّجل  وقد  م�ضاهميها.  على  منا�ضبة 

م�ضروفات  يف  الكبري  النخفا�ص  من  بدعم  2011م  عام  يف  ــاح  الأرب

معايري  ت�ضري  لذا  املتاجرة.  من  الدخل  يف  الكبرية  والزيادة  الفوائد 

هذه  معظم  اجتــاه  اإىل  2011م  عــام  عن  التجارية  للبنوك  الربحية 

املوؤ�ضرات اإىل الرتفاع، وميكن اأن يعزى انخفا�ص موؤ�ضر �ضافى الربح 

حقوق  قيمة  يف  الكبري  الرتــفــاع  اإىل  امل�ضاهمني  حقوق  متو�ضط  اإىل 

الربح،  �ضافى  يف  النمو  يفوق  ومبعدل  احلايل  العام  خالل  امل�ضاهمني 

كذلك فاإن التاأثر الطفيف الذي حلق مبوؤ�ضر �ضافى الفوائد املح�ضلة 

الفوائد  معدل  انخفا�ص  اإىل  يرجع  املــوجــودات  اإجمايل  متو�ضط  اإىل 

ب�ضفة عامة. هذا وقد و�ضلت ن�ضبة الأجور واملرتبات اإىل امل�ضروفات 

الأخرى يف عام 2011م اإىل 31.9% مقابل 33.5% العام ال�ضابق.

4. معايري ال�سيولة:

تقي�ص هذه املعايري مدى قدرة البنوك على اأن تفي بالتزاماتها جتاه 

ال�ضائلة مبا  بن�ضبة كافية من املوجودات  العمالء من خالل احتفاظها 

ميكنها من مواجهة اأي حالت �ضحب مفاجئ على ودائع العمالء لديها 

خالل فرته زمنية وجيزة.

اإىل  2011م  عام  عن  البنوك  لدى  ال�ضيولة  قيا�ص  معايري  وت�ضري   

املوجودات  من  منا�ضب  م�ضتوى  على  املحافظة  يف  البنوك  ا�ضتمرار 

ال�ضائلة لديها، ب�ضفة عامة، ومبا ميكنها من الوفاء باحتياجات ال�ضحب 

املفاجئ من ودائع العمالء لديها.

5. معايري التوظيف:

الذاتية  للموارد  البنوك  ا�ضتخدام  مدى  التوظيف  معايري  تقي�ص 

مراعاة  مع  الأمـــوال،  هــذه  على  العائد  من  يعظم  ب�ضكل  لها  املتاحة 

درجة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ص لها. وت�ضري معايري قيا�ص توظيف 

الأموال لعام 2011م اإىل ارتفاع يف معدلت التوظيف ب�ضفة عامة. فقد 

ودائع  من  وذلك  اخلا�ص  للقطاع  الئتمانية  الت�ضهيالت  ن�ضبة  �ضهدت 

2010م.  عام   %89.7 مقابل   %106.6 ببلوغها  ارتفاعا  القطاع  ذلك 

وحقوق  الودائع  اإجمايل  من  كل  اإىل  املحلى  الئتمان  ن�ضبه  فاإن  كذلك 

امل�ضاهمني ارتفعت هي الأخرى، من 78.1% عام 2010م، اإىل %82.2 

البنوك  مــوجــودات  اإجــمــايل  ن�ضبة  ارتفعت  حني  يف  التقرير.  عــام  يف 

بالعمالت الأجنبية اإىل اإجمايل املطلوبات بالعملة الأجنبية من %97.2 

يف نهاية عام 2010م اإىل 114.6% يف نهاية عام 2011م، وهو ما يعك�ص 

زيادة الئتمان بالعملة الأجنبية اإىل حد كبري.
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Indicators 2009 2010 2011 البيان

1. Capital Adequacy معايري كفاية راأ�س املال  .1

 Regulatory capital / total assets 11.5 11.1 12.6 راأ�ص املال الأ�ضا�ضي / اإجمايل املوجودات  

 Minimum Required Ratio 6.0 6.0 6.0 احلد الأدنى املقرر  

 Regulatory capital / Total Risk 
 weighted assets

15.0 15.0 19.9
راأ�ص املال الأ�ضا�ضي / اإجمايل املوجودات    

املرجحة باأوزان املخاطر  

 (Regulatory capital  + subordinated) / 
 Total Risk weighted assets

16.1 16.1 20.6
)راأ�ص املال  راأ�ص املال الأ�ضا�ضي + امل�ضاند( / اإجمايل    

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر اإجماىل  

 Minimum Required Ratio 10.0 10.0 10.0 احلد الأدنى املقرر  

 Net Non-performing loans /  
 Regulatory Capital

1.2 1.3 1.0 �ضافى الديون املتعرثة / راأ�ص املال الأ�ضا�ضي  

2. Criteria of Assets Quality معايري ج�دة امل�ج�دات  .2

 Non-performing loans / total loans 1.7 2.0 1.7 القرو�ص املتعرثة / اإجمايل القرو�ص  

 Loans Provision / Non-performing loans 84.5 85.1 87.2 خم�ض�ضات القرو�ص / الديون املتعرثة  

 Loans Provision / Total Loans 1.4 1.7 1.5 خم�ض�ضات القرو�ص / اإجمايل القرو�ص  

 Total Provision / Total Assets 1.3 1.3 1.2 اإجمايل املخ�ض�ضات / اإجمايل املوجودات  

3. Profitability Criteria معايري الربحية  .3

 Net Profit / Average Shareholders’ Equity 19.3 19.9 18.6 �ضافى الربح / متو�ضط حقوق امل�ضاهمني   

 Net Profit / Average Total Assets  2.6 2.6 2.7 �ضافى الربح / متو�ضط اإجمايل املوجودات  

 Net Interest  / Average Total Assets  2.7 2.9 2.8 �ضافى الفوائد املح�ضلة / متو�ضط اإجمايل املوجودات  

 Net Interest  / Total Income  40.6 48.2 53.0 �ضافى الفوائد املح�ضلة / اإجمايل الإيرادات  

 Other Income / Average Total Assets  1.6 1.2 1.3 الإيرادات الأخرى / متو�ضط اإجمايل املوجودات  

 Other Income / Total Income   24.7 20.7 25.7 الإيرادات الأخرى / اإجمايل الإيرادات  

 Other Expenses / Total Income   26.5 24.6 28.2 امل�ضروفات الأخرى / اإجمايل الإيرادات  

 Wages and Salaries / Other Expenses 30.8 33.5 31.9 الأجور واملرتبات / امل�ضروفات الأخرى  

Table (5-12)
Commercial Banks’ Performance Indicators

جدول رقم )5- 12(
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

(%)
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Indicators 2009 2010 2011 البيان

4. Liquidity Criteria معايري ال�صي�لة  .4

 Cash Balances with QCB/ Total Assets 8.8 15.1 3.6
نقد واأر�ضدة لدى امل�ضرف املر كزى /   

اإجمايل املوجودات   

 Liquid Assets / Total Assets 36.3 38.5 36.3 املوجودات ال�ضائلة / اإجمايل املوجودات  

 Liquid Assets / Liquid Liabilities 47.0 50.7 47.2 املوجودات ال�ضائلة / اخل�ضوم ال�ضائلة  

 Financial Assets’ Portfolio / Total Assets 10.8 11.1 18.5 حمفظة الأوراق املالية / اإجمايل املوجودات  

 Total Loans / Customers’ Deposits 109.6 102.5 111.0 اإجمايل القرو�ص / ودائع العمالء  

 Total Loans / Total Assets 57.8 55.4 58.1 اإجمايل القرو�ص / اإجمايل املوجودات   

5. Investment Criteria معايري الت�ظيف  .5

 Loans to Private Sector /  
 Private Sector Deposits

109.5 89.7 106.6
الت�ضهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�ص /   

ودائع القطاع اخلا�ص   

 Loans to Private Sector / Total Loans 72.4 67.0 62.8 قرو�ص للقطاع اخلا�ص / اإجمايل القرو�ص  

 Domestic Credit / (Total Deposits+  
 Shareholders’ Equity)

82.1 78.1 82.2 الئتمان املحلى / اإجمايل الودائع + حقوق امل�ضاهمني  

 Total Liabilities in Foreign  
 Currencies

98.7 97.2 114.6
اإجمايل املوجودات بالعمالت الأجنبية /    

املطلوبات بالعملة الأجنبية  

6. General Ratios م�ؤ�صرات عامة  .6

 Growth Rate of Total Assets 16.4 21.3 22.3 معدل النمو يف اإجمايل املوجودات   

 Growth Rate of Total Customers’ Deposits 16.2 24.3 18.5 معدل النمو يف الودائع  

 Growth Rate of Total Credit Facilities 11.5 16.3 28.3 معدل النمو يف الت�ضهيالت الئتمانية  

 Growth Rate of  the Portfolio of Securities 64.9 24.0 104.6 معدل النمو يف الأوراق املالية   
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Qatar Development Bank

Qatar Development Bank (QDB) was established in 
1997 by the Government of Qatar, along with a contribution 
by national banks with the initial name of “Qatar Industrial 
Development Bank”. The objective of QDB is to provide 
financing to small and medium size industrial projects, 
which enhances the development of the industrial sector 
and supports projects that use modern technology and raw 
materials available in GCC countries that do not require an 
intensive labor force. In 2006, QDB became a government-
owned bank. Its paid-up capital was raised to QR 5 billion, 
and starting 2007 it was renamed to “Qatar Development 
Bank”. Business activities of QDB have expanded to include 
other sectors such as education, healthcare, housing, and 
agriculture. Table No. (6-1) presents the development of 
the QDB activities as shown below.

بنك قطر للتنمية

احلكومة  بوا�ضطة  1997م،  عــام  للتنمية  قطر  بنك  اإنــ�ــضــاء  مت 

ومب�ضاركة البنوك الوطنية حتت م�ضمى  "بنك قطر للتنمية ال�ضناعية"، 

بغر�ص متويل امل�ضروعات ال�ضناعية ال�ضغرية ومتو�ضطة احلجم، وذلك 

ت�ضتخدم  التي  امل�ضروعات  وت�ضجيع  ال�ضناعي   القطاع  تطوير  بهدف 

الأ�ضاليب احلديثة يف الت�ضنيع واملواد اخلام املتوافرة يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، ول تعتمد على كثافة عمالية كبرية. وقد تقرر عام 

اإىل  2006م حتويل البنك اإىل بنك حكومي ورفع راأ�ضماله امل�ضرح به 

"بنك قطر للتنمية" اعتبارًا  اإىل  خم�ضة مليارات ريال، وتغيري م�ضماه 

القطاع  جانب  اإىل  لت�ضمل  ن�ضاطه  دائــرة  تو�ضيع  مع  2007م،  عام  من 

ال�ضناعي قطاعات اأخرى منها التعليم وال�ضحة والإ�ضكان والزراعة. 

ويبني اجلدول رقم )6-1( تطور ن�ضاط البنك والذي نوجزه فيما يلي :

Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Financial Securities Portfolio 189.4 459.2 1,349.7 890.5 193.9 حمفظة الأوراق املالية

Due From Banks & F. Institutions 1,866.5 2,493.7 911.7 -1,582.0 -63.4 امل�ضتحق على البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Total Credit Facilities 527.6 906.9 1,210.9 304.0 33.5 اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية

Other Assets 691.7 166.3 264.4 98.1 59.0 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 3,275.2 4,026.1 3,736.7 -289.4 -7.2 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Due to Banks & F. Institutions 7.2 555.4 104.2 -451.2 -81.2 امل�ضتحق للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Provisions 27.0 28.7 79.5 50.8 177.0 املخ�ض�ضات

Shareholders' Equity 3,140.0 3,282.6 3,401.8 119.2 3.6 حقوق امل�ضاهمني

Other Liabilities 101.0 159.4 151.2 -8.2 -5.1 مطلوبات اأخرى

Table (6-1)
QDB Balance Sheet

جدول رقم )6- 1(
المركز المالي لبنك قطر للتنمية

QR Millionمليون ريال
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1. Assets:

• While the amounts due to QDB from other banks and 
financial institutions was constituting the most important 
item on assets side at the end of 2010, it  ranked the third 
by the end of 2011 making  QDB’s securities portfolio the 
most important item with 36.1%  of  the total assets. The 
value of the  due from other banks item decreased  by 
63.4% from QR 2.5 billion during 2010 to QR 0.9 billion 
in 2011, making an increase in the balance of the QDB’s 
securities portfolio from QR 189.4 million in 2009 to QR 
459 million in 2010, then to around QR 1.35 billion by the 
end of   2011 - which reflects the change on the approach  
towards the assets structure in addition to the changes on 
the interests rates and the situations of the European and 
international  banks. 

• Credit facilities provided by QDB increased by  
33.5% and QR 304 million, to  reach QR 1211 million at 
the end of2011 , compared to QR 907 million at the end 
of the previous year. Credit facilities constituted 32.4% of 
total assets at the end of 2011 vis-à-vis 22.5% in 2010, 
representing the second in terms of its relative importance 
of investment items. The significant increase  of the 
credit facilities relative importance in 2011  is due to the 
launching of new projects during 2011 by the bank. 

2. Liabilities:

Shareholders’ equity still represents the main financing 
sources of QDB  activities. (Table (6-2)). QDB’s shareholders’ 
equity amounted to QR 3401.8 million, representing 91% 
of QDB’s total balance sheet at the end of 2011 vis-à-vis 
QR 3282.6 million or 81.5% at the end of 2010. Retained 
profits increased by QR 50.8 million while legal reserves 
rose by QR 14.8 million. Other reserves also increased by 
QR 53.6 million.

1. املوجودات:

البنوك  على  للتنمية  قطر  لبنك  امل�ضتحقة  املبالغ  كانت  اأن  • بعد 
املوجودات  جانب  بنود  من  بند  اأهم  ت�ضكل  الأخرى  املالية  واملوؤ�ض�ضات 

الأهمية  حيث  من  الثالثة  املرتبة  حتتل  بها  اإذ  2010م،  عام  نهاية  يف 

يف نهاية عام 2011م لتف�ضح املجال بذلك اأمام حمفظة الأوراق املالية 

املوجودات  جانب  يف  التوظيفات  اأو  ال�ضتخدامات  بنود  اأهــم  لتكون 

باأهمية ن�ضبية بلغت 36.1% . فقد تراجعت قيمة  املطلوبات من البنوك 

الأخرى بن�ضبة 63.4% من ما قيمته 2.5 مليار ريال عام 2010م،  اإىل 

0.9 مليار يف عام 2011م - لريتفع ر�ضيد حمفظة البنك من الأوراق 

املالية، من 189.4 مليون ريال يف عام 2009م،  اإىل 459 مليون يف عام 

عاك�ضًا    التقرير-  عام  نهاية  يف  تقريبًا  مليار   1.35 اإىل  ثم   2010م، 

التغري يف النظرة جتاه تركيبة املوجودات، بجانب التغريات التي طراأت 

على اجتاهات اأ�ضعار الفائدة واأو�ضاع البنوك الأوروبية والعاملية. 

اأن�ضطته  • زادت الت�ضهيالت الئتمانية التي قدمها البنك ملختلف 
2011م  عــام  خــالل   %33.5 ن�ضبته  مــا  اأو  ريـــال،  مليون   304 بقيمة 

لت�ضل  اإىل م�ضتوى 1211 مليون ريال يف نهاية عام التقرير، باملقارنة 

مع م�ضتوى 907 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. و�ضكلت الت�ضهيالت 

الئتمانية ن�ضبة 32.4% من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 2011م 

اأهم بنود التوظيف  مقابل 22.5% يف عام 2010م، لتكون بذلك ثاين 

الئتمان  ح�ضة  ارتــفــاع  تف�ضري  وميكن  الن�ضبية.  الأهمية  حيث  من 

ب�ضكل ملحوظ يف عام 2011م اإىل اإطالق البنك ملجموعة من امل�ضاريع 

اجلديدة خالل عام 2011م.

2. املطلوبات:

  متثل حقوق امل�ضاهمني احل�ضة الغالبة يف م�ضادر متويل اأن�ضطة 

البنك )اجلدول رقم )6-2((. وقد بلغت قيمتها  3401.8 مليون ريال، 

2011م،  عام  نهاية  يف  للبنك  املايل  املركز  اإجمايل  من   %91 و�ضكلت 

مقابل ما قيمته 3282.6 مليون ريال، اأي 81.5% من اإجمايل املركز 

املايل للبنك يف نهاية عام 2010م. وقد ارتفعت الأرباح  املحتجزة لدى 

القانوين  الحتياطي  ارتفع  ريال، يف حني  مليون  البنك مبقدار 50.8 

ارتفاعا  الأخرى  الحتياطيات  وقد حققت  ريال.  مليون  مبقدار 14.8 

بلغ مقداره قرابة 53.6 مليون ريال.
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid Up Capital 2,900.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 40.0 56.4 71.2 14.8 26.2 الحتياطي القانوين

Other Reserves 56.3 121.7 175.3 53.6 44.0 احتياطيات اأخرى

Retained Profits 143.7 204.5 255.3 50.8 24.8 اأرباح حمتجزة

Total Shareholders' Equity 3,140.0 3,282.6 3,401.8 119.2 3.6 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Equity / Total Assets (%) 95.9 81.5 91.0 9.5 --- حقوق امل�ضاهمني  اإىل اإجمايل املطلوبات )%(

Table (6-2)
QDB Shareholders' Equity

Table (6-3)
QDB Performane Indicators

جدول رقم )6- 2(
حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية

جدول رقم )6- 3(
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

QR Millionمليون ريال

QR Millionمليون ريال

Items 2009 2010 2011 البيــــــــــان

Return on Average Assets 2.4 1.98 1.4 معدل العائد على متو�ضط املوجودات

Return on Average Shareholders Equity 2.9 2.3 1.8 معدل العائد على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني

Capital Adequacy Ratio 119.5 98.2 74.3 معدل كفاية راأ�ص املال

Total Loans / Total Assets 16.1 22.5 32.4 ن�ضبة القرو�ص  اإىل اإجمايل املوجودات

Non- Performing Loans Provisions 47.5 57.6 47.6 خم�ض�ص القرو�ص  اإىل الديون املتعرثة

Non- Performing Loans / Total Loans 8.8 4.5 12.3 القرو�ص املتعرثة  اإىل اإجمايل القرو�ص

Non- Performing Loans / Shareholders' Equity 0.8 0.5 2.4 �ضافى القرو�ص املتعرثة اإىل حقوق امل�ضاهمني
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Precious Metals 124.3 224.1 249.2 25.1 11.2 نقد يف ال�ضندوق و�ضبائك املعادن الثمينة

Due From Banks 310.2 213.4 304.4 90.9 42.6 اأر�ضدة لدى البنوك

Due From Money Exchangers & Branches 185.5 57.5 81.5 24.0 41.7 اأر�ضدة لدى ال�ضرافني والفروع

Financial Investments 58.0 73.9 89.6 15.7 21.2 ال�ضتثمارات املالية

Fixed Assets 44.7 53.4 56.5 3.1 5.7 موجودات ثابتة

Other Assets 122.6 137.4 127.6 -9.8 -7.2 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 845.3 759.8 908.7 149.0 19.6 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders' Equity 430.0 570.9 610.9 40.0 7.0 حقوق امل�ضاهمني

Due To Banks 34.9 53.0 94.0 41.0 77.2 ح�ضابات للبنوك

Due To Money Exchangers & Branches 182.4 73.2 97.3 24.1 33.0 ح�ضابات للفروع وال�ضرافني

Other Liabilities 198.0 62.7 106.5 43.9 70.0 مطلوبات اأخرى

Table (6-4)
Exchange Houses Balance Sheet

جدول رقم )6- 4(
المركز المالي لشركات الصرافة

QR Millionمليون ريال

1. Assets:

Liquid Assets of exchange houses (including cash 
in hand, Due from banks, Due from money changers) 
constituted 69.9% of total assets at the end of 2011 
compared to 65.1% at the end of the previous year, which 
indicates a general trend to maintain liquid assets in line 
with the nature of  the EH’s work. The increase in liquid 
assets value  by QR 140.1 million during 2011  stemmed 

1. املوجودات:

لدى  اأر�ــضــدة  ال�ضندوق،  يف  )نقد  ال�ضائلة  ــوجــودات  امل �ضكلت 

اأر�ضدة لدى ال�ضرافني( ل�ضركات ال�ضرافة حوايل 69.9 %  البنوك، 

من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام التقرير، مقارنة بنحو 65.1% يف 

نهاية العام ال�ضابق، وهو ما ي�ضري  اإىل اجتاه عام يف تلك ال�ضركات نحو 

الحتفاظ مبوجودات �ضائلة مبا يتواءم مع طبيعة عملها. وقد بلغت قيمة 

الزيادة يف املوجودات ال�ضائلة  حوايل 140.1 مليون ريال ، وكان العامل 

Exchange Houses

By the end of 2011, the total number of Exchange 
Houses in Qatar reached 20 with total assets amounting to 
QR 909 million. The ten (10) biggest companies constitute 
more than 80% of the total assets of the exchange houses.

  The financial statements as in Table No. (6-4) 
indicate an increase  of 19.6% and QR 149 million in the 
consolidated balance sheet to  reach QR 908.7 million 
at the end of the year, compared to a decline by QR 85.5 
million or 10.1% amounting to QR 759.8 million at the 
previous year. Changes on Assets and Liabilities sides are 
shown as follows:

�سركات ال�سرافة

العاملة يف  ال�ضرافة  �ضركات  بلغ عدد  عام 2011م،  نهاية  بحلول 

ريال.  مليون   909 حوايل  موجوداتها  قيمة  تبلغ  �ضركة،   20 قطر  دولة 

وت�ضكل اأكر 10 �ضركات �ضرافة اأكرث من 80% من اإجمايل موجودات 

�ضركات ال�ضرافة جمتمعة. 

اإىل زيادة  ت�ضري البيانات املالية  كما يف   اجلدول رقم )4-6(،  

اإجمايل املركز املايل املجمع لهذه ال�ضركات بقيمة 149 مليون ريال، اأو 

ما ن�ضبته 19.6%، لي�ضل اإىل 908.7 مليون ريال يف نهاية عام التقرير، 

 ،%10.1 ن�ضبته  ما  اأو  ريــال،  مليون   85.5 قيمته  بلغت  تراجع  مقابل 

لي�ضل اإىل 759.8 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. وجاءت التغريات 

يف جانبي املوجودات واملطلوبات على النحو التايل:
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mainly from the increase by 65% in “Due from banks”, to  
reach QR 304.4 million at the end of the year, compared to 
QR 213.4 million during 2010.  The financial investments 
witnessed an increase by 21.2% representing a cumulative 
share in the exchange houses of about 9.9%, compared to a 
relative importance amounting to 9.7% in the previous year 
and 6.7% in 2009.  Moreover, fixed assets increased by QR 
3.1 million at the end of 2011 compared to the previous 
year, while other assets decreased by QR 9.8 million at the 
end of 2011 compared to the previous year

2. Liabilities:

The increase in “Shareholders’ Equity” and “Banks’ 
Accounts” provided about 54.4 % of the expansion in EH’s 
assets during 2011. “Due to banks” represented 10.3% 
of total liabilities on exchange houses during 2011. The 
largest amount due from one of the exchange houses to the  
banks represents about 28% of the total amount due from 
all EH’s. The amount due from the top five EH’s  represents 
about 65% of the total amounts due from all EH’s to the 
banks. Shareholders’ Equity” is still representing the major 
item of the total liabilities, although its relative share has 
declined from 78.1% in 2009 to 74.9% in 2010, then to 
67.2% at the end of 2011. In terms of value, “Shareholders’ 
Equity” reached QR 610.9 million during 2011 compared to 
QR 570.9 million in 2010, recording an increase in value 
by QR 40 million. These changes, as shown in Table (6 – 
5) are the main outcome of  an increase of other reserves 
by 346.8% and QR 26.9 million. On the other hand,  EH’s 
continued to reinforce their capital base, with an increase 
of the total paid-up capital by  3.2% and QR 8.6 million at 
the end of 2011, vis-à-vis an increase by 2.7% and QR 7 
million in the previous year.

�ضاهم  الذي  البنوك،  لدى  الأر�ضدة  بند  الرتفاع يف  ورائها،  الرئي�ضي 

بنحو 65% منها، حيث ارتفعت قيمة ذلك البند من ما قيمته 213.4 

مليون ريال يف عام 2010م،  اإىل 304.4 مليون يف نهاية عام التقرير. 

 ،%21.2 بن�ضبة  قيمتها  ارتفعت  فقد  املالية،  ال�ضتثمارات  وبخ�ضو�ص 

لت�ضكل نحو 9.9% من املركز املايل املجمع ل�ضركات ال�ضرافة، مقارنة 

2009م.  عام  يف  و%6.7  ال�ضابق  العام   %9.7 بلغت  ن�ضبية  اأهميه  مع 

هذا وقد حققت املوجودات الثابتة زيادة مقدارها 3.1 مليون ريال يف 

نهاية عام 2011 م مقارنة بالعام ال�ضابق. اأما املوجودات الأخرى فقد 

انخف�ضت مبقدار 9.8 مليون ريال يف نهاية عام التقرير مقارنة بالعام 

ال�ضابق. 

2. املطلوبات:

  �ضكلت الزيادة يف بندي "حقوق امل�ضاهمني" و "ح�ضابات البنوك" 

حوايل 54.4% من التو�ضع يف موجودات �ضركات ال�ضرافة خالل عام 

ن�ضبته 10.3% من  للبنوك" ما  "ح�ضابات  بند  مثل  وقد  2011م. هذا 

اإجمايل املطلوبات على �ضركات ال�ضرافة يف عام 2011م. وميثل اأكر 

مبلغ م�ضتحق على �ضركة من �ضركات ال�ضرافة للقطاع امل�ضريف حوايل 

ويبلغ  ال�ضرافة.  �ضركات  امل�ضتحقة من جميع  املبالغ  28% من جمموع 

اإجمايل املبلغ امل�ضتحق لأعلى خم�ص �ضركات �ضرافة  حوايل 65% من 

ول  للبنوك.   ال�ضرافة  �ضركات  جميع  من  امل�ضتحقة  املبالغ  اإجمايل 

املطلوبات،  اإجمايل  من  الأكــر  اجلانب  متثل  امل�ضاهمني  حقوق  تزال 

املطلوبات،  اإجمايل  يف  الن�ضبية  م�ضاهمتها  انخفا�ص  من  الرغم  على 

اإىل  اإىل 74.9% يف عام 2010م، ثم  وذلك من 78.1% عام 2009م  

67.2% يف نهاية عام التقرير. اأما من حيث القيمة فقد بلغت " حقوق 

" عام 2011م مبلغ 610.9 مليون ريال مقابل 570.9 يف  امل�ضاهمني 

عام 2010م، حمققة ارتفاع من حيث القيمة بلغ 40 مليون ريال، وقد 

جاء هذا  الرتفاع، وكما يف  اجلدول رقم )6-5(، كمح�ضلة اأ�ضا�ضية 

ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون  الأخــرى مببلغ 26.9   الحتياطيات  لرتفاع 

346.8% ثم قيام �ضركات ال�ضرافة بدعم روؤو�ص اأموالها، حيث بلغت 

قيمة الزيادة يف اإجمايل "راأ�ص املال املدفوع" حوايل 8.6 مليون ريال، 

بلغت حوايل  زيادة  التقرير، مقابل  نهاية عام  ن�ضبته  3.2% يف  اأو ما 

�ضبعة ماليني ريال، اأو ما ن�ضبته  2.7% يف العام ال�ضابق.
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid Up Capital 262.0 269.0 277.6 8.6 3.2 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 65.0 100.2 103.6 3.4 3.4 احتياطي قانوين

Fair value reserve 19.2 33.8 29.5 -4.3 -12.7 احتياطي القيمة العادلة

Other Reserves 26.4 7.8 34.7 26.9 346.8 احتياطيات اأخرى

Retained earnings 57.4 160.1 165.5 5.4 3.4 اأرباح مدورة

Total Shareholders' Equity 430.0 570.9 610.9 40.0 7.0 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Table (6-5)
ِExchange Houses Shareholders' Equity

جدول رقم )6- 5(
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة

QR Millionمليون ريال

Finance Companies 

“Al Jazeera Finance” was licensed as a finance company 
in November 6th, 2009 by Qatar Central Bank. Hence, the 
company started laying out its financial statements in 
accordance with QCB regulations as of that date.  The 
number of finance companies operating in the State of 
Qatar increased to three companies: “First Finance”, 
“Qatar Finance House”, and “Al Jazeera Finance”. Year 
2009 also witnessed the acquisition of 100% of First 
Finance Company’s (FFC) shares by Barwa Bank, to become 
an affiliated company (P.J.S.C.). Table (6 – 6) reflects 
a decrease in the consolidated balance sheet of these 
companies, by  15.4% and QR 630.5 million at the end of 
2011, reaching QR 3475.2 million compared to QR 4105.7 
million in the previous year according to the following:

�سركات التمويل

ك�ضركة  للعمل  اجلزيرة  ل�ضركة  الرتخي�ص  مت  2009/11/6م  يف 

متويل من قبل م�ضرف قطر املركزي، وبالتايل بداأت ال�ضركة يف اإعداد 

القوائم املالية وفقًا لأنظمة امل�ضرف اعتبارًا من ذلك التاريخ، لي�ضبح 

عدد  �ضركات التمويل العاملة يف دولة قطر ثالث هي: الأوىل للتمويل 

وبيت التمويل القطري اإ�ضافة  اإىل �ضركة اجلزيرة. و�ضهد عام 2009 

للتمويل  الأوىل  �ضركة  على   %100 بن�ضبة  بال�ضتحواذ  بروة  بنك  قيام 

لت�ضبح �ضركة تابعة له )م�ضاهمة خا�ضة(. ويعك�ص اجلدول رقم )6–

املركز  تقل�ص  اإىل  ي�ضري   حيث  ال�ضركات،  لتلك  املجمعة  البيانات   )6

املايل املجمع بقيمة 630.5 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 15.4% عن نهاية 

عام 2011م، لي�ضل   اإىل 3475.2 مليون ريال، مقابل 4105.7 مليون 

ريال العام ال�ضابق وفقًا ملا يلي:
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances with banks 656.2 673.6 400.1 -273.6 -40.6 نقدية واأر�ضدة لدى البنوك

Islamic financing activities 3,790.8 2,693.3 2,429.1 -264.2 -9.8 اأن�ضطة التمويل الإ�ضالمي

Financial Investments 456.4 535.4 455.3 -80.1 -15.0 ال�ضتثمارات املالية

Other Assets 656.1 203.3 190.7 -12.6 -6.2 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 5,559.5 4,105.7 3,475.2 -630.5 -15.4 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders' Equity 2,065.7 2,068.2 2,176.6 108.4 5.2 حقوق امل�ضاهمني

Financing from financial institutions 2,975.9 1,943.9 1,166.3 -777.6 -40.0 متويل من موؤ�ض�ضات مالية

Other Liabilities 517.9 93.6 132.2 38.6 41.3 مطلوبات اأخرى

Table (6-6)
Finance Companies Balance Sheet

جدول رقم )6- 6(
المركز المالي لشركات التمويل

QR Millionمليون ريال

1.املوجودات:

القرو�ص  منح  على  التمويل  ل�ضركات  الرئي�ضي  العمل  يرتكز   •
العقارية  والــرهــون  ال�ضيارات  �ــضــراء  )متــويــل  للعمالء  ال�ضتهالكية 

اإجمايل  لــذا    �ضكلت 70% من  ال�ضلع ال�ضتهالكية الأخــرى(.  ومتويل 

ال�ضتخدامات مع نهاية عام 2011م. وقد ا�ضتمر ن�ضاط املكون الرئي�ضي 

للمركز املايل املجمع لهذه ال�ضركات وهو التمويل الإ�ضالمي يف هبوطه. 

اأو ما ن�ضبته 14.8% يف  فبعد انخفا�ص مبا قيمته 468.7 مليون ريال 

عام 2010م ، اإذ به ينخف�ص مرة اأخرى مبا قيمته 264.2 مليون ريال 

الن�ضاط 2429.1  لتبلغ قيمة هذا  ن�ضبته 9.8% يف عام 2011م  اأو ما 

مليون ريال بنهاية عام التقرير، مقابل 2693.3 مليون ريال يف نهاية 

عام 2010م. 

املركز  قيمة  يف  النخفا�ص  وراء  الأول  العامل  كــان  ولقد   •
النقدية  "الأر�ضدة  ببند   حلق  ما  التمويل،  ل�ضركات  املجمع  املــايل 

عام  يف  تو�ضعًا  �ضهد  اأن  فبعد  تراجع،  البنوك" من  لدى  والإيــداعــات 

2009م بقيمة 749 مليون ريال اأي بن�ضبة 193%، فانه انخف�ص بقيمة 

464 مليون ريال يف عام 2010م ومبا ن�ضبته 40.8%، ثم بن�ضبة %40.6 

و273.6 مليون ريال يف عام 2011م. لتنخف�ص بذلك الأهمية الن�ضبية 

يف  املــوجــودات  اإجمايل  البنوك" من  لــدى  والأر�ــضــدة  "النقدية  لبند 

و%23.5  عام 2010م  مقابل %16.4  اإىل %11.5  التقرير  عام  نهاية 

يف عام 2009م. و�ضاركت باقي بنود املوجودات يف تقل�ص املركز املايل 

ريال  مليون  بقيمة 80.1  املالية  ال�ضتثمارات  انخف�ضت  املجمع، حيث 

اأو ما ن�ضبته 15%، لت�ضل  اإىل 455.3 مليون ريال مقابل 535.4 العام 

ال�ضابق. كذلك انخف�ضت املوجودات الأخرى بقيمة 12.6 مليون ريال 

 203.3 مقابل  ريــال،  مليون   190.7 اإىل  لت�ضل    %6.2 ن�ضبته  ما  اأو 

مليون ريال يف عام 2010م.

1. Assets:

• The main business activity of the finance companies is 
based on granting consumer loans to customers (financing 
the purchase of cars, real estate mortgages, financing other 
consumer goods).  Therefore, they constituted about 70% 
of the total uses by the end of 2011. The main activity of 
the consolidated balance sheet of the finance companies, 
which is “Islamic Finance”, witnessed a continued decline.  
After a decline of 14.8% or QR 468.7 million, during 2010, it 
declined by 9.8% or QR 264.2 million, in 2011, representing 
a value of QR 2429.1 million at the end of the year compared 
to QR 2693.3 million at the end of 2010. 

• The decrease in the value of the consolidated balance 
sheet of the finance companies was mainly attributed to 
the decline in “Cash and Deposits with Banks”. While the 
mentioned item increased in 2009 by 193% and QR 749 
million, it has witnessed a decline by 40.8% and QR 464 
million in 2010, then by 40.6% and QR 273.6 in 2011. 
Therefore, the relative importance of “Cash in hand and 
Balances with Banks” of the total assets decreased by 
the end of the year to 11.5% vis-à-vis 16.4% at the end 
of 2010 and 23.5% in 2009. “Other Assets” contributed to 
the decrease of the consolidated balance sheets whereas 
“Financial Investments” has decreased by 15% or QR 
80.1 million, to  reach QR 455.3 million compared   to QR 
535.4 million during the previous year. “Other Assets” also 
decreased by 6.2% or QR 12.6 million, to reach QR 190.7 
million compared to QR 203.3 million in 2010. 
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2. Liabilities:

• As evidenced from the consolidated balance sheet of 
the  finance companies, “Shareholders’ equity” and “loans 
from banks and financial institutions” together constitute 
96% of the  funds sources . 

• After expanding their borrowing from financial 
institutions to finance their activities in 2009, finance 
companies witnessed a decline in this regard by 30.9% in 
2010.  The decline was acute in 2011,  and was a main 
attribution  of the total uses decline.  The value of the 
“finance from financial institutions” item was at QR 2812 
million at the end of 2009, decreased to QR 1944 million at 
the end of 2010, then to 1166.3 at the end of 2011, a decline 
by 40% or QR 777.6 million. The relative importance of this 
item declined to 33.6% in 2011 compared to 47.3% at the 
end of 2010 and 56.3% in 2009.

• “Shareholders’ equity” of the three finance companies 
increased from QR 2066 million at the end of 2009 to QR 
2068 million at the end of 2010, then  to QR 2176.6 million 
in 2011, with an increase by 5.2%  and QR 108.4 million, 
representing 62.6% of the total liabilities compared to 
50.4% at the end of 2010. 

Investment Companies

Three investment companies are currently operating in 
Qatar, offering a wide range of services, including portfolio 
management, real estate investments, brokerage services 
and investment services.  The consolidated balance sheet 
presented in Table No (6-7), indicates an increase in the 
value of the financial position of about 6.5% or QR 41.6 
million, at the end of 2011 compared to a decrease of 
33.3% or QR 321.9 million at the end of the previous year.   
Assets and liabilities items were affected by this change 
as shown below:

2.املطلوبات:

"حقوق  اأن  ال�ضركات  لتلك  املجمع  املــايل  املركز  من  يت�ضح   •
معًا  املالية" ي�ضكالن  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  من  امل�ضاهمني" و"القرو�ص 

96% من م�ضادر التمويل.

املوؤ�ض�ضات  من  القرتا�ص  يف  التمويل  �ضركات  تو�ضعت  اأن  • وبعد 
2010م  عــام  �ضهد  فقد  م،   2009 عــام  يف  عملياتها  لتمويل  املالية 

اأما يف عام 2011م فقد  تراجعًا يف ذلك الجتاه ومبا ن�ضبته %30.9. 

كان الرتاجع فيه اأكرث حدة، ويف�ضر اإىل حد كبري �ضبب تقل�ص اإجمايل 

موؤ�ض�ضات  من  "التمويل  بند  قيمة  اأن  بالذكر  اجلدير  ال�ضتخدامات. 

 2812 م�ضتوى  عند  كانت  املوؤ�ض�ضات  هذه  عليه  ح�ضلت  الذي  مالية" 

ريال  مليون  اإىل 1944  وانخف�ضت  عام 2009م،  نهاية  ريال يف  مليون 

يف نهاية عام 2010م ثم  انخف�ضت ثانية اإىل 1166.3 يف نهاية عام 

 %40 ن�ضبته  ما  اأو  ريــال،  مليون   777.6 قدره  بانخفا�ص  اأي  2011م، 

البند من  لهذا  الن�ضبية   الأهمية  انخف�ضت  فقد  لذا  التقرير.  يف عام 

اإجمايل املركز املايل املجمع اإىل 33.6 % يف عام 2011م مقابل %47.3 

يف نهاية عام 2010م، و56.3% يف عام 2009م.

البند  ذلك  قيمة  ارتفعت  فقد  امل�ضاهمني،  حقوق  وبخ�ضو�ص   •
اإىل 2068مليون ريال يف  من 2066 مليون ريال يف نهاية عام 2009م 

اأي  اإىل 2176.6 مليون ريال يف عام 2011م،  ثم  نهاية عام 2010م، 

بزيادة قدرها 108.4مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 5.2% عن العام ال�ضابق، 

يف   %50.4 مقابل  املطلوبات  اإجمايل  من   %62.6 حوايل  ي�ضكل  ومبا 

نهاية عام العام ال�ضابق.

�سركات اال�ستثمار

تعمل يف دولة قطر حاليًا ثالث �ضركات ا�ضتثمار،  تقدم جمموعة 

العقارية  وال�ضتثمارات  املحافظ  اإدارة  ت�ضمل  اخلدمات،  من  وا�ضعة 

وخدمات الو�ضاطة واخلدمات ال�ضتثمارية. وتبني بيانات املركز املايل 

املجمع ل�ضركات ال�ضتثمار ومن خالل اجلدول رقم )6-7(، ارتفاع يف 

قيمة املركز املايل  بحوايل  41.6 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 6.5% يف 

نهاية عام 2011م، مقارنة بانخفا�ص بلغت قيمته 321.9 مليون ريال، 

اأو ما ن�ضبته 33.3% يف نهاية العام ال�ضابق. وقد انعك�ص هذا التغري على 

بنود املوجودات واملطلوبات كما يلي:
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances with Banks 181.3 194.2 211.0 16.8 8.7 نقدية واأر�ضدة لدى البنوك 

Debtors 0.0 44.2 24.7 -19.5 -44.2 املدينون

Financial Investments 337.8 378.9 432.3 53.4 14.1 ال�ضتثمارات املالية 

Other Assets 448.3 28.2 19.2 -9.0 -31.9 موجودات اأخرى 

Total Assets = Total Liabilities 967.4 645.5 687.2 41.7 6.5 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders' Equity 852.1 609.1 658.4 49.3 8.1 حقوق امل�ضاهمني 

Short- Term Borrowing 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0 قرو�ص ق�ضرية الأجل 

Other Liabilities 26.8 36.4 28.8 -7.6 -20.9 مطلوبات اأخرى 

Table (6-7)
Investment Comapnies Balance Sheet

جدول رقم )6- 7(
المركز المالي لشركات اإلستثمار

QR Millionمليون ريال

1. Assets:

• In line with the nature of the investment companies’ 
work, the financial investments represent the largest part 
of their assets, representing 62.9% of the total assets.  The 
liquid assets (financial investments, in addition to “Cash in 
hand & Balances with Banks”)  as a percentage of the total 
assets increased from 88.8% in 2010 to 93.6% in 2011. 
As a result of the global economic instability and the lack 
of good investment opportunities, the traded value of the 
assets increased by QR 70.2 million, to reach QR 643.3 
million at the end of the year.

• However, the expansionary impact resulting from 
"financial investment" and “Cash in hand & Balances 
with Banks ", was limited by the decrease in "debtors" 
and "other assets" items. Whereas debtors have settled  
QR 19.5 million of their respective liabilities with the 
investment companies. As a result, the share of "debtors" 
of the total assets decreased to around 3.6% at the end of 
the year compared to 6.8% at the end of 2010. Moreover, 
a decline has been also witnessed in “Other Assets” by QR 
9 million, reaching QR 19.2 million in 2011 compared to QR 
28.2 million in 2010.

1. املوجودات:

ال�ضتثمارات  ت�ضكل  ال�ضركات،  هذه  عمل  طبيعة  مع  متا�ضيا   •
ال�ضتثمارات  هذه  ح�ضة  بلغت  وقد  ملوجوداتها.  قاعدة  اأكــر  املالية 

62.9% من اإجمايل املوجودات.  وقد ارتفعت ح�ضة املوجودات ال�ضائلة 

لهذه ال�ضركات )ال�ضتثمارات املالية اإ�ضافة  اإىل النقد والأر�ضدة لدى 

عام  يف   %93.6 اإىل  لت�ضل   2010م،  عــام  يف   %88.8 من  البنوك( 

والفتقار  العاملية  القت�ضادية  البيئة  ا�ضتقرار  لعدم  ونتيجًة  2011م. 

اإىل الفر�ص ال�ضتثمارية املجزية؛ فقد ارتفعت قيمة اإجمايل املوجودات 

املتداولة بحوايل 70.2 مليون ريال  لت�ضل اإىل 643.3 مليون ريال يف 

نهاية عام التقرير.

املالية"  "ال�ضتثمارات  بندي  عن  الناجت  التو�ضعي  الأثر  اأن  • اإل 
و"النقدية والأر�ضدة لدى البنوك"، قد حد منه النخفا�ص الذي طراأ 

على بندى "املدينون" و"املوجودات الأخرى". فقد قام املدينون ب�ضداد 

19.5 مليون ريال من مديونياتهم  اإىل �ضركات ال�ضتثمار ، لتنخف�ص 

املوجودات، من حوايل %6.8  اإجمايل  "املدينون" من  م�ضاهمة  ن�ضبة 

يف نهاية عام 2010م،  اإىل حوايل 3.6% يف نهاية عام التقرير.كذلك 

انخف�ضت قيمة املوجودات الأخرى بحوايل ت�ضعة ماليني ريال، لت�ضل 

قيمتها اإىل 19.2 مليون ريال يف عام 2011م مقابل 28.2 مليون ريال 

يف عام 2010م.
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2. Liabilities:

Unlike assets, the liabilities of the investment 
companies do not seem diversified, due to their approach 
of work that generally relies on investing their private 
capitals. The property rights represent the largest part 
of liabilities, while the other non-negotiable liabilities 
represent the remaining part. Therefore, the “shareholders' 
equity” represented by 95.8% of the total liabilities in 
2011, compared to 94.4% in 2010, and an increase in value 
amounted to QR 49.3 million, up by 8.1%.

Insurance Companies

At present, there are nine insurance companies 
operating in Qatar, five of which are national companies, 
and the other four are agencies (or branches) for Arab 
or foreign insurance companies, in addition to 13 other 
insurance companies, operating under the supervision of 
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA), and 
meeting the insurance requirements of the State. The 
Insurance  companies offer several categories of insurance 
coverage such as insurance against accidents and fires, 
marine and land insurance, health insurance and others.

The consolidated balance  sheet of the national 
insurance companies increased by 3.6% and QR 515.8 
million at the end of 2011 compared to QR 3169.7 million, 
or 28.2% at the end of 2010.

Major developments on the assets and liabilities during 
2011 are presented in the table below:

2. املطلوبات:

على خالف املوجودات، تبدو مطلوبات هذه ال�ضركات غري متنوعة، 

نظرًا اإىل اأ�ضلوبها يف العمل الذي يعتمد ب�ضفة عامة على ا�ضتثمار روؤو�ص 

الأموال اخلا�ضة بها. ومتثل حقوق امللكية الن�ضبة الأكر من املطلوبات، 

لت�ضكل  الباقية.  الن�ضبة  املتداولة  غري  الأخــرى  املطلوبات  متثل  بينما 

اإجمايل  من   %95.8 ن�ضبه  2011م   عام  نهاية  يف  امل�ضاهمني  حقوق 

املطلوبات، مقارنة بنحو 94.4% عام 2010م، وبزيادة يف القيمة بلغت 

نحو 49.3 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته %8.1.

�سركات التاأمني

قطر،  بدولة  تعمل  تاأمني  �ضركات  ت�ضع  احلا�ضر  الوقت  يف  توجد 

وكالت  الأخرى هي  والأربــع  �ضركات وطنية،  منها هي  �ضركات  خم�ص 

) اأو فروع( ل�ضركات تاأمني عربية اأو اأجنبية، بالإ�ضافة  اإىل 13 �ضركة 

تاأمني اأخرى، تعمل حتت اإ�ضراف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتلبى 

متعددة  فئات  ال�ضركات  هذه  تقدم  حيث  بالدولة،  التاأمني  احتياجات 

والتاأمني  التاأمني �ضد احلوادث واحلرائق،  التاأمينية مثل  التغطية  من 

البحري والرى، والتاأمني ال�ضحي وغريها.

بنحو  الوطنية  التاأمني  ل�ضركات  املجمع  املايل  املركز  ارتفع  وقد   

515.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 3.6% يف نهاية عام 2011م، باملقارنة 

مع 3169.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 28.2% يف نهاية عام 2010م.

ونعر�ص فيما يلي اأهم التطورات التي طراأت على جانبي املوجودات 

واملطلوبات خالل عام 2011م، وذلك كما يبينه اجلدول اأدناه :
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Non-current assets: 5,589.4 7,258.1 7,576.6 318.5 4.4 املوجودات غري املتداولة:

Furniture, equipment and Real Estate 224.2 124.1 213.3 89.2 71.9 اأثاث ومعدات وعقارات

Financial investments and real estate: 5,365.2 7,134.0 7,363.3 229.3 3.2 ال�ضتثمارات املالية والعقارية:

Financial investments 4,260.2 4,675.9 4,605.5 -70.4 -1.5 ا�ضتثمارات مالية

Real estate investments 1,105.0 2,458.1 2,757.8 299.7 12.2 ا�ضتثمارات عقارية

Current Assets: 5,652.4 7,153.4 7,350.7 197.3 2.8 املوجودات املتداولة:

Other receivables and prepaid expenses 3,076.0 5,033.3 4,768.3 -265.0 -5.3
ذمم مدينة اأخرى وم�ضروفات مدفوعة 

مقدمًا

Cash and Balances with banks 2,576.4 2,120.1 2,582.4 462.3 21.8 نقد واأر�ضدة لدى البنوك

Total Assets = Total Liabilities 11,241.8 14,411.5 14,927.3 515.8 3.6 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders Equity 5,269.2 7,277.1 7,373.9 96.8 1.3 حقوق امل�ضاهمني

Non-current liabilities: 61.0 68.2 93.1 24.9 36.4 املطلوبات غري املتداولة:

Employees end of service benefits 61.0 68.2 93.1 24.9 36.4 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

Current Liabilities: 5,911.6 7,066.2 7,460.3 394.1 5.6 املطلوبات املتداولة:

Insurance contract liabilities 2,921.1 4,799.2 4,766.8 -32.3 -0.7 مطلوبات عقود التاأمني

Allowances payable and receivables 
insurance 2,990.5 2,267.0 2,693.5 426.5 18.8 خم�ض�ضات وذمم التاأمني الدائنة

Table (6-8)
National Insurance Companies Balance Sheet

جدول رقم )6- 8(
المركز المالي لشركات التأمين الوطنية

QR Millionمليون ريال

1. Assets:

• During 2011, the insurance companies witnessed 
an increase in the acquisition of liquid assets. The ratio of 
“Cash in hand and Balances in Banks” of the total assets 
reached 17.3%, compared to 14.7% in 2010. Whereas 
fears of a global recession and ongoing sovereign debt 
crisis in Europe weakened the performance of the regional 
and global stock markets, prompting insurance companies 
to increase cash assets and reduce exposure to market 
risks, i.e. their investment proportion in securities, which 
led to a decline in value of their financial investments by 
QR 70.4 million in 2011. Therefore, the relative importance 
of the total assets decreased from 32.4% in 2010 to 30.9% 
at the end of the year.

• Assets growth rate in 2011 was affected by the 
decrease witnessed by "Other Receivables and Expenses 
Paid " by QR 265.0 million, reaching QR 4768.3 billion at the 

1. املوجودات:

من  التاأمني  �ضركات  حيازة  ن�ضبة  ارتفعت  2011م،  عام  • خالل 
املوجودات ال�ضائلة. فقد بلغت ن�ضبة النقد والأر�ضدة لدى البنوك  اإىل 

2010م.  عام  يف   %14.7 بنحو  مقارنة   ،%17.3 املوجودات  اإجمايل 

وا�ضتمرار  عاملي  اقت�ضادي  ركــود  حــدوث  مــن  املــخــاوف  اأدت  حيث 

اأ�ضواق الأ�ضهم  اإىل �ضعف الأداء يف  اأوروبــا   اأزمة الديون ال�ضيادية يف 

اإىل  التاأمني   ب�ضركات  دفع  مما  والإقليمي،  العاملي  ال�ضعيدين  على 

ن�ضبة  اأي  ال�ضوق،  ملخاطر  تعر�ضها  وخف�ص  النقدية  موجوداتها  زيادة 

ا�ضتثماراتها يف الأوراق املالية، لتنخف�ص قيمة ال�ضتثمارات املالية لهذه 

ال�ضركات مبقدار 70.4 مليون ريال يف عام 2011م، وتنخف�ص اأهميتها 

اإىل  2010م،   عام  يف   %32.4 من  املــوجــودات  اإجمايل  اإىل  الن�ضبية  

30.9% يف نهاية عام التقرير.  

بالنخفا�ص  2011م،  عام  يف  املوجودات  منو  معدل  تاأثر  وقد   •
مدفوعة  وم�ضروفات  اأخــرى  مدينة  "ذمم  بند  قيمة  على  طــراأ  الــذي 

مقدمًا" مبقدار 265.0 مليون ريال، لي�ضل  اإىل 4768.3 مليون ريال 
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end of the year, and representing around 31.9% of the total 
assets at the end of the year, compared to 34.9% during 
2010.

2. Liabilities:

• “Shareholders’ equity”, as shown in Table No. 
(6–9), still represents the major part of sources of funds 
to finance the activities of the insurance companies 
although it witnessed a decline in its relative importance, 
constituting 49.4% of the total consolidated liabilities of 
these companies at the end of the year compared to 50.5% 
at the end of the previous year. “Shareholders’ equity” 
stood at around QR 7.4 billion at the end of the year vis-
à-vis QR 7.3 billion at the end of the previous year, up by 
1.3%.

• “Insurance Contract Liabilities” represents the second 
in terms of its relative importance of the liabilities value, 
following “Shareholders’ equity”. This item has amounted 
to QR 4766.8 million, or 31.9% compared to 33.3% in 2010, 
and decreased during 2011 of about QR 32.3 million. While 
“Provisions & Insurance Accounts Payable” item decreased 
by QR 723.5 million, down by 24.2% in 2010, it resumed its 
activities during 2011 and witnessed an increase in value 
of about QR 426.5 million, having a relative importance of 
total liabilities of 18% compared to 15.7% at the end of 
2010.   

يف نهاية عام التقرير، لي�ضكل ذلك البند ما ن�ضبته 31.9% تقريبًا من 

اإجمايل املوجودات يف نهاية عام التقرير، مقابل 34.9% عام 2010م.

2. املطلوبات:

رقم  اجلدول  يو�ضح  والذي  امل�ضاهمني"،  "حقوق  بند  يزال  • ل 
اأن�ضطة  متويل  م�ضادر  من  الأكــر  اجلانب  ميثل  تفا�ضيله،   )9-6(

�ضركات التاأمني على الرغم من تراجع اأهميته الن�ضبية، حيث �ضكل ما 

ن�ضبته 49.4% من اإجمايل املطلوبات املجمعة لهذه ال�ضركات يف نهاية 

بند  و�ضل  وقد  ال�ضابق.  العام  نهاية  يف   %50.5 مقابل  التقرير،  عام 

"حقوق امل�ضاهمني" اإىل م�ضتوى 7.4 مليار ريال تقريبًا يف نهاية عام 
التقرير، مقابل 7.3 مليار يف نهاية العام ال�ضابق، اأي بن�ضبة منو %1.3.

الثانية  الن�ضبية  التاأمني" الأهمية  عقود  "مطلوبات  بند  • وميثل 
يف قيمة املطلوبات وذلك بعد حقوق امل�ضاهمني بقيمة 4761.8 مليون 

ن�ضبته 31.9%، وذلك مقابل 33.3% عام 2010م، حيث  ما  اأو  ريال، 

انخف�ضت قيمة هذا البند يف عام 2011م مبا قيمته 32.3 مليون ريال. 

وبعد اأن تراجع معدل منو بند "خم�ض�ضات وذمم التاأمني الدائنة" مبا 

ن�ضبته 24.2% عام 2010 م وبقيمة بلغت 723.5 مليون ريال، فاإن عام 

اأخرى،  مره  النمو  ومعدلت  لن�ضاطه  البند  هذا  معاودة  �ضهد  2011م 

حيث ارتفعت قيمته بنحو 426.5 مليون ريال، لت�ضبح اأهميته الن�ضبية 

يف اإجمايل املطلوبات 18% مقابل 15.7% يف نهاية عام 2010م.
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Items 2009 2010 2011
Change التغري

(2010/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid-up capital 1,471.8 1,535.2 1,663.1 127.9 8.3 راأ�ص املال املدفوع

Statutory reserve 777.5 788.2 815.6 27.4 3.5 احتياطي قانوين

General reserve 288.6 365.9 365.9 0.0 0.0 احتياطي عام

Fair value reserve 1,042.8 1,619.1 1,496.7 -122.5 -7.6 احتياطي القيمة العادلة

Retained earnings 1,398.5 2,569.5 2,637.5 68.0 2.6 اأرباح مدورة

Other reserves 290.0 399.1 395.0 -4.0 -1.0 احتياطيات اأخرى

Total shareholders’ equity 5,269.2 7,277.1 7,373.9 96.8 1.3 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Table (6-9)
Sareholders' Equity National Insurance Companies

جدول رقم )6- 9(
حقوق المساهمين لدى شركات التأمين الوطنية

QR Millionمليون ريال

Qatar Exchange

 In 2011, Qatar Exchange (QE) index maintained its 
position as the best performing market in the GCC region for 
the second consecutive year underscoring the robustness 
of the Qatari economy. The positive performance of the QE 
index reflected impressive GDP growth, resilience of the 
Qatari economy to global shocks, comfortable liquidity 
conditions, robust banking sector, positive investment 
outlook and introduction of market enabling measures by 
the QE. During the year, the QE initiated a host of measures 
towards improving market liquidity, volume of trade, 
enhancing market infrastructure and disseminating more 
real time information (Box No.5)

بور�سة قطر

حافظ موؤ�ضر بور�ضة قطر خالل عام 2011م على مكانته كاأف�ضل 

موؤ�ضر �ضوق يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي للعام الثاين على التوايل، 

موؤكدًا على مدى متانة القت�ضاد القطري. هذا الأداء الإيجابي ملوؤ�ضر 

بور�ضة قطر يعك�ص النمو الكبري الذي حققه الناجت املحلي الإجمايل،  

وح�ضانة القت�ضاد القطري  يف مواجهة  الأزمات القت�ضادية العاملية، 

والتوقعات  املتني،  امل�ضريف  والقطاع  اجليدة،  ال�ضيولة  اأو�ضاع  وب�ضبب 

التي  املالية  بال�ضوق  اخلا�ضة  والإجــــراءات  الإيجابية،  ال�ضتثمارية 

طرحتها بور�ضة قطر.  وقد طرحت بور�ضة قطر خالل العام جمموعة 

التجاري،  التبادل  ال�ضوق، وحجم  ال�ضيولة يف  لتح�ضني  الإجــراءات  من 

وتعزيز البنية الأ�ضا�ضية لالأ�ضواق ون�ضر املزيد من املعلومات يف الوقت 

احلقيقي )اإطار رقم 5(.
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Box No.(5): 

Qatar Exchange: Major Initiatives in 2011

February 2011: The QE extended its trading hours and 
reduced the tick sizes to improve liquidity and volume of 
trade in the market. 

April 2011:  The QE launched the first phase of the 
delivery versus payment (DvP) system, which does not 
require a dual account structure for securities in the 
settlement process. 

May 2011: The QE implemented the full DvP post-
trading mechanism in order to enhance the efficiency of the 
settlement process. By adopting DvP, the QE is in sync with 
international best practices related to settlement cycles. 
This enhancement of the post-trade infrastructure is also a 
major requirement of Morgan Stanley Capital International 
(MSCI) for upgrading the status of the QE from “frontier 
market” to “emerging market”.

May 2011: QNB Financial Services, Commercial 
Bank Investment Services and Al Ahli Brokerage started 
brokerage services, the first new members since 2006. 

July 2011: A new Market Watch section was added to 
the QE website to provide more real time information to 
investors.

October 2011: The QE launched an initiative allowing 
investors to have their dividends directly deposited in their 
bank accounts.

December 2011: Treasury Bills were listed on QE 
for secondary market trading. The presence of such a 
secondary bond market will encourage companies to issue 
and list bonds as another alternative for financing and 
contribute to additional liquidity in the market. 

اإطار رقم )5(:

بور�سة قطر: اأهم مبادرات العام 2011

وخّف�ضت  الــتــداول  �ضاعات  قطر  بور�ضة  مــددت   :2011 فراير 

وحدات املزايدة لتح�ضني ال�ضيولة وزيادة حجم  التداول يف ال�ضوق.

اأبريل 2011: اأطلقت بور�ضة قطر املرحلة الأوىل من نظام الت�ضليم 

مقابل الدفع، الذي ل يتطلب عملية ح�ضاب مزدوج لالأوراق املالية يف 

عملية الت�ضوية.

مايو 2011: طّبقت بور�ضة قطر بالكامل اآلية الت�ضليم مقابل الدفع  

�ضمن خدمات ما بعد التداول، من اأجل تعزيز فعالية عملية الت�ضوية. 

قطر  بور�ضة  تلتزم  الدفع،  مقابل  الت�ضليم  اآلية  اعتماد  خــالل  فمن 

باأف�ضل املمار�ضات الدولية املتعلقة بدورات الت�ضوية، كما اأن هذه الآلية 

تعتر مطلبًا اأ�ضا�ضيًا من متطلبات مورغان �ضتانلي  لرفع م�ضتوى بور�ضة 

قطر من "�ضوق مبتدئة" اإىل "�ضوق نا�ضئة".

املالية،  للخدمات  الوطني  قطر  بنك  من  كل  با�ضر   :2011 مايو 

للو�ضاطة،  الأهلي  والبنك  ال�ضتثمارية  للخدمات  التجاري  والبنك 

خدمات الو�ضاطة، وذلك كاأول اأع�ضاء جدد منذ عام 2006.

موقع  الأ�ضعار" على  "لبث  جديد  ق�ضم  اإ�ضافة  متت   :2011 يوليو 

بور�ضة قطر بهدف تزويد امل�ضتثمرين باملزيد من املعلومات يف الوقت 

احلقيقي. 

خاللها  مــن  تتيح  مــبــادرة  قطر  بور�ضة  اأطلقت   :2011 اأكــتــوبــر 

للم�ضتثمرين اإيداع اأرباحهم مبا�ضرة يف ح�ضاباتهم امل�ضرفية.

دي�ضمر 2011: مت اإدراج اأذونات اخلزينة يف بور�ضة قطر للتداول 

ال�ضوق  يف  للتداول  ال�ضندات  هــذه  مثل  وجــود  اإن  الثانوي.  ال�ضوق  يف 

اآخر  كبديل  وعر�ضها  ال�ضندات  اإ�ضدار  على  ال�ضركات  ي�ضجع  الثانوي 

للتمويل وامل�ضاهمة يف حتقيق �ضيولة اإ�ضافية يف ال�ضوق.
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Index Name (Country)

التغري

%
Change  

التقلبات

(معامل الختالف)

Volatility(CV) ا�صم امل�ؤ�ّصر (البلد)

2010 2011 2010 2011
Advanced Economies القت�صادات املتقدمة    

DJIA (US) 11.0 5.5 4.3 4.1 موؤ�ضر داو جونز ال�ضناعي )الوليات املتحدة(

Euro Stoxx (Euro Area) -5.8 -17.1 4.3 12.5 موؤ�ضر يورو�ضتوك�ص)منطقة اليورو (

FTSE 100 (UK) 9.0 -5.6 4.9 5.5 موؤ�ضر فوت�ضي 100 )اململكة املتحدة(

NIKKEI 225 (Japan) -3.0 -17.3 6.2 7.8 موؤ�ضر نيكاي 225 )اليابان(

GCC Countries دول جمل�س التعاون 

Dubai Financial Market (UAE) -9.6 -17.0 6.5 6.3 �ضوق دبي املايل )دولة الإمارات(

Saudi Stock Market (KSA) 8.2 -3.1 3.7 4.2 ال�ضوق املالية ال�ضعودية )ال�ضعودية(

Muscat Securities Market (Oman) 6.1 -15.7 3.5 7.8 �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية )ُعمان(

Kuwait Stock Exchange (Kuwait) -0.7 -16.4 4.3 5.6 �ضوق الكويت لالأوراق املالية )الكويت(

Bahrain Stock Exchange (Bahrain) -1.8 -20.1 3.8 8.2 �ضوق البحرين لالأوراق املالية )البحرين(

Qatar Exchange (Qatar) 24.8 1.1 7.6 3.3 بور�ضة قطر )قطر(

CV: coefficient of variation.

Source: Bloomberg. امل�ضدر: بلومرج

Table (6-10)
Global Stock Markets

جدول رقم )6- 10(
البورصات العالمّية

In recent years, the GCC member countries have 
pursued many initiatives in achieving economic and 
financial integration.  Notwithstanding the fact that there 
exists some arbitrage opportunities, stock markets in the 
GCC region are becoming increasingly integrated in recent 
years (Box No. 6)

الأخــرية،  ال�ضنوات  خــالل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  اتبعت 

العديد من املبادرات لتحقيق التكامل القت�ضادي واملايل. على الرغم 

بدول جمل�ص  الأ�ضهم  اأ�ضواق  اأن  اإّل  املراجحة،  فر�ص  بع�ص  وجود  من 

ال�ضنوات  يف  متزايد  نحو  على  متكاملة  اأ�ضبحت  اخلليجي  التعاون 

الأخرية )اإطار رقم 6(

The QE index outperformed many stock  markets’ 
indices in the major advanced economies as well as all its 
peers in the GCC region (Table No. 6-10). Concerns over 
stabilizing debt burdens in the advanced economies, geo-
political tensions in MENA region and reduced investors’ 
risk appetite dented the the share prices in the leading 
stock markets. The US Dow Jones Industrial Average 
(DJIA), however, ended the year in a positive territory for 
the third consecutive year. Volatility in major stock indices 
was higher in 2011 as compared with 2010.

تفوق موؤ�ضر بور�ضة قطر على العديد من موؤ�ضرات اأ�ضواق الأ�ضهم 

دول  نظرائه يف  كافة  على  وكذلك  الرئي�ضية  املتقدمة  القت�ضادات  يف 

املخاوف  اأّدت  وقد   رقم 10-6(.  )اجلــدول  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

والتوترات  املتقدمة،  القت�ضادات  يف  الــديــون  اأعــبــاء  تثبيت  ب�ضاأن 

اإقبال  وتراجع  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضيا�ضية 

امل�ضتثمرين على املخاطرة، اإىل تراجع اأ�ضعار الأ�ضهم يف اأ�ضواق الأ�ضهم 

اإيجابي  نحو  على  اأقفل  ال�ضناعي،  جونز  داو  موؤ�ضر  اأن  غري  الرائدة. 

لل�ضنة الثالثة على التوايل. وكان التقلب يف موؤ�ضرات الأ�ضهم الرئي�ضية 

خالل عام 2011م اأعلى مقارنة بالعام 2010م.
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Box No. (6)

Regional Stock Market Integration in the 
GCC

Since the inception of the Gulf Cooperation Council 
(GCC) in 1981, its member countries have pursued 
economic and financial integration. The GCC countries 
exhibit convergence on many macroeconomic indicators 
and took a major step towards monetary union through 
the establishment of the Monetary Council in 2009. In this 
regard, integration of stock markets in the region assumes 
vital importance for several reasons. First, it provides 
opportunities for diversified risk in a wider market, more 
efficient and competitive markets, lower costs, higher 
returns, and increased cross-border capital flows. Second, 
integrated markets lead to innovations and cost effective 
intermediation, thereby improving access to financial 
services for members of the public, institutions and 
companies alike. Third, integrated financial markets induce 
market discipline and informational efficiency. Fourth, by 
pooling the resources of nascent and fragmented capital 
markets, regional integration could boost liquidity and the 
ability of these markets to mobilize local and international 
capital for private-sector and infrastructural development. 
Fifth, efficient and integrated financial markets constitute 
an important vehicle for promoting domestic savings, 
investment and, consequently, economic growth.  On the 
other hand, integrated markets could amplify the risk to 
contagion, as was the case during the Asian crisis and 
even during the recent global financial meltdown.

Empirical evidences on stock market integration among 
GCC countries are found to be mixed. Marashdeh and 
Shrestha (2010) investigated the long-run relationship 
and linkages among GCC stock markets, viz., Bahrain, 
Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab 
Emirates. They found that the GCC stock markets are not 
fully integrated and there still exist arbitrage opportunities 
between some of the markets in the region. Raphael, et al. 
(2011) explored evidence of financial integration in equity 
markets by analyzing the prices of cross-listed stocks in the 
GCC. They, however, found that equity markets are fairly 
efficient at removing price differentials and seems to be 
more integrated within the GCC than with global markets. 
They found that the arbitrage opportunities remain large 
and fairly persistent, which suggests that the barriers 

اإطار رقم )6(

التعاون  جمل�س  بدول  االإقليمية  االأ�سهم  اأ�سواق  تكامل 

اخلليجي

منذ اإن�ضاء جمل�ص التعاون اخلليجي  يف عام 1981م، عملت الدول 

دول  اأظهرت  وقد  واملــايل.  القت�ضادي  التكامل  حتقيق  على  الأع�ضاء 

القت�ضاد  موؤ�ضرات  من  العديد  على  اإقباًل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

اإن�ضاء  خالل  من  النقدي  الحتــاد  نحو  كبرية  خطوة  واتخذت  الكلي، 

اأ�ضواق  تكامل  فــاإن  ال�ضدد،  هــذا  يف  2009م.  عــام  يف  النقد  جمل�ص 

اأولها،  عديدة؛  لأ�ضباب  حيوية  اأهمية  ذات  يعتر  املنطقة  يف  الأ�ضهم 

كفاءة  اأكــرث  واأ�ضواق  اأو�ضع،  �ضوق  يف  املخاطر  لتنويع  ا  فر�ضً يوفر  اأنــه 

يف  ــادة  وزي العوائد،  يف  ــادة  وزي اأقــل،  وتكاليف  املناف�ضة،  على  وقــدرة 

اإىل  املتكاملة  الأ�ضواق  تــوؤدي  ثانيًا،  احلــدود.  عر  املال  راأ�ــص  تدفقات 

فر�ص  حت�ضني  اإىل  وبالتايل  منا�ضبة،  بتكلفة  و�ضاطة  واإىل  البتكارات 

ح�ضول الأع�ضاء من الأفراد  واملوؤ�ض�ضات وال�ضركات على حد �ضواء على 

ان�ضباط  على  املتكاملة  املالية  الأ�ضواق  حتّث  ثالثًا،  املالية.  اخلدمات 

ال�ضوق وكفاءة املعلومات. رابعًا، عن طريق جتميع املوارد من الأ�ضواق 

اأن يعزز التكامل الإقليمي �ضيولة  النا�ضئة واملجزاأة، ميكن  الراأ�ضمالية 

اأجل  من  والدويل  املحلي  املال  راأ�ص  على ح�ضد  وقدرتها  الأ�ضواق  هذه 

التحتية. خام�ضًا، ت�ضكل الأ�ضواق املالية  تنمية القطاع اخلا�ص والبنية 

وال�ضتثمار،  املحلية  املدخرات  لتعزيز  هامة  و�ضيلة  واملتكاملة  الفعالة 

لالأ�ضواق  اأخرى، ميكن  ناحية  من  القت�ضادي.  النمو  وبالتايل حتقيق 

املتكاملة زيادة خماطر العدوى  وتو�ضيع نطاقها، كما كان احلال عليه 

خالل الأزمة الآ�ضيوية وحتى خالل الأزمة املالية العاملية الأخرية.

بدول  املالية  الأ�ضواق  تكامل  حول  التطبيقية   الدرا�ضات  بينت    

اأجــرى   فقد  خمتلطة.  جــاءت  النتائج  اأن  اخلليجي   التعاون  جمل�ص 

الأجــل  طويلة  العالقة  حــول  درا�ــضــة   )2010( و�ضري�ضتا  مارا�ضديه  

والروابط بني الأ�ضواق املالية اخلليجية من البحرين، والكويت، وعمان، 

وقد  املتحدة.  العربية  والإمـــارات  ال�ضعودية  العربية  واململكة  وقطر، 

اأظهرت الدرا�ضة اأن اأ�ضواق الأ�ضهم اخلليجية لي�ضت متكاملة كليًا واأن 

وقد  املنطقة.  الأ�ضواق يف  بع�ص  بني  تزال موجودة  ل  املراجحة  فر�ص 

اأ�ضواق  التكامل املايل يف  اكت�ضف رافاييل واآخرون )2011( دلياًل عن 

الأ�ضهم عن طريق حتليل اأ�ضعار الإدراج املتعدد لالأ�ضهم يف دول جمل�ص 

اأ�ضواق الأ�ضهم فعالة اإىل حد ما يف  اأن  اأنه تبني  اإّل  التعاون اخلليجي. 

اإزالة فروق الأ�ضعار ويبدو اأنها اأكرث تكاماًل داخل دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي مما هي عليه يف الأ�ضواق العاملية. ووجد الباحثون اأن فر�ص 
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to movement of capital in the GCC are still important, 
although less so than in other emerging markets. 

References: 
(i) Marashdeh, H. A. and M. B. Shrestha (2010), “Stock Market Integration in the 
GCC Countries”, International Research Journal of Finance and Economics, 37, 
102-114.
(ii) Espinoza, Raphael, A Prasad and O. Williams (2011). “Regional Financial 
Integration in the GCC”, Emerging Markets Review, 11(4), 354-70.

احلواجز  باأن  يوحي  مما  ما،  حد  اإىل  وثابتة  كبرية  تزال  ل  املراجحة 

اأمام حركة راأ�ص املال يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي ل تزال مهمة، 

واإن كانت اأقل من ذلك يف الأ�ضواق النا�ضئة الأخرى.
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Market Index

While the QE index remained highly volatile during 
the first quarter of the year, it remained broadly range-
bound during the remaining part of 2011. During January-
February, the QE index declined sharply in reaction to 
geo-political tensions in the Middle East and North Africa 
(MENA) region and concerns over stabilizing debt burden in 
many advanced economies. As a result, the index reached 
a low of 7489.25 on March 3, 2011. The QE index remained 
broadly range-bound during the second and third quarters 
of 2011 (Figure No. 6-1).

The QE index moved up during the last quarter of 
2011 on expectations of robust Q4-2011 earnings coupled 
with optimism of a strong economy that is supported by 
strong macroeconomic fundamentals and ample liquidity 
which boosted investor sentiments. The index witnessed 
temporary jerks in December as in June 2011, as the MSCI 
extended its semi-annual review for reclassification of the 
QE from “frontier market” to “emerging market”. Gains 
recorded during the last month of 2011 enabled the QE index 
to outperform its peers in the GCC region as compared to 
the double digit declines incurred by a majority of countries 
in the region.

موؤ�سر ال�سوق

يف حني بقي موؤ�ضر ال�ضوق متقلبًا خالل الربع الأول من العام، اإّل 

اأنه حافظ اإىل حد كبري على تداوله �ضمن نطاق حمدود خالل اجلزء 

موؤ�ضر  تراجع  وفراير،  يناير  �ضهري  خالل   .2011 العام  من  املتبقي 

ال�ضوق ب�ضدة نتيجة للتوترات ال�ضيا�ضية التي تزخر بها منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا واملخاوف ب�ضاأن تثبيت عبء الدين يف العديد 

من القت�ضادات املتقدمة. ونتيجة لذلك، بلغ موؤ�ضر ال�ضوق 7489.25 

بتاريخ 3 مار�ص 2011م. وقد حافظ املوؤ�ضر اإىل حد كبري على حتركه 

 2011 عــام  من  والثالث  الثاين  الربعني  خــالل  حمــدود  نطاق  �ضمن 

)ال�ضكل رقم 1-6(.

و�ضط  2011م  عام  من  الأخــري  الربع  خالل  ال�ضوق  موؤ�ضر  ارتفع 

الــعــام2011م  من  الــرابــع  الف�ضل  خــالل  قوية  اأربـــاح  حتقيق  توقعات 

والتفاوؤل الذي �ضاد جتاه اقت�ضاد قوي ي�ضتند اإىل اأ�ضا�ضيات اقت�ضاد كلي 

را�ضخ و�ضيولة وافرة مما عزز م�ضاعر امل�ضتثمرين الإيجابية. وقد �ضهد 

موؤ�ضر ال�ضوق ا�ضطرابات موؤقتة يف دي�ضمر 2011 كما يف يونيو2011، 

العاملي قد مدد  اأن  موؤ�ضر مورغان �ضتانلي كابيتل انرتنا�ضيونل   حيث 

من  قطر  بور�ضة  ت�ضنيف  اإعادة  ب�ضاأن  ال�ضنوية  ن�ضف  املراجعة  فرتة 

التي مت  اأتاحت املكا�ضب  "�ضوق نا�ضئة". هذا وقد  "�ضوق مبتدئة" اإىل 
التفوق  ال�ضوق  ملوؤ�ضر  2011م  عام  من  الأخــري  ال�ضهر  خالل  حتقيقها 

بالرتاجع  مقارنة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بدول  الأ�ضهم  اأ�ضواق  على 

الذي �ضهدته اأغلبية البلدان يف املنطقة.
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Figure No. (6-1)
Daily Movement of Qatar Exchange Index

�سكل رقم )1-6(

ر بور�سة قطر التحركات اليومية ملوؤ�سّ

During the full year 2011, the QE index gained by 97.38 
points (on a point-to-point basis) or 1.1% (Table No. 6-11). 
The index closed at 8779.03 at end-2011 as compared with 
8681.65 at end-2010. The QE Index traded in a narrower 
range of 7489-9243 during 2011 as compared with the 
range of 6503-8816 during 2010 exhibiting lower volatility 
(coefficient of variation: 3.3).  Among the financial indicators, 
both the price-earning (P/E) ratio and the dividend to yield 
ratio increased in 2011 from 2010 reflecting mixed patterns 
of efficiency.

�ضجل موؤ�ضر بور�ضة قطر خالل عام 2011م ب�ضكل عام منوًا  بنحو 

رقم  )اجلــدول   %1.1 بن�ضبة  اأو  �ضامل(  اأ�ضا�ص  )على  نقطة   97.38

6-11(. وقد اأغلق املوؤ�ضر بنهاية عام 2011م على 8779.03 مقارنة بـ 

8681.65 بنهاية عام 2010م. وقد تقّل�ص نطاق تقلبات موؤ�ضر ال�ضوق 

بـ 6503 و8816  اإذ تراوح ما بني 7489 و9243 مقارنة  يف عام 2011 

عام 2010م مما يعك�ص انخفا�ص معدل  التقلبات )معامل الختالف: 

3.3(. اأما بالن�ضبة اإىل املوؤ�ضرات املالية، فقد �ضهد كل من معدل ال�ضعر 

اإىل العائد ومعدل ريع ال�ضهم زيادة عام 2011م مقارنة بعام 2010م 

ب�ضكل يعك�ص اختالف اأمناط الكفاءة والفعالية.  
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Indicator 2010 2011 امل�ؤ�صرات

Market Index Closing (end-period) 8681.65 8779.03 اإقفال موؤ�ضر ال�ضوق )نهاية الفرتة(

Market Index Change (%) (point-to-point) 24.8 1.1 معدل تغرّي موؤ�ضر ال�ضوق )بح�ضب كل نقطة(

Market Index Range 6503-8816 7489-9243 نطاق موؤ�ضر ال�ضوق

Market Index Volatility (CV) 7.6 3.3 تقلبات موؤ�ضر ال�ضوق)معامل الختالف(

Number of Listed Companies 43 42 عدد ال�ضركات املدرجة

Market Capitalization (QR billion) 450.2 457.4 قيمة ال�ضوق الراأ�ضمالية )مليار ريال(

Market Capitalization (% of GDP) 97.1 72.4 قيمة ال�ضوق الراأ�ضمالية )% من الناجت املحلي الإجمايل(

Traded Value (QR billion) 67.2 83.4 القيمة املتداولة )مليار ريال(

Dividend Yield (%) (end-period) 3.09 3.69 معدل ريع ال�ضهم )%( ))نهاية الفرتة(

Price-Earning Ratio (times) (end-period) 12.58 13.00 معدل ال�ضعر اإىل الأرباح )مرة( )نهاية الفرتة(

CV: Coefficient of variation   

Source: Qatar Exchange website and Annual Report 2011. امل�ضدر: موقع بور�ضة قطر والتقرير ال�ضنوي 2011 

Table (6-11)
Qatar Exchange - Key Indicators

جدول رقم )6- 11(
بورصة قطر – المؤشرات الرئيسّية

Total value of the traded shares increased by 24.2%  
from QR 67.2 billion in 2010 to QR 83.4 billion in 2011. 
Trading volume increased by 9.9% to reach 2,302.8 million 
shares in 2011 from 2,094.4 million shares in 2010, while 
the number of transactions rose by 6.3% to reach 1,119,099 
transactions in 2011 from 1,052,392 transactions in 2010. 
Market capitalization increased by 1.6% to reach QR 457.4 
billion at end of 2011 from QR 450.2 billion at end of 2010, 
reflecting increase in share prices of listed companies. As a 
proportion of nominal GDP, however, market capitalization 
fell to 72.4% in 2011 from 97.1% in 2010 reflecting the 
sharp increase in nominal GDP during the year (Table No. 
6-11).

Market Listings and Qatar Exchange Activity 
in 2011

 In 2011, the First Finance Company was delisted under 
the Banking & Financial Institutions sector in the Qatar 

 67.2 من    %24.2 بن�ضبة  املتداولة  الأ�ضهم  قيمة  اإجمايل  ارتفع 

مليار ريال قطري يف عام 2010م اإىل 83.4  مليار ريال قطري يف عام 

2011م. وارتفع حجم التداول بن�ضبة 9.9% لي�ضل اإىل 2.302.8 مليون 

�ضهم يف 2011م مقارنة بـ 2.094.4مليون �ضهم يف 2010م، بينما ارتفع 

عدد  �ضفقات التداول بن�ضبة 6.3% لي�ضل اإىل 1.119.099 �ضفقة  يف 

عام 2011م مقارنة بـ 1.052.392  �ضفقة يف عام 2010م. ارتفعت 

ريال قطري يف  مليار  اإىل 457.4  لت�ضل  بن�ضبة %1.6  ال�ضوق  ر�ضملة 

نهاية عام 2011م مقارنة بـ 450.2 مليار ريال قطري يف نهاية 2010م، 

مما يعك�ص زيادة يف اأ�ضعار اأ�ضهم ال�ضركات املدرجة. وانخف�ضت ن�ضبة 

ر�ضملة ال�ضوق يف الناجت املحلي الإجمايل ال�ضمي لت�ضل اإىل 72.4% يف 

2011م من 97.1% يف 2010م  ليعك�ص بذلك الزيادة احلادة يف الناجت 

املحلي الإجمايل ال�ضمي خالل العام )اجلدول رقم 11-6(.

ال�سركات املدرجة ون�ساط التداول يف بور�سة قطر لعام 

2011م

للتمويل  الأوىل  �ــضــركــة  اأ�ــضــهــم  �ضطب  مت   ،2011 عـــام  خـــالل    

مت  حيث  قطر  بور�ضة  يف  واملالية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضريف  القطاع  �ضمن 
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Exchange as it was acquired by Barwa Bank. As a result, 
the number of listed companies reduced to 42 from 43 in 
the previous year (Table No. 6-12).

ا�ضتحواذها من قبل بنك بروة. ونتيجة لذلك، انخف�ص عدد ال�ضركات 

املدرجة من 43 اإىل 42 �ضركة عن العام ال�ضابق )اجلدول رقم 12-6(.

Sectors

عدد ال�صركات املدرجة

Number of Listed 
Companies

التغري

Change القطاعات

2010 2011
Banking & Financial Institutions 9 8 -1 البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Insurance 5 5 0 التاأمني

Industrial 7 7 0 ال�ضناعة

Services 22 22 0 اخلدمات

    Total 43 42 -1 املجم�ع

Source: Qatar Exchange. امل�ضدر: بور�ضة قطر

Table (6-12)
Sectoral Distribution of Listed Companies in 
Qatar Exchange

Table (6-13)
Qatar Exchange - Sectoral Indices

جدول رقم )6- 12(
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

جدول رقم )6- 13(
بورصة قطر- المؤشرات القطاعية

Market Performance of Sectors in 2011

The index of Banking & Financial Institutions was the 
only sector which remained in positive territory in 2011. 
It rose by 8.0 per cent at the end of 2011 from its level 
at end-2010 reflecting upbeat investor sentiments (Table 
No. 6-13). Amidst persistent global and regional concerns, 
the banking sector has remained well-capitalized and 
profitable, with comfortable asset quality.

اأداء قطاعات ال�سوق خالل 2011 م

حافظ قطاع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية  يف عام 2011م على موؤ�ضره 

الإيجابي، وقد ارتفع بن�ضبة 8.0% بنهاية 2011م مقارنة بنهاية ال�ضنة 

املا�ضية، ليعك�ص بذلك م�ضاعر امل�ضتثمر الإيجابية والتفاوؤلية )اجلدول 

رقم 6-13(. وو�ضط ا�ضتمرار املخاوف العاملية والإقليمية، ظل القطاع 

امل�ضريف مب�ضتوى جيد من الر�ضملة  والربحية، مع نوعية اأ�ضول جيدة.

Sector نهاية-2010

end-2010
نهاية-2011

end-2011
التغرّي 

% change
القطاعات

Banking & Financial 13580.55 14661.03 8.0 البنوك واملالية

Insurance 7217.46 6707.48 -7.1 التاأمني

Industrial 8283.09 8157.73 -1.5 ال�ضناعة

Services 5496.48 5001.92 -9.0 اخلدمات

Market Index 8681.65 8779.03 1.1 موؤ�ضر ال�ضوق

Source: Qatar Exchange.  امل�ضدر: بور�ضة قطر 
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Table (6-14)
Sectoral Distribution of Traded Shares in 
Qatar Exchange

جدول رقم )6- 14(
القطاعات الرئيسية حسب حركة التداول في 

بورصة قطر

In 2011, the Services sector continued to retain the first 
position in terms of its relative share in trading volume 
accounting for 55.9%, followed by the Banking & Financial 
Institutions sector at 33.7%, Industrial sector at 9.5% and 
the Insurance sector at 1.0% (Table No. 6-14). The share 
of Banking and Financial Institutions sector in total trading 
volume increased in 2011 as compared with the previous 
year, while the share of the other three sectors declined.

In terms of trading value, the Services sector also 
retained the first position in 2011 accounting for 41.7%, 
followed by Banking & Financial Institutions sector at 
40.2%. The Industrial sector ranked third at 16.6%, 
followed by the Insurance sector at 1.5%. As in trading 
volume, the share of Banking and Financial Institutions 
sector increased in 2011 as compared with the previous 
year, while the share of the rest of the sectors declined.

حافظ قطاع اخلدمات يف عام 2011م على املركز الأول من حيث 

قطاع  تاله   ،%55.9 بن�ضبة  وذلــك  التداول  حجم  يف  الن�ضبية  ح�ضته 

البنوك واملوؤ�ض�ضات املالّية بن�ضبة 33.7% بينما حافظ قطاع ال�ضناعة 

على املركز الثالث حيث �ضّكل ما ن�ضبته 9.5% وجاء قطاع التاأمني يف 

ح�ضة  وارتفعت   .)14-6 رقم  )اجلــدول   %1.0 بن�ضبة  الرابع  املركز 

حجم  يف  عــام  ب�ضكل  2011م  عــام  املالّية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  قطاع 

القطاعات  انخف�ضت ح�ضة  ال�ضابقة، يف حني  بال�ضنة  التداول مقارنة 

الثالث الأخرى.

تبواأ قطاع اخلدمات خالل عام 2011م املرتبة الأوىل من حيث قيمة 

واملوؤ�ض�ضات  البنوك  بن�ضبة 41.7% تاله قطاع  املتداولة وذلك  الأ�ضهم 

الثالثة  املرتبة  ال�ضناعة على  بن�ضبة 40.2%. كما حافظ قطاع  املالية 

املتداولة  لالأ�ضهم  الإجمالية  القيمة  من   %16.6 ن�ضبته  ما  �ضكل  حيث 

�ضعيد  على  اأما   .%1.5 بن�ضبة  الرابعة  املرتبة  يف  التاأمني  قطاع  وجاء 

املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  قطاع  ة  ح�ضّ ارتفعت  فقد  التداول،  حجم 

باقي  ة  ح�ضّ تراجعت  بينما  ال�ضابق  بالعام  مقارنة  2011م  عام  خالل 

القطاعات.

Sector 

Relative Share of the Total (%)
احل�صة الن�صبية من

2010القطاعات 2011

Volume
عدد الأ�صهم

Value
قيمة الأ�صهم

Transactions
عدد عمليات التداول

Volume
عدد الأ�صهم

Value
قيمة الأ�صهم

Transactions
عدد عمليات التداول

Banking and 
Financial Institutions

29.6 36.2 29.8 33.7 40.2 36.6
قطاع البنوك واملوؤ�ض�ضات 

املالية

Insurance 1.2 1.9 2.2 1.0 1.5 2.1 قطاع التاأمني

Industrial 12.3 18.2 16.3 9.5 16.6 14.8 قطاع  ال�ضناعة

Services 56.9 43.7 51.6 55.9 41.7 46.6 قطاع اخلدمات

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجم�ع

Source: Qatar Exchange. امل�ضدر: بور�ضة قطر
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The Services sector also led in terms of number of 
trading transactions during the year with a share of 46.6% 
of the total number of transactions, followed by the Banking 
& Financial Institutions sector at 36.6%, Industrial sector at 
14.8% and the Insurance sector at 2.1% (Table No. 6-14). 
As with trading volume and traded value, the share of the 
Banking and Financial Institutions sector increased in 2011 
as compared with the previous year, while those of the rest 
of the sectors declined.

In terms of share prices 16 companies ended the year 
with higher levels than those at the end of 2010, while 26 
companies’ share prices fell. Among the listed companies, 
Masraf Al Rayan led trading value during the year, 
accounting for 12.9% of the total trading value, followed 
by Industries Qatar at 12.5%. The Barwa Real Estate 
Company ranked third at 9.6%.

Net Profits of Listed Companies

Total profit of all companies listed in Qatar Exchange 
amounted to QR 38.4 billion in 2011, higher by 26.9% 
from QR 30.3 billion recorded in 2010 (Table No.6-15). 
10 companies made losses during 2011, while the rest 
recorded profits. Among the sectors, net profit of the 
Services sector declined by 2.2% in 2011 from the level 
of 2010, while those of the other sectors increased. The 
Industrial sector recorded the highest growth of 81.6% in 
2011, followed by the Banking and Financial Institutions 
sector at 22.2% and the Insurance sector at 5.2%.

اأتى قطاع اخلدمات اأي�ضًا يف املرتبة الأوىل من حيث عدد �ضفقات 

التداول خالل العام بن�ضبة 46.6% من اإجمايل عدد �ضفقات التداول 

تاله قطاع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية بن�ضبة 36.6% ثم قطاع ال�ضناعة 

رقم  بن�ضبة 2.1% )اجلدول  التاأمني  اإىل قطاع  و�ضوًل  بن�ضبة %14.8 

فقد  املتداولة،  الأ�ضهم  وقيمة  التداول  حجم  حيث  من  اأمــا   .)14-6

ارتفعت ح�ضة قطاع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية عام 2011م مقارنة مع 

ال�ضنة ال�ضابقة، يف حني انخف�ضت ح�ضة باقي القطاعات. 

على �ضعيد اأ�ضعار الأ�ضهم، اأقفل �ضعر ال�ضهم لـ 16 �ضركة مدرجة 

بعام  مقارنة  اأعلى  م�ضتويات  عند  العام  بنهاية  القطرية  البور�ضة  يف 

2010م يف حني �ضجلت 26 �ضركة انخفا�ضًا يف اأ�ضعار اأ�ضهمها. ومن بني 

ال�ضركات امل�ضجلة، تبواأ م�ضرف الريان املرتبة الأوىل من حيث حركة 

تبعته  التداول  قيمة  اإجمايل  من   %12.9 بن�ضبة  اأ�ضهمه  على  التداول 

�ضركة  بن�ضبة 12.5% وجاءت  الثانية  املرتبة  �ضركة �ضناعات قطر يف 

بروة العقارية يف املرتبة الثالثة بن�ضبة %9.6.

�سايف اأرباح ال�سركات املدرجة

2011م  عام  قطر  بور�ضة  يف  املدرجة  القطرية  ال�ضركات  حققت 

اأرباحًا اإجمالية بلغت 38.4 مليار ريال مقارنة بـ 30.3 مليار ريال يف 

ويتبني   .)15-6 رقم  )اجلــدول   %26.9 ن�ضبته  بارتفاع  ال�ضابق  العام 

حني  يف  اخل�ضائر،  �ضركات   10 تكبدت  2011م،  عــام  خــالل  اأنــه  هنا 

تراجع  القطاعات،  خمتلف  بني  ومن  اأرباحًا.  ال�ضركات  باقي  حققت 

�ضايف الربح اخلا�ص بقطاع اخلدمات خالل عام 2011م بن�ضبة بلغت 

منو  اأعلى  ال�ضناعة  قطاع  �ضجل  حني  يف  2010م  بعام  مقارنة   %2.2

عام 2011م بن�ضبة بلغت 81.6%، يليه قطاع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية 

بن�ضبة 22.2%  ثم قطاع التاأمني بن�ضبة %5.2. 
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Table (6-15)
Net Profits of Listed Companies

جدول رقم )6- 15(
صافي أرباح الشركات المدرجة

QR Millionمليون ريال

Top 10 companies accounted for about 78.7% of net 
profits in 2011. These companies include Industries Qatar, 
Qatar National Bank, United Development Company, Qatar 
Telecommunications, Commercial Bank of Qatar, Masraf 
Al Rayan, Qatar Islamic Bank, Qatar Electricity and Water, 
Barwa Real Estate and Doha Bank.

New Issues

In the primary market, approximately 130 million 
new shares worth QR 12.8 billion were issued in 2011 
as compared with about 53 million new shares worth QR 
1.1 billion issued in 2010. All the new issues offered for 
subscription in the primary market were in the form of 
Rights Issue to existing shareholders. 

Summing up, QE maintained its position as the best 
performing market in the GCC region for the second 
consecutive year in 2011.  The Qatari stock market could 
remain resilient to the geo-political uncertainties in the 
MENA region as well as global financial market shocks. 
Positive gains in QE Index in 2011 reflected strong domestic 
macroeconomic fundamentals, robust banking sector and 
upbeat business sentiment. Losses incurred by other sectors 
were offset by large gains by the Banking sector.  Market 
capitalization increased further in 2011 reflecting valuation 
gains. A notable feature of QE during the year was that it 
initiated a host of measures in improving market liquidity, 
enhancing market infrastructure and disseminating more 
real time information.

جممل  من   %78.7 عن  ن�ضبته  تزيد  مبا  �ضركات  ع�ضر  ا�ضتاأثرت 

�ضناعات  التايل:  ال�ضكل  على  وهي  2011م  العام  يف  املحققة  الأربــاح 

البنك  قطر،  ات�ضالت  للتنمية،  املتحدة  الوطني،  قطر  بنك  قطر، 

�ضركة  الإ�ضالمي،  قطر  م�ضرف  الريان،  م�ضرف  القطري،  التجاري 

املاء والكهرباء القطرية، �ضركة بروة العقارّية وبنك الدوحة.

االإ�سدارات اجلديدة

بقيمة  جديد  �ضهم  مليون   130 حــوايل  طــرح  2011م  عــام  �ضهد 

12.8 مليار ريال يف ال�ضوق الأ�ضا�ضية مقارنة بحوايل 53 مليون �ضهم 

كافة  اإ�ضدارها عام 2010م.  ريال قطري مت  مليار  بقيمة 1.1  جديد 

اأولوية للم�ضاهمني  اأ�ضهم حقوق  الإ�ضدارات اجلديدة كانت على �ضكل 

احلاليني. 

كاأف�ضل  مكانتها  على  قطر  بور�ضة  حافظت  تقّدم،  ملا  تلخي�ضًا 

لل�ضنة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  الأداء  حيث  مــن  الأ�ــضــواق 

بور�ضة  ت�ضتمر  اأن  بالتايل،  ميكن  التوايل خالل 2011م.  الثانية على 

قطر  مبعزل عن التاأثري ال�ضلبي  للتوترات ال�ضيا�ضية يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط واأفريقيا وتبعات الأزمات املالية العاملية . وقد عك�ضت املكا�ضب 

الإيجابية التي حققها موؤ�ضر بور�ضة قطر عام  2011م قوة اأ�ضا�ضيات 

القت�ضاد الكلي املحلي والقطاع امل�ضريف وامل�ضاعر التفاوؤلية اخلا�ضة 

فقد  الأخــرى  القطاعات  تكبدتها  التي  اخل�ضائر  اأما  الأعمال.  بقطاع 

عّو�ضتها املكا�ضب الكبرية التي حققها القطاع امل�ضريف. ارتفعت قيمة 

التقييم.  يعك�ص مكا�ضب  العام 2011م، مما  الراأ�ضمالية خالل  ال�ضوق 

متّيزت بور�ضة قطر خالل العام بطرح جمموعة من التدابري لتح�ضني 

�ضيولة ال�ضوق وبنيتها الأ�ضا�ضية ون�ضر معلومات اأكرث يف الوقت احلقيقي. 

Sector
Net Profit

�صايف الربح

% Change
التغري (%)

2010 2011 2010 2011 القطاعات

Banking and Financial Institutions 12266 14990 24.1 22.2 البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Insurance 890 936 7.1 5.2 التاأمني

Industrial 6876 12488 11.6 81.6 ال�ضناعة

Services 10252 10029 -37.9 -2.2 اخلدمات

Total 30283 38443 -9.3 26.9 املجموع

Source: Qatar Exchange. امل�ضدر: بور�ضة قطر 

ل يت�ضمن اإجمايل الأرباح �ضركة الأوىل للتمويل   مالحظة: 

وفودافون  

Note: Total profits do not include First Finance Company 
 and Vodafone.
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جدول رقم )1-7(
مؤشر انفتاح دولة قطر

Table (7-1)
The Indicator of Qatar’s Openness

QR Million مليون ريال

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البيان

Exports of goods (F.O.B) 161,821 244,999 174,745 272,309 416,047 ال�ضادرات ال�ضلعية )فوب(

Imports of goods (C.I.F ) 85,284 101,556 90,716 84,593 108,791 الواردات ال�ضلعية )�ضيف(

Foreign Trade 247,105 346,555 265,461 356,902 524,838 اإجمايل التجارة اخلارجية

GDP 290,151 419,582 355,986 463,489 631,609 الناجت املحلي الإجمايل

Indicator of Openness (%) 85.2 82.6 74.6 77.0 83.1 موؤ�ضر النفتاح )%( 

Introduction

Balance of payments (BOP) is one among the most 
important indicator of economic and political stability of 
any country. It summarizes all cross border transactions of 
the country with rest of the world during a specific period. 
Current chapter reviews the developments in foreign trade, 
exchange rate and balance of payments during the year 
2011 with analytical remarks. A special note on Qatar’s 
achievement in 2011 for compiling balance of payments in 
the standard format is also presented (Box No. 7).

Foreign Trade

Foreign trade plays an important role in Qatar’s 
expanding economy. In 2011, due to high oil price and 
increase in production, country’s exports of goods showed 
positive growth while imports increased marginally as 
compared to previous year. Foreign trade figures for 2011 
indicate that the exchange of goods between Qatar with 
rest of the world grew considerably, reflecting the robust 
economic growth in Qatar. Qatar’s foreign trade (sum of 
exports and imports) reached QR 524.8 billion, recording 
a robust growth of 47.1%. Accordingly the indicator of 
the openness (i.e. ratio of foreign trade to country’s GDP) 
increased by 6.1% in 2011 compared to previous year 
(Table 7-1).

املقدمة

اأهم موؤ�ضرات ال�ضتقرار القت�ضادي  يعتر ميزان املدفوعات من 

التي  القت�ضادية  املعامالت  يلخ�ص جميع  دولة، حيث  لأي  وال�ضيا�ضي 

هذا  ي�ضتعر�ص  اأخرى خالل فرتة حمددة.  ودولة  معينة  دولة  بني  تتم 

وميزان  ال�ضرف  و�ضعر  اخلارجية  التجارة  التطورات يف  اأهم  الف�ضل 

يعر�ص  كما  لها.  التحليلية  املعاجلة  مع  2011م  عام  خالل  املدفوعات 

الإطار رقم )7( اأهم اإجنازات دولة قطر لعام 2011م يف جتميع بيانات 

ميزان املدفوعات بح�ضب  املعايري الدولية.

التجارة اخلارجية

قطر  دولـــة  اقت�ضاد  يف  حــيــويــًا  دورًا  اخلــارجــيــة  الــتــجــارة  تلعب 

املتو�ضع. يف عام 2011م، ونظرًا لرتفاع اأ�ضعار النفط وزيادة الإنتاج، 

الواردات  ارتفعت  حني  يف  اإيجابيًا،  منوًا  ال�ضلعية  ال�ضادرات  اأظهرت 

للتجارة  امل�ضجلة  الأرقام  وت�ضري  ال�ضابق.  بالعام  مقارنة  طفيف  ب�ضكل 

اأن املبادلت ال�ضلعية بني دولة قطر والدول  اخلارجية يف عام 2011م 

الأخرى �ضّجلت ارتفاعًا كبريًا، مما عك�ص متانة النمو القت�ضادي بدولة 

قطر. واأظهرت التجارة اخلارجية بدولة قطر )ال�ضادرات ال�ضلعية + 

الواردات ال�ضلعية( منوًا قويًا خالل عام 2011م بلغ 524.8 مليار ريال 

قطري، اأي مبعدل 47.1%. كما ارتفع موؤ�ضر النفتاح )جمموع التجارة 

اخلارجية اإىل معدل الناجت املحلي الإجمايل( بن�ضبة 6.1% عام 2011م 

مقارنة بالعام ال�ضابق )اجلدول رقم 1-7(.
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It is worthwhile to mention here that foreign trade is 
growing significantly in recent years on account of the 
existing and ongoing infrastructure projects. During 2011, 
exports of goods grew by 52.8% to reach QR 416.0 billion 
and import of goods reached QR 108.8 billion with 28.6% 
growth over the previous year. The growth in foreign trade 
thus exceeded the growth in GDP during the current year.

جتدر الإ�ضارة اإىل اأن التجارة اخلارجية حققت منوًا كبريًا خالل 

وامل�ضتمرة.  احلالية  التحتية  البنية  مل�ضاريع  نتيجة  الأخــرية  ال�ضنوات 

 %52.8 بن�ضبة  منوًا  ال�ضلعية  ال�ضادرات  اأظهرت  2011م،  عام  خالل 

لت�ضل اإىل 416.0 مليار ريال قطري، يف حني بلغت الواردات ال�ضلعية 

108.8 مليار ريال قطري، اأي مبعدل منو بلغ 28.6% عن العام ال�ضابق. 

يف  النمو  جتاوز  اخلارجية  التجارة  حققته  الذي  النمو  فاإن  وبالتايل، 

الناجت املحلي الإجمايل خالل العام اجلاري. 

Figure No. (7-1)
Indicator of Qatar's Openness

�سكل رقم )1-7(

موؤ�سر االنفتاح القطري
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Box No. (7)

Recent Developments In Balance Of 
Payments

Qatar Central Bank has undertaken various steps to 
improve the compilation of BoP statistics as recommended 
by the IMF Article IV consultation. Towards this, Technical 
Assistance(TA) from IMF is invited and series of discussion 
held during September 2010. As per the recommendation 
of the TA, the coverage and compilation procedures are 
being improved. Accordingly, Qatar started compiling BoP 
in the international standard format from the year 2011 
onwards. Below are the major developments during 2011: 

• Road map prepared to implement TA mission 
recommendations

اإطار رقم )7 (

 التطورات االأخرية يف ميزان املدفوعات 

اتخذ م�ضرف قطر املركزي خطوات عديدة لتح�ضني عملية جمع 

الرابعة"  املــادة  "م�ضاورات  على  بناء  املدفوعات  ميزان  اإح�ضاءات 

اخلا�ضة ب�ضندوق النقد الدويل. ويف هذا ال�ضدد، مت طلب احل�ضول 

�ضل�ضلة مناق�ضات  الدويل وعقد  النقد  فنية من �ضندوق  على م�ضاعدة 

خالل �ضبتمر 2010م. ووفقًا لتو�ضية فريق امل�ضاعدة الفنية، مت حت�ضني 

قطر  دولة  بــداأت  وعليه،  البيانات.  وجتميع  املالية  التغطية  اإجــراءات 

بعملية جتميع بيانات ميزان املدفوعات وفق املعايري الدولية اعتبارًا من 

العام 2011م. يف ما يلي اأدناه اأبرز التطورات خالل عام 2011م:

الفنية. امل�ضاعدة  فريق  تو�ضيات  لتطبيق  طريق  خريطة  • اإعداد 

موؤ�ضر النفتاح )%(
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• Conducted field visits with selected banks, exchange 
houses, petroleum companies and finance companies for 
the  feasibility study

• Conducted workshop for explaining the importance of 
balance of payments and clarifying concepts and definitions 
related various reporting forms for reporting entities.

• Provided guidelines for International transactions 
reporting systems (ITRS) for banks, exchange houses which 
in turn helped in improving the compilation of current 
account.

• Provided new reporting forms and guidelines for 
companies which helped in compiling the financial account 
primarily. 

• Attempts made to compile financial account as 
required by the international standard format given by IMF

• Coordination between reporting agencies improved 
and many data sources identified to improve coverage 
which are in the reporting process. 

• The presentation of BoP restructured in line 
with international standard guidelines prescribed by 
International Monetary Fund (IMF).  

• As a result of above developments in the external 
sector statistics, IMF published Qatar’s BoP data in the 
International Financial statistic (IFS) for the first time in 
January, 2012.

ال�ضرافة  وحمال  البنوك  من  عدد  مع  ميدانية  زيارات  • اإجراء 
و�ضركات النفط والتمويل واإعداد درا�ضة جدوى.

وتو�ضيح  املدفوعات  ميزان  اأهمية  ل�ضرح  عمل  ور�ضة  عقد   •
الكيانات  من  الإبــالغ  بنماذج  املرتبطة  والتعاريف  املفاهيم  خمتلف 

امللزمة بالإبالغ.

الدولية   املعامالت  بيانات  اإبــالغ  لنظام  اإر�ضادي  دليل  و�ضع   •
جتميع  حت�ضني  يف  بــدورهــا  �ضاهمت  التي  ال�ضرافة  وحمــال  للبنوك 

احل�ضاب اجلاري.

�ضاعد  مما  لل�ضركات  جديدة  وتعليمات  اإبــالغ  منــاذج  توفري   •
ب�ضكل اأ�ضا�ضي على جتميع بيانات احل�ضاب املايل.

وفق  مطلوب  هو  كما  املايل  احل�ضاب  بيانات  جتميع  حماولة   •
املعايري الدولية املحددة من قبل �ضندوق النقد الدويل.

عملت  كما  حت�ضنًا،  الإبالغ  جهات  بني  التن�ضيق  عملية  • �ضهدت 
خمتلف م�ضادر البيانات على حت�ضني التغطية خالل عملية الإبالغ.

يتوافق  مبا  املدفوعات  ميزان  عر�ص  طريقة  تنظيم  اإعادة  • مت 
مع املبادئ التوجيهية الدولية القيا�ضية التي ن�ص عليها �ضندوق النقد 

الدويل.

ن�ضر  اخلــارجــي،  القطاع  اإح�ضائيات  يف  للتطورات  نتيجة   •
قطر  بدولة  اخلا�ضة  املدفوعات  ميزان  بيانات  الدويل  النقد  �ضندوق 

يف الإح�ضاءات املالية الدولية للمرة الأوىل خالل يناير 2012م.

Qatari Riyal Exchange Rate

The Qatari Riyal continued to be pegged against US 
Dollar at an exchange rate of QR 3.64 per US Dollar. The 
policy of pegging Qatari Riyal against the US Dollar was 
approved by an Emiri Decree issued in July 2001. The 
strategy of the pegging Qatari Riyal against the US Dollar 
has succeeded in maintaining a stable value of the Riyal for 
more than a decade, which supported the Qatari economy 
in avoiding volatility in prices.

�سعر �سرف الريال القطري

ا�ضتمر م�ضرف قطر املركزي يف تبني �ضيا�ضة تثبيت �ضعر �ضرف 

الريال القطري مقابل الدولر الأمريكي ب�ضعر و�ضطي قدره 3.64 رياًل 

لكل دولر. ويالحظ اأن �ضيا�ضة ربط الريال القطري بالدولر الأمريكي 

جنحت  وقــد  2001م.  يوليو  �ضهر  يف  اأمـــريي  مبر�ضوم  اعتمدت  قــد 

الأمريكي يف احلفاظ على  بالدولر  القطري  الريال  اإ�ضرتاتيجية ربط 

الزمن، مما  اأكرث من عقد من  القطري على مدى  الريال  قيمة  ثبات 

حقق دعمًا لالقت�ضاد القطري يف جتنب خماطر تقلبات الأ�ضعار.
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جدول رقم )2-7(
سعر صرف الريال القطري

Table (7-2)
Qatari Riyal Exchange Rate

Main Currencies Period 2007 2008 2009 2010 2011 الفــــرتة العمالت الرئي�صية

Euro ∈
Period Average 4.9820 5.3320 5.0567 4.8209 5.0601 متو�ضط الفرتة

اليورو

End of Period 5.3584 5.0658 5.2438 4.8638 4.7098 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average 3.0912 3.5217 3.8901 4.1467 4.5610 متو�ضط الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period 3.1930 4.0110 3.9539 4.4690 4.6835 نهاية الفرتة

Sterling Pound£ 
Period Average 7.2833 6.6916 5.6705 5.6244 5.8320 متو�ضط الفرتة

اجلنيه الإ�ضرتليني

End of Period 7.2924 5.3064 5.8950 5.6984 5.6278 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average 3.0324 3.3608 3.3452 3.4902 4.0989 متو�ضط الفرتة

الفرنك ال�ضوي�ضري

End of Period 3.2341 3.4220 3.5323 3.8740 3.8686 نهاية الفرتة

One SDR End of Period 5.7521 5.6066 5.7064 5.6057 5.5884 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

Source: IFS امل�ضدر:الإح�ضاءات املالية الدولية

QR ريال قطري

Annual change indicator has been examined to observe 
the vulnerability of Qatari Riyal against major international 
currencies and SDR. It is observed that average exchange 
rate of QR depreciated against all major currencies 
during the current year. Average exchange rate of QR 
depreciated against Euro at the rate of 4.7% in 2011 vis-à-
vis appreciation of 4.9% in 2010. Depreciation of 9.1% vis-
à-vis depreciation of 6.2% in 2010 against Japanese Yen 
(100), depreciation at the rate of 3.6% vis-à-vis appreciation 
of 0.8% in 2010 against Sterling Pound, and depreciation 
at the rate of 14.8% in 2011 vis-à-vis depreciation of 4.2% 
in 2010 against Swiss Franc is also observed.

مت اعتماد موؤ�ضر التغري ال�ضنوي ملراقبة مدى تاأثر الريال القطري 

بالعمالت الدولية الرئي�ضية وحقوق ال�ضحب اخلا�ضة. وي�ضري ذلك اإىل 

م�ضتوى  العام  هذا  �ضّجل  الذي  القطري  الريال  �ضرف  �ضعر  متو�ضط 

تراجع  وقد  العام.  هذا  خالل  الرئي�ضية  العمالت  كافة  اأمــام  تراجع 

متو�ضط �ضعر �ضرف الريال القطري مقابل اليورو خالل عام 2011م 

بنحو 4.7% مقابل م�ضتوى حت�ضن بنحو 4.9% يف عام 2010م، وم�ضتوى 

تراجع  م�ضتوى  مقابل  بنحو%9.1   )100( الياباين  الني  اأمــام  تراجع 

اأمام   %3.6 مبعدل  تراجعًا  �ضجل  كما  2010م،  عام  يف   %6.2 بنحو 

اجلنيه الإ�ضرتليني مقابل م�ضتوى حت�ضن بنحو 0.8% يف عام 2010م، 

وقد �ضهد تراجعًا بنحو 14.8% اأمام الفرنك ال�ضوي�ضري يف عام 2011م 

مقابل م�ضتوى تراجع بنحو 4.2% يف عام 2010م.

جدول رقم )3-7(
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

Table (7-3)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

Main Currencies Period 2007 2008 2009 2010 2011 الفــــرتة العمالت الرئي�صية

Euro ∈
Period Average -8.3 -6.6 5.4 4.9 -4.7 متو�ضط الفرتة

اليورو

End of Period -10.5 5.8 -3.4 7.8 3.3 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average 1.3 -12.2 -9.5 -6.2 -9.1 متو�ضط الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period -4.2 -20.4 1.4 -11.5 -4.6 نهاية الفرتة

Sterling Pound £ 
Period Average -8.0 8.8 18.0 0.8 -3.6 متو�ضط الفرتة

اجلنيه الإ�ضرتليني

End of Period -2.0 37.4 -10.0 3.4 1.3 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average -4.3 -9.8 0.5 -4.2 -14.8 متو�ضط الفرتة

الفرنك ال�ضوي�ضري

End of Period -7.8 -5.5 -3.1 -8.8 0.1 نهاية الفرتة

One SDR End of Period -4.8 2.6 -1.7 1.8 0.3 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

%
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Moreover, while focusing on end of period exchange 
rate of Qatar Riyal, in 2011, Qatari Riyal appreciated against 
Euro at the highest rate of 3.3% vis-à-vis appreciation of 
7.8% in 2010, showed the highest depreciation of 4.6% 
vis-à-vis depreciation of 11.5% in 2010 against Japanese 
Yen (100), depreciated at the rate of 3.6% in 2011 vis-à-
vis the appreciation of 0.8% in 2010 for Sterling Pound, 
and an appreciation  of 0.1%  vis-à-vis depreciation of 
8.8% in 2010 for Swiss Franc. Finally for SDR, Qatari riyal 
appreciated at the rate of 0.3% vis-à-vis depreciation of 
1.8% in 2010.

�ضرف  فرتة  نهاية  معدل  على  الرتكيز  ومع  ذلــك،  اإىل  بالإ�ضافة 

ارتفاع  معدل  اأعلى  اأظهر  والذي  2011م،  عام  خالل  القطري  الريال 

اأمام اليورو بنحو 3.3% مقابل م�ضتوى حت�ضن بنحو 7.8% عام 2010م، 

كما �ضجل اأعلى م�ضتوى تراجع مبعدل 4.6% اأمام الني الياباين )100( 

مقابل م�ضتوى تراجع مبعدل 11.5% عام 2010م، وتراجع كذلك مبعدل 

3.6% عام 2011م اأمام اجلنيه الإ�ضرتليني مقابل م�ضتوى ارتفاع بنحو 

الفرنك  اأمام  بنحو 0.1% عام 2011م  ارتفع  ثم  0.8% عام 2010م، 

حقق  اأخريًا  ثم  2010م،  عام   %8.8 مبعدل  تراجع  مقابل  ال�ضوي�ضري 

ارتفاعًا اأمام وحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة بنحو 0.3% مقابل تراجع 

مبعدل 1.8% عام 2010م.

Figure No. (7-2)
Annual Changes in QR Exchange Rate

�سكل رقم )2-7(
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Balance Of Payments

Preliminary estimates of Balance of Payments for the 
state of Qatar stood at a deficit of QR 52.2 billion in 2011, 
reflecting a decrease of 218.0% from the surplus of QR 
44.4 billion of previous year and were mainly on account 
high deficit recorded in the financial account.  Current 
account surplus increased at a rate of 118.4% to reach QR 
189.2 billion during 2011 from the level QR 86.6 billion of 
the preceding year.  Capital and Financial account balance 
remained in deficit and stood at QR 227.8 billion against 
deficit of QR 38.9 billion reported in 2010. As a result of 
these developments, international reserves declined 
equivalent to the deficit in the overall balance. Further, 

ميزان املدفوعات القطري

املدفوعات  مــيــزان  يف  العجز  اأن  اإىل  الأولــيــة  التقديرات  ت�ضري 

القطري قد بلغ 52.2 مليار ريال قطري يف عام 2011م، الأمر الذي 

املا�ضي  العام  يف  الفائ�ص  قيمة  من   %218.0 بن�ضبة  انخفا�ضًا  يعك�ص 

ارتفاع  اإىل  اأ�ضا�ضًا  بلغت 44.4 مليار ريال قطري، ويرجع ذلك  والتي 

الفائ�ص يف احل�ضاب  العجز يف احل�ضاب املايل. وقد قفز معدل  ن�ضبة 

ريال قطري خالل  مليار  اإىل 189.2  لي�ضل  بن�ضبة %118.4  اجلاري 

عام 2011م مقارنة مببلغ 86.6 مليار ريال قطري العام املا�ضي. وقد 

ظل احل�ضاب الراأ�ضمايل واملايل يعاين عجزًا، حيث بلغت قيمته 227.8 

ريال قطري خالل  مليار  بقيمة 38.9  ريال قطري مقابل عجز  مليار 

الدولية  الحتياطيات  تراجعت  التطورات،  لهذه  ونتيجة  2010م.  عام 

بقيمة تعادل قيمة العجز يف اإجمايل ميزان املدفوعات. بالإ�ضافة اإىل 

اليورو الني الياباين)كل مائة( اجلنية الإ�ضرتليني الفرنك ال�ضوي�ضري

وحدة حقوق 

ال�ضحب اخلا�ضة

(%
)
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overall balance represented 8.3% of country’s GDP in 2011; 
details are presented in Table (7-4) and Figure (7-3).

الإجمايل  الناجت  من   %8.3 ي�ضكل  الــذي  املدفوعات  ميزان  اإجمايل 

املحلي لدولة قطر. فيما يلي اإي�ضاحًا للتفا�ضيل من خالل اجلدول )7 

.)3 –  7( وال�ضكل   )4 –

Table (7-4)
Balance of Payments

جدول رقم )4-7(
 ميزان المدفوعات

 QR Millionمليون ريال

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البند

Current Account 41,706 96,804 23,255 86,622 189,200 ر�ضيد احل�ضاب اجلاري

Capital and Financial Account -24,779 -87,308 2,197 -38,868 -227,805 احل�ضاب الراأ�ضمايل واملايل

Overall Balance 14,145 1,623 30,258 44,393 -52,211 فائ�ص ميزان املدفوعات

Overall Balance / GDP (%) 4.9 0.4 8.5 9.6 -8.3 فائ�ص ميزان املدفوعات/  الناجت املحلي الإجمايل )%(

Figure No. (7-3)
Qatar' Balance of Payments

�سكل رقم )3-7(
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Current Account

As volume of exports increased, the current account 
(CA) recorded a substantial surplus of QR 189.2 billion 
in 2011, compared to QR 86.6 billion of 2010. Further, as 
like previous years, major components of current account 
registered deficits except for Goods account.  The strong 
growth in exports of goods during the year 2011 actually 
supported the increase in the current account surplus 
despite a significant increase in net outflows from services, 
income and current transfers. The net inflow showed the 
high surplus in Goods account valued at QR 318.0 billion 
followed by the surplus QR 196.1 billion of 2010 and the 
net outflows due to services, official income and current 
transfer’s amounted QR 128.8 billion during the current 
year, reflecting 17.7% increase from the figures of 2010.  
Because of these developments, Current account surplus 
increased double the level a year before.   The current 
account balance ratio to GDP had grown up to 30.0% in 
2011 from 18.7% of 2010.

احل�ساب اجلاري

فائ�ضًا  اجلاري  احل�ضاب  �ضجل  ال�ضادرات،  حجم  لرتفاع  نتيجة 

مقابل  2011م  عام  يف  قطري  ريال  مليار   189.2 قيمته  بلغت  كبريًا 

يف  وكما  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  2010م.  عام  يف  قطري  ريــال  مليار   86.6

عجزًا  اجلاري  للح�ضاب  الرئي�ضية  املكونات  �ضجلت  ال�ضابقة،  الأعــوام 

با�ضتثناء ح�ضاب ال�ضلع. على الرغم من النمو امللحوظ يف �ضايف التدفق 

التحويالت  وح�ضاب  الدخل  وح�ضاب  اخلدمات  ح�ضاب  من  ال�ضادر 

خالل  ال�ضلعية  ال�ضادرات  �ضهدته  الذي  القوي  النمو  �ضاهم  اجلارية، 

عام 2011م يف دعم ارتفاع فائ�ص احل�ضاب اجلاري. وقد اأظهر �ضايف 

 318.0 بلغ  حيث  ال�ضلع،  ح�ضاب  يف  الفائ�ص  ارتفاع  ال�ضادر  التدفق 

تبعه فائ�ص بقيمة 196.1 مليار ريال قطري عام  مليار ريال قطري، 

2010م، كما بلغ  �ضايف التدفق النا�ضئ عن ح�ضاب اخلدمات والدخل 

العام  ريال قطري خالل  مليار  اجلارية 128.8  والتحويالت  الر�ضمي 

2010م.  عــام  نتائج  عن   %17.7 بن�ضبة  زيــادة  يعك�ص  مما  ــاري،  اجل

ونتيجة لهذه التطورات، ت�ضاعف فائ�ص احل�ضاب اجلاري عن م�ضتواه 

الناجت املحلي  اإىل  ن�ضبة احل�ضاب اجلاري  قبل عام واحد. كما حققت 

الإجمايل منوًا من 18.7% يف عام 2010م لت�ضل اإىل 30.0% يف عام 

2011م.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-5)
Current Account

جدول رقم )5-7(
 الحساب الجاري

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البند

Goods 84,989 153,507 93,019 196,099 318,037 ال�ضلع

Services -14,074 -13,819 -14,255 -21,000 -34,482 اخلدمات

Income -15,430 -24,614 -34,262 -47,115 -48,306 الدخل

Current Transfers -13,779 -18,270 -21,247 -41,362 -46,048 التحويالت اجلارية

CA Balance 41,706 96,804 23,255 86,622 189,200 ر�ضيد احل�ضاب اجلاري

CA / GDP (%) 14.4 23.1 6.5 18.7 30.0 ر�ضيد احل�ضاب اجلاري/ الناجت املحلي الإجمايل)%(
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Trade Balance

The balance of trade is typically the most important 
component of the current account as changes in the 
patterns of trade being the key drivers for the developments 
in current account balance. The major contributor to the 
high increase in current account surplus in the current year 
is stemmed from the large surplus recorded in the Goods 
Account. The external merchandise account benefited from 
increased export of LNG and condensates reflecting higher 
international oil prices.  The increase in trade surplus is 
attributed to the increase in the value of exports of goods 
at a faster rate than imports of goods. Trade balance as a 
share to country’s GDP grew by 50.3% in 2011 from 42.3% 
observed in 2010. 

امليزان التجاري

احل�ضاب  مكونات  من  مكّون  اأهــم  اإجماًل  التجاري  امليزان  يعتر 

اجلاري، حيث ُتَعّد اأمناط التجارة املحرك الرئي�ضي للتطورات يف ر�ضيد 

احل�ضاب اجلاري. كما يعتر العامل الرئي�ضي امل�ضاهم يف ارتفاع م�ضتوى 

عن  نا�ضئًا  اجلــاري  العام  خالل  اجلــاري  احل�ضاب  فائ�ص  يف  الزيادة 

ال�ضلع. وقد كان لرتفاع �ضادرات  الفائ�ص الكبري الذي �ضجله ح�ضاب 

الغاز الطبيعي امل�ضال واملتكثفات مردودًا على ح�ضاب ال�ضلع اخلارجية، 

فائ�ص  يف  النمو  ويــعــزى  العاملية.  النفط  اأ�ضعار  زيـــادة  يعك�ص  ممــا 

امليزان التجاري اإىل ارتفاع قيمة ال�ضادرات ال�ضلعية مبعدل اأ�ضرع من 

الواردات ال�ضلعية. وقد �ضجل ح�ضاب امليزان التجاري اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل منوًا بن�ضبة 50.3% يف عام 2011م مقارنة بن�ضبة 42.3% يف 

عام 2010م.

Table (7-6)
Trade Balance (Goods Account)

جدول رقم )6-7(
 الميزان التجاري )تجارة السلع(

 QR Millionمليون ريال

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البند

Exports(FOB) 161,821 244,999 174,745 272,309 416,047 ال�صادرات (ف�ب)

- Natural Gas (Including Condensates) 70,021 122,205 92,466 151,335 258,789 - الغاز الطبيعي)يت�ضمن املكثفات(

- Oil 69,820 93,769 57,314 73,503 96,112 - النفط

- Other Exports 20,053 25,875 20,717 40,153 55,555 - �ضادرات اأخرى

- Re Exports 1,927 3,150 4,248 7,318 5,591 - اإعادة الت�ضدير

Imports (FOB) -76,832 -91,492 -81,726 -76,210 -98,010 ال�اردات (ف�ب)

Trade Balance 84,989 153,507 93,019 196,099 318,037 ر�صيد امليزان التجاري

Trade Balance/GDP (%) 29.3 36.6 26.1 42.3 50.3
ر�صيد امليزان التجاري/الناجت املحلي 

الإجمايل(%)

Exports of goods in 2011 recorded growth of 52.8% 
during the year as compared to a growth of 55.8% in 
last year, owing to the rise in oil prices and increase in 
production. Natural gas exports including condensates 
continued to dominate in exports and reached QR 258.8 
billion, up by 71.0% with a high increase of QR 107.5 billion 
in 2011.  In this regard, it is worthwhile to mention that 
country’s visionary target of production of LNG of 77 million 
tons per annum achieved during 2011.  Further, the relative 
share of natural gas exports to total exports increased to 
62.1% in 2011 and the same for other exports including re-

 %52.8 بلغ  منوًا  2011م  عام  خالل  ال�ضلعية  ال�ضادرات  �ضجلت 

لرتفاع  نظرًا  وذلــك  املا�ضي،  العام  يف   %55.8 مبقدار  بنمو  مقارنة 

اأ�ضعار النفط وزيادة الإنتاج. تابعت �ضادرات الغاز الطبيعي مبا فيها 

مليار  بلغت 258.8  ال�ضادرات، حيث  اإجمايل  تقدمها على  املتكثفات 

ريال قطري، اأي مبعدل ارتفاع بلغ 71.0%، مع م�ضتوى منو مرتفع بلغ 

107.5 مليار ريال قطري عام 2011م. وجتدر الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد 

اإىل حتقيق دولة قطر هدفها املن�ضود من اإنتاج 77 مليون طن �ضنويًا من 

احل�ضة  ارتفاع  اإىل  بالإ�ضافة  2011م.  عام  يف  امل�ضال  الطبيعي  الغاز 

الن�ضبية ل�ضادرات الغاز الطبيعي اإىل اإجمايل ال�ضادرات اإىل %62.1 
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exports slightly declined as compared to previous year. The 
other exports of goods includes exports of petrochemicals, 
refined products, Iron and Steel, chemical fertilizers, etc 
and import of goods increased at the rate of 28.6% over 
previous year to reach QR 98.0 billion in 2011.

مبا  الأخــرى  لل�ضادرات  الن�ضبية  احل�ضة  جانب  اإىل  2011م،  عام  يف 

بالعام  تراجعًا طفيفًا مقارنة  التي �ضهدت  الت�ضدير  اإعادة  ن�ضبة  فيها 

ال�ضادرات من  فيها  الأخرى مبا  ال�ضلعية  ال�ضادرات  اأن  كما  املا�ضي. 

والأ�ضمدة  وال�ضلب،  واحلديد  املكررة،  واملنتجات  البرتوكيماويات، 

الكيميائية وغريها من ال�ضادرات، بالإ�ضافة اإىل الواردات ال�ضلعية قد 

�ضهدت ارتفاعًا يف معدلها بلغ 28.6% مقارنة بالعام املا�ضي لت�ضل اإىل 

98.0 مليار ريال قطري.

Figure No. (7-4)
Trade Balance

�سكل رقم )4-7(

امليزان التجاري

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

-100,000

-200,000

2007

Exports (FOB) Imports (FOB) Trade Balance

2008 2009 2010 2011

ال�ضادرات)فوب( الواردات)فوب( امليزان التجاري

ال
 ري

ون
لي

م
Q

R 
M

ill
io

n 



Thirty Fifth Annual Report 2011التقرير السنوي الخامس والثالثون 1542011

Foreign Trade and Balance of Paymentsالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

Services Account

All major services including Travel, Transportation 
recorded deficits at various levels during 2011. The highest 
deficit is for transportation services. As a result of these 
developments, service account deficit reached QR 34.5 
billion, an increase of 64.2% during 2011 from 47.3% 
observed a year before; details are presented in Table (7-7).

ح�ساب اخلدمات

�ضجلت جميع اخلدمات الرئي�ضية مبا فيها خدمات ال�ضفر والنقل 

خدمات  �ضهدت  حيث  2011م،  عام  خالل  خمتلفة  مب�ضتويات  عجزًا 

العجز  قيمة  بلغت  التطورات،  لهذه  ونتيجة  م�ضتوى عجز.  اأعلى  النقل 

اأي مبعدل زيادة قدره  يف ح�ضاب اخلدمات 34.5 مليار ريال قطري، 

املا�ضي.  العام  يف   %47.3 بن�ضبة  مقارنة  2011م  عام  خالل   %64.2

وفيما يلي يو�ضح اجلدول )7 – 7( تفا�ضيل ذلك.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-7)
Services Account

جدول رقم )7-7(
حساب الخدمات

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البند

Services(Credit) 13,075 12,468 7,288 10,961 26,913 اخلدمات (دائن)

- Travel 101 529 650 2,124 4,257 - ال�ضفر

- Transportation 10,293 7,259 5,765 6,378 14,300 - النقل

- Others 2,681 4,680 873 2,459 8,356 - خدمات اأخرى

Services(Debit) -27,149 -26,287 -21,543 -31,961 -61,395 اخلدمات (مدين)

- Travel -4,594 -5,288 -1,752 -1,959 -6,579 - ال�ضفر

- Transportation -18,345 -12,281 -14,195 -20,960 -35,837 - النقل

- Others -4,210 -8,718 -5,596 -9,042 -18,979 - خدمات اأخرى

Services Account Balance -14,074 -13,819 -14,255 -21,000 -34,482 ر�صيد ح�صاب اخلدمات

Income Account

Income Account balance remained in deficit to post at 
QR 48.3 billion, where income receipt valued at QR 22.4 
billion and payments valued at QR 70.8 billion. Accordingly 
the net outflow increased by 2.5% over previous year 
(Table 7-8). Net outflow generated in this account is 
generally the outcome of income from the stock dividends, 
interest, profits of the business between residents and 
non-residents of Qatar.

ح�ساب الدخل 

 48.3 قيمته  بلغت  ــذي  وال العجز  من  يعاين  الدخل  ح�ضاب  ظل 

اإيرادات الدخل 22.4مليار ريال  مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة 

�ضهد  وعليه  قطري.  ريال  مليار   70.8 بلغت  املدفوعات  وقيمة  قطري 

�ضايف التدفق ال�ضادر ارتفاعًا بنحو 2.5% عن العام املا�ضي )اجلدول 

هو  الدخل  ح�ضاب  يف  الناجت  ال�ضادر  التدفق  �ضايف  ويعتر   .)8 –  7

القائمة  الأعمال  واأرباح  والفوائد،  الأ�ضهم،  اأرباح  الدخل من  حم�ضلة 

بني املقيمني وغري املقيمني يف دولة قطر.
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Table (7-8)
Income Account

جدول رقم )8-7(
حساب الدخل

Items 2007 2008 2009 2010 البند 2011

Income(Credit) 4,978 5,646 3,594 8,698 22,445 الدخل )دائن(

Income(Debit) -20,408 -30,260 -37,856 -55,813 -70,752 الدخل )مدين(

Income Account Balance -15,430 -24,614 -34,262 -47,115 -48,306 ر�صيد ح�صاب الدخل

Current Transfers

During 2011, net current transfers reported a deficit 
of QR 46.0 billion which increased by QR 4.7 billion over 
2010. These are transfers of assets between residents 
and non-residents without ‘quid-pro-quo’ such as worker 
remittances, transfers by/from foreign government, 
international organizations and non-profit organizations in 
the form of cash, gift, etc.  It can be noted that, the outflow 
observed in this account have a major share by outgoing 
workers’ remittance which reached QR 37.5 billion during 
2011, showed 26.9% growth over 2010. An overview of 
foreign workers’ transfer is presented (Box No. 8).

ح�ساب التحويالت اجلارية

وقد �ضجل �ضايف التحويالت اجلارية خالل عام 2011م عجزًا بلغ 

ارتفع بقيمة 4.7 مليار ريال قطري  46.0 مليار ريال قطري، والذي 

عن عام 2010م، وهي عبارة عن حتويالت الأ�ضول بني املقيمني وغري 

كافة  ت�ضمل  كما  العاملني،  حتويالت  مثل  "تعوي�ص"،  بــدون  املقيمني 

التحويالت بوا�ضطة/ من جانب احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية 

واملنظمات غري الربحية على �ضكل نقد اأو هدايا اأو ما اإىل ذلك. وجتدر 

متتلك  احل�ضاب  هذا  يف  امل�ضجلة  ال�ضادرة  التدفقات  اأن  اإىل  الإ�ضارة 

ح�ضة كبرية من حتويالت العاملني ال�ضادرة والتي بلغت 37.5 مليار 

عام  ارتفعت مبعدل 26.9% عن  اأي  عام 2011م،  ريال قطري خالل 

2010م. ويعر�ص الإطار )8( ملحة عن حتويالت العاملني اإىل اخلارج.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-9)
Current Transfer Account

جدول رقم )9-7(
حساب التحويالت الجارية

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البند

Current Transfer Balance -13,779 -18,270 -21,247 -41,362 -46,048 ر�ضيد ح�ضاب التحويالت اجلارية

Credit 9,249 12,402 7,913 14,651 6,498 دائن

Debit -23,027 -30,672 -29,160 -56,013 -52,546 مدين

of which Workers’ Remittances -16,264 -19,546 -25,827 -29,577 -37,543 منها حتويالت العاملني
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Box  No. (8)

Foreign Workers’ Transfers - Overview

Being a labor importing country, for Qatar, outgoing 
remittances by foreign workers is an important element 
of the current account of Balance of payments. Workers’ 
remittances are defined as the current transfers made by 
migrants whom considered as residents and are expected 
to stay and work for more than a year in the new economy 
as per Balance of Payments Manual (6th Edition). Overview 
of foreign workers transfers comprises Compensation 
to employees, Migrant’s capital transfers and the key 
Workers’ remittances. Workers’ remittances are compiled 
to be 79% of the total foreign workers transfers. Migration, 
permanent or temporary is a global phenomenon with 
individuals mainly from developing countries relocating to 
higher income areas for a better future and remits to their 
families left behind to support them. 

As a remarkable step in improving the data quality, 
Banks and Exchange Houses are segregating the workers’ 
remittances in terms of the national currency of the final 
destination, USD, and Euro separately since the beginning 
of the year 2011. It is observed that 85% of remittances 
were sent in terms of national currency of the final 
destination and about 190 distinct destinations observed 
through the QCB portal system started during the year 
2011. As like earlier periods, exchange houses dominated 
in the remittances market capturing two third of the shares 
during 2011.

During 2007-2011, foreign workers’ transfers outflow 
increased substantially and reached QR 47.5 billion in 2011 
with a growth of 26.9% vis-à-vis QR 37.4 billion of 2010. 
Foreign workers’ transfers during 2011 represented 7.5% 
of the country’s GDP. As mentioned above, foreign workers’ 
transfers presented below include workers’ remittances 
presented in Table (7-9) as well as compensation of 
employees and migrant transfers.

اإطار رقم )8(

نظرة عامة على حتويالت العاملني اإىل اخلارج 

كونها دولة م�ضتوردة للعمالة، فبالن�ضبة لدولة قطر تعتر حتويالت 

اجلــاري  احل�ضاب  يف  هامًا  عن�ضرًا  اخلــارج  اإىل  ال�ضادرة  العاملني 

ميزان  لدليل  وفــقــًا  العاملني  حتــويــالت  تعرف  املــدفــوعــات.  مبــيــزان 

قبل  من  اجلارية  التحويالت  باأنها  ال�ضاد�ضة(  )الطبعة  املدفوعات 

العاملني املهاجرين الذين يعترون مقيمني يف البلد امل�ضيف ومن املتوقع 

اإقامتهم وعملهم يف القت�ضاد اجلديد لأكرث من عام واحد. وي�ضري هذا 

املوظفني  تعوي�ضات  اإىل  اخلارج  اإىل  العاملني  حتويالت  حول  التقرير 

وحتويالت املهاجرين الراأ�ضمالية وحتويالت العاملني الرئي�ضية، حيث 

العاملني  اإجمايل حتويالت  العاملني 79% من  ي�ضكل جمموع حتويالت 

اإىل اخلارج. وتعتر الهجرة �ضواء كانت دائمة اأو موؤقتة ظاهرة عاملية، 

دخل  ذات  مناطق  اإىل  النامية  الدول  من  اأ�ضا�ضًا  الأفــراد  ينتقل  حيث 

اأعلى من اأجل حتقيق م�ضتقبل اأف�ضل لعملية حتويل الأموال لعائالتهم 

من اأجل تقدمي الدعم لهم.

قامت  البيانات،  جودة  حت�ضني  جمال  يف  بالذكر  جديرة  وكخطوة 

العملة  حيث  من  العاملني  حتويالت  بف�ضل  ال�ضرافة  وحمال  البنوك 

املحلية لبلد الوجهة النهائية، والدولر، واليورو كل على حدة منذ بداية 

عام 2011م، حيث مت اإر�ضال 85% من التحويالت بالعملة املحلية لبلد 

الوجهة النهائية، كما مت ر�ضد حوايل 190 وجهة خمتلفة عر البوابة 

الإلكرتونية ملوقع م�ضرف قطر املركزي ابتداًء من عام 2011م. وكما 

التحويالت  �ضوق  على  ال�ضرافة  حمال  �ضيطرت  ال�ضابقة،  الأعــوام  يف 

م�ضتاأثرة بثلثي الأ�ضهم خالل عام 2011م.

كبري  حد  اإىل  اخلارج  اإىل  العاملني  حتويالت  تدفق  قيمة  ارتفعت 

ريال  مليار   47.5 بلغت  حيث  2011م،  اإىل  2007م  من  الفرتة  خالل 

 37.4 مع  مقارنة   %26.9 بلغ  منو  مبعدل  2011م،  عام  خالل  قطري 

العاملني  حتويالت  �ضكلت  كما  2010م.  عام  خالل  قطري  ريال  مليار 

اإىل اخلارج 7.5% من الناجت املحلي الإجمايل لدولة قطر خالل عام 

2011م. وكما ورد اأعاله، ت�ضمل حتويالت العاملني اإىل اخلارج املو�ضحة 

يف اجلدول  حتويالت العاملني الواردة يف اجلدول )7 – 9( بالإ�ضافة 

اإىل تعوي�ضات املوظفني وحتويالت املهاجرين.
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Further, the major contributor to these remittances 
is the economically active non-Qatari population which 
reached 1.2 million in 2011 as per the latest figures 
provided by Qatar Statistics Authority. Remittances are 
the part of savings of expats population coming under this 
key category and the continuous positive growth in their 
population is well reflected in the growth in remittances 
outflow also.

Directionally, main destinations of remittance outflows 
were the Asian region accounted 53.7% followed by Arab 
region by sharing 28.3% of the total outflow. Remittances 
to American region stood in third position with a share 
of 7.6% and European countries accounted 7.4% and all 
regions showed substantial growth in 2011 as compared 
to figure of 2010 except with American region. Moreover, 
72.2% of total remittance was received by the top 10 
receiving countries which are India, Philippines, USA, 
Egypt, UAE, Nepal, Bangladesh, United Kingdom, Pakistan, 
and Sri Lanka.

Items 2007 2008 2009 2010 2011 ال�صنة

Foreign Workers’ Transfers (FWT) 20,588 24,742 32,691 37,446 47,523 حتويالت العمال الأجانب

Population (In 000s) 768 1,102 1,193 1,202 1,200 ال�ضكان )بالألف(

FWR/GDP (%) 7.1 5.9 9.2 8.1 7.5 التحويالت / الناجت املحلي الإجمايل )%(

Source: Labor Force Survey, 2011 امل�ضدر: م�ضح القوى العاملة 2011

 QR Millionمليون ريال

عدد السكان غير القطريين الناشطون اقتصاديًا 
وعمليات التحويل إلى الخارج

Non Qatari Economically active Population 
and remittance

عالوة على ذلك، يعتر العامل الرئي�ضي لهذه التحويالت واملتمثل 

يف عدد ال�ضكان غري القطريني النا�ضطون اقت�ضاديًا، والذي بلغ 1.2 

مليون خالل عام 2011م وفقًا للبيان الأخري ال�ضادر من جهاز الإح�ضاء 

ال�ضكان  مــدخــرات  مــن  جـــزءًا  التحويالت  هــذه  وتعتر  قطر.  بــدولــة 

املغرتبني العاملني بالدولة والتي تندرج حتت هذه الفئة الرئي�ضية، حيث 

اأن معدل النمو الإيجابي امل�ضتمر يف عدد ال�ضكان املغرتبني ينعك�ص اأي�ضًا 

على معدل منو التدفق ال�ضادر. 

وب�ضكل اجتاهي، كانت الوجهة الرئي�ضية لتدفقات التحويالت هي 

بن�ضبة  العربية  الدول  منطقة  تليها   ،%53.7 بن�ضبة  اآ�ضيا  دول  منطقة 

التحويالت  جــاءت  وقــد  الــ�ــضــادرة.  التدفقات  اإجــمــايل  مــن   %28.3

ال�ضادرة اإىل الدول الأمريكية يف املرتبة الثالثة بن�ضبة 7.6%، وبلغت 

اأظهرت  كما   ،%7.4 الأوروبية  الدول  اإىل  ال�ضادرة  التحويالت  ن�ضبة 

ــام  الأرق مع  باملقارنة  2011م  عــام  خــالل  كبريًا  منــوًا  املناطق  جميع 

املتحققة يف عام 2010م، با�ضتثناء منطقة الدول الأمريكية. بالإ�ضافة 

قبل  مــن  تلقيها  مت  التحويالت  اإجــمــايل  مــن   %72.2 حــوايل  اأن  اإىل 

وهي:  للتحويالت  امل�ضتقبلة  الــدول  بني  من  املت�ضدرة  الع�ضرة  الــدول 

والإمــارات  وم�ضر،  الأمريكية،  املتحدة  والــوليــات  والفلبني،  الهند، 

وباك�ضتان،  املتحدة،  واململكة  وبنغالدي�ص،  والنيبال،  املتحدة،  العربية 

و�ضريالنكا.
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Capital And Financial Account

In 2011, Qatar’s combined capital and financial account 
recorded a deficit of QR 227.8 billion compared to the deficit 
of QR 38.9 billion in 2010. This higher deficit reflected due 
to Qatar’s endeavor of investing abroad towards achieving 
a sustainable non-hydrocarbon sector in the long-term. 

The deficit in the Capital account reached QR 13.1 billion 
in 2011 against a deficit of QR 7.5 billion noticed in 2010. 
The financial account balance has fluctuated during 2009-
2011 period, with an outflow of QR 214.7 billion in 2011 
following an outflow of QR 31.3 billion 2010 and inflows of 
QR  8.7 billion in 2009. It is worthwhile to mention here that 
the breakdown of financial account made available from 
the 2011 onwards and is appended with detailed summary 
(Table 7-11).

احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

لدولة  املجمع  واملايل  الراأ�ضمايل  احل�ضاب  �ضجل  عام 2011م،  يف 

قطر عجزًا بقيمة 227.8 مليار ريال قطري مقارنة مع العجز بقيمة 

قيمة  ارتفاع  جاء  وقد  2010م.  عام  خالل  قطري  ريــال  مليار   38.9

ال�ضتثمار  جانب  يف  قطر  ــة  دول تبذلها  التي  للجهود  نتيجة  العجز 

باخلارج يف �ضبيل احل�ضول على قطاع غري هيدروكربوين م�ضتدام على 

املدى الطويل.

بلغت قيمة العجز يف احل�ضاب الراأ�ضمايل 13.1 مليار ريال قطري 

عام  يف  قطري  ريــال  مليار   7.5 بقيمة  عجز  مع  مقارنًة  2011م  عام 

من  الفرتة  خــالل  تذبذبًا  املــايل  احل�ضاب  ر�ضيد  �ضهد  وقــد  2010م. 

مليار   214.7 ال�ضادر  التدفق  قيمة  بلغت  حيث  2011م،  اإىل  2009م 

ريال قطري خالل عام 2011م، وذلك بعد اأن �ضجل كل من قيمة التدفق 

الــوارد 8.7  وقيمة  ريال قطري يف عام 2010م  مليار  ال�ضادر 31.3 

مليار ريال قطري يف عام 2009م. وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن ت�ضنيف 

احل�ضاب املايل �ضوف يكون متاحًا اعتبارًا من عام 2011م، ملحقًا به 

موجز تف�ضيلي )اجلدول 7 – 11(.

ال�ضكان غري القطريني النا�ضطون اقت�ضاديًا حتويالت العاملني الأجانب)املحور الأمين(
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Table (7-10)
Capital and Financial Account

جدول رقم ) 10-7(
الحساب الرأسمالي والمالي

 QR Millionمليون ريال

Items 2007 2008 2009 2010 2011 البند

Capital Account -4,118 -4,949 -6,538 -7,489 -13,121 احل�ضاب الراأ�ضمايل

Financial Account -20,661 -82,359 8,735 -31,379 -214,685 احل�ضاب املايل

Capital & Financial Account Balance -24,779 -87,308 2,197 -38,868 -227,805 ر�صيد احل�صاب الراأ�صمايل واملايل

The developments as described above in each head 
of the Balance of Payments resulted in a net decrease in 
Qatar’s reserve assets by QR 52.2 billion as compared to 
increase of QR 44.4 billion in 2010. The pace of growth 
in the future will be highly determined to a large extent 
by the economic performance of the country and the 
development in the infrastructure investments  towards  
the run up to 2022 FIFA world cup. It is expected that the 
positive sentiments will create more demand for goods, 
services, labour and in turn influence the developments in 
the balance of payments. Overall the balance of payments 
position of Qatar is expected to remain comfortable 
position in next year also.

املدفوعات  ميزان  ح�ضابات  كافة  �ضهدتها  التي  التطورات  نتجت 

ال�ضالف ذكرها عن انخفا�ص �ضاٍف يف الأ�ضول الحتياطية لدولة قطر 

مليار   44،4 بقيمة  الزيادة  مع  مقارنة  قطري  ريال  مليار   52،2 بقيمة 

ريال قطري يف عام 2010. و�ضوف تتوقف وترية النمو يف امل�ضتقبل اإىل 

حد كبري على م�ضتوى الأداء القت�ضادي لدولة قطر والتطور يف جانب 

ا�ضتثمارات البنية التحتية من اأجل اإقامة كاأ�ص العامل لكرة القدم لعام 

2022م. ومن املتوقع اأن توؤدي امل�ضاعر الإيجابية اإىل زيادة الطلب على 

املدفوعات.  بدوره على ميزان  يوؤثر  ما  وهو  والعمل،  ال�ضلع واخلدمات 

وب�ضكل عام، فمن املتوقع اأن يظل و�ضع  ميزان املدفوعات م�ضتقرًا خالل 

العام املقبل كذلك.
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Particular 2007 2008 2009 2010 2011* البيانات

A. Current Account  41,706  96,804  23,255  86,622  189,200 اأ.  احل�ساب اجلاري

Goods  84,989  153,507  93,019  196,099  318,037 �ل�سلع

Exports  ( F. O. B. )  161,821  244,999  174,745  272,309  416,047 ال�صادرات (ف�ب)

Imports ( F. O. B. )  -76,832 - 91,492 ال�اردات (ف�ب) 98,010 - 76,210 - 81,726 -

Services �خلدمات 34,482 - 21,000 - 14,255 - 13,819 - 14,074- 

Services (Credit)  13,075  12,468  7,288  10,961  26,913 اخلدمات (دائن)

Travel  101  529  650  2,124  4,257 �ضفر

Transportation  10,293  7,259  5,765  6,378  14,300 نقل

Others  2,681  4,680  873  2,459  8,356 اأخرى

Services (Debit) خدمات (مدين) 61,395 - 31,961 - 21,543 - 26,287 - 27,149 -

Travel �ضفر 6,579 - 1,959 - 1,752 - 5,288 - 4,594 -

Transportation نقل 35,837 - 20,960 - 14,195 - 12,281 - 18,345 -

Others اأخرى 18,979 - 9,042 - 5,596 - 8,718 - 4,210 -

Income �لدخل 48,306 - 47,115 - 34,262 - 24,614 - 15,430 -

Income (Credit)  4,978  5,646  3,594  8,698  22,445 الدخل (دائن)

Compensation of employees  21  21  44  0  0 تعوي�ضات العاملني

Investment Income  4,957  5,625  3,550  8,698  22,445 دخل ال�ضتثمار

Income (Debit) الدخل (مدين) 70,752 - 55,813 - 37,856 - 30,260 - 20,408 -

Compensation of employees تعوي�ضات العاملني 475 - 380 - 326 - 247 - 206 -

Investment Income دخل ال�ضتثمار 70,277 - 55,433 - 37,530 - 30,013 - 20,202 -

Current Transfers �لتحويالت �جلارية 46,048 - 41,362 - 21,247 - 18,270 - 13,779 -

Credit  9,249  12,402  7,913  14,651  6,498 دائن

Debit مدين 52,546 - 56,013 - 29,160 - 30,672 - 23,027 -

of which Workers’ Remittance منها حتويالت العاملني 37,543 - 29,577 - 25,827 - 19,546 - 16,264 -

B. Capital and Financial Account ب.  �حل�ساب �لر�أ�سمايل و�ملايل 227,805 - 38,868 -  2,197  87,308 - 24,779 -

Capital Account �حل�ساب �لر�أ�سمايل 13,121 - 7,489 - 6,538 - 4,949 - 4,118 -

Financial Account ** �حل�ساب �ملايل 214,685 - 31,379 - 8,735  82,359 - 20,661 -

Direct Investment ال�صتثمار املبا�صر 22,256 -

Abroad يف اخلارج 21,940 -

In Qatar يف قطر 316 -

Portfolio Investment حمافظ ال�صتثمار 68,872 -

Assets الأ�ضول 62,501 -

Liabilities اخل�ضوم 6,371 -

Financial Derivatives, net امل�صتقات املالية، �صايف 5,767

Other Investment ا�صتثمارات اأخرى 129,323- 

Assets الأ�ضول 150,471 -

Liabilities اخل�ضوم 21,148

C. Net Errors & Omissions ج.  �سايف �ل�سهو و�خلطاأ 13,605 - 3,361 - 4,806 7,873 - 2,782- 

D. Overall Balance  14,145  1,623  30,258  44,393 د.  وفر �أو عجز ميز�ن �ملدفوعات 52,211 -

E. Change in Reserves ( Increase - ) ه.  �لتغري يف �لحتياطيات )�لزيادة - ( 52,211 44,393 - 30,258 - 1,623 - 14,145 -

*  Preliminary data
** Breakdown of this head made available from 2011 onwards

* بيانات اأولية
** البيانات متاحة بدءًا من 2011 ف�ضاعدًا

Table  (7-11)
Balance of Payments

جدول رقم )7 – 11(
ميزان المدفوعات القطري

 QR Millionمليون ريال
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اإدارة ال�صــــــتقرار املــــــايل والإح�صـــــاء

Financial Stability & Statistics Department




