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كلمة �سعادة حمافظ م�سرف قطر املركزي

ي�صّر م�صرف قطر املركزي اأن يقّدم تقريره ال�صنوي الرابع والثالثني 

الذي يناق�س اأهّم التطورات القت�صادّية واملالّية التي �صهدها القت�صاد 

القطري خالل عام 2010م. ويتاأّلف التقرير من جزئني يت�صمنان �صبعة 

ف�صول، يتناول  اجلزء الأول منهما اأحدث التطورات يف القت�صاد املحلي، 

مبا يف ذلك الناجت املحلي الإجمايل وم�صتويات الأ�صعار والقوى العاملة، 

بالإ�صافة اإىل املالية العامة، يف حني يتناول  اجلزء الثاين تطّورات القطاع 

املدفوعات. وميزان  اخلارجية  والتجارة  واملــايل  وامل�صريف   النقدي 

�صهد القت�صاد العاملي تغرّيات كبرية يف عام 2010م. وعلى الرغم 

بطيئًا  يزال  ل  اأنه  اإل  العاملي،  القت�صادي  النتعا�س  وترية  ارتفاع  من 

واملالية  ال�صيادية  باملخاطر  اخلا�صة  املخاوف  تزايد  ب�صبب  ومتفاوتًا 

ال�صطرابات  يف  يكمن  اآخــر  رئي�صي  عامل  اإىل  بالإ�صافة  اأوروبـــا،  يف 

ال�صيا�صّية الكبرية التي ت�صهدها عدة بلدان يف ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا، مع ما يرافقها من تداعيات اقت�صادّية واجتماعّية.

�صّجلت دولة قطر منوًا ملحوظًا  التطّورات،  الرغم من هذه  وعلى 

العام  هذا  خالل   ٪30.8 بن�صبة  ال�صمي  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

قيا�صي يف  تو�ّصع  ومع حتقيق  العاملّية.  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اأعقاب  يف 

القدرات اخلا�صة بقطاع النفط والغاز، وقد انعك�صت الزيادة يف اأ�صعار 

النفط ب�صكل اإيجابي على املوازين الداخلية واخلارجية، مما اأدى اإىل 

ويف  قطري  ريال  مليار   23 بحوايل   الدولة  ميزانية  يف  فائ�س  حتقيق 

كما  قطري.  ريال  مليار   77 بنحو  املدفوعات  مليزان  اجلاري  احل�صاب 

عام  يف  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  ا�صت�صافة  يف  قطر  دولــة  جناح  اأدى 

2022م اإىل تعزيز مكانة البالد، مما من �صاأنه اأن يعزز ثقة امل�صتثمرين 

ورجال الأعمال وي�صّكل دعمًا كبريًا للتوّقعات القت�صادّية امل�صتقبلّية.

وترية  تزايد  2010م  عام  خالل  النقدية  التطورات  عك�صت  وقد 

م�صتويات  عند  الت�صخم  بقاء  من  الرغم  على  القت�صادي،  الن�صاط 

يف  امل�صرف  ا�صتمّر  فقد  النقدية،  ال�صيا�صة  �صعيد  على  اأما  حميدة. 

حتقيق اأهدافه الرئي�صية املتمّثلة يف املحافظة على �صعر �صرف الريال 

القطري وربطه بالدولر الأمريكي وحتقيق ال�صتقرار النقدي واملايل. 

يف  ا�صتباقي  ب�صكل  ال�صيولة  اإدارة  يف  امل�صرف  كفاءة  انعك�صت  وقــد 

وا�صل  ذلك،  على  عالوة  املالّية.  الأ�صواق  يف  املي�ّصرة  ال�صيولة  ظروف 

امل�صرف بذل جهوده الرامية اإىل تعزيز �صالمة ومتانة اجلهاز امل�صريف 

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

Qatar Central Bank (QCB) presents its thirty fourth 
Annual Report which discusses the most significant 
economic and financial developments witnessed in the 
Qatari economy during 2010. 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.

The global economy witnessed significant changes in 
2010. Although global recovery has strengthened, it still 
remains sluggish and uneven due to increasing concerns 
about sovereign and financial risks in Europe. Another 
major factor has been the rise of significant political 
discontent in several countries in the Middle East and 
North Africa (MENA) region, with attendant economic and 
social consequences. 

Despite these developments, Qatar recorded an 
impressive nominal GDP growth rate of 30.8% during 
the year in the wake of higher international oil prices. 
Along with record capacity expansion in the hydrocarbon 
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 23 billion, and in the current account 
of the balance of payments by around QR 77 billion. The 
successful FIFA World Cup 2022 bid further enhanced 
the international standing of the country which would 
considerably boost business and investor confidence and 
brighten future economic outlook.

During 2010, monetary developments reflected the 
heightened pace of economic activity, although inflation 
continued to remain benign. As far as monetary policy is 
concerned, QCB continued to pursue its main objectives of 
maintaining the Qatari Riyal-US dollar pegged exchange 
rate, and strengthening monetary and financial stability. 
The efficacy of proactive liquidity management by the 
QCB was reflected in easy liquidity conditions in financial 
markets. Furthermore, QCB continued in its efforts to 
enhance the soundness and resilience of the Qatari banking 



واملايل يف دولة قطر من خالل اتخاذ الإجراءات الحرتازية والرقابّية، 

مبا يتما�صى مع اأف�صل املمار�صات الدولية.

ويت�صّرف م�صرف قطر املركزي بهذه املنا�صبة اأن يرفع اأ�صمى اآيات 

ال�صكر والتقدير اإىل مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن خليفة اآل 

ثاين، اأمري البالد املفدى واإىل �صمو ويل عهده الأمني واإىل معايل رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ملا يحظى به امل�صرف من دعم م�صتمر. 

والبنوك  احلكومية  للجهات  وتقديره  �صكره  عن  امل�صرف  يعرب  كما 

الالزمة  البيانات  توفري  على  قطر  دولــة  يف  العاملة  املالية  واملوؤ�ص�صات 

لإعداد هذا التقرير.

and financial system through prudential and regulatory 
measures, in line with international best practices.

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 
bodies, banks and financial institutions operating in Qatar 
which provided QCB with the necessary data in preparing 
this report.

عبد �هلل بن �سعود �آل ثاين

�ملحافــــــــــــظ

Abdullah Bin Saoud Al-Thani
The Governor



Qatar Central Bank OrganizatiOnal Figure

م�سرف قطر املركزي - الهيكل التنظيمي

اإدارة الإ�صراف والرقابة
 اإدارة ال�صتثمار

اإدارة الدين العام وال�صوؤون امل�صرفية 

والإ�صدار

اإدارة البحوث وال�صيا�صات النقديةاإدارة ال�صوؤون الإدارية واملالية

اإدارة النظم امل�صرفية واملدفوعات 

والت�صويات

اإدارة ال�صتقرار املايل والإح�صاء

مركز قطر للمعلومات 

الئتمانية

وحدة حماية م�صتخدمي 

اخلدمات امل�صرفية

جمل�س الإدارة

Board of Directors

املحافظ ورئي�س جمل�س الإدارة

Governor and Chairman of 
the Board

نائب املحافظ

ونائب رئي�س جمل�س الإدارة

 Deputy Governor and Vice 
Chairman of the Board

Supervision and Control
Department

Researches and Monetary 
Policies Department

Investment Department

Public Debt, Banking Affairs 
and Issuance Department

Administrative and Financial 
Affairs Department

Banking, Payments and 
Settelments Systems Department

Financial Stability and 
Statistics Department

املراقب العام

General Comptroller

Qatar Credit Bureau

Banking Consumers 
Services Unit

املكتب التنفيذي

اإدارة املخاطر

Executive Office

Risk Management
Department

اإدارة ال�صوؤون القانونية

Legal Affairs
 Department





15التقرير السنوي الرابع والثالثون 2010 Thirty Fourth Annual Report 2010

اجلزء الأول: القت�ساد  احلقيقي

الف�صل الأول: الناجت املحلي الإجمايل

 اإجمايل الناجت

 قطاع النفط والغاز

 القطاعات غري النفطية

 التحليل القطاعي للناجت غري النفطي

الف�صل الثاين: م�صتويات الأ�صعار والقوى العاملة                                                                                                                       

 م�صتويات الأ�صعار

 القوى العاملة

الف�صل الثالث: املالية العامة

 امليزانية العامة للعام املايل 2011/2010م

 املوازنة العامة للعام املايل 2012/2011م

اجلزء الثاين: القطاع امل�سريف واملايل وميزان

                         املدفوعات

الف�صل الرابع: اجلهاز امل�صريف

 التطورات النقدية وو�صع ال�صيولة

 البنوك التجارية

 الف�صل اخلام�س: القطاع املايل 

 بنك قطر للتنمية 

 �صركات ال�صرافة 

 �صركات التمويل 

 �صركات ال�صتثمار

 �صركات التاأمني

 بور�صة قطر

الف�صل ال�صاد�س: ال�صتقرار املايل

 تطورات القطاع امل�صريف

ً
 القطاع املايل الأو�صع نطاقا

الف�صل ال�صابع: التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات

 التجارة اخلارجية

 التوزيع اجلغرايف للواردات ال�صلعية

 �صعر �صرف الريال القطري

 ميزان املدفوعات القطري

Part One: Real Economy
Chapter One: Gross Domestic Product

 Gross Domestic Product (GDP) 
 Oil and Gas Sector 
 Non Oil and Gas Sectors
 Sectoral Analysis of Non-Oil GDP

Chapter Two: Prices and Labor Force 
 Prices 
 Labor Force 

Chapter Three: Public Finance
 The State Budget for FY 2010/2011
 The State Budget Estimates for FY 2011/2012 

Part Two: Banking, Financial Sector and Balance
               of Payments 
Chapter Four: Banking System

 Monetary Developments & Liquidity Conditions
 Commercial Banks

Chapter Five: Financial Sector
 Qatar Development Bank 
 Exchange Houses
 Finance Companies
 Investment Companies
 Insurance Companies
 Qatar Exchange

Chapter Six: Financial Stability 
 Development in Banking Sector
 Broader Financial Sector

Chapter Seven: Foreign Trade and Balance of Payments 
 Foreign Trade
 Geographical Distribution of Imports
 QR Exchange Rate
 Balance of Payments

19
21
22
23
25

33
35
50

55

57
62

67
69
97

119
121
123
126
128
130
132

145
148

158

165

167

168

173

175





Gross Domestic Product

Prices and Labor Force 

Public Finance

الناتج المحلي اإلجمالي

مستويات األسعار والقوى العاملة

المالية العامة

االقتصاد الحقيقي

Real Economy

 الجزء األول

Part One

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

Chapter One

Chapter Two

Chapter Three





الناتج المحلي اإلجمالي

Gross Domestic Product

Chapter One

الفصل األول





21التقرير السنوي الرابع والثالثون 2010 Thirty Fourth Annual Report 2010

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

اإجمايل الناجت

2010م  عــام  خــالل  قطر  لــدولــة  الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  �صهد 

املا�صي،  القرن  نهايات  منذ  بداأت  الذي  القوي  النمو  وترية  ا�صتئناف 

وا�صتمرت خالل العقد الأول من القرن احلايل، وذلك با�صتثناء تراجع 

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

املا�صي.  العام  خــالل   ٪15.2 مقداره  اأكــر  بدرجة  وتراجع   ،٪1.2

وبا�صتعرا�س تلك امل�صرية جند اأن الناجت املحلي الإجمايل لدولة قطر يف 

عام 1999م مل يكن يزد عن 45.1 مليار ريال، ومع التطور القت�صادي 

القرن  من  الأول  العقد  دولة قطر خالل  �صهدته  الذي  واملذهل  الكبري 

 115.5 نحو  لي�صجل  الإجمايل  املحلي  الناجت  قفز  والع�صرين  احلادي 

مليار ريال يف عام 2004م حمققًا منوًا تبلغ ن�صبته نحو 155.7٪ خالل 

الأربع  ال�صنوات  خالل  جمــددًا  ليقفز  عاد  ثم  اخلم�س،  ال�صنوات  تلك 

التالية لت�صل قيمته اإىل نحو  419.6 مليار ريال يف عام 2008م حمققًا 

منوًا تبلغ ن�صبته نحو 263.3٪ خالل تلك الفرتة، وذلك قبل اأن يرتاجع 

 356.0 نحو  على  قيمته  لتقت�صر  ال�صابق  العام  خالل   ٪15.2 بنحو 

مليار ريال؛ ليعود هذا العام ليوا�صل وترية منوه القوي حمققًا منوًا تبلغ 

2010م اإىل نحو  30.2٪ لي�صل اإجمايل الناجت خالل عام  ن�صبته نحو 

463.5 مليار ريال.

GDP

Gross Domestic Product (GDP) in the State of Qatar has 
continued its strong pace of growth during 2010, 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 the last year. 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 115.5 billion during 2004 with a growth rate 
of 155.7% over those five years. GDP jumped again during 
the next four years to QR 419.6 billion in 2008 with a growth 
rate of 263.3% during this period before falling back by 
around 15.2% during the previous year to reach around QR 
356.0 billion, carrying on its strong pace of growth during 
this year with a growth rate of 30.2%, thereby GDP stood 
at QR 463.5 billion during 2010. 

Table (1-1) 
GDP Developments at  Current Prices

Economic Activity 2008 2009 2010 الن�صاط القت�صادي

Oil and Gas Sector 230,312 159,467 239,745 النفط والغاز

 Relative Share 54.9% 44.8% 51.7% احل�صة الن�صبية

Growth Rate 53.53% -30.76% 50.34% معدل النمو

Non-oil and Gas Sectors 189,271 196,519 223,744 القطاعات غري النفطية

 Relative Share 45.1% 55.2% 48.3% احل�صة الن�صبية

Growth Rate 35.06% 3.83% 13.85% معدل النمو

Grand Total 419,583 355,986 463,489 املجموع العام

Growth Rate 44.60% -15.16% 30.20% معدل النمو

جدول رقم )1-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million مليون ريال

بتاريخ 17 يوليو 2011م اأكمل جهاز الإح�صاء املراجعة النهائية لتقديرات الناجت 
 

حول  منقحة  �صل�صلة  باإ�صدار  وقام   ،2009 حتى   2005 لل�صنوات  الإجمايل  املحلي 

القيمة امل�صافة والناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية.

* On July 17th 2011, Qatar Statistics Authority (QSA) has completed the revision 

of the GDP estimates fot the years 2005 to 2009, and has published a revised 

series of value added and Gross Domestic Product (GDP) at current prices. 
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�سكل رقم ) 1-1(

الناجت املحلي الإجمايل

Figure No. (1-1)
Gross Domestic Product

Oil and Gas Sector

The oil and gas sector witnessed a growth during 2010 
by QR 80.3 billion, or 50.3%, thereby its total output stood 
at QR 239.7 billion, as compared to a decline by QR 70.8 
billion, or 30.8%, during the previous year. This growth is 
mainly attributed to the higher international oil prices.

Developments in the Oil and Gas sector during 2010 led 
to increasing its relative share of GDP at current prices by 
6.9 percentage points. As a result, its relative importance 
increased from 44.8% during 2009 to 51.7% during this 
year. The growth, which was witnessed in the Oil and Gas 
sector during 2010, recorded 74.7% of total GDP growth at 
current prices.

قطاع النفط والغاز

�صهد قطاع النفط والغاز خالل عام 2010م منوًا تبلغ قيمته 80.3 

مليار ريال ون�صبته 50.3٪ لي�صل اإجمايل ناجته اإىل نحو 239.7 مليار 

ريال، وذلك مقارنًة برتاجع مقداره 70.8 مليار ريال ون�صبته ٪30.8 

اإىل  اأ�صا�صية  ب�صفة  الزيادة  وتعزى هذه  2009م؛  ال�صابق  العام  خالل 

زيادة اأ�صعار النفط يف الأ�صواق الدولية.

وقد اأدت التطورات التي �صهدها ناجت قطاع النفط والغاز خالل عام 

بالأ�صعار  املحلي  الناجت  اإجمايل  الن�صبية يف  اإىل زيادة ح�صته  2010م 

اجلارية مبقدار 6.9 نقطة مئوية لرتتفع بذلك اأهميته الن�صبية من نحو 

العام.  51.7٪ هذا  نحو  اإىل  لت�صل  2009م  ال�صابق  العام  44.8٪ يف 

عام  خالل  النفطي  القطاع  �صهدها  التي  الزيادة  اإن  بالذكر  وجدير 

2010م بلغت ن�صبتها نحو 74.7٪ من اإجمايل الزيادة يف الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�صعار اجلارية.

النفط والغاز القطاعات غري النفطية

Oil and Gas Non- Oil Sectors
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Table (1-2)
Contribution to Growth in Nominal GDP

Items 2008 2009 2010 الزيادة املحققة يف:

Oil Sector 80,298 -70,845 80,278 القطاع النفطي

Contribution to Total 62.0% 111.4% 74.7% امل�صاهمة يف الإجمايل

Non-Oil Sector 49,133 7,248 27,225 القطاعات غري النفطية

Contribution to Total 38.0% -11.4% 25.3% امل�صاهمة يف الإجمايل

Total Change in GDP 129,431 -63,597 107,503 اإجمايل الزيادة يف الناجت

QR Million مليون ريال

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

القطاعات غري النفطية

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

زيادة  ال�صابق؛ حيث حقق  بالعام  مثيلتها اخلا�صة  قلياًل من  اأقوى  ب�صكل 

ن�صبتها  تبلغ  بزيادة  مقارنًة   ٪13.9 ون�صبتها  ريال  مليار   27.2 مقدارها 

3.8٪ فقط خالل العام ال�صابق لي�صل ر�صيده اإىل نحو 223.7 مليار ريال 

ال�صابق  العام  ريال خالل  196.5 مليار  بنحو  2010م مقارنًة  خالل عام 

2009م. وبذلك تكون القطاعات غري النفطية قد �صاهمت بنحو ٪25.3 

يف اإجمايل الزيادة التي �صهدها الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية 

القت�صادية غري  القطاعات  اأداء  اأن  بالذكر  وجدير  التقرير.  عام  خالل 

جميع  �صهدت  حيث  موجبًا  معظمه  يف  جاء  2010م  عام  خالل  النفطية 

القطاعات غري النفطية زيادة يف الناجت املحلي ال�صمي لها وذلك با�صتثناء 

قطاع الت�صييد والبناء والذي �صهد تراجعًا للعام الثاين على التوايل ليعك�س 

ا�صتمرار تاأثره بانعكا�صات الأزمة املالية العاملية والتي ن�صاأت يف الأ�صا�س 

من انهيار ال�صوق العقاري بالوليات املتحدة الأمريكية.

وبالنظر اإىل القطاعات القت�صادية غري النفطية وفقًا لطبيعة تلك 

ال�صلعي* قد �صهدت خالل عام  الإنتاج  اأن قطاعات  القطاعات، جند 

2010م منوًا موجبًا، حيث حقق ناجت قطاعات الإنتاج ال�صلعي ال�صمي 

وتبلغ  ريال  مليار   14.6 على  قيمته  تزيد  ارتفاعًا  2010م  عام  خالل 

ال�صابق  العام  يف   ٪17.8 معدله  برتاجع  مقارنة   ٪23.8 نحو  ن�صبته 

2009م لريتفع ر�صيده اإىل نحو 75.9 مليار ريال م�صكاًل نحو ٪33.9 

من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ال�صمي؛ ليك�صب بذلك 

نحو 2.7 نقطة مئوية، حيث كان ي�صكل نحو 31.2٪ من اإجمايل الناجت 

املحلي غري النفطي ال�صمي خالل العام ال�صابق 2009م. ويالحظ اأن 

جميع قطاعات الإنتاج ال�صلعي قد حققت منوًا موجبًا خالل عام 2010م 

وذلك با�صتثناء قطاع الت�صييد والبناء كما اأ�صلفنا.

Non-oil Sectors

The output of Non-Oil-Non-Gas (NONG) sectors 
continued its pace of growth, though it was slightly 
stronger this year compared to the previous year output, 
with an increase by QR 27.2 billion, or 13.9%, compared to 
an increase by only 3.8% during the previous year, reaching 
to QR 223.7 billion during 2010 compared to QR 196.5 billion 
in the previous year. Thereby, NONG sectors contributed by 
around 25.3% in the total GDP growth at current prices 
during 2010. The performance of the NONG sectors was 
mostly positive during 2010; as all NONG sectors have 
witnessed an increase in their nominal GDP, except for 
Building and Construction sector, which experienced a 
second 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 2010. The nominal output of the commodity 
production sectors grew by more than QR 14٫6 billion, or 
23.8%, in 2010 as compared to a decline by 17.8% in 2009, 
rising up to QR 75.9 billion, constituting around 33.9% of 
the total non-oil-non-gas nominal GDP, thereby gaining 2.7 
percentage point, compared to 31.2% in 2009. Nominal 
output of all commodity production sectors recorded a 
positive growth during 2010, 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.

قطاع  التحويلية،  ال�صناعة  قطاع  البحر،  و�صيد  الزراعة  قطاع  من:  كل  ت�صمل  ال�صلعي  الإنتاج  قطاعات   

الكهرباء واملاء، واأخريًا قطاع الت�صييد والبناء.
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Table (1-3) 
Non-Oil and Gas GDP Development

Non Oil and Gas Sectors 2008 2009 2010 البيــــان

Commodity Production Sectors 74,639 61,325 75,933 قطاعات الإنتاج ال�صلعي

Relative Share 39.4% 31.2% 33.9% احل�صة الن�صبية

Growth Rate 66.3% -17.8% 23.8% معدل النمو

Service Sectors 114,632 135,194 147,811 قطاعات اخلدمات

Relative Share 60.6% 68.8% 66.1% احل�صة الن�صبية

Growth Rate 20.3% 17.9% 9.3% معدل النمو

Total 189,271 196,519 223,744 املجموع

Growth Rate 35.1% 3.8% 13.9% معدل النمو

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

QR Million مليون ريال

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

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

مليون ريال

Realized Growth in: 2008 2009 2010 الزيادة املحققة يف:

Commodity Production Sectors 29,764 -13,314 14,608 قطاعات الإنتاج ال�صلعي

Relative Share 60.6% -183.7% 53.7% امل�صاهمة يف الإجمايل

Service Sectors 19,369 20,562 12,617 قطاعات اخلدمات

Relative Share 39.4% 283.7% 46.3% امل�صاهمة يف الإجمايل

Non-Oil & Gas GDP 49,133 7,248 27,225 الناجت املحلي غري النفطي

Unlike the nominal output of the commodity production 
sectors, the nominal output of the Services sector* 
witnessed a positive growth albeit less than the previous 
year, with an increase by QR 12.6 billion, or 9.3%, in 2010 
compared to an increase by 17.9% in 2009, reaching around 
QR 147.8 billion. All Services sectors, without exception, 
have witnessed positive growth rates.

وعلى غرار الناجت ال�صمي لقطاعات الإنتاج ال�صلعي، فقد �صهد الناجت 

ال�صمي لقطاعات اخلدمات* منوًا موجبًا واإن كان اأقل من مثيله اخلا�س 

بالعام املا�صي حيث حقق ناجتها خالل عام 2010م زيادة قدرها 12.6 

مليار ريال ون�صبتها 9.3٪ مقارنة بنمو معدله 17.9٪ خالل العام ال�صابق 

اأن  بالذكر  وجدير  ريال.  مليار   147.8 نحو  اإىل  ر�صيده  لي�صل  2009م 

قطاعات اخلدمات قد �صهدت جميعها بدون ا�صتثناء 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.

وبينما  الجتماعية،  اخلدمات  وقطاعات  الإنتاجية  اخلدمات  قطاعات  من:  كل  ت�صمل  اخلدمات  قطاعات 
 

والتاأمني  املال  وقطاع  والت�صالت،  النقل  وقطاع  والفنادق،  واملطاعم  التجارة  قطاع  من  كل  الأوىل  تت�صمن 

والعقارات وخدمات الأعمال؛ فاإن قطاعات اخلدمات الجتماعية ت�صمل باقي القطاعات اخلدمية واملتمثلة يف 

اخلدمات احلكومية، واخلدمات املالية املحت�صبة، واخلدمات الجتماعية، واخلدمات املنزلية، واأخريًا ر�صوم 

ال�صترياد.
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التحليل القطاعي للناجت غري النفطي

تعتر التطورات التي �صهدها الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي 

النفطية  غــري  القت�صادية  القطاعات  �صهدته  ملــا  طبيعية  حم�صلة 

جميعها  �صهدت  والــتــي  2010م،  عــام  خــالل  تــطــورات  مــن  الرئي�صية 

الناجت املحلي ال�صمي  ارتفاع يف قيمة  والبناء  الت�صييد  با�صتثناء قطاع 

لها واإن تباينت معدلت هذا الرتفاع ما بني قطاع واآخر.

Sectoral Analysis of Non-Oil and Gas GDP

Developments in the non-oil-non-gas GDP are natural 
outcome of the developments in the major NONG sectors 
during 2010. 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                                                           

QR Million

Economic Activity 2008 2009 2010 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 523 439 534 الزراعة و�صيد البحر

Manufacturing 44,854 33,570 49,185 ال�صناعة التحويلية

Water& Electricity 2,063 1,791 2,070 الكهرباء واملاء

Building& Construction 27,199 25,522 24,144 الت�صييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 23,429 29,839 32,310 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 14,775 16,212 18,275 النقل والت�صالت

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services 51,580 58,099 62,119 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 24,848 31,044 35,107 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 189,271 196,519 223,744 القطاعات غري النفطية

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

مليون ريال

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 2010.

وفيما يلي نتناول القطاعات القت�صادية الثمانية الرئي�صية، والتي 

ي�صكل جمموعها ناجت اإجمايل القطاعات القت�صادية غري النفطية من 

ناجت  يف  املحققة  النمو  معدلت  يف  الن�صبية  وم�صاهمتها  تطورها  حيث 

القطاعات غري النفطية، وذلك مرتبة ح�صب اأهميتها الن�صبية يف تكوين 

اإجمايل ناجت القطاعات غري النفطية بالأ�صعار اجلارية لعام 2010م.



Thirty Fourth Annual Report 2010التقرير السنوي الرابع والثالثون 262010

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Table (1-6)
Non-Oil and Gas GDP Growth Rates and 
Relative Shares

Economic Activity
2009 2010

 النموالن�صاط القت�صادي

Growth
الأهمية الن�صبية

Relative share
 النمو

Growth
الأهمية الن�صبية

Relative share

Agriculture & Fishing -16.1 0.22 21.6 0.24 الزراعة و�صيد البحر

Manufacturing -25.2 17.08 46.5 21.98 ال�صناعة التحويلية

Electricity & Water -13.0 0.91 15.4 0.93 الكهرباء واملاء

Building & Construction -6.2 12.99 -5.4 10.79 الت�صييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 27.4 15.18 8.3 14.44 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 9.7 8.25 12.7 8.17 النقل والت�صالت

Finance, Insurance ,Real Estate, and 
Business Services 12.6 29.57 6.9 27.76 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 24.9 15.80 13.1 15.69 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 3.8 100.00 13.9 100.00 القطاعات غري النفطية

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

غير النفطي

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

QR Billion مليار ريال

�سكل رقم ) 2-1(

الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي

قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

�صهد ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال خالل 

عام 2010م ا�صتمرار التباطوؤ يف معدل منوه بالأ�صعار اجلارية ليقت�صر 

2009م؛  ال�صابق  العام  خالل   ٪12.6 بنحو  مقارنًة   ٪6.9 نحو  على 

لي�صل ناجته ال�صمي عن عام 2010م اإىل نحو 62.1 مليار ريال بزيادة 

مقدارها اأربعة مليارات ريال عن العام ال�صابق، وعلى الرغم من تراجع 

من  هام�صيًا  النفطي  غري  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  الن�صبية  ح�صته 

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services Sector

Finance, insurance, real estate and business services 
sector continued its slowdown in its growth rate at current 
prices in 2010, reaching 6.9% compared to 12.6% in 2009. 
In nominal terms, the output reached QR 62.1 billion in 
2010, increasing by QR 4.0 billion over the previous year. 
Although its relative share in the overall non-oil-non-gas 

Services

Finance &
Business

Transportation &
Communications

Trade

Construction

Electricity & Water

Manufacturing

اخلدمات

املال والأعمال

النقل والت�صالت

التجارة

الت�صييد

الكهرباء واملاء

ال�صناعة التحويلية
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Manufacturing Sector

The Manufacturing sector witnessed during 2010 
an increase in its output, the greatest among the NONG 
sectors, both in terms of value and ratio. The growth was of 
about QR 15.6 billion with a growth rate of 46.5%. Thereby, 
the sector’s overall nominal output stood at QR 49.2 billion 
compared to QR 33.6 billion in the previous year. This has 
led to increasing its relative share in the overall non-oil-
non-gas nominal GDP from 17.1% in 2009 to 22.0% in 
this year. However, this did not affect its position, as it 
maintained the second position as in the previous year.

Services Sector

The Services sector witnessed during 2010 an increase 
by QR 4.1 billion, with a growth rate of 13.1%. Its overall 
nominal GDP reached around QR 35.1 billion compared to 
QR 31.0 billion in the previous year. This growth was mainly 
the outcome of the developments in the government 
services, with an increase by QR 3.7 billion at 11.5%, 
representing 91.3% 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 19.7% of the 
total increase realized in this sector.

Developments occurred in the output of the Services 
sector resulted in its relative importance setback from 
15.8% during 2009 to only 15.7% during this year. However, 
the Services sector remained in the third position among 
the NONG sectors as in the previous year.

قطاع ال�سناعة التحويلية

حقق قطاع ال�صناعة التحويلية خالل عام 2010م زيادة هي الأكر 

بني جميع القطاعات القت�صادية غري النفطية �صواء من حيث القيمة 

اأو الن�صبة؛ حيث بلغت الزيادة نحو 15.6 مليار ريال مبعدل منو ي�صل 

49.2 مليار  46.5٪، لي�صل اإجمايل ناجته ال�صمي اإىل نحو  اإىل نحو 

اأدى ذلك  وقد  ال�صابق.  العام  ريال يف  33.6 مليار  بنحو  ريال مقارنًة 

اإىل ارتفاع ح�صته الن�صبية يف اإجمايل الناجت املحلي ال�صمي للقطاعات 

غري النفطية من نحو 17.1٪ يف العام ال�صابق 2009م لت�صل اإىل نحو 

22.0٪ يف عام التقرير، واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل 

املرتبة الثانية دون تغيري عن العام ال�صابق.

قطاع اخلدمات

4.1 مليار  2010م زيادة قدرها  حقق قطاع اخلدمات خالل عام 

ريال مبعدل منو قدره 13.1٪، لي�صل اإجمايل ناجته ال�صمي اإىل نحو 

35.1 مليار ريال مقارنًة بنحو 31.0 مليار ريال يف العام ال�صابق. وقد 

جاءت هذه الزيادة ب�صفة اأ�صا�صية نتيجة ملا حققته اخلدمات احلكومية 

من زيادة بلغت نحو  3.7 مليار ريال اأو مبا ن�صبته 11.5٪ لتمثل نحو 

91.3٪ من اإجمايل الزيادة املحققة يف قطاع اخلدمات. وقد امت�صت 

الزيادة املحققة يف اخلدمات املالية املحت�صبة والتي �صبق واأن احت�صبت 

�صمن ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال ف�صاًل عن 

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

19.7٪ من اإجمايل الزيادة املحققة يف هذا القطاع.

اأدت التطورات التي �صهدها ناجت قطاع اخلدمات اإىل تراجع  وقد 

اأهميته الن�صبية من نحو 15.8٪ خالل عام 2009م لتقت�صر على نحو 

15.7٪ خالل عام التقرير، ومع ذلك فقد ظل قطاع اخلدمات حمتاًل 

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

كان عليه الو�صع خالل العام ال�صابق.

GDP has marginally declined from 29.6% in 2009, reaching 
27.8% in 2010, but it has kept the lead among other NONG 
sectors.  

يف   ٪27.8 نحو  على  لتقت�صر  2009م  ال�صابق  العام  يف   ٪29.6 نحو 

اأنه قد ظل حمافظًا على مركز ال�صدارة بني باقي  2010م، غري  عام 

القطاعات القت�صادية غري النفطية.
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قطاع التجارة واملطاعم والفنادق

�صهد قطاع التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2010م تباطوؤًا 

يف معدل منوه ليقت�صر خالل عام التقرير على نحو 8.3٪ فقط مقارنة 

بنحو 27.4٪ يف العام ال�صابق 2009م بزيادة مقدارها 2.5 مليار ريال 

عام  نهاية  يف  ال�صمي  ناجته  لي�صل  2009م  بعام  اخلا�س  نظريه  عن 

اإىل تراجع ح�صته  اأدى ذلك  32.3 مليار ريال. وقد  اإىل نحو  2010م 

الن�صبية يف اإجمايل الناجت املحلي ال�صمي للقطاعات غري النفطية من 

نحو 15.2٪ يف العام ال�صابق 2009م لتقت�صر على نحو 14.4٪ يف عام 

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

دون تغيري عن العام ال�صابق.

قطاع الت�سييد والبناء

�صهد ناجت قطاع الت�صييد والبناء خالل عام 2010م الرتاجع الوحيد 

خالل العام، حيث انخف�س ناجته ال�صمي بنحو 5.4٪ لتقت�صر قيمته 

مقارنة  ريال  مليار   1.4 مقداره  برتاجع  ريال  مليار   24.1 نحو  على 

برتاجع اأكر يف الناجت ال�صمي خالل العام ال�صابق 2009م تبلغ ن�صبتها 

نحو 6.2٪. وقد اأدى ذلك اإىل تراجع ح�صته الن�صبية يف اإجمايل الناجت 

العام  يف   ٪13.0 نحو  من  النفطية  غري  للقطاعات  ال�صمي  املحلي 

ال�صابق 2009م لتقت�صر على نحو 10.8٪ يف عام التقرير، ليظل ترتيب 

هذا القطاع كما هو دون تغيري عن العام ال�صابق والذي كان يحتل فيه 

املرتبة اخلام�صة.

Trade, Restaurants, and Hotels Sector

The growth rate in the Trade, Restaurants and Hotels 
Sector witnessed during 2010 a slowdown by only 8.3% 
compared to 27.4% in the previous year, with an increase 
of QR 2.5 billion over its counterpart in 2009. Thereby, its 
nominal output stood by the end of 2010 at QR 32.3 billion. 
As a result, its relative share in the overall non-oil-non-gas 
nominal GDP has decreased from 15.2% in 2009 to 14.4% 
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 2010, declining 
by 5.4% and standing at only QR 24.1 billion, with a 
decrease by QR 1.4 billion compared to a greater decline 
in the nominal output during 2009 of about 6.2%. This has 
led its relative share in the overall non-oil-non-gas nominal 
GDP to fall back from 13.0% in 2009 to only 10.8% during 
this year. However, the scetor remained in the sixth position 
among the NONG sectors as in the previous year.

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

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

ITEM

النمو املحقق عام 2010 

Growth in 2010 امل�صاهمة يف النمو 

Growth Share
%

البيان
القيمة باملليون ريال

Value in QR Million
  %

Government Services 3,708 11.5 91.3 اخلدمات احلكومية

Calculated Financial Services -801 7.9 -19.7 اخلدمات املالية املحت�صبة

Other Services 1,156 12.7 28.4 اخلدمات الأخرى

Social 197 4.7 4.8 الجتماعية

Household 54 3.0 1.3 املنزلية

Import Fees 905 29.1 22.3 ر�صوم ال�صترياد

Total 4,063 13.1 100.0 اإجمايل القطاع
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قطاع النقل والت�سالت

 2.1 قدرها  زيادة  2010م  عام  خالل  والت�صالت  النقل  قطاع  حقق 

مليار ريال ون�صبتها 12.7٪ لي�صل ناجته ال�صمي اإىل نحو 18.3 مليار 

ريال مقارنة بنحو 16.2 مليار ريال يف عام 2009م. وعلى الرغم من 

2010م عن مثيله اخلا�س بعام  ت�صارع معدل النمو املحقق خالل عام 

2009م والبالغ 9.7٪، فاإن احل�صة الن�صبية لهذا القطاع قد تراجعت 

من نحو 8.3٪ يف عام 2009م اإىل نحو 8.2٪ يف عام 2010م؛ ليظل 

ترتيب هذا القطاع كما هو دون تغيري عن العام ال�صابق والذي كان يحتل 

فيه املرتبة ال�صاد�صة.

قطاع الكهرباء واملاء

قيمة  يف  ارتفاعًا  2010م  عام  خالل  واملــاء  الكهرباء  قطاع  �صهد 

ناجته ال�صمي حيث �صجل منوًا تبلغ ن�صبته 15.4٪ وقيمته 276 مليون 

ريال لي�صل ناجته ال�صمي اإىل نحو 2.1 مليار ريال مقارنة بنحو 1.8 

لقطاع  ال�صمي  الناجت  ارتفاع  اأدى  وقد  2009م.  عام  يف  ريــال  مليار 

نحو  اإىل  لت�صل  الن�صبية  ارتفاع مماثل يف ح�صته  اإىل  واملاء  الكهرباء 

0.93٪ يف عام 2010م مقارنة بنحو  0.91٪ يف العام ال�صابق 2009م، 

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

الأخرية.

قطاع الزراعة و�سيد البحر

�صهد قطاع الزراعة و�صيد البحر خالل عام 2010م ارتفاعًا يف قيمة 

ناجته ال�صمي حيث �صجل منوًا تبلغ ن�صبته 21.6٪ وقيمته 95 مليون ريال 

لي�صل ناجته ال�صمي اإىل نحو 534 مليون ريال مقارنة بنحو 439 مليون 

الزراعة  لقطاع  ال�صمي  الناجت  ارتفاع  اأدى  وقد  2009م.  عام  يف  ريال 

نحو  اإىل  لت�صل  الن�صبية  ح�صته  يف  مماثل  ارتــفــاع  اإىل  البحر  و�صيد 

0.24٪ يف عام 2010م مقارنة بنحو  0.22٪ يف العام ال�صابق 2009م، 

ليتذيل بذلك قطاع الزراعة و�صيد البحر ترتيب القطاعات القت�صادية 

غري النفطية.

Transport and Communication Sector
The output of the Transport and Communication sector 

grew during 2010 by QR 2.1 billion, or 12.7%, thereby its 
nominal output stood at QR 18.3 billion compared to QR 
16.2 billion in 2009. In spite of the rapid growth rate during 
2010 over its counterpart in 2009, which has reached 9.7%, 
the relative share of this sector decreased from 8.3% in 
2009 to 8.2% in 2010. However, the scetor remained in the 
sixth position among the NONG sectors as in the previous 
year.

Electricity and Water Sector
The nominal output of the Electricity and Water Sector 

has witnessed a rise by 15.4%, or QR 276 million, reaching 
QR 2.1 billion compared to QR 1.8 billion in 2009. The rise 
of the nominal output of this sector has led to a similar 
rise in its relative share to 0.93% during 2010 compared to 
0.91% in the previous year. However, these developments 
did not influence the sector’s position, as it remained at the 
seventh and second last position.

Agriculture and Fishing Sector
The nominal output of the Agriculture and Fishing Sector 

has witnessed a rise by 21.6%, or QR 95 million, reaching 
QR 534 million compared to QR 439 million in 2009. The 
rise of the nominal output of this sector has led to a similar 
rise in its relative share to 0.24% during 2010 compared 
to 0.22% in the previous 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

QR Million

Economic Activity 2006 2007 2008 2009 2010 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 270 319 523 439 534 الزراعة و�صيد البحر

Oil & Gas 117,469 150,014 230,312 159,467 239,745 النفط والغاز

Manufacturing 20,617 26,111 44,854 33,570 49,185 ال�صناعة التحويلية

Electricity & Water 1,568 1,820 2,063 1,794 2,070 الكهرباء واملاء

Building and Construction 10,846 15,925 27,199 25,522 24,144 الت�صييد والبناء

Trade, Restaurants, and Hotels 14,789 20,848 23,429 29,839 32,310 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 6,885 8,697 14,775 16,212 18,275 النقل والت�صالت

Finance, Insurance, Real Estate, & 
Business Services 29,371 41,982 51,580 58,099 62,119 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 19,795 23,736 24,848 31,044 35,107 اخلدمات

Social Services 1,727 3,004 3,461 4,149 4,346 اخلدمات الجتماعية

Calculated Financial Services -5,352 -6,734 -10,149 -10,152 -10,953 اخلدمات املالية املحت�صبة

Government Services 19,480 21,955 26,335 32,106 35,814 اخلدمات احلكومية

Household 1,237 1,565 1,661 1,827 1,881 اخلدمات العائلية

Other Services 2,703 3,946 3,540 3,114 4,019 اخلدمات الأخرى

Total 221,610 290,152 419,583 355,986 463,489 املجموع العام

Growth Rate 35.9% 30.9% 44.6% -15.2% 30.2% معدل النمو

Oil & Gas 117,469 150,014 230,312 159,467 239,745 النفط والغاز

Ratio to total 35.01% 51.70% 54.89% 44.80% 51.73% الن�صبة لالإجمايل

Growth Rate 46.86% 27.71% 53.53% -30.76% 50.34% معدل النمو

Non-Oil Sector 104,141 140,138 189,271 196,519 223,744 القطاعات غري النفطية

Ratio to total 46.99% 48.30% 45.11% 55.20% 48.27% الن�صبة لالإجمايل

Growth Rate 22.79% 34.57% 35.06% 3.83% 13.85% معدل النمو

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

الجارية
مليون ريال
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Pricesم�ستويات الأ�سعار

الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك

على ال�صعيد العاملي، اّت�صم عام 2010م بعودة ال�صغوط الت�صّخمية 

 .)1 اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صّية واملواد الغذائية )اإطار رقم  ب�صبب ارتفاع 

غري اأّن دولة قطر �صّجلت، يف املقابل، انكما�صًا - انخفا�صًا يف امل�صتوى 

الأمانة  التوايل. ويف �صوء تو�صية  الثانية على  لل�صنة  العام لالأ�صعار - 

العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربّية اخلا�صة باعتماد عام 2007م 

ك�صنة الأ�صا�س لحت�صاب الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك يف املنطقة، 

اعتمد جهاز الإح�صاء عام 2007م ك�صنة الأ�صا�س بدًل من 2006م يف 

�صهر يوليو 2010م. ووفقًا لل�صل�صلة اجلديدة، انخف�س املتو�ّصط ال�صنوي 

109.6 يف عام  2.4٪ - من  امل�صتهلك بن�صبة  القيا�صي لأ�صعار  للرقم 

الرتاجع  ن�صف  من  يقرب  ما   - 2010م  عام  يف   106.9 اإىل  2009م 

2009م. ومع ذلك، تعتر مرحلة النكما�س التي  4.9٪ عام  الذي بلغ 

مّر بها القت�صاد يف هذين العامني يف تناق�س حاد مع ال�صنوات الثالثة 

ال�صابقة )2006-2008م( حني �صّجل متو�صط الت�صخم ال�صنوي رقمًا 

مزدوجًا و�صل اإىل 15.2٪ يف عام 2008م. ويعزى هذا النخفا�س يف 

م�صتوى الأ�صعار اإىل حّد كبري اإىل النخفا�س احلاد يف اأ�صعار الإيجارات 

مع زيادة الوحدات ال�صكنية اجلديدة املعرو�صة على الرغم من ا�صتقرار 

الأ�صعار مع حلول نهاية العام. ونتيجة لذلك، �صهدت مرحلة النكما�س 

اعتداًل اإىل حّد كبري مع نهاية عام 2010م.

Consumer Price Index (CPI)
Globally, there was a resurgence of inflation pressures 

in 2010 on account of rising commodity and food prices 
(Box 1). In contrast, Qatar recorded deflation −a decline in 
the general price level− for the second consecutive year. In 
view of the recommendation from the GCC Secretariat to 
standardize the base year as 2007 for consumer price index 
(CPI) calculation in the region, the Qatar Statistics Author-
ity (QSA) shifted the base year from 2006 to 2007 in July 
2010. As per the new series, the CPI declined by 2.4% on an 
annual average basis− from 109.6 in 2009 to 106.9 in 2010 
− which was about half the decline of 4.9% in 2009. Nev-
ertheless, the deflation phase of these two years was in 
sharp contrast to the previous three years (2006-08) when 
annual average inflation was in double digits with a high of 
15.2% in 2008. The decline in the price level was almost 
solely attributed to the sharp decline of rental prices with 
the increase in supply of new housing units although prices 
seemed to have stabilized towards the end of the year. As 
a result, the deflationary phase got moderated significantly 
towards the year-end.

Box No. (1)

The Resurgence of Global Inflation in 2010 
− Causes and Consequences

The global inflation scenario recorded a sharp turnaround 
in 2010 from the fears of world-wide deflation prevalent 
over the major part of 2009. In spite of the persistence 
of excess capacity during the year, inflation edged up in 
major advanced economies (except the US) and was much 
higher at end-2010 than at end-2009 (Table), mainly due to 
increase in food and energy prices. While inflation in the 
Euro area and in the UK exceeded their respective targets, 
headline CPI increased in the US towards the later part of 
the year and Japan exited a protracted phase of deflation 
stretching from February 2009 till September 2010. 
Major emerging market economies (EMEs) faced strong 
inflationary pressures on account of both rising demand 
pressures and adverse supply shocks in the form of higher 
international commodity prices. In the GCC region, inflation 
pressures gained momentum in the wake of higher food 
and commodity prices.

اإطار رقم )1( 

عودة الت�سخم العاملي يف عام 2010م

 -- الأ�سباب والنتائج

�صهد الت�صخم العاملي حتوًل حاداً يف عام 2010م مقابل املخاوف 

اخلا�صة بالنكما�س القت�صادي الذي �صاد يف جميع اأنحاء العامل على 

مدى جزء كبري من عام 2009م. وعلى الرغم من ا�صتمرار وجود طاقة 

فائ�صة خالل ال�صنة، ازداد الت�صخم يف القت�صادات املتقدمة الرئي�صية 

بكثري  اأعلى  م�صتوى  و�صّجل  الأمريكّية(  املتحدة  الوليات  )با�صتثناء 

اجلــدول(،  )اأنظر  2009م  عام  بنهاية  مقارنة  2010م  عام  نهاية  يف 

الغذائية  املــواد  اأ�صعار  يف  الــزيــادة  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  ذلــك  ويرجع 

املتحدة  واململكة  اليورو  الت�صخم يف منطقة  والطاقة. ويف حني جتاوز 

الأهداف املحددة لكل منهما، ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك 

من  اليابان  وخرجت  العام  من  الأخري  اجلزء  يف  املتحدة  الوليات  يف 

حتى  2009م  فراير  �صهر  من  امتّدت  التي  الطويلة  النكما�س  مرحلة 

�صهر �صبتمر 2010م. وقد واجهت اقت�صادات الأ�صواق النا�صئة الكرى 

�صغوطًا ت�صخمية قوية ب�صبب تزايد �صغوط الطلب و�صدمات العر�س 

ال�صلبية وذلك يف �صكل ارتفاع اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية عاملّيًا. اأّما يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، فقد تزايدت ال�صغوط الت�صخمّية يف اأعقاب 

ارتفاع اأ�صعار املواد الغذائّية وال�صلع الأ�صا�صّية.
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Countries 
دي�صمرب 2009

Dec-09

دي�صمرب 2010

Dec-10
البيان

Advanced Economies �القت�ساد�ت �ملتقدمة  

Canada 1.3 2.4 كندا

Euro Area 0.9 2.2 منطقة اليورو

Japan -1.7 0.0 اليابان

Switzerland 0.3 0.5 �صوي�صرا

United Kingdom 2.9 3.7 اململكة املتحدة

United States 2.7 1.5 الوليات املتحدة

Emerging Markets �الأ�سو�ق �ل�ساعدة  

Brazil 4.3 5.9 الرازيل

China 1.8 4.4 ال�صني

India 15.0 9.5 الهند

Russia 8.8 8.8 رو�صيا

South Africa 6.3 3.5 جنوب اأفريقيا

South Korea 2.8 3.5 كوريا اجلنوبية

GCC Countries دول جمل�س �لتعاون  

Bahrain 1.6 1.0 البحرين

Oman 0.9 4.2 عمان

Kuwait 2.1 6.0 الكويت

Saudi Arabia 4.3 5.4 ال�صعودية

UAE -0.3 1.7 الإمارات

Source: Bloomberg امل�صدر : بلومرج

Year-on-Year CPI Inflation معّدل التضّخم السنوي 

 (%) 

The intensification of inflation pressures was largely 
attributed to the significant increase in international 
commodity prices in 2010. According to the global primary 
commodity price indices compiled by the IMF, metal, petrol 
and food prices increased (on an annual basis) by 29.6%, 
20.1% and 26.8%, respectively, in December 2010. The 
index of all primary commodities recorded an increase 
of 23.4% during the same period. During the year, prices 
recorded intermittent fluctuations in the first half but 
increased steadily from July to December.

اإىل  اإىل حد كبري  ب�صكل مكّثف  الت�صخمية  ال�صغوط  ارتفاع  يعزى 

الزيادة الكبرية يف اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية عامليًا يف عام 2010م. فوفقًا 

للموؤ�صرات العاملية اخلا�صة باأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية التي قام �صندوق 

النقد الدويل بجمعها، �صهدت اأ�صعار املعادن والبرتول واملواد الغذائية 

على   ٪26.8  ٪20.1  ،٪29.6 بن�صبة  �صنوي(  اأ�صا�س  )على  ارتفاعًا 

التوايل يف دي�صمر 2010م. و�صجل املوؤ�صر اخلا�س بكافة ال�صلع الأّولية 

زيادة قدرها 23.4٪ خالل نف�س الفرتة. وخالل ال�صنة، �صهدت الأ�صعار 

تقلبات متقطعة يف الن�صف الأول وازدادت ب�صكل مطرد من �صهر يوليو 

حتى �صهر دي�صمر.
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Several factors, both temporary and permanent, have 
contributed to this steep increase. First, higher per-capita 
income growth in many EMEs have led to strong demand 
for food commodities. Second, the increase in bio-fuel 
production in the US and in the European Union added 
to the demand for corn and rapeseeds oil. At the same 
time, supply adjustment to higher prices remained slow 
and inventory levels in many markets depleted sharply. 
Third, policy responses in some countries exacerbated the 
problem as some major exporting countries introduced 
export taxes, export bans, or other restrictions on exports 
of agricultural products while some importing countries 
have not allowed full pass-through of international prices 
into domestic prices. Fourth, drought conditions in major 
wheat-producing countries and higher input costs also 
added to the demand-supply imbalances. Finally, financial 
factors such as the depreciating US dollar and low policy 
interest rates in major advanced economies induced larger 
investments in high-yielding assets such as commodity-
indexed funds, which accentuated demand pressures.

The implications of the sharp increase in commodity 
prices are manifold. First, although most developing 
countries have been able to absorb the balance of 
payments impact, the overall effect of the commodity 
price hike on the terms of trade has varied widely across 

�صاهمت عوامل عدة، �صواء ب�صكل موؤقت اأو دائم، يف هذا الرتفاع 

من  العديد  يف  الــفــردي  الــدخــل  منــو  ارتــفــاع  اأدى  فقد  اأّولً:  احلـــاد. 

الغذائّية.  املواد  على  الطلب  ازدياد  اإىل  النا�صئة  الأ�صواق  اقت�صادات 

املتحدة  الوليات  يف  احليوي  الوقود  اإنتاج  يف  الزيادة  اأدت  كما  ثانيًا: 

وبذور  الذرة  زيت  الطلب على  زيادة  اإىل  الأوروبي  والحتاد  الأمريكّية 

اللفت. يف الوقت نف�صه، بقي تعديل العر�س ليتنا�صب مع ارتفاع الأ�صعار 

ثالثًا:  حــاد.  ب�صكل  الأ�ــصــواق  مــن  العديد  يف  املــخــزون  ون�صب  بطيئًا 

امل�صكلة  تفاقم  يف  ال�صبب  البلدان  بع�س  اتخذتها  التي  التدابري  كانت 

ال�صرائب  فر�س  امل�صّدرة،  الرئي�صية  البلدان  بع�س  اعتمدت  حيث 

القيود املفرو�صة على  اأو غريها من  الت�صدير  على ال�صادرات وحظر 

�صادرات املنتجات الزراعية يف حني مل ت�صمح بع�س البلدان امل�صتوردة، 

اأّدى  رابعًا:  املحلية.  الأ�صعار  اإىل  كامل  ب�صكل  الدولية  الأ�صعار  انتقال 

الإنتاج  تكاليف  وارتفاع  للقمح  املنتجة  الرئي�صية  البلدان  يف  اجلفاف 

اإىل تفاقم م�صكلة الختالل احلا�صل بني العر�س والطلب. اأخريا، اأّدت 

العوامل املالية مثل انخفا�س قيمة الدولر الأمريكي وانخفا�س معدلت 

يف  ال�صتثمار  زيــادة  اإىل  الرئي�صية  املتقدمة  القت�صادات  يف  الفائدة 

الأ�صول ذات العائد املرتفع مثل ال�صناديق التي يرتبط عائدها مبوؤ�ّصر 

�صلعة معّينة، الأمر الذي اأبرز �صغوط الطلب ب�صكل اأكر.

تعتر الآثار املرتتبة على الزيادة احلادة يف اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية 

متكنت  قد  النامية  البلدان  معظم  اأن  من  الرغم  على  اأوًل،  متعّددة. 

الكلي  التاأثري  اأّن  اإل  املدفوعات،  التاأثري اخلا�س مبيزان  ا�صتيعاب  من 

اأ�صعار ال�صلع على معدلت التبادل التجاري اختلف على نطاق  لرتفاع 

وا�صع بني خمتلف البلدان. ثانيًا، على الرغم من انتقال ارتفاع اأ�صعار 

International Commodity Prices in 2010 الأ�سعار الدولية لل�سلع الأ�سا�سية يف عام 2010

املعادنالغذاءالبرتولالكل

(2005=100)
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countries. Second, although higher food prices have been 
passed through to domestic markets in most countries, 
the response to fuel price increases have varied. In this 
regard, concerns center on possible second-round effects 
on inflation and the poor. Third, owing to the pass-through 
impact, headline inflation increased in many countries, 
particularly in developing countries, where shares on food 
expenditure exceed expenditure shares in other goods 
by a wide margin. Fourth, as a result of higher import 
bill, external balances of net commodity importers have 
deteriorated significantly. At the same time, external 
balances of net commodity exporters have improved with 
rising export earnings. Finally, the social implications of 
rising food prices have been severe for the urban poor as 
some countries have witnessed food price related riots 
and considerable social and political unrest.

انتقال  اختلف  البلدان،  معظم  املحلية يف  الأ�صواق  اإىل  الغذائية  املواد 

ارتفاع اأ�صعار الوقود بني بلد واآخر. ويف هذا ال�صياق، ترتّكز املخاوف يف 

التاأثريات املحتملة للجولة الثانية على الت�صخم والفقراء. ثالثًا: نظرًا 

البلدان،  من  العديد  يف  الأ�صا�صي  الت�صخم  ارتفع  النتقايل،  للتاأثري 

ة نفقات املواد الغذائّية  ول�صيما يف البلدان النامية، حيث تتجاوز ح�صّ

ح�ص�س النفقات اخلا�صة بغريها من ال�صلع ب�صكل كبري. رابعًا، نتيجة 

لرتفاع فاتورة ال�صترياد، تراجعت الأر�صدة اخلارجية للدول امل�صتوردة 

حت�صنت  نف�صه،  الوقت  يف  كبري.  حد  اإىل  الأ�صا�صية  لل�صلع  ال�صافية 

الأر�صدة اخلارجية للدول امل�صدرة ال�صافية لل�صلع الأ�صا�صية مع ارتفاع 

عائدات الت�صدير. اأخريًا، تعتر الآثار الجتماعية املرتتبة على ارتفاع 

اأ�صعار املواد الغذائية وخيمة على الفقراء يف املدن حيث �صهدت بع�س 

الدول اأعمال �صغب مرتبطة بارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية وا�صطرابات 

اجتماعية و�صيا�صية كبرية.

يعزى انخفا�س الرقم القيا�صي العام يف عام 2010م بنحو ٪2.4 

والطاقة  والوقود  الإيجار  موؤ�صر  الرتاجع احلاد يف  اإىل  رئي�صية  ب�صفة 

2009م  عام   ٪12.0 بلغ  الــذي  الرتاجع  على  عــالوة   ،٪12.8 بن�صبة 

)جدول رقم 2-1(. ويعك�س النخفا�س احلاد يف اأ�صعار الإيجارات وفرة 

العر�س يف �صوق الإ�صكان مع دخول الوحدات ال�صكنية التي �صرع ببنائها 

خالل فرتة الطفرة العقارّية يف �صل�صلة العر�س يف �صوق العقارات. اأما 

من حيث املكّونات الأخرى للرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك، فقد �صّجل 

موؤ�صر جمموعة املالب�س والأحذية فح�صب انخفا�صًا غري اأّنه بقي اأدنى 

من العام ال�صابق، بينما �صجلت املوؤ�صرات الباقية كّلها ارتفاعًا يف عام 

والتبغ  وامل�صروبات  الغذائية  املواد  جمموعة  �صّجلت  حني  ويف  2010م. 

ارتفاعًا بن�صبة 2.1٪ - اأدنى بكثري من م�صتويات اأ�صعار املواد الغذائّية 

العاملّية – ارتفع موؤ�ّصر الأثاث والأقم�صة والتجهيزات املنزلية وجمموعة 

ال�صلع واخلدمات املتنوعة بن�صبة جتاوزت 4٪ خالل العام.

The decline of 2.4% in the overall index in 2010 was 
primarily attributed to the sharp decline of 12.8% in the 
index of Rent, Fuel and Energy, over and above the decline 
of 12.0% in 2009(Table 2-1). The sharp decline in rental 
prices reflected the supply glut in the housing market as 
housing units, which might have been initiated during the 
boom period, started entering the supply chain of the real 
estate market. Among other components of the CPI, only 
Garments & Footwear recorded a decline, although lower 
than the previous year, while all other indices recorded an 
increase in 2010. While the index of Food, Beverages & 
Tobacco recorded an increase of 2.1% − much lower than 
the trends in international food prices − Furniture, Textiles 
and Home Appliances and Miscellaneous Goods & Services 
increased by more than four percent during the year.
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Items
الــــوزن

Weight 2008 2009 2010

 الت�صخم ال�صنوي

(%)
Annual Inflation البيان

2009 2010

Food, Beverages and Tobacco 13.2 120.0 121.4 124.0 1.3 2.1
املواد الغذائّية وامل�صروبات  

والتبغ

Garments and Footwear 5.8 111.8 106.7 105.4 -4.5 -1.3 املالب�س والأحذية

Rent, Fuel and Energy 32.2 119.7 105.3 91.8 -12.0 -12.8 الإيجار والوقود والطاقة

Furniture, Textiles and Home 
Appliances 8.2 107.7 105.6 109.9 -2.0 4.1 الأثاث والأقم�صة والتجهيزات املنزلّية

Medical Care and Medical 
Services 2.0 104.2 106.0 109.7 1.7 3.5 العناية واخلدمات الطبّية

Transport and Communications 20.5 109.3 104.6 107.3 -4.4 2.6 النقل والت�صالت

Entertainment, Recreation and 
Culture 10.9 109.9 108.6 111.7 -1.2 2.9 الت�صلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous Goods and 
Services 7.2 112.4 120.6 126.3 7.3 4.7 ال�صلع واخلدمات املتنّوعة

Household Consumption (CPI) 100.0 115.2 109.6 106.9 -4.9 -2.4 �ال�ستهالك �لعائلي

Source: Qatar Statistics Authority امل�صدر: جهاز الإح�صاء    

Table (2-1)
CPI - Annual Averages                                                                                                     

2007 = 100

جدول رقم )1-2(
الرقم القياسي ألسعار المستهلك – المتوّسط السنوي 

While inflation on each of the major sub-indices is 
indicative of the pressures emanating from each category, 
the relative contribution  of each of the sub-indices 
provides better insight on the drivers of the actual inflation 
outcome in the year. As in 2009, the single largest positive 
driver of the deflation of 2010 was Rent, Fuel and Energy, 
which accounted for more than 175% of the decline in 
overall inflation (Figure No. 2-1). In addition, Garments & 
Footwear contributed around 3% to the decline in the 
index. Together, these two factors would have resulted 
in a sharper decline but for positive inflation on all other 
indices, which arrested the decline in the overall price 
level. Among the negative drivers of deflation, Transport 
& Communication had the largest contribution reflecting 
both increase in the index during the year and its relatively 
higher weight in the CPI basket.

الفرعية  املوؤ�صرات  بجميع  اخلا�س  الت�صخم  معدل  ُيعتر  حني  يف 

الفئات، تعطي  الناجتة عن كل فئة من  ال�صغوط  الرئي�صية دلياًل على 

امل�صاهمة الن�صبية جلميع املوؤ�صرات الفرعية �صورة اأو�صح عن م�صادر 

2009م،  عام  احلــال  كانت  وكما  العام.  خالل  الفعلّية  الت�صّخم  هذا 

اأدى  الذي  الوحيد  الرئي�صي  والطاقة" العامل  والوقود  "الإيجار  ُيعتر 

اإىل حدوث النكما�س، حيث مّثل اأكرث من 175٪ من الرتاجع يف معدل 

موؤ�صر  �صاهم  اإىل ذلك،  بالإ�صافة   .)1-2 رقم  العام )�صكل  الت�صخم 

 .٪3 بلغت حوايل  بن�صبة  املوؤ�صر  انخفا�س  والأحذية يف معدل  املالب�س 

اأكرث  انخفا�س  حدوث  اإىل  العامالن  هذان  يوؤدي  اأن  املمكن  من  وكان 

يف  الإيجابي  الت�صّخم  اأّن  اإل  امل�صتهلك،  لأ�صعار  العام  املوؤ�صر  يف  حّدة 

كافة املوؤ�صرات الأخرى اأّدى اإىل احلّد من تراجع م�صتوى الأ�صعار الكلي. 

النقل  قطاع  �صاهم  لالنكما�س،  الأخــرى  ال�صلبّية  املوؤ�ّصرات  بني  ومن 

العام  خالل  املوؤ�صر  يف  الزيادة  عك�صت  كرى  م�صاهمة  والت�صالت 

ووزنه الأعلى ن�صبيًا يف �صلة الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك.
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Figure No.  (2-1)
Drivers of Deflation of 2010

�سكل رقم )1-2(

العوامل املوؤثرة على الإنكما�س خالل 2010

ال�صلع واخلدمات املنوعة

الت�صلية والرتفيه والثقافة

النقل والإت�صالت

اخلدمات الطبية

الأثاث والأقم�صة والتجهيزات املنزلية

الإيجار وامل�صاكن واخلدمات املرافقة

املالب�س والأحذية

املواد الغذائية وامل�صروبات والتبغ

Misc. Goods & Serv.
Enter., Rec. & Cul

Trans. & Comm.

Medical & Health

Furn., Text. & Home App.

Rent & Housing

Clothing & Footwear

Food, Bev. & Tob

The deflation of 2010, however, lost momentum as 
the year progressed as evident from the deceleration in 
the decline of prices across the four quarters of the year. 
Based on the quarterly average index, the year-on-year 
inflation of the CPI decelerated progressively from -4.4% in 
the first quarter to -3.1% and -2.0% in the second and third 
quarters, respectively, before petering out to a mere -0.1% 
in the fourth quarter of the year (Table: 2-2).The sharp 
deceleration in deflation at the end of the fourth quarter 
was on account of positive inflation in all sub-indices of the 
CPI except Rent, Fuel and Energy. Even the decline in this 
index moderated sharply in the last quarter with emerging 
signs of stabilization in rental prices. It is pertinent to note 
that except the index on Rent, Fuel and Energy, all other 
sub-indices of the CPI recorded positive inflation from the 
third quarter of 2010. While the inflation on Food, Beverages 
and Tobacco increased significantly in the fourth quarter 
of 2010, that of Transport and Communication firmed up 
during the rest of the year after recording a marginal 
decline in the first quarter.

بداأ النكما�س الذي ح�صل يف عام 2010م ي�صهد تباطوؤًا مع تقّدم 

العام وقد جتلى ذلك من خالل تراجع انخفا�س م�صتويات الأ�صعار يف 

�صهد  ال�صنوي،  الربع  املتو�صط  اإىل  وا�صتنادًا  ال�صنة.  الأربع من  الأرباع 

الت�صخم ال�صنوي للرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك تباطوؤًا تدريجيًا من 

2.0٪ يف الربعني  3.1٪ و -  اإىل -  -4.4٪ يف الربع الأول من العام 

الثاين والثالث على التوايل، قبل اأن ينح�صر ليبلغ –0.1٪ يف الربع الرابع 

من العام )جدول رقم 2-2(. ويرجع الرتاجع احلاد يف النكما�س يف 

نهاية الربع الرابع من العام اإىل الت�صّخم الإيجابي يف جميع املوؤ�صرات 

والوقود  الإيجار  با�صتثناء  امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  للرقم  الفرعية 

القيا�صي اعتدل  اأّن النخفا�س الذي �صهده هذا الرقم  والطاقة. حتى 

وجتدر  الإيــجــارات.  اأ�صعار  ا�صتقرار  مع  الأخــري  الربع  يف  حاد  ب�صكل 

والطاقة،  والوقود  الإيجار  جمموعة  موؤ�صر  با�صتثناء  اأّنه،  اإىل  الإ�صارة 

امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  للرقم  الفرعية  املوؤ�صرات  كافة  �صّجلت 

2010م. ويف حني  عام  من  الثالث  الربع  من  اإيجابية  ت�صّخم  معّدلت 

ارتفع معّدل الت�صّخم اخلا�س باملواد الغذائّية وامل�صروبات والتبغ ب�صكل 

بالنقل  املعّدل اخلا�س  ا�صتقّر  2010م،  عام  الرابع من  الربع  كبري يف 

انخفا�صًا  �صّجل  اأن  بعد  العام  من  املتبقية  الفرتة  خالل  والت�صالت 

طفيفًا يف الربع الأول.
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Items
2009 2010

 الت�صخم ال�صنوي

(%)
Annual Inflation 

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

 Food, Beverages &
Tobacco 121.9 120.6 121.8 121.5 122.5 123.3 123.8 126.6 0.5 2.3 1.6 4.2

املواد الغذائية وامل�صروبات 

والتبغ

Clothing & Footwear 111.1 107.2 104.0 104.7 102.9 104.1 106.1 108.2 -7.3 -2.9 2.1 3.4 املالب�س والأحذية

 Rent, utilities &
related services 110.7 108.7 104.6 97.3 94.6 92.5 90.2 89.9 -14.5 -14.9 -13.8 -7.6

الإيجار وامل�صاكن واخلدمات 

املرافقة

 Furniture, & Home
Appliances 104.4 103.3 105.5 109.1 109.4 109.9 110.2 110.3 4.8 6.3 4.5 1.1

الأثاث والأقم�صة والتجهيزات 

املنزلية

 Medical Care &
Health Services 105.6 105.3 105.2 108.0 109.1 109.5 109.9 110.4 3.4 3.9 4.5 2.2 اخلدمات الطبية

 Transport &
Communication 106.2 104.3 103.6 104.2 105.4 108.0 108.0 107.6 -0.8 3.6 4.2 3.3 النقل والت�صالت

 Entertainment &
Culture 107.9 109.9 107.3 109.2 109.9 111.7 112.9 112.2 1.9 1.7 5.2 2.8 الت�صلية والرتفيه والثقافة

 Miscellaneous
Goods & Services 118.0 120.3 120.4 123.5 123.8 125.7 126.5 129.0 5.0 4.5 5.0 4.5 ال�صلع واخلدمات املنوعة

 Household
Consumption (CPI) 111.7 110.5 108.8 107.2 106.7 107.1 106.6 107.1 -4.4 -3.1 -2.0 -0.1 �ال�ستهالك �لعائلي

Source: Qatar Statistics Authority امل�صدر: جهاز الإح�صاء    

Table (2-2)
Quarterly Averages of CPI

2007 = 100

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

السنوي

The decline in rental prices was a positive supply 
shock, which had eased the inflation situation considerably 
during 2009 and 2010. In contrast, increase in international 
food prices is a negative supply shock, which may result in 
higher inflation in Qatar as most food items are imported 
from abroad. Usually, monetary authorities focus on 
demand management by monitoring incipient demand-
pull pressures on inflation as they have little control over 
supply shocks. As a result, components of the inflation 
basket which are vulnerable to supply shocks are pruned 
from the inflation measure by the exclusion principle to 
derive some measure of demand-driven inflation. Globally, 
most exclusion based measures of inflation are developed 
by removing food and energy items from the consumption 
basket. 

�صّكل تراجع اأ�صعار العقارات �صدمة عر�س اإيجابية اأدت اإىل تخفيف 

و�صع الت�صخم اإىل حد كبري خالل عامي 2009م و2010م. يف املقابل، 

اأ�صعار املواد الغذائية عاملّيًا �صدمة عر�س �صلبية قد توؤّدي  ُيعّد ارتفاع 

اإىل ارتفاع معدل الت�صّخم يف دولة قطر، حيث اأن معظم ال�صلع الغذائية 

يتم ا�صتريادها من اخلارج. وتركز ال�صلطات النقدية عادًة على اإدارة 

زيادة  عن  النا�صئ  للت�صخم  الأولية  ال�صغوط  ر�صد  خالل  من  الطلب 

الطلب لأّن �صيطرة هذه ال�صلطات على �صدمات العر�س تعتر حمدودة. 

املعر�صة  الت�صّخم  �صّلة  مكّونات  بع�س  ا�صتبعاد  يتّم  لذلك،  ونتيجة 

ل�صدمات العر�س يف قيا�س الت�صّخم من خالل تطبيق مبداأ ال�صتبعاد 

لو�صع قيا�س الت�صّخم النا�صئ عن ارتفاع الطلب. على ال�صعيد الدويل، 

يتم و�صع معظم مقايي�س الت�صخم القائمة على ال�صتبعاد باإلغاء بندي 

املواد الغذائّية والطاقة من �صلة ال�صتهالك.
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Figure No. (2-2)
Core Inflation

�سكل رقم )2-2(

الت�سخم اجلوهري

با�صتبعاد ال�صكن والإيجار

با�صتبعاد املواد الغذائية وامل�صروبات والتبغ

با�صتبعاد ال�صكن واملواد الغذائية

امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  �صّلة  يف  الغذائّية  املــواد  ت�صّكل 

املواد  جمموعة  موؤ�ّصر  من   ٪90 من  اأكــرث   )100  =  2007( اجلديدة 

ال�صهري  الإيجار  جمموع  ي�صّكل  بينما  والتبغ،  وامل�صروبات  الغذائّية 

للم�صاكن اأكرث من 95٪ من موؤ�ّصر جمموعة الإيجار والوقود والطاقة. 

ونتيجة لذلك، مّت تطوير طرق قيا�س معّدل الت�صّخم الأ�صا�صّي با�صتخدام 

ت�صّكل  التي  والطاقة  والوقود  الإيجار  جمموعة  ا�صتبعاد  )اأ(  معايري 

الوزن الأكر يف �صّلة الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك؛ )ب( ا�صتبعاد 

موؤ�ّصر املواد الغذائّية وامل�صروبات والتبغ التي تعتر عر�صة لل�صدمات 

اخلارجّية املن�صاأ؛ و)ج( ا�صتبعاد كال املجموعتني اللتني ي�صّكل وزنهما 

معًا اأكرث من 45٪ يف �صّلة الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك.  وقد جتاوز 

بند  با�صتبعاد  امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  بالرقم  اخلا�س  الت�صّخم 

الإيجار وا�صتبعاد كل من الإيجار واملواد الغذائية 2.5٪ يف عام 2010م 

مقابل النخفا�س الذي حدث يف عام 2009م )�صكل رقم 2-2(. غري 

اأّن الت�صّخم اخلا�س بالرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك با�صتبعاد املواد 

الغذائّية وامل�صروبات والتبغ كان �صلبيًا يف عام 2010م على الرغم من 

اأن هذا النخفا�س كان اأقل مما كان عليه يف عام 2009م. 

In the revised CPI basket (Base: 2007 = 100), food 
articles comprise more than 90% of the sub-index Food, 
Beverages and Tobacco while total monthly rent of houses 
comprise more than 95% of the sub-index Rent, Fuel and 
Energy. As a result, core inflation measures have been 
developed 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 imported shocks; and (iii) excluding both items which 
cumulatively have a weight of more than 45% in the CPI 
basket. CPI inflation excluding rent and excluding both rent 
and food items were more than 2.5% in 2010 in contrast 
to a decline in 2009 (Figure No.2-2). CPI inflation excluding 
food, beverages &tobacco, however, was negative in 2010 
although the extent of decline was lower than in 2009.

الرقم القيا�سي ال�سهري لأ�سعار امل�ستهلك

البيانات  بن�صر  2009م  يناير  من  اعتبارًا  الإح�صاء  جهاز  بــداأ 

عام  معتمدًا  امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  بالرقم  اخلا�صة  ال�صهرية 

2006م ك�صنة الأ�صا�س، بالإ�صافة اإىل ال�صل�صلة الف�صلية التي اأ�صبحت 

البيانات  تواتر  يف  الزيادة  وتتيح  اجلديد.  الأ�صا�س  على  اأي�صًا  ترتكز 

اإمكانية الر�صد ال�صهري لجتاهات الت�صخم يف القت�صاد مبا يتفق مع 

اأف�صل املمار�صات الدولية. 

The Monthly Consumer Price Index
     The QSA has started publishing monthly data on CPI 

from January 2009 with 2006 as the base year in addition 
to its quarterly series, which was also revised with the new 
base. The increase in frequency of data provides the scope 
of month-by-month monitoring of inflation trends in the 
economy in conformity with international best practices. 
As noted earlier, the QSA revised the monthly data series 
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Figure No. (2-3)
Major Sub Indices of CPI in 2010

�سكل رقم )3-2(

الرقم القيا�سي لالأ�سعار خالل 2010

الرقم القيا�صي العام املواد الغذائية وامل�صروبات والتبغ

ال�صكن واخلدمات املرافقة النقل والت�صالت

�صل�صلة  مبراجعة  �صابقًا،  اأ�صرنا  كما  الإح�صاء،  جهاز  قــام  وقــد 

2010م  يوليو  يف  اجلديدة  الأ�صا�س  �صنة  باعتماد  ال�صهرية  البيانات 

)الأوزان(  الن�صبّية  الأهمّيات  احت�صاب  على  اإبقائه  من  الرغم  على 

املمار�صات  بني  املواءمة  وتعتر  الأ�صا�س.  ك�صنة  2006م  عام  باعتماد 

اأ�صا�صّيًا  اأمــرًا  والإقليمي  الوطني  امل�صتويني  على  الإح�صائية  واملعايري 

ل�صمان جودة الإح�صاءات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. وباعتبار 

النقدي  الحتاد  حتقيق  نحو  التقارب  معايري  اأحد  ي�صّكل  الت�صخم  اأّن 

بالرقم  اخلا�صة  البيانات  تكون  اأن  يتعنّي  املــوّحــدة،  العملة  واعتماد 

القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك مت�صابهة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

اإذ ت�صّكل هذه امل�صاألة اأحد اأهداف هذه الدول. وتعتر ال�صل�صلة اجلديدة 

بن�صرها  الإح�صاء  جهاز  قام  التي  امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  للرقم 

مبادرة ت�صتحق التقدير يف هذا ال�صياق.

لل�صل�صلة اجلديدة،  وفقًا  امل�صتهلك،  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  اأظهر 

اجتاهًا نزوليًا من �صهر مار�س اإىل �صهر يوليو بعد اأن �صهد ا�صتقرارًا من 

يناير اإىل فراير، غري اأّنه عاد وارتفع بعد ذلك ب�صكل مّطرد حّتى نهاية 

العام م�صّجاًل ارتفاعًا بلغ 0.4٪ يف نهاية ال�صنة )على اأ�صا�س النقاط( 

مقارنة بـ 106.9 يف دي�صمر 2009م اإىل 107.3 يف دي�صمر 2010م. 

وعلى الرغم من النخفا�س الهائل يف موؤ�صر الإيجار والوقود والطاقة 

خالل العام، ترجع الزيادة يف املوؤ�صر العام اإىل ارتفاع املوؤ�ّصر اخلا�س 

فقد  امل�صتهلك.  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  �صلة  الأخرى يف  البنود  بجميع 

�صهدت املكونات الرئي�صية ذات الأهمّية الن�صبية الكبرية يف �صلة الرقم 

الغذائّية  واملــواد  والت�صالت  النقل  مثل  امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي 

وامل�صروبات والتبغ ارتفاعًا مّطردًا خالل العام )�صكل رقم 3-2(.

with the new base in July 2010 although it retained the 
weighting diagram of the earlier series with 2006 as base.  
The harmonization of statistical practices and standards at 
both the national and regional level is essential to ensure 
the quality of statistics in GCC countries. As inflation is one 
of the convergence criteria towards the monetary union 
and the adoption of a single currency, the CPI data needs 
to be comparable among GCC countries, which is one of 
the objectives of GulfStat. The revised CPI series published 
by the QSA is a welcome initiative in this direction.

As per the revised series, the CPI, after stabilizing in 
January and February, showed a downward trend from 
March till July but increased steadily thereafter till the end 
of the year so as to record an increase of 0.4% in the year-
end (on a point to point basis) − from 106.9 in December 
2009  to 107.3 in December 2010. Despite the unabated 
decline in the index of Rent, Fuel and Energy during the 
year, the increase in the overall index was on account 
of the increase in the index of all other items in the CPI 
basket. Major components having significant weights in 
the CPI basket such as Transport & Communication and 
Food, Beverages & Tobacco increased steadily during the 
year (Figure No.2-3).
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اإذا اأمعّنا النظر يف الت�صّخم )با�صتثناء الإيجار والوقود والطاقة(، 

يف  الكبري  النتعا�س  عن  اأو�صح  �صورة  العام  خالل  الجتاهات  تعطي 

الن�صاط القت�صادي خالل عام 2010م كما ينعك�س يف النمو الأعلى يف 

اإجمايل الناجت املحلي ال�صمي )انظر الف�صل 1(. ويف حني بقي معّدل 

امل�صتهلك  لأ�صعار  العام  القيا�صي  بالرقم  اخلا�س  ال�صنوي  الت�صّخم 

يف  طفيف  ب�صكل  اإيجابيًا  حتول  ثّم  2010م  اأكتوبر  �صهر  حتى  �صالبًا 

�صهر دي�صمر، حّقق الت�صّخم ال�صنوي )با�صتثناء الإيجار( قيمًا موجبة 

وارتفاعًا ملحوظًا ابتداء من �صهر فراير لي�صل اإىل 3.6٪ يف دي�صمر 

بالإيجارات  املتعّلق  غري  الت�صّخم  اأظهر  لذلك،   .)4-2 رقم  )�صكل 

انتعا�س الن�صاط القت�صادي املحلي خالل عام 2010م.

A closer look in terms of inflation (excluding Rent, Fuel 
and Energy) trends during the year gives a better picture 
of the significant pickup in economic activity during 2010 
as reflected in higher growth of nominal GDP (see chapter 
1). While annual inflation in terms of overall CPI remained 
negative till October 2010 and turned marginally positive 
in December, annual inflation (excluding rent) was positive 
and rising from February to reach 3.6% in December (Figure 
No.2-4). Therefore, non-rent inflation was illustrative of the 
resurgence in domestic economic activity during 2010.

Figure No. (2-4)
CPI Inflation in 2010

�سكل رقم )4-2(

معدل الت�سخم يف موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك 

عام 2010

Disaggregated CPI

The following paragraphs discuss important 
developments that occurred in the various components of 
the CPI series during 2010:

جمموعات ال�سلع واخلدمات 

املختلفة  املكّونات  �صهدتها  التي  التطورات  اأهم  يلي  ما  يف  نتناول 

ل�صل�صلة الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك خالل عام 2010م:

الرقم القيا�صي با�صتبعاد الإيجارالرقم القيا�صي لالأ�صعار
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Food, Beverages and Tobacco 
Annual inflation of food, beverages and tobacco 

increased steadily in the first half of 2010 but witnessed 
intermittent fluctuations in the second half, peaking to 5.1% 
in October before coming down in the last two months of 
the year. Based on annual averages, the index increased by 
2.1% in 2010 as against the lower increase of 1.3% in 2009 
(Table 2-1). On a quarterly average basis, annual inflation 
was positive in all the quarters, increasing sharply in the 
last quarter of the year (Table 2-2).

Garments and Footwear
Annual inflation of Garments & Footwear generally 

increased in the first eight months of 2010 before declining 
in September and October. Thereafter, it increased to a 
peak of 5.4% in December. Based on annual averages, 
the index declined by 1.3%  in 2010 as compared with the 
higher decline of  4.5 % in 2009 (Table 2-1). On a quarterly 
average basis, annual inflation was negative in the first and 
second quarter but thereafter turned positive in the third 
quarter and increased further in the fourth quarter (Table 
2-2).

Rent, Fuel and Energy
Annual inflation of Rent, Fuel and Energy witnessed 

negative inflation in all the months of 2010 although the 
decline decelerated from September till the end of the year. 
Based on annual averages, the index recorded a decline 
of 12.8% in 2010 as compared with the lower decline of 
12.0% in 2009 (Table 2-1). On a quarterly average basis, the 
index was the only component of the CPI basket in which 
annual inflation was negative in all the quarters although 
the decline came down in the last two, particularly sharply 
in the fourth quarter (Table 2-2).

Furniture, Textiles and Home Appliances 
Annual inflation of Furniture and Home Appliances 

remained positive throughout 2010 although it decelerated 
sharply in the last three months of the year. Based on 
annual averages, the index recorded an increase of 4.1% 
in 2010 in contrast to a decline of 2.0% in 2009 (Table 2-1). 

املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ 

ارتفع معّدل الت�صّخم ال�صنوي اخلا�س باملواد الغذائية وامل�صروبات 

�صهد  ولكّنه  2010م  عــام  من  الأول  الن�صف  يف  مّطرد  ب�صكل  والتبغ 

اأكتوبر  يف   ٪5.1 اإىل  و�صل  حتى  الثاين  الن�صف  يف  متقّطعة  تقلبات 

قبل اأن ينخف�س يف ال�صهرين الأخريين من ال�صنة. وقد ارتفع املوؤ�صر، 

مقابل  2010م  عام  يف   ٪2.1 بن�صبة  ال�صنوي،  املتو�ّصط  اإىل  ا�صتنادًا 

 .)1-2 رقم  2009م )جــدول  عام  1.3٪ يف  بلغ  الــذي  الأقــل  الرتفاع 

وقد حّقق معدل الت�صخم ال�صنوي، على اأ�صا�س املتو�صط الربع ال�صنوي، 

نتائج اإيجابية يف الأرباع الأربع من العام اإذ �صهد زيادة حادة يف الربع 

الأخري من ال�صنة )جدول رقم 2-2(.

املالب�س والأحذية

ارتفع معّدل الت�صّخم ال�صنوي اخلا�س باملالب�س والأحذية ب�صورة 

عامة يف الأ�صهر الثماين الأوىل من عام 2010م قبل اأن ي�صهد تراجعًا يف 

�صهري �صبتمر واأكتوبر. غري اأّنه ارتفع بعد ذلك من جديد لي�صل اإىل 

5.4٪ يف دي�صمر. وقد تراجع املوؤ�صر، ا�صتنادًا اإىل املتو�ّصط ال�صنوي، 

بن�صبة 1.3٪ يف عام 2010م مقابل النخفا�س الأعلى الذي بلغ ٪4.5 

يف عام 2009م )جدول رقم 2-1(. وقد حّقق معدل الت�صخم ال�صنوي، 

نتائج �صلبّية خالل الربعني الأول  ال�صنوي،  الربع  اأ�صا�س املتو�صط  على 

وارتفع  الثالث  الربع  اإيجابّية يف  نتائج  بعد ذلك  اأنه حّقق  اإل  والثاين، 

ب�صكل اأكر يف الربع الرابع من العام )جدول رقم 2-2(.

الإيجار والوقود والطاقة 

والطاقة  والوقود  بالإيجار  اخلا�س  ال�صنوي  الت�صّخم  معّدل  اأتــى 

�صلبّيًا على مدار عام 2010م على الرغم من تباطوؤ النخفا�س من �صهر 

املتو�ّصط  اإىل  ا�صتنادًا  املوؤ�صر،  تراجع  وقد  العام.  نهاية  حتى  �صبتمر 

ال�صنوي، بن�صبة 12.8٪ يف عام 2010م مقابل النخفا�س الأدنى الذي 

املوؤ�ّصر،  ويعتر هذا   .)1-2 رقم  2009م )جدول  عام  12.0٪ يف  بلغ 

�صّلة  مكّونات  من  الوحيد  املكّون  ال�صنوي،  الربع  املتو�صط  اأ�صا�س  على 

الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك الذي �صّجل ت�صخمًا �صنويًا �صالبًا يف 

جميع اأرباع ال�صنة على الرغم من تراجع النخفا�س يف الربعني الثالث 

والرابع وذلك ب�صكل حاد يف الربع الأخري )جدول رقم 2-2(.

الأثاث والتجهيزات املنزلّية 

بقي معّدل الت�صّخم ال�صنوي اخلا�س بالأثاث والتجهيزات املنزلّية 

اإيجابّيًا طوال عام 2010م على الرغم من الرتاجع احلاد الذي �صهده 

اإىل  يف الأ�صهر الثالث الأخرية من العام. وقد ارتفع املوؤ�صر، ا�صتنادًا 

املتو�ّصط ال�صنوي، بن�صبة 4.1٪ يف عام 2010م مقابل النخفا�س الذي 

بلغ 2.0٪ يف عام 2009م )جدول رقم 2-1(. وقد حّقق معدل الت�صخم 
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ال�صنوي، على اأ�صا�س املتو�صط الربع ال�صنوي، نتائج اإيجابّية على مدار 

ال�صنة اإذ ت�صارع ب�صكل كبري خالل الربع الثاين، اإل اأنه عاد وتراجع اإىل 

حّد كبري يف الربع الأخري من العام )جدول رقم 2-2(.

العناية واخلدمات ال�سحّية 

حّقق معّدل الت�صّخم ال�صنوي اخلا�س بالعناية واخلدمات ال�صحّية 

الذي  احلاد  الرتاجع  من  الرغم  على  2010م  عام  طوال  موجبة  قيمًا 

�صهده يف الأ�صهر الأربع الأخرية من العام. وقد ارتفع املوؤ�صر، ا�صتنادًا 

اإىل املتو�ّصط ال�صنوي، بن�صبة 3.5٪ يف عام 2010م مقابل النخفا�س 

الأدنى الذي بلغ 1.7٪ يف عام 2009م )جدول رقم 2-1(. وقد حّقق 

نتائج  ال�صنوي،  الربع  املتو�صط  اأ�صا�س  على  ال�صنوي،  الت�صخم  معدل 

اإيجابّية خالل الأرباع الأربع من العام حيث بلغ ذروته يف الربع الثالث 

)جدول رقم 2-2(.

النقل والّت�سالت 

قيمًا  والّت�صالت  بالنقل  اخلا�س  ال�صنوي  الت�صّخم  معّدل  حّقق 

�صالبة يف ال�صهرين الأولني من عام 2010م ولكّنه بقي موجبًا بعد ذلك 

خالل العام. وقد ارتفع املوؤ�صر، ا�صتنادًا اإىل املتو�ّصط ال�صنوي، بن�صبة 

2.6٪ يف عام 2010م مقابل النخفا�س الذي بلغ 4.4٪ يف عام 2009م 

اأ�صا�س  على  ال�صنوي،  الت�صخم  معدل  حّقق  وقد   .)1-2 رقم  )جــدول 

املتو�صط الربع ال�صنوي، نتائج اإيجابّية على مدار العام با�صتثناء الربع 

الأّول من ال�صنة )جدول رقم 2-2(.

الت�سلية والرتفيه والثقافة 

والثقافة  والرتفيه  بالت�صلية  ال�صنوي اخلا�س  الت�صّخم  حّقق معّدل 

قيمًا موجبة خالل العام وقد بلغ ذروته بن�صبة 6.4٪ يف �صهر اأغ�صط�س. 

وقد تراجع املوؤ�صر، ا�صتنادًا اإىل املتو�ّصط ال�صنوي، بن�صبة 2.9٪ يف عام 

2010م مقابل النخفا�س الذي بلغ 1.2٪ يف عام 2009م )جدول رقم 

2-1(. وقد حّقق معدل الت�صخم ال�صنوي، على اأ�صا�س املتو�صط الربع 

ال�صنوي، نتائج اإيجابّية خالل الأرباع الأربع من العام حيث بلغ ذروته يف 

الربع الثالث )جدول رقم 2-2(.

ال�سلع واخلدمات املتنّوعة 

املتنّوعة  بال�صلع واخلدمات  ال�صنوي اخلا�س  الت�صّخم  حّقق معّدل 

املتو�ّصط  اإىل  ا�صتنادًا  املوؤ�صر،  ارتفع  وقد  العام.  خالل  موجبة  قيمًا 

الذي  الأعلى  الرتفاع  مقابل  2010م  عام  يف   ٪4.7 بن�صبة  ال�صنوي، 

بلغ 7.3٪ يف عام 2009م )جدول رقم 2-1(. وقد حّقق املوؤ�ّصر، على 

الأرباع  خالل  اإيجابّيًا  �صنويًا  ت�صخمًا  ال�صنوي،  الربع  املتو�صط  اأ�صا�س 

الأربع من العام حيث �صّجل امل�صتوى نف�صه بالتناوب يف الربعني الأّول 

والثالث والربعني الثاين والرابع على التوايل )جدول رقم 2-2(.

On a quarterly average basis, annual inflation was positive 
in all the quarters – accelerating in the second quarter but 
slowing down considerably in the last quarter (Table 2-2).

Medical Care and Medical Services
Annual inflation of Medical Care and Health Services 

remained positive throughout 2010 although it decelerated 
sharply in the last four months of the year. Based on annual 
averages, the index increased by 3.5% in 2010 as compared 
with the lower increase of 1.7% in 2009 (Table 2-1). On a 
quarterly average basis, annual inflation was positive in all 
the quarters, peaking in the third quarter of the year (Table 
2-2).

Transport and Communication 
Annual inflation of Transport and Communication was 

negative in the first two months but remained positive 
thereafter in 2010. Based on annual averages, the index 
increased by 2.6 % in 2010 in contrast to the decline of 
4.4% in 2009 (Table 2-1). On a quarterly average basis, 
annual inflation was positive in all the quarters except the 
first quarter (Table 2-2).

Entertainment, Recreation and Culture
Annual inflation of Entertainment and Culture was 

positive during the year reaching a peak of 6.4% in the 
month of August. Based on annual averages, the index 
declined by 2.9% in 2010 as against the decline of 1.2% 
in 2009 (Table 2-1). On a quarterly average basis, annual 
inflation was positive in all the quarters peaking in the third 
quarter of the year (Table 2-2).

Miscellaneous Goods and Services 
Annual inflation of Miscellaneous Goods and Services 

was positive throughout the year. Based on annual 
averages, the index increased by 4.7% in 2010 as against 
the higher increase of 7.3% in 2009 (Table 2-1). On a 
quarterly average basis, the index recorded positive annual 
inflation in all the quarters of the year with the same level 
alternating in the first and third quarter and in the second 
and fourth quarter, respectively (Table 2-2).
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Producer Price Index (PPI)
The QSA published the PPI for the industrial sector in 

2010, which covers Mining, Electricity Energy & Water and 
Manufacturing sub-sectors (Box 3). The series for the PPI 
uses the average of 2006 prices as base and is compiled 
from 2007 onwards.

الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني

للقطاع  املنتجني  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  الإح�صاء  جهاز  ن�صر 

2010م، والذي يغطي القطاعات الفرعّية اخلا�صة  ال�صناعي يف عام 

 .)3 رقــم  )اإطــار  التحويلّية  وال�صناعات  واملــاء  والكهرباء  بالتعدين 

وت�صتخدم �صل�صلة الرقم القيا�صي لأ�صعار املنتجني متو�ّصط اأ�صعار عام 

2006م كقاعدة وقد مّت جتميعها من عام 2007م ف�صاعدًا.

Box No. (2)

Producer Price Index for the Industrial 
Sector

The Producer Price Index (PPI) measures the average 
change in the selling prices received by domestic producers 
for their goods and services over time. Thus, PPI measures 
price change from the perspective of the seller. It is an 
important measure of inflation in countries where the 
manufacturing sector has a large contribution in overall 
domestic output.

At present, the PPIs data includes three economic 
activity groups:

1. The PPI for Mining, which covers oil and gas industry 
consisting of two sub-indices exemplified in (i) crude oil and 
natural gas, and (ii) stone, sand and clay. 

2. The PPI for Electricity and Water, which covers 
two sub-indices represented in (i) electricity & energy and (ii) 
water.

3. The PPI for manufacturing, which is comprised of 
seven sub-indices; (i) dairy product, (ii) grain mill product, (iii) 
beverages, (iv) Coke oven product and Refined petroleum, (v) 
basic chemical, (vi) glass and glass products and (vii) metal 
products, machinery and equipment.

The data is collected in January, April, July and October 
following each quarter. The source of data for compilation 
of the series is procured from about 800 production units 
through a survey and is based on about 200 commodities 
with 2006 as the base year. The relative weight of each 
item in the PPI is based on its production value in 2006. The 
Laspeyres Price Index – where the current basket of goods 
is valued at base year prices – is used to calculate the PPI.

اإطار رقم )2( 

الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني للقطاع ال�سناعي

اأ�صعار  التغيري يف  املنتجني متو�ّصط  القيا�صي لأ�صعار  الرقم  يعك�س 

البيع اخلا�صة باملنتجني املحليني للمنتجات واخلدمات من فرتة زمنّية 

القيا�صي  الرقم  يقي�س  ذلــك،  اإىل  وا�صتنادًا  اأخــرى.  زمنّية  فرتة  اإىل 

ي�صّكل  اأّنه  كما  البائع.  نظر  وجهة  من  الأ�صعار  تبّدل  املنتجني  لأ�صعار 

مقيا�صًا مهمًا للت�صخم يف البلدان التي ي�صاهم فيها قطاع ال�صناعات  

التحويلية م�صاهمة كبرية يف الناجت املحلي الإجمايل.

يف  املنتجني  لأ�صعار  القيا�صي  بالرقم  اخلا�صة  البيانات  تت�صّمن 

الوقت احلا�صر ثالث جمموعات من الأن�صطة القت�صادّية:

يغطي  الــذي  للتعدين  املنتجني  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم   -1

النفط  )اأ(  هما  فرعيني  موؤ�صرين  من  تتكون  التي  والغاز  النفط  �صناعة 

اخلام والغاز الطبيعي، و)ب( احلجر والطني واحل�صى.

الذي  واملــاء  للكهرباء  املنتجني  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم   -2

يغطي موؤ�صرين فرعيني هما )اأ( الكهرباء والطاقة و)ب( املاء.

التحويلّية   لل�صناعات  املنتجني  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم   -3

الذي يتاألف من �صبعة موؤ�صرات فرعية األ وهي )اأ( منتجات الألبان، )ب( 

منتجات احلبوب، )ج( املرّطبات وامل�صروبات، )د( منتجات تكرير البرتول 

)ز(  ومنتجاته،  الزجاج  )و(  الأ�صا�صية،  الكيميائية  املواد  )هـ(  والوقود، 

�صناعة احلديد وال�صلب.

يتم جمع البيانات يف يناير واأبريل ويوليو واأكتوبر ب�صكل ربع �صنوي. 

 800 بحوايل  اخلا�صة  البيانات  جمع  اأ�صا�س  على  ال�صل�صلة  هذه  وتعّد 

�صلعة   200 يقارب  ما  اإىل  ي�صتند  م�صح  اإجــراء  خالل  من  اإنتاج  وحدة 

الن�صبّية )وزن(  2006م �صنة الأ�صا�س. وحتت�صب الأهمية  باعتبار عام 

لكل عن�صر من عنا�صر الرقم القيا�صي على اأ�صا�س قيمة الإنتاج يف عام 

Laspeyres لحت�صاب  الأ�صعار ل�صبريز  ي�صتخدم موؤ�ّصر  2006م. كما 

اأ�صا�س  على  احلالية  ال�صلع  �صلة  تقييم  يتّم  حيث  القيا�صي  الرقم  هذا 

اأ�صعار �صنة الأ�صا�س.
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ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار املنتجني، بناء على املتو�صط ال�صنوي 

لالأرباع الأربع من ال�صنة، بن�صبة 19.2٪ يف عام 2010م مقابل انخفا�س 

حاد بلغ 32.9٪ يف عام 2009م )جدول رقم 2-3(. وتعود الزيادة اإىل 

التاأثري امل�صرتك لتزايد ال�صغوط الت�صخمّية يف جميع القطاعات على 

بقطاع  اخلا�صة  الأ�صعار  ارتفعت  حني  ويف  2009م.  عام  من  النقي�س 

 ٪35.0 ن�صبته  بانخفا�س  مقارنة  2010م  يف   ٪18.8 بن�صبة  التعدين 

يف عام 2009م، ارتفعت الأ�صعار اخلا�صة بقطاع ال�صناعات التحويلية 

بن�صبة 22.0٪ مقابل النخفا�س الذي بلغ 26.6٪ يف عام 2009م. وقد 

عك�صت الزيادة يف قطاع التعدين وقطاع ال�صناعات التحويلية ارتفاع 

اأ�صعار النفط العاملية واأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية الأخرى خالل العام. يف 

 ٪4.0 بلغت  اإذ  واملاء معتدلة  الكهرباء  الزيادة يف قطاع  اأتت  املقابل، 

مقارنة مع زيادة اأقل بكثري بلغت 0.2٪ يف العام ال�صابق.

Based on annual average of the four quarters of the 
year, the PPI increased by 19.2% in 2010 as against a 
sharp decline of 32.9% in 2009 (Table 2-3). The increase 
was the combined impact of rising inflation pressures in 
all the sectors in contrast to 2009. While prices in the 
mining sector increased by 18.8% in 2010 as against a 
decline of 35.0% in 2009, that of the manufacturing sector 
increased by 22.0% in contrast to a decline of 26.6% in 
2009. The increase in the mining and the manufacturing 
sector reflected the increase in international oil and other 
commodity prices during the year. In contrast, the increase 
in electricity, energy & water was moderate at 4.0% as 
compared to a much lower increase of 0.2% in the previous 
year.

Source: Qatar Statistics Authority

Table (2-3)
Annual PPI Inflation

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

(%)

Economic activity 2007 2008 2009 2010 الن�صاط القت�صادي

Producers Price Index 11.2 33.9 -32.9 19.2 �لرقم �لقيا�سي الأ�سعار �ملنتجني

Mining 9.7 40.6 -35.0 18.8 �لتعدين

Crude Petroleum and Natural gas 9.7 40.7 -35.0 18.8 النفط اخلام والغاز الطبيعي

Crude Oil      11.4 37.2 -33.5 23.7 البرتول اخلام

Condensate      10.3 19.0 -36.8 33.5 املكّثفات

Natural gas      6.7 59.4 -36.4 5.1 ا�صتخراج الغاز الطبيعي

Stone , Sand, and Clay -2.0 -1.1 -0.9 -1.2 احلجر والطني واحل�صى

Electricity, Energy & Water 1.4 5.9 0.2 4.0 �لكهرباء و�ملاء

Electricity  Energy 0.5 5.5 1.0 3.7 الطاقة الكهربائّية

Water 2.9 6.6 -1.2 4.5 املاء

Manufacturing 17.4 13.2 -26.6 22.0 �ل�سناعات �لتحويلّية

 Dairy product 4.0 11.7 2.8 2.0 منتجات الألبان

Grain mill product 0.7 28.0 1.2 -0.6 منتجات احلبوب

Beverages 1.2 2.2 3.9 12.2 املرطبات وامل�صروبات

Coke oven product and Refined petroleum 20.3 11.5 -30.5 26.4 منتجات تكرير البرتول والوقود

Basic chemical 18.5 7.1 -27.1 25.9 املواد الكيميائية الأ�صا�صية

Glass and glass product 10.0 10.4 -4.8 -14.3 الزجاج ومنتجاته

Metal product, Machinery and Equipment 4.3 46.7 -19.7 21.3 �صناعة احلديد و ال�صلب

Source: Qatar Statistics Authority امل�صدر: جهاز الإح�صاء    
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Table (2-4)
Weighted Contribution of Sectors 

جدول رقم )2- 4(
المساهمة المرّجحة للقطاعات

(%)

Economic activity Weight in PPI 2007 2008 2009 2010 الن�صاط القت�صادي

Mining 0.771 7.5 31.0 -27.3 14.5 التعدين

Electricity, Energy & Water 0.019 0.0 0.1 0.0 0.1 الكهرباء واملاء

Manufacturing 0.210 3.7 2.8 -5.7 4.6 ال�صناعات التحويلّية

Source: Qatar Statistics Authority امل�صدر: جهاز الإح�صاء    

Taking into account its relative importance in the PPI 
basket, the weighted contribution of each sector is more 
revealing of the actual picture. Given the dominance of 
the mining sector in terms of its weight, it has the largest 
contribution both during inflation and deflation years, while 
electricity, energy & water have a negligible impact (Table 
2-4).

Summing up, the two years of deflation (based on the 
CPI) in succession following the high inflation of 2006-
08 is indicative of considerable inflation volatility in the 
Qatari economy, which hinders the stabilization of inflation 
expectations. Moreover, the existing methodology of 
CPI suggests that the sharp decline in rental inflation is 
overestimated to some extent as the monthly survey of 
rental prices is mainly confined to newly signed contracts 
or those currently available for occupancy. Therefore, the 
prices do not fully reflect all currently occupied dwellings, 
which include pre-existing leases contracted earlier 
when rental prices were high. As a result, the magnitude 
of decline in the overall CPI may actually turn out to be 
lower than what is evident from the data. Thus, the 
predominance of structural and supply-side factors in the 
determination of the overall inflation process complicates 
the actual assessment of inflation with emerging trends 
being at variance with the real level of economic activity 
as witnessed in 2010. In this regard, exclusion based 
measures of CPI inflation released by the QSA recently 
may be more meaningful for drawing policy perspectives. 
Finally, the divergence in inflation trends based on CPI and 
PPI in 2010 is indicative of the difference in the basket of 
the two indices, both in terms of composition and relative 
importance of items.

تعتر امل�صاهمة املرّجحة لكّل قطاع اأكرث دللة على ال�صورة الفعلية 

مع الأخذ يف العتبار اأهميتها الن�صبية يف �صلة الرقم القيا�صي لأ�صعار 

يعتر  فهو  الأهمّية،  حيث  من  التعدين  قطاع  لهيمنة  ونظرًا  املنتجني. 

يف  �صواء  حّد  على  والنكما�س  الت�صخم  �صنوات  خالل  الأكر  امل�صاهم 

حني يعتر تاأثري قطاع الكهرباء واملاء حمدودًا جّدًا )جدول رقم 4-2(.

الرقم  عــلــى   )بــنــاء  النكما�س  �صنتا  ت�صري  تــقــّدم،  ملــا  تلخي�صًا 

القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك( اللتان تلتا ارتفاع معدلت الت�صخم خالل 

القت�صاد  يف  املعّدلت  هذه  يف  الكبرية  التقّلبات  اإىل  2006-2008م 

القطري، مما يعيق حتقيق ال�صتقرار يف توّقعات الت�صخم. عالوة على 

اإىل  امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  للرقم  احلالّية  املنهجّية  ت�صري  ذلك، 

لأّن  ما  حّد  اإىل  فيه  مبالغ  الإيجارات  ت�صّخم  احلاد يف  النخفا�س  اأن 

حديثًا  املرمة  العقود  على  اأ�صا�صًا  يقت�صر  لالإيجارات  ال�صهري  امل�صح 

اأ�صعار  الأ�صعار ل تعك�س متامًا  فاإن  املتاحة حاليًا. ولذلك،  امل�صاكن  اأو 

مّت  التي  الإيــجــار  عقود  ت�صمل  والتي  حاليًا،  امل�صغولة  امل�صاكن  جميع 

اإبرامها يف وقت �صابق عندما كانت اأ�صعار الإيجارات مرتفعة. ونتيجة 

لأ�صعار  ال�صامل  القيا�صي  الرقم  يف  النخفا�س  حجم  يكون  قد  لذلك، 

غلبة  فاإن  وهكذا،  البيانات.  اإليه  ت�صري  مما  اأقــّل  الواقع  يف  امل�صتهلك 

العوامل الهيكلية والعوامل اخلا�صة بالعر�س يف حتديد عملية الت�صخم 

العام تعّقد التقييم الفعلي للت�صخم ول�صّيما ب�صبب تعار�س الجتاهات 

النا�صئة مع امل�صتوى احلقيقي للن�صاط القت�صادي كما كانت احلال يف 

الرقم  ت�صّخم  قيا�س  تكون معايري  قد  ال�صياق،  2010م. ويف هذا  عام 

القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك القائمة على ال�صتبعاد وال�صادرة عن جهاز 

الإح�صاء موؤخرًا اأكرث دّقة لر�صم وجهات نظر ال�صيا�صة. واأخريًا، فاإن 

لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  اإىل  ا�صتنادًا  الت�صخم  اجتاهات  الختالف يف 

على  يدل  2010م  عام  املنتجني يف  لأ�صعار  القيا�صي  والرقم  امل�صتهلك 

والأهمية  التكوين  حيث  من  �صواء  املوؤ�صرين،  من  كّل  �صلة  يف  الفرق 

الن�صبية للبنود املكّونة لهما.
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القوى العاملة

ا�صتمرت وترية النمو الذي ي�صهده عدد ال�صكان بدولة قطر خالل 

عام  منت�صف  يف  ال�صكان  عــدد  بلغ  حيث  املا�صية،  اخلم�س  الأعـــوام 

2010م وفقًا لآخر التقديرات املتاحة نحو 1.637 مليون ن�صمة مقارنة 

بنحو 1.632 مليون ن�صمة يف منت�صف العام ال�صابق 2009م، اأي مبعدل 

منو يبلغ نحو 0.3٪ فقط، وهو الأمر الذي يعك�س ا�صتمرار التباطوؤ يف 

هذا  ت�صارع  من  �صنوات  خم�س  بعد  قطر  بدولة  ال�صكاين  النمو  معدل 

امل�صتوى  نف�س  عند  ال�صكانية  الكثافة  ا�صتمرار  اأن  يف  �صك  ول  املعدل. 

على الرغم من تاأثريات الأزمة املالية العاملية على الظروف القت�صادية 

الدولية، اإمنا يك�صف مدى قوة القت�صاد املحلي وعدم تاأثره �صلبًا بتلك 

على  بالدولة  القت�صادية  التنمية  زخم  ا�صتمرار  يو�صح  كما  الأزمــة، 

الرغم من الظروف  غري املواتية التي حتيط بها. 

وجدير بالذكر اأن دولة قطر قد بداأت منذ عام 2006م يف جتميع 

بيانات كلية عن اأعداد قوى العمل بالدولة ب�صكل �صنوي من خالل اإجراء 

�صنوات  �صابقًا كل خم�س  يتم  والذي كان  بالعينة،  العاملة  القوى  م�صح 

تقريبًا. وياأتي اعتماد اإجراء هذا امل�صح �صنويًا لتغطية ما كانت تعاين 

اخلا�س  بالقطاع  العاملني  يف  ل�صيما  نق�س  من  �صابقًا  البيانات  منه 

حيث كان يتم العتماد على البيانات الإدارية التي كانت ت�صجل فقط 

احلكومية  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  احلكومي  القطاع  يف  امل�صتغلني  عدد 

من  فقط  والفنادق  املالية  الو�صاطة  ن�صاطي  اإىل  بالإ�صافة  واملختلطة 

القطاع اخلا�س.

بدولة  اقت�صاديًا  الن�صيطني  ال�صكان  عدد  اأن  اإىل  البيانات  وت�صري 

قطر قد بلغ نحو 1.271 مليون �صخ�س )1.117 مليون للذكور، 154 

�صخ�س  مليون   1.262 بنحو  مقارنة  2010م  عــام  يف  لــالإنــاث(  األفًا 

)1.138 مليون للذكور، 123.9 األف لالإناث( يف عام 2009م مبعدل 

منو يقل عن 1٪ )�صالب 1.8٪ للذكور، 24.3٪ لالإناث(.

اأما على �صعيد بيانات القوى العاملة ح�صب القطاعات القت�صادية؛ 

القطاعات  ترتيب  التغيريات يف  بع�س  اإىل حدوث  ت�صري  البيانات  فاإن 

القت�صادية من حيث عدد العاملني يف كل منها، واإن ظل القطاع اخلا�س 

م�صتاأثرًا بالعدد الأكر من العاملني لي�صل عددهم يف عام 2010م اإىل 

نحو 953.2 األف �صخ�س )5.7 األف �صخ�س فقط منهم قطريون من 

بينهم نحو 1.9 األف اأنثى( مقارنة بنحو 990.7 األف �صخ�س يف عام 

باأهميته  بذلك  ليدفع   ٪3.8 نحو  يبلغ  تراجعًا  بذلك  حمققًا  2009م؛ 

2010م مقارنة بنحو  75٪ يف عام  الن�صبية اإىل الرتاجع لتقت�صر على 

الرتتيب  حيث  من  اخلا�س  القطاع  تال  وقد  2009م.  عام  يف   ٪78.5

القطاع املنزيل الذي تفوق لأول مرة على القطاع احلكومي بعدد عاملني 

يبلغ نحو 132.5 األف �صخ�س يف عام 2010م مقارنة بنحو 80.3 األف 

�صخ�س يف عام 2009م مبعدل منو 64.9٪ وهو معدل منو غري م�صبوق 

Labor Force
The pace of population in Qatar has been growing for the 

last five years. According to the latest available estimates, 
Qatar’s population growth rate increased by 0.3% reaching 
1.637 million people in the middle of 2010 compared with 
1.632 million people in the middle of 2009, reflecting 
continuing deceleration of population growth rate in Qatar 
after five years of its acceleration. There is no doubt that 
the persistence of the population density rate at the same 
level, despite the influence of the global financial crisis on 
the international economic circumstances, 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.

It is notable that Qatar has been annually collecting 
the consolidated data on labor force since 2006 through 
conducting a sample survey, which was conducted almost 
every five years. Such survey is conducted year-on-
year in order to cover the former lack of data, especially 
regarding the private sector employees, as the data on the 
employees number in the government sector and state-
owned and mixed institutions and companies was based 
on the administrative data, as well as the activities of 
financial mediation and private sector hotels.

The data indicates that the economically-active 
population in Qatar increased by less than 1% (-1.8% male 
and 24.3% female) reaching 1.271 million people in 2010 
(1.117 million male and 154 thousand female) against only 
1.262 million people in 2009 (1.138 million male and 123.9 
thousand female).

At the level of labor force by economic sectors; data 
indicate 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 reaching around 953.2 thousand people in 2010 
(only 5.7 thousand Qatari people including 1.9 thousand 
female) compared to around 990.7 thousand people in 
2009, thereby declining by around 3.8%. Accordingly, its 
relative importance decreased by 75% in 2010 compared 
to 78.5% in 2009. The private sector was followed by 
the household sector, which has proved for the first time 
superior to the government sector, representing around 
132.5 thousand people in 2010 compared to 80.3 thousand 
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واملقيمون؛  املواطنون  بها  يتمتع  التي  الرفاهية  معدلت  زيــادة  يعك�س 

عام  يف   ٪10.4 نحو  اإىل  لت�صل  لذلك  نتيجة  الن�صبية  اأهميته  لتقفز 

الثالثة  املرتبة  يف  وجاء  2009م.  عام  يف   ٪6.4 بنحو  مقارنة  2010م 

القطاع احلكومي الذي بلغ عدد العاملني به يف نهاية 2010م نحو 97.6 

 ٪53.6 بن�صبة  اأي  قطريون  منهم  �صخ�س  األف   52.3( �صخ�س  األف 

للقطريني  م�صجلة  ن�صبة  اأعلى  وهــي  بالقطاع،  العاملني  اإجمايل  من 

2009م  عام  �صخ�س يف  األف   91.1 بنحو  مقارنة  القطاعات(  بجميع 

مبعدل منو قدره 7.1٪؛ لرتتفع اأهميته الن�صبية اإىل نحو 7.7٪ يف عام 

2010م مقارنة مع نحو 7.2٪ يف عام 2009م. ويف املرتبة الرابعة جاء 

احلكومية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  قطاع  على  ليتقدم  املختلط  القطاع 

بعدد عاملني قدره 43.5 األف �صخ�س واأهمية ن�صبية تزيد على ٪3.4 

يف عام 2010م، مقارنة بنحو 39.1 األف  �صخ�س واأهمية ن�صبية تبلغ 

3.1٪ يف عام 2009م؛ حمققًا بذلك معدل منو قدره 11.3٪. اأما قطاع 

املوؤ�ص�صات وال�صركات احلكومية فقد جاء يف املرتبة اخلام�صة باإجمايل 

 ٪3.4 ن�صبية تقل عن  األف �صخ�س وباأهمية   43.0 عدد عاملني قدره 

يف عام 2010م، مقارنة بنحو 59.0 األف �صخ�س وباأهمية ن�صبية تبلغ 

4.7٪ يف عام 2009م؛ لي�صجل بذلك تراجعًا تبلغ ن�صبته 27.0٪ خالل 

عام 2010م. 

وعلى �صعيد بيانات القوى العاملة ح�صب اجلن�صية؛ فت�صري البيانات 

اإىل عودة اأعداد املواطنني العاملني لدى القطاع اخلا�س اإىل التزايد بعد 

ت�صجيل تراجع خالل العام املا�صي، حيث ارتفع عدد العاملني بالقطاع 

اخلا�س من القطريني اإىل نحو 5703 �صخ�س يف عام 2010م )3801 

ذكور، 1902 اإناث( مقارنًة بنحو 3304 �صخ�س يف عام 2009م )2560 

ذكور، 744 فقط اإناث( مبعدل منو يبلغ نحو 72.6٪ )48.5٪ للذكور، 

155.6٪ لالإناث(. وب�صفة عامة، فقد �صهد عام 2010م ارتفاع عدد 

لالإناث(   ٪0.9 �صالب  للذكور،   ٪2.1(  ٪1 بنحو  القطريني  العاملني 

لي�صل عددهم اإىل نحو 71.6 األف �صخ�س )46.4 األف للذكور، 25.2 

األف لالإناث( مقارنة بنحو 70.9 األف �صخ�س يف عام 2009م )45.4 

األف للذكور، 25.5 األف لالإناث(.

اأما بالن�صبة لغري القطريني، فاإن عدد العاملني منهم قد �صهد ثباتًا 

ن�صبيًا على امل�صتوى الكلي، بينما تباينت معدلت النمو من قطاع لقطاع 

نحو  اإىل  لي�صل  �صخ�س  األف   8.5 مبقدار  عددهم  ارتفع  حيث  اأخــر؛ 

1.2 مليون �صخ�س  )1.1 مليون للذكور، 128.8 األف لالإناث( يف عام 

2010م حمققًا منوًا تبلغ ن�صبته اأقل من 1٪ )�صالب 2٪ للذكور، ٪30.9 

لالإناث(. ويالحظ اأن العمالة املنزلية ظلت يف املرتبة الثانية من حيث 

اأعدادها بني باقي القطاعات واإن ارتفعت اأهميتها الن�صبية لت�صل اإىل 

11.0٪ من اإجمايل عدد العاملني غري القطريني يف عام 2010م مقارنة 

people in 2009, with a growth rate of 64.9%. This is an 
unprecedented growth rate reflecting high welfare rates 
for both citizens and residents. Consequently, its relative 
importance jumped to around 10.4% in 2010 compared 
to 6.4% in 2009. The government sector came in the 
third place, where the number of employees at the end 
of 2010 was about 97.6 thousand people (including 52.3 
thousand Qatari people; i.e., 53.6% of total employees in 
the government sector, which represents the highest rate 
of Qatari people in all sectors) compared to 91.1 thousand 
people in 2009, with a growth rate of 7.1%. Accordingly, its 
relative importance increased by 7.7% in 2010 compared 
to 7.2% in 2009. In the fourth place came the mixed sector, 
preceding the government institutions and companies 
sector, where the number of employees was 43.5 thousand 
people and the relative importance was more than 3.4% 
in 2010, compared to 39.1 thousand people and a relative 
importance of 3.1% in 2009, recording an increase by 11.3%. 
The government institutions and companies sector came 
in the fifth place, where the overall number of employees 
was 43.0 thousand people and its relative importance was 
less than 3.4% in 2010, compared to 59.0 thousand people 
and a relative importance of 4.7% in 2009, recording a 
decrease by 27.0% during 2010.

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, after recording a decline 
during the last year. The number of Qatari employees in the 
private sector increased to 5703 people in 2010 (3801 male 
and 1902 female) compared to 3304 people in 2009 (2560 
male and 744 female), with a growth rate of 72.6% (48.5% 
for male and 155.6 for female). The year 2010 witnessed, 
generally, a growth in the number of Qatari employees 
by 1% (2.1% for male and -9.0% for female), reaching 
around 71.6 thousand people (46.4 thousand male and 25.2 
thousand female), compared to 70.9 thousand people in 
2009 (45.4 thousand male and 25.5 thousand female).

However, the number of non-Qatari employees 
remained relatively stable at the aggregate level, while 
growth rates varied in each sector. The number increased 
from 8.5 thousand people to 1.2 million people (1.1 million 
male and 128.8 thousand female) in 2010, with a growth 
rate of less than 1% (-2% for male and 30.9% for female). 
The domestic services sector came in the second place in 
terms of number of employees amongst the other sectors. 
Although its relative importance increased to 11.0% of 
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)جدول رقم )2- 5
السكان الناشطون اقتصاديًا حسب القطاع والجنسية

Table (2-5)
The Economically-Active Population

ال�صنة

Year

اجلن�صية

Nationality

اإدارة حكومية

Government 
Sector

 موؤ�ص�صات و�صركات

حكومية

Government 
Institutions and 

Companies

 القطاع

املختلط

Mixed 
Sector

 القطاع

اخلا�س

Private 
Sector

دبلوما�صي

Diplomatic 
Sector

منزيل

Domestic 
Services 
Sector

املجموع

Total

ذكور

Male

اإناث

Female

اإجمايل

Total

2009

قطري

Qatari 
50,158 11,294 6,083 3,304 34 0 45,410 25,463 70,873

غري قطري

Non-Qatari
40,937 47,677 33,029 987,415 1,990 80,342 1,092,970 98,420 1,191,390

اإجمايل

Total
91,095 58,971 39,112 990,719 2,024 80,342 1,138,380 123,883 1,262,263

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

 التغري خالل

Change 
during 

2010

قطري

Qatari 
2,131 -1,824 -2,051 2,399 -15 60 932 -232 700

غري قطري

Non-Qatari
4,324 -14,122 6,463 -39,899 -345 52,068 -21,872 30,361 8,489

اإجمايل

Total
6,455 -15,946 4,412 -37,500 -360 52,128 -20,940 30,129 9,189

 التغري خالل

Change 
during

2010
(%)

قطري

Qatari 
4.25 -16.15 -33.72 72.61 -44.12 --- 2.05 -0.91 0.99

غري قطري

Non-Qatari
10.56 -29.62 19.57 -4.04 -17.34 64.81 -2.00 30.85 0.71

اإجمايل

Total
7.09 -27.04 11.28 -3.79 -17.79 64.88 -1.84 24.32 0.73

Source: Qatar Statistics Authority.امل�صدر: جهاز الإح�صاء - دولة قطر

بنحو 6.7٪ يف عام 2009م، بينما ظل القطاع اخلا�س يف املرتبة الأوىل 

القطاعات  باقي  اأعلى معدل تراجع بني  الرغم من حتقيقه ثاين  على 

حيث �صجل تراجعًا قدره 4.0٪ لترتاجع اأهميته الن�صبية لتقت�صر على 

2010م  عام  يف  القطريني  غري  العاملني  عدد  اإجمايل  من   ٪79 نحو 

مقارنة بنحو 82.9٪ يف عام 2009م.

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

اإليها خالل  امل�صار  القطاعات  اقت�صاديًا يف  النا�صطني  ال�صكان  اأعداد 

العامني 2009م، 2010م.

total non-Qatari employees in 2010, compared to 6.7% in 
2009. While the private sector remained in the first place, 
in spite of recording the second highest decline rate at 
4.0% among the other sectors, witnessing a decrease in 
its relative importance reached to 79% of total non-Qatari 
employees in 2010 compared to 82.9% in 2009.

For more details about the economically-active 
population working in the mentioned sectors during 2009 
and 2010, refer to the following Table No. (2-5).
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تلعب ال�صيا�صة املالية الدور الرئي�صي واملوؤثر من بني باقي ال�صيا�صات 

القت�صادية بدولة قطر، فالإنفاق العام ميثل املحرك واحلافز الرئي�صي 

لتيار  الروافد  اأهم  الإنفاق احلكومي  املحلي، حيث ميثل  القت�صاد  يف 

وت�صهد  القطري.  القت�صاد  يف  املحلية  وال�صيولة  والإنــفــاق  الــدخــل 

احلقبة الزمنية احلالية وامل�صتمرة منذ عدة �صنوات م�صت تزايدًا يف 

الإنفاق العام لالإ�صراع مبعدلت التنمية القت�صادية والقفز بالقت�صاد 

املحلي خطوات �صريعة نحو حتقيق مزيد من الرفاهية والتقدم للوطن 

التوجيهات  تنفيذ  على  القومي  املحا�صب  يحر�س  حيث  وللمواطن، 

يف   "2030 الوطنية  قطر  "روؤية  ركائز  حتقيق  ب�صرورة  للدولة  العليا 

التنمية الب�صرية والجتماعية والقت�صادية والبيئية، مع ال�صتمرار يف 

تخ�صي�س الن�صبة الكرى من املوازنة لل�صرف على امل�صروعات العامة 

الفوز  يف  قطر  دولة  جناح  بعد  ل�صيما  التحتية  والبنية  الإ�صرتاتيجية 

با�صت�صافة مونديال 2022. 

وفيما يلي نتناول باإيجاز اأهم التطورات التي �صهدتها بنود املوازنة 

اأهم مالمح  ن�صتعر�س  كما  2011/2010م،  املايل  العام  العامة خالل 

الأرقام التقديرية ملوازنة العام 2012/2011م.

امليزانية العامة للعام املايل 2011/2010م 

على الرغم من بدء تعايف القت�صاد الدويل من اآثار الأزمة املالية 

الأ�صواق  يف  النفط  اأ�صعار  على  بتاأثريها  يتعلق  فيما  ل�صيما  العاملية 

خالل  اأعــلــى  م�صتويات  حمققًة  النتعا�س  يف  بـــداأت  والــتــي  الــدولــيــة 

ال�صابق  املــايل  العام  يف  عليه  كانت  عما  2011/2010م  املــايل  العام 

)2010/2009م(، اإل اأن البيانات الأولية للميزانية العامة للعام املايل 

2011/2010م ت�صري اإىل اأن الإيرادات العامة قد حققت تراجعًا خالل 

العام يقدر بنحو 13.2مليار ريال اأو مبا ن�صبته 7.8٪ وذلك يف مقابل 

 .٪23.8 ن�صبته  اأو مبا  27.3 مليار ريال  العامة بنحو  النفقات  ارتفاع 

نحو  على  ليقت�صر  العامة  امليزانية  فائ�س  تراجع  اإىل  ذلك  اأدى  وقد 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪2.9 ن�صبته  ما  اأو  ريــال  مليار   13.5

مقارنة بفائ�س قدره 54.1 مليار ريال يف ميزانية العام املايل املا�صي 

)2010/2009م(.

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. 
The current time period has been witnessing for several 
years an increase in the public expenditure 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 citizens, in the endeavor to 
achieve the fundamental objectives of “Qatar’s National 
Vision 2030” by promoting the human, social, economic 
and environmental development. Furthermore, significant 
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 (2010/2011) 
and the State Budget Estimates for FY (2011/2012).

The State Budget for FY (2010/2011) 

Although the international economy started to recover 
from the impacts of the world financial crisis, particularly 
with regard to its implications on the oil prices in the 
international markets, registering higher levels during FY 
(2010/2011) compared to the previous FY (2009/ 2010). the 
preliminary figures of the State Budget for FY (2010/2011) 
indicate that the cash revenues declined by QR 13.2 billion 
or 7.8% against an increase in the public expenditures by 
QR 27.3 billion or 23.8%. Accordingly, the State Budget 
surplus was QR 13.5 billion or 2.9% of the GDP as compared 
to a surplus of QR 54.1 billion in  the State Budget for FY 
(2009/2010).

بتاريخ 31 يوليو 2011م قامت وزارة القت�صاد واملالية بتعديل البيانات اخلا�صة 
 

باملوازنة العامة للدولة لعام 2011/2010م.

* On July 31st 2011, Ministry of Economy and Finance (MOEF) has amended the 

data for the State budget for the FY 2010/2011.
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1- Public Revenues

In FY (2010/2011), public revenues has eased down 
following a continuous growth during the past years 
despite the improvement in oil prices worldwide due to the 
international economy’s recovery from the impacts of the 
global financial crisis. An increase in the global oil demand 
has been witnessed during FY (2010/ 2011), despite its 
high prices and have reached an average of USD 77 a 
barrel during the year compared to USD 66 a barrel during 
the previous FY (2009/ 2010), 40% higher than the level 
according to which the State Budget for the current FY 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 14.0 
billion or 17.0% with a total of QR 96.8 billion as compared 
to QR 82.8 billion in the State Budget for FY (2009/2010). 
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 (2010/2011) increased to 
62.1% as compared to 49.0% in the State Budget for FY 
(2009/2010).

 

On the other hand, the cash inflow to the budget  
investment revenues, which represent the second main 
cash source of public revenues in Qatar, have considerably 
decreased by QR 17.8 billion or 33.0% with a total of QR 36.1 
billion as compared to 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 previous FY 
(2009/2010) to only 23.1% during this year. The sharp reduction 
in the cash payments of dividends in investment revenues is 
attributed to the setback in the profits of Qatar Petroleum (QP) 
for the year 2009 (transferred to the State Budget for the FY 
(2010/ 2011)) compared to 2008 partly due to the decline of the 
average oil prices during 2009 to USD 63 a barrel as compared 
with USD 92 a barrel in 2008.

1. الإيرادات العامة

�صهدت الإيرادات العامة خالل العام املايل 2011/2010م تراجعًا 

بعد اأن ا�صتمرت يف حتقيق منو م�صتمر خالل ال�صنوات املا�صية وذلك 

الدولية من حت�صن  الأ�صواق  النفط يف  اأ�صعار  على الرغم مما �صهدته 

اآثار الأزمة املالية العاملية،  نتيجًة لبدء تعايف القت�صادات الدولية من 

على  العاملي  الطلب  يف  زيــادة  2011/2010م  املايل  العام  �صهد  حيث 

النفط مع ارتفاع اأ�صعاره لي�صل متو�صطه خالل العام اإىل نحو 77 دوالرًا 

للرميل مقارنة مع متو�صط قدره 66 دولرًا للرميل خالل العام املايل 

اعتماد  الذي مت  امل�صتوى  يزيد على  ما  وهو  ال�صابق )2010/2009م( 

بنحو  للرميل(  له )55 دولرًا  وفقًا  التقرير  املايل حمل  العام  موازنة 

املذكور  العام  خالل  العامة  ــرادات  الإي مكونات  �صهدت  وقد   .٪40.0

متثل  والتي  والــغــاز  النفط  اإيـــرادات  ارتفعت  حيث  ملحوظًا؛  تباينًا 

 14.0 بنحو   قطر  بدولة  العامة  لالإيرادات  والأ�صا�صي  الأول  امل�صدر 

مليار ريال اأو ما ن�صبته 17.0٪ لي�صل اإجماليها اإىل نحو 96.8 مليار 

املا�صي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   82.8 بنحو  مقارنة  ريال 

النوع  هذا  ارتفاع  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  ويعزى  )2010/2009م(، 

الأ�صواق  يف  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  اأ�صلفنا(  )كما  الإيـــرادات  من 

الدولية. وقد اأدى هذا الرتفاع اإىل ارتفاع مماثل يف اأهميتها الن�صبية 

يف اإجمايل الإيرادات خالل ميزانية العام املايل 2011/2010م لت�صل 

اإىل نحو 62.1٪ مقارنة بنحو 49.0٪ يف ميزانية العام املايل املا�صي 

)2010/2009م(.

امل�صدر  والتي متثل  ال�صتثمار  اإيــرادات  اأخرى، فقد �صهدت  ناحية  من 

 17.8 نحو  بلغ  قويًا  تراجعًا  بدولة قطر  العامة  لالإيرادات  الثاين  الأ�صا�صي 

مليار   36.1 نحو  على  اإجماليها  ليقت�صر   ٪33.0 ن�صبته  ما  اأو  ريال  مليار 

املا�صي  املــايل  الــعــام  ميزانية  يف  ريــال  مليار   53.9 بنحو  مقارنة  ريــال 

العامة  اإجمايل الإيرادات  الن�صبية يف  باأهميتها  )2010/2009م( مما دفع 

)2010/2009م(  املا�صي  املــايل  العام  يف   ٪31.9 نحو  من  الرتاجع  اإىل 

لتقت�صر على نحو 23.1٪ خالل هذا العام، ويعزى هذا الرتاجع القوي يف 

اإيرادات ال�صتثمار اإىل تراجع اأرباح موؤ�ص�صة قطر للبرتول عن عام 2009م 

عن  2011/2010م(  املــايل  العام  خــالل  العامة  امليزانية  اإىل  )واملحولة 

النفط خالل  اأ�صعار  نتيجة لرتاجع متو�صط  2008م  بعام  نظريتها اخلا�صة 

للرميل  دولرًا   92 بنحو  مقارنة  للرميل  دولرًا   63 نحو  اإىل  2009م  عام 

خالل عام 2008م.

التي  ــطــورات  ــت ال تف�صياًل  ـــرث  اأك ب�صكل  ن�صتعر�س  يــلــي  وفــيــمــا 

املايل  العام  العامة خالل  والنفقات  العامة  الإيرادات  �صهدتها كل من 

2011/2010م.

 Additional details on the development of Qatar’s public
 revenues and public expenditures for FY (2010/2011) are
:stated hereinafter
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اأما بالن�صبة للم�صدر الثالث لالإيرادات احلكومية واملتمثل يف اإيرادات 

الر�صوم وال�صرائب املختلفة؛ فقد �صهد اأي�صًا تراجعًا بلغ نحو 9.5 مليار ريال 

23.0 مليار ريال مقارنة  اإجماليها على نحو  29.2٪ ليقت�صر  ن�صبته  اأو ما 

)2010/2009م(  املا�صي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   32.5 بنحو 

العام  ميزانية  يف   ٪14.7 نحو  اإىل  الإيــرادات  اإجمايل  اإىل  ن�صبتها  لت�صل 

19.2٪ يف ميزانية العام املايل املا�صي  2011/2010م مقارنة بنحو  املايل 

ال�صريبية  ال�صيا�صة  اإىل  اأ�صا�صية  ب�صفة  ذلك  ويعزى  )2010/2009م(، 

اجلديدة للحكومة والتي خف�صت وفقًا لها معدلت ال�صرائب على الدخل.

The third source of Government revenues, represented in 
the revenues collected from various fees and taxes, witnessed 
a decrease of QR 9.5 billion or 29.2% with a total of QR 23.0 
billion as compared to QR 32.5 billion in the State Budget for 
FY (2009/2010), reaching 14.7% of the total revenues in FY 
(2010/2011) as compared to 19.2% in FY (2009/2010). These 
changes are mainly due to the government’s new tax policy, 
according to which the income tax rates have been reduced.

Budget Items 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 البيان

Total Revenues 86,063 117,865 141,029 169,142 155,907 �إجمايل �الإير�د�ت

Oil and Gas Revenues 55,428 70,748 80,009 82,807 96,849 النفط والغاز

Investment Revenues 20,702 30,343 33,271 53,881 36,090 ال�صتثمار

Other Revenues 9,933 16,771 27,749 32,454 22,968 اأخرى

Total Expenditures 67,147 86,249 99,226 115,034 142,370 �إجمايل �لنفقات

Current Expenditures 49,751 52,316 65,797 75,788 98,127 النفقات اجلارية

Wages and Salaries 12,993 16,003 18,664 21,594 23,065 الرواتب والأجور

Interest 2,006 1,855 2,100 3,998 5,577 الفوائد

Supplies and Services 1,113 6,387 9,147 8,082 15,188 اإمدادات وخدمات

Other 33,639 28,071 35,886 42,114 54,297 اأخرى

Capital Expenditures 17,396 33,933 33,429 39,246 44,243 نفقات اإمنائية

Surplus 18,916 31,616 41,803 54,108 13,537 �لفائ�س

Indicators (%) موؤ�سر�ت )%(

Oil & Gas Revenues/ Total Revenues 64.6 60.0 56.7 49.0 62.1 الإيرادات النفطية/ اإجمايل الإيرادات

Salaries & Wages/ Total Expenditures 19.4 18.6 18.8 18.8 16.2 الرواتب والأجور/ اإجمايل النفقات

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

جدول رقم )3- 1(
الميزانية العامة لدولة قطر

Table (3-1)
Qatar’s State Budget

QR Million مليون ريال
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2- النفقات العامة

على خالف الإيرادات العامة، وا�صلت النفقات العامة وترية النمو 

الذي ت�صهده منذ عدة �صنوات لالإ�صراع مبعدلت التنمية القت�صادية؛ 

الرئي�صية  امل�صروعات  يف  واملتمثلة  الإمنائية  النفقات  حافظت  حيث 

بل  املا�صي،  املايل  العام  يف  �صهدته  الذي  املرتفع  م�صتواها  نف�س  على 

مليار   44.2 نحو  لت�صجل   ٪12.7 ن�صبته  تبلغ  منوًا  حمققة  وجتاوزته 

املايل  للعام  العامة  النفقات  اإجمايل  من   ٪31.1 ن�صبته  ما  اأو  ريــال 

17.4 مليار ريال فقط يف ميزانية العام  2011/2010م مقارنة بنحو 

اأربع  خالل  ون�صف  مرتني  ت�صاعفت  اأنها  اأي  2007/2006م،  املــايل 

�صنوات مالية فقط. ويالحظ اأن النفقات الإمنائية متثل حاليًا نحو ٪45 

الوا�صح  التوجه  على  يوؤكد  مما  املتكررة  اجلارية  النفقات  من  تقريبًا 

2- Public Expenditures

Unlike the public revenues, 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 12.7%, reaching QR 44.2 billion or 
31.1% of the total public expenditures in FY (2010/2011) as 
compared with QR 17.4 billion in the State Budget for FY 
(2006/2007), which indicates that these expenditures have 
more than doubled (two and a half times) within four FY. 

تراجع  اإىل  العامة  الإيــرادات  مكونات  يف  ال�صابقة  التطورات  اأدت  وقد 

 ٪7.8 ن�صبته  مبا  اأو  ريــال  مليار   13.2 بنحو  العامة  الإيــــرادات  اإجــمــايل 

169.1 مليار  155.9 مليار ريال مقارنة بنحو  ليقت�صر اإجماليها على نحو 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�صي )2010/2009م(.

The aforesaid developments in the components of the 
public revenues led to a decline in the total cash revenues 
by QR 13.2 billion or 7.8% with a total of QR 155.9 billion 
as compared to QR 169.1 billion in the State Budget for FY 
(2009/2010).

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

�سكل رقم )1-3(

امليزانية العامة لدولة قطر
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والقفز  القت�صادية  التنمية  معدلت  زيادة  على  العمل  يف  قطر  لدولة 

الرفاهية  من  مزيد  حتقيق  نحو  �صريعة  خطوات  املحلي  بالقت�صاد 

والتقدم للوطن واملواطن.

على �صعيد اآخر، فقد ارتفعت النفقات اجلارية املتكررة مبيزانية 

العام املايل 2011/2010م بنحو 29.5٪ اأو ما قيمته 22.3 مليار ريال 

لتبلغ نحو 98.1 مليار ريال مقارنة بنحو 75.8 مليار ريال يف ميزانية 

العام املايل ال�صابق )2010/2009م(، وقد جاءت هذه الزيادة حم�صلة 

لعدة عوامل ميكن اإيجازها فيما يلي:

بنحو  وخدمات(  )اإمــداد  الثانوية  الراأ�صمالية  النفقات  ارتفاع  اأ0 

7.1 مليار ريال لت�صل قيمتها اإىل نحو 15.2 مليار ريال مقارنة بنحو 

)2010/2009م(  املا�صي  املــايل  العام  ميزانية  يف  ريــال  مليار   8.1

لرتتفع ح�صتها الن�صبية يف اإجمايل النفقات العامة من نحو 7.0٪ يف 

ميزانية العام املايل املا�صي )2010/2009م( لت�صل اإىل نحو ٪10.7 

يف ميزانية العام املايل حمل التقرير.

ن�صبته  اأو مبا  ريال  مليار   1.5 بنحو  والأجــور  الرواتب  ارتفاع  ب0 

 21.6 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   23.1 نحو  اإىل  قيمتها  لت�صل   ٪6.8

مليار ريال يف ميزانية العام املايل املا�صي )2010/2009م( لترتاجع 

16.2٪ مقارنة  اإىل نحو  العامة  النفقات  اإجمايل  الن�صبية يف  ح�صتها 

بنحو 18.8٪ يف ميزانية العام املايل املا�صي )2010/2009م(.

ريال  مليار   12.2 بنحو  الأخــرى  اجلارية  امل�صروفات  ارتفاع  ج0 

بنحو  مقارنة  ريال  مليار   54.3 نحو  اإىل  لت�صل   ٪28.9 ن�صبته  اأو مبا 

)2010/2009م(  املا�صي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   42.1

 ٪36.6 نحو  من  العامة  النفقات  اإجمايل  الن�صبية يف  لرتتفع ح�صتها 

يف ميزانية العام املايل املا�صي )2010/2009م( اإىل نحو 38.1٪ يف 

ميزانية العام املايل حمل التقرير.

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

 ٪23.8 اأو مبا ن�صبته  27.3 مليار ريال  اإجمايل النفقات العامة بنحو 

لت�صل اإىل نحو 142.4 مليار ريال مقارنة بنحو 115.0 مليار ريال يف 

ميزانية العام املايل املا�صي )2010/2009م(.

It is noted that the Development expenditures represent 
around 45% 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.

On the other hand, current expenditures increased by 
29.5% or QR 22.3 billion, reaching QR 98.1 billion in the 
State Budget for FY (2010/2011) as compared to QR 75.8 
billion in FY (2009/2010). Such increase was an outcome 
of several factors, which may be summarized as follows:

a. The increase in the secondary capital expenditures 
(supplies and services) by QR 7.1 billion, reaching around 
QR 15.2 billion as compared to QR 8.1 billion in the State 
Budget of FY (2009/2010). Thus, its relative share in the 
total public expenditures increased from 7.0% in the FY 
(2009/2010) to 10.7% in the current FY

b. The increase in wages and salaries by QR 1.5 billion 
or 6.8%, reaching QR 23.1 billion as compared to QR 21.6 
billion in the State Budget for FY (2009/2010). Thus, its 
relative share in the total public expenditures has decreased 
to 16.2% as compared to 18.8% in FY (2009/2010).

c. The increase in the other current expenditures by QR 
12.2 billion or 28.9%, reaching QR 54.3 billion as compared 
to QR 42.1 billion in the State Budget for FY (2009/2010). 
Thus the relative share in the total public expenditures 
increased from 36.6% in FY (2009/2010) to 38.1% in FY 
(2010/2011).

The aforesaid developments in the public expenditures 
components has led to an increase in the total public 
expenditures by QR 27.3 billion or 23.8%, reaching QR 
142.4 billion as compared to QR 115.0 billion in the State 
Budget for FY (2009/2010).
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تقديرات املوازنة العامة للعام املايل 2012/2011م

الإيــرادات  لحت�صاب  كاأ�صا�س  للرميل  دولرًا   55 �صعر  اعتماد  مت 

النفطية للعام املايل 2012/2011م، وهو ذات ال�صعر الذي مت اعتماده 

املــوازنــة  لتكون  )2011/2010م(  ال�صابق  املــايل  الــعــام  مــوازنــة  يف 

قدرت  حيث  تاريخها،  يف  قطر  دولــة  تطلقها  موازنة  اأكــر  هي  العامة 

مليار   162.5 بنحو  2012/2011م  املــايل  للعام  العامة  الإيــــرادات 

وزيادة  املا�صي،  املايل  العام  موازنة  27.4٪ عن  معدلها  بزيادة  ريال 

العام  ذات  يف  العامة  للميزانية  الفعلية  الأرقـــام  عن   ٪4.2 معدلها 

لتقدير  التقديرات حم�صلة  املايل )2011/2010م(، وقد جاءت هذه 

اإيرادات النفط والغاز بنحو 70.8 مليار ريال بنمو معدله 13.8٪ عن 

)2011/2010م(،  املا�صي  املــايل  للعام  العامة  باملوازنة  التقديرات 

العامة يف ذات  بامليزانية  الفعلية  الأرقام  26.9٪ عن  وبرتاجع معدله 

فقد  ال�صتثمار؛  اإيــرادات  اأما  )2011/2010م(.  املا�صي  املايل  العام 

تقديرات  عن   ٪12.5 ن�صبته  بارتفاع  ريــال  مليار   53.2 بنحو  قــدرت 

موازنة العام املايل املا�صي )2011/2010م(، وارتفاع معدله ٪47.3 

عن الأرقام الفعلية مبيزانية نف�س العام املايل )2011/2010م(. من 

ناحية اأخرى فقد مت تقدير الإيرادات الأخرى بنحو 38.6 مليار ريال 

الفعلية  والأرقـــام  التقديرات  عن   ٪67.9  ،٪113.1 معدله  بارتفاع 

باملوازنة العامة وامليزانية العامة للعام املايل املا�صي )2011/2010م( 

على الرتتيب.

اأما على �صعيد النفقات العامة، فقد عك�صت اأرقام املوازنة حر�س 

التنمية  يف   "2030 الوطنية  قطر  "روؤية  ركائز  حتقيق  يف  قطر  دولــة 

يف  بال�صتمرار  وذلــك  والبيئية،  والقت�صادية  والجتماعية  الب�صرية 

الرتكيز على اأ�صا�صيات التنمية امل�صتدامة يف تلك املجالت، وبتخ�صي�س 

وال�صحة  التعليم  نفقات  لتغطية  املالية  العتمادات  من  كبرية  ن�صب 

وامل�صروعات الإ�صرتاتيجية وم�صاريع البنية التحتية، وعدم اللجوء اإىل 

)امل�صروعات  الإمنائية  النفقات  قدرت  حيث  العام؛  الإنفاق  تخفي�س 

اأبواب  مرة  لأول  لتت�صدر  ريال  مليار   58.0 يقرب من  الرئي�صية( مبا 

الإنفاق باملوازنة، حيث جاءت اأعلى من بند امل�صروفات اجلارية الذي 

ثمانية  بنحو  العامة  النفقات  قائمة  يت�صدر  املا�صي  العام  حتى  كان 

اخلا�س  النهج  ا�صتمرار  على  احلكومة  عزم  يوؤكد  ومبا  ريال  مليارات 

باملحافظة على معدلت التنمية القت�صادية ل�صيما يف ظل ال�صتعداد 

املتكررة،  اجلارية  للنفقات  بالن�صبة  اأما   .2022 مونديال  ل�صت�صافة 

والأجور  للرواتب  املقدرة  النفقات  زيادة  يتمثل يف  اأبرز مالحمها  فاإن 

9.3٪ عن مثيلتها الفعلية يف ميزانية العام املايل حمل التقرير  بنحو 

)2011/2010م(.

The State Budget Estimates for FY 
(2011/2012)

The oil price of USD 55 per barrel was adopted as a 
basis for estimating the oil revenues in FY (2011/2012), 
which was the same price assumption for the Budget for 
(2010/2011), that in turn represent the biggest budget ever 
launched in Qatar’s history. Accordingly, public revenues 
were estimated by QR 162.5 billion in FY (2011/2012) with 
an increase of 27.4% as compared with the Budget for 
the previous FY and an increase of 4.2% as compared to 
the actual figures of the Budget for FY (2010/2011). These 
estimates were result of the oil and gas revenues that 
were have been estimated at QR 70.8 billion with a growth 
rate of 13.8% as compared with the Budget Estimates for 
FY (2010/2011) and a decrease of 26.9 % as compared 
to the actual figures of the Budget for FY (2010/2011). 
However, investment revenues were estimated at QR 53.2 
billion with an increase of 12.5% as compared with the 
Budget Estimates for FY (2010/2011) and an increase of 
47.3% as compared with the actual figures of the Budget 
for FY (2010/2011). On the other hand, other revenues were 
estimated at QR 38.6 billion with an increase of 113.1% 
and 67.9% as compared with the Budget Estimates and the 
actual figures of the Budget for FY (2010/2011), 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 QR 58.0 billion, coming in the lead 
of the budget’s expenditures item for the first time, i.e. 
around QR 8 billion more than the current expenditures item, 
which was until the last year the largest chapter on public 
expenditures, 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 expenditures, the estimates of wages and 
salaries increased by 9.3% as compared to the actual 
figures of the Budget for (2010/2011).
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Budget Items
2010/2011 2011/2012

تقديرية

Estimates
البـيــــــان

فعلية

Actual
تقديرية

Estimates

Total Revenues 155,907 127,546 162,474 �إجمايل �الإير�د�ت

Oil and Gas Revenues 96,849 62,194 70,755 النفط والغاز

Investment Revenues 36,090 47,264 53,165 ال�صتثمار

Other Revenues 22,968 18,088 38,554 اأخرى

Total Expenditures 142,370 117,874 139,938 �إجمايل �لنفقات

Wages and Salaries 23,065 22,876 25,207 الرواتب والأجور

 Current Expenditures 59,874 45,493 49,602 امل�صروفات اجلارية

Capital Expenditures 15,188 6,018 7,130 امل�صروفات الراأ�صمالية

Mega Projects 44,243 43,487 57,999 امل�صروعات الرئي�صية

Surplus 13,537 9,672 22,536 �لفائ�س

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

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

للعام المالي 2011/2010م
QR Million مليون ريال
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Monetary Developments and Liquidity 
Conditions

During 2010, economic activity in Qatar made a strong 
rebound after the country managed to escape the adverse 
impact of the global financial crisis relatively painlessly in 
2009. Buoyed by the increase in international oil prices, 
the hydrocarbon sector recorded a sharp turnaround with 
greater capacity utilization and creation of new facilities in 
the LNG segment. In the wake of higher export earnings and 
greater inflow of capital, the economy was characterized 
by liquidity abundance throughout the year. This resulted 
in a sharp increase in the growth of monetary aggregates 
and significant softening of interest rates, in general, 
across the maturity spectrum in different segments of the 
financial market. In this backdrop, the key challenge for 
the Qatar Central Bank (QCB) was effective management 
of liquidity while ensuring adequate flow of credit to the 
private sector.  The policy decisions of the QCB reflected 
its agility and flexibility in meeting the challenges posed 
by the surplus liquidity situation. In order to preserve 
and maintain monetary and financial stability, the QCB 
undertook several measures to mop up the excess liquidity 
without affecting the cost of funds for banks. Several 
regulatory and supervisory measures were also taken 
during the year even as key monetary policy instruments, 
except the QMR Deposit rate, were kept unchanged. In 
this regard, the actions taken by the QCB avoided liquidity 
mismatches while considerably improving the performance 
of the financial system. 

Foreign assets of the QCB increased significantly which 
was the main driver of expansion in primary liquidity during 
2010. The growth of money supply accelerated in sync 
with the resurgence in economic activity during the year. 
Reflecting a proactive approach in monetary operations, the 
QCB continued to absorb surplus liquidity through issuance 
of certificates of deposit (CDs) of various maturities and 
through the QMR as banks parked large amount of funds 
with the QCB. Against this backdrop, a detailed analysis 
of monetary developments and financial conditions is 
presented in the following sections. While the discussion 
begins with the QCB financial statement, the subsequent 
sections deal with the components and factors influencing 
the monetary base and money supply. In the final section, 
the liquidity position and interest rate developments are 
discussed.

التطّورات النقدّية وو�سع ال�سيولة

�صهد الن�صاط القت�صادي يف قطر انتعا�صًا قوّيًا خالل عام 2010م 

الأزمة  على  املرتّتبة  ال�صلبية  الآثار  مواجهة  البالد من  اأن متّكنت  بعد 

املالية العاملية ب�صكل جّيد ن�صبيًا عام 2009م. وقد �صّجل قطاع النفط 

اّت�صاع  مع  هامًا  حتوًل  العاملّية  النفط  اأ�صعار  يف  الزيادة  بف�صل  والغاز 

الغاز  بقطاع  خا�صة  جديدة  مرافق  واإن�صاء  القدرات  ا�صتخدام  نطاق 

تدفق  وزيادة  ال�صادرات  ارتفاع ح�صيلة  اأعقاب  امل�صال. ويف  الطبيعي 

ال�صنة.  مدار  على  ال�صيولة  يف  بوفرة  القت�صاد  ات�صم  الأمــوال،  روؤو�س 

واأدى ذلك اإىل زيادة حادة يف منو عر�س النقود وتراجع كبري يف اأ�صعار 

الفائدة اخلا�صة بنطاق اآجال ال�صتحقاق ملختلف قطاعات ال�صوق املالية 

ب�صكل عام. ويف هذا الإطار، كان التحدي الرئي�صي الذي واجه م�صرف 

قطر املركزي يتمّثل يف اإدارة ال�صيولة ب�صكل فّعال و�صمان تدّفق الئتمان 

القرارات  عك�صت  وقد  الوقت.  نف�س  يف  مالئم  ب�صكل  اخلا�س  للقطاع 

املتعلقة بال�صيا�صة النقدّية التي اعتمدها امل�صرف ال�صرعة واملرونة  يف 

اأجل  ومن  الفائ�صة.  ال�صيولة  اأو�صاع  تفر�صها  التي  التحديات  مواجهة 

املركزي  قطر  م�صرف  قام  واملــايل،  النقدي  ال�صتقرار  على  احلفاظ 

ذلك  يوؤثر  اأن  دون  الفائ�صة  ال�صيولة  لمت�صا�س  تدابري  عدة  باّتخاذ 

على تكلفة الأموال بالن�صبة اإىل البنوك. كما اتخذ امل�صرف العديد من 

التدابري التنظيمية والرقابية خالل العام يف ظل بقاء الأدوات الرئي�صّية 

�صوق  ودائع  على  الفائدة  �صعر  با�صتثناء  حالها  على  النقدية  لل�صيا�صة 

اتخذها  التي  الإجـــراءات  جنحت  ال�صياق،  هذا  ويف  القطري.  النقد 

ويف  بال�صيولة  اخلا�صة  التباينات  جتّنب  يف  املــركــزي  قطر  م�صرف 

حت�صني اأداء النظام املايل يف نف�س الوقت.

و�صّكلت  كبري  حّد  اإىل  امل�صرف  لدى  الأجنبية  املــوجــودات  زادت 

املحّرك الرئي�صي للتو�صع يف ال�صيولة الأولية خالل عام 2010م. وت�صارع 

منو عر�س النقد بالتزامن مع انتعا�س الن�صاط القت�صادي خالل العام. 

ال�صيولة من خالل  فائ�س  بامت�صا�س  املركزي  وا�صتمّر م�صرف قطر 

اإ�صدار �صهادات الإيداع ذات اآجال ال�صتحقاق املختلفة ومن خالل اآلّية 

باإيداع كمّيات كبرية من الأموال لدى  ال�صوق النقدي مع قيام البنوك 

م�صرف قطر املركزي. بناء على ما تقّدم، تقّدم الأق�صام التالية حتلياًل 

هذا  يبداأ  حني  ويف  املالّية  والأو�صاع  النقدية  التطّورات  حول  مف�صاًل 

الأق�صام  تتناول  بامل�صرف،  اخلا�س  املايل  البيان  با�صتعرا�س  الف�صل 

الالحقة املكّونات والعوامل املوؤثرة يف القاعدة النقدية وعر�س النقد. 

باأ�صعار  اخلا�صة  والتطّورات  ال�صيولة  و�صع  الأخري  الق�صم  يناق�س  كما 

الفائدة.
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البيان املايل اخلا�س مب�سرف قطر املركزي 

تقييمًا  املركزي وحتليله  املايل مل�صرف قطر  البيان  تفّح�س  يوّفر 

�صهد  فقد  2010م.  عام  خالل  الرئي�صّية  النقدّية  للتطّورات  موجزًا 

اإجمايل املوجودات/املطلوبات اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي ارتفاعًا 

 117.0 اإىل  2009م  نهاية عام  71.3 مليار ريال قطري يف  حادًا من 

مليار   45.8 قدرها  بزيادة  2010م  عام  نهاية  يف  قطري  ريال  مليار 

ريال قطري )64.2٪(، مقارنة بالرتفاع الأدنى الذي بلغ 26.8 مليون 

ريال قطري )60.3٪( يف اإجمايل املوجودات/املطلوبات عام 2009م 

)جدول رقم 4-1(. ونتيجة لذلك، زاد حجم امليزانية العمومية مل�صرف 

قطر املركزي كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل ال�صمي من 20.0٪ يف 

نهاية عام 2009م اإىل 25.3٪ بحلول نهاية عام 2010م على الرغم من 

الرتفاع الكبري يف الناجت املحلي الإجمايل ال�صمي خالل العام.

Financial Statement of QCB
An analytical scrutiny of the financial statement of the 

QCB provides a summary assessment of the key monetary 
developments in 2010. Total assets/liabilities of the QCB 
expanded sharply from QR 71.3 billion at the end of 2009 
to QR 117.0 billion at the end of 2010 – an increase of QR 
45.8 billion (64.2%) as compared with a lower increase of 
QR 26.8 billion (60.3%) in total assets/liabilities in 2009 
(Table 4-1). As a result, the size of QCB’s balance sheet, as 
a proportion of nominal GDP, increased from 20.0 % at end-
2009 to 25.3% by end-2010 despite the significant increase 
in nominal GDP during the year. 

جدول رقم )1-4(
المركز المالي لمصرف قطر المركزي

مليون ريال

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

QR Million

Item 2008 2009 2010

Change التغري

(2010/2009)
البيان

 القيمة

Value %

Balances with Foreign Banks 10,267.3 10,474.2 22,451.1 11,976.9 114.3 اأر�صدة لدى البنوك الأجنبية

Foreign Securities 24,019.3 54,568.6 87,155.0 32,586.4 59.7 �صندات واأذونات خزينة اأجنبية

IMF Reserve Position 85.9 87.4 85.9 -1.5 -1.7 ح�صة دولة قطر لدى �صندوق النقد الدويل

SDR Holding 168.6 1,534.5 1,508.3 -26.2 -1.7 ودائع حقوق ال�صحب اخلا�صة

Gold 1,267.0 1,587.1 2,062.0 474.9 29.9 الذهب

Balances with Local Banks 8,215.4 2,528.0 3,239.6 711.6 28.1 اأر�صدة لدى البنوك املحلية

Unclassified Assets 435.0 499.7 535.8 36.1 7.2 موجودات غري م�صّنفة

Assets = Liabilities 44,458.5 71,279.5 117,037.7 45,758.2 64.2 �ملوجود�ت = �ملطلوبات

Currency Issued 6,912.8 7,191.4 7,974.3 782.9 10.9 النقد امل�صدر

Due to Government 1,015.2 468.1 668.4 200.3 42.8 م�صتحقات احلكومة

Capital and Reserves 9,982.5 11,063.8 12,092.9 1,029.1 9.3 راأ�س املال والحتياطيات

Exchange Rate Fund 2,222.2 2,953.5 3,216.0 262.5 8.9 احتياطي �صعر ال�صرف

Revaluation Account 1,843.8 2,593.4 3,220.9 627.5 24.2 ح�صاب اإعادة التقييم

Certificates of Deposit 4,900.0 6,100.0 4,010.0 -2,090.0 -34.3 �صهادات اإيداع

Required Reserves 10,033.6 11,791.9 14,611.0 2,819.1 23.9 الحتياطي الإلزامي

Deposits of Local Banks: 6,677.1 26,920.0 69,223.3 42,303.3 157.1 ودائع البنوك املحلية:

Excess Reserves 907.2 536.9 5,177.1 4,640.2 864.3 فائ�س الأر�صدة الحتياطية

Others 5,769.9 26,383.1 64,046.2 37,663.1 142.8 اأخرى

Unclassified Liabilities 871.3 2,197.4 2,020.9 -176.5 -8.0 مطلوبات غري م�صّنفة
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يف ما يتعّلق باملطلوبات، تعزى الزيادة خالل ال�صنة ب�صكل اأ�صا�صي 

42.3 مليار ريال  اإىل ارتفاع ودائع البنوك املحلية التي زادت مبقدار 

فقد  باملكّونات،  يخت�ّس  ما  يف  اأما  2010م.  عام   )٪157.1( قطري 

الأخرى" – التي  و"البنود  الحتياطّية  الأر�صدة  فائ�س  �صّجل كل من 

تعك�س ب�صكل رئي�صي ودائع عمليات ال�صوق النقدي لدى م�صرف قطر 

يف  الفائ�صة  ال�صيولة  توافر  على  يــدل  مما  حــادة،  ــادة  زي  - املــركــزي 

البنوك. ويف ظّل عدم اإجراء اأي تعديل على ن�صبة الحتياطي الإلزامي، 

قطر  م�صرف  لــدى  البنوك  بها  حتتفظ  التي  الحتياطيات  �صّجلت 

املركزي منوًا اأعلى بلغ 23.9٪ يف 2010م مقارنة بـ 17.5٪ عام 2009م 

ا�صتخدام  مّت  وقد  العام.  خالل  الودائع  قاعدة  يف  ارتفاعًا  يعك�س  ما 

�صهادات الإيداع لمت�صا�س فائ�س ال�صيولة من النظام على الرغم من 

اأن �صهادات الإيداع امل�صتحّقة ال�صداد فاقت الإ�صدارات اجلديدة خالل 

بلغت قيمتها  والتي  القائمة  ال�صهادات  ونتيجة لذلك، كان عدد  العام. 

4.0 مليار ريال قطري يف نهاية 2010م اأقل من ال�صهادات التي بلغت 

اأن الزيادة  2009م. ويف حني  6.1 مليار ريال قطري يف نهاية  قيمتها 

يف النقد امل�صدر فاقت اإىل حّد كبري الزيادة التي �صهدها عام 2009م، 

ازداد راأ�س مال واحتياطيات م�صرف قطر املركزي مبقدار 0.6 مليار 

ريال قطري )9.3٪( خالل عام 2009م. وعك�صت الزيادة يف ح�صاب 

اإعادة تقييم العملة مبقدار 0.6 مليار ريال قطري )24.2٪( انخفا�س 

قيمة الريال مقابل العمالت الرئي�صية )يف �صوء �صعف الدولر مقابل 

الدولية  الحتياطيات  من  كبرية  ن�صبة  ت�صكل  والتي  العمالت(،  هذه 

اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي.

اأما يف ما يتعّلق مبوجودات م�صرف قطر املركزي، فتعود الزيادة 

جتاوزت  التي  الأجنبّية  البنوك  لدى  الأر�صدة  يف  احلاد  الرتفاع  اإىل 

ريال قطري  مليار   10.5 2009م - من  �صّجل عام  الذي  املبلغ  �صعف 

عام 2009م اإىل 22.5 مليار ريال قطري عام 2010م. ويف حني ازدادت 

ال�صندات واأذونات اخلزينة الأجنبّية لدى م�صرف قطر املركزي مبقدار 

اخلا�صة  ال�صحب  حقوق  ن�صبة   تراجعت  قطري،  ريــال  مليار   32.6

ازداد  كما  العام.  خالل   )٪1.7( قطري  ريــال  مليون   26.2 مبقدار 

مليار   0.5 مبقدار  املركزي  قطر  مب�صرف  اخلا�س  الذهب  احتياطي 

)29.9٪( ب�صكل عك�س جزئيًا ارتفاع اأ�صعار الذهب خالل عام 2010م.

يف نظام �صعر ال�صرف الثابت اأو يف ترتيبات جمل�س النقد ب�صكل 

ليتمّكن  كافية  الأجنبية  بالعملة  الحتياطيات  تكون  اأن  يجب  عــام، 

العملة  اإىل  املعدنّية من حتويلها  والنقود  النقدية  الأوراق  كافة حاملي 

اإىل  الأجنبّية  بالعملة  ن�صبة الحتياطيات  اأي احلفاظ على  الحتياطية 

100٪. كما يبدو التزام م�صرف  اأدنى يبلغ  القاعدة النقدية عند حد 

كفاية  موؤ�صرات  خالل  من  جليًا  ال�صرف  �صعر  بربط  املركزي  قطر 

قطري  ريال  مليار   45.0 مبقدار  ارتفعت  التي  الدولية  الحتياطيات 

عام 2010م مقارنة بـ 32.4 مليار ريال قطري يف عام 2009م. وعلى 

الرغم من زيادة النقد امل�صدر، ازدادت ن�صبة الحتياطيات الدولية اإىل 

النقد امل�صدر ب�صكل حاد من 949.1٪ عام 2009م اإىل 1420.3٪ عام 

On the liability side, the increase during the year was 
mainly attributed to higher deposits from local banks 
which increased by QR 42.3 billion (157.1%) in 2010. Among 
its constituents, both excess reserves and “Others” – 
mainly QMR deposits with the QCB – recorded a sharp 
increase reflecting the excess liquidity position of banks. 
In the absence of any change in the reserve requirement 
ratio, required reserves of banks maintained with the QCB 
recorded a higher growth of 23.9% in 2010 as compared 
with 17.5% in 2009, reflecting the increase in deposit base 
during the year. CDs were used to absorb excess liquidity 
from the system although maturing CDs were more than 
fresh issuances during the year. As a result, the outstanding 
stock of CDs amounting to QR 4.0 billion at the end of 2010 
was lower than the outstanding position of QR 6.1 billion 
at the end of 2009. While the increase in currency issued 
was much higher than in 2009, capital and reserves of the 
QCB increased by QR 1.0 billion (9.3%). The increase in 
revaluation account by QR 0.6 billion (24.2%) mirrored the 
depreciation of the Qatari Riyal against major currencies 
(in view of the weakening of the US dollar against these 
currencies), which account for a sizeable proportion of 
QCB’s international reserves.

In terms of QCB’s assets, the increase was attributed 
to the sharp increase in balances held with foreign banks, 
which more than doubled – from QR 10.5 billion in 2009 to 
QR 22.5 billion in 2010. While QCBs acquisition of foreign 
securities increased by QR 32.6 billion (59.7%), Special 
Drawing Rights (SDR) holding declined by QR 26.2 million 
(1.7%) during the year. Gold holding of the QCB increased 
by 0.5 billion (29.9%), partly reflecting the surge in gold 
prices during 2010.

Generally, in a fixed exchange rate regime or in a 
currency board arrangement, foreign currency reserves 
must be sufficient to ensure that all holders of notes and 
coins can convert them into reserve currency – i.e., the 
proportion of foreign currency reserves to the monetary 
base is maintained at a minimum of 100%. The QCB’s 
commitment to the exchange rate peg is also evident from 
the sufficiency indicators of its international reserves, 
which increased by QR 45.0 billion in 2010 as compared 
with 32.4 billion in 2009. Notwithstanding an increase 
in currency issued, the ratio of international reserves to 
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2010م، اأي اأعلى بكثري من الن�صبة التي ين�ّس عليها النظام الأ�صا�صي 

للم�صرف والتي تبلغ 100 ٪ )جدول رقم 4-2(. عالوة على ذلك، يعتر 

بح�صب  املركزي،  اخلا�صة مب�صرف قطر  النقدية  اللتزامات  جمموع 

الحتياطّية.  الأر�ــصــدة  قبل  من  بالكامل  مدعومًا  النقدية،  القاعدة 

وانخف�صت ن�صبة تغطية الحتياطيات كن�صبة من القاعدة النقدية من 

148.7٪ عام 2009م اإىل 123.4 ٪ عام 2010م ب�صبب الزيادة احلادة 

لدى  الحتياطيات  يف  الــزيــادة  من  الرغم  على  النقدية  القاعدة  يف 

اأعلى بكثري من  الن�صبة  م�صرف قطر املركزي. ومع ذلك، بقيت هذه 

الن�صبة التي ين�ّس عليها النظام الأ�صا�صي للم�صرف والتي تبلغ ٪100.

currency issued increased sharply from 949.1% in 2009 
to 1420.3%, 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, reduced from 
148.7% in 2009 to 123.4% in 2010 due to sharper increase 
in the monetary base despite the increase in reserves with 
the QCB. However, it remained well above the minimum 
coverage ratio of 100% stated in the QCB Statute.

Table (4-2)
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

QR Million

جدول رقم )2-4(
مؤشرات كفاية االحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي

مليون ريال

Item 2006 2007 2008 2009 2010 البيان

QCB’s International Reserves 19,714.8 35,499.9 35,808.1 68,251.8 113,262.3 الحتياطيات الدولية لدى م�صرف قطر املركزي

Currency Issued 5,069.8 5,624.5 6,912.8 7,191.4 7,974.3 النقد امل�صدر

Monetary Base 10,153.8 30,652.4 23,623.4 45,903.3 91,808.6 القاعدة النقدية

Reserves Coverage Ratio of: ن�صبة تغطية الحتياطيات اإىل:

Currency Issued (%) 388.9 631.2 518.0 949.1 1420.3 النقد امل�صدر )٪(

Monetary Base (%) 194.2 115.8 151.6 148.7 123.4 القاعدة النقدية )٪(

القاعدة النقدية 

واأداء  العملة  اإ�صدار  املتمّثلة يف  املركزي  امل�صرف  تتطّلب وظائف 

التي  العليا  الهيئة  ودور  والبنوك  احلكومة  اإىل  بالن�صبة  امل�صريف  دور 

ت�صرف على النظام املايل اتخاذ القرارات اخلا�صة بال�صيا�صة النقدية 

الذي  الأمــر  اليومّية،  النقدية  العمليات  اإىل  بالإ�صافة  والحــرتازيــة، 

والعمليات  ال�صيا�صة  قــرارات  وتــوؤدي  العمومية.  امليزانية  على  ينعك�س 

النقدية اخلا�صة بامل�صرف املركزي اإىل خلق النقود الحتياطّية )م.( 

للم�صرف  النقدية  اللتزامات  جمموع  متثل  التي  الأولية  ال�صيولة  اأو 

املركزي يف القت�صاد الذي ي�صكل القاعدة النقدية للنظام املايل. 

كان معّدل منو النقود الحتياطّية )م0( على اأ�صا�س �صنوي خالل 

اإذ �صهد تراجعًا   U اإيجابّيًا على مدار ال�صنة واّتخذ �صكل  2010م  عام 

الثاين  الن�صف  يف  وت�صارع  وعاد  ال�صنة  من  الأول  الن�صف  يف  مّطردًا 

2010م،  دي�صمر  يف   )٪100 بن�صبة  )منو  النقدية  القاعدة  لي�صاعف 

عالوة على النمو املرتفع الذي بلغ 94.3٪ يف عام 2009م )�صكل رقم 

4-1 وجدول رقم 4-3(. وعلى الرغم من ت�صارع منو النقود الحتياطّية 

يف الن�صف الثاين من عام 2009م، �صّكل النمو احلاد يف عام 2010م 

دللة على وفرة ال�صيولة يف النظام املايل.

Monetary Base
The functions of the central bank, viz., issuance of 

currency, acting as a banker to the government and banks 
and as the apex body of the financial system entails 
undertaking monetary and prudential policy decisions and 
day-to-day monetary operations, which gets reflected in its 
balance sheet. Policy decisions and monetary operations of 
the central bank results in creation of  reserve money (M0) 
– or primary liquidity – representing the total monetary 
liability of the central bank in the economy which forms 
the monetary base of the financial system. 

During 2010, year-on-year growth of M0 was positive 
throughout the year depicting a U-shaped pattern − coming 
down steadily in the first-half of the year and accelerating 
in the second-half − to record a doubling of the monetary 
base (growth of 100%) by December 2010 over and 
above the high growth of 94.3% in 2009 (Figure No. 4-1 
& Table 4-3). Despite the acceleration in growth of M0 in 
the second half of 2009, the sharp growth in 2010 was 
indicative of abundant liquidity in the financial system.
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�سكل رقم )1-4(

معدل النمو للنقود الحتياطية على اأ�سا�س �سنوي

Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in M0

  Item

 الر�صيد يف نهاية

دي�صمرب 2010م

Outstanding 
as of end-

December 2010

التغري

 Change
قيمةالبيان

Value %

2010/2009 2009/2008 2010/2009 2009/2008

(I) Currency Issued 7,974.3 782.9 278.6 10.9 4.0 (1( النقد امل�صدر

(II) Total Reserves (a + b) 19,788.1 7459.3 1388.1 60.5 12.7 (2( اإجمايل الحتياطيات )اأ+ ب(

       a. Required Reserves 14,611.0 2819.1 1758.4 23.9 17.5 )اأ( الحتياطي الإلزامي

       b. Excess Reserves 5,177.1 4640.2 -370.3 864.3 -40.8 )ب( فائ�س الأر�صدة الحتياطية

(III) Others 64,046.2 37663.1 20613.2 142.8 357.3 (3( اأخرى

M0  [(I)+(II)+(III)] 91,808.6 45905.3 22279.9 100.0 94.3 �لنقود �الحتياطية ])1( + )2( + )3([

Table (4-3)
Components of Reserve Money (M0) 

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )3-4(
البنود المكونة للنقود االحتياطية

النقد  �صّجل  فقد  الحتياطية،  النقود  مبكّونات  يتعّلق  ما  يف  اأمــا 

عام   )٪10.9( قطري  ريــال  مليار   0.8 بلغ  اأعلى  ارتفاعًا  امل�صدر 

مقارنة  العام  خالل  القت�صادي  الن�صاط  تزايد  عك�س  ب�صكل  2010م 

 7.5 اإجمايل الحتياطيات ارتفاعًا حادًا مبقدار  2009م. و�صهد  بعام 

الذي  بكثري  ــى  الأدن بالرتفاع  مقارنة   )٪60.5( قطري  ريــال  مليار 

الزيادة  )اأ(  اإىل  ذلك  ويعود   )3-4 رقم  )جــدول  2009م  عام  �صهده 

الأعلى يف الحتياطي الإلزامي و)ب( التحّول احلاد يف فائ�س الأر�صدة 

In terms of the components of M0, currency issued 
recorded a higher increase of QR 0.8 billion (10.9%) in 
2010 reflecting heightened economic activity during the 
year in contrast to 2009. Total reserves increased sharply 
by QR 7.5 billion (60.5%) as compared with a much lower 
increase in 2009 (Table 4-3), due to (a) higher increase in 
required reserves and (b) a sharp turnaround in excess 
reserve holdings. While required reserves increased by 



Thirty Fourth Annual Report 2010التقرير السنوي الرابع والثالثون 742010

Banking Systemالجهاز المصرفي

مليار   2.8 مبقدار  الإلزامي  الحتياطي  ازداد  حني  ويف  الحتياطية. 

�صهد  العام،  خالل  الودائع  منو  ارتفاع  ب�صبب   )٪23.9( قطري  ريال 

4.6 مليار ريال قطري  بلغ  فائ�س الأر�صدة الحتياطّية ارتفاعًا حادًا 

ونتيجة  2009م.  عام  �صهده  الــذي  بالنخفا�س  مقارنة   )٪864.3(

الحتياطي  يف  الحتياطّية  الأر�ــصــدة  فائ�س  ن�صبة  ارتفعت  لــذلــك، 

الإلزامي لت�صل اإىل 35.4٪ يف نهاية عام 2010م بعد اأن �صّجلت ٪4.6 

فقط يف نهاية عام 2009م. وي�صري الرتفاع احلاد يف فائ�س الأر�صدة 

الفائ�صة  ال�صيولة  اإىل و�صع  العام  بالبنوك خالل  الحتياطّية اخلا�صة 

والإدارة ال�صلبّية لل�صيولة من قبل البنوك. وقد �صّجلت "البنود الأخرى" 

حادة  زيــادة  النقدي  ال�صوق  عمليات  ودائــع  رئي�صي  ب�صكل  تعك�س  التي 

بلغت 37.7 مليار ريال قطري )142.8٪( ب�صكل يعك�س و�صع ال�صيولة 

الفائ�صة يف النظام. اأما يف ما يتعّلق بالن�صب اخلا�صة باملكّونات املختلفة 

للنقود الحتياطية )على اأ�صا�س الو�صع القائم(، ففي حني بلغت ح�صة 

النقد امل�صدر واإجمايل الحتياطيات 8.7٪ و21.5٪ على التوايل عام 

2010م، انعك�س التاأثري املهيمن "للبنود الأخرى" يف النقود الحتياطّية 

يف ح�صتها الكبرية التي بلغت 69.8٪ والتي فاقت ن�صبة 57.5٪ التي 

�صّجلت عام 2009م.

هذه  فتعزى  الحتياطّية،  بالنقود  املــوؤّثــرة  العوامل  حيث  من  اأمــا 

الزيادة اإىل حّد بعيد اإىل التو�ّصع الكبري يف �صايف املوجودات الأجنبية 

 )٪67.1( قطري  ريــال  مليار   45.0 مبقدار  املركزي  قطر  مل�صرف 

مقارنة بالرتفاع الأدنى الذي بلغ 31.3 مليار ريال قطري )٪87.5( 

والذي �صهده عام 2009م )�صكل رقم 4-2 وجدول رقم 4-4(.

QR 2.8 billion (23.9%) on account of higher deposit growth 
during the year, excess reserves increased sharply by 
QR 4.6 billion (864.3%) in contrast to a decline in 2009. 
As a result, excess reserves, as a proportion of required 
reserves, were as high as 35.4% at the end of 2010 as 
compared with a mere 4.6% at the end of 2009. The sharp 
increase in excess reserve holding by banks during the 
year is indicative of both the surplus liquidity situation 
and passive liquidity management by banks. Reflecting the 
surplus liquidity situation, “Others” (mainly QMR deposits) 
recorded a sharp increase of QR 37.7 billion (142.8%). In 
terms of the proportion of various components in M0 (on 
an outstanding basis), while currency issued and total 
reserves had shares of 8.7% and 21.5%, respectively, 
in 2010, the dominant influence of “Others” in M0 was 
reflected in its high share of 69.8% which was higher than 
its share of 57.5% in 2009.

In terms of the drivers of M0, the increase was largely 
attributed to the large expansion in net foreign assets 
(NFA) of the QCB by QR 45.0 billion (67.1%) as compared 
with a lower increase of QR 31.3 billion (87.5%) in 2009 
(Figure No. 4-2 and Table 4-4). 

Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money

�سكل رقم )2-4(

العوامل املوؤثرة اخلا�سة بالنقود الحتياطية

�صايف املوجودات الجنبية�صايف املوجودات املحلية
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املركزي  قطر  مب�صرف  اخلا�صة  املحلّية  الأ�ــصــول  �صايف  ارتفع 

مبقدار 0.8 مليار ريال قطري عام 2010م، وذلك يعود ب�صكل اأ�صا�صي 

 0.7 مبقدار  املحلية  البنوك  من  املطلوبات  يف  الب�صيط  الرتفاع  اإىل 

�صجلته  الذي  الكبري  النخفا�س  مقابل   )٪28.1( قطري  ريال  مليار 

املوجودات  �صايف  هيمنة  وت�صري   .)4-4 رقم  )جــدول  2009م  عام  يف 

الأجنبّية يف ما يخت�ّس بتو�ّصع النقود الحتياطّية )98.1٪ على اأ�صا�س 

الدولية واحلفاظ  احتياطياته  تعزيز  امل�صرف على  اإىل عزم  اإ�صايف( 

على ا�صتقرار �صعر �صرف الريال. اأما على اأ�صا�س الو�صع القائم، فقد 

بلغ �صايف املوجودات الأجنبّية كن�صبة من النقود الحتياطّية ٪122.2 

نهاية  146.2٪ يف  من  اأقل  ن�صبة  �صّجل  اأن  بعد  2010م  عام  نهاية  يف 

عام 2009م.

Net domestic assets (NDA) of the QCB increased by QR 
0.8 billion in 2010, mainly on account of a small increase in 
claims on local banks by QR 0.7 billion (28.1%) in contrast 
to a large decline in 2009 (Table 4-4). The dominance of 
NFA in reserve money expansion (98.1% on incremental 
basis) is an indication of the resolve of the QCB to maintain 
the stability of the exchange rate of the Riyal. On an 
outstanding basis, NFA, as a proportion of M0 stood at 
122.2% at the end of 2010 which was, however, lower than 
146.2% at the end of 2009.

Item

الر�صيد يف نهاية دي�صمرب 

2010م

Outstanding 
as of end-December 

2010

التغري

Change
البيان

قيمة

Value %
2010/
2009

2009/
2008

2010/
2009

2009/ 
2008

(I) QCB’s Net Foreign Assets 112,170.2 45,052.0 31,328.5 67.1 87.5
(1( �صايف املوجودات الأجنبية لدى 

م�صرف قطر املركزي

(II) Net Domestic Assets (a + b + c) -20,361.6 8,53.3 -9,048.6 -4.0 74.4 (2( �صايف املوجودات املحلية )اأ+ ب+ ج(

 a. Claims on Government (net) -668.4 -200.3 547.1 42.8 -53.9 اأ. مطالبات على احلكومة )�صايف(

 b. Claims on Local Banks 3,239.6 711.6 -5,687.4 28.1 -69.2 ب. مطالبات على البنوك املحلية

 c. Other items (net) -22,932.8 342.0 -3,908.3 -1.5 20.2 ج. بنود اأخرى )�صايف(

M0  [(I)+(II)] 91,808.6 45,905.3 22,279.9 100.0 94.3 �لنقود �الحتياطية ])1( + )2(

Table (4-4)
Sources of Reserve Money (M0)

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )4-4(
مصادر النقود االحتياطية 

عر�س النقد

ازدادت ال�صيولة املحلية، كما يعك�صها عر�س النقد الوا�صع )م2(، 

 31.1 مع  باملقارنة  2010م  عام  يف  قطري  ريال  مليار   49.6 مبقدار 

مليار ريال قطري عام 2009م. ونتيجة لذلك، ت�صارع النمو يف ال�صيولة 

املحلية لي�صل اإىل 23.1٪ عام 2010م من 16.9٪ عام 2009م )جدول 

رقم 4-5(. وتعك�س الزيادة يف معدل منو النقد الوا�صع يف عام 2010م 

انتعا�س الن�صاط القت�صادي خالل العام، كما ت�صري اإىل ظروف ال�صيولة 

املي�ّصرة يف النظام املايل.

Money Supply
Domestic liquidity, as captured by broad money (M2), 

increased by QR 49.6 billion in 2010 as compared with QR 
31.1 billion in 2009. As a result, growth in domestic liquidity 
accelerated to 23.1% in 2010 from 16.9% in 2009 (Table 
4-5). The higher growth in broad money in 2010 reflected 
the pickup in economic activity during the year and is 
indicative of the easy liquidity conditions in the financial 
system. 
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QR Million  مليون ريال

Item

 الر�صيد يف نهاية دي�صمرب

2010م

Outstanding 
as of end-December 2010

التغري

Change 

% قيمة Valueالبيان

2010/2009 2009/2008 2010/2009 2009/2008

(i) Money Supply (M1) 68,336.8 15,220.5 2,246.8 28.7 4.4 (1( عر�س النقد )م1)

Relative Importance (%) 25.8 30.7 7.2 الأهمية الن�صبية )٪(  

(ii) Quasi Money 196,379.0 34,413.50 28,829.9 21.2 21.7 (2( �صبه النقد

Relative Importance (%) 74.2 69.3 92.8 الأهمية الن�صبية )٪(  

Domestic Liquidity (M2) 264,715.8 49,634.0 31,076.7 23.1 16.9 �ل�سيولة �ملحلية )م2(

Table (4-5)
Domestic Liquidity

جدول رقم )5-4(
 السيولة المحلية

بلغ ر�صيد عر�س النقد الوا�صع 264.7 مليار ريال قطري يف نهاية 

عام 2010م مقارنة بـ 215.1 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2009م. 

من  كن�صبة  النقد )م2(،  انخف�س عر�س  النمو  هذا  من  الرغم  وعلى 

الناجت املحلي الإجمايل ال�صمي، من 60.4٪ يف نهاية عام 2009م اإىل 

57.1٪ يف نهاية 2010م، ويرجع ذلك اإىل حّد كبري اإىل الزيادة احلادة 

يف الناجت املحلي الإجمايل ال�صمي خالل عام 2010م. ونتيجة لذلك، 

ارتفعت �صرعة تداول املداخيل - ن�صبة الناجت املحلي الإجمايل ال�صمي 

2010م  عام  يف   1.75 اإىل  لت�صل   - )م2(  الوا�صع  النقد  عر�س  اإىل 

مقارنة بـ 1.66 يف عام 2009م.

ب�صكل  2010م  عام  خالل  )م2(  الوا�صع  النقد  عر�س  منو  عك�س 

ابتداء من �صهر  النمو  2009م مع تباطوؤ  الأ�صا�صي لعام  التاأثري  جزئي 

فراير وحّتى �صهر �صبتمر. وعلى الرغم من الرتفاع املفاجئ يف �صهر 

�صّجل  اأنه  رغم  العام  من  الأخريين  ال�صهرين  يف  النمو  تباطاأ  اأكتوبر، 

ن�صبة اأعلى من عام 2009م على مدار ال�صنة )�صكل رقم 3-4(.

Broad money stock stood at QR 264.7 billion at the 
end of 2010 vis-à-vis QR 215.1 billion at the end of 2009. 
Despite such growth, M2, as a proportion of nominal GDP, 
declined from 60.4% at the end of 2009 to 57.1% at the end 
of 2010, largely due to the sharp increase in nominal GDP 
during 2010. As a result, the income velocity of circulation 
of money − the ratio of nominal GDP to M2 − increased to 
1.75 in 2010 from 1.66 in 2009.

During 2010, growth in M2 partly reflected the base 
effect of 2009, with deceleration in growth from February 
till September. Notwithstanding a sudden spurt in October, 
growth decelerated in the last two months of the year 
although it was higher than that of 2009 throughout the 
year (Figure No. 4-3).  
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Figure No. (4-3)
Year-on-Year Growth in M2

�سكل رقم )3-4(

معدل منو م2 على اأ�سا�س �سنوي

عر�س النقد )م1(

�صهد عر�س النقد ال�صيق )م1( ارتفاعًا حادًا مبقدار 15.2 مليار 

ريال قطري عام 2010م مقارنة بالرتفاع الطفيف الذي بلغ 2.2 مليار 

ريال قطري عام 2009م )جدول رقم 4-6(. ونتيجة لذلك �صّجل منو 

2010م  عام  يف   ٪28.7 بلغت  بكثري  اأعلى  ن�صبة  ال�صّيق  النقد  عر�س 

عر�س  ح�صة  ارتفعت  وبالتايل،  2009م،  عــام  يف   ٪4.4 بـ  مقارنة 

من  2010م  عام  25.8٪ يف  اإىل  النقد )م2(  يف عر�س  )م1(  النقد 

ريال  مليار   68.3 )م1(  النقد  عر�س  وبلغ  2009م.  عام  يف   ٪24.7

قطري يف نهاية عام 2010م باملقارنة مع 53.1 مليار ريال قطري يف 

الناجت  30.5٪ من  النقد )م1(  �صّكل عر�س  وقد  2009م.  عام  نهاية 

املحلي الإجمايل غري النفطي عام 2010م باملقارنة مع 27.0٪ يف عام 

النقد  عر�س  تــداول  �صرعة  يف  انخفا�س  اإىل  ذلك  اأّدى  وقد  2009م. 

)م1( ن�صبة اإىل الناجت املحلي الإجمايل اخلا�س بالقطاع غري النفطي 

من 3.70 يف عام 2009م اإىل 3.27 عام 2010م.

Money Supply (M1)
Narrow money (M1) increased sharply by QR 15.2 billion 

in 2010  as compared with the modest increase of QR 2.2 
billion in 2009 (Table 4-6). Consequently, growth in narrow 
money was much higher at 28.7% in 2010 as compared 
with 4.4% in 2009. As a result, the share of M1 in M2 
increased to 25.8% in 2010 from 24.7% in 2009 (Table 4-5). 
The stock of M1 stood at QR 68.3 billion at the end of 2010 
vis-à-vis QR 53.1 billion at the end of 2009. This stock of 
M1 represented 30.5% of non-oil non-gas GDP of 2010 as 
compared with 27.0% in 2009. As a result, this has led to 
a decline in M1 velocity of circulation, relative to the non-
hydrocarbon sector GDP, from 3.70 in 2009 to 3.27 in 2010.

Item

 الر�صيد يف نهاية دي�صمرب

2010م

Outstanding as of 
end-December 2010

التغري

  Change  

البيان
Value قيمة %

2010 / 2009 2009 / 2008 2010 / 2009 2009 / 2008

(i) Currency in Circulation 6,094.9 441.9 284.8 7.8 5.3 (1( النقد يف التداول

Relative Importance (%) 8.9 2.9 12.7 الأهمية الن�صبية )٪(  

(ii) Demand Deposits 62,241.9 14,778.6 1,962.0 31.1 4.3 (2( ودائع حتت الطلب

Relative Importance (%) 91.1 97.1 87.3 الأهمية الن�صبية )٪(  

Money Supply (M1)  68,336.8 15,220.5 2,246.8 28.7 4.4 عر�س �لنقد )م1(

Table (4-6)
Components of Money Supply (M1)

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )6-4(
عرض النقد )م1(
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اإىل  2010م  النقد )م1( عام  الكبري يف منو عر�س  يعود الرتفاع 

ارتفاع كل من النقد املتداول والودائع حتت الطلب مقارنة بعام 2009م 

)جدول رقم 4-6(. فقد ارتفع النقد املتداول مبقدار 0.4 مليار ريال 

0.3 مليار ريال قطري  اأعلى بقليل من  قطري )7.8٪( وذلك ب�صكل 

)5.3٪( يف عام 2009م. غري اأّن الودائع حتت الطلب �صّجلت ارتفاعًا 

اأعلى بكثري مبقدار 14.8 مليار ريال قطري )31.1٪( يف عام 2010م 

ونتيجة  2009م.  عام   )٪4.3( قطري  ريال  مليار   2.0 مع  باملقارنة 

عر�س  ارتفاع  يف  كن�صبة  الطلب  حتت  الودائع  ح�صة  ارتفعت  لذلك، 

النقد )م1( من 87.3٪ عام 2009م اإىل 97.1٪ يف عام 2010م. ويدّل 

القت�صادي  الن�صاط  تزايد  على  الطلب  الودائع حتت  الأعلى يف  النمّو 

خالل العام والذي انعك�س يف ارتفاع الت�صهيالت الئتمانّية املمنوحة من 

البنوك. وقد اأّدى الرتفاع القوي يف الودائع حتت الطلب اإىل انخفا�س 

الو�صع  اأ�صا�س  )على  )م1(  النقد  عر�س  يف  املــتــداول  النقد  ة  ح�صّ

القائم( وذلك من 10.6٪ يف عام 2009م اإىل 8.9٪ يف عام 2010م.

�سبه النقد

ا�صتمّر منو �صبه النقد بوترية عالية بزيادة بلغت 34.4 مليار ريال 

قطري )21.2٪( خالل عام 2010م مقارنة بـ 28.8 مليار ريال قطري 

)21.7٪( عام 2009م )جدول رقم 4-7(. ويعود النمو يف �صبه النقد 

اإىل حّد كبري اإىل الزيادة يف الودائع لأجل بالريال القطري.

The robust growth of M1 in 2010 was on account of 
higher growth in both currency in circulation and demand 
deposits as compared with 2009 (Table 4-6). Currency in 
circulation increased by QR 0.4 billion (7.8%) which was 
marginally higher than QR 0.3 billion (5.3%) in 2009. Demand 
deposits, however, recorded a much higher increase of QR 
14.8 billion (31.1%) in 2010 as compared with QR 2.0 billion 
(4.3%) in 2009. As a result, the share of demand deposits, 
as a proportion of the increase in M1, rose to 97.1% in 2010 
from 87.3% in 2009. The higher growth in demand deposits 
is indicative of increased economic activity during the year 
which got reflected in higher credit off-take from banks. 
Due to the strong growth in demand deposits, the share of 
currency in circulation in M1 (on outstanding basis) came 
down from 10.6% in 2009 to 8.9% in 2010.

Quasi Money 
Growth in quasi money continued at a high pace, 

increasing by QR 34.4 billion (21.2%) during 2010 as 
compared to 28.8 billion (21.7%) in 2009 (Table 4-7). The 
growth in quasi money was largely due to the increase in 
Riyal denominated time deposits during the year. 

Item

 الر�صيد يف نهاية دي�صمرب

2010م

Outstanding as of 
end-December 2010

التغري

  Change  

قيمة Valueالبيان %
2010 / 
2009

2009 / 
2008

2010 / 
2009

2009 / 
2008

(i) QR Time Deposits 166,994.8 33,802.2 47,516.4 25.4 55.5 (1( الودائع لأجل بالريال القطري

Relative Importance (%) 85.0 98.2 164.8 الأهمية الن�صبية )٪(  

(ii) Foreign Currency Deposits 29,384.2 611.3 -18,686.5 2.1 -39.4 (2( الودائع بالعمالت الأجنبية

Relative Importance (%) 15.0 1.8 -64.8 الأهمية الن�صبية )٪(  

Quasi Money 196,379.0 34,413.5 28829.9 21.2 21.7 �سبه �لنقد

Table (4-7)
Composition of Quasi Money 

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )7-4(
شبه النقد

اأّما يف ما يتعّلق باملكّونات، ففي حني �صّجلت الودائع لأجل ارتفاعًا 

2010م  عــام  يف   )٪25.4( قطري  ريــال  مليار   33.8 مبقدار  ــى  اأدن

2009م،  عــام  يف   )٪55.5( قطري  ريــال  مليار   47.5 مع  باملقارنة 

ريال  مليار   0.6 مبقدار  ارتفاعًا  الأجنبية  بالعمالت  الودائع  �صّجلت 

املا�صي  العام  �صّجلته  الذي  الكبري  النخفا�س  قطري )2.1٪( مقابل 

الفرتة.  نف�س  خالل   )٪39.4-( قطري  ريال  مليار   18.7 بلغ  والذي 

Among the components, while time deposits recorded 
a lower increase of QR 33.8 billion (25.4%) in 2010 as 
compared with QR 47.5 billion (55.5%) in 2009, foreign 
currency deposits recorded an increase of QR 0.6 billion 
(2.1%) in contrast to a large decline of QR 18.7 billion 
(-39.4%) during the same period (Table 4.7). The growth 
in Riyal denominated time deposits was attributed to its 
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ويعود النمو يف الودائع لأجل بالريال القطري اإىل قدرة اجلذب الن�صبية 

ارتفاع  حيث  من  الأجنبية  بالعمالت  بالودائع  مقارنة  الــودائــع  لهذه 

معّدل الفائدة اخلا�صة بها. وبالتايل، ارتفعت ح�صة الودائع لأجل يف 

2010م  85.0 ٪ يف عام  اإىل  القائم،  الو�صع  اأ�صا�س  النقد، على  �صبه 

بالعملة  الودائع  انخف�صت ح�صة  2009م يف حني  82.2٪ يف عام  من 

2010م.  عام  يف   ٪15.0 اإىل  2009م  عام  يف   ٪17.8 من  الأجنبية 

ونتيجة لذلك، �صّجلت ن�صبة الودائع بالعمالت الأجنبية يف عر�س النقد 

الوا�صع م�صتويات اأدنى خالل عام 2010م و�صلت اإىل 11.1٪ يف �صهر 

ثقة  زيادة  يعك�س  مما  2009م  دي�صمر  يف   ٪13.4 بـ  مقارنة  دي�صمر 

اجلمهور بالريال القطري )�صكل رقم 4-4(.

relative attractiveness vis-à-vis foreign currency deposits 
in terms of higher interest rates. As a result, the share of 
time deposits in quasi money (TD/QM), on an outstanding 
basis, increased to 85.0% in 2010 from 82.2% in 2009 
while that of foreign currency deposits (FCD/QM) declined 
from 17.8% in 2009 to 15.0% in 2010. Consequently, the 
“dollarization ratio” (ratio of foreign currency deposits in 
broad money) was generally lower throughout 2010 (vis-
a-vis 2009) − declining to 11.1% in December from 13.4% 
in December 2009 − reflecting greater confidence of the 
public on the Qatari Riyal (Figure No.4-4).

Figure No. (4-4)
Dollarization Ratio

�سكل رقم )4-4(

ن�سبة الدولرة

العوامل املوؤّثرة على ال�سيولة املحلّية

�صهد  )م2(،  الوا�صع  النقد  عر�س  على  املــوؤّثــرة  العوامل  بني  من 

ارتفاعًا  املحلّية  املوجودات  و�صايف  الأجنبية  املوجودات  �صايف  من  كّل 

املــوجــودات  �صايف  �صّكل  وقــد  2009م.  عــام  بخالف  2010م  عــام  يف 

الأجنبّية، على اأ�صا�س الو�صع القائم، 33.9٪ من الرتفاع الذي �صهده 

ة �صايف  عر�س النقد الوا�صع )م2( يف عام 2010م يف حني بلغت ح�صّ

املوجودات املحلّية ٪66.1. 

2010م تو�ّصعًا كبريًا اإذ  وقد �صهد �صايف املوجودات الأجنبّية عام 

ريال قطري )35.7٪( مقارنة  16.8 مليار  ب�صكل حاد مبقدار  ارتفع 

2009م  1.7 مليار ريال قطري )-3.5٪( عام  بالنخفا�س الذي بلغ 

املــوجــودات  �صايف  مبكّونات  يخت�ّس  ما  يف  اأمــا   .)8-4 رقــم  )جــدول 

Factors Affecting Domestic Liquidity

Among the drivers of M2, both net foreign assets 
(NFA) and net domestic assets (NDA) increased in 2010 in 
contrast to 2009. On an incremental basis, NFA accounted 
for 33.9% of the increase in M2 in 2010 while NDA’s share 
stood at 66.1%. 

NFA played an expansionary role in 2010, increasing 
sharply by QR 16.8 billion (35.7%) in contrast to the decline 
of QR 1.7 billion (-3.5%) in 2009 (Table 4.8). Within NFA, 
while QCB’s acquisition of foreign assets increased by QR 
45.0 billion (67.1%) in 2010; that of banks declined sharply 
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مب�صرف  اخلا�صة  الأجنبية  املوجودات  �صهدت  حني   فقي  الأجنبّية، 

عام   )٪67.1( قطري  ريــال  مليار   45.0 بلغ  ارتفاعًا  املركزي  قطر 

انخفا�صًا  بالبنوك  اخلا�صة  الأجنبية  املوجودات  انخف�صت  2010م، 

حادًا بلغ 28.2 مليار ريال قطري لأّن املطلوبات الأجنبّية ما بني البنوك 

جتاوزت املوجودات.

by QR 28.2 billion as its foreign inter-bank liabilities were 
higher than its assets.

Item

 الر�صيد يف نهاية

دي�صمرب 2010م

Outstanding 
as of end-

December 2010

التغري 

  Change 
قيمة Valueالبيان %

2010 / 
2009

2009 / 
2008

2010 / 
2009

2009 / 
2008

(I) Net Foreign Assets (a + b) 63,985.7 16,832.7 -1,716.0 35.7 -3.5 )Ι( �سايف �ملوجود�ت �الأجنبية

       a. QCB 112170.2 45,052.0 31,328.5 67.1 87.5 )اأ( م�صرف قطر املركزي

       b. Commercial Banks -48,184.5 -28,219.3 -33,044.5 141.3 -252.6 )ب( البنوك التجارية

(II) Net Domestic Assets
[(i) + (ii) + (iii)] 200730.1 32801.3 32792.7 19.5 24.3

)ΙΙ( �سايف �ملوجود�ت �ملحلية 

] )3(  +  )2(  +  )1( [
(i) Net Claims on Government 

(a - b) 55,849.4 8990.8 49118.0 19.2 -2173.9
(1( �صايف املطالبات على احلكومة 

        )اأ-ب(

       a.  Claims 75,003.6 12265.4 44569.0 19.6 245.3 اأ. املطالبات

       b. Deposits 19154.2 3274.6 -4549.0 20.6 -22.3 ب. الودائع

(ii) Domestic Claims (a + b) 270,956.5 46651.8 4481.8 20.8 2.0 (2( املطالبات املحلية )اأ + ب(

       a. Credit 257616.9 40423.4 9592.1 18.6 4.6 اأ. ائتمان

       b. Financial Securities 13,339.6 6228.4 -5110.3 87.6 -41.8 ب. اأوراق مالية

(iii) Other items (net) -126,075.8 -22841.3 -20807.1 22.1 25.2 (3( بنود اأخرى )�صايف(

M2  [(I)+(II)] 264715.8 49,634.0 31,076.7 23.1 16.9 ]  )Ι Ι( + )Ι( [ )2عر�س �لنقد )م

Table (4-8)
Factors Affecting Domestic Liquidity

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )8-4(
العوامل المؤثرة على السيولة المحلية

اأن تعزى الزيادة يف املطلوبات الأجنبية ما بني البنوك اإىل  ميكن 

2010م. ويف  اأ�صعار الفائدة العاملية املنخف�صة التي �صادت خالل عام 

اأ�صعار  باإبقاء  الرئي�صية  املركزية  امل�صارف  التزام  اأّدى  ال�صياق،  هذا 

الكمي  التي�صري  من  الثانية  اجلولة  مع  بالتزامن  منخف�صة  الفائدة 

جعل  اإىل  2010م  نوفمر  يف  الــفــدرايل  الحتياطي  مبجل�س  اخلا�س 

القرتا�س ما بني البنوك من اخلارج اأرخ�س بكثري من الأ�صواق املحلية 

املقرت�صة من  املبالغ  لذلك، كان �صايف  ونتيجة   .)5 اإطار رقم  )انظر 

قبل البنوك املحلية من البنوك الدولّية )�صايف الإقرا�س( اأعلى بكثري 

– فقد �صهد زيادة مطردة من  2010م مقارنة بالعام ال�صابق  يف عام 

يف  قطري  ريــال  مليار   55.3 اإىل  يناير  يف  قطري  ريــال  مليار   30.5

دي�صمر )�صكل رقم 5-4(.

The increase in banks’ foreign inter-bank liabilities can 
be attributed to the low global interest rates prevailing 
in 2010. In this context, the commitment by major central 
banks to keep interest rates low along with the Federal 
Reserve’s second round of quantitative easing (QE2) in 
November 2010 made inter-bank borrowing from abroad 
much cheaper than in domestic markets (see Box 5). 
As a result, the net borrowings of domestic banks from 
international banks (net of lending) was much higher in 
2010 than the previous year − steadily increasing from 
QR 30.5 billion in January to QR 55.3 billion in December 
(Figure No.4-5). 
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 2009                             2010

Figure No. (4-5)
Net Inter-Bank Borrowings from 
Abroad

�سكل رقم )5-4(

البنوك  من  املقرت�سة  املبالغ  �سايف 

يف اخلارج

ازداد  فقد  املحلّية،  املوجودات  �صايف  مبكّونات  يخت�ّس  ما  يف  اأّما 

عام  قطري  ريــال  مليار   9.0 مبقدار  احلكومة  على  املطالبات  �صايف 

ريال  مليار   49.1 بلغ  الــذي  بكثري  الأعلى  بالرتفاع  مقارنة  2010م 

بلغ  ارتفاعًا حادًا  املحلية  املطالبات  ارتفعت  كما  2009م.  عام  قطري 

بالرتفاع  مقارنة  2010م  عام   )٪20.8( قطري  ريــال  مليار   46.7

قطري  ريــال  مليار   4.5 بلغ  والــذي  2009م  عام  �صّجل  الــذي  املعتدل 

)2.0٪(. وتعود الزيادة يف املطالبات املحلّية اإىل الزيادة يف الئتمان 

ريال  مليار   40.4 مبقدار  الئتمان  ازداد  حني  ففي  املالّية  والأوراق 

قطري )18.6٪( عام 2010م ب�صكل يفوق الرتفاع الذي بلغ 9.6 مليار 

ال�صمانات  ازدادت  اإىل حّد كبري،  2009م  ريال قطري )4.6٪( عام 

بالنخفا�س  ريال قطري )87.6٪( مقارنة  6.2 مليار  املالية مبقدار 

الذي بلغ 5.1 مليار ريال قطري )-41.8٪( خالل نف�س الفرتة )�صكل 

رقم 4-6(. ويعود الرتفاع الأعلى يف الئتمان املحلي اأ�صا�صًا اإىل ارتفاع 

الت�صهيالت الئتمانية من قبل البنوك التي ارتفعت مبقدار 44.0 مليار 

ريال قطري )16.3٪( عام 2010م مقارنة بـ 27.8 مليار ريال قطري 

)11.5٪( عام 2009م.

In terms of the composition of NDA, net claims 
on Government increased by QR 9.0 billion in 2010 as 
compared with the much higher increase of QR 49.1 billion 
in 2009. Domestic claims recorded a sharp increase of QR 
46.7 billion (20.8%) in 2010 as compared with a moderate 
increase of QR 4.5 billion (2.0%) in 2009.  The increase in 
domestic claims was on account of an increase in both 
credit and financial securities. While credit increased by 
QR 40.4 billion (18.6%) in 2010 which was much higher 
than the increase of QR 9.6 billion (4.6%) in 2009, financial 
securities increased by QR 6.2 billion (87.6%) in contrast 
to a decline of QR 5.1 billion (-41.8%) during the same 
period (Figure 4.6). The higher increase in domestic credit 
was mainly due to higher credit off-take from banks which 
increased by QR 44.0 billion (16.3%) in 2010 as compared 
to QR 27.8 billion (11.5%) in 2009.

Figure No. (4-6)
Composition of NDA

�سكل رقم )6-4(

�سايف املوجودات املحلية

�صايف املطالبات على احلكومة اأوراق مالية اإئتماناآخرى )�صايف(

ل
يا

ر
ر 

يا
مل



Thirty Fourth Annual Report 2010التقرير السنوي الرابع والثالثون 822010

Banking Systemالجهاز المصرفي

املحلية  ال�صيولة  الكبرية يف  الزيادة  اأّثــرت  فقد  اأعــاله،  ذكر  وكما 

على حجم امليزانية العمومية للنظام امل�صريف )راجع الق�صم اخلا�س 

املوؤ�صرات  �صّجلت  وقد  التفا�صيل(.  من  للمزيد  امل�صرفّية  باملوؤ�ّصرات 

الرئي�صية للميزانية العمومية وهي الودائع والقرو�س اخلا�صة بالبنوك 

ال�صابق  العام  كانت عليه يف  2010م مما  اأعلى يف عام  التجارّية منّوًا 

)�صكل رقم 7-4(.

As discussed above, the large increase in domestic 
liquidity had an impact on the size of the balance sheet of 
the banking system (see the section on banking indicators 
for details). Key balance sheet indicators, viz., deposits and 
credit of commercial banks recorded higher growth in 2010 
than in the previous year (Figure No. 4-7).

Figure No. (4-7)
Deposit and  Credit Growth
(year-on-year)

�سكل رقم )7-4(

من��و ال���ودائ���ع وال��ق��رو���س 

)على اأ�سا�س �سنوي(

ترد البيانات اخلا�صة باملكّونات والعوامل املوؤّثرة على عر�س النقد 

من عام 2006م اإىل عام 2010م يف اجلدول رقم )9-4(.

Data on components and factors affecting money 
supply from 2006-10 are presented in Table (4-9).

قرو�سودائع
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QR Million  مليون ريال

Item 2006 2007 2008 2009 2010 بيان ال

Currency in Circulation 3,958.9 4,487.2 5,368.2 5,653.0 6,094.9 النقد يف التداول

Demand Deposits 29,533.3 36,249.5 45,501.3 47,463.3 62,241.9 ودائع حتت الطلب

Money Supply (M1) 33,492.2 40,736.7 50,869.5 53,116.3 68,336.8 عر�س �لنقد )م1(

QR Time Deposits 39,621.9 64,349.0 85,676.2 133,192.6 166,994.8 الودائع لأجل بالريال القطري

Foreign Currency Deposits 37,059.0 48,649.7 47,459.4 28,772.9 29,384.2 الودائع بالعمالت الأجنبية

Quasi Money (M2 - M1) 76,680.9 112,998.7 133,135.6 161,965.5 196,379.0 �سبه �لنقد )م2 – م1(

Money Supply (M2) 110,173.1 153,735.4 184,005.1 215,081.8 264,715.8 عر�س �لنقد )م2(

Changes in: �لتغري يف:     

Currency in Circulation 1,093.3 528.3 881.0 284.8 441.9 النقد يف التداول

Demand Deposits 6,742.1 6,716.2 9,251.8 1,962.0 14,778.6 ودائع حتت الطلب

Money Supply (M1) 7,835.4 7,244.5 10,132.8 2,246.8 15,220.5 عر�س النقد )م1(

QR Time Deposits 11,213.1 24,727.1 21,327.2 47,516.4 33,802.2 الودائع لأجل بالريال القطري

Foreign Currency Deposits 12,223.4 11,590.7 -1,190.3 -18,686.5 611.3 الودائع بالعمالت الأجنبية

Money Supply (M2) 31,271.9 43,562.3 30,269.7 31,076.7 49,634.0 عر�س �لنقد )م2(

Changes in Factors Affecting (M2): �لتغري يف �لعو�مل �ملوؤثرة على عر�س �لنقد )م2(:     

Net Foreign Assets 13,430.2 193.0 -12,574.5 -1,716.0 16,832.7 �صايف املوجودات الأجنبية

Claims on Government (Net) -4,537.0 -3,934.3 -2,052.7 49,118.0 8,990.8 مطالبات على احلكومة )�صايف(

Domestic Claims 27,907.3 58,853.7 71,983.4 4,481.8 46,651.8 املطالبات املحلية

Other Items (Net) -5,528.6 -11,550.1 -27,086.5 -20,807.1 -22,841.3 بنود اأخرى )�صايف(

Table (4-9)
Money Supply: Main Components and Affecting 
Factors

جدول رقم )9-4(
عرض النقد: مكوناته الرئيسية والعوامل المؤثرة عليه

Money Multiplier 
Broad money multiplier (M2/M0) declined sharply from 

4.69 at the end of 2009 to 2.88 at the end of 2010 (Figure 
No. 4-8). The decline in the money multiplier was attributed 
to an increase in the total reserve-deposit (TR/D) ratio and 
a sharp increase in others-deposit (O/D) ratio despite the 
currency-deposit (C/D) ratio remaining unchanged during 
2010. While the increase in the total reserve-deposit ratio 
(from 0.6 in 2009 to 0.8 in 2010) was attributed to the large 
maintenance of excess reserves by banks towards the 
year-end, the increase in others-deposit (O/D) ratio (from 
0.13 in 2009 to 0.25 in 2010) was indicative of the surplus 
liquidity with banks which were placed with the QCB under 
the QMR facility. Cumulatively, these two factors resulted 
in a large increase in base money which would have an 
impact with a lag, although it dampened the ex post money 
multiplier considerably.

م�ساِعف النقود

 4.69 من  )م2/م0(  الوا�صع  النقد  عر�س  م�صاِعف  انخف�س 

رقم  )�صكل  2010م  عــام  نهاية  يف   2.88 اإىل  2009م  عــام  نهاية  يف 

4-8(. ويعود النخفا�س يف م�صاِعف النقود اإىل ارتفاع ن�صبة اإجمايل 

البنود  ن�صبة  اإىل الرتفاع احلاد يف  بالإ�صافة  الودائع،  اإىل  الحتياطي 

الأخرى اإىل الودائع على الرغم من بقاء ن�صبة العملة اإىل الودائع على 

اإجمايل  ن�صبة  يف  الزيادة  تعزى  حني  ويف  2010م.  عام  خالل  حالها 

عام  يف   0.8 اإىل  2009م  عام  يف   0.6 )من  الودائع  اإىل  الحتياطي 

2010م( اإىل احتفاظ البنوك بفائ�س كبري من الحتياطيات يف اأواخر 

 0.13 )من  الودائع  اإىل  الأخــرى  البنود  ن�صبة  يف  الزيادة  تدّل  العام، 

2010م( على فائ�س ال�صيولة لدى  0.25 يف عام  2009م اإىل  يف عام 

البنوك والتي مت اإيداعها لدى م�صرف قطر املركزي �صمن اآلّية ال�صوق 

النقدي. وقد اأدى ت�صافر هذين العاملني اإىل زيادة كبرية يف القاعدة 

النقدّية �صيكون لها اأثرًا متاأخرًا، على الرغم من اأنها خّف�صت م�صاِعف 

النقود بعد التنفيذ اإىل حّد كبري.
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Figure No. (4-8)
Broad Money Multiplier

�سكل رقم )8-4(

م�ساعف عر�س النقد الوا�سع

تطّورات ال�سيا�سة النقدّية

وتثبيت  للنمو  املــزدوجــة  الــوتــرية  حــول  املــخــاوف  تزايد  ظــّل  يف 

النتعا�س القت�صادي العاملي خالل عام 2010م، ا�صتمّر م�صرف قطر 

املركزي يف حتقيق اأهدافه الرئي�صّية املتمّثلة يف املحافظة على �صعر 

�صرف الريال القطري وحتقيق ال�صتقرار النقدي واملايل. ويف هذا 

ال�صياق، خرج م�صرف قطر املركزي ب�صكل م�صتقّل عن حالة اجلمود 

باأّن  علمًا  املحلية،  العتبارات  اأ�صا�س  على  الفائدة  باأ�صعار  اخلا�صة 

هذه امل�صاألة قد برزت كواحدة من اأهم الدرو�س امل�صتقاة من الأزمة 

املالية العاملية )اإطار رقم 4(. وقد اعتمد امل�صرف، ملواجهة الو�صع 

اخلا�س بفائ�س ال�صيولة، اإ�صرتاتيجية حت�صني العمليات النقدية دون 

تغيري املواقف اخلا�صة بال�صيا�صة النقدية. ويف هذا ال�صياق، �صاعدت 

يتعّلق  ما  يف  ال�صتقرار  حتقيق  يف  امل�صرف  اتخذها  التي  التدابري 

باأو�صاع ال�صيولة يف النظام املايل وتي�صري توافر الئتمان للقطاعات 

الإنتاجية لالقت�صاد.

Monetary Policy Developments
In the backdrop of growing concerns about the dual 

pace and sustainability of global recovery during 2010, the 
QCB continued to achieve its main objective of maintaining 
the exchange rate peg while achieving monetary and 
financial stability. In this regard, QCB independently made 
an exit from the pause on policy rates based on domestic 
considerations, which has emerged as one of the major 
lessons of the global financial crisis (Box 4). In order to 
cope with the liquidity surplus situation, the QCB adopted 
a strategy of refining its monetary operations without 
changing its monetary policy stance. In this regard, the 
measures initiated by the QCB helped in stabilizing the 
liquidity conditions in the financial system while facilitating 
the availability of credit to the productive sectors of the 
economy. 

العملة/ الودائع

البنود الأخرى/ الودائع

م2/ م0 )املحور الأمين(

الحتياطي/ الودائع
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Box No. (3)
Global Financial Crisis – Lessons for 
Monetary Policy

Lesson 1: Price stability cannot be the sole objective 
of monetary policy, growth and financial stability is 
equally important. In the wake of the crisis, the mandate 
of central banks have extended beyond price stability to 
regulation and supervision of banks, avoiding asset price 
bubbles and ensuring financial stability. Inflation targeting 
central banks would also have to adopt a more flexible 
approach rather than be bound to a rigid rule.

Lesson 2: Price stability is necessary but not a 
sufficient condition for financial stability. Long periods 
of benign inflation conditions can lead to highly optimistic 
assessments of risk and expansion in leverage which may 
encourage the private sector in excessive risk-taking.

Lesson 3: Monetary policy is not constrained 
by the zero lower bound of nominal interest rates. 
Conventional monetary measures are grossly inadequate 
in abnormal periods as witnessed during the peak of the 
crisis. In such a situation, additional monetary stimulus can 
come through unconventional monetary policy tools such 
as outright asset purchases by the central bank which 
increases systemic liquidity. 

Lesson 4: Central banks should take pre-emptive 
action in cooling asset price booms. The crisis has 
demonstrated that there is a need to cool credit/asset-price 
booms through pre-emptive actions; however, monetary 
policy is not very effective for this purpose. Instead, 
“macro-prudential regulation” in the form of introducing 
pro-cyclical capital buffers and capital provisioning by 
increasing the risk-weights on loans to sensitive sectors 
are more effective in deflating credit/asset bubbles 
without jeopardizing the real economy.

Lesson 5: Central banks must not only be the lender 
but also the market maker of last resort. In order to 
preserve financial stability, central banks have pumped in 
large funds to alleviate fears of illiquidity among financial 
institutions. While this made individual institutions liquid, 
the market remained illiquid as the available funds in the 

اإطار رقم  )3(

الأزمة املالّية العاملّية – الدرو�س اخلا�سة بال�سيا�سة 

النقدّية

  

الأوحــد  الهدف  الأ�صعار  ا�صتقرار  ي�صّكل  اأن  ميكن  ل  الأول:  الدر�س 

عن�صرين  ي�صّكالن  املـــايل  وال�ــصــتــقــرار  فالنمو  النقدية  لل�صيا�صة 

مهّمني ب�صورة مت�صاوية. يف اأعقاب الأزمة املالّية، اّت�صع نطاق م�صوؤولّية 

الأ�صعار،  ا�صتقرار  حتقيق  اإىل  بالإ�صافة  لي�صمل،  املركزية  امل�صارف 

اأ�صعار  يف  الفقاعات  حــدوث  وجتّنب  البنوك  على  والرقابة  الإ�صراف 

بالت�صخم  يتعّلق  ما  يف  يتعنّي،  كما  املايل.  ال�صتقرار  و�صمان  الأ�صول 

من  بدًل  مرونة  اأكرث  نهج  اعتماد  املركزية،  امل�صارف  ي�صتهدف  الذي 

التزام القواعد ال�صارمة.

الدر�س الثاين: يعترب ا�صتقرار الأ�صعار �صرورياً ولكّنه ل ي�صّكل 

�صرطاً كافياً لتحقيق ال�صتقرار املايل. ميكن اأن توؤدي الفرتات الطويلة 

باملخاطر  يتعّلق  ما  يف  للغاية  متفائل  تقييم  اإىل  احلميد  الت�صّخم  من 

يف  ـــراط  الإف على  اخلــا�ــس  القطاع  وت�صجيع  القــرتا�ــس  يف  والتو�صع 

املجازفة.

الدر�س الثالث: ل تعترب ال�صيا�صة النقدية مقّيدة باحلد الأدنى 

لأ�صعار الفائدة ال�صمية. تعتر التدابري التقليدية اخلا�صة بال�صيا�صة 

النقدّية غري كافية ب�صكل عام يف فرتة ال�صطرابات كما كانت احلال 

الذروة. ففي مثل هذه احلالة، ميكن  اإىل  املالّية  الأزمة  عندما و�صلت 

التقليدّية  الأدوات غري  الإ�صافية من خالل  النقدية  احلوافز  تاأتي  اأن 

امل�صرف  قبل  من  لالأ�صول  املبا�صر  ال�صراء  مثل  النقدية  لل�صيا�صة 

املركزي مما يزيد من ال�صيولة يف النظام.

الــدر�ــس الــرابــع: يجب على املــ�ــصــارف املــركــزيــة اتــخــاذ اإجـــراءات 

وقائية للحّد من ارتفاع اأ�صعار الأ�صول. اأظهرت الأزمة املالّية احلاجة 

الإجراءات  اتخاذ  عر  الأ�صول  الئتمان/اأ�صعار  ارتفاع  من  احلّد  اإىل 

الغر�س.  لهذا  جــدًا  فعالة  لي�صت  النقدية  ال�صيا�صة  اأن  اإل  الوقائية، 

 macro-prudential“ الحرتازّية"  الكلّية  "الرقابة  وتعتر 

الدوري  املال  راأ�س  احتياطي  اإدخال  يف  املتمّثلة   ”regulation
القرو�س  املخاطر على  اأوزان  زيادة  املال عن طريق  راأ�س  وتخ�صي�س 

فقاعات  مــن  احلــد  يف  فعالية  ــرث  اأك الرئي�صّية  للقطاعات  املمنوحة 

الئتمان/الأ�صول دون تعري�س القت�صاد احلقيقي للخطر.

األ تلعب دور  املــركــزيــة  املــ�ــصــارف  الــدر�ــس اخلــامــ�ــس: يجب على 

املقر�س فح�صب بل اأن تكون اأي�صاً املالذ الأخري ك�صانع ال�صوق. قامت 

للتخفيف من حدة  الأمــوال  مبالغ كبرية من  ب�صّخ  املركزية  امل�صارف 

من  وذلــك  املالية  املوؤ�ص�صات  بني  ال�صيولة  بانعدام  اخلا�صة  املخاوف 

ال�صيولة  اأجل احلفاظ على ال�صتقرار املايل. ويف حني وّفر هذا الأمر 
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system were not used by institutions to purchase assets 
whose value was eroding rapidly. In such a scenario, 
central banks had to intervene directly to buy assets and 
stem the falling trend of asset prices.

Lesson 6: Capital controls are part of the toolkit in 
managing capital inflows. For both macroeconomic and 
prudential reasons; there may be circumstances in which 
capital controls are a legitimate component of the policy 
response to surges in capital inflows. Country experience 
suggests that capital controls can alter the composition of 
inflows by discouraging short-term debt creating inflows.

Lesson 7: Monetary transmission channels needs 
to be revisited. Conventional macroeconomic analysis 
focused exclusively on the behavior of borrowers while 
ignoring the role of financial intermediaries and the 
adverse impact of deteriorating financial conditions on 
the risk-appetite of potential lenders and investors. This 
was reflected in the apparent inability to explain the credit 
freeze and falling asset prices at the peak of the crisis.

Lesson 8: While international policy coordination 
was possible during monetary easing, exit strategies 
are country-specific. Even though monetary policy easing 
was synchronized globally across regions, tightening 
would depend on individual country circumstances. A 
number of advanced economies, who experienced only a 
partial impact of the crisis, embarked on policy tightening 
in 2010 while many EMEs announced several rate hikes in 
the wake of rising inflation pressures.

للموؤ�ص�صات، بقيت ال�صوق تفتقر لل�صيولة لأّن هذه املوؤ�ص�صات مل ت�صتخدم 

الأموال املتوّفرة يف النظام ل�صراء الأ�صول التي راحت قيمتها تنخف�س 

ب�صكل �صريع. ويف هذه احلالة، ا�صطرت امل�صارف املركزّية اإىل التدخل 

ب�صكل مبا�صر ل�صراء الأ�صول ووقف انخفا�س اأ�صعار الأ�صول.

الدر�س ال�صاد�س: تعترب القيود على راأ�س املال جزءاً من جمموعة 

الأدوات اخلا�صة باإدارة تدفقات روؤو�س الأموال. قد ت�صّكل القيود على 

ال�صيا�صة  عنا�صر  من  م�صروعًا  عن�صرًا  الظروف  بع�س  يف  املال  راأ�س 

لأ�صباب  وذلك  الأمــوال  روؤو�ــس  تدفقات  الرتفاع يف  اخلا�صة مبواجهة 

تتعّلق بكل من القت�صاد الكلي والتحّوط. وت�صري جتارب البلدان اإىل اأن 

القيود على راأ�س املال ميكن اأن تغرّي تركيبة التدفقات عن طريق عدم 

الت�صجيع على التدفقات املالّية املن�صئة للديون الق�صرية الأجل.

اإىل  النقدّية  ال�صيا�صة  اآثــار  نقل  قنوات  حتتاج  ال�صابع:  الدر�س 

�صلوك  التقليدي ح�صرًا على  الكلي  اإعــادة نظر. رّكز حتليل القت�صاد 

ال�صلبي  والتاأثري  املاليني  الو�صطاء  دور  جتاهل  حني  يف  املقرت�صني 

لالأو�صاع املالية املتدهورة على رغبة املقر�صني وامل�صتثمرين املحتملني 

يف الإقبال على املخاطر. وقد انعك�س هذا الأمر يف العجز الوا�صح عن 

تف�صري جتميد الئتمان امل�صريف وهبوط اأ�صعار الأ�صول يف ذروة الأزمة 

املالّية.

اأمــراً  الدولية  ال�صيا�صات  تن�صيق  �صّكل  حني  يف  الثامن:  الدر�س 

ا�صرتاتيجيات  بقيت  النقدية،  القيود  تخفيف  فــرتة  خــالل  ممكناً 

اخلــــروج مــ�ــصــاألــة خــا�ــصــة بــكــل بــلــد. على الــرغــم مــن تــزامــن تخفيف 

اعتمد  املــنــاطــق،  خمتلف  يف  العاملي  ال�صعيد  على  النقدية  القيود 

التي مّر بها كل بلد على حدة. فقد  القيود على الظروف  ت�صديد هذه 

تاأثريًا جزئّيًا بالأزمة  تاأّثرت  التي  �صرعت بع�س القت�صادات املتقدمة 

العديد  اأعلن  بينما  2010م  عام  يف  النقدّية  القيود  ت�صديد  يف  املالّية 

من اقت�صادات الأ�صواق النا�صئة رفع اأ�صعار الفائدة يف اأعقاب ازدياد 

ال�صغوط الت�صخمّية.

ال�صوق  اأو�ــصــاع  انتظام  و�صمان  لل�صيولة  الفّعالة  الإدارة  �صّكلت 

يف  ل�صّيما  املركزي،  قطر  م�صرف  اإىل  بالن�صبة  ق�صوى  اأهمّية  املالية 

اأعقاب ارتفاع تدفقات راأ�س املال اإىل اقت�صادات الأ�صواق النا�صئة ودول 

2010م. ويف هذا ال�صياق، رّكزت  جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام 

تهدئة  على  املركزي  بامل�صرف  اخلا�صة  ال�صيولة  اإدارة  اإ�صرتاتيجية 

ال�صوق  الفائدة على ودائع  ال�صيولة من خالل )اأ( خف�س �صعر  اأو�صاع 

النقدي، )ب( تقلي�س اآجال ا�صتحقاق �صهادات الإيداع، و)ج( تخفي�س 

اآلية  البنوك من خالل  قبل  الأمــوال من  باإيداع  الزمني اخلا�س  احلد 

ال�صوق النقدي القطري.

Effective liquidity management and ensuring orderly 
financial market conditions was of paramount importance 
to the QCB, particularly in the wake of higher capital inflows 
to emerging market economies (EMEs) and the GCC region 
during 2010. In this regard, liquidity management strategy 
of the QCB focused on moderating liquidity conditions by (i) 
lowering the QMR deposit rate; (ii) shortening the maturity 
profile of CDs; and (iii) reducing the time limit of deployment 
of funds for banks under the QMR facility.
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يف 11 اأغ�صط�س 2010م، خف�س امل�صرف �صعر الفائدة على ودائع 

ال�صوق النقدي بواقع 50 نقطة اأ�صا�س من 2.00٪ اإىل 1.50٪ يف حني 

بقي �صعر الفائدة لالإقرا�س و�صعر الفائدة على عمليات اإعادة ال�صراء 

5.55٪ على التوايل. ويعود �صبب  5.50٪ و  )الريبو( دون تغيري عند 

اأوًل  تت�صّمن  التي  الأ�صا�صية  العوامل  من  العديد  اإىل  اخلف�س  هــذا 

م�صتويات  �صّجلت  التي  احلقيقية  الفائدة  معدلت  تخفي�س  �صرورة 

ال�صلبي  الت�صخم  وحالة  ال�صمية  الفائدة  اأ�صعار  نظرًا لرتفاع  مرتفعة 

ثانيًا  اخلف�س  هذا  اأتــى  كما  الزمن.  من  املرحلة  تلك  يف  �صادت  التي 

بالتزامن مع انخفا�س اأ�صعار الفائدة ال�صائدة يف الأ�صواق العاملية. اأّما 

ثالثًا، فقد اأ�صار حت�صن الت�صنيفات ال�صيادية اخلا�صة بدولة قطر اإىل 

تراجع عالوة املخاطر يف هذا البلد يف �صوء الركائز القوية التي يتمّتع 

باأ�صعار  الأموال  الذي �صاعد املقرت�صني املحليني على جمع  الأمر  بها، 

فائدة اأدنى من الأ�صواق العاملية. كما اأّن خف�س الأ�صعار يف هذا ال�صياق 

اأن ي�صّهل خف�س معدلت الفائدة املحلية. وقد �صاعد تعزيز  من �صاأنه 

الثقة يف قطاع الأعمال ب�صكل كبري منذ بداية عام 2010م، رابعًا، على 

تخفي�س املعدلت اخلا�صة بال�صيا�صة النقدية لالإ�صارة اإىل نظام الفائدة 

املي�صرة التي من �صاأنها حتفيز ال�صتثمار والنمو. خام�صًا، �صي�صاعد هذا 

اإطار  اأموالها ب�صكل غري فّعال يف  اإيداع  اخلف�س على ثني البنوك عن 

اآلية ال�صوق النقدي وحثها على ا�صتك�صاف الفر�س الئتمانّية التي من 

�صاأنها اأن حتّقق عائدًا اأعلى. واأخريًا، �صتوؤدي الإ�صارة اإىل نظام الفائدة 

املنخف�صة اإىل احلد من تدفقات راأ�س املال الذي يهدف اإىل امل�صاربة 

والقت�صادات  قطر  بني  الفائدة  معدلت  تباين  من  احلد  طريق  عن 

املتقّدمة الأخرى.

�صهادات  باإ�صدار  2008م  عام  منذ  املركزي  قطر  م�صرف  يقوم 

اإيداع ذات اآجال ا�صتحقاق خمتلفة ترتاوح بني 28 يومًا و 273 يومًا من 

اأجل اإدارة ال�صيولة على الرغم من اأّن لديه �صلطة اإ�صدار �صهادات اإيداع 

اأ�صبوع واحد حتى �صنة واحدة. ويف هذا  اآجال ا�صتحقاقها من  ترتاوح 

لإدارة  اإ�صافية  كاأداة  يومًا   14 اإيداع ملدة  �صهادات  اإ�صدار  ال�صياق، مت 

ال�صيولة الق�صرية الأجل اعتبارًا من 31 اأغ�صط�س 2010م.

وبغية ثني البنوك عن اإيداع فائ�س ال�صيولة لديها ب�صكل غري فّعال 

الأموال  لإيداع  املحددة  املهلة  مّت خف�س  النقدي،  ال�صوق  اآلية  اإطار  يف 

2010م. ووفقًا لذلك، �صمح  اأكتوبر   3 الآلّية اعتبارًا من  اإطار هذه  يف 

من  النقدي  ال�صوق  باآلية  اخلا�صة  الإيـــداع  عمليات  بــاإجــراء  للبنوك 

ال�صاعة 9:00 �صباحًا وحتى ال�صاعة 10:00 �صباحًا من كل يوم عمل.

عالوة على ذلك، وا�صل م�صرف قطر املركزي جهوده لزيادة متانة 

ومنعة اجلهاز امل�صريف واملايل يف دولة قطر واحلفاظ على ا�صتقراره، 

وذلك من خالل اتخاذ اإجراءات احرتازّية ورقابّية على البنوك العاملة 

يف الدولة عام 2010م مبا يتما�صى مع اأف�صل املمار�صات الدولية )اأنظر 

الف�صل ال�صاد�س حول ال�صتقرار املايل(.

On August 11 2010, the QCB reduced the QMR Deposit 
rate by 50 basis points from 2.00% to 1.50% while the 
QMR Lending rate and the Repo rate remained unchanged 
at 5.50% and 5.55%, respectively. There were several 
underlying factors that warranted such a reduction. 
First, real interest rates, which were high given high 
nominal interest rates and the negative inflation situation 
prevailing at that point of time, had to be reduced. Second, 
the reduction was in tandem with the low interest rates 
prevailing in global markets. Third, the improvement in 
Qatar’s sovereign ratings implied that the risk premium for 
the country had reduced in view of strong fundamentals, 
which enabled domestic borrowers to raise funds at 
cheaper rates from global markets. In this context, the rate 
reduction would facilitate the reduction in domestic interest 
rates. Fourth, sharp improvement in business confidence 
from the beginning of 2010 warranted a reduction in policy 
rate to signal a soft interest regime, which would stimulate 
investment and growth. Fifth, the reduction would also 
dissuade banks from passively parking funds under the 
QMR and explore credit opportunities, which would yield 
higher return. Finally, the signaling of a low interest regime 
would also deter inflows of speculative capital by reducing 
the interest rate differential between Qatar and other 
developed economies.

Since 2008, QCB has been issuing CDs of various 
maturities, ranging from 28 days to 273 days for liquidity 
management, although it is empowered to issue CDs of 
maturities starting from one week and up to one year. In 
this regard, 14 day CDs were introduced as an additional 
instrument for managing short-term liquidity, effective 
August 31, 2010.

In order to discourage banks from passively parking 
their surplus liquidity under the QMR deposit facility, the 
time limit for deployment of funds under the QMR was 
reduced, effective October 3, 2010. Accordingly, banks 
were eligible to make deposit transactions under the QMR 
from 9 AM -10AM of every working day.

In addition, the QCB continued to enhance the resilience 
of the banking and financial system in the State of Qatar 
and maintain systemic stability by taking precautionary 
and supervisory measures relating to banks in 2010 in line 
with international best practices (see discussion in chapter 
6 on Financial Stability). 
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و�سع ال�سيولة

يف  املتوّفرة  ال�صيولة  اإجمايل  ت�صاعف  2010م،  عام  نهاية  بحلول 

النظام املايل حيث بلغ 68056.2 مليون ريال قطري مقارنة بنهاية عام 

النظام  يف  ال�صيولة  فائ�س  انعك�س  وقد   .)10-4 رقم  )جــدول  2009م 

البنوك لدى م�صرف قطر  الأمــوال من قبل  اإيــداع مبالغ كبرية من  يف 

البنوك  تلجاأ  ونتيجة لذلك، مل  النقدي.  ال�صوق  اآلّية  املركزي من خالل 

اإ�صدار �صهادات  اإىل القرتا�س من خالل هذه الآلّية. وعلى الرغم من 

الإيداع لفرتة 14 يومًا يف �صهر اأغ�صط�س 2010م، بالإ�صافة اإىل ال�صهادات 

القائمة التي ترتاوح اآجال ا�صتحقاقها بني 28 يومًا و273 يومًا، انخف�صت 

الأر�صدة غري امل�صددة من هذه ال�صهادات بن�صبة 34.3٪ يف نهاية عام 

2010م عن امل�صتوى الذي �صّجلته يف نهاية عام 2009م اإذ جتاوزت قيمة 

العام.  خالل  اجلديدة  الإ�صدارات  قيمة  ال�صداد  امل�صتحّقة  ال�صهادات 

وقد عك�صت الزيادة يف الحتياطي الإلزامي والتي بلغت 2.8 مليار ريال 

قطري زيادة قاعدة الودائع خالل العام حيث بقيت ن�صبة الحتياطي على 

حالها عند م�صتوى 4.75٪ منذ �صهر اأبريل 2008م.

Liquidity Position
By the end of 2010, total available liquidity in the 

financial system more than doubled to QR 68,056.2 million 
as compared with its level at end-2009 (Table 4-10). The 
liquidity surplus position in the system got reflected in the 
placement of large funds with the QCB under the QMR 
deposit facility by banks. As a result, banks did not take 
recourse to the QMR lending facility. Notwithstanding 
the introduction of 14-day certificates of deposit (CDs) in 
August 2010 in addition to the existing tenors of 28-days to 
273-days, outstanding balances of CDs declined by 34.3% 
at end-2010 from its level at end-2009 as the amount of 
maturing CDs was more than that of fresh issuances during 
the year. The increase in required reserves by QR 2.8 billion 
reflected the increase in deposit base during the year as 
reserve requirements have remained unchanged at 4.75% 
since April 2008.

Item

الر�صيد يف نهاية دي�صمرب

Outstanding as on December 31
البيان

2008 2009 2010

I. Net QMR Deposits (a-b) 5,465.0 26,383.1 64,046.2 1- �صايف ودائع QMR )اأ-ب(

     (a) Deposits 5,765.0 26,383.1 64,046.2 )اأ( الإيداع

     (b) Lending 300.0 0٫0 0٫0 )ب( الإقرا�س

II. CDs 4,900.0 6,100.0 4,010.0 2- �صهادات الإيداع

III. Required Reserves 10,033.6 11,791.9 14,611.0 3- الحتياطي الإلزامي

IV. Gross Liquidity (I+II+III) 20,398.6 44,275.0 82,667.2 4- اإجمايل ال�صيولة )3+2+1)

V. Available Liquidity (IV-III) 10,365.0 32,483.1 68,056.2 5- ال�صيولة املتاحة )3-4)

Table (4-10)
Liquidity Position

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )10-4(
وضع  السيولة

الإيــداع،  و�صهادات  لالإيداع  النقدي  ال�صوق  اآلية  اإىل  وبالإ�صافة 

املالية  الأوراق  من  اإ�صدارين  خالل  من  ال�صيولة  فائ�س  امت�صا�س  مت 

5 و8  12.0 مليار ريال قطري )اأجل ال�صتحقاق من  احلكومية بقيمة 

�صنوات( يف يونيو 2010م. ونظرًا ل�صرتداد الأوراق املالية بقيمة 2.0 

مليار ريال قطري خالل العام، بلغ �صايف امت�صا�س ال�صيولة من خالل 

الأوراق املالية احلكومية 10.0 مليار ريال قطري خالل عام 2010م.

In addition to the QMR deposit facility and CDs, liquidity 
was also absorbed through two issuances of government 
securities amounting to QR 12.0 billion (maturity of 5 and 
8 years) in June 2010. In view of redemption of securities 
amounting to QR 2.0 billion during the year, net absorption 
through government securities amounted to QR 10.0 billion 
during 2010.
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عمليات ال�سوق النقدي القطري

ب�صكل  بالرتفاع  القطري  النقدي  ال�صوق  عمليات  ودائع  ا�صتمّرت 

يف  الفائ�صة  ال�صيولة  توافر  على  يــدل  مما  2010م  عــام  خــالل  حــاد 

النقدي  ال�صوق  بودائع  اخلا�صة  العملّيات  ارتفعت  فقد  املايل.  النظام 

من 355.9  مليار ريال يف يناير اإىل 634.3 مليار يف دي�صمر 2010م 

)جدول رقم 4-11(. من جهة اأخرى، تراجعت العمليات اخلا�صة باآلية 

ال�صوق النقدي لالإقرا�س والتي ت�صّمنت ب�صكل اأ�صا�صي قرو�س تلقائّية 

لأغرا�س الت�صوية من 1.3 مليار ريال اإىل 0.6 مليار ريال على الرغم 

من الزيادة التي �صهدتها ب�صكل متقّطع خالل الفرتة نف�صها. 

QMR Transactions
QMR deposit transactions continued to increase 

sharply throughout 2010 reflecting surplus liquidity in the 
financial system.  Transactions under the QMR deposits 
increased from QR 355.9 billion in January to QR 634.3 
billion in December, 2010 (Table 4-11). On the other hand, 
transactions under the QMR lending, which were largely 
automatically generated loans for settlement purposes, 
actually declined from QR 1.3 billion to 0.6 billion, 
notwithstanding intermittent increases, during the same 
period. 

Period

الإيداع

Deposits
الإقرا�س 

Loans
ال�صايف

Net
الفرتة

القيمة

Value
املتو�صط اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�صط اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�صط اليومي

Daily Average

January 2010 355,921.3 11,481.3 1,260.3 40.7 354,661.0 11,440.7 يناير 2010

February 328,726.1 11,740.2 880.0 31.4 327,846.1 11,708.8 فراير

March 356,382.0 11,496.2 1,122.4 36.2 355,259.6 11,460.0 مار�س

April 307,791.6 10,259.7 1,257.4 41.9 306,534.2 10,217.8 اأبريل

May 355,619.5 11,471.6 620.0 20.0 354,999.5 11,451.6 مايو

June 406,922.3 13,564.1 4,879.8 162.7 402,042.5 13,401.4 يونيو

July 425,905.2 13,738.9 1,429.2 46.1 424,476.0 13,692.8 يوليو

August 449,513.7 14,500.4 2,087.5 67.3 447,426.2 14,433.1 اأغ�صط�س

September 428,598.2 14,286.6 2,459.4 82.0 426,138.8 14,204.6 �صبتمر

October 395,037.4 12,743.1 2,985.2 96.3 392,052.2 12,646.8 اأكتوبر

November 489,397.7 16,313.3 2,966.1 98.9 486,431.6 16,214.4 نوفمر

December 634,266.5 20,460.2 585.0 18.9 633,681.5 20,441.3 دي�صمر

Total 2010 4,934,081.5 13,518.0 22,532.3 61.7 4,911,549.2 13,456.3 اإجمايل �صنة 2010م

Total 2009 3,119,898.5 8,547.7 31,322.8 85.8 3,088,575.7 8,461.9 اإجمايل �صنة 2009م

Change: التغري:

Value 1,814,183.0 4,970.3 -8,790.5 -24.1 1,822,973.5 4,994.4 قيمة

% 58.1 58.1 -28.1 -28.1 59.0 59.0 %

Table (4- 11)
QMR Transactions

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )11-4(
عمليات السوق النقدي القطري
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مل ُيظهر متو�ّصط الإقرا�س اليومي اخلا�س بعمليات ال�صوق النقدي 

لودائع  اليومي  املتو�صط  ارتفع  حني  يف  حمــّدد  منط  اأي  العام  خــالل 

عمليات ال�صوق النقدي من 11.5 مليار ريال يف يناير اإىل 20.5 مليار 

النظام  يف  ال�صيولة  فائ�س  على  يــدل  مما  دي�صمر،  يف  قطري  ريــال 

امل�صريف )�صكل رقم 4-9(. ومل تلجاأ البنوك اإىل عمليات اإعادة ال�صراء 

)الريبو( خالل عام 2010م نظرًا اإىل و�صع ال�صيولة الفائ�صة لديها.

During the year, daily average lending under QMR 
transactions did not display any particular pattern, 
while daily average deposits under QMR transactions 
increased from QR 11.5 billion in January to QR 20.5 billion 
in December, which is a pointer to the surplus liquidity 
position in the banking system (Figure No. 4-9). Given their 
surplus liquidity position, banks did not take recourse to 
the repo window in 2010.

Figure No. (4-9)
Daily Averages of QMR Transactions

�سكل رقم )9-4(

ال�سوق  لعمليات  اليومية  املتو�سطات 

النقدي القطري

اأ�سعار الفائدة

عك�صت اأ�صعار الفائدة العاملّية خالل عام 2010م الدوافع الإلزامّية 

املختلفة التي كانت تواجهها القت�صادات املتقدمة واقت�صادات الأ�صواق 

ا�صتمرار  مع  خفيفًا  النمو  اأتى  املتقدمة،  القت�صادات  ففي  النا�صئة. 

ارتفاع معّدلت البطالة يف حني �صهد الن�صاط القت�صادي انتعا�صًا مع 

ظهور عالمات الن�صاط القت�صادي املحموم يف العديد من اقت�صادات 

الأ�صواق النا�صئة بينما �صّجلت معظم البلدان النامية منوًا قويًا. وعلى 

الرغم من بقاء الركود القت�صادي قائمًا اإىل حّد كبري، ارتفع الت�صخم 

2010م  الرئي�صية يف اجلزء الأخري من عام  املتقدمة  يف القت�صادات 

ويرجع ذلك اأ�صا�صًا اإىل الزيادة يف اأ�صعار املواد الغذائية والطاقة. يف 

املقابل، واجه العديد من اقت�صادات الأ�صواق النا�صئة �صغوطًا ت�صّخمية 

قوّية طوال العام، ب�صكل عك�س ارتفاع ال�صغوط اخلا�صة بالطلب املحلي 

وارتفاع اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صّية على ال�صعيد الدويل. كما بدت عالمات 

Interest Rates
During 2010, global interest rates reflected the different 

compulsions faced by advanced economies and EMEs. In 
advanced economies, growth remained subdued with the 
persistence of high unemployment. In contrast, economic 
activity remained buoyant with signs of overheating in 
many EMEs while most developing countries also recorded 
strong growth. Even as a large slack persisted, inflation 
edged up in major advanced economies towards the later 
part of 2010 owing mainly to increase in food and energy 
prices. In contrast, many EMEs faced strong inflationary 
pressures throughout the year, reflecting rising domestic 
demand pressures and higher international commodity 
prices. Signs of overheating also become apparent in some 
countries via rapid credit growth or rising asset prices (Box 
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الن�صاط القت�صادي املحموم وا�صحة يف بع�س البلدان من خالل النمو 

وتكمن   .)5 رقم  )اإطار  الأ�صول  اأ�صعار  ارتفاع  اأو  الئتمان  يف  ال�صريع 

اأولويات ال�صيا�صة اخلا�صة بالدول املتقّدمة يف اإعادة التوازن الداخلي 

ب�صكل يعك�س توقعات النمو – وذلك من خالل حتفيز الطلب املحلي يف 

اقت�صادات  اأولوّيات  ترّكزت  حني  يف   - املالية  احلوافز  تراجع  اأعقاب 

خف�س  خالل  من   – اخلارجي  التوازن  اإعــادة  على  النا�صئة  الأ�صواق 

م�صتوى الفائ�س التجاري – عر الت�صوية النقدّية.

5). Reflecting the growth outlook, the policy priorities of 
advanced countries lay in internal rebalancing – stimulating 
domestic demand in the wake of waning fiscal stimulus 
– while those of EMEs were on external rebalancing – 
reducing the unsustainable level of trade surplus – through 
currency adjustments. 

Box No. (4)
Global Monetary Policy Developments in 
2010

Global monetary policy stance mirrored the divergence 
in economic outlook of advanced and EMEs and even among 
the developed countries. Increasing concerns about the 
slowing momentum of recovery and high unemployment 
prompted the central banks of some advanced economies 
to initiate further monetary easing to stimulate private 
demand. In November 2010, the US Federal Reserve 
announced the second round of quantitative easing 
(QE2) through the purchase of Treasury bonds worth 
approximately USD 75 billion per month. The total value 
of the bond purchases is expected to be around USD 600 
billion, and the programme is scheduled to last until mid-
2011. Japan resorted to lowering policy rates as well as 
quantitative easing through unsterilized intervention in the 
foreign exchange market. The ECB and the Bank of England, 
however, maintained the pause on further monetary 
easing. Following nervous financial market sentiments in 
the wake of the sovereign debt crisis in some euro area 
countries, the ECB increased the scale of government bond 
purchases in November and December 2010.

In contrast, some advanced economies, particularly 
those who were virtually immune to the crisis, started to 
exit from the accommodative stance of monetary policy in 
early 2010. Australia and Norway started policy tightening 
even before in October 2009 and continued thereafter in 
2010 on several occasions. Canada and New Zealand also 
tightened their monetary policy stance since June 2010. 
Among EMEs, China, India and Thailand started exiting 
from accommodative stance much earlier through several 
phases of policy tightening and withdrawal of quantitative 

اإطار رقم  )4(

تطّورات ال�سيا�سة النقدية العاملية يف عام 2010م

التوقعات  يف  التباين  العاملية  النقدية  ال�صيا�صة  و�ــصــع  عك�س 

الأ�صواق  واقت�صادات  املتقدمة  بالقت�صادات  اخلا�صة  القت�صادية 

النا�صئة وحتى البلدان املتقدمة اقت�صادّيًا. وقد دفعت املخاوف املتزايدة 

البطالة امل�صارف  تباطوؤ النتعا�س القت�صادي وارتفاع معدلت  ب�صاأن 

اخلا�صة  القيود  تخفيف  اإىل  املتقّدمة  القت�صادات  بع�س  يف  املركزية 

بال�صيا�صة النقدّية لتحفيز الطلب اخلا�س. ففي �صهر نوفمر 2010م، 

الكمي  التي�صري  ثانية من  الفدرايل عن جولة  الحتياطي  اأعلن جمل�س 

75 مليار دولر اأمريكي  عن طريق �صراء �صندات خزينة بقيمة حوايل 

�صهريًا. ومن املتوقع اأن ت�صل قيمة ال�صراء الإجمالية لل�صندات اإىل نحو 

الرنامج حّتى منت�صف  ي�صتمّر هذا  اأن  املقرر  مليار دولر، ومن   600

عام 2011م. وقد جلاأت اليابان اإىل تخفي�س اأ�صعار الفائدة ف�صاًل عن 

ال�صرف  �صوق  يف  ال�صيولة  امت�صا�س  عدم  خالل  من  الكمي  التي�صري 

عن  امتنعا  اإجنلرتا  وبنك  الأوروبــي  املركزي  البنك  اأّن  غري  الأجنبي. 

الأوروبي  املركزي  البنك  قام  وقد  النقدي.  التي�صري  من  املزيد  اإجراء 

و�صط م�صاعر القلق التي �صادت يف ال�صوق املالية يف اأعقاب اأزمة الديون 

ال�صيادية يف بع�س دول منطقة اليورو بزيادة حجم م�صرتيات ال�صندات 

احلكومية يف نوفمر ودي�صمر 2010م.

التي  تلك  ول�صيما  املتقدمة،  القت�صادات  بع�س  بداأت  املقابل،  يف 

اخلا�س  الت�صهيل  موقف  من  تن�صحب  املالّية،  بالأزمة  عملّيًا  تتاأّثر  مل 

بال�صيا�صة النقدية يف اأوائل عام 2010م فقد قامت ا�صرتاليا والرنويج 

2009م  اأكتوبر  يف  ذلك  قبل  بهما  اخلا�صة  النقدّية  ال�صيا�صة  بت�صديد 

وا�صتمرتا بتطبيق هذا الأمر بعد ذلك يف عام 2010م يف عدة منا�صبات. 

�صهر  النقدية منذ  ال�صيا�صة  بت�صديد  اأي�صًا  ونيوزيلندا  كما قامت كندا 

من  كّل  بــداأت  النا�صئة،  الأ�صواق  اقت�صادات  بني  ومن  2010م.  يونيو 

قبل  املذكور  الت�صهيل  موقف  من  بالن�صحاب  وتايالند  والهند  ال�صني 

ذلك بوقت طويل من خالل عّدة مراحل قامت فيها بت�صديد �صيا�صاتها 
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الحتياطي  ا�صتخدم  وقــد  الكّمي.  التي�صري  برنامج  مــن  وان�صحبت 

الأ�ــصــواق  اقت�صادات  من  الكثري  يف  اخل�صو�س  وجــه  على  الإلــزامــي 

واأمريكا الالتينّية على �صبيل املثال(  النا�صئة )ال�صني والهند ورو�صيا 

بهدف )اأ( مواجهة تدفقات روؤو�س الأموال؛ )ب( تعزيز فعالية الرقابة 

النقدية؛ )ج( ا�صتعادة اآلية نقال اآثار ال�صيا�صة النقدية و)د( مواجهة 

ال�صطرابات املالية املرتبطة بنمو الئتمان ب�صكل مفرط.

اأعلنت  فقد  هاّمة  حتــّولت  العاملية  العمالت  اأ�صواق  �صهدت  وقد 

2010م  يونيو  يف  مرونة  اأكــرث  �صرف  �صعر  نظام  اإىل  العودة  ال�صني 

قدمًا يف  امل�صي  املركزي(  )البنك  ال�صيني  ال�صعب  بنك  اإعالن  واأّدى 

اإ�صالح نظام �صعر �صرف اليوان وتعزيز مرونة �صعر �صرف العملة اإىل 

تاأجيج امل�صاعر يف الأ�صواق املالية العاملية. وبحلول نهاية عام 2010م، 

ارتفعت قيمة اليوان ال�صيني بن�صبة 3.3٪ مقابل الدولر الأمريكي مع 

زيادة كبرية يف معّدل التقلبات اليومي. وقد اأ�صارت القمة التي عقدتها 

جمموعة الع�صرين يف نوفمر 2010م اإىل اأن تعديل �صعر ال�صرف م�صاألة 

القت�صادي  النتعا�س  اأّدى  وقد  العاملي.  التوازن  لإعادة  الأهمية  بالغة 

القوي وتراجع المتناع عن اتخاذ املخاطر ب�صكل مطلق ون�صبي وات�صاع 

نطاق التباين بني اأ�صعار الفائدة باملقارنة مع القت�صادات املتقدمة اإىل 

ت�صاعد ال�صغوط على عمالت معظم الأ�صواق النا�صئة التابعة لأع�صاء 

جمموعة الع�صرين. وقد �صمح بع�س هذه البلدان )مثل الرازيل والهند 

بالرتفاع  لعمالتها  اأفريقيا(  وجنوب  ورو�صيا  واملك�صيك  واندوني�صيا 

ب�صكل كبري من حيث القيمة الفعلّية ال�صمية. غري اأّن بع�س القت�صادات 

وزيادة  الأجنبي  ال�صرف  اأ�صواق  يف  بالتدّخل  قامت  الكبرية  النا�صئة 

ال�صيا�صة  تعود  قد  حني  ويف  العمالت.  تعزيز  من  للحّد  احتياطياتها 

النقدية املت�صاهلة اإىل حد بعيد يف بع�س القت�صادات املتقدمة بالنفع 

املدى  يف  توؤدي  قد  اأّنها  اإل  املتو�ّصط،  املدى  يف  العاملي  القت�صاد  على 

الأ�صواق  اقت�صادات  اإىل  الأمــوال  روؤو�ــس  تدفقات  زيــادة  اإىل  الق�صري 

النا�صئة ومتار�س �صغوطًا ت�صاعدية على اأ�صعار ال�صلع العاملية.

easing. In particular, reserve requirements were used in 
many EMEs (e.g., China, India, Russia and Latin America) to 
(i) counter capital inflows; (ii) enhance the effectiveness of 
monetary control; (iii) restore the transmission mechanism 
of monetary policy; and (iv) counter financial imbalances 
associated with excessive credit growth.

Momentous shifts took place in the global currency 
markets as China announced a return to a more flexible 
exchange rate regime in June 2010. The announcement 
made by the People's Bank of China to proceed further with 
reform of the Yuan exchange rate regime and enhance 
exchange rate flexibility unnerved sentiment across global 
financial markets. By the end of 2010, the Chinese Yuan 
appreciated by 3.3% against the US dollar with significant 
increase in day-to-day volatility. The G-20 summit of 
November 2010 noted that exchange rate adjustment 
is extremely important for global rebalancing. Strong 
recoveries, declining absolute and relative risk aversion 
and widening interest rate differentials vis-à-vis advanced 
economies put upward pressure on the currencies of most 
emerging G-20 members. Some of these countries (Brazil, 
India, Indonesia, Mexico, Russia and South Africa) allowed 
their currencies to appreciate substantially in nominal 
effective terms. Other big emerging economies, however, 
intervened in foreign exchange markets and increased 
their reserve holdings to limit the strengthening of their 
currencies. While the ultra loose monetary policy of some 
advanced economies may benefit the global economy in 
the medium-term, in the short-term it can trigger further 
capital inflows into EMEs and put upward pressure on 
global commodity prices.

مل يجد م�صرف قطر املركزي منذ اندلع الأزمة املالية العاملية عام 

الحتياطي  قيام  مع  بالتزامن  الفائدة  اأ�صعار  لتعديل  �صرورة  2008م 

املنا�صبات  كافة  يف  الفائدة  مــعــّدلت  بخف�س  الأمــريــكــي  الــفــيــدرايل 

اأ�صعار  تاأّثر  من  الرغم  وعلى  املحلي.  الكلي  القت�صاد  لظروف  نظرًا 

الفائدة  اأ�صعار  بتحّركات  املركزي  قطر  مب�صرف  اخلا�صة  الفائدة 

التي ي�صعها الحتياطي الفيدرايل الأمريكي اإىل حّد كبري ب�صبب ربط 

الريال القطري بالدولر الأمريكي، ت�صّرف امل�صرف ب�صكل م�صتقل يف 

الحتياطي  اأبقى  الفائدة يف حني  �صعر  تعديل  2010م عن طريق  عام 

و�صلت  م�صتويات  عند  تغيري  دون  على حالها  الفائدة  اأ�صعار  الفدرايل 

اإىل نحو ال�صفر.

Since the global financial crisis of 2008, the QCB 
has not deemed it necessary to change interest rates in 
tandem with the Fed on all occasions in view of domestic 
macroeconomic conditions.  Although QCB’s money market 
rates are largely influenced by the movements in the 
interest rates of the US Federal Reserve due to the peg on 
the exchange rate, the QCB acted independently in 2010 
by changing its policy rate even as the Federal Reserve 
continued to keep interest rates unchanged at near-zero 
levels. 



93 Thirty Fourth Annual Report 2010التقرير السنوي الرابع والثالثون 2010

Banking Systemالجهاز المصرفي

The QCBDR, which was kept at 2.0% since May 2008, 
was reduced by 50 basis points to 1.50% in August 2010. 
QCBLR and QCB Repo rate, however, remained unchanged 
at 5.50% and 5.55%, respectively (Table 4-12). As a result, 
the width of the interest rate corridor between the QCBLR 
and the QCBDR increased to 450 basis points. 

�صهر  منذ  الذي حافظ  لالإيداع  امل�صرف  فائدة  �صعر  تخفي�س  مّت 

اإىل  وو�صل  اأ�صا�س  نقطة   50 مبقدار   ٪2.0 ن�صبة  على  2008م  مايو 

لالإقرا�س  امل�صرف  �صعر  وظــّل  2010م.  اأغ�صط�س  �صهر  يف   ٪1.50

و�صعر امل�صرف لإعادة ال�صراء دون تغيري عند م�صتوى 5.50٪ و٪5.55 

الهام�س  نطاق  اّت�صع  لذلك،  نتيجة   .)12-4 رقم  التوايل )جدول  على 

بني �صعر امل�صرف لالإقرا�س و�صعر امل�صرف لالإيداع لي�صل اإىل 450 

نقطة اأ�صا�س.

(%)

Months
�صعر الفائدة الأمريكي

US Rate*

ال�صوق النقدي القطري

QMR الريبو

Repo
الفرتة

لالإيداع

QCBLR

لالإقرا�س 

QCBDR

January 2010 0.11 5.50 2.00 5.55 يناير 2010م

February 0.13 5.50 2.00 5.55 فراير

March 0.16 5.50 2.00 5.55 مار�س

April 0.20 5.50 2.00 5.55 اأبريل

May 0.20 5.50 2.00 5.55 مايو

June 0.18 5.50 2.00 5.55 يونيو

July 0.18 5.50 2.00 5.55 يوليو

August 0.19 5.50 1.50 5.55 اأغ�صط�س

September 0.19 5.50 1.50 5.55 �صبتمر

October 0.19 5.50 1.50 5.55 اأكتوبر

November 0.19 5.50 1.50 5.55 نوفمر

December 0.18 5.50 1.50 5.55 دي�صمر

* Effective Federal Funds Rate  اأ�صعار الفائدة الفعلية اخلا�صة بالحتياطي الفيدرايل

Table (4-12) 
QCB Official Rates on Qatari Riyal (End of Period)

جدول رقم )12-4(
 أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي على الريال

)نهاية الفترة(

لأ�صعار  العام  التي�صري  على  الفائ�صة  ال�صيولة  اأو�ــصــاع  انعك�صت 

الفائدة بني البنوك يف ما يتعّلق بنطاق اآجال ال�صتحقاق املختلفة فقد 

اآجال  1.10 و3.66٪ جلميع  البنوك بني  الفائدة بني  اأ�صعار  تراوحت 

ال�صتحقاق يف عام 2010م باملقارنة مع النطاق الأعلى الذي تراوح بني 

1.79 و4.00٪ يف العام ال�صابق )جدول رقم 4-13(. وقد تراوح �صعر 

الفائدة على القرو�س لليلة واحدة حتديدًا يف نطاق �صّيق بني ٪1.30 

و2.03٪ عام 2010م مقارنة بنطاق 1.79٪ و2.34٪ عام 2009م.

The surplus liquidity conditions were reflected in the 
general softening of inter-bank interest rates across the 
maturity spectrum. Inter-bank interest rates were placed 
in the range of 1.10-3.66% across all maturities in 2010 
as compared with the higher range of 1.79-4.00% in the 
previous year (Table 4-13). Specifically, the overnight rate 
was placed in a narrow range of 1.30% - 2.03% in 2010 as 
compared with the range of 1.79% - 2.34% in 2009.
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Indicator 2009 2010 املوؤ�صر

Average Overnight Rate (%) 2.08 1.70 �صعر فائدة الإقرا�س املرجح لليلة واحدة )٪(

Overnight Rate Range (%) 1.79-2.34 1.30-2.03 نطاق �صعر فائدة الإقرا�س لليلة واحدة )٪(

Volatility in Overnight Rate (coefficient of variation) 8.0 15.2
معدل التقلب يف �صعر فائدة الإقرا�س لليلة واحدة )معامل 

الختالف(

Inter-bank Rate Range (%) 1.79-4.00 1.10-3.66 نطاق اأ�صعار الفائدة بني البنوك )٪(

Table (4-13)
Inter-bank Market Indicators (Average of the 
months)

جدول رقم )13-4(
مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك على القروض )المتوّسط(

يف  ال�صائدة  البنوك  بني  ما  الفائدة  �صعر  معدلت  انخفا�س  يعود 

جزء كبري من عام 2010م اإىل حّد ما اإىل قيام البنوك بحفظ م�صتويات 

عالية من الحتياطيات الفائ�صة، وبالتايل، كان الطلب على الأموال يف 

لو�صع  نظرًا  العام  خالل  منخف�صًا  )الإنرتبنك(  البنوك  بني  ما  �صوق 

ليلة  ملدة  الفائدة  �صعر  بقي  لذلك،  نتيجة  للبنوك.  الفائ�صة  ال�صيولة 

من  كبري  جزء  يف  الودائع  على  امل�صرف  فائدة  �صعر  من  اأقــّل  واحــدة 

العام )�صكل رقم 4-10(. وانخف�س �صعر الفائدة ملدة ليلة واحدة ب�صكل 

على  الفائدة  �صعر  انخفا�س  مع  بالتوازي  2010م  اأغ�صط�س  منذ  اأكر 

ما  �صوق  و�صهدت  القطري.  النقدي  بال�صوق  اخلا�صة  الإيــداع  عمليات 

بني البنوك لليلة واحدة تقلبات اأعلى )معامل الختالف: 15.2( خالل 

عام 2010م مقارنة بعام 2009م )معامل الختالف: 8.0(.

The low inter-bank rates prevailing in the major part 
of 2010 is partly explained by the holding of large level of 
excess reserves by banks; consequently, demand for funds 
in the inter-bank market was low during the year given the 
surplus liquidity position of banks. As a result, the overnight 
rate remained lower than the QCBDR in major part of the 
year (Figure No. 4-10). The overnight rate fell further since 
August 2010 in tandem with the reduction in QMR deposit 
rate. The overnight inter-bank market, however, witnessed 
higher volatility (coefficient of variation: 15.2) during 2010 
than in 2009 (coefficient of variation: 8.0).

Figure No. (4-10)
Policy Rates and Overnight Rate

�سكل رقم )10-4(

�س��عر الفائ��دة الر�س��مي وما ب��ني البنوك 

)ليلة واحدة(

2010

�صعر الإقرا�س�صعر الإيداعليلة واحدة
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تركت الزيادة يف ال�صيولة اأثرًا على هيكل اأ�صعار الفائدة على املدى 

الطويل، �صواء على الودائع اأو الئتمان اخلا�س بالنظام امل�صريف. وقد 

تراجع املتو�ّصط املرّجح لأ�صعار الفائدة على ودائع العمالء بالن�صبة اإىل 

كافة اآجال ال�صتحقاق يف نهاية عام 2010م مقارنة بامل�صتوى الذي �صاد 

يف نهاية عام 2009م فقد تراوح النخفا�س بني 0.72 و2.59٪ يف ما 

يتعّلق باآجال ال�صتحقاق املختلفة )جدول رقم 4-14(. يف املقابل، �صهد 

اأجل  اإىل  بالن�صبة  الودائع  هذه  على  الفائدة  لأ�صعار  املرّجح  املتو�ّصط 

ال�صتحقاق الذي يبلغ �صنة واحدة ارتفاعًا يف دي�صمر 2009م مقارنة 

انخفا�صه  الرغم من  على  2008م،  دي�صمر  �صّجله يف  الذي  بامل�صتوى 

انخفا�س  اأقّل من  ب�صكل  ولكن  الأخرى  ال�صتحقاق  اآجال  اإىل  بالن�صبة 

عام 2010م.

The increase in liquidity also had an impact on the 
interest rate structure at the longer end, both on deposits 
and on credit of the banking system. Weighted average 
interest rates on customer deposits across all maturities 
came down at the end of 2010 from the level prevailing 
at the end of 2009 – the decline ranging from 0.72-2.59% 
across the range of maturities (Table 4-14). In contrast, 
weighted average interest rates on 1-year maturity had 
increased in December 2009 from the level of December 
2008, although it had reduced for other maturity segments 
albeit lower than the decline in 2010.

Period

اآجال ا�صتحقاق الودائع

Deposit Maturities
اآجال ا�صتحقاق القرو�س

Loan Maturities

الفرتة

�صهر

1-mon

3 �صهور

3-mon

6 �صهور

6-mon

�صنة

1-yr

 اأكرث من

�صنة

more 
than
1-yr

اأقل من �صنة

Less than
1- yr

 �صنة لأقل من 3

 �صنوات

from
1 yr to < 3 yrs

3 �صنوات فاأكرث

 3 yrs & up

Dec-08 4.28 4.13 4.29 3.36 3.26 6.20 8.57 8.94 دي�صمر 2008م

Dec-09 3.59 3.20 3.77 4.33 2.76 6.98 9.45 9.20 دي�صمر 2009م

Dec-10 2.31 1.94 2.32 1.74 2.04 7.34 8.68 8.00 دي�صمر 2010م

(2009/2008) -0.69 -0.93 -0.52 +0.97 -0.50 +0.78 +0.88 +0.26 )2008/2009(

(2010/2009) -1.28 -1.26 -1.45 -2.59 -0.72 +0.36 -0.77 -1.20 )2009/2010(

+: increase

- : decline

Table (4-14) 
Interest Rates On Customer Deposits and Loans

جدول رقم )14-4(
أسعار الفائدة على ودائع وقروض العمالء

على  الفائدة  لأ�صعار  املرّجح  املتو�ّصط  انخف�س  اأخرى،  ناحية  من 

يف  2009م  بعام  مقارنة  2010م  عام  نهاية  يف  الئتمانية  الت�صهيالت 

واأكرث مقابل  التي ترتاوح بني �صنة واحدة  باآجال ال�صتحقاق  يتعّلق  ما 

الزيادة التي �صهدها يف نهاية عام 2009م مقارنة بعام 2008م )جدول 

2010م  عام  خالل  الفائدة  معّدلت  خف�س  عك�س  وقد   .)14-4 رقم 

و�صع ال�صيولة املي�ّصرة للبنوك على نقي�س عام 2009م حيث اأدى تزايد 

العزوف عن اتخاذ املخاطر و�صط تراجع الن�صاط القت�صادي العاملي 

اإىل اإجبار البنوك على رفع اأ�صعار الفائدة. ول يزال �صعر الفائدة على 

القرو�س التي يقّل اأجل ا�صتحقاقها عن �صنة واحدة ي�صّكل ا�صتثناء حيث 

ارتفع ب�صكل مّطرد من �صهر دي�صمر 2008م اإىل �صهر دي�صمر 2010م 

On the other hand, weighted average interest rates 
on credit facilities have declined at the end of 2010 from 
that of 2009 for maturities ranging one year and above in 
contrast to an increase at the end of 2009 from that of 
2008 (Table 4-14). The softening of interest rates during 
2010 is reflective of the easy liquidity position of banks in 
contrast to 2009 when heightened risk aversion amidst the 
global slowdown had forced banks to raise interest rates. 
Interest rate on less than one-year maturity, however, 
remains an aberration as it has increased steadily from 
December 2008 to December 2010 (by 78 basis points in 

+: إرتفاع

-: إنخفاض

(%)
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عام  يف  اأ�صا�س  نقطة  و36  2009م  عام  يف  اأ�صا�س  نقطة   78 )مبقدار 

2010م( مما يعك�س ب�صكل جزئي ازدياد م�صاعر عدم الطمئنان بني 

البنوك حول نوعية العمالء والقيمة ال�صامنة لهذا  القطاع.

2010م  عام  خالل  النقدية  التطورات  عك�صت  تقّدم،  ملا  تلخي�صًا 

قطر  م�صرف  قــام  وقــد  املــايل.  النظام  يف  املي�ّصرة  ال�صيولة  اأو�ــصــاع 

النقدية،  بال�صيا�صة  اخلا�صة  مواقفه  من  اأيــًا  يغرّي  اأن  دون  املركزي، 

عمليات  على  الفائدة  �صعر  خف�س  خالل  من  ال�صيولة  اإدارة  بعمليات 

اآلّية  طريق  عن  الأمــوال  من  واحلد  النقدي  بال�صوق  اخلا�صة  الإيــداع 

يف  ال�صيولة  اإدارة  جناح  وانعك�س  الإيــداع.  و�صهادات  النقدي  ال�صوق 

ملختلف  ال�صتحقاق  اآجـــال  بنطاق  اخلا�صة  للفائدة  الــعــام  التي�صري 

والــودائــع  النقود  عر�س  يف  النمو  وتــزامــن  املالية.  ال�صوق  قطاعات 

والئتمان اخلا�س بالبنوك مع تزايد الن�صاط القت�صادي خالل العام. 

وقد عك�صت التطورات النقدية ب�صكل عام حت�صنًا وا�صحًا يف التوقعات 

القت�صادية خالل العام مما عّزز ال�صتقرار النقدي واأ�صفى قدرًا اأكر 

من املرونة على النظام املايل.

2009 and 36 basis points in 2010) partly reflecting greater 
uncertainty among banks about the quality of customers 
and collateral value of this segment.

Summing up, monetary developments during 2010 
reflected the easy liquidity conditions in the financial 
system. Without changing its monetary policy stance, 
the QCB conducted liquidity management operations by 
reducing the QMR Deposit rate and mopping up funds 
through the QMR and CDs. The success of liquidity 
management was reflected in the general easing of interest 
across the maturity spectrum of various financial market 
segments. The growth in monetary aggregates, deposit 
and credit of banks was in sync with heightened economic 
activity during the year. Overall, monetary developments 
reflected the distinct improvement in economic outlook 
during the year thereby strengthening monetary stability 
and imparting greater resilience to the financial system. 
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البنوك التجارية

منوًا  قطر  يف  العاملة  التجارية  للبنوك  املجمع  املايل  املركز  حقق 

التي  املرتفعة  النمو  مبعدلت  متاأثرًا  الأخــرية  الأعــوام  خالل  م�صتمرًا 

اإجمايل  ارتفع  حيث  الأعــوام.  هذه  خالل  القطري  القت�صاد  حققها 

خالل   ٪  21.3 ن�صبته  ما  اأو  ريال  مليار   99.6 يقارب  مبا  املوجودات 

عام 2010م،  مقابل منو بلغ 66مليار ريال، اأو ما ن�صبته  16.4٪ خالل 

العام ال�صابق. وقد و�صل م�صتوى اإجمايل املوجودات )املطلوبات( اإىل 

567.5 مليار ريال يف نهاية عام 2010م،  مقابل 467.9 مليار ريال يف 

نهاية العام ال�صابق.

Commercial Banks 

The consolidated balance sheet of all commercial banks 
operating in Qatar witnessed continuous growth during 
the past years, influenced by the high economic growth 
rates achieved during these years. Assets increased by QR 
99.6 billion, up by 21.3% in 2010, compared to QR 66 billion, 
up by 16.4% in 2009. Total Assets (Liabilities) reached QR 
567.5 billion by the end of 2010, compared to QR 467.9 
billion by the end of 2009.

201020092008Itemsالبيان
%

قيمة 

Value

نقدية واأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي

حمفظة الأوراق املالية

ودائع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية

- داخل قطر

- خارج قطر

ا�صتثمارات طويلة الأجل

موجودات اأخرى

113.8

24.0

- 11.7

16.3

16.7

10.8

26.8

22.9

45٫699.2

12,159.1

 - 9,255.2

44,003.0

42,004.1

1,998.9

4,592.4

2,384.7

85,861.4

62,840.6

69,780.9

314,480.5

293,920.0

20,560.5

21,713.2

12,805.7

40,162.2

50,681.5

79,036.1

270,477.5

251,915.9

18,561.6

17,120.8

10,421.0

18,287.6

30,727.5

83,045.5

242,652.9

220,807.3

21,845.6

18,255.7

8,945.8

Cash and Balances with QCB

Financial Securities Portfolio

Due from Other Banks & Financial Institutions

Total Credit Facilities

-Inside Qatar

-Abroad

Long Term Investments

Other Assets

21.399,583.2567,482.3467,899.1401,915.0Total Assets= Total Liabilitiesاإجمايل املوجودات = اإجمايل املطلوبات

اأر�صدة م�صرف قطر املركزي

اأر�صدة البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

ودائع العمالء

�صندات واأوراق مالية اأخرى

خم�ص�صات الديون

حقوق امل�صاهمني

مطلوبات اأخرى

5.52

8.7

7.42

9.76

-8.8 

0.61

2.54

1,496

9,807.8

5,379.06

8,901.5

- 6,615  

6,526.9

9,789.41

3,413.2

120,523.4

307,835.3

12,640.1

5,348.0

69,598.7

48,123.6

2,719.1

111,814.5

246,861.8

7,530.3

5,864.6

59,973.1

33,135.7

6,782.3

101,035.4

212,479.1

3,973.4

4,253.1

48,711.5

24,680.2

Due to QCB

Due to Banks and Financial Institutions 

Customers’ Deposits

Other Bonds and Securities

Loans Provisions

Shareholders’ Equity

Other Liabilities

14,369.8232,490.5346,860.3216,035.2Contra Accounts-5.8 -احل�صابات النظامية

جدول رقم )15-4(
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

QR Million  مليون ريال

Table (4-15) 
Commercial Banks Balance Sheet



Thirty Fourth Annual Report 2010التقرير السنوي الرابع والثالثون 982010

Banking Systemالجهاز المصرفي

املركز  جانبي  على  طراأت  التي  التطورات  لأهم  عر�س  يلي  وفيما 

املايل املجمع للبنوك التجارية خالل عام 2010م:

اأوًل: املوجودات

من  كــل  كبري يف  ب�صكل  املـــوجـــودات  جــانــب  الــزيــادة يف  تــركــزت 

قطر  م�صرف  لدى  واأر�صدة  "نقدية  الئتمانية" و  "الت�صهيالت  بندي 

املركزي". حيث زادت الت�صهيالت الئتمانية بحوايل 44 مليار ريال، اأو 

ما ن�صبته 16.3٪ يف نهاية عام التقرير، مقابل 27.8 مليار ريال، اأو ما 

"النقدية والأر�صدة  ال�صابق. كما زادت  العام  11.5٪ يف نهاية  ن�صبته 

تقريبًا يف عام  ريال  مليار   45.7 املركزي" بقيمة  لدى م�صرف قطر 

2010م اأو ما ن�صبته 113.8 ٪، وذلك مقابل 21.9 مليار ريال، اأو ما 

اأن اإجمايل  119.6٪ العام ال�صابق. ويالحظ من حيث القيمة،  ن�صبته 

قد  املركزى  امل�صرف  لدى  والأر�صدة  والنقدية  الئتمانية  الت�صهيالت 

ا�صتحوذا معا على ما ن�صبتة 70.5٪ من قيمة امليزانية املجمعة للبنوك 

التجارية ، واأي�صا على 90٪ من قيمه الزيادة الجمالية التى طراأت على 

املركز املاىل املجمع للبنوك التجارية . وبذلك فهما ميثالن التوظيف ذو 

الأولوية الأوىل لدى البنوك التجارية مقارنة بباقي عنا�صر املوجودات، 

البنوك  ودائــع  �صهدته  الــذى  الرتاجع  بعد  وذلــك  2010م،  عام  خالل 

واملوؤ�ص�صات املالية بقيمة 9.3 مليار ريال اأو ما ن�صبتة ٪11.7.

وفيما يلي �صرح خمت�صر للتغريات التي طراأت على اأهم البنود يف 

جانب املوجودات:

The most important developments on both sides of the 
consolidated balance sheet of commercial banks in 2010 
are summarized as follows: 

First: Assets
The overall increase in banks’ total assets concentrated 

in the main activities of the “Credit Facilities” and “Cash 
and Balances with QCB”. The Credit Facilities increased by 
QR 44 billion, up by 16.3% at the end of the year of this 
report, compared to an increase of QR 27.8 billion, with a 
growth rate of 11.5% by the end of 2009. The “Cash and 
Balances with QCB” also increased by QR 45.7 billion in 
2010, at 113.8%, compared to QR 21.9 billion at 119.6% in 
2009. It is observed that the increase of credit facilities 
and cash and balances with QCB accounted for 70.5% of 
the consolidated balance sheet of commercial banks and 
90% of the total increase of this balance sheet. Thus, they 
constituted a first priority to commercial banks compared 
to other assets during 2010 after the amount due from 
banks and financial institutions decreased by QR 9.3 billion 
down by 11.7%.

Below is a summary of the major changes in Assets:

Figure No. (4-11)
Comercials Banks' Assets

�سكل رقم )11-4(

موجودات البنوك التجارية
ل

يا
ر
ر 

يا
مل

QR
 B

ill
io

n
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1. الت�سهيالت الئتمانية املحلية )داخل قطر(:

ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية بحوايل 42مليار ريال، اأو ما ن�صبته 

16.7٪، يف نهاية عام 2010م، لت�صل اإىل 293.9 مليار ريال يف نهاية 

عام التقرير. و�صكلت ما ن�صبته 51.8٪ من اإجمايل املركز املايل املجمع 

بحوايل  ارتفعت  الت�صهيالت  تلك  فان  املقابل،  وفى  التجارية.  للبنوك 

31.1 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 14.1٪، يف نهاية عام 2009م، لت�صل 

اإىل 251.9 مليار ريال يف نهاية عام التقرير. و�صكلت ما ن�صبته  ٪53.8 

من اإجمايل املركز املايل املجمع للبنوك التجارية.

وفيما يلي عر�س للتطورات التي طراأت على الت�صهيالت الئتمانية 

املحلية خالل عام 2010م.

اأ. ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة

املحلية بالعملة  قطر  داخل  املمنوحة  الئتمانية  • الت�صهيالت 
تركز  العملة  نــوع  ح�صب  الئتمانية  الت�صهيالت  ت�صنيف  يظهر 

املحلية  بالعملة  الئتمانية  الت�صهيالت  اأ�صا�صية يف  فيها ب�صفة  الزيادة 

)املمنوحة داخل قطر(، حيث ارتفعت بقيمة  23.1 مليار ريال، اأو ما 

236.6 مليار ريال يف نهاية عام  10.8٪، لي�صل ر�صيدها اإىل  ن�صبته 

2010م، مقابل زيادة بقيمة 46.9 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 28.1٪ يف 

نهاية العام ال�صابق. 

الأجنبية بالعملة  قطر  داخل  املمنوحة  الئتمانية  • الت�صهيالت 
�صهد العام احلاىل ارتفاع فى قيمة الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة 

بالعملة الأجنبية بلغ ما يعادل 18.9 مليار ريال اأو مبا ن�صبته ٪49.3  ، 

وذلك بعد اأن تراجع ذلك النوع من الت�صهيالت الئتمانية بقيمة قدرها 

15.8 مليار ريال يف نهاية عام 2009م، اأو ما ن�صبته29.1٪ . وبذلك 

فقد ارتفعت اأهميتها الن�صبية فى اإجماىل الت�صهيالت الئتمانية داخل 

قرابة  اإىل  2009م،  عام  نهاية  يف   ٪15.2 مقدارها  ح�صة  من  قطر 

19.5٪ يف نهاية عام التقرير.

1. Domestic Credit Facilities (inside Qatar)
Domestic credit facilities increased by QR 42 billion, 

recording a growth of 16.7% by the end of 2010, to reach 
QR 293.9 billion by the end of the year of the report, 
representing 51.8% of the consolidated balance sheet of 
commercial banks. These facilities have increased by QR 
31.1 billion, recording a growth of 14.1% by the end of 
2009, to reach QR 251.9 billion by the end of the year of 
the report, representing 53.8% of the consolidated balance 
sheet of commercial banks.

The following paragraphs provide a brief regarding 
developments of banks’ domestic credit facilities in 2010: 

A- Currency Classification of Credit Facilities 
• Domestic Credit Facilities in Qatari Riyal 

Credit classification according to currency indicates an 
increase of credits in local currency (granted inside Qatar), 
whereas it increased by QR 23.1 billion, up by 10.8%, 
reaching QR 236.6 billion at the end of 2010, compared to 
an increase of QR 46.9 billion, up by 28.1% by the end of 
last year. 

• Credits in Foreign Currencies inside Qatar 
Credits denominated in foreign currencies increased 

this year by QR 18.9 billion at 49.3% after they witnessed 
a decrease by QR 15.8 billion by the end of 2009, at 29.1%. 
Thus, the relative share of credit facilities in foreign 
currencies to the total credit facilities granted in Qatar 
increased from 15.2% at the end of 2009 to 19.5% by the 
end of the year of this report.

جدول رقم )16-4(
االئتمان المحلي حسب نوع العملة 

البيان

Change التغري

201020092008Items
%

قيمة 

Value

بالعملة املحلية

بالعمالت الأجنبية

10.8

49.3

23,093.4

18,910.7

23,6617.2

57,302.8

213,523.8

38,392.1

166,624.4

54,182.9

Domestic Credit in Qatari Riyal

Domestic Credit in Foreign Currencies

16.742,004.1293,920.0251,915.9220,807.3Total Domestic Credit�إجمايل �لت�سهيالت �الئتمانية د�خل قطر

Table (4-16) 
Domestic Credit by Currency

QR Million  مليون ريال
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ب. الت�سهيالت الئتمانية ح�سب الن�ساط القت�سادي

ي�صتحوذ  زال  ما  اخلا�س  القطاع  اأن   )16-4( رقــم  جــدول  يبني 

على اجلانب الأكر من  الت�صهيالت الئتمانية املحلية، على الرغم من 

انخفا�س ح�صته للعام الثانى وذلك  بن�صبة 5.5٪، حيث بلغت 190.9 

الئتمانية  الت�صهيالت  اإجمايل  من   ٪64.9 ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليار 

املحلية يف نهاية عام 2010م، مقابل 177.5 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 

70.4٪ يف نهاية العام ال�صابق.وقد يعزى جانب من الرتاجع فى ح�صة 

ثم  ومن  املحلية  الئتمانية  الت�صهيالت  اإجماىل  من  اخلا�س  القطاع 

معدلت منوة مقارنة بعام 2009م ، اىل الرتاجع فى قيم ومعدلت منو 

الئتمان املمنوح لقطاعى اخلدمات والقطاعات الأخرى .

اإجمايل  مــن   ٪31.9 حــوايل  على  اخلــا�ــس  القطاع  ح�صل  وقــد 

الزيادة يف الت�صهيالت الئتمانية املحلية يف نهاية عام 2010م،  وبقيمة 

13.4 مليار ريال، يف حني اأنه ا�صتحوذ على حوايل 55.4٪ من اإجمايل 

الزيادة يف الت�صهيالت الئتمانية املحلية يف نهاية عام 2009م، وبقيمة 

17.2 مليار ريال. وقد جاءت الزيادة يف الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة 

للقطاع اخلا�س خالل عام 2010م كنتيجة اأ�صا�صية ملا يلي:

ال�صنوات  خالل  م�صهودًا  منوًا  والأرا�صي  العقارات  قطاع  • حقق 
6.2 مليار  التجزئة. فقد ارتفع من  اإقرا�س  القليلة املا�صية يف جمال 

ريال يف  2005م اإىل  51 مليار ريال يف دي�صمر 2010م. وقد �صكل قطاع 

B- Domestic credit classification according to 
economic activity 

Table (4-16) indicates that the private sector still 
acquires the majority of domestic credit facilities despite 
the decrease of its share for the second consecutive year 
by 5.5%, whereas it reached QR 190.9 billion, representing 
64.9% of the total domestic credit extended at the end of 
2010 compared to QR 177.5 billion or 70.4% in the previous 
year. The decline in the private sector’s share in the total 
domestic credit facilities and the growth rates thereof 
compared to 2009 may be partially attributed to the decline 
in the values and rates of growth of the credit extended to 
the service sector and other sectors.

Credit to private sector accounted for 31.9% of the 
total increase in domestic credit facilities at the end of 
2010 and amounted to QR 13.4 billion compared to 55.4% 
of the total increase in domestic credit facilities at the end 
of 2009 at the amount of QR 17.2 billion. The increase in 
domestic credit facilities extended to the private sector 
during 2010 can be considered as a result of the following:

• The real estate segment has witnessed phenomenal 
growth over the past few years in the area of retail lending. 
From QR 6.2 billion in 2005, outstanding credit to the real 

�سكل رقم )4 – 12(

الئتمان املحلي ح�سب نوع العملة

Figure No. (4-12) 
Domestic Credit by Currency
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estate stood at QR 51 billion in December 2010. The real 
estate sector accounted for a share of 26.7% of the total 
volume of credit facilities granted to the private sector 
at the end of 2010, and 79.2% of the increase in credits 
extended to the private sector during the same year. At the 
end of 2009, the real estate segment accounted for a share 
of 22.8% of the total volume of credit facilities granted 
to the private sector and 23% of the increase in credits 
extended to the private sector during the same year.

• Loans granted by commercial banks to the 
Construction Sector increased in 2010 by QR 5.4 billion, 
up by 41.8% to reach QR 18.4 billion. At the end of 2009, 
it recorded an increase of QR 1.5 billion, up by 13.4%. 
Thus, its relative share of total domestic credit facilities 
increased from 7.3% in 2009 to 9.6% in 2010. 

• Loans granted by commercial banks to the Industry 
Sector has also increased as after the volume of credit 
facilities granted to this sector decreased in 2009 by QR 25 
million, it increased during 2010 up to QR 1.1 billion, at the 
rate of 20.3% to reach around 3.5% of the total domestic 
credit facilities granted in 2010. 

On the other hand, the relative share of credit facilities 
granted to the public sector in the total domestic credit 
facilities increased from 29.6% registered at year-end 
2009 to 35.1% at year-end 2010 due to the increase in the 
domestic credit granted to the sector by QR 28.6 billion 
in 2010, up by 38.4%. A break-up analysis of the credit to 
this sector indicates an increase in government credits by 
QR 1.6 billion, up by 4.6%; an increase in semi-government 
institutions credits by QR 2.8 billion, up by 21%; and an 
increase in the government institutions credits by QR 24.2 
billion, up by 92.1% after they witnessed a decrease by QR 
10.5 billion or 28.6% in 2009. 

العقارات والأرا�صي ما ن�صبته 26.7٪ من حجم الت�صهيالت الئتمانية 

الزيادة  79.2٪ من  و  2010م،  للقطاع اخلا�س يف نهاية عام  املقدمة 

فقد  وللمقارنة،  نف�صه.  للعام  اخلا�س  للقطاع  املقدمة  الت�صهيالت  يف 

�صكل قطاع العقارات والأرا�صي ما ن�صبته 22.8٪ من حجم الت�صهيالت 

من   ٪23 و  2009م،  عام  نهاية  يف  اخلا�س  للقطاع  املقدمة  الئتمانية 

الزيادة يف الت�صهيالت املقدمة للقطاع اخلا�س للعام نف�صه

لقطاع  املمنوح  التمويل  ن�صاط  يف  التجارية  البنوك  تو�صع   •
املمنوحة  الئتمانية  الت�صهيالت  ارتفعت  حيث  2010م،  عام  املقاولون 

41.8٪، لت�صل اإىل  اأو ما ن�صبته  5.4 مليار ريال،  لهذا القطاع بقيمة 

م�صتوى 18.4 مليار ريال ، مقابل زيادة بلغت 1.5 مليار ريال يف نهاية 

الن�صبية  الأهمية  ارتفعت  ولهذا   .٪13.4 ن�صبته  ما  اأو  2009م،  عام 

للقطاع اخلا�س من  الت�صهيالت الئتمانية  اإجمايل  القطاع  من  لذلك 

7.3٪ عام 2009م اإىل 9.6٪ عام 2010م. 

متويلة  ن�صاط  فى  تو�صعا  الأخر  هو  ال�صناعة  قطاع  �صهد  • كما 
الت�صهيالت  حجم  انخف�س  اأن  فبعد  التجارية.  البنوك  جانب  مــن 

25 مليون ريال، �صهد عام  2009م مبقدار  الئتمانيه املمنوحة له عام 

1.1 مليار ريال وبن�صبة  بلغت  الت�صهيالت  تلك  2010 زيادة فى حجم 

من   ٪3.5 قرابة  القطاع  لذلك  املمنوح  التمويل  لي�صكل   ،٪20.3 منو 

حجم الت�صهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�س فى عام 2010م . 

الئتمانية  للت�صهيالت  الن�صبية  الأهمية  ارتفعت  اأخرى،  ناحية  من 

املحلية  الئتمانية  الت�صهيالت  اإجــمــايل  من  العام  للقطاع  املمنوحة 

يف   ٪  29.6 ن�صبة  �صكلت  اأن  بعد  2010م،  عام  نهاية  يف   ٪35.1 اإىل 

القطاع  لهذا  املقدم  الئتمان  يف  لزيادة  نتيجة  ال�صابق،  العام  نهاية 

2010م.  نهاية عام  38.4٪ يف  ن�صبته  اأو ما  ريال،  28.6 مليار  بقيمة 

الئتمانية  الت�صهيالت  يف  للزيادة  كمح�صلة  الزيادة  هذه  جاءت  وقد 

املمنوحة للحكومة اأ�صا�صًا بقيمة  1.6 مليار ريال، اأو ما ن�صبته  ٪4.6، 

وللموؤ�ص�صات �صبه احلكومية بقيمة 2.8 مليار ريال، اأو ما ن�صبته ٪21، 

اأما الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة للموؤ�ص�صات احلكومية فقد ارتفعت 

بقيمة 24.2 مليار ريال اأو مبا ن�صبته 92.1٪ ، بعد اأن تراجعت بقيمة 

10.5 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 28.6٪ فى عام 2009م.
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البيان

التغري

201020092008Items
%

قيمة

Value

38.428,600.8103,058.074,457.260,589.4Public Sector�لقطاع �لعام

4.61,580.736,303.134,722.413,205.9Governmentاحلكومة

92.124,186.350,452.226,265.936,794.6Government Institutionsاملوؤ�ص�صات احلكومية

21.02,833.816,302.713,468.910,588.9Semi-Government Institutionsاملوؤ�ص�صات �صبه احلكومية

7.613,403.4190,862.1177,458.7160,217.9Private Sector�لقطاع �خلا�س

0.8189.424,875.224,685.821,884.3General Tradeالتجارة العامة

20.31,122.56,648.25,525.75,500.8Industryال�صناعة

41.85,422.718,410.612,987.911,454.2Constructionاملقاولت

26.210,610.951,041.840,430.933,278.9Real Estateالعقارات

6.63,499.656,735.253,235.656,771.0Consumptionال�صتهالك

1,630.629,541.131,171.726,440.6Services -5.2 -اخلدمات

5,811.13,610.09,421.14,888.1Other Sectors -61.7 -قطاعات اأخرى

16.742,004.2293,920.1251,915.9220,807.3Total Domestic Credit�إجمايل �لت�سهيالت �الئتمانية د�خل قطر

جدول رقم )17-4(
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

Table (4-17)
Domestic Credit by Economic Activity

QR Million  مليون ريال

�سكل رقم )4 – 13(

الئتمان املحلي ح�سب الن�ساط القت�سادي

Figure No. (4-13)
Domestic Credit by Economic Activity

اخلدمات
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2. حمفظة الأوراق املالية يف البنوك:

ارتفعت قيمة حمفظة الأوراق املالية التي متلكها البنوك التجارية 

العاملة يف قطر بقيمة 12.2 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 24٪، والتي و�صلت 

قيمتها يف نهاية عام التقرير اإىل 62.8 مليار ريال، مقابل  50.6  مليار 

ريال، وزيادة بلغت 20 مليار ريال يف نهاية العام ال�صابق، لرتتفع بذلك 

اإىل  ال�صابق  العام   ٪7.6 من  البنوك  موجودات  اإجمايل  من  ن�صبتها 

11.1٪ يف نهاية عام 2010م. وقد جاءت تلك الزيادة كنتيجة ملا يلي:

• زيادة قيمة حمفظة البنوك من "الأوراق املالية املحلية"  بقيمة  
2010م،  عام  نهاية  يف   ،٪28.2 ن�صبته  ما  اأو  تقريبا،  ريال  مليار   11

106.6 ٪ ، يف نهاية  ن�صبته  اأو ما  20 مليار ريال،  مقابل زيادة بقيمة 

العام ال�صابق. 

الأجنبية"  املالية  "الأوراق  من  البنوك  حمفظة  قيمة  زيــادة   •
بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا ، اأو ما ن�صبته 10٪ فى نهاية عام 2010 ، 

وذلك فى مقابل تراجع بقيمة 126.7 مليون ريال، اأو ما ن�صبته ٪1.1، 

تلك  مكونات  كافه  2010م  عــام  اأرتفعت  فقد  2009م.  عــام  بنهاية 

املحفظة عدا مكون وحيد هو "الأ�صهم الأجنبية " التى انخف�صت بن�صبه 

" ال�صندات الأخرى" باأكر قيمة مقارنة مع باقى  . وارتفعت   ٪20.3

مكونات حمفظة الأوراق املالية الأجنبية وهى 558.6 مليون ريال . 

2. Banks’ Securities Portfolio
The commercial banks’ portfolio of securities increased 

by QR 12.2 billion, up by 24%, reaching QR 62.8 billion by 
the end of the year of the report, compared to an increase 
of QR 50.6 billion, to QR 20 billion by the end of the previous 
year. Thus its relative importance to banks total assets 
has increased from 7.6% in the previous year to 11.1% by 
the end of 2010. This increase can be attributed to the 
following:

• Increase in domestic financial securities by QR 11 
billion by the end of 2010, up by 28.2%, compared to an 
increase of QR 20 billion, up by 106.6%, by the end of 2009. 

• Banks’ foreign securities increased by QR 1.2 billion 
at 10% by the end of 2010, compared to a decrease of QR 
126.7 billion at 1.1% in 2009. All the portfolio’s components 
increased except the “Foreign Shares”, which declined by 
20.3%. The “Other Bonds” realized the biggest increase 
compared to the other components of the foreign securities 
portfolio as they increased by QR 558.6 million. 
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3. املوجودات النقدية:

ارتفعت املوجودات النقدية لدى البنوك التجارية، والتي ت�صمل كل 

هو  م�صبوق  غري  مبقدار  امل�صرف،  لدى  البنوك  واأر�صدة  النقدية  من 

45.7 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 113.8٪ يف نهاية عام 2010م،  لت�صل 

اإىل 85.9 مليار ريال، ومبقدار 21.9  مليار ريال، اأو ما ن�صبته ٪119.6 

يف العام ال�صابق لت�صل اإىل م�صتوى 40.2 مليار ريال. لرتتفع على اأثر 

فى   ٪4.6 من  املوجودات  اإجماىل  اىل  النقدية  املوجودات  ن�صبه  ذلك 

عام 2009م ، اىل 15.1٪ عام 2010م.

املوجودات  اإجمايل  غالبية  امل�صرف  لــدى  الأر�ــصــدة  �صكلت  وقــد 

بلغت  ــد  2010م.وق عام  نهاية  يف   ٪97.3 ح�صتها  تبلغ  حيث  النقدية 

عام  نهاية  يف   ٪117.9 ن�صبته  ما  الأر�صدة  تلك  يف  الزيادة  معدلت 

التقرير، مقابل ن�صبة 131.6٪ العام ال�صابق.

3. Cash Assets 
The commercial banks’ cash assets, which include 

both cash in hand plus balances held at QCB recorded an 
unprecedented increase of QR 45.7 billion by the end of 
2010, up by 113.8%, to QR 85.9 billion, compared to QR 
21.9 billion, at 119.6% in 2009 to QR 40.2 billion. Thus, 
cash assets to total assets increased from 4.6% in 2009 
to 15.1% in 2010.

Balances at QCB represented the majority of the cash 
assets with a share of 97.3% by the end of 2010. The ratio 
of increase in these balances stood at 117.9% by the end of 
the year of the report, compared to 131.6% in 2009.

جدول رقم )18-4(
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

QR Million  مليون ريال

البيان

التغري 

Change
201020092008Items

%
 القيمة

Value

�الأور�ق �ملالية �ملحلية 

اأوراق حكومية

م�صرف قطر املركزي

�صندات اأخرى

اأ�صهم

اأخرى

  �إجمايل �الأور�ق �ملالية �ملحلية

�الأور�ق �ملالية �الأجنبية

اأوراق حكومية

�صندات اأخرى

اأ�صهم

اأخرى

  �إجمايل �الأور�ق �ملالية �الأجنبية

�إجمايل حمفظة �الأور�ق �ملالية

ن�سبة حمفظة �الأور�ق �ملالية للموجود�ت )%(

38.1

- 34.3

68.3

57.1

6.7

28.2

6.4

10.7

- 20.3

35.1

10.0

24.0

-

10,684.7

- 2,097.8

1,873.3

434.9

85.0

10,980.1

299.7

558.6

- 125.7

446.4

1,179.0

12,159.1

3.2

38,700.5

4,019.6

4,616.5

1,197.1

1,362.8

49,896.5

4,970.8

5,763.3

493.1

1,716.9

12,944.1

62,840.6

11.1

28,015.8

6,117.4

2,743.2

762.2

1,277.8

38,916.4

4,671.1

5,204.7

618.8

1,270.5

11,765.1

50,681.5

7.6

4,963.3

4,925.2

1,560.0

5,737.8

1,649.4

18,835.7

3,646.7

6,379.3

778.7

1,087.1

11,891.8

30,727.5

8.3

Domestic Securities

Governments Securities

QCB

Other Bonds

Shares

Others

Total Domestic Securities

Foreign Securities

Government Securities

Other Bonds

Shares

Other

Total Foreign Securities

Total Portfolio of Financial Assets

Ratio of Financial Assets Portfolio (%)

Table (4-18)
Commercial Banks’ Securities Portfolio
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وتعزى تلك الزيادة يف اأر�صدة البنوك لدى امل�صرف املركزي اإىل 

عامل رئي�صي هو ارتفاع ودائع عمليات QMR بحوايل 37.7 مليار ريال، 

اأو ما ن�صبته 142.8٪ مقابل زيادة يف العام ال�صابق قدرها 20.8مليار 

ريال. وقد �صهد فائ�س الأر�صدة الحتياطية زيادة بحواىل 4.7 مليار 

ريال اأو ما ن�صبته 2541.7٪ ليبلغ 4.9 مليار ريال ، وذلك بعد اأن تراجع 

فى العام ال�صابق بحوايل 721 مليون ريال، اأو ما ن�صبته ٪79.5. 

This increase was mainly due to an increase in QMR 
deposits by QR 37.7 billion, up to 142.8%, compared to an 
increase in 2009 by QR 20.8 billion. The excess reserves 
increased by QR 4.7 billion or 2541.7% to reach QR 4.9 
billion after they declined in the previous year by QR 721 
million or 79.5%.

QR Million  مليون ريال

جدول رقم )19-4(
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

البيان

التغري 

Change
201020092008Items

%
القيمة 

Value

النقدية

اأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي

احتياطي اإلزامي

ودائع عمليات ال�صوق النقدي

فائ�س الأر�صدة الحتياطية

�إجمايل �ملوجود�ت �لنقدية

ن�سبة �ملوجود�ت �لنقدية �إىل �إجمايل 

�ملوجود�ت )%(

26.8

117.9

24.4

142.8

1,972.2

113.8

-

481.9

45,217.3

2,870.3

37,663.1

4,683.9

45,699.2

4.0

2,282.8

83,578.6

14,611.0

64,046.2

4,921.4

85,861.4

15.1

1,800.9

38,361.3

11,740.7

26,383.1

237.5

40,162.2

4.6

1,725.9

16,561.7

10,033.5

5,621.0

907.2

18,287.6

8.9

Cash 
Balances with QCB

Required Reserves

QMR Deposits

Excess Reserves

Total Cash Assets 
Ratio of Cash Assets/ Total 

Assets(%)

Table (4-19) 
Cash Assets of Commercial Banks

ثانيًا: املطلوبات

خم�ص�صات  عدا   ( عامة  ب�صفة  املطلوبات  بنود  جميع  �صاهمت 

الديون ( يف حتقيق الزيادة التي �صهدها اإجمايل املطلوبات خالل عام 

2010م، والتي كان من  اأهمها الزيادة يف حجم الودائع بقيمة 61مليار 

ريال، وبند املطلوبات الأخرى بقيمة 15 مليار ريال ، وحقوق امل�صاهمني 

بقيمة 9.6 مليار ريال. واأخريًا الأر�صدة امل�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات 

املالية بقيمة 8.7 مليار ريال .

وفيما يلي عر�س لأهم التغريات التي طراأت على جانب املطلوبات:

1. ودائع العمالء:

بقيمة  التجارية  البنوك  لــدى  العمالء  ودائـــع  اأر�ــصــدة  زادت 

مبا  اأو  ال�صابق،  العام  نهاية  يف  عليه  كانت  عما  ريــال  مليار   59.9

ن�صبته 24.3٪، لت�صل اإىل م�صتوى 306.8 مليار ريال يف نهاية عام 

لرتتفع  ال�صابق.  العام  نهاية  ريال يف  مليار   246.9 مقابل  2010م، 

بذلك ن�صبتها اإىل اإجمايل املركز املايل املجمع للبنوك التجارية من 

52.8٪ تقريبا عام 2009م اىل حواىل 54.1٪ فى نهاية عام 2010م 

Second: Liabilities
All liability items contributed, in general (except loans 

provisions for debts), to the increase of banks’ total 
liabilities in 2010, most important of which were increases 
in customers’ deposits by QR 61 billion, other liabilities by 
QR 15 billion, shareholders’ equity by QR 9.6 billion and 
finally balances due to banks and other financial institutions 
by QR 8.7 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 59.9 billion, up by 24.3%, to QR 306.8 
billion by the end of 2010, compared to QR 246.9 billion 
in 2009. The ratio of customer deposits balances to total 
consolidated financial statement of commercial banks 
increased from 52.8% in 2009 to 54.1% at the end of 2010.
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اأ. ت�سنيف الودائع وفقًا لآجالها:

بلغ ر�صيد الودائع حتت الطلب لدى البنوك التجارية 86.3 مليار 

ريال يف نهاية عام 2010م، حمققًا بذلك زيادة بقيمة  17 مليار ريال، 

اأو ما ن�صبته  24.6٪. وبذلك فاإن الأهمية الن�صبية للودائع حتت الطلب 

الذى   امل�صتوى  نف�س  على  تقريبا  ا�صتقرت  العمالء  ودائع  اإجمايل  اإىل 

كانت علية فى العام ال�صابق وهو  28.1 ٪. وحققت الودائع الدخارية 

خالل عام 2010م معدل منو مرتفع و�صل اىل 32.2٪ مقابل 10٪ فقط 

 ، ريال  مليار   15.9 حواىل  اىل  قيمتها  بذلك  لرتتفع   ، ال�صابق  العام 

مقارنة مع قرابة 12 مليار ريال عام 2009م .

ارتفاعًا ملحوظًا  الودائع لآجل قد حققت  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

خالل عام 2010م، بلغت قيمته  39.1 مليار ريال تقريبًا، اأو ما ن�صبته 

23.6٪، مقارنة بزيادة بلغت 34مليار ريال العام ال�صابق. اإل اأن ن�صبتها 

اإىل اإجمايل ودائع العمالء قد انخف�صت من 67.1٪ العام ال�صابق اإىل 

حققتة  مما  اأقــل  منو  ملعدلت  حتقيقها  حيث   ، احلــايل  العام   ٪66.7

الودائع الدخارية والودائع حتت الطلب.

A. Bank Customers’ Deposits by Maturity
Customers’ demand deposit balances at commercial banks 
reached QR 86.3 billion by the end of 2010, an increase 
of QR 17 billion at 24.6%. As such, the ratio of demand 
deposits to total deposits settled almost at the same level 
it reached during the previous year i.e. 28.1%. Savings 
deposits increased in 2010 by 32.2% compared to 10% only 
the previous year to reach around QR 15.9 billion compared 
to QR 12 billion in 2009.

On the other hand, time deposits achieved a remarkable 
increase in 2010 by QR 39.1 billion at 23.6%, compared to 
QR 34 billion in the previous year. However, time deposits 
ratio to total customers’ deposits decreased from 67.1% 
in 2009 to 66.7% in 2010 as they achieved lower growth 
rates, which fell below the rates achieved by both saving 
and demand deposits.

جدول رقم )20-4(
تصنيف الودائع وفقًا آلجالها وحسب نوع العملة

البيان

Change التغري

201020092008Items
%

قيمة 

Value

�إجمايل �لود�ئع

ودائع حتت الطلب

ودائع ادخارية

ودائع لأجل

بالعملة �ملحلية

حتت الطلب

ودائع ادخارية

ودائع لأجل

بالعمالت �الأجنبية

حتت الطلب

ودائع ادخارية

ودائع لأجل

24.3

24.6

32.2

23.6

31.6

32.4

31.5

31.3

- 4.6

4.3

69.6

- 10.8

59,925.8

17,010.0

3,864.0

39,051.8

62,232.2

16,177.6

3,703.5

42,351.1

- 2,306.4

832.4

160.5

- 3,299.3

306,787.6

86,268.2

15,850.7

204,668.7

259,053.9

66,063.4

15,459.5

177,531.0

47,733.7

20,204.8

391.2

27,137.7

246,861.8

69,258.2

11,986.7

165,616.9

196,821.7

49,885.8

11,756.0

135,179.9

50,040.1

19,372.4

230.7

30,437.0

212,479.1

69,978.7

10,895.7

131,604.7

140,301.6

47,815.8

10,825.8

81,660.0

72,177.5

22,162.9

69.9

49,944.7

Total Deposits

Demand Deposits
Saving Deposits

Time Deposits

QR Deposits

Demand Deposits

Saving Deposits

Time Deposits

Foreign Currencies Deposits

Demand Deposits

Saving Deposits

Time Deposits

QR Million  مليون ريال

Table (4-20)
Maturity and Currency Classification of 
Customer Deposits
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�سكل رقم )4 – 14(

ت�سنيف الودائع ح�سب نوع العملة

Figure No. (4-14)
Deposits by Currency

Local Currency Foreign Currency

ب. ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب نوع العملة:

بلغت اأر�صدة العمالء بالعملة املحلية 259.1 مليار ريال يف نهاية 

عام 2010م، اأي بزيادة قيمتها 62.2 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 31.6 ٪، 

مقابل 196.8 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 40.3٪ يف نهاية العام ال�صابق. 

اإجمايل  من   ٪  84.4 املحلية حوايل  بالعملة  الودائع  بلغت ح�صة  وقد 

اأر�صدة ودائع العمالء يف نهاية العام احلاىل، مقابل 79.7٪ يف نهاية 

عام 2009م.

بالعمالت  الــودائــع  منــو  معدل  ا�صتمر  فقد  اأخـــرى،  ناحية  ومــن 

2009م ،  الأجنبية يف التباطوؤ، ولكن مبعدل اأقل من امل�صاهد فى عام 

حيث انخف�س خالل عام 2010م بن�صبة 4.6٪ ، وذلك بعد اأن بلغ معدًل 

�صالبًا مقداره 30.7٪، فى نهاية عام 2009م .

  47.7 اإىل  اأجنبية  بعمالت  املحررة  الودائع  اأر�صدة  و�صلت  وبهذا 

مليار ريال، و�صكلت حوايل 15.6٪ من اإجمايل الودائع، مقابل 50مليار 

ريال، وح�صة بلغت حوايل 20.3 ٪ من اإجمايل اأر�صدة الودائع يف نهاية 

قيمة  بالهبوط يف  الأجنبية  بالعملة  الودائع  تاأثرت  فقد  ال�صابق.  العام 

الودائع لأجل البالغ 3.3 مليار ريال، ومبا ن�صبته 10.8 ٪.

B. Bank customer deposits by currency 
Customer deposits denominated in Qatari Riyal reached 

QR 259.1 billion at the end of 2010, an increase of QR 62.2 
billion, up to 31.6% compared to QR 196.8 billion at 40.3% 
by the end of the previous year. Qatari Riyal denominated 
deposits share reached 84.4% of the total deposits at the 
end of 2010, compared to 79.7% at the end of 2009.

On the other hand, deposits denominated in foreign 
currencies continued to decelerate but at a lower rate than 
in 2009 as they decreased in 2010 by 4.6%, compared to a 
negative increase of 30.7% in 2009. 

Thus the outstanding balance reached QR 47.7 billion, 
constituting 15.6% of the total deposits, compared to QR 
50 billion, with a relative share of 20.3% in 2009. The 
foreign currencies deposits was affected by the decline in 
the time deposits by QR 3.3 billion, at 10.8%. 
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ج. ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب الن�ساط القت�سادي:

يت�صح من اجلدول رقم )4-21( اأن اأر�صدة ودائع القطاع اخلا�س ل تزال 

ت�صتاأثر باجلانب الأكر من اإجمايل اأر�صدة الودائع البنكية، حيث بلغت 

2009م،  156.7 مليار ريال فى عام  قرابة 205 مليار ريال مقارنة مع 

العمالء  ودائــع  اأر�صدة  اإجمايل  من   ٪66.8 احلــاىل  العام  �صكلت  كما 

مقارنة مع ما ن�صبتة حوايل 63.5٪ يف نهاية عام 2009م. كما بلغت قيمة 

م�صاهمة القطاع اخلا�س يف اإجمايل الزيادة يف اأر�صدة ودائع العمالء، 

خالل عام 2010م، حوايل 48.4 مليار ريال، لتنمو اأر�صدة ودائع القطاع 

القطاع  �صركات  ودائــع  يف  الزيادة  بلغت  وقد   .  ٪30.9 مبعدل  اخلا�س 

زيادة  مقابل   ،٪32.1 ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليار   27.8 حواىل  اخلا�س 

بلغت 30.1 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 53.4 ٪، خالل العام ال�صابق. اأما 

الزيادة يف ودائع الأفراد فبلغت 20.6 مليار ريال، اأو ما ن�صبته ٪29.3، 

خالل عام 2010م مقابل 4.4  مليار ريال، اأو ما ن�صبته 6.6 ٪، يف العام 

ال�صابق. وا�صتمرت "ودائع غري املقيمني" يف الرتفاع ب�صكل لفت للنظر 

للعام ال�صابع على التوايل، حيث ارتفعت خالل عام 2010م بقيمة 7.7 

مليار ريال، اأو ما ن�صبته 34.8 ٪، لت�صل اأر�صدتها اإىل 29.7 مليار ريال 

يف نهاية العام، مقابل ارتفاع بلغت قيمته 7.6 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 

52.6 ٪، حيث كانت اأر�صدتها عند م�صتوى 22 مليار ريال يف نهاية العام 

العام  القطاع  ودائــع  اأر�صدة  ارتفعت  فقد  اأخــرى،  ناحية  ومن  ال�صابق. 

5.7٪ فى نهاية العام احلاىل ،  اأو ما ن�صبتة  3.9 مليار ريال ،  بحواىل 

يف   ٪10.1 ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليار   7.7 بحوايل  تراجعها  بعد  وذلك 

 ، احلاىل  العام  حدثت  التى  الزيادة  معظم  وترجع  2009م.  عام  نهاية 

تلك  �صهدت  اأن  فبعد  احلكوميه.  الودائع  على  طراأت  التى  الزيادة  اىل 

الأر�صدة تراجعًا فى عام 2009م بقيمة اأربعة مليارات ريال، اأو ما ن�صبته 

العام  لرتتفع  اأخــرى،  مرة  زيادتها  احلكومية  الودائع  عــاودت   ،٪20.6

تلك  لت�صكل   ،  ٪19.9 ن�صبته  ما  اأو  ريال،  مليارات  ثالثة  قرابة  احلاىل 

الزيادة حواىل 79٪ من اإجماىل الزيادات التى طراأت على ودائع القطاع 

العام باأكمله. كذلك فقد ارتفعت قيمة ودائع املوؤ�ص�صات �صبه احلكومية 

مبا يعادل 1.5 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 7.4٪ العام احلاىل .

املوؤ�ص�صات احلكومية بع�س النخفا�س خالل  وقد طراأ على ودائع 

لرتاجع  ونتيجه  ريــال.  مليون   641 قيمته  بلغت  والــذى  2010م،  عــام 

اأر�صدة الودائع احلكومية، ومنو ودائع القطاع اخلا�س بوترية اأ�صرع من 

جهه اأخرى ، فقد تراجعت الأهمية الن�صبية لودائع "القطاع العام" من 

27.6٪ يف نهاية عام 2009م، اإىل  23.5٪ العام احلايل.

C. Bank Customers’ Deposits by Economic 
Activity 

Table (4-21) illustrates that private sector deposits still 
form the majority of total bank customers’ deposits. The 
outstanding balance of private sector deposits amounted 
to QR 205 billion compared to QR 156.7 billion in 2009, with 
a relative share of 66.8% of the total customers’ deposits 
compared to 63.5% at year-end 2009. Private sector’s 
share in the customer deposits increase in 2010 reached 
QR 48.4 billion at 30.9%, of which the deposits owned by 
private sector companies increased by QR 27.8 billion at 
32.1% compared to an increase of QR 30.1 billion or 53.4% 
in 2009. Deposits by individuals or households increased 
by QR 20.6 billion in 2010, up by 29.3%, compared to an 
increase of QR 4.4 billion in 2009, up by 6.6%. “Deposits 
by non-residents” increased substantially, for the seventh 
successive year, recording an increase of QR 7.7 billion, up 
by 34.8% to QR 29.7 billion in 2010. In 2009, these deposits 
increased by QR 7.6, up by 52.6% to QR 22 billion. On the 
other hand, public sector deposits increased by QR 3.9 
billion in 2010, up by 5.7% after they decreased in 2009 
by QR 7.7 billion or 10.1%. The increase in this category of 
deposits came as a result of the increase in government 
institutions’ deposits. These balances actually decreased 
in 2009 by QR 4 billion, down by 20.6%, but then increased 
again in 2010 by QR 3 billion, up by 19.9%. This increase 
constituted around 79% of the total increases in the 
public sector deposits. Deposits from semi-government 
institutions also increased by QR 1.5 billion, up by 7.4% in 
2010. However.

government institutions’ deposits have slightly declined 
in 2010, and amounted to QR 641 million. And as a result 
of the decrease in government institutions’ deposits and 
the faster increase in private sector deposits, the relative 
share of the “public sector” decreased from 27.6% in 2009 
to 23.5% in 2010.
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جدول رقم )21-4(
توزيع الودائع وفقًا لنوع النشاط االقتصادي

QR Million  مليون ريال

البيان

Change التغري

201020092008Items
%

قيمة 

Value
�لقطاع �لعام

  احلكومة

  املوؤ�ص�صات احلكومية

  املوؤ�ص�صات �صبه احلكومية

�لقطاع �خلا�س

  �صركات القطاع اخلا�س

  الأفراد

ود�ئع غري �ملقيمني

�إجمايل �لود�ئع

5.7

19.9

- 1.9

7.4

30.9

32.1

29.3

34.8

24.3

3,893.5

3,074.2

- 641.2

1,460.5

48,372.9

27,776.1

20,596.8

7,659.4

59,925.8

72,071.2

18,485.7

32,276.5

21,309.0

205,035.5

114,207.4

90,828.1

29,680.9

306,787.6

68,177.7

15,411.5

32,917.7

19,848.5

156,662.6

86,431.3

70,231.3

22,021.5

246,861.8

75,835.2

19,413.4

43,104.8

13,317.0

122,215.1

56,347.6

65,867.5

14,428.8

212,479.1

Public Sector Deposits

Government

Government Institutions

Semi-governments institutions

Private Sector Deposits

Private Sector Entreprises

Personal

Non-Residents Deposits

Total Deposits

Table (4-21) 
Deposits by Economic Activity 

�سكل رقم )4 – 15(

الودائع ح�سب الن�ساط القت�سادي

Figure No. (4-15)
Deposits by Economic Activity

Government Government Institutions Semi-governments institutions

Private Sector Entreprises Personal Non-Residents Deposits
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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 9.6 billion in 2010, up by 16%. 
Thus, the shareholders’ equity to total liabilities increased 
from 12.1% at the end of 2009 to 12.3% at the end of the 
year of the report. This increase came as a result of the 
following: 

• The banks’ capitals increased by QR 4.1 billion in 
2010, up by 20.4%. 

• Banks continued to strengthen their statutory 
reserves, which increased by QR 3.5 billion, up by 13.5%; 
and the risk reserve increased by QR 1.2 billion, up by 
29%.  Risk reserves, asset revaluation reserves and other 
reserves have also increased in 2010 compared to the 
previous year, at the total of QR 848 million.

2. حقوق امل�ساهمني:

�صهد بند حقوق امل�صاهمني يف امليزانية املجمعة للبنوك العاملة يف 

بلغت  2010م، حيث  عام  ا�صتمرارًا يف معدلت منوه خالل  دولة قطر 

قيمة الزيادة 9.6 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 16٪، لرتتفع على اأثر ذلك 

نهاية  فى   ٪12.1 من  املطلوبات  اإجماىل  اىل  امل�صاهمني  حقوق  ن�صبة 

هذه  جــاءت  وقــد   . التقرير  عــام  نهاية  فى   ٪12.3 اىل  2009م  عــام 

الزيادة يف نهاية عام 2010م حم�صلة للعوامل التالية:

مليار   4.1 بقيمة  زادت  حيث   ، البنوك  اأموال  روؤو�س  ارتفاع   •
ريال تقريبا، اأو ما ن�صبته  ٪20.4. 

 3.5 بقيمة  القانونية  احتياطياتها  تدعيم  يف  البنوك  • ا�صتمرار 
بقيمة  املحتجزة   الأربــاح  ــادة  وزي  ،٪13.5 ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليار 

الحتياطيات  اأي�صا  و�صهدت   .  ٪29 ن�صبته  ما  اأو  ــال،  ري مليار   1.2

الأ�صول والأخــرى زيادات فى  واإعــادة تقييم  املتعلقة بكل من املخاطر 

عام 2010 مقارنه بالعام ال�صابق بلغت فى جمموعها 848 مليون ريال 

تقريبا .

Banks’ Net Foreign Assets 
Commercial banks "net foreign assets" decreased for 

the fourth successive year as it reached QR -48.1 billion 
in 2010, compared to QR -20 billion in the previous year, 
recording a decline of 141.3% by the end of the year of 
the report. Such decrease in net foreign assets was the 
outcome of the increase in foreign liabilities at an amount 
and a rate that exceeded the foreign assets’ rate as 
detailed in Table (4-23). 

�سايف املوجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية

تراجع م�صتوى ما حتتفظ به البنوك التجارية من "�صايف املوجودات 

الأجنبية" للعام الرابع على التوايل، حيث بلغت نحو 48.1 مليار ريال 

بال�صالب يف نهاية عام التقرير، مقابل 20مليار ريال بال�صالب يف نهاية 

نهاية عام  141.3٪ يف  ن�صبته  انخفا�صًا  بذلك  ال�صابق، حمققة  العام 

نهاية  يف  الأجنبية  املــوجــودات  �صافى  يف  الرتاجع  جاء  وقد  2010م. 

عام 2010م كنتيجة لزيادة املطلوبات الأجنبية بقيمة ومعدل منو اأكر 

يو�صح  الذى  النحو  على  و   ، الأجنبية  للموجودات  بالن�صبة  نظرية  من 

تفا�صيله  اجلدول رقم )23-4(.

البيان

Change التغري

201020092008Items
%

قيمة 

Value

راأ�س املال املدفوع

الحتياطي القانوين

احتياطي اإعادة تقييم الأ�صول

احتياطي املخاطر

احتياطيات اأخرى

قرو�س م�صاندة

اأرباح حمتجزة

�إجمايل حقوق �مل�ساهمني

ن�سبة حقوق �مل�ساهمني �إىل �إجمايل �ملطلوبات )%(

20.4

13.5

160.0

4.0

5.7

0.0

29.0

16.0

-

4,072.9

3,504.7

495.9

138.3

214.2

0.0

1,199.6

9,625.6

0.2

24,066.7

29,435.2

805.9

3,608.2

3,950.6

2,391.5

5,340.6

69,598.7

12.3

19,993.8

25,930.5

310.0

3,469.9

3,736.4

2,391.5

4,141.0

59,973.1

12.1

18,879.3

21,685.1

- 1,653.2

1,857.0

3,392.6

207.5

4,343.2

48,711.5

12.9

Paid up Capital

Legal Reserves

Asset Revaluation

Risk Reserves

Other Reserves

Subordinated Debts

Retained Profits

Total Shareholders’ Equity

Shareholders’ Equity/ Total Liabilities (%)

جدول رقم )22-4(
تفاصيل حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

QR Million  مليون ريال

Table (4-22) 
Banks Shareholders’ Equity Activities
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A. Foreign Assets 
The foreign assets increased during this year by QR 

2.6 billion, up by 3%, compared to a decrease by QR 10.7 
billion in 2009, at 10.8%. This change was basically due to 
the increase of financial investments outside Qatar by QR 
2.4 million, at 9.3%, in addition to the increase of credit 
facilities outside Qatar by QR 2 billion, at 10.8%.The only 
item in assets which marked a decrease was the “Due from 
banks abroad” as it decreased by QR 1.9 million, at 4.4%.

اأ. املوجودات الأجنبية

مبقدار  احلــايل  العام  خــالل  الأجنبية  املــوجــودات  قيمة  ارتفعت 

بقيمة  ال�صابق  العام  تراجع  مقابل   ،٪3 ن�صبته  ما  اأو  ريال،  مليار   2.6

اأ�صا�صا  التغري  وقد جاء هذا   .٪10.8 ن�صبته  ما  اأو  ريال،  مليار   10.7

ب�صبب ارتفاع ال�صتثمارات املالية اخلارجية بقيمة 2.4 مليون ريال، اأو 

2مليار  9.3٪، اإ�صافة اىل زيادًة الئتمان خارج قطر بقيمة  ما ن�صبته 

ريال، اأو ما ن�صبته 10.8٪. اأما البند الوحيد يف املوجودات الذي حقق 

انخفا�س فكان الأر�صدة لدى البنوك الأجنبية بقيمة 1.9 مليون ريال، 

اأو ما ن�صبته ٪4.4.

QR Million  مليون ريال

البيان

Change التغري

201020092008Items
%

قيمة 

Value

�ملوجود�ت �الأجنبية

  نقد يف اخلزينة

  اأر�صدة لدى البنوك الأجنبية

  ا�صتثمارات مالية خارجية

  ائتمان خارج قطر

�ملطلوبات �الأجنبية

  ودائع غري املقيمني

  اأر�صدة للبنوك يف اخلارج

  �صندات واأوراق مالية اأخرى

�سايف �ملوجود�ت �الأجنبية

3.0

53.7

- 4.4

9.3

10.8

28.4

34.8

22.6

73.2

-141.3

2,630.1

140.9

- 1,930.9

2,421.2

1,998.9

30,849.5

7,659.4

17,895.3

5,294.8

- 28,219.4

91,124.8

403.4

41,781.8

28,379.1

20,560.5

139,309.4

29,680.9

97,103.4

12,525.1

- 48,184.6

88,494.7

262.5

43,712.7

25,957.9

18,561.6

108,459.9

22,021.5

79,208.1

7,230.3

- 19,965.2

99,168.5

181.2

50,268.5

26,873.2

21,845.6

86,089.2

14,428.8

67,763.9

3,896.5

13,079.3

Foreign Assets

Cash-in-Vault 

Due from Banks Abroad

Financial Investment Outside Qatar

Credit Facilities Outside Qatar

Foreign Liabilities

Non-Residents Deposits

Due to Banks Abroad

Bonds and Securities

Net Foreign Assets

جدول رقم )23-4(
صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

Table (4-23) 
Net Foreign Assets of Commercial Banks

�سكل رقم )4 – 16(

�سايف املوجودات الجنبية لدى البنوك

Figure No. (4-16)
Bank's Net Foreign Assets

Foreign Assets Foreign liabilities

QR
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ب. املطلوبات الأجنبية

زادت املطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية بقيمة 30.8 مليار ريال، 

اأو ما ن�صبته 28.4٪، يف نهاية عام 2010م، مقابل زيادة بقيمة 22.4 

مليار ريال، اأو ما ن�صبته 26٪ يف نهاية العام ال�صابق. وكانت الزيادة يف 

املطلوبات الأجنبية مركزة يف "الأر�صدة امل�صتحقة للبنوك يف اخلارج" 

التي زادت بقيمة  17.9 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 22.6٪، و ودائع "غري 

املقيمني" التي زادت بقيمة 7.7 مليار ريال، اأو ما ن�صبته ٪34.8.

احل�سابات النظامية لدى البنوك التجارية 

�صهدت  الأن�صطة امل�صنفة  "خارج امليزانية " لدى البنوك التجارية 

لول مرة منذ �صبع �صنوات اإنخفا�صا فى عام 2010م . حيث انخف�صت 

اأر�صدة احل�صابات النظامية لدى البنوك التجارية بحوايل 14.4 مليار 

قيمتها  زيادة  مقابل  2010م،  عام  نهاية  5.8٪ يف  ن�صبته  ما  اأو  ريال، 

30.8 مليار ريال، اأو ما ن�صبته 14.3٪ يف نهاية العام ال�صابق. واأ�صهم 

يف انخفا�س قيمه ومعدل منو احل�صابات النظامية خالل عام 2010م  

املركز  يحتل  البند  فهذا  وامل�صتقات".  الأجلة  "العقود  هو  اأ�صا�صى  بند 

الثاين من حيث الأهمية الن�صبية لإجمايل احل�صابات النظامية يف نهاية 

العام )بعد خطابات ال�صمان( اإل اأن وزنه الن�صبي هذا تراجع لي�صل 

اىل 29.6٪ مقارنة بن�صبة 34.3 ٪ فى عام 2009م، نتيجة لنخفا�س 

ريال  مليار   68.7 اىل  2009م  عام  فى  ريال  مليار   84.8 من  قيمته، 

فى عام 2010م. وقد لطف من حدة النخفا�س فى قيم ومعدلت منو 

على  طراأت  التى  الزياده  التجارية،  البنوك  لدى  النظامية  احل�صابات 

قيمة "اجلزء غري امل�صتخدم من الت�صهيالت الئتمانية". فقد ارتفعت 

مع  مقارنة  2010م  عام  ريــال  مليار   38 قرابة  اىل  البند  ذلك  قيمته 

32.5 مليار فى العام ال�صابق  

B. Banks’ Foreign Liabilities 
Commercial banks’ foreign liabilities increased by QR 

30.8 billion by the end of 2010, up by 28.4%, compared 
to an increase of QR 22.4 billion in 2009, up by 26%.The 
increase in 2010 was concentrated in “balances due to 
foreign banks”, which grew by QR 17.9 billion, up by 22.6%, 
and “non-residents” deposits that increased by QR 7.7 
billion, up by 34.8%.

Banks’ Contra Accounts 
Commercial banks’ “off-balance sheet” activities 

decreased in 2010 for the first time in the past seven years 
as contra accounts balances decreased by QR 14.4 billion 
at 5.8% by the end of 2010, compared to an increase of 
QR 30.8 billion in 2009, up by 14.3%. The decrease in the 
contra accounts growth rate and value in 2010 was due 
to the “forward contracts and derivatives”, which ranked 
as second in terms of the relative importance of the total 
contra accounts at the end of the year (following the 
letters of guarantee). However, the relative weight of this 
item declined to 29.6% compared to 34.3% in 2009, as a 
result of the decline in its value, from QR 84.8 billion in 
2009 to QR 68.7 billion in 2010. The acute decline in the 
contra accounts growth rates and values at commercial 
banks was mitigated by the increase in the "unutilized 
credit facilities" as they increased to QR 38 billion in 2010 
compared to QR 32.5 billion in the previous year.

جدول رقم )24-4(
تفاصيل الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية 

QR Million  مليون ريال

البيان

Change التغري

201020092008Items
%

قيمة 

Value

العتمادات امل�صتندية

خطابات ال�صمان

عقود اآجلة وم�صتقات

اجلزء غري امل�صتخدم من الت�صهيالت الئتمانية

اأخرى

�الإجمايل

 - 0.1

- 1.7 

- 18.9 

17.0

- 15.7 

- 5.7 

- 25.8

- 1,643.7

- 16,060.9

5,523.2

- 2,162.6

14,169.8 -

19,667.0

94,457.4

68,706.9

38,035.1

11,624.1

232,490.5

19,692.8

96,101.1

84,767.8

32,511.9

13,786.7

246,860.3

24,920.2

94,063.1

49,685.4

32,035.2

15,331.3

216,035.2

Letters of Credit (LCs)

Letters of Guarantee

Forward Contracts & Derivatives

Unutilized Credits Facilities

Others

Total

Table (4-24) 
Commercial Banks’ Contra Accounts 
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Banks’ Performance Indicators 

Aiming at maintaining financial stability of the banking 
system, QCB monitors bank performance through certain 
performance indicators, which QCB uses to measure and 
assess the soundness of the whole banking system. These 
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 2010. 

1- Capital Adequacy Criteria 
These ratios 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 2010 indicate the following:

• The ratio of regulatory capital to total assets declined 
from 11.5% at the end of 2009 to 11.1% at the end of 2010. 

• The ratio of regulatory and subordinated capital to 
total assets and risk weighted assets remained stable this 
year compared to 2009.

• The ratio of non-performing loans to regulatory 
capital increased from 1.2% in 2009 to 1.3% in 2010.

2- Assets Quality Criteria 
This group of indicators 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 2010, the ratio of provisions allocated 
by banks against non-performing loans has increased to 
85.1% in 2010 compared to 84.5% in 2009. At the same 
time, the non-performing loans to total loans increased to 
2% in 2010, compared to 1.7% in the previous year. The 
indicators relating to loans provision to total loans ratio 
increased in 2010 compared to year 2009.

معايري تقييم اأداء البنوك

يقوم امل�صرف باإجراء متابعة دورية مل�صتويات اأداء البنوك بهدف 

لذلك  وي�صتخدم  امل�صريف،  للنظام  املــايل  ال�صتقرار  على  احلفاظ 

الغر�س عددًا من املوؤ�صرات املتعارف عليها دوليًا لقيا�س كفاءة و�صالمة 

النظام امل�صريف، والتي ت�صمل كل من معايري كفاية راأ�س املال، جودة 

معايري  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيولة،  م�صتوى  الربحية،  م�صتوى  املوجودات، 

قيا�س مدى كفاءة البنوك يف توظيف املوارد املتاحة لديها. ونعر�س فيما 

يلي اأهم التطورات التي طراأت على اأداء البنوك خالل عام 2010م.

1. معايري كفاية راأ�س املال:

البنوك على امت�صا�س ال�صدمات  املعايري مدى قدرة  تقي�س هذه 

لأن�صطتها  ممار�صتها  نتيجة  لها،  تتعر�س  اأن  ميكن  التي  واخل�صائر 

املال  ــس  راأ� من  كــايف  مب�صتوى  احتفاظها  خــالل  من  وذلــك  املختلفة، 

التزمت  وقد  امل�صاندة.  والقرو�س  املختلفة  باأنواعها  والحتياطيات 

املال  راأ�ــس  لكفاية  اجلديدة  املعايري  بتطبيق  املجال،  هذا  يف  البنوك 

م�صرف  تعليمات  على  بناء  2006م  عام  بداية  من  اعتبارًا  )بــازل2( 

عام  خالل  املال  راأ�ــس  كفاية  موؤ�صرات  متابعة  وت�صري  كزي،  املر  قطر 

2010م اإىل ما يلي:

• انخفا�س ن�صبة راأ�س املال الأ�صا�صي  اإىل اإجمايل املوجودات لت�صل 
اإىل 11.1٪ يف نهاية عام 2010م، مقابل 11.5 ٪ يف العام ال�صابق.

الأ�صا�صي  املال  "راأ�س  الأ�صا�صى" و  املال  " راأ�ــس  ن�صبتى:  ثبات   •
وامل�صاند" اإىل كل من  اإجمايل املوجودات و اإجمايل املوجودات املرجحة 

باأوزان املخاطرعلى الرتتيب ،العام احلاىل مقارنة بعام 2009م.

• ارتفاع ن�صبة �صافى الديون املتعرثة اىل راأ�س املال الأ�صا�صى من 
1.2٪ فى عام 2009م اىل 1.3٪ عام 2010م . 

2. معايري جودة املوجودات:

تقي�س هذه املعايري التطور يف م�صتوى الديون املتعرثة لدى البنوك، 

ووفقًا  الــديــون.  هــذه  ملقابلة  خم�ص�صات  من  تكونه  ما  كفاية  ومــدى 

يتبني  2010م،  عام  املوجودات خالل  موؤ�صرات جودة  تطورات  لتحليل 

البنوك  قبل  من  املَكونة  املخ�ص�صات  تغطية  ن�صبة  يف  ارتفاع  وجــود 

مقابل  2010م  عام  نهاية  يف   ٪85.1 لتبلغ  املتعرثة  القرو�س  ملواجهة 

84.5٪   يف العام ال�صابق، وواكب ذلك ارتفاع يف موؤ�صر ن�صبة القرو�س 

 ٪2 2010م لتبلغ  املتعرثة اإىل اإجمايل حمفظة القرو�س يف نهاية عام 

مقابل1.7 ٪ يف نهاية العام ال�صابق. كذلك �صهد املوؤ�صر املتعلق بن�صبة 

خم�ص�صات القرو�س اإىل اإجمايل القرو�س ، ارتفاعًا هو الأخر يف عام 

التقرير مقارنة بعام 2009م.
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التوزيع القطاعي للت�سهيالت الئتمانية )الرتكز 

الئتماين(:

يتم قيا�س خماطر الرتكز الئتماين للبنوك من خالل حتليل ن�صب 

توزيع الت�صهيالت الئتمانية على الأن�صطة القت�صادية املختلفة، بغر�س 

التعرف على مدى تركز هذه الت�صهيالت على اأن�صطة اقت�صادية معينة، 

وبالتايل احتمال تعر�س البنوك ملخاطر نتيجة للتقلبات التي ميكن اأن 

حتدث على هذه الأن�صطة.

القرو�س  اجتــاه  يالحظ   )25-4( رقــم  اجلــدول  يو�صحه  ملا  وفقًا 

هو  ذلــك  ليكون  متزايد،  مبعدل  الرتــفــاع  اىل  العام  للقطاع  املمنوحة 

التقرير  عــام  فى   ٪35.1 لتبلغ  2006م،  عــام  منذ  لها  العام  ال�صلوك 

مقارنه بن�صبة 29.6٪ عام 2009م . اإل اأن القرو�س املمنوحة للحكومة 

2010م �صهدت بع�س الرتاجع ، لتعك�س بذلك الجتاه امل�صاهد لها  عام 

منذ عام 2008م ، حيث انخف�صت  لت�صل ن�صبتها اإىل اإجمايل حمفظة 

عام   ٪13.8 مقابل  2010م  عــام  نهاية  يف   ٪12.4 حــوايل  القرو�س 

2009م. كما ارتفعت ن�صبة القرو�س للموؤ�ص�صات �صبه احلكومية لت�صبح 

5.6٪ من اإجمايل حمفظة القرو�س يف نهاية عام التقرير، مقابل 5.3 ٪ 

العام ال�صابق.هذا وقد عاودت ن�صبة القرو�س للموؤ�ص�صات احلكومية اىل 

الرتفاع مرة اأخرى فى عام 2010م بعد انخفا�صها عام 2009م، لت�صل 

فى نهاية عام التقرير اىل 17.2٪ مقابل 10.5٪ فى العام الذى �صبقه. 

يالحظ  اخلــا�ــس،  للقطاع  املمنوحة  القرو�س  ن�صبة  وبخ�صو�س 

مقارنة  احلــايل،  العام   ٪64.9 اىل  لت�صل  عــام،  ب�صكل  انخفا�صها 

بذلك  القطاعات  كافه  تاأثرت  وقد  2009م.  عام   ٪70.4 ن�صبة  ما  مع 

النخفا�س عدا القطاع العقارى واملقاولت الذى �صهد ارتفاعا. 

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. 

Table (4-25) shows a mounting trend in the credit 
facilities extended to the public sector by local banks since 
2006 to reach 35.1% in 2010 compared to 29.6% in 2009. 
However, the facilities extended to the government in 2010 
recorded some decline, reflecting the trend witnessed 
since 2008, as their ratio to the total loan portfolio declined 
by about 12.4% at the end of 2010 compared to 13.8% 
in 2009. The ratio of credit facilities extended to semi-
governmental institutions increased to reach 5.6% of the 
total portfolio of loans by the end of year 2010, compared 
to 5.3 in 2009. Loans extended to Government institutions 
rose again in 2010 after falling in 2009, to reach at the end 
of the year of the report 17.2% compared to 10.5% in the 
previous year.

As to loans extended to Private Sector, it is observed 
that they declined in general to reach 64.9% in 2010 
compared to 70.4% in 2009. This decline affected all the 
sectors except the real estate and construction sector, 
which witnessed an increase in this respect.

جدول رقم )25-4(
التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية )التركز االئتماني(

201020092008Itemsالبيان

�لقطاع �لعام

  احلكومة

  موؤ�ص�صات حكومية

  موؤ�ص�صات �صبه حكومية

�لقطاع �خلا�س

  ال�صتهالك 

  التجارة

  اخلدمات

  القطاع العقاري واملقاولت

  اأخرى

35.1

12.4

17.2

5.6

64.9

19.3

8.5

10.1

3.5

23.6

29.6

13.8

10.5

5.3

70.4

21.1

9.8

12.4

5.9

21.2

16.6

6.0

16.6

4.8

72.6

25.7

9.9

12.0

20.3

4.7

Public Sector

Government

Government Institutions

Semi Government Institutions

Private Sector

Consumption

General Trade

Services 

Real Estate and Construction

Other Sectors

Table (4-25) 
Concentration of Credit and the Sectoral 
Distribution of Credits

(%)
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3- Profitability criteria 
The profitability criteria measures banks’ ability to 

gain profits that will strengthen shareholders’ equity and 
distribute cash dividends to them. The profitability criteria 
of commercial banks for 2010 indicate that most of these 
indicators have increased unlike in the previous year, 
in spite of the decline of the “other income” (excluding 
net interest), and the rise in the “wages and salaries to 
other expenses”. The “net interest” to both the average 
total assets and total income for instance increased 
from 2.7% and 40.6% respectively in 2009, to 2.9% and 
48.2% respectively in 2010. The net profit to the average 
shareholders’ equity increased from 19.3% at the end of 
the previous year, to 19.9% at the end of 2010.

4- Liquidity criteria 
These criteria measure the 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 2010 liquidity criteria indicators showed that banks 
continued to maintain an appropriate level of liquid assets. 
The ratio of liquid assets, securities, and cash balances 
with QCB to total assets increased at the end of 2010 
compared to 2009. The liquid assets to liquid liabilities 
ratio increased also from 47% at the end of 2009 to 50.7% 
by the end of 2010. 

Other liquidity indicators also show the general 
decrease in the ratio of total loans to customers’ deposits 
and to total assets in general during this year compared to 
last year.

5- Funds Investment Criteria 
This set of criteria measures 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 2010 indicate the decline of 
funds investment in general. Credit facilities granted to the 
private sector to total loans decreased to reach 67% by the 
end of the year of the report, compared to 72.4% in 2009. 
Similarly, the ratio of loans granted to the private sector to 
the total deposits of this sector decreased from 109.5% at 
the end of 2009 to 89.7% at the end of 2010. The domestic 
credit facilities to total deposits and shareholders’ equity 
indicate a decrease by 78.1% at the end of the year of the 

3. معايري الربحية:

ــاح  اأرب حتقيق  على  البنوك  ــدرة  ق مــدى  الربحية  معايري  تقي�س 

ت�صاعدها على تدعيم حقوق امل�صاهمني لديها، و اإجراء توزيعات نقدية 

منا�صبة على م�صاهميها. وت�صري معايري الربحية للبنوك التجارية عن 

عام 2010م اإىل اجتاه معظم هذه املوؤ�صرات اإىل الرتفاع ، على عك�س 

احلال فى العام ال�صابق ، وذلك على الرغم من النخفا�س الذى حلق 

فى  والرتفاع   ، املح�صلة(  الفوائد  الأخرى)بخالف  الإيــرادات  ن�صبة 

 ، املثال  . فعلى �صبيل  الأخرى  الأجور واملرتبات اىل امل�صروفات  ن�صبة 

اإجماىل  متو�صط  من  كل  اىل  املح�صلة  الفوائد  �صافى  ن�صبتى  ارتفعت 

املوجودات واإجماىل الإيرادات من 2.7٪ و 40.6٪ على الرتتيب عام 

2009م ، اىل 2.9٪ و 48.2٪ على التواىل عام 2010 . وو�صلت ن�صبة 

�صايف الربح اإىل متو�صط حقوق امل�صاهمني من 19.3٪ يف نهاية العام 

ال�صابق، اإىل 19.9 ٪ يف نهاية عام 2010م. 

4. معايري ال�سيولة:

تقي�س هذه املعايري مدى قدرة البنوك على اأن تفي بالتزاماتها جتاه 

ال�صائلة مبا  بن�صبة كافية من املوجودات  العمالء من خالل احتفاظها 

ميكنها من مواجهة اأي حالت �صحب مفاجئ على ودائع العمالء لديها 

خالل فرته زمنية وجيزة.

اإىل  2010م  عام  عن  البنوك  لدى  ال�صيولة  قيا�س  معايري  وت�صري   

املوجودات  من  منا�صب  م�صتوى  على  املحافظة  يف  البنوك  ا�صتمرار 

ال�صائلة  باملوجودات  املتعلقة  الن�صب  ارتفعت  حيث  لديها،  ال�صائلة 

اإجمايل  اإىل  املركزى  امل�صرف  لدى  والأر�صدة  والنقد  املالية  والأوراق 

املوجودات فى نهاية عام التقرير مقارنة مع  نهاية العام ال�صابق. كذلك 

ارتفعت ن�صبه املوجودات ال�صائلة اىل املطلوبات ال�صائلة من ما ن�صبتة 

47٪ عام 2009م اىل 50.7٪ عام 2010م . 

وت�صري معايري ال�صيولة الأخرى، اإىل ا�صتمرار النخفا�س فى ن�صبة 

اإجمايل القرو�س اإىل كل من ودائع العمالء واإجمايل املوجودات ب�صفة 

عامة خالل العام احلايل مقارنة بالعام ال�صابق.

5. معايري التوظيف:

الذاتية  للموارد  البنوك  ا�صتخدام  مدى  التوظيف  معايري  تقي�س 

مراعاة  مع  الأمـــوال،  هــذه  على  العائد  من  يعظم  ب�صكل  لها  املتاحة 

درجة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها. وت�صري معايري قيا�س توظيف 

التوظيف  معدلت  فى  الــرتاجــع  ا�صتمرار  اإىل  2010م  لعام  الأمـــوال 

ب�صفة عامة. فقد �صهدت ن�صبة القرو�س للقطاع اخلا�س من اإجمايل 

القرو�س، تراجعًا لت�صل اإىل 67٪ يف نهاية عام التقرير، مقابل ٪72.4 

العام ال�صابق. كذلك بلغت ن�صبة الت�صهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�س 

من ودائع ذلك القطاع م�صتوى 89.7٪ العام احلايل مقابل ٪109.5 

العام ال�صابق. وت�صري ن�صبة الئتمان املحلي اإىل اإجمايل الودائع وحقوق 

 ٪78.1 اإىل م�صتوى  اإىل النخفا�س، بو�صولها  امل�صاهمني هي الأخرى 
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يف نهاية عام التقرير، مقابل 82،1٪ يف عام 2009م. 

يف حني ا�صتمرت ن�صبة اإجمايل موجودات البنوك بالعمالت الأجنبية 

اإىل اإجمايل املطلوبات بالعملة الأجنبية يف النخفا�س من 103.7٪ يف 

نهاية عام 2008م اإىل 98.7٪ يف نهاية عام 2009م،لت�صل اىل ٪97.2 

عام 2010م ،  وهو ما يعك�س تف�صيل البنوك لتوظيف مواردها املالية يف 

ال�صوق املحلّي ب�صكل اأكر من التوظيف باخلارج.

report compared to 82.1% in 2009.

On the other hand, the ratio of foreign-currency 
denominated total assets to foreign-currency denominated 
total liabilities decreased from 103.7% at the end of 2008 
to 98.7% at the end of 2009 and 97.2% in 2010. The decline 
in this ratio reflects banks’ preference to employ their 
resources in domestic markets rather than abroad.

جدول رقم )26-4(
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

 Table (4-26)
Commercial Banks’ Performance Indicators

Indicators 2008 2009 2010 البيان

1-Capital Adequacy معايري كفاية راأ�س املال:

Regulatory Capital / Total Assets 11.0 11.5 11.1 راأ�س املال الأ�صا�صي / اإجمايل املوجودات

Minimum Required Ratio 6.0 6.0 6.0 احلد الأدنى املقرر

Regulatory Capital / Total Risk Weighted Assets 15.1 15.0 15.0
راأ�س املال الأ�صا�صي / اإجمايل املوجودات 

املرجحة باأوزان املخاطر

Regulatory Capital  + Subordinated / Total Risk Weighted 
Assets 15.5 16.1 16.1

)راأ�س املال الأ�صا�صي + راأ�س املال امل�صاند( / 

اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر 

Minimum Required Ratio 10.0 10.0 10.0 احلد الأدنى املقرر

 Net Non-Performing Loans /  Regulatory Capital 1.0 1.2 1.3 �صافى الديون املتعرثة / راأ�س املال الأ�صا�صي

2- Criteria of Assets Quality معايري جودة املوجودات:

Non-Performing Loans / Total Loans 1.2 1.7 2.0 القرو�س املتعرثة / اإجمايل القرو�س

Loans Provision / Non-Performing Loans 83.2 84.5 85.1 خم�ص�صات القرو�س / الديون املتعرثة

Loans Provision / Total Loans 1.0 1.4 1.7 خم�ص�صات القرو�س / اإجمايل القرو�س

Total Provision / Total Assets 1.1 1.3 1.3 اإجمايل املخ�ص�صات / اإجمايل املوجودات

3- Profitability Criteria معايري الربحية: 

Net Profit / Average Shareholder's Equity 21.5 19.3 19.9 �صافى الربح / متو�صط حقوق امل�صاهمني 

Net Profit / Average Total Assets  2.9 2.6 2.6 �صافى الربح / متو�صط اإجمايل املوجودات

Net Interest  / Average Total Assets  2.5 2.7 2.9
�صافى الفوائد املح�صلة / متو�صط اإجمايل 

املوجودات

Net Interest  / Total Income  34.4 40.6 48.2 �صافى الفوائد املح�صلة / اإجمايل الإيرادات

(%)
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Indicators 2008 2009 2010 البيان

Other Income / Average Total Assets  2.3 1.6 1.2 الإيرادات الأخرى / متو�صط اإجمايل املوجودات

Other Income / Total Income   30.8 24.7 20.7 الإيرادات الأخرى / اإجمايل الإيرادات

Other Expenses / Total Income   25.2 26.5 24.6 امل�صروفات الأخرى / اإجمايل الإيرادات

Wages and Salaries / Other Expenses 32.7 30.8 33.5 الأجور واملرتبات / امل�صروفات الأخرى

4- Liquidity Criteria 4- معايري ال�صيولة:

Cash Balances with QCB / Total Assets 4.6 8.8 15.1
نقد واأر�صدة لدى امل�صرف املر كزى / اإجمايل 

املوجودات 

Liquid Assets / Total Assets 32.9 36.3 38.5 املوجودات ال�صائلة / اإجمايل املوجودات

Liquid Assets / Liquid Liabilities 41.2 47.0 50.7 املوجودات ال�صائلة / اخل�صوم ال�صائلة

Financial Assets Portfolio / Total Assets 7.6 10.6 11.1 حمفظة الأوراق املالية / اإجمايل املوجودات

Total Loans / Customers' Deposits 114.2 109.6 102.5 اإجمايل القرو�س / ودائع العمالء

Total Loans / Total Assets 60.4 57.8 55.4 اإجمايل القرو�س / اإجمايل املوجودات 

5- Investment Criteria :معايري التوظيف

Loans to Private Sector / Private Sector Deposits 132.9 109.5 89.7
الت�صهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�س / ودائع 

القطاع اخلا�س 

Loans to Private Sector / Total Loans 74.8 72.4 67.0 قرو�س للقطاع اخلا�س / اإجمايل القرو�س

Domestic Credit / (Total Deposits + Shareholder's Equity) 84.5 82.1 78.1
الئتمان املحلى / اإجمايل الودائع + حقوق 

امل�صاهمني

Total Assets in Foreign Currencies / Total Liabilities in 
Foreign Currencies 103.7 98.7 97.2

اإجمايل املوجودات بالعمالت الأجنبية/ اإجمايل 

املطلوبات بالعملة الأجنبية

6- General Ratios موؤ�صرات عامة: 

Growth Rate of Total Assets 36.5 16.4 21.3 معدل النمو يف اإجمايل املوجودات 

Growth Rate of Total Customers Deposits 27.1 16.2 24.3 معدل النمو يف الودائع

Growth Rate of Total Credit Facilities 51.1 11.5 16.3 معدل النمو يف الت�صهيالت الئتمانية

Growth Rate of  the Portfolio of Securities 26.1 61.0 24.0 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 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. (5-1) presents the development of the 
QDB activities as shown below.

بنك قطر للتنمية

احلكومة  بوا�صطة  1997م،  عــام  للتنمية  قطر  بنك  اإنــ�ــصــاء  مت 

ومب�صاركة البنوك الوطنية حتت م�صمى  "بنك قطر للتنمية ال�صناعية"، 

بغر�س متويل امل�صروعات ال�صناعية ال�صغرية ومتو�صطة احلجم، وذلك 

ت�صتخدم  التي  امل�صروعات  وت�صجيع  ال�صناعي   القطاع  تطوير  بهدف 

الأ�صاليب احلديثة يف الت�صنيع واملواد اخلام املتوافرة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، ول تعتمد على كثافة عمالية كبرية. وقد تقرر عام 

اإىل  2006م حتويل البنك اإىل بنك حكومي ورفع راأ�صماله امل�صرح به 

"بنك قطر للتنمية" اعتبارًا  اإىل  خم�صة مليارات ريال، وتغيري م�صماه 

القطاع  جانب  اإىل  لت�صمل  ن�صاطه  دائــرة  تو�صيع  مع  2007م،  عام  من 

ال�صناعي قطاعات اأخرى منها التعليم وال�صحة والإ�صكان والزراعة. 

ويبني اجلدول رقم  )5-1( تطور ن�صاط البنك والذي نوجزه فيما يلي :

Table (5-1)
QDB Balance Sheet 

جدول رقم )1-5( 
المركز المالي لبنك قطر للتنمية

Items 2008 2009 2010
Change التغري

(2009/2010) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Securities Portfolio 186.9 189.4 459.2 269.8 142.4 حمفظة الأوراق املالية

Balances Due from Banks and 
Financial Institutions 3,026.8 1,866.5 2,493.7 627.2 33.6 امل�صتحق على البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

Total Credit Facilities 296.3 527.6 906.9 379.3 71.9 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية

Other Assets 91.5 691.7 166.3 -525.4 -76 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 3,601.5 3,275.2 4,026.1 750.9 22.9 �إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل �ملطلوبات

Due to Banks and Financial Institutions  7.9 7.2 5.5 -1.7 -23.6 امل�صتحق للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية

Provisions 21.6 27.0 28.7 1.7 6.3 املخ�ص�صات

Shareholders’ Equity 3,025.9 3,140.0 3,282.6 142.7 4.5 حقوق امل�صاهمني

Other Liabilities 546.1 101.0 709.3 608.3 602.3 مطلوبات اأخرى

QR Million مليون ريال
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1. Assets

• Amounts due to QDB from other banks and financial 
institutions continued to be the most important item on 
assets side at the end of 2010, compared to being the 
third item in 2006. The increase in the QDB capital in 2007 
and 2008 provided the bank with additional liquidity that 
enabled it to increase its other assets and credit facilities. 

• QDB’s securities portfolio increased from QR 189.4 
million to QR 459.2 million at the end of 2010 and ranked as 
the third important item of total assets, representing 11.4%. 
As compared to the end of the previous year, securities 
portfolio increased by QR 2.5 million from QR 186.9 million 
in 2008 to QR 189.4 million in 2009, and ranked as the last 
important item of the total assets. 

• Credit facilities provided by QDB increased by QR 
379.3 million, up by 71.9% during 2010, vis-à-vis an increase 
of QR 231.3 million, representing a growth of 78.1% during 
2009. Credit facilities amounted to QR 906.9 million at the 
end of the year, compared to QR 527.6 million at the end 
of the previous year. Credit facilities constituted 22.5% of 
total assets at the end of 2010 vis-à-vis 16.1% in 2009.

2.  Liabilities 

QDB continued to depend on shareholders’ equity, as 
illustrated in Table No. (5-2) as a main source of long-term 
funds to finance its activities. QDB’s shareholders’ equity 
amounted to QR 3282.6 million, representing 81.5% of 
QDB’s total balance sheet at the end of 2010 vis-à-vis QR 
3140 million or 95.9% at the end of 2009. Retained profits 
increased by QR 60.8 million while legal reserves surged 
by QR 16.4 million. Other reserves also increased by QR 
65.4 million.

1. املوجودات

البنوك  على  للتنمية  قطر  لبنك  امل�صتحقة  املبالغ  ا�صتمرت   •
املوجودات  جانب  بنود  من  بند  اأهم  ت�صكل  الأخرى  املالية  واملوؤ�ص�صات 

يف  الأهمية  حيث  مــن  الثالثة  كانت  اأن  بعد  2010م،  عــام  نهاية  يف 

نهاية عام 2006م. و قد اأدت زيادة راأ�صمال البنك خالل عامي 2007م 

و 2008م اإىل توفري �صيولة اإ�صافية للبنك مكنته من زيادة املوجودات 

الأخرى وت�صهيالته الئتمانية.

 189.4 من  املالية،  الأوراق  من  البنك  حمفظة  ر�صيد  ارتفع   •
مليون ريال اإىل 459.2 مليون ريال يف نهاية عام 2010م، وجاء ترتيبها 

الثالث من حيث الأهمية من اإجمايل املوجودات، اأو ما ن�صبته ٪11.4 

الأوراق  حمفظة  ر�صيد  ارتفع  فقد  ال�صابق،  العام  نهاية  مع  وباملقارنة 

املالية من 186.9 مليون ريال يف عام 2008م اإىل 189.4 مليون ريال 

يف عام 2009م،  اأو ما قيمته 2.5مليون ريال، وكان ترتيبها الأخري من 

حيث الأهمية من اإجمايل املوجودات.

ملختلف  البنك  قدمها  التي  الئتمانية  الت�صهيالت  ازدادت   •
عام  71.9٪ خالل  ن�صبته   ما  اأو  ريال،  مليون   379.3 بقيمة  اأن�صطته 

 ٪78.1 ن�صبته  ما  اأو  ريال،  231.3مليون  بلغت  زيادة  مقابل  2010م، 

خالل عام 2009م، وو�صلت الت�صهيالت الئتمانية اإىل م�صتوى  906.9 

مليون ريال يف نهاية عام التقرير، باملقارنة مع م�صتوى 527.6 مليون 

ن�صبة  الئتمانية  الت�صهيالت  و�صكلت  ال�صابق.  العام  نهاية  يف  ريــال 

 ٪16.1 2010م مقابل   اإجمايل املوجودات يف نهاية عام  22.5٪ من 

يف عام 2009م.

2. املطلوبات 

يبينه  وكما  امل�صاهمني،  حقوق  على  العتماد  يف  البنك  ا�صتمر 

ن�صاطه.  لتمويل  الأجل  اأ�صا�صي وطويل  اجلدول رقم )5-2(، كم�صدر 

اإجمايل  81.5٪ من  3282.6 مليون ريال، و�صكلت   وقد بلغت قيمتها 

املركز املايل للبنك يف نهاية عام 2010م، مقابل 3140 مليون ريال، اأو 

ما ن�صبته 95.9٪ يف نهاية العام ال�صابق. وقد ارتفعت الأرباح املحتجزة 

الحتياطي  ارتــفــع  حــني  يف  ريـــال،  مليون   60.8 مبــقــدار  البنك  لــدى 

الأخرى  الحتياطيات  حققت  ريال.وقد  16.4مليون  مبقدار  القانوين 

ارتفاعا بلغ مقداره قرابة 65.4 مليون ريال .
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Table (5-2)
QDB Shareholders’ Equity

جدول رقم )2-5( 
حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية

Items 2008 2009 2010

Change التغري

(2009/2010)
البيــــــــــان

 القيمة

Value
%

Paid-up Capital 2,900.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 راأ�س املال املدفوع

Legal Reserves 18.4 40.0 56.4 16.4 41.0 الحتياطي القانوين

Other Reserves 50.4 56.3 121.7 65.4 116.2 احتياطيات اأخرى

Retained Profits 57.1 143.7 204.5 60.8 42.3 اأرباح حمتجزة

Total Shareholders’ Equity 3,025.9 3,140.0 3,282.6 142.6 4.5 �إجمايل حقوق �مل�ساهمني

Shareholders' Equity / Total Liabilities (%) 84.0 95.9 81.5 -14.3 --- حقوق امل�صاهمني اإىل اإجمايل املطلوبات )٪( 

QR Million مليون ريال

جدول رقم )3-5(
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

Table (5-3)
QDB Performance Indicators

Items 2008 2009 2010 البيــــــــــان

Return on Average Assets 3.9 2.4 معدل العائد على متو�صط املوجودات 1.98

Return on Average Shareholders' Equity 5.1 2.9 2.3 معدل العائد على متو�صط حقوق امل�صاهمني

Capital Adequacy Ratio 135.2 119.5 98.2 معدل كفاية راأ�س املال

Total Loans / Total Assets 8.2 16.1 22.5 ن�صبة القرو�س اإىل اإجمايل املوجودات

Non-Performing Loan Provisions 54.0 47.5 57.6 خم�ص�س القرو�س اإىل الديون املتعرثة

Non-Performing Loans /Total Loans 12.8 8.8 4.5 القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س

Net Non-Performing Loans / Shareholders’ Equity 0.6 0.8 0.5 �صافى القرو�س املتعرثة اإىل حقوق امل�صاهمني

�سركات ال�سرافة

يبينها  وكما  ال�صرافة،  �صركات  الواردة من  املالية  البيانات  ت�صري 

اجلدول رقم )5-4(، اإىل زيادة اإجمايل امليزانية املجمعة لهذه ال�صركات 

اإىل  م�صتواها  لي�صل   ،٪12.7 ن�صبته  ما  اأو  ريال،  مليون   86.1 بقيمة 

763.2 مليون ريال يف نهاية عام التقرير، مقابل 677.1 مليون ريال يف 

نهاية العام ال�صابق. وجاءت التغريات يف جانبي املوجودات واملطلوبات 

على النحو التايل:

Exchange Houses

The financial statements provided by exchange houses 
as in Table No. (5-4) indicate an increase in the consolidated 
balance sheet of QR 86.1 million, up by 12.7%, amounting 
to QR 763.2 million at year-end 2010, compared to QR 677.1 
million at year-end 2009. Changes on Assets and Liabilities 
sides are shown as follows:

(%)
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جدول رقم )4-5(
المركز المالي لشركات الصرافة

Table (5-4)
Exchange Houses Balance Sheet

QR Millionمليون ريال

Items 2008 2009* 2010

Change التغري

(2009/2010) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Precious Metals 125.0 114.3 221.2 106.9 93.5 نقد يف ال�صندوق و�صبائك املعادن الثمينة

Dues from Banks 266.6 306.8 209.3 -97.5 -31.8 اأر�صدة لدى البنوك

Balances with Money Exchangers & 
Branches

100.5 62.3 22.8 -39.5 -63.4 اأر�صدة لدى ال�صرافني والفروع

 Financial Investments 91.3 58.5 73.9 15.4 26.3 ال�صتثمارات املالية

 Fixed Assets 41.4 43.5 49.3 5.8 13.3 موجودات ثابتة

 Other Assets 46.1 91.7 186.7 95 103.6 موجودات اأخرى

 Total Assets = Total Liabilities 670.9 677.1 763.2 86.1 12.7 اإجمايل املوجودات = اإجمايل املطلوبات

Shareholders’ Equity 464.5 528.8 571.7 42.9 8.1 حقوق امل�صاهمني

Due to Banks 52.6 53.6 77.5 23.9 44.6 ح�صابات للبنوك

 Branches &  Exchangers Accounts 79.9 34.7 42.1 7.4 21.3 ح�صابات للفروع وال�صرافني

 Other Liabilities 73.9 60 71.9 11.9 19.8 مطلوبات اأخرى

* Adjusted Data  بيانات معدلة 

1- Assets

Liquid Assets of exchange houses (including cash in hand, 
Due from banks, Due from money changers, and financial 
investments) constituted 69% of total assets at the end 
of the year compared to 80% at the end of the previous 
year, marking a marginal decline in value amounted to 
QR 14.7 million. This marginal decline stems from liquid 
assets being located between two factors; the first is an 
expansionary factor, i.e. the increase in both “Cash in hand 
and Precious metals” and “Financial investments” items as 
such increase amounted to QR 122.3 million, representing 
a cumulative share of 70.8%; while the second factor is a 
deflationary one related to the decline witnessed in both 
“Due from banks” and “Due from money changers and 
branches”, with a decline of QR 137 million, representing a 
cumulative share of 37.1%. As a result, a marginal decline 
occurred in the liquid assets value. Moreover, fixed assets 
increased by QR 5.8 million at the end of 2010 compared 
to the previous year, while other assets increased by QR 
95 million at the end of the year compared to the previous 
year.

1. املوجودات 

�صكلت املوجودات ال�صائلة )نقد يف ال�صندوق، اأر�صدة لدى البنوك، 

ال�صرافة  ل�صركات  املالية(  وال�صتثمارات  ال�صرافني،  لدى  اأر�صدة 

مقارنة  التقرير،  عــام  نهاية  يف  املــوجــودات  اإجمايل  من   ٪69 حــوايل 

بنحو 80٪ يف نهاية العام ال�صابق، حمققة بذلك انخفا�س طفيف من 

حيث القيمة بلغ 14.7 مليون ريال. ويرجع توا�صع النخفا�س يف تلك 

املوجودات ال�صائلة اإىل اأنها كانت واقعه بني عاملني، الأول تو�صعي وهو 

الزيادة يف كل من بندي "نقد يف ال�صندوق و�صبائك املعادن الثمينة" و 

"ال�صتثمارات املالية" حيث بلغت الزيادة يف هذين البندين ما مقداره 
122.3 مليون ريال اأو ما ن�صبته املجمعة لهما 70.8٪. اأما العامل الثاين 

فهو انكما�صي ويتعلق بالرتاجع الذي �صهده بندي "اأر�صدة لدى البنوك" 

و "اأر�صدة لدى ال�صرافني والفروع"، حيث بلغ مقدار النخفا�س فيهما 

37.1٪، لتكون  اأو ما ن�صبته املجمعة لهما  137 مليون ريال  ما مقداره 

املح�صلة النهائية ذلك الرتاجع الطفيف يف القيمة للموجودات ال�صائلة. 

هذا وقد حققت املوجودات الثابتة زيادة مقدارها 5.8 مليون ريال يف 

نهاية عام 2010 م مقارنة بالعام ال�صابق. اأما املوجودات الأخرى فقد 

بلغت الزيادة فيها 95 مليون ريال يف نهاية عام التقرير مقارنة بالعام 

ال�صابق .
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2-Liabilities

The increase in “Shareholders’ Equity” and “Banks’ 
Accounts” considerably provided finance to the major part 
of the expansion in exchange houses’ assets during 2010. 
Moreover, “Due to banks” represented 10.2% of total 
liabilities on exchange houses during 2010 vis-à-vis 7.9% 
in 2009. “Shareholders’ Equity” is still representing the 
major item of total liabilities, although its relative share of 
total liabilities has declined from 78.1% in 2009 to 74.9% 
at the end of this year. In terms of value, “Shareholders’ 
Equity” reached QR 571.7 million during 2010 compared to 
QR 528.8 million in 2009, recording an increase in value by 
QR 42.9 million. These changes, as shown in Table (5 – 5) 
are the outcome of the following factors: 

1. An increase in the fair value reserve by QR 13.5 
million, up by 68.5% at the end of the year, compared to a 
decline of QR 9.8 million, down by 33.2% in 2009. 

2. An increase in legal reserves by QR 19.1 million, up 
by 22.6% at the end of the year compared to an increase by 
QR 28.8 million, up by 51.5% in the previous year.

3. An increase of retained profits by QR 2.6 million, up 
by 2% at the end of 2010, compared to an increase by QR 
29 million, up by 28.5% at the end of the previous year.

4. An increase of other reserves by QR 0.7 million, up by 
2.2% at the end of the year, vis-à-vis an increase by QR 2.8 
million, up by 9.7% at the end of the previous year.

5. On the other hand, exchange houses continued to 
reinforce their capital base, with an increase of the total 
paid-up capital by QR 7 million, up by 2.7% at the end of 
2010, vis-à-vis an increase by QR 13.5 million, up by 5.4% 
in 2009.

2. املطلوبات

"ح�صابات البنوك"  "حقوق امل�صاهمني" و  مولت الزيادة يف بندي 

اإىل حد كبري اجلانب الأكر من التو�صع يف موجودات �صركات ال�صرافة 

ن�صبته  ما  للبنوك"  "ح�صابات  بند  مثل  وقد  هذا   .  2010 عام  خالل 

10.2٪ من اإجمايل املطلوبات على �صركات ال�صرافة يف عام 2010م 

امل�صاهمني" فال  "حلقوق  بالن�صبة  اأما  2009م.  عام  يف   ٪7.9 مقابل 

الــرغــم من  املطلوبات على  اإجــمــايل  مــن  الأكـــر  ــزال متثل اجلــانــب  ت

انخفا�س م�صاهمتها الن�صبية يف اإجمايل املطلوبات وذلك من ٪78.1 

القيمة  اأما من حيث  التقرير.  نهاية عام  74.9٪ يف  اإىل  2009م  عام 

ريال  مليون   571.7 مبلغ  2010م  امل�صاهمني" عام  "حقوق  بلغت  فقد 

بلغ  القيمة  حيث  من  ارتفاع  حمققة  2009م  عــام  يف   528.8 مقابل 

42.9 مليون ريال، وقد جاء هذا، وكما يو�صحه اجلدول رقم )5-5(، 

كمح�صلة ملا يلي:

1. ارتفاع احتياطي القيمة العادلة بقيمة 13.5مليون ريال، اأو ما 

ن�صبته68.5٪، يف نهاية عام التقرير، مقارنة بانخفا�س بلغ 9.8 مليون 

ريال، اأو ما ن�صبته 33.2٪ يف العام ال�صابق.

ما  اأو  ريــال،  مليون   19.1 بقيمة  القانوين  الحتياطي  ارتفاع   .2

ن�صبته 22.6٪ يف نهاية عام التقرير، مقابل ارتفاع بقيمة 28.8مليون 

ريال، اأو ما ن�صبته 51.5٪ يف العام ال�صابق.

3. ارتفاع قيمة الأرباح املدورة بقيمة 2.6مليون ريال، اأو ما ن�صبته 

ما  اأو  ريال،  29مليون  بقيمة  ارتفاع  مقابل  التقرير،  عام  نهاية  2٪ يف 

ن�صبته 28.5٪ يف نهاية العام ال�صابق.

4. ارتفاع الحتياطيات الأخرى بقيمة 0.7مليون ريال، اأو ما ن�صبته 

2.2٪ يف نهاية عام التقرير، مقابل زيادة بقيمة 2.8مليون ريال، اأو ما 

ن�صبته 9.7٪ يف نهاية العام ال�صابق.

روؤو�ــس  تدعيم  ال�صرافة  �صركات  وا�صلت  ــرى،  اأخ ناحية  من   .5

املدفوع"  املــال  "راأ�س  اإجمايل  يف  الزيادة  قيمة  بلغت  حيث  اأموالها، 

حوايل 7مليون ريال، اأو ما ن�صبته  2.7٪ يف نهاية عام التقرير، مقابل 

العام  5.4٪ يف  ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليون   13.5 حــوايل  بلغت  زيــادة 

ال�صابق.
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Table (5-5)
Exchange Houses Shareholders’ Equity

جدول رقم )5-5(
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة

QR Million مليون ريال

Items 2008 2009* 2010
Change التغري

(2009/2010) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid-up Capital 248.5 262.0 269.0 7.0 2.7 راأ�س املال املدفوع

Legal Reserves 55.9 84.7 103.8 19.1 22.6 احتياطي قانوين

Fair Value Reserves 29.5 19.7 33.2 13.5 68.5 احتياطي القيمة العادلة

Other Reserves 28.9 31.7 32.4 0.7 2.2 احتياطيات اأخرى

Retained profit 101.7 130.7 133.3 2.6 2.0 اأرباح مدورة

Total Shareholders’ Equity 464.5 528.8 571.7 42.9 8.1 اإجمايل حقوق امل�صاهمني

* Adjusted Data  بيانات معدلة 

Finance Companies

“Al Jazeera Finance” was licensed as a finance 
company in June 6th, 2009 by Qatar Central Bank. Hence, 
the company started laying out its financial statements 
in accordance with QCB regulations as of that date, so 
the number of finance companies operating in the State 
of Qatar increased into three companies: “First Finance”, 
“Qatar Finance House”, and “Al Jazeera Finance”. 
Financial statements for 2009 also experienced a further 
amendment, after the acquisition of 100% of First Finance 
Company’s (FFC) shares by Barwa Bank, to become an 
affiliated company (P.J.S.C.). These changes resulted in 
incorporating amendments to the financial position of 
the finance companies, as shown in Table (5 – 6) below. 
This table also reflects the subsequent changes revealed 
in 2010; as the three companies’ consolidated financial 
position decreased by QR 893 million, down by 17.9% in 
2010, reaching to QR 4105.6 million compared to QR 4998.7 
million in the previous year. Such change was reflected 
through the activities of the finance companies on the 
assets and liabilities sides according to the following:

�سركات التمويل

ك�صركة  للعمل  اجلزيرة  ل�صركة  الرتخي�س  مت  2009/11/6م  يف 

متويل من قبل م�صرف قطر املركزي، وبالتايل بداأت ال�صركة يف اإعداد 

القوائم املالية وفقا لأنظمة امل�صرف اعتبارًا من ذلك التاريخ، لي�صبح 

عدد ال�صركات العاملة يف دولة قطر ك�صركات متويل ثالث هم : "الأوىل 

كما  اجلزيرة.  �صركة  اإىل  القطري" اإ�صافة  التمويل  للتمويل" و"بيت 

اآخر، وذلك بعد قيام  2009م تعدياًل  �صهدت البيانات املالية عن عام 

بنك بروة بال�صتحواذ بن�صبة 100٪ على �صركة الأوىل للتمويل لت�صبح 

�صركة تابعة له )م�صاهمة خا�صة(. واأدت تلك التطورات اإىل  تعديالت 

يف املركز املايل ل�صركات التمويل على النحو الذي يو�صحه اجلدول رقم 

) 5 – 6 (. كما يعك�س ذلك اجلدول التطورات الالحقة والتي عك�صها 

عام 2010 م. اإذ ت�صري البيانات املجمعة اإىل حتقق املركز املايل املجمع 

لنخفا�س بقيمة 893 مليون ريال، اأو ما ن�صبته 17.9٪ عن نهاية عام 

 4998.7 مقابل  ريــال،  4105.6مليون  اإىل  م�صتواها  لي�صل  2010م، 

�صركات  ن�صاط  يف  التغري  هذا  انعك�س  وقد  ال�صابق.  العام  ريال  مليون 

التمويل على جانبي املوجودات واملطلوبات وفقًا ملا يلي:
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Table (5-6)
Finance Companies Balance Sheet

QR Million مليون ريال

جدول رقم )6-5( 
المركز المالي لشركات التمويل

Items 2008 2009* 2010
Change التغري

(2009/2010) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances at Banks 388.3 1,137.6 673.6 - 464.0 - 40.8 نقدية واأر�صدة لدى البنوك

Islamic finance activities 2,315.5 3,159.1 2,690.4 - 468.7 - 14.8 اأن�صطة التمويل الإ�صالمي

Financial Investments 242.6 203.2 248.7 45.5 22.4 ال�صتثمارات املالية

Other Assets 134.6 498.7 492.9 - 5.8 - 1.2 موجودات اأخرى

Total Assets =  Total Liabilities 3,081.0 4,998.7 4,105.6 - 893.1 - 17.9 اإجمايل املوجودات = اإجمايل املطلوبات

Shareholders’ Equity 1,077.0 2,022.0 2,068.2 46.2 2.3 حقوق امل�صاهمني

 Borrowing from Financial Institutions 1,919.8 2,812.0 1,943.9 - 868.1 - 30.9 متويل من موؤ�ص�صات مالية

 Other Liabilities 84.2 164.7 93.5 - 71.2 - 43.2 مطلوبات اأخرى

* Adjusted Data  بيانات معدلة 

1. Assets

• A decline has been witnessed during 2010 in “Islamic 
Finance”, the major component of the consolidated balance 
sheet of these companies, compared to 2009, as it has 
amounted to QR 2690.4 million at the end of 2010 vis-à-vis 
QR 3159.1 million at the end of the previous year, declining 
by QR 468.7 million, or 14.8%. Such activity constituted 
65.5% of the total assets at the end of 2010. The down 
turn of the Islamic finance activity in First Finance Company 
(FFC) was the main factor of the decline in the finance 
sector in general with regard to this activity. FFC sold 
some of its accounts receivables and financing activities 
from its real estate portfolio to the government, as part of 
the government’s plan to support the banking and financial 
sector. 

• 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 
increased in 2009 by QR 749 million, up by 193%, this item 
has witnessed a decline by QR 464 million in 2010, down by 
40.8%. Therefore, the relative importance of “Cash in hand 
and Balances with Banks” of the total assets decreased 
by the end of the year to 16.4% vis-à-vis 23.5% at the end 
of the previous year. After the rise in the value of “Other 

1. املوجودات 

للمركز  الرئي�صي  المكون  ن�صاط  في  هبوطًا  م   2010 عام  • �صهد 
بعام  مقارنة  الإ�صالمي  التمويل  وهو  ال�صركات  لهذه  المجمع  المالي 

2009م، حيث بلغت قيمة هذا الن�صاط 2690.4 مليون ريال في نهاية 

3159.1 مليون ريال في نهاية العام ال�صابق، اأي  2010م، مقابل  عام 

بانخفا�س قيمته 468.7 مليون ريال اأو ما ن�صبته 14.8٪، و�صكل هذا 

الن�صاط حوالي 65.5٪ من اإجمالي الموجودات في نهاية عام 2010م. 

للتمويل  الأولــى  �صركة  في  الإ�صالمي  التمويل  ن�صاط  تراجع  كان  وقد 

ب�صفه  التمويل  بقطاع  لحق  الــذي  النخفا�س  وراء  الأ�صا�صي  العامل 

عامة في هذا المجال، حيث قيامها ببيع بع�س اأر�صدة الذمم والأن�صطة 

وذلك  قطر،  دولة  حكومة  اإلى  العقاري  القطاع  محفظة  من  التمويلية 

�صمن خطة الحكومة لدعم القطاع الم�صرفي والتمويلي. 

المالي  المركز  قيمة  في  النخفا�س  وراء  الأول  العامل  كان  • لقد 
المجمع ل�صركات التمويل، ما لحق ببند  "الأر�صدة النقدية والإيداعات 

عام  في  تو�صعًا  البند  ذلــك  �صهد  اأن  فبعد  تراجع،  من  البنوك"  لــدى 

2009م بقيمة 749 مليون ريال اأي بن�صبة 193٪، فاإنه انخف�س بقيمة 464 

مليون ريال في عام 2010م وبما ن�صبته 40.8٪. لتنخف�س بذلك الأهمية 

الن�صبية لبند "النقدية والأر�صدة لدى البنوك" من اإجمالي الموجودات 

في نهاية عام التقرير اإلى 16.4٪ مقابل 23.5٪ في نهاية العام ال�صابق. 
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Assets” during 2009 of about 270.5%, this value decreased 
in 2010 by 1.2%. Unlike the previous pace that was 
witnessed in the assets items, “Financial Investments” 
has increased in value by QR 45 million at the end of 2010, 
up by 22.4%, after falling back in 2009 by QR 39.4 million, 
down by 16.2%.

2. Liabilities 

• After expanding their borrowing from other financial 
institutions to finance their activities in 2009, finance 
companies witnessed a decline in this regard, where the 
value of “borrowings from other financial institutions” 
reached QR 2812 million at the end of 2009 compared to 
QR 1944 million at the end of 2010; i.e., declined by QR 868 
million, down by 30.9%. Therefore, the share of this item of 
the total consolidated balance sheet decreased to 47.3% 
at the end of 2010 vis-à-vis 56.3% in 2009.

• “Shareholders’ equity” of the three finance 
companies increased from QR 2022 million at the end of 
2009 to QR 2068 million at the end of the year, with an 
increase by QR 46 million, up by 2.3% over the previous 
year, representing 50.4% of the total consolidated balance 
sheet at the end of 2010. In comparison to 2009 results, 
“Shareholders’ equity” increased by QR 945 million, up 
by 87.7%, representing 40.5% of the total consolidated 
balance sheet.

Investment Companies

The consolidated balance sheet of the three investment 
companies operating in Qatar, presented in Table No (5-7), 
indicates a decrease in their total assets of QR 50.3 million, 
down by 7.2% at the end of 2010 compared to an increase 
of QR 57.1 million, up by 8.9% at the end of the previous 
year.   Assets and liabilities items were affected by the 
decline as shown below:

ن�صبته  2009م بما  "الموجودات الأخرى" خالل عام  ارتفاع قيمة  وبعد 

بما  2010م  عام  في  انخف�صت  قد  القيمة  تلك  اأن  نجد   ،٪270.5 نحو 

ن�صبته 1.2٪. وعلى عك�س الوتيرة ال�صابقة بخ�صو�س بنود الموجودات، 

فقد حقق بند "ال�صتثمارات المالية" ارتفاعًا في قيمته بلغت 45 مليون 

2009 م  22.4٪ بعد تراجعه عام  2010 م وبن�صبة  ريال في نهاية عام 

بقيمة 39.4 مليون ريال وبما ن�صبته ٪16.2.

2. املطلوبات

املوؤ�ص�صات  من  القرتا�س  يف  التمويل  �صركات  تو�صعت  اأن  • بعد 
2010م  عــام  �صهد  فقد  م،   2009 عــام  يف  عملياتها  لتمويل  املالية 

"التمويل من موؤ�ص�صات  تراجعا يف ذلك الجتاه، حيث بلغت قيمة بند 

ريال  مليون   2812 م�صتوى  املوؤ�ص�صات  عليه هذه  مالية" الذي ح�صلت 

يف نهاية عام 2009م، مقابل 1944مليون ريال يف نهاية عام التقرير، 

لذا فقد   .٪30.9 ن�صبته  ما   اأو  ريال،  868 مليون  بانخفا�س قدره  اأي 

اإجمايل املركز املايل املجمع  انخف�صت ن�صبة ما ي�صكله هذا البند من 

اإىل 47.3٪ يف نهاية عام 2010م، مقابل 56.3٪ يف العام ال�صابق.

من  الثالثة  التمويل  �صركات  امل�صاهمني" يف  "حقوق  بند  • ارتفع 
يف  ريــال  2068مــلــيــون  اإىل  2009م  عــام  نهاية  يف  ريــال  مليون   2022

ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليون   46 قدرها  بزيادة  اأي  التقرير،  عام  نهاية 

2.3٪ عن العام ال�صابق، ومبا ي�صكل حوايل 50.4٪ من اإجمايل املركز 

املايل املجمع يف نهاية عام التقرير. ومقارنة بعام 2009م، فقد بلغت 

ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  945مليون  امل�صاهمني" حوايل  "حقوق  بند  زيــادة 

87.7٪، ومبا �صكل حوايل 40.5٪ من اإجمايل املركز املايل املجمع.

�سركات ال�ستثمار

تبني بيانات املركز املايل املجمع ل�صركات ال�صتثمار الثالثة العاملة 

املوجودات  انخفا�س  يف دولة قطر، ومن خالل اجلدول رقم )7-5(، 

الإجمالية لهذه ال�صركات بقيمة 50.3 مليون ريال، اأو ما ن�صبته 7.2 ٪ 

يف نهاية عام 2010م، مقارنة بارتفاع بلغت قيمته 57.1 مليون ريال، 

اأو ما ن�صبته 8.9 ٪ يف نهاية العام ال�صابق. وقد انعك�س هذا التغري على 

بنود املوجودات واملطلوبات كما يلي:
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Table (5-7)
Investment Companies Balance Sheet

جدول رقم )7-5( 
المركز المالي لشركات االستثمار

Items 2008 2009* 2010
Change التغري

(2009/2010) البيــــــــــان

Value القيمة %

 Cash and Balances with Banks 106.6 182.2 194.2 12.0 6.6 نقدية واأر�صدة لدى البنوك

 Debtors 10.1 97.1 52.2 - 44.9 - 46.2 املدينون

 Financial Investments 443.0 383.1 379.7 - 3.3 - 0.9 ال�صتثمارات املالية

 Other Assets 79.0 33.4 19.4 - 14.0 - 41.9 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 638.7 695.8 645.5 - 50.3 - 7.2 اإجمايل املوجودات = اإجمايل املطلوبات

 Shareholders’ Equity 622.3 578.3 609.0 30.7 5.3 حقوق امل�صاهمني

 Short-Term Borrowing 0.0 91.0 1.5 - 89.5 - 98.4 قرو�س ق�صرية الأجل

 Other Liabilities 16.4 26.5 35.0 8.5 32.1 مطلوبات اأخرى

* Adjusted Data  بيانات معدلة 

QR Million مليون ريال

1. املوجودات 

2010م متاأثرة  اإجمايل املوجودات عن عام  • فقد تراجعت قيمة 
ما  من  "املدينون"  بند  على  اأ�صا�صًا  طــراأ  الــذي  بالنخفا�س  ذلك  يف 

مليون   52.2 اإىل  2009م،  عــام  نهاية  يف  ريــال  مليون   97.1 قيمته 

كبري  جانب  ب�صداد  املدينون  قيام  وحيث  التقرير.  عام  نهاية  يف  ريال 

م�صاهمة  ن�صبة  لتنخف�س  ال�صتثمار.  �صركات  قبل  مديونياتهم  من 

عام  نهاية  يف   ٪8.1 حوايل  اإىل  املوجودات  اإجمايل  "املدينون" من 
2010م، مقابل حوايل 14٪ يف نهاية العام ال�صابق.

• بينما حقق بند "نقدية واأر�صدة لدى البنوك" زيادة يف القيمة، 
والتي بلغت 12 مليون ريال، وذلك يف نهاية عام 2010م، اأو ما ن�صبته 

الأخرى"  “املوجودات  بند  قيمة  انخفا�س  اأي�صًا  ويالحظ   .٪6.6

لتنخف�س ن�صبة م�صاهمته يف املركز املايل املجمع عن عام 2010م اإىل 

3٪ فقط مقابل 4.8٪ يف نهاية عام 2009م و 12.4٪ عام 2008م .

2. املطلوبات

ي�صكل بند " حقوق امل�صاهمني" اجلانب الأكر من املوارد املالية املتاحة 

ل�صركات ال�صتثمار العاملة بدولة قطر، حيث �صكل ذلك البند ما ن�صبته 

94.3٪ من اإجمايل املركز املايل املجمع لهذه ال�صركات يف نهاية عام 

مليون   609 م�صتوى  امل�صاهمني" اإىل  "حقوق  بند  و�صل  وقد  التقرير. 

ريال يف نهاية عام 2010م، اأي بارتفاع يف القيمة بلغ 30.7 مليون ريال، 

اأو ما ن�صبته 5.3٪. اإل اأن العامل الأ�صا�صي وراء تراجع قيمة املطلوبات 

1. Assets

• The value of total assets witnessed a decline in 2010, 
affected by the decline that occurred mainly in “Debtors” 
item, from QR 97.1 million at the end of 2009 to QR 52.2 
million at the end of 2010. Debtors have settled a major 
part of their respective liabilities with the investment 
companies. As a result, the share of "Debtors” of the 
total assets decreased to around 8.1% at the end of 2010 
compared to 14% at the end of the previous year. 

• “Cash in hand & Balances with Banks” increased 
in value by QR 12 million at the end of 2010, up by 6.6%. 
Moreover, a decline has been witnessed in “Other Assets” 
item. As a result, its share of the consolidated financial 
position for 2010 decreased to only 3% compared to 4.8% 
at the end of 2009 and 12.4% in 2008.

2. Liabilities

“Shareholders’ equity” represents the major part of 
the available financial resources for investment companies 
operating in Qatar, representing 94.3% of the total 
consolidated balance sheet of these companies at the end 
of 2010. “Shareholders’ equity” amounted to QR 609 million 
at the end of 2010, recording an increase in value of QR 
30.7 million, up by 5.3%. However, the decline of liabilities’ 
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Table (5-8)
Qatari Insurance Companies Balance Sheet

جدول رقم )8-5( 
المركز المالي لشركات التأمين الوطنية

Items 2008 2009* 2010
Change التغري

(2009/2010) البيــــــــــان

Value  القيمة %

 Non-Negotiable Assets: 5,647.6 6,944 7,632.2 688.2 9.9 املوجودات غري املتداولة:

Buildings, Furniture & Equipment 211.7 116.4 124.4 8.0 6.9 اأثاث ومعدات وعقارات

 Financial and Real-Estate Investments: 5,435.9 6,827.6 7,507.8 680.2 10.0 ال�صتثمارات املالية والعقارية:

- Financial Investments 4,357.9 4,434.0 5,045.8 611.8 13.8 ا�صتثمارات مالية

- Real-Estate Investments 1,078.0 2,393.6 2,462.0 68.4 2.9 ا�صتثمارات عقارية

Negotiable Assets: 4,231.4 5,125.1 6,399.5 1,274.4 24.9 املوجودات املتداولة:

Off which: Advance Other Receivables & 
Expenses Paid in 

2,301.9 2,741.3 4,628.9 1,887.6 68.9
منها: ذمم مدينة اأخرى وم�صاريف مدفوعة 

مقدمًا

Cash and Balances Due from Banks 1,929.5 2,383.8 1,770.6 - 613.2 - 25.7 نقد واأر�صدة لدى البنوك

Total Assets = Total Liabilities 9,879.0 12,069.1 14,031.7 1,962.6 16.3 اإجمايل املوجودات = اإجمايل املطلوبات

Shareholders’ Equity 4,970.4 6,357.6 7,277.2 919.6 14.5 حقوق امل�صاهمني

Non-Negotiable Liabilities: 166.3 38.0 30.3 - 7.7 - 20.3 املطلوبات غري املتداولة:

End of Service Bonus of Employees 166.3 38.0 38.3 - 7.7 - 20.3 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

Negotiable Liabilities: 4,742.3 5,673.5 6,716.2 1,042.7 18.4 املطلوبات املتداولة:

Insurance Contracts Liabilities 2,498.3 3,406.2 5,054.5 1,648.3 48.4 مطلوبات عقود التاأمني

Provisions and Other Insurance Creditors 2,244.0 2,267.3 1,661.7 - 605.6 - 26.7 خم�ص�صات وذمم التاأمني الدائنة

* Adjusted Data  بيانات معدلة 

QR Million مليون ريال

هو النخفا�س الذي �صهده البند املتعلق بالقرو�س ق�صرية الأجل. حيث 

89.5 مليون ريال منها وذلك يف عام  قيام �صركات ال�صتثمار ب�صداد 

2010م، لتنخف�س ب�صدة ن�صبه م�صاهمتها يف املركز املايل املجمع من 

13.1٪ عام 2009م اإىل 0.2٪ فقط عام 2010م.

�سركات التاأمني

ارتفع املركز املايل املجمع ل�صركات التاأمني الوطنية بنحو 1962.6 

باملقارنة مع  2010م،  نهاية عام  16.3٪ يف  ن�صبته  اأو ما  ريال،  مليون 

العام  نهاية  يف   ٪22.2 ن�صبته  ما  اأو  ريــال،  مليون   2190 بنحو  زيــادة 

ال�صابق.

ونعر�س فيما يلي اأهم التطورات التي طراأت على جانبي املوجودات 

واملطلوبات خالل عام 2010م، وذلك كما يبينه اجلدول اأدناه:

value is attributed mainly to the fall back witnessed in 
“Short-term Loans”, as the investment companies have 
settled QR 89.5 million of them during 2010. As a result, 
their share of the consolidated financial position decreased 
from 13.1% in 2009 to only 0.2% in 2010.

Insurance Companies

The consolidated financial position of the national 
insurance companies increased by QR 1962.6 million, up by 
16.3% at the end of 2010 compared to an increase of QR 
2190 million, or 22.2% at the end of 2009.

Major developments on the assets and liabilities sides 
during 2010 are presented in the table below.
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1. املوجودات

2010م  عام  خالل  الوطنية  التاأمني  �صركات  اأن�صطة  حققت   •
 .٪16.3 لها  الإجمايل  املــايل  املركز  منو  معدل  بلغ  حيث  قويًا،  منــوًا 

بند  املايل  املركز  من  املوجودات  جانب  يف  القوي  النمو  هذا  قاد  وقد 

اإىل جنب مع  اأخرى وم�صروفات مدفوعة مقدمًا" جنبًا  "ذمم مدينة 
بند "ال�صتثمارات املالية ".

• فقد ارتفعت قيمة بند "ذمم مدينة اأخرى وم�صروفات مدفوعة 
مقدمًا" مبقدار 1887.6 مليون ريال لت�صل اإىل 4628.9 مليون ريال 

من  تقريبًا   ٪33 ن�صبته  ما  البند  ذلك  لي�صكل  التقرير،  عام  نهاية  يف 

اإجمايل املوجودات يف نهاية عام التقرير، مقابل 22.7٪ عام 2009م.

مليون   611.8 املالية" بحوايل  "ال�صتثمارات  قيمة  زادت  • كما 
البند  ذلــك  لي�صكل   ،٪13.8 ن�صبته  مبــا  اأو  2010م،  عــام  يف  ريـــال 

مقابل  التقرير،  عام  نهاية  يف  املوجودات  اإجمايل  من   ٪36 ن�صبته  ما 

36.7٪ يف عام 2009م .

2. املطلوبات 

رقم  اجلدول  يو�صح  والذي  امل�صاهمني"،  "حقوق  بند  يزال  • ل 
اأن�صطة  متويل  م�صادر  من  الأكــر  اجلانب  ميثل  تفا�صيله،   )9-5(

امليزانية  اإجمايل  من   ٪51.9 ن�صبته  ما  �صكل  حيث  التاأمني،  �صركات 

املجمعة لهذه ال�صركات يف نهاية عام التقرير، مقابل 52.7٪ يف نهاية 

العام ال�صابق. وقد و�صل بند "حقوق امل�صاهمني" اإىل م�صتوى 7.3 مليار 

العام  نهاية  يف  مليار   6.4 مقابل  التقرير،  عام  نهاية  يف  تقريبًا  ريال 

ال�صابق، اأي بن�صبة ٪14.5 .

الثانية  الن�صبية  الأهمية  التاأمني"  عقود  "مطلوبات  بند  وميثل   •
مليون   5054.5 بقيمة  امل�صاهمني  حقوق  بعد  وذلــك  املطلوبات  قيمة  يف 

حقق  حيث  2009م،  عــام   ٪28.2 مقابل  وذلــك   ٪36 ن�صبته  ما  اأو  ريــال، 

منو  معدل  تراجع  بينما   .٪48.4 بن�صبة  2010م  عام  يف  زيــادة  البند  هذا 

بند "خم�ص�صات وذمم التاأمني الدائنة" مبا ن�صبته 26.7٪ عام 2010 م 

اإجمايل  الن�صبية يف  اأهميته  لتهبط  ريال،  مليون   605.6 بلغت  وبقيمة 

املطلوبات من 18.8٪ عام 2009م اإىل 11.8٪ يف نهاية عام التقرير.

1. Assets

• The activities of insurance companies in Qatar have 
witnessed a robust growth during 2010, with a growth rate 
of its overall financial position of 16.3%. This robust growth 
in assets was led by “Other Receivables & Expenses Paid 
in Advance” in step with “Financial Investments”.

• “Other Receivables & Expenses Paid in Advance” 
increased by QR 1887.6 million, amounting to QR 4628.9 
million at the end of 2010. This item represented almost 
33% of the total assets at the end of the year compared to 
22.7% in 2009.

• The value of “Financial Investments” increased by QR 
611.8 million in 2010, up by 13.8%, representing 36% of the 
total assets at the end of the year vis-à-vis 36.7% in 2009.

2. Liabilities 

• Shareholders’ equity”, as shown in Table No. (5 – 9), 
still represents the major part of sources of funds to finance 
the activities of the insurance companies, constituting 
51.9% of the total consolidated balance sheet of these 
companies at the end of the year compared to 52.7% at 
the end of 2009. “Shareholders’ equity” stood at QR 7.3 
billion at the end of 2010 vis-à-vis QR 6.4 billion at the end 
of the previous year, representing 14.5%. 

• “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 5054.5 million, or 36% compared to 
28.2% in 2009 and it increased by 48.4% in 2010, while 
“Provisions & Insurance Accounts Payable” decreased by 
QR 605.6 million, down by 26.7% in 2010. Therefore, its 
relative importance of total liabilities declined from 18.8% 
in 2009 to 11.8% at the end of this year.
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Table (5-9)
Shareholders’ Equity with Qatari Insurance Companies 

جدول رقم )9-5( 
حقوق المساهمين لدى شركات التأمين الوطنية

Items 2008 2009* 2010

Change التغري

(2009/2010)
البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid – Up Capital 1,101.6 1,471.2 1,535.2 64.0 4.4 راأ�س املال املدفوع

Legal Reserves 886.1 777.1 787.9 10.8 1.4 احتياطي قانوين

General Reserves 288.5 289.0 289.0 0.0 0.0 احتياطي عام

Revaluation Reserves 1,202.3 1,045.2 1,618.2 573.0 54.8 احتياطي القيمة العادلة

Retained Profits 1,155.6 2,486.1 2,610.4 124.3 5.0 اأرباح مدورة

Other Reserves 336.3 289.0 436.5 147.5 51.0 احتياطيات اأخرى

Total Shareholders’ Equity 4,970.4 6,357.6 7,277.2 919.6 14.5 اإجمايل حقوق امل�صاهمني

* Adjusted Data  بيانات معدلة 

QR Million مليون ريال

بور�سة قطر

التي  قطر  بور�صة  موؤ�صر  هيكل  كبريًا يف  تغريًا  2010م  عام  �صهد 

اأطلقت على املوؤ�صر الذي كان يعرف �صابقًا با�صم DSM20 ا�صم موؤ�صر 

بور�صة قطر QE Index يف 6 مايو 2010م متا�صيًا مع عملية تغيري ا�صم 

"�صوق الدوحة لالأوراق املالية" اإىل "بور�صة قطر" التي جرت يف �صهر 
يونيو 2009م. ويعتر موؤ�صر بور�صة قطر اجلديد اأف�صل من ال�صابق من 

حيث قابلية تداول الأوراق املالية )اإطار رقم 6(.

Qatar Exchange

The year 2010 witnessed a major structural change 
in the index of Qatar Exchange (QE), which renamed the 
erstwhile DSM20 Index as QE Index on May 6, 2010 as 
a sequel to the change in name of the Doha Securities 
Market to Qatar Exchange earlier in June 2009. The new 
QE Index is a better indicator in terms of tradability of 
securities (Box No.6).
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اإطار رقم )5(

ر بور�سة قطر موؤ�سّ

موؤ�صر  ا�صتمرارية  مبثابة   QE Index قطر  بور�صة  موؤ�صر  يعتر 

اأّنه ما زال يعك�س ال�صلوك الذي تنتهجه الأ�صهم الأكرث  DSM 20 مبا 
اأهمية. وتهدف التغيريات التي طراأت على املوؤ�ّصر اإىل تب�صيط معايري 

اختيار العنا�صر املكونة للموؤ�صر مع املحافظة يف نف�س الوقت على قدرته 

التمثيلية وحت�صني قابليته للتداول. كما مّت ت�صميم هذه التغيريات من 

للموؤ�صر  املكونة  الأ�صهم  اختيار  عملية  تكون  كي  ال�صفافية  زيادة  اأجل 

وا�صحًة بالن�صبة لكافة ال�صركات املدرجة وامل�صاركني يف ال�صوق.

اختيار  معايري  تغيري  حيث  مــن  اجلــديــد  املــوؤ�ــصــر  تعديل  مت  وقــد 

اإىل  بالن�صبة  احلال  هي  وكما  املوؤ�ّصر.  �صيت�صمنها  التي  املالية  الأوراق 

�صركة مدرجة   20 بعدد  بور�صة قطر  موؤ�صر  يحتفظ   ،DSM20 موؤ�ّصر 

التعومي احلر ومتو�صط  ال�صوق ذات  البور�صة وذلك بح�صب ر�صملة  يف 

القيمة املتداولة يوميًا. وقد مّت تخفي�س معايري الختيار اإىل معيار واحد 

 DSM20 مبوؤ�ّصر  اخلا�صة  ال�صابقة  اخلم�س  الختيار  مبعايري  مقارنة 

على   QE موؤ�صر  وي�صتند  بينها.  ما  يف  الكبري  بالرتابط  ات�صمت  والتي 

الختيار:)اأ(  عملية  يف  املت�صاوي  الــوزن  ذات  التالية  الختيار  معايري 

ر�صملة ال�صوق ذات التعومي احلر؛ )ب( متو�صط القيمة املتداولة يوميًا. 

كما اأّن هناك معياران اآخران يوؤديان اإىل ا�صتبعاد ال�صركة من املوؤ�صر 

األ وهما )اأ( حتديد احلد الأدنى للدوران ال�صنوي لراأ�س املال مبا ن�صبته 

5٪؛ )ب( حتديد احلد الأدنى مللكية امل�صاهمني مبا ن�صبته 1٪. واعتمادًا 

على هذه املعايري، يتم اختيار اأعلى 20 �صهم بهدف اإدراجها يف املوؤ�صر.

وتتم مراجعة املوؤ�صر مرتني يف ال�صنة يف اليوم الأول اإىل اآخر يوم 

معايري  تطبيق  مراقبة  خالل  من  و�صبتمر  مار�س  �صهري  من  تــداول 

الختيار على مدى اثني ع�صر �صهرًا تنتهي يف �صهري يونيو ودي�صمر. 

عام  ب�صكل  قطر  بور�صة  موؤ�صر  على  اأدخــلــت  التي  التعديالت  تعتر 

مفيدة بالن�صبة اإىل امل�صتثمرين يف قطر لأنها ت�صتند اإىل معايري �صفافة 

ومو�صوعية وتتما�صى مع اأف�صل املمار�صات الدولية.

Box No. (5)
QE Index

The QE Index is the continuation of the DSM20 Index as 
it still reflects the behavior of the most important stocks. 
Changes in the index were designed to make the selection 
criteria simpler while maintaining the representativeness 
and improving the tradability of the index at the same 
time. The changes were also designed to increase 
transparency so that the selection of stocks is objective 
and understandable by all listed companies and market 
participants.

    The new index has been modified in terms of changing 

the selection criteria for securities in construction of the 
index. As in DSM20 Index, the QE Index continues to 
consist of top 20 securities listed on the Qatar Exchange 
ranked by free float market capitalization and daily average 
traded value. The selection criteria, however, were reduced 
to one as against five liquidity criteria in the erstwhile 
DSM20 Index, which were highly correlated.  The QE Index 
is based on the equally weighted selection criteria of (i) the 
free-float market capitalization; and (ii) the average daily 
traded value. There are also two exclusion criteria, viz., (i) a 
minimum annual share velocity of 5%; and (ii) an individual 
shareholder ownership limit of at least 1%. Based on these 
criteria, the 20 highest ranking securities are selected for 
inclusion in the QE Index.

    The index will be reviewed semi-annually on the first 
to last trading day of March and September based on a 
twelve month observation ending in December and June. 
The overall reorientation to the QE Index is beneficial to 
investors in Qatar as it is based on transparent and objective 
criteria and in line with international best practices.

Although the QE Index moved broadly in tandem 
with the trends in global stock markets during 2010, it 
outperformed many stock markets in the advanced as well 
as emerging market economies (Table No. 5-10). Global 
stock markets which had recorded large gains in 2009, 
made modest gains in 2010 reflecting fear of derailment 
of global economic recovery in the wake of sovereign debt 
crisis in many parts of the Euro area, reduced investors’ 

على الرغم من اأن موؤ�صر بور�صة قطر قد حتّرك على نطاق وا�صع 

جنبًا اإىل جنب مع الجتاهات ال�صائدة يف اأ�صواق الأ�صهم العاملية خالل 

عام 2010م، اإل اأّنه قد تفّوق على العديد من اأ�صواق الأ�صهم يف كال من 

 .)10-5 النا�صئة )جدول رقم  اأ�صواق القت�صادات املتقدمة والأ�صواق 

اأما اأ�صواق الأ�صهم العاملية التي �صجلت مكا�صب كبرية يف عام 2009م، 

فقد حّققت مكا�صب متوا�صعة يف عام 2010م مما يعك�س اخلوف من 

ال�صيادية  الديون  اأزمة  اأعقاب  العاملي يف  القت�صادي  النتعا�س  تراجع 
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Table (5-10) 
Global Stock Markets

 جدول رقم )10-5(
البورصات العالمّية

Index Name (Country)

التغري

%
Change 

التقلبات )معامل 

الختالف(

Volatility(CV) ا�صم املوؤ�صر )البلد(

2009 2010 2009 2010

Advanced Economies القت�صادات املتقدمة    

DJIA (US) 18.82 11.02 11.41 4.31 موؤ�صر داو جونز ال�صناعي )الوليات املتحدة(

S&P 500 (US) 23.45 12.78 12.19 4.93 موؤ�صر اأ�س اآند بي 500 )الوليات املتحدة(

NASDAQ Composite (US) 43.89 16.91 14.64 6.29 موؤ�صر نا�صداك املركب )الوليات املتحدة(

DAX 30 (Germany) 23.85 16.06 12.23 6.20 موؤ�صر داك�س 30 )اأملانيا(

CAC 40 (France) 22.32 -3.34 11.36 4.64 موؤ�صر كاك 40 )فرن�صا(

FTSE 100 (UK) 22.07 9.00 11.28 4.89 موؤ�صر فوت�صي 100 )اململكة املتحدة(

NIKKEI 225 (Japan) 19.04 -3.01 10.35 6.22 موؤ�صر نيكاي 225 )اليابان(

GCC Countries دول جمل�س التعاون    

Dubai Financial Market (UAE) 10.22 -9.60 13.55 6.55 �صوق دبي املايل )دولة الإمارات(

Saudi Stock Market (KSA) 27.46 8.15 11.39 3.69 ال�صوق املالية ال�صعودية )ال�صعودية(

Muscat Securities Market (Oman) 17.05 6.06 11.75 3.48 �صوق م�صقط لالأوراق املالية )ُعمان(

Kuwait Stock Exchange (Kuwait) -9.99 -0.71 7.14 4.32 �صوق الكويت لالأوراق املالية )الكويت(

Bahrain Stock Exchange (Bahrain) -19.17 -1.78 4.81 3.80 �صوق البحرين لالأوراق املالية )البحرين(

Qatar Exchange (Qatar) 1.06 24.75 14.87 7.56 بور�صة قطر )قطر(

CV: Coefficient of Variation معامل الإختالف

Source: Bloomberg.   امل�صدر: بلومرج

risk appetite and lower confidence on business outlook. 
However, volatility in major stock indices was lower 
in 2010 as compared with their 2009 levels. Among the 
GCC countries, Qatar Exchange recorded the highest 
growth. The robust performance of the Qatar Exchange 
reflected a host of domestic factors, viz., strong economic 
performance, benign inflation situation, surplus liquidity 
conditions, encouraging quarterly corporate profits, 
positive sentiments from Qatar’s winning of FIFA World 
Cup 2022 bid and upbeat business sentiment.

يف  امل�صتثمرين  رغبة  وانخفا�س  اليورو،  منطقة  من  كثرية  اأجــزاء  يف 

التجارّية.  بالأعمال  اخلا�صة  التوّقعات  يف  الثقة  وتراجع  املخاطرة 

انخفا�صًا  �صهدت  قد  الرئي�صية  الأ�صهم  موؤ�ّصرات  التقلبات يف  اأّن  غري 

بور�صة  �صّجلت  وقد  2009م.  عام  مب�صتويات  مقارنة  2010م  عام  يف 

قطر اأعلى معدل منو بني دول جمل�س التعاون اخلليجي. ويعك�س الأداء 

الأداء  املتمّثلة يف  الداخلية  العوامل  لبور�صة قطر جمموعة من  القوي 

الفائ�صة  ال�صيولة  واأو�صاع  املعتدل  الت�صخم  وو�صع  القوي  القت�صادي 

والأرباح الف�صلية لل�صركات التي تدعو اإىل التفاوؤل وامل�صاعر الإيجابية 

القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  با�صت�صافة  الفوز  بعد  قطر  يف  �صادت  التي 

2022م وامل�صاعر الإيجابية اخلا�صة بقطاع الأعمال.
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It is generally believed that crude oil prices have 
negative impact on stock prices as a rise in oil prices 
increases the operating cost of companies heavily 
dependent on oil as an intermediary input, which reduces 
their profit margin. However, since the second half of 2008 
– a phase wherein the financial market crisis heightened in 
reaction to collapse of Lehman Brothers – capital market 
expectations have played a dominant role in determining 
spot stock prices. As a result, the relationship between 
crude oil prices and global stock markets (measured by 
MSCI’s World Index) has been witnessing a high positive 
correlation (Figure No. 5-1).

ي�صود العتقاد ب�صكل عام باأن اأ�صعار النفط اخلام ترتك اأثرًا �صلبّيًا 

على اأ�صعار الأ�صهم لأّن ارتفاع اأ�صعار النفط يزيد من تكاليف الت�صغيل 

كُمدَخل  النفط  على  كبريًا  اعتمادًا  تعتمد  التي  بال�صركات  اخلا�صة 

و�صيط، مما يقلل من هام�س ربحها. ومع ذلك، ومنذ الن�صف الثاين من 

عام 2008م – وهي املرحلة التي ا�صتّدت خاللها اأزمة الأ�صواق املالية 

اأ�صواق راأ�س  – لعبت توقعات  كرد فعل على انهيار بنك ليمان براذرز 

املال دورًا كبريًا يف حتديد اأ�صعار الأ�صهم الفورّية. ونتيجة لذلك، �صهدت 

العالقة بني اأ�صعار النفط اخلام واأ�صواق الأ�صهم العاملية )بح�صب موؤ�صر 

MSCI العاملي( ارتباطًا اإيجابيًا كبريًا )�صكل رقم 1-5(.

Figure No. (5-1)
Global Stock Markets and Crude Oil Prices 

�سكل رقم )1-5(

البور�سات العاملية واأ�سعار النفط اخلام

Brent Crude Oil Price (right-scale)MSCI World Index (left-scale)
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موؤ�سر ال�سوق

اأداء متفاوتًا ميكن  2010م  �صّجل موؤ�صر بور�صة قطر خالل العام 

عام  من  الأول  الربع  )اأ(  وهي  األ  خمتلفة  مراحل  ثالث  يف  ت�صنيفه 

الربع  )ب(  العاملي؛  ال�صعيد  على  التيّقن  بعدم  ات�صم  الــذي  2010م 

على  الطمئنان  عــدم  حالة  بتزايد  متيز  الــذي  2010م  ل�صنة  الثاين 

ال�صعيد العاملي واخل�صائر يف موؤ�صر بور�صة قطر، و)ج( الن�صف الثاين 

من عام 2010م الذي ات�صم بتحقيق املكا�صب الكبرية يف موؤ�صر بور�صة 

الأول  الربع  خــالل  اأي  الأوىل  املرحلة  ففي   .)2-5 رقــم  )�صكل  قطر 

الأ�صواق  على  اليقني  وعدم  ال�صك  م�صاعر  �صيطرت  2010م،  عام  من 

املالية العاملية ب�صكل عك�س عدم التوازن يف عملية النتعا�س القت�صادي 

املالية يف  بــالأزمــة  الــيــورو  منطقة  تــاأثــرت  ذلــك،  على  عــالوة  العاملي. 

�صكل  مما  ال�صيادية،  املخاطر  اأق�صاط  زيادة  يف  �صاهمت  التي  اليونان 

خماطر جديدة بالن�صبة اإىل عملية النتعا�س. وبقي ال�صيناريو اخلا�س 

ال�صلطات  و�صرعة  توقيت  حول  تكهنات  و�صط  موؤّكد  غري  بال�صتثمار 

التحفيز.  اإجــراءات  واإطــالق  اخلروج  ا�صرتاتيجيات  و�صع  يف  النقدية 

وعلى الرغم من م�صاعر عدم الطمئنان التي �صادت يف اأ�صواق الأ�صهم 

العاملية، ارتفع موؤ�صر بور�صة قطر يف الربع الأّول من عام 2010م مما 

بور�صة  موؤ�صر  ارتفع  فقد  املحلي.  الكلي  القت�صاد  تطورات  قوة  عك�س 

 7462.49 اإىل  2009م  دي�صمر  نهاية  يف  نقطة   6959.17 من  قطر 

نقطة بحلول نهاية مار�س 2010م - بزيادة قدرها 7.2٪. خالل هذا 

الربع، تراوح موؤ�صر ال�صوق بني 6503 و7465 مبعّدل تقّلبات منخف�س 

بلغ 3.6.

 

يف املرحلة الثانية، اأي خالل الربع الثاين من عام 2010م، تزايدت 

م�صاعر القلق يف الأ�صواق املالية العاملّية ب�صكل عك�س تفاقم اأزمة الديون 

اليورو،  منطقة  من  اأخرى  اأجزاء  اإىل  وامتدادها  اليونان  يف  ال�صيادية 

مما زاد من خماوف انحراف النتعا�س القت�صادي العاملي عن م�صاره. 

ونتيجة لذلك، تراجعت �صهية امل�صتثمرين يف ما يتعّلق باملخاطر ب�صكل 

اأكر كما تراجعت الثقة يف التوقعات امل�صتقبلية و�صط املخاوف من ركود 

القت�صاد  �صعيد  على  ال�صابقة  بالتوقعات  مقارنة  اأمــدًا  واأطــول  اأعمق 

اإىل  اليورو  منطقة  لّفت  التي  التيّقن  عدم  م�صاعر  اأدت  وقد  العاملي. 

انخفا�س كبري يف اأ�صواق الأ�صهم العاملية. وبعد اأن و�صل موؤ�صر بور�صة 

وانخف�س  2010م، عاد  اأبريل   13 نقطة يف   7801.33 اإىل ذروة  قطر 

نهاية  ويف  العاملية.  الأ�صهم  اأ�صواق  مع  بالتزامن  ذلك  بعد  حاد  ب�صكل 

مقارنة   ٪7.5 اأو  نقطة   562.68 ال�صوق  موؤ�صر  خ�صر  2010م،  يونيو 

ذلك  وخالل  2010م.  مار�س  نهاية  يف  �صّجله  الذي  الإغــالق  مب�صتوى 

واأو�صع  اأعلى  م�صتويات  �صمن  ال�صوق  موؤ�صر  حتّرك  العام،  من  الربع 

نطاقًا تراوحت بني 6647 و7801 نقطة. ونتيجة لذلك، �صّجلت تقلبات 

املوؤ�صر م�صتوى اأعلى بلغ 4،7 خالل الربع.

Market Index

The performance of QE index during 2010 was mixed 
and could be classified into three distinct phases, viz., (i) first 
quarter (Q1) of 2010 marked by a period of global uncertainty; 
(ii) second quarter (Q2) of 2010 marked by heightened global 
uncertainty and losses in QE Index; and (iii) second half of 
2010 (H2 2010) marked by a period of large gains in the QE 
Index (Figure No. 5-2). In the first phase, i.e., during Q1 2010, 
global financial markets remained somewhat uncertain 
reflecting unevenness in the global recovery process. 
Furthermore, Euro-zone was affected by the fiscal crisis in 
Greece which contributed to a sharp increase in sovereign 
risk premiums, posing new risks to the recovery process. 
Investment scenario remained uncertain on speculation 
about the timing and pace with which monetary authorities 
would embark on exit strategies by unwinding stimulus 
measures. Notwithstanding uncertainties in the global 
stock markets, the QE Index gained in Q1 2010 reflecting 
robust domestic macroeconomic developments.  The 
QE index gained from 6959.17 at end-December 2009 to 
7462.49 by end-March 2010 – an increase of 7.2%.  During 
the quarter, the QE index moved in a range of 6503-7465 
with low volatility of 3.6.

    In the second phase, i.e., during Q2 2010 global financial 
market sentiments became jittery reflecting deepening of 
the sovereign debt crisis in Greece and spreading to other 
parts of Euro area, which led to a fear of derailment of 
global economic recovery. As a result, investors’ risk 
appetite reduced further and lowered confidence on the 
outlook on fears of a deeper and protracted recession in the 
global economy than anticipated earlier. The uncertainty 
surrounding the Euro area led to large declines in global 
stock markets. After reaching a peak of 7801.33 on April 
13, 2010, the QE Index declined sharply thereafter in 
tandem with global stock markets. By end-June 2010, the 
index of Qatar Exchange lost 562.68 points or 7.5% over its 
closing level of end-March 2010. During the quarter, the 
index moved in a higher but wider range of 6647-7801. As 
a result, the volatility of the index was higher at 4.7 during 
the quarter.
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Figure No. (5-2)
Daily Movement of the Qatar Exchange Index

�سكل رقم )2-5(

التحركات اليومية ملوؤ�سر بور�سة قطر

2009 2010

يف املرحلة الثالثة اأي خالل الن�صف الثاين من عام 2010م، �صهدت 

اأداء  كان  الأّول،  املقام  ففي  عوامل  عدة  بف�صل  ارتفاعًا  قطر  بور�صة 

الأ�صواق املالية العاملية جيدًا مما عك�س مناخًا اقت�صاديًا اأكرث اإيجابية، 

املقام  ويف  املخاطرة.  الرغبة يف  وازدياد  ال�صيولة  وفرة  اإىل  بالإ�صافة 

الثاين، حققت اأ�صواق الأ�صهم يف كل من اقت�صادات الأ�صواق املتقدمة 

ومعّدل  املحلي  النمو  معدلت  ارتفاع  اأّدى  واأخــريًا،  اأرباحًا.  والنا�صئة 

الت�صخم املعتدل وم�صاعر التفاوؤل يف قطاع الأعمال اإىل حتقيق املكا�صب 

العالية يف بور�صة قطر. وقد متّيزت هذه املرحلة بتفّوق موؤ�صر ال�صوق 

والأ�صواق  املتقدمة  القت�صادات  يف  الأ�صهم  اأ�صواق  من  العديد  على 

النا�صئة على حّد �صواء. و�صهد موؤ�صر ال�صوق ارتفاعًا حادًا يف الأ�صبوع 

العامل  كاأ�س  با�صت�صافة  قطر  فوز  اأثر  على  2010م  دي�صمر  من  الأول 

ارتفع  2010م،  عام  من  الثاين  الن�صف  وخالل  2022م.  القدم  لكرة 

موؤ�صر ال�صوق بن�صبة 1781.84 نقطة اأو 25.8٪ - من 6899.81 نقطة 

يف نهاية يونيو 2010م اإىل 8681.65 نقطة يف نهاية دي�صمر 2010م. 

وخالل هذه الفرتة، حتّرك املوؤ�صر �صمن م�صتويات اأعلى تراوحت بني 

6767 و8816 نقطة ارتفع على اإثرها معدل تذبذب املوؤ�صر ليبلغ 7.7 

خالل الن�صف الثاين من عام 2010م.

In the third phase, i.e., during H2 2010, Qatar Exchange 
surged on account of several factors. First, global financial 
market performance was favorable reflecting the more 
positive economic climate, ample liquidity and expanding 
risk appetite. Second, equity markets in advanced and 
emerging market economies (EMEs) gained. Finally, higher 
domestic growth, benign inflation and upbeat business 
sentiment fuelled the sharp gains in the Qatar Exchange. 
A notable feature of this phase was that the QE Index 
outperformed many stock markets in advanced economies 
as well as EMEs. The QE Index increased sharply in the first 
week of December 2010 in response to Qatar’s successful 
FIFA 2022 World Cup bid. During H2 2010, the QE Index 
increased by 1781.84 points or 25.8 % – from 6899.81 at 
end-June 2010 to 8681.65 at end-December 2010.  During 
this period, the index moved in a higher range of 6767-
8816. As a result, the volatility in the index was higher at 
7.7 during the second half of 2010.
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Table (5-11)
Qatar Exchange: Key Indicators

جدول رقم )11-5(
بورصة قطر: المؤشرات الرئيسية 

Indicator 2009 2010 املوؤ�صرات

Market Index Closing (end-period) 6,959.17 8,681.65 اإقفال موؤ�صر ال�صوق )نهاية الفرتة(

Market Index Change (%) (point-to-point) 1.06 24.75 معدل تغرّي موؤ�صر ال�صوق )بح�صب كل نقطة(

Market Index Range 4,230-7,624 6,503-8,816 نطاق موؤ�صر ال�صوق

Market Index Volatility (CV) 14.87 7.56 تقلبات موؤ�صر ال�صوق

Number of Listed Companies 44 43 عدد ال�صركات املدرجة

Market Capitalization (QR billion) 320.08 450.20 قيمة ال�صوق الراأ�صمالية )مليار ريال(

Market Capitalization (% of GDP) 89.44 97.13 قيمة ال�صوق الراأ�صمالية )٪ من الناجت املحلي الإجمايل(

Traded Value (QR billion) 92.16 67.19 القيمة املتداولة )مليار ريال(

Dividend Yield (%) (end-period) 5.05 3.09 معدل ريع ال�صهم )٪( ))نهاية الفرتة(

Price-Earning Ratio (times) (end-period) 13.02 12.58 معدل ال�صعر اإىل الأرباح )مرة( )نهاية الفرتة(

CV: Coefficient of variation.   معامل الختالف

Source: Qatar Exchange. امل�صدر: بور�صة قطر 

Market Listings and Qatar Exchange Activity 
in 2010

In 2010, only one new company, i.e., Mazaya Qatar 
Real Estate Development Company was added to the 
listed companies under the Services sector in the Qatar 
Exchange. During the year, two companies were acquired 
by other companies, i.e., Qatar Navigation acquired by 
Qatar Shipping and Barwa Real Estate Company acquired 
Qatar Real Estate Investment Company, As a result, the 
number of companies reduced to 43 from 44 in the previous 
year (Table No. 5-12).

لعام  ال�سوق  يف  التداول  ون�ساط  جديدة  �سركات  اإدراج 

2010م 

مزايا  �صركة  هي  جديدة  واحــدة  �صركة  اإدراج  2010م  عام  �صهد 

�صمن  قطر  بور�صة  يف  اأ�صهمها  ــداول  ت ليتم  العقاري  للتطوير  قطر 

قطاع اخلدمات. وقد مّت خالل ال�صنة �صراء �صركتني من قبل �صركات 

اأخرى فقد مت دمج �صركة املالحة القطرية مع ال�صركة القطرية للنقل 

البحري كما ا�صتحوذت �صركة بروة العقارية على �صركة قطر لال�صتثمار 

العقاري. ونتيجة لذلك انخف�س العدد الكلي لل�صركات املدرجة من 44 

اإىل 43 �صركة )جدول رقم 12-5(.

�صجل موؤ�صر ال�صوق خالل عام 2010م ب�صكل عام منوًا كبريًا مبعدل 

1722.48 نقطة )على اأ�صا�س �صامل( اأو 24.8٪ )جدول رقم 11-5(. 

وقد تقّل�س خالل عام 2010م نطاق تقلبات موؤ�صر ال�صوق اإذ تراوح بني 

6503 و8816 مقارنة بـ 4230 و7624 عام 2009م مما يعك�س انخفا�س 

معدل  التقلبات )معامل الختالف: 7.6(. اأما بالن�صبة اإىل املوؤ�صرات 

املالية، فقد �صهد كل من معدل ال�صعر اإىل الأرباح ومعدل ريع ال�صهم 

اختالف  يعك�س  ب�صكل  2009م  بعام  مقارنة  2010م  عــام  انخفا�صًا 

اأمناط الكفاءة والفعالية.   

During the full year 2010, the index gained sharply by 
1722.48 points (on a point-to-point basis) or 24.8% (Table 
No. 5-11). The QE Index traded in a narrower range of 6503-
8816 during 2010 as compared with the range of 4230-7624 
reflecting lower volatility (coefficient of variation: 7.6).  
Among the financial indicators, both the price-earning (P/E) 
ratio and the dividend to yield ratio declined in 2010 from 
2009 reflecting mixed patterns of efficiency.
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Table (5-12)
Sectoral Distribution of Listed Companies in 
Qatar Exchange

جدول رقم )12-5(
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

Sectors

عدد ال�صركات املدرجة 

 Number of Listed
Companies

التغري 

Change
القطاعات

2009 2010

Banking & Financial Institutions 9 9 0 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

Insurance 5 5 0 التاأمني 

Industrial 7 7 0 ال�صناعة 

Services 23 22 -1 اخلدمات

Total 44 43 -1 املجموع

Source: Qatar Exchange.  امل�صدر: بور�صة قطر

من   -  ٪27.1 بن�صبة  املتداولة  الأ�صهم  قيمة  اإجــمــايل  انخف�س 

92.2 مليار ريال قطري يف عام 2009م اإىل 67.2 مليار ريال قطري 

اإىل  لي�صل   ٪39.3 بن�صبة  التداول  حجم  وانخف�س  2010م.  عام  يف 

�صهم  مليون   3.450.1 بـ  مقارنة  2010م  يف  �صهم  مليون   2.094.4

يف 2009م، بينما انخف�س عدد عمليات التداول بن�صبة 37.7٪ لي�صل 

اإىل 1.052.392 عملّية يف عام 2010م مقارنة بـ 1.690.085 عملّية 

40.7٪ لت�صل  ال�صوق ارتفعت بن�صبة  اأّن ر�صملة  2009م. غري  يف عام 

اإىل 450.2 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2010م مقارنة بـ 320.1 

مليار ريال قطري يف نهاية 2009م، مما يعك�س زيادة يف اأ�صعار اأ�صهم 

املحلي  الناجت  يف  ال�صوق  ر�صملة  ن�صبة  وارتفعت  املــدرجــة.  ال�صركات 

الإجمايل ال�صمي لت�صل اإىل 97.1٪ يف 2010م من 89.9٪ يف 2009م 

العام،  الناجت املحلي الإجمايل ال�صمي خالل  الزيادة احلادة يف  رغم 

مما يعك�س مكا�صب التقييم )جدول رقم 11-5(.

اأداء قطاعات ال�سوق يف 2010

حيث  من  الأول  باملركز  2010م  عام  يف  اخلدمات  قطاع  احتفظ 

واملوؤ�ص�صات  البنوك  قطاع  تاله   ،٪56.9 بن�صبة  وذلك  التداول  حجم 

29.6٪ بينما حافظ قطاع ال�صناعة على املركز الثالث  املالّية بن�صبة 

الرابع  املركز  يف  التاأمني  قطاع  وجــاء   ٪12.3 ن�صبته  ما  �صّكل  حيث 

البنوك  قطاع  ح�صة  وانخف�صت   .)13-5 رقم  )جــدول   ٪1.2 بن�صبة 

Total value of the traded shares declined by 27.1% 
– from QR 92.2 billion in 2009 to QR 67.2 billion in 2010. 
Trading volume decreased by 39.3% to reach 2,094.4 million 
shares in 2010 from 3,450.1 million shares in 2009, while 
the number of transactions fell by 37.7% to reach 1,052,392 
transactions in 2010 from 1,690,085 transactions in 2009. 
Market capitalization, however, rose by 40.7% to reach 
QR 450.2 billion at the end of 2010 from QR 320.1 billion 
at the end of 2009, reflecting increase in share prices of 
listed companies. As a proportion of nominal GDP, market 
capitalization increased to 97.1% in 2010 from 89.9% in 
2009 despite the sharp increase in nominal GDP during the 
year, reflecting valuation gains (Table No. 5-11).

Market Performance of Sectors in 2010
In 2010, the Services sector continued to retain the first 

position in terms of trading volume accounting for 56.9%, 
followed by the Banking & Financial Institutions sector 
at 29.6%, Industrial sector at 12.3% and the Insurance 
sector at 1.2% (Table No. 5-13). The share of Banking and 
Financial Institutions sector declined in 2010 as compared 
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Table (5-13)
Sectoral Distribution of Traded Shares in Qatar 
Exchange

جدول رقم )13-5(
القطاعات الرئيسية حسب حركة التداول في بورصة قطر

Sectors 

احل�صة الن�صبية اإىل الإجمايل

Relative Share to the Total (%)

2009القطاعات 2010
عدد الأ�صهم 

Volume
قيمة الأ�صهم 

Value
عدد عمليات التداول 

Transactions
عدد الأ�صهم 

Volume
قيمة الأ�صهم 

Value
عدد عمليات التداول 

Transactions

 Banking and Financial
Institutions 40.23 38.08 33.26 29.62 36.17 29.79 قطاع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

Insurance 0.98 1.60 2.08 1.15 1.91 2.25 قطاع التاأمني 

Industrial 9.05 16.72 13.41 12.29 18.19 16.33 قطاع ال�صناعة 

Services 49.74 43.60 51.25 56.94 43.73 51.63 قطاع اخلدمات

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 �ملجموع

Source: Qatar Exchange. امل�صدر: بور�صة قطر

عمليات  عــدد  حيث  مــن  الأوىل  املرتبة  يف  اخلــدمــات  قطاع  ــى  اأت

التداول خالل العام بن�صبة 51.6٪ من اإجمايل عدد عمليات التداول 

29.8٪ فقطاع ال�صناعة  تاله قطاع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية بن�صبة 

اأما من حيث   .٪2.2 بن�صبة  التاأمني  اإىل قطاع  و�صوًل   ٪16.3 بن�صبة 

قطاع  ح�صة  انخف�صت  فقد  املتداولة،  الأ�صهم  وقيمة  التداول  حجم 

ال�صابقة، يف  ال�صنة  2010م مقارنة مع  البنوك واملوؤ�ص�صات املالية عام 

حني ازدادت ح�صة باقي القطاعات. 

The Services sector also led in terms of number of 
trading transactions during the year with a share of 
51.6% of the total number of transactions, followed by the 
Banking & Financial Institutions sector at 29.8%, Industrial 
sector at 16.3% and the Insurance sector at 2.2%. As 
with trading volume and traded value, the share of the 
Banking and Financial Institutions sector declined in 2010 
as compared with the previous year, while those of the rest 
of the sectors increased.

واملوؤ�ص�صات املالّية عام 2010م مقارنة بال�صنة ال�صابقة، يف حني ارتفعت 

ح�صة القطاعات الثالث الأخرى.

تبواأ قطاع اخلدمات خالل عام 2010م املرتبة الأوىل من حيث قيمة 

واملوؤ�ص�صات  البنوك  43.7٪ تاله قطاع  بن�صبة  املتداولة وذلك  الأ�صهم 

الثالثة  املرتبة  ال�صناعة على  36.2٪. كما حافظ قطاع  بن�صبة  املالية 

املتداولة  لالأ�صهم  الإجمالية  القيمة  من   ٪18.2 ن�صبته  ما  �صكل  حيث 

�صعيد  على  اأما   .٪1.9 بن�صبة  الرابعة  املرتبة  يف  التاأمني  قطاع  وجاء 

املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  قطاع  ة  ح�صّ تراجعت  فقد  التداول،  حجم 

باقي  ة  ح�صّ ارتفعت  بينما  ال�صابق  بالعام  مقارنة  2010م  عام  خالل 

القطاعات.

with the previous year, while the share of the other three 
sectors increased.

In terms of trading value, the Services sector also 
retained the first position in 2010 accounting for 43.7%, 
followed by Banking & Financial Institutions sector, which 
had a share of 36.2%. The Industrial sector ranked third 
at 18.2%, followed by the Insurance sector at 1.9%. As 
in trading volume, the share of Banking and Financial 
Institutions sector declined in 2010 as compared with 
the previous year, while the share of the other sectors 
increased.

(%)
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على �صعيد اأ�صعار الأ�صهم، اأقفل �صعر ال�صهم لـ 31 �صركة من اأ�صل 

م�صتويات  عند  العام  بنهاية  القطرية  البور�صة  يف  مدرجة  �صركة   45

يف  انخفا�صًا  �صركة   14 �صجلت  حني  يف  2009م  بعام  مقارنة  اأعلى 

اأ�صهم  على  العام  خالل  التداول  حركة  تركزت  وقد  اأ�صهمها.  اأ�صعار 

ثالث �صركات حيث تبواأت �صركة �صناعات قطر املرتبة الأوىل على هذا 

بروة  �صركة  تبعتها  التداول  قيمة  اإجمايل  من   ٪12.4 بن�صبة  ال�صعيد 

العقارّية يف املرتبة الثانية بن�صبة 11.3٪ وجاء البنك التجاري القطري 

يف املرتبة الثالثة بن�صبة ٪8.0.

�سايف اأرباح ال�سركات املدرجة 

2010م  عام  قطر  بور�صة  يف  املدرجة  القطرية  ال�صركات  حققت 

32.9 مليار ريال يف  29.9 مليار ريال مقارنة بـ  اأرباحًا اإجمالية بلغت 

العام ال�صابق بانخفا�س ن�صبته 9.0٪ )جدول رقم 5-14(. ويتبني هنا 

باقي  حقق  حني  يف  خ�صائر،  �صركتان  تكبدت  2010م،  عام  خالل  اأنــه 

الربح  �صايف  تراجع  القطاعات،  خمتلف  بني  ومن  اأربــاحــًا.  ال�صركات 

اخلا�س بقطاع اخلدمات خالل عام 2010م بن�صبة بلغت 39.3٪ مقارنة 

�صهد  وقد  اإيجابيًا.  منوًا  القطاعات  باقي  �صجل  حني  يف  2009م  بعام 

2010م  24.9٪ عام  بن�صبة  اأعلى منو  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  قطاع 

تبعه قطاع ال�صناعة بن�صبة 13.2٪ وقطاع التاأمني بن�صبة ٪7.0.

    In terms of the value of the index, 31 out of the 45 
traded companies ended the year higher from the end of 
2009, while 14 companies fell. Among the listed companies, 
Industries Qatar led trading value during the year, 
accounting for 12.4% of the total trading value, followed 
by Barwa Real Estate Company at 11.3%. Commercial Bank 
of Qatar ranked third at 8.0%.

Net Profits of Listed Companies

Total profit of all companies listed in Qatar Exchange 
amounted to QR 29.9 billion in 2010, lower by 9.0% from QR 
32.9 billion recorded in 2009 (Table No.5-14). Two companies 
made losses during 2010, while the rest recorded profits. 
Among the sectors, net profit of the Services sector declined 
by 39.3% in 2010 from the level of 2009, while those of 
the other sectors recorded an increase. The Banking and 
Financial Institutions sector recorded the highest growth of 
24.9% in 2010, followed by the Industrial sector at 13.2% 
and the Insurance sector at 7.0%.

Table No. (5-14)
Net Profits of Listed Companies

جدول رقم )14-5(
صافي أرباح الشركات المدرجة

Sectors

�صايف الربح 

Net Profit
التغري )٪(

Change (%) القطاعات

2009 2010 2009 2010

Banking and Financial Institutions 9,880.9 12,337.6 -1.22 24.86 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

Insurance 830.8 889.0 -11.59 7.00 التاأمني 

Industrial 6,158.5 6,973.1 -25.50 13.23 ال�صناعة 

Services 16,017.6 9,727.0 77.05 -39.27 اخلدمات

Total 32,887.8 29,926.7 16.40 -9.00 املجموع

Note: (1) Vodafone financial year is from 1 April to 31 March.
         (2) Total profits does not include First Finance Company.

مالحظة: )1( تبداأ ال�صنة املالية ل�صركة فودافون يف اأول اإبريل وتنتهي يف 31 مار�س

                 )2( اإجمايل الأرباح  ل يت�صمن اأرباح �صركة الأوىل للتمويل

Source: Qatar Exchange.  امل�صدر: بور�صة قطر

QR Million مليون ريال
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ا�صتاأثرت ع�صر �صركات مبا تزيد ن�صبته عن 77٪ من جممل الأرباح 

املحققة يف العام 2010م وهي على ال�صكل التايل: بنك قطر الوطني، 

�صناعات قطر، ات�صالت قطر، البنك التجاري القطري، �صركة بروة 

املاء  �صركة  الــريــان،  م�صرف  الإ�ــصــالمــي،  قطر  م�صرف  العقارّية، 

والكهرباء القطرية، �صركة املالحة القطرّية و�صركة قطر للوقود. 

الإ�سدارات اجلديدة

 1.1 53 مليون �صهم جديد بقيمة  2010م طرح حوايل  �صهد عام 

�صهم  مليون   379 بحوايل  مقارنة  الأ�صا�صية  ال�صوق  يف  ريــال  مليار 

جديد بقيمة 10.8 مليار ريال قطري مت اإ�صدارها عام 2009م. ومن 

ال�صوق  التي مت طرحها لالكتتاب يف  اإ�صداران جديدان لالأ�صهم  اأ�صل 

الأ�صا�صية كان هناك اإ�صدار واحد ل�صركة مدرجة يف بور�صة قطر على 

51.9 مليون  بلغت  بقيمة  للم�صاهمني فيهما  اأولوية  اأ�صهم حقوق  �صكل 

ريال اأما الباقي فكان عبارة عن طروحات لالكتتاب العام بلغت قيمتها 

مليار ريال قطري. 

كان  الــذي  املوؤ�صر  على  قطر  بور�صة  اأطلقت  تقّدم،  ملا  تلخي�صًا 

QE Index يف  بور�صة قطر  موؤ�صر  ا�صم   DSM20 با�صم  �صابقًا  يعرف 

2010م، علمًا باأّن موؤ�صر ال�صوق اجلديد يعتر اأف�صل من ال�صابق  عام 

عام  خالل  املوؤ�صر  متّيز  وقد  املالية.  الأوراق  تــداول  قابلية  حيث  من 

2010م بتفّوقه على العديد من اأ�صواق الأ�صهم يف القت�صادات املتقدمة 

التي  الكبرية  املكا�صب  عك�صت  وقد  �صواء.  حّد  على  النا�صئة  والأ�صواق 

املعتدل  والت�صخم  املحلي  النمو  معدلت  ارتفاع  ال�صوق  موؤ�ّصر  حققها 

التي  الإيجابية  وامل�صاعر  الأعمال  بقطاع  التفاوؤلّية اخلا�صة  والتوقعات 

�صادت يف قطر بعد الفوز با�صت�صافة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022م. 

ال�صمي،  الإجمايل  املحلي  الناجت  الزيادة احلادة يف  الرغم من  وعلى 

ارتفعت ر�صملة ال�صوق ب�صكل اأكر يف عام 2010م مما يعك�س املزيد من 

مكا�صب التقييم.

Top 10 companies accounted for about 77% of net 
profits in 2010. These companies include Qatar National 
Bank, Industries Qatar, Qatar Telecommunications, 
Commercial Bank of Qatar, Barwa Real Estate, Qatar 
Islamic Bank, Masraf Al Rayan, Qatar Electricity and Water, 
Qatar Navigation and Qatar Fuel -Woqod. 

New Issues

In the primary market, approximately 53 million 

new shares worth QR 1.1 billion were issued in 2010 as 
compared with about 379 million new shares worth QR 
10.8 billion issued in 2009. Out of the 2 new issues offered 
for subscription in the primary market, one was offered by 
a company already listed in the Qatar Exchange – in the 
form of Rights Issue to existing shareholders amounting to 
QR 51.9 million.  The remaining represented initial public 
offerings (IPO) amounting to QR 1 billion.

    Summing up, Qatar Exchange renamed the erstwhile 
DSM20 Index as QE Index in 2010 which represented 
a better indicator in terms of tradability of securities. A 
notable feature observed in the QE Index during 2010 
was that it outperformed many stock markets in the 
advanced economies as well as EMEs. Large gains in QE 
Index in 2010 reflected higher domestic growth, benign 
inflation situation, upbeat business outlook and positive 
sentiments from Qatar’s successful FIFA World Cup 2022 
bid. Notwithstanding a sharp increase in nominal GDP, 
market capitalization increased further in 2010 reflecting 
valuation gains.
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Introduction
A sustained stable macroeconomic environment 

buttressed by proactive government support ensured 
overall stability in the financial system.  Amid discontents 
elsewhere in the Middle East and North Africa (MENA) 
region, Qatar remained insulated from any economic 
downturn and is heading towards achieving a strong 
economic performance as compared to other GCC 
countries. The Gross Domestic Product (GDP) recorded 
a nominal growth of 30.8% ,  while the CPI inflation 
(y-o-y) was negative at -2.4% in 2010.  Going forward, 
the opportunities on account of the successful 2022 FIFA 
World Cup bid, is anticipated to further improve both public 
as well as private sector investments in infrastructure, 
real estate and tourism-related activities. Foreign direct 
investment is also expected to receive a boost as investors 
diversify their interest in the non-hydrocarbon sector. This, 
in turn, may lead to greater diversification of the economy 
as a whole.

Output and Inflation
Real GDP growth rebounded from less than 9% in 

2009 to over 16% in 2010* (figure 6-1). The composition 
of GDP indicates the mining and quarrying (which includes 
the oil and gas sector) was the major contributor. The 
manufacturing sector also expanded by around 21% during 
the year, even though its share to total GDP declined 
marginally.

مقّدمة

�صمنت البيئة امل�صتقرة لالقت�صاد الكلي مدعومة بالدعم احلكومي 

الذي يت�صم بال�صتباقّية ا�صتقرار النظام املايل ب�صكل عام. فقد ظّلت 

دولة قطر، على الرغم من م�صاعر ال�صتياء التي �صيطرت على معظم 

النكما�س  عن  مبناأى  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأرجاء 

باملقارنة  قوي  اقت�صادي  اأداء  حتقيق  نحو  قدمًا  مت�صي  القت�صادي 

املحلي  الناجت  �صجل  وقد  الأخــرى.  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع 

الإجمايل منّوًا ا�صميًا بلغ 30.8٪ يف حني اأتى الت�صّخم اخلا�س مبوؤ�ّصر 

عام  يف   ٪2.4- بلغ  اإذ  �صلبيًا  �صنوي(  اأ�صا�س  )على  امل�صتهلك  اأ�صعار 

2010م. ومن املتوّقع اأن توؤدي الفر�س الناجتة عن جناح دولة قطر يف 

اإىل زيادة ا�صتثمارات  2022م  ا�صت�صافة كاأ�س العامل لكرة القدم عام 

والأن�صطة  والعقارات  التحتية  البنية  يف  واخلــا�ــس  العام  القطاعني 

ال�صياحّية. ومن املتوقع اأي�صًا اأن يلقى ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر دفعًا 

مع اإقبال امل�صتثمرين على تنويع اهتمامهم بالقطاع غري النفطي، مما 

يوؤدي اإىل املزيد من التنويع يف القت�صاد ككل.

الناجت والت�سخم

 ٪9 اأقل من  �صهد منو الناجت املحلي الإجمايل انتعا�صًا فارتفع من 

وت�صري   .)1-6 2010م  )�صكل  16٪ يف عام  اأكرث من  اإىل  2009م  يف 

املعادن  وا�صتخراج  املحاجر  اأّن  اإىل  الإجمايل  املحلي  الناجت  مكّونات 

هذا  يف  الرئي�صي  امل�صاهم  �صّكلت  والغاز(  النفط  قطاع  ذلك  يف  )مبا 

الرتفاع. كما �صهد قطاع الت�صنيع تو�صعًا بنحو 21٪ خالل العام، على 

الرغم من انخفا�س ح�صته يف الناجت املحلي الإجمايل ب�صكل طفيف.

Figure No. (6-1)
Composition of Major Items of Gross Domestic 
Product (as Percent to GDP)

�سكل رقم ) 1-6(

تكوين البنود الرئي�سية للناجت املحلي الإجمايل )ن�سبة 

مئوّية من الناجت(

*The 2010 real GDP number is based on the IMF Country Report for Qatar 
(March 2011)

 ي�صتند الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للعام 2010م على تقرير �صندوق النقد الدويل حول دولة 

قطر )مار�س 2011م(

Mining and Quarrying Real GDP Growth (Right Scale)Manufacturing

املحاجر وا�صتخراج املعادنمنو الناجت املحلي احلقيقي )ميني( الت�صنيع
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مع عودة النمو العاملي، عاودت اأ�صعار النفط ارتفاعها يف وقت لحق 

2010م  املتو�صط خالل عام  اأمريكيًا يف  80 دولرًا  الرميل  �صعر  فبلغ 

رقم  )�صكل  2009م  عام  �صّجله  الذي  دولرًا   60 الـ  معّدل  فاق  ب�صكل 

احلكومة  متكني  اإىل  الطاقة  اأ�صعار  يف  الزيادة  هذه  و�صتوؤدي   .)2-6

التنمية  على  الإنفاق  يف  وال�صتمرار  املوازنة  م�صروفات  حت�صني  من 

القت�صادية.

With the return of global growth, oil prices picked up 
subsequently, averaging close to USD 80 per barrel during 
2010, well higher than 2009 average of USD 60 (figure 6-2). 
The increase in energy prices will enable the government 
to improve its budgetary outlay for continued economic 
development.

تطورات القطاع امل�سريف

�صّجل اإجمايل موجودات القطاع امل�صريف خالل عام 2010م منوًا 

 567.5 املوجودات  اإجمايل  بلغ  وقد   .٪21.3 حوايل  بلغ  قويًا  ا�صميًا 

120٪ من  يعادل  ما  اأي  2010م،  دي�صمر  نهاية  ريال قطري يف  مليار 

الناجت املحلي الإجمايل لعام 2010م )�صكل رقم 3-6(.

Developments in banking sector
Banking sector assets during 2010 recorded a robust 

nominal growth of around 21.3%. Accordingly the aggregate 
assets stood at QR 567.5 billion as at end December 2010, 
equal to roughly 120% of 2010 GDP (figure 6-3).

ا�صتمّر الت�صّخم اخلا�س مبوؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك يف النخفا�س يف 

عام 2010م ب�صبب اأ�صعار "الإيجارات والوقود والطاقة" فح�صب. فقد 

�صجلت كافة املكّونات الأخرى يف �صلة موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك، با�صتثناء 

العامل  العقاري  القطاع  �صّكل  وقد   .٪2 ن�صبة  فاق  ت�صّخمًا  البند،  هذا 

الرئي�صي لهذا النكما�س يف "الإيجارات والوقود والطاقة" مع انخفا�س 

اإجنــاز  ب�صهادات  اخلا�صة  البيانات  وت�صري  حــاد.  ب�صكل  الإيــجــارات 

عامي  خالل   ٪23- قدره  �صلبي  منو  اإىل  ال�صادرة  ال�صكنّية  الوحدات 

2009-2010م، مما ي�صري اإىل تراجع العر�س اخلا�س بالعقارات.

CPI inflation continued its deflationary trend in 2010 
solely on account of the ‘rent, fuel and energy’ prices. 
Excluding this component, almost all other component of 
the CPI basket recorded an inflation in excess of 2%. The 
principal driver of deflation in the ‘Rent fuel and energy’ 
component seems to be the real estate sector where rents 
appear to have fallen steeply. Data on the construction 
completion certificates issued indicates a negative growth 
of -23% during 2009-10, indicating a slowdown in supply of 
real estate properties.

Figure No. (6-2)
Oil Prices (2008-10)
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�صاهمت الودائع لدى م�صرف قطر املركزي والأ�صول ال�صتثمارّية 

يف ارتفاع معدل منو الأ�صول خالل العام. وقد �صهدت اأ�صول القرو�س 

بقليل  اأقل  ب�صكل  اأي   ٪16 بلغ نحو  ارتفاعًا  بالقطاع امل�صريف  اخلا�صة 

من عام 2009م.

عن  مــعــلــومــات  ـــايل  امل للمركز  الرئي�صية  الــبــنــود  حتليل  ــقــّدم  ي

وقد   .)1-6 رقم  ال�صنة )جدول  للبنوك خالل  امل�صلكية  الديناميكيات 

ونتيجة  تقريبًا   ٪24 بلغ  الذي  الودائع  منو  من  اأقــّل  الئتمان  منو  كان 

ال�صيولة لدى امل�صرف املركزي، ما  البنوك على فائ�س  اأبقت  لذلك،  

اأدى اإىل منو كبري يف الودائع لدى امل�صرف. وقد اأظهر جانب الأ�صول 

احلكومة  قامت  حيث  ال�صتثمار  ح�صاب  يف  حت�صنًا  املــايل  املركز  يف 

باإ�صدار �صندات دين حملية )مبا يف ذلك ال�صكوك( يف م�صعى لتطوير 

�صوق ال�صندات احلكومية.

الــودائــع،  ازديـــاد  اإىل  فبالإ�صافة  باملطلوبات،  يتعّلق  مــا  يف  اأمــا 

من  ال�صوق  من  التمويل  على  اعتمادها  من  زادت  قد  البنوك  اأن  يبدو 

املالية الأجنبية، مبا يف ذلك مكاتبها  املوؤ�ص�صات  خالل القرتا�س من 

الرئي�صية/الفروع. 

وقد �صجلت املطلوبات ما بني البنوك ن�صبة منو قاربت الـ 8٪ مقارنة 

بالعام ال�صابق. ومن اأجل احلد من فائ�س ال�صيولة التي تاأخذ �صكل ودائع 

قام   ،)٪2 فائدة قدرها  للبنوك  املركزي )والتي جتلب  امل�صرف  لدى 

م�صرف قطر املركزي بخف�س �صعر الفائدة على الودائع QMR بواقع 

هذا  اعتماد  من  الرغم  وعلى  2010م.  اأغ�صط�س  يف  اأ�صا�س  نقطة   50

Deposit with QCB and investment assets contributed 
to the high growth in assets during the year. Loan asset 
of the banking sector grew by around 16%, slightly lower 
than the figure for 2009. 

An analysis of the major items of balance sheets 
provides information as to the dynamics of bank behavior 
during the year (Table 6-1). With less than robust credit 
growth as compared to deposit growth of roughly 24%, 
banks parked their surplus liquidity with the central bank, 
resulting in a substantial growth of deposits with the 
central bank. The asset side of the balance sheet also 
showed improvements in their investment account as 
the government came out with a domestic bond issue 
(including Sukuk) in an endeavor to develop a government 
bond market.

On the liability side of balance sheet, besides deposit 
accretion, banks seem to have increased their reliance on 
market funding through borrowing from foreign financial 
institutions, including their head offices (HOs)/branches. 

Accordingly, inter-bank liabilities recorded a growth 
of nearly 8% over the previous year. In order to curb the 
excess liquidity, which finds a place as deposits with the 
central bank (which fetches the banks an interest rate 
of 2%), QCB reduced the QMR deposit rate by 50 basis 
points in August 2010. Even after this measure, banks 

Figure No. (6-3)
Major Balance Sheet Variables to GDP

�سكل رقم )3-6(

املحلي  الناجت  اإىل  امل��ايل  املركز  متغريات  اأه��م 

الإجمايل

موجودات امل�صارف القرو�س الودائع

(%
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Items
النمو )2010م مقارنة بعام 2009م(

Growth (2010 over 2009)

احل�صة الن�صبية

Relative Share البنود

2009 2010

Total  Liabilities  21.3 100.0 100.0 �إجمايل �ملطلوبات

Capital 16.0 12.8 12.3 راأ�س املال

  Deposits 24.3 52.8 54.1 الودائع

Inter-Bank Liabilities 7.8 23.9 21.2 اإلتزامات ما بني البنوك

 Provisions 24.7 1.3 1.3 املخ�ص�صات

Total Assets  21.3 100.0 100.0 �إجمايل �ملوجود�ت

 Cash & Metals 26.8 0.4 0.4 نقدية ومعادن

Required Reserves 24.4 2.5 2.6 احتياطي اإلزامي

Inter-bank Assets -11.7 16.9 12.3 املوجودات ما بني البنوك

Investments 27.0 14.2 14.9 ال�صتثمارات

Loans 16.3 57.8 55.4 القرو�س

جدول رقم )6- 1(
البنود الرئيسية للموجودات والمطلوبات )النمو السنوي 

والحصة النسبية(

Table (6-1)
Major Items of Assets and Liabilities (Annual 
Growth and Relative Share)

(%)

الإجراء، وا�صلت البنوك اإيداع الأموال لدى امل�صرف املركزي ما ي�صري 

اإىل تقييد معايري الئتمان، ف�صاًل عن تراجع الطلب على الئتمان. وقد 

اأظهرت املخ�ص�صات من بني البنود الأخرى منوًا ملحوظًا بلغ ٪24.7، 

قيام احلكومة  ومع  العام.  الأ�صول خالل  تراجع جودة  اإىل  ي�صري  مما 

الأ�صا�صي  املال  راأ�ــس  اأي�صًا  ازداد  املــال،  لراأ�س  جمــددًا  الدعم  بتوفري 

بن�صبة 16٪ مقارنة بالعام ال�صابق.

ي�صري حتليل املجموعات امل�صرفّية اإىل اأّن النمو يف الئتمان املمنوح 

�صجلتها  التي  الن�صبة  جتاوز  العام  خالل  الإ�صالمية  البنوك  قبل  من 

البنوك التجارية مبقدار ال�صعف تقريبًا. وقد يكون هذا الأمر موؤ�صرًا 

على رواج �صوق املنتجات الإ�صالمية. ونتيجة لهذا التو�صع، زادت البنوك 

الإ�صالمية من ح�صتها يف �صوق الئتمان الكلي.

�صجلت البنوك الإ�صالمية منوًا كبريًا يف ح�صد الودائع جتاوز ن�صبة 

60٪ يف حني اأتت الأرقام اخلا�صة بالبنوك التجارية معتدلة يف اأح�صن 

الودائع.  يف  �صلبي  بنمو  العام  الأجنبية  البنوك  اأنهت  وقد  الأحـــوال. 

وانخف�صت ح�صة البنوك الأربعة الأوىل )من حيث الأ�صول( يف �صوق 

الودائع ب�صكل طفيف من 0،708 يف عام 2009م اإىل 0،704 يف 2010م.

continued to place funds with the central bank indicative 
of a tightening of credit standards as well as sluggish 
demand for credit. Among other items, provisions showed 
considerable growth (24.7%), indicating a decline in asset 
quality during the year. With a new round of equity support 
from the government, the tier-I capital also increased by 
16% over the previous year.

Bank group-wise analysis reveals that, during the year, 
the growth in credit extended by Islamic banks was more 
or less double the numbers recorded by commercial banks. 
This could be indicative of a vibrant market for Islamic 
products. As a result of this expansion, Islamic banks 
increased their share in the aggregate credit market.

Islamic banks recorded a significant growth in deposit 
mobilization, well in excess of 60%, whereas the numbers 
for commercial banks was moderate, at best. Foreign banks 
ended the year with a negative deposit growth. The share 
of top 4 banks (in terms of assets) in the deposit market 
declined marginally from 0.708 in 2009 to 0.704 in 2010.
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The public sector remains the main driver of credit 
growth, registering a nearly 40% increase as at end 
December 2010 over the previous year (figure 6-5). As 
compared to this, credit growth to the private sector was 
modest at best, with an increase of close to 8%. Among 
the components of public sector, the increase in credit to 
government institutions was the maximum (91%), whereas 
credit to semi-government institutions and government 
institutions increased by 22% and 5%, respectively. 
The lackluster credit growth to the private sector was 
on account of the very low growth for general trade as 
well as the negative growth to the services sector, 
notwithstanding a high credit growth to real estate (26%) 
and contractors (42%). Growth in credit outside Qatar was 
moderate, which are mainly financed by commercial banks. 

�صّجل  فقد  الئتمان  لنمو  الرئي�صي  املحرك  العام  القطاع  يزال  ل 

زيادة بلغت نحو 40٪ يف نهاية دي�صمر 2010م مقارنة بالعام ال�صابق 

اخلا�س  للقطاع  املمنوح  الئتمان  منا  املقابل،  يف   .)5-6 رقم  )�صكل 

منوًا متوا�صعًا يف اأح�صن الأحوال، مع زيادة بنحو 8٪. ومن بني مكونات 

اأعلى  احلكومية  للموؤ�ص�صات  املمنوح  الئتمان  �صّجل  العام،  القطاع 

ن�صبة ارتفاع بلغت )91٪(، يف حني ازداد الئتمان املمنوح للموؤ�ص�صات 

احلكومية و�صبه احلكومية بن�صبة 22٪ و 5٪ على التوايل. ويعود النمو 

ال�صعيف يف الئتمان املمنوح للقطاع اخلا�س لالنخفا�س الكبري يف النمو 

ال�صلبي اخلا�س  النمو  العامة، ف�صاًل عن  للتجارة  املمنوح  الئتمان  يف 

املمنوح  الئتمان  يف  املرتفع  النمو  من  الرغم  على  اخلدمات،  بقطاع 

لقطاع العقارات )26٪( واملقاولني )42٪(. وقد �صّجل الئتمان املمنوح 

خارج قطر منوًا معتدًل بتمويل اأ�صا�صي من قبل البنوك التجارية.

بنحو  العام  القطاع  ودائــع  ارتفعت  فقد  بالودائع  يتعّلق  ما  يف  اأما 

6٪، ويرجع ذلك اأ�صا�صًا اإىل الزيادة يف ودائع القطاع احلكومي والتي 

بلغت نحو 20٪ )�صكل رقم 6-4(، يف حني خف�صت املوؤ�ص�صات احلكومية 

اأخرى، منوًا  البنوك. و�صّجل القطاع اخلا�س، من ناحية  ودائعها لدى 

جيدًا يف الودائع مب�صاهمة قوية من كل من الأفراد )30٪( واملوؤ�ص�صات 

خالل  ملحوظًا  منــوًا  املقيمني  غري  ودائــع  و�صهدت   .)٪32( اخلا�صة 

العام. ونتيجة لهذه التغريات، انخف�صت ح�صة القطاع العام يف اإجمايل 

مع  2010م  عام  يف   ٪23.5 اإىل  2009م  عام  يف   ٪27.6 من  الودائع 

ارتفاع ح�صة القطاع اخلا�س وغري املقيمني..

On the deposit side, public sector deposits  grew by 
around 6%, due mainly to increase in government sector 
deposits by around 20% (figure 6-4), whereas government 
institutions lowered their deposits with banks. The private 
sector, on the other hand, recorded a healthy deposit 
growth, with robust contributions by both individuals (30%) 
and private institutions (32%). Deposits from non-residents 
also witnessed significant growth during the year. As a 
result of these changes, the share of public sector in total 
deposits declined from 27.6% in 2009 to 23.5% in 2010 
along with an increase in the share of private and non-
resident sectors.

�سكل رقم )4-6( 

التوزيع القطاعي للودائع

Figure No.(6-4)
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The distribution of credit according to maturity buckets 
reveals that short-term credit – up to 6 months (M) -  
accounted for over 40% of total credit as at end December 
2010, more or less as in the previous year. At the same 
time,  the share of credit in the long term bucket (above 3 
years) actually witnessed an increase (figure 6-6).

الق�صري  الئتمان  اأن  ال�صتحقاق  تاريخ  وفق  الئتمان  توزيع  يظهر 

اإجمايل  40٪ من  اأكــرث من  اأ�صهر - مّثل   6 اإىل  – الــذي ي�صل  الأجــل 

الئتمان يف نهاية دي�صمر 2010م، وهي الن�صبة التي �صّجلها تقريبًا يف 

العام ال�صابق. ويف الوقت نف�صه، �صهدت ح�صة الئتمان الطويل الأمد 

)اأكرث من 3 �صنوات( ارتفاعًا )�صكل رقم 6-6(.

�سكل رقم )5-6( 

التوزيع القطاعي لالئتمان

Figure No.(6-5)
Sectoral Distribution of Credit

2010 2009 Growth - 2010 (Right Scale)
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�سكل رقم )6-6( 

اأمناط ا�ستحقاق الت�سهيالت الئتمانية

Figure No. (6-6)
Maturity Pattern of Credit

Over Draft Up to 1M Greater than 
1M & up to 

6M

Greater than 
6M & up to 

12M

Greater than 
12M & up to 3 

Years

Greater than 
3 Years

�صّكلت العمولت اجلزء الأكر من الدخل الوارد من غري الفوائد، 

حيث �صّكلت النفقات الإدارية اأكرث من ن�صف نفقات البنوك من غري 

الفوائد املدفوعة. وبلغ "العبء" )اأي النفقات من غري الفوائد ناق�صًا 

ن�صبة  املوجودات(  لإجمايل  قيا�صًا  املدفوعة  الفوائد  غري  من  الدخل 

من  الدخل  اأّن  اإىل  ي�صري  2010م، مما  عام  امل�صريف  للقطاع   ٪0.21

غري الفوائد كان غري كاف لتغطية النفقات من غري الفوائد املدفوعة. 

هام�س  �صايف  بتح�صني  اأخــرى،  ناحية  من  قامت،  البنوك  اأّن  ويبدو 

الفائدة )اأي الدخل من الفوائد ناق�صًا النفقات من الفوائد املدفوعة 

قيا�صًا لإجمايل املوجودات( من 2،39٪ يف عام 2009م اإىل 2.55٪ يف 

عام 2010م )�صكل رقم 7-6(.

Commissions comprised the major part of non-interest 
income, whereas administrative expenses accounted for 
over half of the non-interest expense of banks. The “burden” 
(defined as non interest expense less non-interest income 
scaled by total assets) was 0.21% for the banking sector in 
2010, suggesting that non-interest incomes were less than 
sufficient to cover for non-interest expenses. Banks, on 
the other hand, appear to have improved thier net interest 
margin (defined as interest income less interest expense 
scaled by total assets) from 2.39% in 2009 to 2.55% in 
2010 (figure 6-7).

Dec 2009 Dec 20102010 دي�صمر 2009دي�صمر

حتى 6 �صهورحتى �صنةحتى 3 �صنوات3 �صنوات واأكرث

جاري مدينحتى �صهر

(%
)
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قامت ال�صلطات باتخاذ تدابري ا�صتباقّية لدعم القطاع املايل. فقد 

البنوك  اأمــوال  روؤو�ــس  من   ٪20-10 �صراء  عملية  من  كجزء  ا�صرتت، 

خالل  قطري  ريال  مليار   2.7 بقيمة  اأ�صهمًا  قطر  بور�صة  يف  املدرجة 

عام 2010م. وقد بلغ جمموع الأ�صهم امل�صرتاة حتى عام 2010م 5.4 

مليار ريال قطري اأي ما يعادل 1.2٪ من الناجت املحلي الإجمايل لعام 

2010م.

ال�ستقرار املايل

من اأجل ت�صليط ال�صوء على مواطن ال�صعف يف القطاع امل�صريف، 

متت درا�صة جمموعة من موؤ�صرات ال�صتقرار املايل )جدول رقم 2-6(.

The authorities have been undertaking proactive 
measures to support the financial sector. As part of the 
process to purchase 10-20% of Qatari listed banks capital, 
the authorities purchased equity stakes amounting to QR 
2.7 billion during 2010. The total equity purchase till 2010 
has been QR 5.4 billion, equal to 1.2% of 2010 GDP.

Financial stability 
In order to capture the vulnerabilities of the banking 

sector, a set of  financial stability indicators have been 
examined (Table 6-2).

�سكل رقم )7-6( 

تف�سيل الدخل والنفقات لدى البنوك

Figure No. (6-7)
Income and Expenditure Profile of Banks
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الدخل  �صايف  منّو  بف�صل  مريحة  امل�صريف  القطاع  ربحية  بقيت 

بن�صبة 27٪. وقد بلغ العائد على املوجودات وفقًا لذلك ما ن�صبته ٪2.6، 

يف حني اأن العائد على حقوق امل�صاهمني بلغ 16.1٪ عام 2010م . 

Supported by a 27% growth in net income, the 
profitability of the banking sector remained comfortable. 
Accordingly, return on asset of the banking secot stood at 
2.6%, whereas the return on equity was 16.1% in 2010.
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جدول رقم )2-6 (
مؤشرات السالمة المالية 

Indicator 
 الدللة القت�صادية

Economic logic 2009 2010 موؤ�صرات ال�صالمة املالية

Net profits/ Total Average 
Assets

 قيا�س  الربحية

Measure of profitability
2.5 2.6 �صايف الأرباح/ متو�صط اإجمايل املوجودات

Capital Adequacy Ratio (CRAR)
 القدرة على اللتزام باملطلوبات

Capacity to meet liabilities
15.7 16.1 معدل كفاية راأ�س املال

Non-Performing Loans (NPLs) / 
Total loans

 جودة حمفظة القرو�س

Quality of loan portfolio
1.7 2.0

القرو�س غري املنتظمة/ اإجمايل 

القرو�س

Cost Income Ratio (CIR)
 قيا�س عدم كفاءة البنك

Measure of bank inefficiency
22.0 25.1 معدل تكلفة الدخل 

Funding Volatility Ratio (FVR)
 العتماد على مطلوبات ق�صرية الأجل لتمويل املوجودات

Reliance on volatile liabilities to finance assets
55.6 50.8 معدل دوران التمويل

Net Interest Margin (NIM)
 درجة مناف�صة القطاع امل�صريف

Degree of banking sector competition
2.7 2.9 �صايف هام�س الفائدة

Forex Loan/ Total Loans
 قيا�س معدلت ال�صرف الأجنبي وخماطر �صعر الفائدة

Measure of forex and interest rate risk
19.0 22.2

معدل قرو�س ال�صرف الأجنبي اإىل 

اإجمايل القرو�س

Net Loans/ Deposits
 قيا�س ن�صبة �صيولة البنك

Measure of bank liquidity
108.5 100.8 �صايف القرو�س/ الودائع

Assets (<3 Months) / Liabilities 
(<3 Months)

 قيا�س و�صع ال�صيولة للبنوك على املدى املتو�صط

Measure of banks’ medium-term liquidity
72.6 75.7

املوجودات )اأقل من 3 اأ�صهر(/ 

املطلوبات )اأقل من 3 اأ�صهر(

Real Estate Loans/ Private 
Sector Loans

  حجم النك�صاف على القطاع العقاري

Extent of exposure to real estate
22.8 26.7

القرو�س العقارية/ قرو�س القطاع 

اخلا�س

Consumption Loans/ Private 
Sector Loans

 حجم النك�صاف على قرو�س الأفراد

Extent of exposure to retail lending
30.0 29.7

القرو�س ال�صتهالكية/ القرو�س 

اخلا�صة

Operating Expense/ Total Asset
 قيا�س تكلفة الأعمال الو�صيطة

Measure of intermediation cost 1.8 1.5 م�صروفات الت�صغيل/ اإجمايل املوجودات

Table (6-2)
Financial Soundness Indicators

 (%)

مع  املال  راأ�س  م�صتوى  على  مريحًا  و�صعًا  امل�صريف  النظام  اأظهر 

اإىل  الت�صغيل  م�صاريف  يف  املدرو�س  النمو  اأدى  وقد  مرتفعة.  هوام�س 

جانب الربحية العالية اإىل حت�صني الكفاءة. واأدى الرتاجع يف الن�صاط 

القت�صادي اإىل ارتفاع هام�صي يف ن�صبة القرو�س املعدومة، على الرغم 

من اأن هذه الأرقام هي اأقل بكثري من تلك التي كانت �صائدة يف معظم 

القت�صادات الأخرى يف املنطقة.

حافظ النظام امل�صريف على �صيولة كافية خالل العام. اأما ال�صيولة 

القطاع  اآنيًا يف  املتوفرة  ال�صائلة  الأمــوال  واملتمثلة يف  الأجل  الق�صرية 

امل�صريف فقد ت�صاعفت يف نهاية عام 2010م باملقارنة مع العام ال�صابق 

ــداع  الإي �صهادات  ت�صمل  والتي  الأجــل  الطويلة  ال�صيولة  �صاأن  �صاأنها 

وال�صندات احلكومية والتي ارتفعت بدورها خالل العام. وبالتزامن مع 

الثغرة  يف�صر  مما  املتو�صط  املدى  على  ال�صيولة  ارتفعت  الزيادة،  هذه 

اأ�صهر(   3( الق�صري  املــدى  على  واملطلوبات  املــوجــودات  يف  احلا�صلة 

)�صكل رقم 8-6(.

The banking system exhibited comforable capital 
position along with high margins. Controlled growth in 
operating expense alongside high profitability has led to 
improvements in efficiency. The downturn in economic 
activity has meant a marginal rise in the NPL ratio, 
although these numbers are lower than those prevailing in 
most other economies in the region . 

The banking system maintained adequate liquidity  
during the year. The narrow liquidity of the banking sector 
which measures the liquid funds immediately available with 
banks almost doubled as at the end of 2010  as compared 
to a year ago. The broad liquidity measure, which includes 
Certificates of Deposits (CDs) and government bonds over 
and above narrow liquidity increased during the year.  At 
the same time, medium-term liquidity which captures the 
asset liability gap in the short-term buckets (3 months) also 
increased (figure 6-8).
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�سكل رقم )8-6(

موؤ�سرات �سيولة البنوك

�سكل رقم )9-6(

موؤ�سرات �سيولة البنوك

Figure No. (6-8)
Indicators of Banking Liquidity

Figure No. (6-9)
Indicators of Banking Liquidity

حتتفظ البنوك بفائ�س ال�صيولة لدى امل�صرف املركزي على �صكل 

ودائع QMR وعندما حتتاج اإىل ال�صيولة يف مهلة ق�صرية، يقوم امل�صرف 

بتوفريها لها من خالل اآلّية QMR لالإقرا�س. وقد �صّجل فائ�س ال�صيولة 

املركزي  امل�صرف  لدى  البنوك  به  والذي حتتفظ  امل�صريف  النظام  يف 

على �صكل ودائع QMR م�صتويات مرتفعة جدًا خالل ال�صنة )�صكل رقم 

الفائدة على  �صعر  املركزي  امل�صرف  ال�صياق، خّف�س  6-9(. ويف هذا 

1.5٪ حلّث القطاع امل�صريف على  اأ�صا�س اإىل  50 نقطة  الودائع بواقع 

 QMR اآلّية  ا�صتخدام  مّت  ما  نــادرًا  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الإقرا�س. 

لالإقرا�س مما ي�صري اإىل وجود فائ�س يف ال�صيولة يف القطاع امل�صريف 

خالل ال�صنة.

Banks place their excess liquidity with the central bank 
as QMR deposits, while when they need liquidity on short 
notice, the central bank provides them the liquidity through 
the QMR lending facility. The excess liquidity in the banking 
system, which banks keep with the central bank as QMR 
deposit were at very high levels during the year (figure 6-9). 
In this context, the central bank reduced the QMR deposit 
rate by 50 basis points to 1.5% to nudge the banking sector 
towards lending. Despite this, QMR loan facilities were 
rarely used indicating a overhang of liquidity in the banking 
sector during the year.
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الئتمانية  الت�صهيالت  على  والعائد  البنوك  ودائــع  تكلفة  ت�صّكل 

عوامل هامة توؤثر على ربحيتها. وميكن لأية زيادة يف تكلفة الودائع اأن 

توؤّثر تاأثريًا مبا�صرًا على اأرباح البنك بطريقة �صلبية. كما ميكن لرتفاع 

العائد على الت�صهيالت الئتمانّية اأن يرتك اأثرًا اإيجابيًا على اأرباحها. 

وعلى الرغم من انخفا�س متو�صط العائد على القرو�س يف عام 2010م، 

انخف�س متو�صط تكلفة الودائع ب�صكل اأكر بكثري، وذلك لتعوي�س هذا 

النخفا�س. وقد بلغ متو�صط تكلفة الودائع خالل عام 2010م 2.6٪ اأي 

اأّنه �صّجل انخفا�صًا بن�صبة 25٪ مقارنة بعام 2009م. وانخف�س متو�صط 

العائد على القرو�س من ناحية اأخرى من 7.3٪ عام 2009م بن�صبة ٪8 

تقريبًا لي�صل اإىل 6.7٪ يف عام 2010م.

اأن  احلــدود  عر  لالأ�صول  املحلية  للفروع  الكلي  التعر�س  يظهر 

القطاع امل�صريف يف قطر قد زاد يف نهاية دي�صمر 2010م ب�صكل طفيف 

الأ�صول  يف  النمو  ويعود  ال�صابق.  العام  خالل  اخلــارج  يف  تعر�صه  من 

عر احلدود ب�صكل اأ�صا�صي اإىل النمو الكبري يف ال�صتثمارات الق�صرية 

واملتو�صطة الأجل.

مل  ن�صبة  بالبنوك  اخلا�س  امليزانية  خــارج  الكلي  التعّر�س  �صّجل 

دي�صمر  نهاية  امليزانية( يف  الأ�صول )داخل  50٪ من جمموع  تتجاوز 

2010م. ويعتر تعّر�س البنوك الأجنبية العاملة يف قطر عاليًا بالن�صبة 

الأدنى من  لديها احلد  املحلية  البنوك  اأن  الأن�صطة، يف حني  اإىل هذه 

التعر�س  من   ٪50 ن�صبة  فتعتر  بالفئات،  يتعّلق  ما  يف  اأمــا  التعر�س. 

التعر�س  اأن  حني  يف  املبا�صرة،  غري  الئتمانية  بالت�صهيالت  مرتبطة 

ن�صبيًا.  اأقــّل  ال�صيولة،  خماطر  على  ينطوي  والــذي  املالية  لاللتزامات 

عن  عبارة  املبا�صرة  غري  الئتمانية  الت�صهيالت  من   ٪75 من  واأكــرث 

اأو �صمانات دفع مقدمًا تنطوي على  وتاأمينات عطاء  خطابات �صمان 

خماطر اأقل من �صمانات دفع القرو�س )�صكل رقم 10-6(.

The cost of bank deposits and the return on credit 
facilities are important factors impacting its profitability. 
An increase in deposit cost could directly impact bank 
profits in an adverse manner. Likewise, a rise in return on 
credit could have positive effect on its profits. Although the 
average return on advances decreased in 2010, the decline 
in the average cost of deposits was much larger so as to 
offset this fall. Illustratively, the average cost of deposits 
during 2010 was 2.6%, over 25% lower as compared to 
2009. The average return on advances on the other hand, 
which was 7.3% in 2009 declined nearly 8% to reach 6.7% 
in 2010.

The aggregate exposure of the domestic branches 
to the cross-border assets indicates that, as at the end 
of  December 2010, the banking sector in Qatar seems to 
have increased moderately their exposure  abroad  over 
the previous year. The growth in cross-border assets was 
primarily on account of the substantial growth in the short- 
to medium-term investments. 

The total off balance sheet exposure of banks  was 
below 50% of total (on-balance sheet) assets at end-
December 2010. The foreign banks operating in Qatar 
have high exposure in these activities, while local banks 
have minimal exposure. Category-wise, around 50% of 
the exposure relates to indirect credit facilities, whereas  
exposure to financial commitments, which involves a 
liquidity risk, is comparatively less.  Among indirect 
credit facilities as well, over 75% are in the nature of 
performance bonds, bid bonds or advance payment bonds 
which carries a lower risk factor than the loan payment 
guarantee (figure 6- 10). 
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القطاع املايل الأو�سع نطاقًا

بنكًا  وي�صم  احلجم  �صغري  نطاقًا  الأو�ــصــع  املــايل  القطاع  يعتر 

للتنمية، بالإ�صافة اإىل عدد من ال�صركات ال�صتثمارّية واملالية و�صركات 

من   ٪5 ن�صبة  ال�صركات  هذه  اأ�صول  اإجمايل  يتجاوز  ومل  ال�صرافة. 

الأ�صول امل�صرفية يف نهاية دي�صمر 2010م.

�سركات ال�ستثمار

ال�صتثمار  ب�صركات  اخلا�صة  املــوّحــدة  املــوجــودات  قاعدة  بلغت 

الثالثة يف قطر 620 مليون ريال قطري خالل عام 2010م )704 مليون 

2009م(. ومت�صيًا مع طبيعة اأعمالها ت�صّكل ال�صتثمارات اأكرث  يف عام 

من 50٪ من هذه املوجودات.

اأظهرت هذه ال�صركات اأداء اأف�صل هذا العام مقارنة بالعام املا�صي 

حيث تكبدت خ�صارة م�صرتكة يف عام 2009م. وقد حّققت هذه ال�صركات 

وفقًا لذلك ربحًا م�صرتكًا بلغ 40 مليون ريال قطري عام 2010م.

ترتّكز املحافظ ال�صتثمارية لهذه ال�صركات ب�صكل رئي�صي على القطاع 

امل�صريف واخلدمات وقطاع العقارات حيث بلغ اإجمايل ال�صتثمارات يف 

هذه القطاعات نحو 83٪ يف عام 2010م )�صكل رقم 11-6(.

Broader Financial Sector
The broader financial sector is small in size and 

comprises of a development bank, investment and finance 
companies and exchange houses. The total assets of these 
companies was less than 5% of banking assets at end-
December 2010.

Investment Companies

The 3 investment companies in Qatar  had a  combined 
asset base of QR 620 million during 2010 (704 million in 
2009). In line with their business profile, more than 50%  of 
the assets are  based in investments.

These companies fared better than last year, when they 
had a combined loss in 2009. Accordingly the companies 
reported a combined profit of QR 40 million in 2010.

The investment portfolios of these companies mainly 
concentrated on banking, services and real estate   sectors. 
The total investment in these sectors was approximately 83% 
in 2010 (figure 6-11). 

�سكل  رقم )10-6(

تعّر�س البنوك خارج امليزانية )نهاية 

دي�سمرب 2010م( 

Figure No. (6-10)
Off-Balance Sheet Exposure of Banks 
(End-December 2010)

اأخرى

التزامات مالية

اأن�صطة ا�صتثمارية

ت�صهيالت غري مبا�صرة

ن�صبة لإجمايل املوجودات

Percent to Total Assets
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�سكل رقم )11-6(

قطاعات ا�ستثمار ال�سركات ال�ستثمارّية 

Figure No. (6-11)
Industries Invested in by Investment Companies

Finance Companies 
Finance companies are engaged in granting 

consumption loans to different categories of customers, 
including individuals, institutions or companies. These 
companies are forbidden from receiving deposits. 

As at end-December 2010, 3 such institutions were 
catering to the business. Commensurate with their 
business profile, the lending is concentrated in the form 
of consumption loans (vehicle purchases, mortgages and 
other consumables).

The aggregate assets held by these companies as at 
the end of December 2010 amounted to QR 5.1 billion. The 
balance sheet of these companies reveals that shareholders 
equity and borrowings from banks and financial institutions 
together comprise over 75% of funding sources. 

Loans dominate the uses side, accounting for over 70% 
of total assets; the share of investments is roughly 8% of 
total assets, as in the previous year.

The loan asset being the major asset class of finance 
companies, their major source of income stems from 
interest income on customer loans. Performance wise, the 
return on asset for these companies was 3.1% in 2010 as 
compared to 3.0% in 2009. 

�سركات التمويل

لفئات خمتلفة  ال�صتهالكية  القرو�س  التمويل مبنح  �صركات  تقوم 

من العمالء، مبا يف ذلك الأفراد واملوؤ�ص�صات اأو ال�صركات. ويحظر على 

هذه ال�صركات تلقي الودائع.

وحتى نهاية دي�صمر 2010م، كان هناك 3 موؤ�ص�صات تقوم بتوفري 

خدمات التمويل. وقد تركز الإقرا�س لدى هذه ال�صركات، متا�صيًا مع 

الأن�صطة التي تقوم بها، يف جمال القرو�س ال�صتهالكية )متويل �صراء 

�صيارات وقرو�س �صكنية ومتويل مواد ا�صتهالكية اأخرى(.

نهاية  يف  ال�صركات  هذه  بها  حتتفظ  التي  املوجودات  جمموع  بلغ 

دي�صمر 2010م 5.1 مليار ريال قطري. وتظهر امليزانية العمومية لهذه 

ال�صركات اأن حقوق امل�صاهمني والقرو�س من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

تت�صّمن اأكرث من 75٪ من م�صادر التمويل.

ت�صيطر القرو�س على جانب ال�صتخدامات اإذ ت�صّكل اأكرث من ٪70 

8٪ من  ال�صتثمارات حوايل  تبلغ ح�صة  بينما  املوجودات،  من جمموع 

اإجمايل املوجودات، كما يف العام ال�صابق.

�صركات  اإىل  بالن�صبة  الرئي�صية  املــوجــودات  فئة  القرو�س  ت�صّكل 

التمويل، لذا، تعتر الفوائد املرتتبة على قرو�س العمالء م�صدر الدخل 

على  العائد  بلغ  فقد  الأداء،  حيث  من  اأمــا  ال�صركات.  لهذه  الرئي�صي 

املوجودات اخلا�صة بهذه ال�صركات 3.1٪ يف عام 2010م باملقارنة مع 

3.0٪ يف عام 2009م.

متويل

عقارات

�صناعة

تاأمني

خدمات

اأخرى

باقي العامل

Finance
Real Estate
Industry
Insurance
Services
Others
Rest of the World
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�سكل رقم )12-6(

التحويالت املالّية اخلا�سة ب�سركات ال�سرافة

Figure No. (6-12)
Outgoing Remittances by Exchange Houses

�سركات ال�سرافة

تلعب �صركات ال�صرافة دورًا هامًا يف تلبية الحتياجات املحلية من 

العمالت الأجنبية واملعادن الثمينة لأغرا�س خمتلفة. وت�صكل العمالت 

ال�صخ�صية  والتحويالت  والتعليم  ال�صياحة  لأغرا�س  الالزمة  الأجنبية 

التي  اخلدمات  من  جــزءًا  املثال  �صبيل  على  الوافدة  العمالة  قبل  من 

اأن  اأ�صكاًل خمتلفة وميكن  تاأخذ هذه اخلدمة  ال�صركات.  تقدمها هذه 

تكون يف �صكل حتويالت نقدية با�صتخدام اأحدث و�صائل حتويل الأموال 

اأو يف �صكل �صيكات �صّياحية.

على ال�صعيد الت�صغيلي، �صّهلت �صركات ال�صرافة حتويل ما يقارب 

34 مليار ريال قطري، اأي اأنها �صجلت رقمًا م�صاويًا تقريبًا للمبلغ الذي 

متعددة  عوامل  اإىل  الأمر  يعزى هذا  اأن  ال�صابق. وميكن  العام  حققته 

مثل ا�صتقرار زيادة عدد ال�صكان وا�صتقرار القت�صاد. وعلى الرغم من 

الإ�صارة  ال�صرافة، جتدر  ت�صتقطبه �صركات  الذي  العمالء  تزايد عدد 

اإىل اأن اأكر 10 عمليات حتويل لالأفراد وال�صركات يف كّل �صهر خالل 

حوايل  اجته  وقد  التحويالت  اإجمايل  من   ٪12 وحدها  ت�صكل  ال�صنة 

دول  اإىل  و٪20  الآ�صيوية  ــدول  ال نحو  املالية  التحويالت  هــذه  ن�صف 

جمل�س التعاون اخلليجي )�صكل رقم 12-6(.

Exchange Houses
Exchange houses play an important role in meeting 

the local needs for foreign currencies and precious metals 
for various purposes. To provide an example, foreign 
currencies required for purposes of tourism, education and 
personal transfers by expatriate workers are among the 
services provided by these companies. This service takes 
various forms. It could be in the form of cash transfers 
using modern technology for money transfer or in the form 
of travellers cheques or drafts drawn on correspondents 
abroad. 

In an operational sense, the exchange houses 
facilitated the transfer of approximately QR 34 billion, 
roughly comparable to previous year’s numbers. This can 
be attributed to factors such as the steadying population 
increase and a stable economy. Despite the larger volume 
of customers that the exchange houses attract, taking 
the top 10 business and individuals transactions of each 
month during the year alone accounted for 12% of the 
total remittances. Directionally, roughly half of the total 
outgoing remittances were to Asian countries and another 
20% were to GCC countries (figure 6-12).  

Europe and North America MENA ( Other than GCC )

GCC

Rest of the World

Asia

ال�صرق الأو�صط )بخالف جمل�س التعاون اخلليجي(
اأوروبا واأمريكا ال�صمالية

جمل�س التعاون اخلليجي اآ�صيا

باقي العامل
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Equity Markets

The equity market in Qatar comprises of the Qatar 
Exchange. At end-December 2010, there are 43 listed 
companies across four major segments: banks and financial 
(9 companies), insurance (5 companies), services (22 
companies) and industry (7 companies). The total market 
capitalization of these companies at end-December 2010 
was QR 450 billion or roughly 96% of 2010 GDP. 

To monitor the depth and resilience of the equity 
market, we have computed the Hui Heubel ratio (HHR)*.  
The smaller the price change relative to a given volume of 
transactions (i.e., the lower the indicator), the deeper and 
more resilient the market is. In other words, higher values 
of the ratio indicate lack of resilience and market depth. 
The HHR is a pure number, independent of any units of 
measurement.

We computed a time-series of this indicator for the 
Qatar Exchange (DSM) for the period 2009 (January) to 
2010 (December). Heightened global uncertainty and weak 
investor sentiments continue to weigh on the market 
primarily during the first half of the year, and accordingly 
the HHR remained at elevated levels, even though the 
average during the year declined over last year’s average. 
The average HRR for 2010 has been 4.66 and the 1 standard 
deviation (SD) bounds are 2.8 and 6.5.  In that context, the 
HHR has been typically range-bound for the major part of 
the year (figure 6-13).

اأ�سواق الأ�سهم

�صهر  نهاية  يف  قطر.  بور�صة  من  قطر  يف  الأ�صهم  �صوق  يتاأّلف 

قطاعات  اأربــعــة  يف  مدرجة  �صركة   43 هناك  كــان  2010م،  دي�صمر 

قطاع  �صركات(،   9( املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  قطاع  هــي:  رئي�صية 

التاأمني )5 �صركات(، قطاع اخلدمات )22 �صركة(، وقطاع ال�صناعة 

ال�صوق  قيمة  اإجمايل  بلغ  2010م  دي�صمر  نهاية  ويف  �صركات(.    7(

الراأ�صمالية لهذه ال�صركات 450 مليار ريال قطري اأو ما يقارب 96٪ من 

الناجت املحلي الإجمايل لعام 2010م.

ن�صبة هيو  باحت�صاب  املالية، قمنا  ال�صوق  بغية قيا�س عمق ومرونة 

هيبل )HHR(*. ويالحظ اأنه كلما كان تغيري الأ�صعار قلياًل بالن�صبة اإىل 

حجم معنّي من العمليات )اأي كلما انخف�س املوؤ�صر(، كان موؤ�صر اأداء 

ال�صوق اأقوى واأف�صل. مبعنى اآخر فاإن القيمة املرتفعة للموؤ�صر ت�صري اإىل 

�صعف وانخفا�س م�صتوى اأداء ال�صوق. ويعتمد هذا املوؤ�صر على الأرقام 

فقط ول يتم ا�صتخدام اأي من وحدات القيا�س.

ت�صري موؤ�صرات بور�صة قطر خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 

بال�صك  ال�صعور  تزايد  اإىل  2010م   دي�صمر  لغاية  2009م  يناير 

وعدم اليقني على ال�صعيد العاملي وعدم ثقة امل�صتثمرين يف ال�صوق 

ول�صّيما خالل الن�صف الأول من العام، وتبعًا لذلك، حافظ موؤ�ّصر 

املتو�صط  اأن  من  الرغم  على  مرتفعة،  م�صتويات  على  هيبل  هيو 

انخف�س خالل العام مقارنة بالعام املا�صي. وقد بلغ متو�صط املوؤ�صر 

عام 2010م 4.66 وتراوح النحراف املعياري بني 2.8 و 6.5. ويف 

الق�صم الأكر  املوؤ�صر �صمن نطاق حمدد خالل  ال�صياق، بقي  هذا 

من ال�صنة )�صكل رقم 13-6(.

 موؤ�صر هيو هيبل عبارة عن:

)ال�صعر الأعلى - ال�صعر الأدنى(/ ال�صعر الأدنى

حجم التبادل/ قيمة ال�صوق الراأ�صمالية

*The Indicator is defined as:

HHR = 
((Highest Price - Lowest Price)/ Lowest Price)

(Traded Valume Market Captilization
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�سكل رقم )13-6( 

ر هيبل ) 2009-2010م ( موؤ�سّ

معامالت ال�سيكات 

قام نظام الدفع والت�صويات خالل عام 2010م مبعاجلة 3،80 مليون 

�صيك بقيمة 210 مليار ريال قطري وقد �صجل هذان الرقمان م�صتويات 

اأعلى من حيث احلجم والقيمة مقارنة بالعام املا�صي حيث بلغا 3.75 

مليون و200 مليار ريال قطري على التوايل. وقد �صّكلت ال�صيكات ذات 

 ٪29 من  يقرب  ما  قطري(  ريال   250.000 )حتى  ال�صغرية  القيمة 

الن�صبة  )نف�س  و٪97  الإجمالية  القيمة  من  2009م(  عام  يف   ٪32(

امل�صجلة العام املا�صي( يف العدد الكلي علمًا باأنه تتم ت�صويتها يف نهاية 

 250.000 )تتجاوز  املرتفعة  القيمة  ال�صيكات ذات  اأن  اليوم، يف حني 

ريال قطري( تتم ت�صويتها على الفور يف املقا�صة.

وبلغت ن�صبة ال�صيكات املرجتعة 7.9٪ من جمموع ال�صيكات يف 

عام 2010م باملقارنة مع 7،7٪ يف عام 2009م. وقد �صّجلت البنوك 

املرجتعة.  بال�صيكات  يخت�ّس  ما  يف  مئوية  ن�صبة  اأعلى  التجارّية 

)�صكل رقم 14-6(.

Cheque transactions
During 2010, the payment and settlement system 

processed 3.80 million cheques with a value of QR 210 
billion. This numbers were higher in both volume and value 
terms as compared to previous year’s figures of 3.75 million 
and QR 200 billion, respectively. Small value denomination 
cheques (up to QR 250,000) comprised roughly 29% (32% 
in 2009) of total value and 97% (same as last year) in the 
total number are settled as at the close of day, whereas 
high value denominations (above QR 250,000) are settled 
immediately in the clearing.

The percentage of bounced checks to total cheques was 
7.9% in 2010 as compared to 7.7% in 2009. The maximum 
percentage of bounced cheques pertained to commercial 
banks (figure 6-14). 

Figure No. (6-13)
Hui Heubel Ratio (2009 - 10) 

موؤ�صر هيبلمتو�صط 2009متو�صط 2010
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�سكل رقم )14-6(

ن�سبة ال�سيكات امل�سرفّية املرجتعة بح�سب 

املجموعات امل�سرفّية

Figure No. (6-14)
Percent of Bounced Cheques by Bank 
Groups

مالحظات ختامّية

ظّل النظام املايل املحّلي م�صتقرًا خالل العام و�صط م�صاعر ال�صك 

وعدم اليقني على ال�صعيد العاملي واملخاوف الإقليمية. ول يزال القطاع 

بالر�صملة  يتمّتع  املايل  للنظام  الفقري  العمود  ي�صكل  الذي  امل�صريف 

عن  العجز  معّدل  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  العالية.  والربحّية  اجلّيدة 

اأّن البنوك حتتفظ مبخ�ص�صات  اإل  الوفاء باللتزامات ب�صكل طفيف، 

اعتمادًا  البنوك  وتظهر  امل�صتقبل.  املحتملة يف  لتغطية اخل�صائر  كافية 

وا�صحًا على الدخل من الفائدة للحفاظ على الربحية. ويكمن اأحد اأهم 

الدخل من  لزيادة  وذلك  الإيــرادات،  تنويع  امل�صتقبل يف  التحديات يف 

بالقطاع  النمو اخلا�س  الر�صوم اخلا�صة بها. ومع ذلك، تبدو توقعات 

امل�صريف اإيجابّية بف�صل الدعم احلكومي املتوا�صل وامل�صاعر الإيجابية 

جتاه القت�صاد املحلي بعد جناح دولة قطر يف ا�صت�صافة كاأ�س العامل 

لكرة القدم 2022م.

ويبقى القطاع املايل غري امل�صريف �صغريًا جدًا اإذ ميثل ن�صبة �صئيلة 

جدًا من موجودات امل�صارف، مما يحد من احتمال املخاطر النظامية. 

اأّنه يحّد  اإل  الواقع،  يت�صمنها هذا  التي  املزايا  الرغم من بع�س  وعلى 

اأي�صًا من توافر خيارات التمويل بالن�صبة اإىل ال�صركات. ويعتر حتديث 

التنويع القت�صادي  ال�صعي لدعم  اإطار  وتعزيز القطاع املايل مهمًا يف 

التنمية  اإ�صرتاتيجية  يف  املتوخى  النحو  على  اخلا�س،  القطاع  وتنمية 

الوطنية 2011-2016م.

Closing Remarks
The domestic financial system remained stable during 

the year amidst lingering global uncertainties and regional 
concerns. The banking sector, which forms the backbone 
of the financial system, remains well-capitalised and 
profitable. Even though the delinquency rate trended 
up marginally, banks have adequate provisions to cover 
for potential future losses. Banks appear to exhibit 
overt reliance on interest income to sustain profitability. 
An important challenge, going forward, would be to 
diversify their revenue stream so as to increase their fee 
incomes.  That said, the growth prospects for the banking 
sector appears to be bright, augmented with continued 
government support and the positive sentiments in the 
domestic economy after the successful FIFA World Cup 
2022 bid.

The non-bank financial sector remains quite small, 
accounting for a very small portion of banking assets, 
limiting the possibility of systemic risks. While that has 
its advantages, it also limits the availability of funding 
options for corporates. Modernizing and strengthening the 
financial sector will be important in the quest for supporting 
economic diversification and private sector development, 
as envisioned in the Qatar National Development Strategy 
2011-16.   

اإ�صالميةتقليديةاأجنبيةاإجمايل

(%)
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املقدمة

ال�صنوات  مدى  على  اقت�صادها  يف  �صريعًا  منوًا  قطر  دولة  �صهدت 

القليلة املا�صية على خلفية ارتفاع اأ�صعار النفط والغاز. وتعتر التطورات 

لقت�صاد  بالن�صبة  هامة  تــطــورات  املدفوعات  ميزان  ي�صهدها  التي 

القت�صاد  اأداء  يعتمد  حيث  قطر،  دولــة  اقت�صاد  مثل  ومنفتح  �صغري 

ومرونته.  املدفوعات  ميزان  و�صع  قوة  مدى  على  كبريًا  اعتمادًا  فيها 

وقد حت�صنت اأو�صاع التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات بدولة قطر 

خالل عام 2010م مع ارتفاع معدل منو ال�صادرات وت�صجيل اأعلى معدل 

فائ�س يف احل�صاب اجلاري على الإطالق منذ بداية هذا العقد. عالوة 

على ذلك، �صجل الو�صع الكلي مليزان املدفوعات )لكل من احل�صابات 

فائ�صًا يف  املالية جمتمعة(  واحل�صابات  املال  راأ�س  وح�صابات  اجلارية 

عام 2010م، ويناق�س هذا الف�صل اأهم التطورات يف التجارة اخلارجية 

وميزان املدفوعات خالل عام 2010م مع املعاجلة التحليلية لها.

التجارة اخلارجية

ت�صري التجارة اخلارجية اإىل حركة املبادلت ال�صلعية بني القت�صاد 

واإعــادة  وطنية  �ــصــادرات  �صكل  على  اخلارجي  العامل  وبلدان  املحلي 

ت�صدير اأو ا�صترياد. اأظهرت التجارة اخلارجية بدولة قطر )ال�صادرات 

بلغ  2010م  عام  خالل  اإيجابيًا  منــوًا  ال�صلعية(  الـــواردات   + ال�صلعية 

حني  يف  قطري،  ريال   ٪30،1 مبعدل  اأي  قطري،  ريال  مليار   346،87

الناجت  معدل  اإىل  اخلارجية  التجارة  )جمموع  النفتاح  موؤ�صر  تراجع 

بالتايل  يعك�س  الذي  الأمر  املا�صي،  بالعام  مقارنًة  الإجمايل(  املحلي 

املالية  الأزمــة  خماطر  من  الرغم  على  املحلي  القت�صاد  ومتانة  قوة 

القت�صادية  والتغريات  العاملي  القت�صاد  �صهدها  التي  والقت�صادية 

الأخرية بالدولة )جدول 7 -1 (. وقد اأظهرت ال�صادرات ال�صلعية لدولة 

النفط، يف  اأ�صعار  اإيجابيًا نظرًا لرتفاع  2010م منوًا  قطر خالل عام 

حني انخف�صت الواردات ال�صلعية عن العام ال�صابق.

Introduction
Qatar has experienced rapid growth in the economy 

over the last several years on the back of high oil and gas 
prices. Developments in balance of payments are vital for 
a small open economy like Qatar since the performance 
of the economy depends critically on the strength and 
resilience of the balance of payments position. Qatar’s 
foreign trade and balance of payments improved during 
2010 with high growth in exports and a highest surplus 
ever recorded in current account since the beginning 
of the decade. Moreover, overall balance of payments 
position (current, capital and financial account combined) 
registered surplus in 2010 and this chapter discusses major 
developments in foreign trade and balance of payments in 
2010 with analytical remarks.

Foreign trade
Foreign trade indicates exchange of goods / commodities 

between resident economy and rest of the world in the 
form of national exports or re-exports or imports.  During 
2010, Qatar’s foreign trade (i.e. exports + imports of goods) 
showed positive growth of 30.1% to stand at QR 346.87 
billion and the indicator of the openness (total Foreign 
trade to GDP ratio) shown a decline as compared to the 
previous year. Therefore, domestic economy is considered 
to be more robust referring risks associated with global 
financial and economic crisis and recent economic changes 
in the country (Table (7-1). In 2010, due to high oil price, 
country’s exports of goods showed positive growth while 
imports got declined over the previous year.

جدول رقم )1-7(
مؤشر انفتاح دولة قطر

Table (7-1)
The Indicator of Qatar’s Openness

QR Million مليون ريال

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البيان

Exports of Goods (f.o. b.) 123,948 152,953 205,997 175,835 262,277 ال�صادرات ال�صلعية )فوب(

Imports of Goods (c.i.f) 59,846 85,284 101,556 90,716 84,593 الواردات ال�صلعية )�صيف(

Total Foreign Trade 183,794 238,236 307,553 266,551 346,870 اإجمايل التجارة اخلارجية

GDP 220,206 293,933 402,993 357,860 468,078 الناجت املحلي الإجمايل

Indicator of Openness (%) 83.5 81.1 76.3 74.5 74.1 موؤ�صر النفتاح )٪( 
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ت�صاعديًا  منــوًا  2010م  عام  خالل  ال�صلعية  ال�صادرات  اأظهرت 

بالقيمة  مقارنًة  قطري  ريال  مليار   262،28 اإىل  لت�صل   ٪49،2 بن�صبة 

املتحققة يف العام ال�صابق والتي بلغت 175،84 مليار ريال قطري، وقد 

باأرقام عام  84،59 مليار ريال قطري مقارنًة  ال�صلعية  الواردات  بلغت 

2009م والتي بلغت 90،72 مليار ريال قطري، مبعدل تراجع بلغ ٪6،7 

عن العام ال�صابق. ومع ذلك، اأظهرت ال�صادرات يف عام 2010م منوًا 

اإيجابيًا مرتفعًا مقارنًة بعام 2009م، وبلغت ح�صتها يف اإجمايل التجارة 

 ٪9،6 بنحو  الن�صبية  احل�صة  زيادة  بذلك  م�صجلًة   ،٪75،6 اخلارجية 

عن عام 2009م، اإل اأن احل�صة الن�صبية للواردات يف اإجمايل التجارة 

اخلارجية تراجعت اإىل 24،4٪ يف عام 2010م، م�صجلًة انخفا�صًا بنحو 

9،6٪ مقارنًة بالعام ال�صابق.

In 2010, exports of goods showed the upward growth of 
49.2% to reach QR 262.28 billion as compared to previous 
year value QR 175.84 billion and the import of goods stood 
at QR 84.59 billion compared to QR 90.72 billion of 2009 
with a decline of 6.7% over the previous year. As compared 
to 2009, in 2010 though export showed a high positive 
growth, and its share in total foreign trade stood at 75.6% 
with an increase of 9.6% in relative share over the previous 
period i.e. 2009. However, the relative share of import in 
total foreign trade gone down further to a 24.4% in 2010 
with a decrease of 9.6% vis-à-vis previous year.

التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية

)�صيف(  قطر  بدولة  ال�صلعية  للواردات  اجلغرايف  التوزيع  يظهر 

والتغريات  الت�صنيفية  البنية   )2  –  7( رقــم  اجلـــدول  يف  املو�صح 

2010م.  عام  2006م حتى  عام  الفرتة من  امل�صاهدة خالل  الرئي�صية 

وتنق�صم واردات دولة قطر ح�صب امل�صدر اإىل اأربعة جمموعات؛ وت�صمل 

الدول  الرئي�صية وهي جمموعة  املناطق  ال�صلعية من  الواردات  الن�صرة 

وقد  الأمريكية.  ــدول  وال الأوروبــيــة  ــدول  وال الآ�صيوية  ــدول  وال العربية 

تراجع  رغم  ال�صلع  ا�صترياد  الدول يف  قائمة  الأوروبية  الدول  ت�صدرت 

يف   ٪34،0 اإىل  طفيفًا  تراجعًا  ال�صلعية  الــواردات  اإجمايل  يف  ح�صتها 

عام 2010م بعد اأن حققت 36،0٪ يف عام 2009م، بينما جاءت الدول 

حيث  الثانية،  املرتبة  يف  طفيفًا  ت�صاعديًا  منوًا  حققت  التي  الآ�صيوية 

بلغت ح�صتها الن�صبية 30،4٪ خالل عام 2010م مقابل 30،1٪ يف عام 

Geographical Distribution of Imports
Geographical distribution of Qatar’s imports (c.i.f) 

presented in Table (7-2) which shows the classified 
structure and witnesses of major changes during 2006-
2010. Qatar’s imports by origin are divided into four 
groups. Review comprises merchandise imports from 
major regions including Arab Countries, Asian countries, 
European countries and American countries. European 
countries occupied first position in import of goods even 
though its share in total decreased marginally to 34.0% 
in 2010 from 36.0% in 2009 whereas Asian countries with 
marginal upward growth stood in second position with 
relative share of 30.4% during 2010 against 30.1% in 2009. 
Imports from Arab countries and American countries is 
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جدول رقم ) 2-7(
التوزيع الجغرافي للواردات السلعية خالل عام 2010

Table (7-2)
The Geographical Distribution  of Imports in 2010

Country 2006 2007 2008 2009 2010 الدولة

Arab Countries 8,821 13,289 16,242 16,184 15,550 الدول العربية

GCC countries 7,860 12,086 14,544 14,177 13,589 دول جمل�س التعاون اخلليجي

of which من بينها:

  - U.A.E. 3,607 5,961 6,728 6,419 5,796 الإمارات العربية املتحدة

  - Saudi Arabia 3,055 4,163 4,954 4,842 4,441 اململكة العربية ال�صعودية

Asian Countries 20,653 28,832 36,411 27,278 25,746 الدول الآ�صيوية

Japan 7,183 8,597 9,785 6,603 6,373 اليابان

India 1,642 2,419 3,282 3,314 2,553 الهند

South Korea 3,278 5,183 5,577 3,235 2,642 كوريا اجلنوبية

China 3,483 4,975 7,327 7,159 7,658 ال�صني

European Countries 22,057 30,761 36,359 32,619 28,748 الدول الأوروبية

U. K. 2,985 4,141 4,773 4,125 4,307 اململكة املتحدة

Germany 5,581 6,620 8,527 6,829 6,130 اأملانيا

Italy 5,543 8,855 7,474 6,791 5,498 اإيطاليا

France 2,312 3,025 3,734 4,484 4,026 فرن�صا

American Countries 7,293 11,070 11,151 13,375 12,749 الدول الأمريكية

USA 5,900 9,561 9,169 11,159 9,981 الوليات املتحدة

Total 59,846 85,284 101,556 90,716 84,593 �ملجموع

QR Million مليون ريال

العربية  الدول  لواردات جمموعة  الن�صبية  بلغت احل�صة  وقد  2009م. 

مقابل  2010م  عام  التوايل  على   ٪15،1 و   ٪18،4 الأمريكية  والــدول 

17،8٪ و 14،7٪ على التوايل يف عام 2009م. كما نالحظ ارتفاع ح�صة 

جمموعات الدول كافة يف اإجمايل الواردات ال�صلعية خالل عام 2010م 

ونالحظ  الأوروبــيــة،  الــدول  جمموعة  با�صتثناء  2009م،  بعام  مقارنًة 

كذلك اأنه من بني جميع الدول التي تعتر الواردات منها مهمة لدولة 

قطر، اأظهرت ال�صني واململكة املتحدة فقط منوًا اإيجابيًا عام 2010م 

مقارنًة مع العام ال�صابق.

having relative share of 18.4%, 15.1% respectively in 2010 
vis-à-vis 17.8%, 14.7% of respectively in 2009. It may also 
be observed that except in European region, share of all 
other regions in the total imports showed an increase in 
2010 vis-à-vis share in 2009. It is also observed that only 
China and United Kingdom showed a positive growth 
in 2010 vis-à-vis previous year among all significantly 
important countries for country’s imports.
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 28،75 ــواردات من جمموعة دول الحتــاد الأوروبــي  ال بلغت قيمة 

من   ٪11،87 بنحو  �صلبي  منو  مبعدل  2010م،  عام  قطري  ريال  مليار 

والتي  ال�صابق  العام  املتحققة يف  القيمة  مع  مقارنًة  الــواردات  اإجمايل 

بلغت 32،62 مليار ريال قطري. وعلى الرغم من ذلك، �صكلت احل�صة 

الن�صبية للواردات من الحتاد الأوروبي اأعلى قيمة بني كافة جمموعات 

الدول، مما جعل دول الحتاد الأوروبي يف �صدارة هذه الدول وال�صريك 

التجاري الرئي�صي لدولة قطر )اجلدول رقم 7 – 3(.

وقد اأظهرت قيمة الواردات من الدول الآ�صيوية التي بلغت 25،75 

العام  يف  قطري  ريــال  مليار   27،28 مع  باملقارنة  قطري  ريــال  مليار 

من   ٪30،4 احتلت  كما  2010م،  عام   ٪5،6 بنحو  �صلبيًا  منوًا  ال�صابق 

اإجمايل الواردات خالل عام 2010م املرتبة الثانية يف قائمة الواردات 

الدول  منطقة  من  ــواردات  ال تراجع  من  الرغم  وعلى  قطر.  دولة  اإىل 

الرتاجع  اأن معدل  اإل  2009م،  باملقارنة مع عام   ٪5،6 بنحو  الآ�صيوية 

 .٪25،1 بلغ  والذي  2009م  عام  امل�صاهد  الرتاجع  معدل  من  اأقل  كان 

وقد مثلت ال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية والهند اأعلى اأربعة دول يف 

24،8٪ و٪10،3  29،7٪ و  املنطقة، حيث حققت ح�ص�صًا ن�صبية بنحو 

دولة قطر.  اإىل  املنطقة  الــواردات من  اإجمايل  التوايل يف  و 9،9 على 

�صدارة  يف  ال�صني  مركز  على   ٪7 بن�صبة  الإيجابي  النمو  حافظ  وقد 

معظم دول املنطقة من حيث الواردات اإىل دولة قطر، يف حني �صهدت 

الواردات من الهند منوًا �صلبيًا وانخفا�صًا يف ح�صتها الن�صبية.

احتلت منطقة الدول العربية مبا فيها دول جمل�س التعاون اخلليجي 

حققت  حيث  2006م،  عــام  منذ  الــــواردات  حيث  مــن  الثالث  املــركــز 

15،55 مليار ريال قطري عام 2010م، وهي متثل 18،4٪ من اإجمايل 

2009م والتي  الــواردات، وقد �صهدت تراجعًا طفيفًا باملقارنة مع عام 

اخلليج  دول  حققت  قطري.  ريال  مليار   16،18 فيه  ــواردات  ال حققت 

من بني الدول العربية 87،4٪ من اإجمايل الواردات، حيث مثلت دولة 

امل�صاهمة  الدول  ال�صعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمــارات 

الرئي�صية والتي بلغت ح�صتها الن�صبية 37،3٪ و 28،6٪ على التوايل يف 

املنطقة، ومع ذلك، �صهدت كافة دول املنطقة منوًا �صلبيًا يف الواردات. 

Imports from EU-countries valued at QR 28.75 billion 
in 2010 with a negative growth of 11.87% in total imports 
comparing previous year value of QR 32.62 billion. 
However, relative share of Imports from European Union is 
the highest among all groups of countries, putting the EU-
countries in the first position and a major trading partner of 
Qatar (Table (7-3).

Imports from Asian countries valued at QR 25.75 billion 
compared to QR 27.28 billion of previous year shows a 
negative growth of 5.6% in 2010 and also with 30.4% 
of total imports during 2010 stood in the second place in 
imports to Qatar. Though the imports from Asian region 
declined vis-à-vis 2009 by 5.6%, its rate of decline was 
lower than that observed in 2009 i.e. 25.1%. China, Japan, 
South Korea and India are the top four countries in the 
region having relative shares of 29.7%, 24.8%, 10.3% and 
9.9% respectively in the total imports from the region 
to Qatar. A positive growth of 7% kept China as the top 
most country in the region for imports to Qatar whereas a 
decline in relative share and the negative growth observed 
for imports from India. 

Imports from the Arab Countries including GCC 
countries occupied third place in imports since 2006 and 
valued at QR 15.55 billion in 2010, representing 18.4% of 
the total imports and declined marginally as compared 
to 2009 value at QR 16.18 billion. Among Arab countries, 
GCC countries itself grabbed 87.4% of the total imports as 
UAE and Saudi Arabia being the major contributors whose 
relative share are 37.3%, 28.6% respectively in the region. 
However, negative growth in imports is observed in all 
countries in this region.
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Imports from American countries group with major 
contributor as USA occupied in the fourth position with 
relative share of 15.1% in the total and having a negative 
growth of 4.7% during the year 2010. However, a negative 
growth of 10.6% is observed in the major contributor and 
valued at QR 9.98 billion vis-à-vis previous year 2009 value 
QR 11.16 billion.

Contribution of the top ten countries in total imports 
observed as 67.2% amounting to QR 56.85 billion during 
2010. Notice that inclusion of countries in top ten imports 
vis-à-vis 2009 has not shown any change except by South 
Korea in place of India with significant changes in their 
ranks. With a value at QR 9.98 billion and relative share of 
11.8%, USA stood first followed by China valued at QR 7.66 
billion during 2010. Imports from Japan valued at QR 6.37 
billion representing 7.5% of total imports and occupied the 
country in the third position in 2010.

Other major trade partners among top ten countries are 
Germany, U.A.E, Italy, Saudi Arabia, U.K, France and South 
Korea with relative shares of  7.2%, 6.9%, 6.5%, 5.3%, 
5.1%, 4.8%, 3.1% respectively in total imports of 2010. 

احتلت الواردات من جمموعة الدول الأمريكية من بينها اأهم الدول 

بلغت  حيث  الرابعة،  املرتبة  الأمريكية  املتحدة  كالوليات  امل�صاهمة 

ح�صتها الن�صبية 15،1٪ يف الإجمايل، وحققت منوًا �صلبيًا بنحو ٪4،7 

خالل عام 2010م، اإل اأن الدولة امل�صاهمة الرئي�صية �صهدت  منوًا �صلبيًا 

بنحو 10،6٪، حيث بلغت قيمة الواردات 9،98 مليار ريال قطري مقابل 

11،16 مليار ريال قطري لعام 2009م.

بلغت ن�صبة م�صاهمة الدول الع�صرة املت�صدرة يف اإجمايل الواردات 

2010م.  عــام  خــالل  قطري  ــال  ري مليار   56،85 اإىل  لت�صل   ٪67،2

املت�صدرة من حيث  الع�صرة  الــدول  الــواردة �صمن  الــدول  اأن  ونالحظ 

الواردات باملقارنة مع عام 2009م مل يطراأ عليها اأي تغيري، با�صتثناء 

كوريا اجلنوبية التي احتلت موقع الهند، مع حدوث تغيريات هامة يف 

مراتبها. وقد جاءت الوليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة الأوىل، حيث 

الن�صبية  9،98 مليار ريال قطري، وح�صتها  الواردات فيها  بلغت قيمة 

نحو 11،8٪، ثم تلتها ال�صني التي حققت مبلغ 7،66 مليار ريال قطري 

خالل عام 2010م.

وقد بلغت قيمة الواردات من اليابان 6،37 مليار ريال قطري، حيث 

�صكلت 7،5٪ من اإجمايل الواردات، مما جعلها تاأتي يف املرتبة الثالثة 

يف عام 2010م. والدول الأخرى من ال�صركاء التجاريني الرئي�صيني من 

املتحدة،  العربية  والإمــارات  اأملانيا،  هي  املت�صدرة  الع�صرة  الدول  بني 

واإيطاليا، واململكة العربية ال�صعودية، واململكة املتحدة، وفرن�صا، وكوريا 

 ،٪5،3  ،٪6،5  ،٪6،9  ،٪7،2 اجلنوبية، حيث بلغت ح�ص�صها الن�صبية 

5،1٪، 4،8٪، و3،1٪ على التوايل من اإجمايل الواردات لعام 2010م.
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جدول رقم ) 3-7(
الحصة النسبية للواردات 

Table (7-3)
Relative Share of Imports

Region 2006 2007 2008 2009 2010 الدولة

Arab Countries 14.7 15.6 16.0 17.8 18.4 الدول العربية

GCC countries 13.1 14.2 14.3 15.6 16.1 دول جمل�س التعاون اخلليجي

of which 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 من بينها:

  - U.A.E. 6.0 7.0 6.6 7.1 6.9 الإمارات العربية املتحدة

  - Saudi Arabia 5.1 4.9 4.9 5.3 5.3 اململكة العربية ال�صعودية

Asian Countries 34.5 33.8 35.9 30.1 30.4 الدول الآ�صيوية

Japan 12.0 10.1 9.6 7.3 7.5 اليابان

India 2.7 2.8 3.2 3.7 3.0 الهند

South Korea 5.5 6.1 5.5 3.6 3.1 كوريا اجلنوبية

China 5.8 5.8 7.2 7.9 9.1 ال�صني

European Countries 36.9 36.1 35.8 36.0 34.0 الدول الأوروبية

U. K. 5.0 4.9 4.7 4.5 5.1 اململكة املتحدة

Germany 9.3 7.8 8.4 7.5 7.2 اأملانيا

Italy 9.3 10.4 7.4 7.5 6.5 اإيطاليا

France 3.9 3.5 3.7 4.9 4.8 فرن�صا

American Countries 12.2 13.0 11.0 14.7 15.1 الدول الأمريكية

USA 9.9 11.2 9.0 12.3 11.8 الوليات املتحدة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 �ملجموع

(%)
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جدول رقم )4-7(
سعر صرف الريال القطري

Table (7-4)
Qatari Riyal Exchange Rate

Main Currencies Period 2006 2007 2008 2009 2010 الفــــرتة العمالت الرئي�صية

Euro 
Period Average 4.5663 4.9819 5.3320 5.0567 4.8209 متو�صط الفرتة

اليورو

End of Period 4.7939 5.3584 5.0658 5.3141 4.8638 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average 3.1299 3.0912 3.5217 3.8901 4.1467 متو�صط الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period 3.0601 3.1930 4.0110 4.0643 4.4690 نهاية الفرتة

Sterling Pound£ 
Period Average 6.7072 7.2861 6.7458 5.6942 5.6278 متو�صط الفرتة

اجلنيه الإ�صرتليني

End of Period 7.1453 7.2924 5.3064 5.9128 5.6984 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average 2.9031 3.0324 3.3608 3.3452 3.4902 متو�صط الفرتة

الفرنك ال�صوي�صري

End of Period 2.9829 3.2341 3.4220 3.5414 3.8740 نهاية الفرتة

One SDR End of Period 5.4760 5.7521 5.6066 5.7064 5.6060 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة

Qatari Riyal Exchange Rate
The Qatari Riyal continued to be pegged against the US 

Dollar at an exchange rate of QR 3.64 per One US Dollar. 
The policy of pegging Qatari Riyal against the US Dollar 
was approved by an Emiri Decree issued in July 2001. The 
current policy replaced the policy of the exchange rate 
being pegged to the SDR, which was adopted in 1975 and 
ended in June 1980, when the Qatari Riyal was officially 
pegged against the US Dollar at the same prevailing rate. 
The strategy of the pegging Qatari Riyal against the US 
Dollar has succeeded in maintaining a stable value of the 
Riyal for more than two decades, which supported the 
Qatari economy in avoiding the dangers of volatility in 
prices. As such, it affected positively the macro economic 
performance and especially during international oil market 
fluctuations and major shifts.

�سعر �سرف الريال القطري

ا�صتمر م�صرف قطر املركزي خالل عام 2010م يف تبني �صيا�صة 

ب�صعر  الأمريكي  ــدولر  ال مقابل  القطري  الريال  �صرف  �صعر  تثبيت 

الريال  ربط  �صيا�صة  اأن  ويالحظ  دولر.  لكل  رياًل   3،64 قدره  و�صطي 

القطري بالدولر الأمريكي قد اعتمدت مبر�صوم اأمريي يف �صهر يوليو 

اخلا�صة  ال�صحب  بحقوق  الربط  �صيا�صة  حمل  ر�صميًا  لتحل  2001م، 

يونيو  �صهر  منذ  واقعيًا  انتهت  والتي  1975م  عام  بها  العمل  بداأ  التي 

عام 1980م حينما مت تثبيت الريال القطري من الناحية العملية اأمام 

جنحت  وقــد  حاليًا.  ال�صائد  ال�صرف  �صعر  بــذات  الأمريكي  الــدولر 

الأمريكي يف احلفاظ على  بالدولر  القطري  الريال  اإ�صرتاتيجية ربط 

ثبات قيمة الريال القطري على مدى اأكرث من عقدين من الزمن، مما 

الأ�صعار،  تقلبات  خماطر  جتنب  يف  القطري  لالقت�صاد  دعمًا  حقق 

وبذلك اأثرت اإيجابيًا على اأداء القت�صاد الكلي، ل �صيما خالل تقلبات 

�صوق النفط الدولية والتحولت الكرى التي طراأت عليها. 

Annual change indicator has been utilized to observe 
the vulnerability of Qatari Riyal against major international 
currencies and SDR. This shows that in 2010, period 
average exchange rate of QR appreciated against Euro 
at the rate of 4.9% vis-à-vis 5.4% in 2009, highest 
depreciation of 6.2% vis-à-vis depreciation of 9.5% in 2009 
against Japanese Yen(100),  an appreciation at the rate of 
1.2% vis-à-vis the tremendous improvement of 18.5% in 
2009 against Sterling Pound, a reflection of depreciation at 
the rate of 4.2% in 2010 vis-à-vis appreciation of 0.5% in 
2009 against Swiss franc is observed.

مت ا�صتخدام موؤ�صر التغري ال�صنوي ملراقبة مدى تاأثر الريال القطري 

بالعمالت الدولية الرئي�صية وحقوق ال�صحب اخلا�صة. وي�صري ذلك اإىل 

اأنه مت تقدير معدل متو�صط فرتة �صرف الريال القطري مقابل اليورو 

حيث  2009م،  عــام  يف   ٪5،4 مقابل   ٪4،9 بنحو  2010م  عــام  خــالل 

�صجل اأعلى م�صتوى تراجع بنحو 6،2٪ اأمام الني الياباين )100( مقابل 

مبعدل  تراجعًا  و�صجل  2009م،  عام  يف   ٪9،5 مبعدل  تراجع  م�صتوى 

اأمام اجلنيه الإ�صرتليني مقابل التح�صن الهائل يف املعدل بنحو   ٪1،2

18،5٪ يف عام 2009م، كما �صهد انعكا�صًا للرتاجع بنحو 4،2٪ يف عام 

2010م اأمام الفرنك ال�صوي�صري مقابل م�صتوى تراجع مبعدل 0،5٪ يف 

عام 2009.

QR ريال قطري
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Moreover, while focusing on the period end exchange 
rate of Qatar Riyal, in 2010, it got appreciated against Euro 
at the highest rate of 9.3% vis-à-vis depreciation of 4.7% 
in 2009, showed the highest depreciation of 9.1% vis-à-vis 
depreciation of 1.3% in 2009 against Japanese Yen (100), 
got appreciated at the rate of 3.8% in 2010 vis-à-vis the de-
preciation of 10.3% in 2009 for Sterling Pound, depreciated 
at the rate of 8.6%  vis-à-vis depreciation of 3.4% in 2009 
for Swiss Franc and finally for SDR, appreciated at the rate 
of 1.8% vis-à-vis depreciation of 1.7% in 2009.

�صرف  فرتة  نهاية  معدل  على  الرتكيز  مع  و  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

ارتفاع  معدل  اأعلى  اأظهر  والذي  2010م،  عام  خالل  القطري  الريال 

اأمام اليورو بنحو 9،3٪ مقابل م�صتوى تراجع بنحو 4،7٪ عام 2009م، 

كما �صجل اأعلى م�صتوى تراجع مبعدل 9،1٪ اأما الني الياباين )100( 

2009م، وارتفع كذلك مبعدل  مقابل م�صتوى تراجع مبعدل 1،3٪ عام 

تراجع  م�صتوى  مقابل  الإ�صرتليني  اجلنيه  اأمــام  2010م  عــام   ٪3،8

الفرنك  اأما   ٪8،6 بنحو  تراجعًا  حقق  ثم  2009م،  عام   ٪10،3 بنحو 

حقق  اأخــريًا  ثم  2009م،  عام   ٪3،4 مبعدل  تراجع  مقابل  ال�صوي�صري 

1،8٪ مقابل تراجع  اأمام وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة بنحو  ارتفاعًا 

مبعدل 1،7٪ عام 2009م.

�سكل رقم )7- 1(

معدل �سرف الريال القطري

Figure No. (7-1)
Qatari Riyal Exchange Rate

الني الياباين )كل مائة(اجلنية ال�صرتليني

وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة

اليورو

الفرنك ال�صوي�صري

One SDR

Euro Yen (¥ 100) £ Sterling Pound

Swiss Franc

2006 2007 2008 2009 2010

جدول رقم )5-7(
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

Table (7-5)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

Main Currencies Period 2006 2007 2008 2009 2010 الفــــرتة العمالت الرئي�صية

Euro ∈
Period Average -0.9 -8.3 -6.6 5.4 4.9 متو�صط الفرتة

اليورو

End of Period -10.4 -10.5 5.8 -4.7 9.3 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average 5.5 1.3 -12.2 -9.5 -6.2 متو�صط الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period 0.8 -4.2 -20.4 -1.3 -9.1 نهاية الفرتة

Sterling Pound£ 
Period Average -1.2 -7.9 8.0 18.5 1.2 متو�صط الفرتة

اجلنيه الإ�صرتليني

End of Period -12.3 -2.0 37.4 -10.3 3.8 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average 0.7 -4.3 -9.8 0.5 -4.2 متو�صط الفرتة

الفرنك ال�صوي�صري

End of Period -7.2 -7.8 -5.5 -3.4 -8.6 نهاية الفرتة

One SDR End of Period -5.0 -4.8 2.6 -1.7 1.8 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة
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Table (7-6)
Balance of Payments

جدول رقم )6-7(
 ميزان المدفوعات

 QR Millionمليون ريال

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Current Account 34,430 32,836 57,802 24,345 76,590 ر�صيد احل�صاب اجلاري

Capital and Financial Account -37,315 -24,779 -48,365 2,197 27,903 احل�صاب الراأ�صمايل واملايل

Overall Balance 2,824 14,145 1,623 30,258 44,393 فائ�س ميز�ن �ملدفوعات

Overall Balance / GDP (%) 1.3 4.8 0.4 8.5 9.5 فائ�س ميز�ن �ملدفوعات/  �لناجت �ملحلي �الإجمايل )%(

�سكل رقم )7- 2(

معدل التغري ال�سنوي ل�سعر �سرف الريال القطري

Figure No. (7-2)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

الني الياباين )كل مائة(اجلنية ال�صرتليني

وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة

اليورو

الفرنك ال�صوي�صري

One SDR

Euro Yen (¥ 100) £ Sterling Pound

Swiss Franc

(%
)

ميزان املدفوعات القطري

ا�صتمرار  اإىل  القطري  املدفوعات  مليزان  الأولية  التقديرات  ت�صري 

وترية الفائ�س، حيث بلغ 44.39 مليار ريال قطري عام 2010م مقارنة 

مع 30.26 مليار ريال قطري عام 2009م؛ كما �صهد الحتياطي الدويل 

تغيريًا مماثاًل. وقد بلغ معدل الزيادة يف احل�صاب اجلاري نحو ٪214.6 

لي�صل اإىل 76.69 مليار ريال قطري مقارنة مببلغ 24.36 مليار ريال 

مرًة  واملايل  الراأ�صمايل  احل�صاب  وقد حتول  املا�صي.  العام  قطري يف 

اأخرى اإىل العجز، حيث بلغت قيمته 27.90 مليار ريال قطري مقابل 

فائ�س مببلغ 2.20 مليار ريال قطري خالل عام 2009، ولكن الرتفاع 

احلاد يف احل�صاب اجلاري، والذي يعزى اإىل الرتفاع احلاد يف اإجمايل 

ميزان املدفوعات، بلغ 9.5٪ من الناجت املحلي الإجمايل لدولة قطر، 

حيث بلغ 8.5٪ يف العام ال�صابق على النحو الوارد يف جدول )7 – 6(.

Balance of Payments (BoP)
Preliminary estimates of the Balance of payments for 

the state of Qatar realized continuity in surplus valued at 
QR 44.39 billion in 2010 against QR 30.26 billion in 2009; 
international reserve also showed an equivalent change. 
Current account balances increased at a rate of 214.6% 
to reach QR 76.69 billion from the level of QR 24.36 of the 
preceding year. Capital and Financial account turn around 
again in deficit and valued at QR 27.90 billion against the 
surplus of QR 2.20 billion reported in 2009. However, with 
high surge in Current account which turns to the high surge 
on overall balance representing 9.5% of the country’s GDP 
and the same was 8.5% in the preceding year as presented 
in Table (7-6).
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احل�ساب اجلاري

عام  خــالل  عجزًا  اجلــاري  للح�صاب  الرئي�صية  املكونات  �صجلت 

2010م، با�صتثناء امليزان التجاري. ويعزى �صايف التدفق يف احل�صاب 

كل  �صجله  الذي  العجز  مقابل  ال�صلع  ح�صاب  يف  الفائ�س  اإىل  اجلــاري 

اجلارية  التحويالت  وح�صاب  الدخل  وح�صاب  اخلدمات  ح�صاب  من 

)جدول 7 – 7(. ونظرًا اإىل هذه التطورات يف املكونات، فقد ت�صاعف 

فائ�س احل�صاب اجلاري ثالث مرات عن امل�صتوى الذي كان عليه قبل 

ل  ل هذا الرقم منذ بداية هذا العقد، يف حني �ُصِجّ عام واحد، وقد �ُصِجّ

اأدنى حد له خالل عام 2009م، كما ارتفعت ن�صبته اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل من 6،8٪ يف عام 2009م اإىل 16،4٪ يف عام 2010م.

Current account
During 2010, major components of the current account 

registered deficits except in trade balance. The net inflow 
in current account is attributed by the surplus observed 
in Goods account over the deficits in Services account, 
Income account and Current transfers account (Table 
7-7). Because of these developments in the components, 
Current account surplus has multiplied three times from 
the level a year before, is the record since the beginning of 
the decade while the lowest recorded was in 2009 and its 
ratio with GDP also grown up from 6.8% of 2009 to 16.4% 
in 2010.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-7)
Current Account

جدول رقم )7-7(
 الحساب الجاري

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Goods 70,034 76,119 114,505 94,109 186,067 ال�صلع

Services -10,059 -14,074 -13,819 -14,255 -21,000 اخلدمات

Income -11,941 -15,430 -24,614 -34,262 -47,115 الدخل

Current Transfers -13,604 -13,779 -18,270 -21,247 -41,362 التحويالت اجلارية

CA Balance 34,430 32,836 57,802 24,345 76,590 ر�سيد �حل�ساب �جلاري

CA / GDP (%) 15.6 11.2 14.3 6.8 16.4 ر�سيد �حل�ساب �جلاري/ �لناجت �ملحلي �الإجمايل)%(
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امليزان التجاري )ح�ساب ال�سلع(

احل�صاب  فائ�س  الدائم يف  الرتفاع  امل�صاهم يف  الرئي�صي  العامل  يعتر 

)ح�صاب  التجاري  امليزان  يف  امل�صجلة  الأعلى  الفائ�س  ن�صبة  هو  اجلــاري 

ال�صادرات  يف  احلا�صلة  بالتطورات  احل�صاب  هذا  ر�صيد  ويتاأثر  ال�صلع(. 

2010م، حيث يقي�س ذلك الفرق بني  والواردات ال�صلعية )فوب( خالل عام 

ال�صلعية،  ال�صادرات  من  والدخل  ال�صلعية  الــواردات  على  البالد  م�صروفات 

والذي �صّجل فائ�صًا بلغ 186،07 مليار ريال قطري عام 2010م، مقارنًة مع 

ت�صجيله على  اأعلى منو مت  �صهد  ريال قطري، حيث  94،11 مليار  بلغ  فائ�س 

ال�صابق. عالوًة على ذلك، ارتفعت ن�صبته  97،7٪ عن العام  الإطالق مبعدل 

اإىل الناجت املحلي الإجمايل اإىل 39،8٪ عام 2010م من املعدل الذي كان عليه 

يف عام 2009م والذي بلغ 26،3٪. ويعزى النمو يف فائ�س امليزان التجاري اإىل 

ارتفاع قيمة ال�صادرات ال�صلعية مبعدل اأ�صرع من الواردات ال�صلعية )فوب(. 

فيما يلي يتم عر�س التفا�صيل التي تقف وراء التغريات احلا�صلة يف ح�صاب 

امليزان التجاري من خالل اجلدول رقم )7 – 8(.

�صجلت ال�صادرات ال�صلعية خالل عام 2010م اأعلى ن�صبة منو لها باملقارنة 

مع ال�صادرات ال�صلعية يف الأعوام اخلم�صة املا�صية، وذلك نظرًا لرتفاع اأ�صعار 

النفط التي حققت منوًا هائاًل بن�صبة 49،2٪، حيث بلغت قيمة ال�صادرات 262،28 

تابعت  2009م.  لعام  ريال قطري  مليار   175،84 مع  مقارنًة  ريال قطري  مليار 

�صادرات الغاز الطبيعي تقدمها على اإجمايل ال�صادرات، حيث بلغت 142 مليار 

ريال قطري، اأي مبعدل ارتفاع بلغ 49،8٪، مع اأعلى زيادة مطلقة مت حتقيقها على 

الإطالق والتي بلغت 47،20 مليار ريال قطري عام 2010م. وجتدر الإ�صارة يف 

هذا ال�صدد اإىل حتقيق دولة قطر هدفها املن�صود من اإنتاج 77 مليون طن �صنويًا 

من الغاز الطبيعي امل�صال يف عام 2010م، وعليه فقد ارتفعت احل�صة الن�صبية 

ل�صادرات الغاز الطبيعي اإىل اإجمايل ال�صادرات من 53،9٪ اإىل 54،1٪ يف عام 

قد  ال�صادرات  اإجمايل  اإىل  النفط  ل�صادرات  الن�صبية  اأن احل�صة  اإل  2010م، 

تراجعت من 29،1٪ اإىل 28،3٪ يف عام 2010م لتبلغ 74،16 مليار ريال قطري.

Trade Balance (Goods Account)

The major contributor to the ever increasing current account 
surplus is the largest surplus recorded in the Trade Balance 
(Goods Account). The balance of this account is influenced 
by the developments of exports and imports of goods (f.o.b) 
during 2010. This measures the difference between a country's 
expenditures on imports and income from exports of goods, 
which recorded a surplus of QR 186.07 billion in 2010 against 
the surplus of QR 94.11 billion with an ever recorded growth 
of 97.7% over the preceding year. Moreover, its share to GDP 
grown up to 39.8% in 2010 from 26.3% observed in 2009. The 
increase in the trade surplus is attributed to the increase in 
the value of exports of goods at a faster rate than imports 
of goods (f.o.b). The details underlying the changes in Trade 
Balance account is presented in Table (7-8).

Exports of goods in 2010 recorded the highest growth as 
compared to exports of last five years, owing to the rise in oil 
prices with the substantial growth of 49.2%. Exports reached 
QR 262.28 billion in 2010 as compared QR 175.84 billion in 
2009. Natural gas exports continued to dominate in exports 
and reached QR 142 billion, up by 49.8% with an ever largest 
absolute increase of QR 47.20 billion in 2010.  In this regard, 
it is worthwhile to mention that country’s visionary target 
of production of LNG of 77 million tons per annum has been 
achieved in 2010.  Accordingly, the relative share of natural 
gas exports to total exports increased from 53.9% to 54.1% in 
2010.  However, relative share of Oil exports to total exports 
declined from 29.1% to 28.3% in 2010 to reach QR 74.16 billion. 
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Table (7-8)
Trade Balance (Goods Account)

جدول رقم )8-7(
 الميزان التجاري )تجارة السلع(

 QR Millionمليون ريال

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Exports (fob) 123,945 152,951 205,997 175,835 262,277 ال�صادرات )فوب(

- Oil 58,171 69,820 93,769 51,153 74,164 - النفط

- Natural Gas 43,121 53,859 82,012 94,810 142,009 - الغاز الطبيعي

- Other Exports 21,107 27,345 27,066 25,624 39,104 - �صادرات اأخرى

- Re Exports 1,546 1,927 3,150 4,248 7,000 - اإعادة الت�صدير

Imports (fob) -53,911 -76,832 -91,492 -81,726 -76,210 الواردات )فوب(

Trade Balance 70,034 76,119 114,505 94,109 186,067 ر�سيد �مليز�ن �لتجاري

تظهر ال�صادرات غري الهيدروكربونية منوًا اإيجابيًا مبعدل ٪52،6، 

ال�صلبي  النمو  مقابل  قطري  ريــال  مليار   39،10 قيمتها  بلغت  حيث 

اإجمايل  اإىل  لها  الن�صبية  احل�صة  بلغت  وقد  واحد،  عام  قبل  امللحوظ 

ال�صادرات ال�صلعية 14،9٪، وهي تقريبًا نف�س الن�صبة التي مت حتقيقها 

من  ال�صادرات  الهيدروكربونية  غري  ال�صادرات  ومتثل  2009م،  عام 

والأ�صمدة  وال�صلب،  واحلديد  املكررة،  واملنتجات  البرتوكيماويات، 

7 مليار ريال  اإعادة الت�صدير اإىل  الكيمائية. وقد ارتفعت باملثل ن�صبة 

اأي  2009م،  عام  قطري  ريال  مليار   4،25 مقابل  2010م  عام  قطري 

بزيادة قدرها 64،8٪. اأما الواردات ال�صلعية فقد تراجعت مبعدل ٪6،7 

عن العام ال�صابق لت�صل اإىل 76،21 مليار ريال قطري عام 2010م، وقد 

اأمام الدولر الأمريكي.  يعزى هذا الرتاجع اإىل انخفا�س قيمة اليورو 

مليار   86،44 بنحو  بالإجمال منوًا  واملعاد ت�صديره  ال�صادرات  حققت 

ريال قطري، يف حني تراجعت الواردات بنحو 5،5 مليار ريال قطري، 

حيث اأعلن امليزان التجاري فائ�صًا م�صجاًل باملقارنة مع الأرقام امل�صجلة 

يف العام ال�صابق.

Non-hydrocarbon exports shows positive rate of 
52.6% valued at QR 39.10 billion against the negative 
growth observed a year before. Relative share of these 
exports to the total exports of goods stood at 14.9%, 
almost the same level recorded in 2009. These represent 
exports of petrochemicals, refined products, Iron and Steel 
and Chemical fertilizers. Similarly for re-exports which 
increased to QR 7 billion 2010 against QR 4.25 in 2009, up 
by 64.8%.  Goods import got declined at the rate of 6.7% 
over previous year to reach QR 76.21 billion in 2010. The 
fall in imports may be due to depreciation of EURO against 
US $. As a whole the exports and re-exports increased by 
QR 86.44 billion and imports decreased by QR 5.5 billion, 
trade balance posted a recorded surplus while comparing 
the preceding year figures.



179 Thirty Fourth Annual Report 2010التقرير السنوي الرابع والثالثون 2010

Foreign Trade and Balance of Paymentsالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

ح�ساب اخلدمات

ظل ح�صاب اخلدمات يعاين من العجز بقيمة 21 مليار ريال قطري 

خالل عام 2010م مقارنًة مع 14،26 مليار ريال قطري يف عام 2009م، 

و"اخلدمات  "النقل"  خدمات  ذلــك  يف  مبا  اخلــدمــات،  �صجلت  فقد 

الأخرى" عجزًا مب�صتويات خمتلفة، با�صتثناء خدمات "ال�صفر" )جدول 

واخلدمات  "النقل"  خدمات  على  املدفوعات  اأن  ويالحظ   .)9  –  7

"الت�صالت"  وخــدمــات  "التاأمني"  خدمات  ت�صمل  )والــتــي  الأخـــرى 

"ال�صفر"  خدمات  با�صتثناء  ارتفعت،  قد  احلكومية"(  و"اخلدمات 

ارتفع  كما  املدفوعات.  من  اأعلى  ن�صبة  فيها  الإيـــرادات  حققت  والتي 

عجز خدمات "النقل" واخلدمات الأخرى باملقارنة مع عام 2009م، يف 

حني �صهدت خدمات "ال�صفر" فائ�صًا، وعليه فقد ارتفع ر�صيد ح�صاب 

اخلدمات بنحو 47،3٪ عن م�صتواه يف عام 2009م.

Services Account
Services account remained in deficit valued at QR 21 

billion during 2010 as compared QR 14.26 billion of 2009. 
Services including Transportation and other services posted 
deficits at various levels except in Travel (Table 7-9).  It is 
observed that service payment for transportation and other 
services (which include Insurance services, Communication 
services and Government services) increased except in the 
Travel head where receipts are greater than payment. As 
compared to 2009, the deficit in Transportation and other 
services head increased while it surplus observed for 
Travel. Hence, service account balance increased by 47.3% 
from the level observed in 2009.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-9)
Services Account

جدول رقم )9-7(
حساب الخدمات

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Services (Credit) 15,263 13,075 12,468 7,288 10,961 اخلدمات )دائن(

- Travel 3,181 101 529 650 2,124 - ال�صفر

- Transportation 9,233 10,293 7,259 5,765 6,378 - النقل

- Other Services 2,849 2,681 4,680 873 2,459 - خدمات اأخرى

Services (Debit) -25,322 -27,149 -26,287 -21,543 -31,961 اخلدمات )مدين(

- Travel -13,652 -4,594 -5,288 -1,752 -1,959 - ال�صفر

- Transportation -5,391 -18,345 -12,281 -14,195 -20,960 - النقل

- Other Services -6,279 -4,210 -8,718 -5,596 -9,042 - خدمات اأخرى

Services Account Balance -10,059 -14,074 -13,819 -14,255 -21,000 ر�سيد ح�ساب �خلدمات
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Income Account
Net outflow generated in this account is an outcome 

of income from the stock dividends, interest, profits of the 
business between residents and non-residents of Qatar. 
Income Account balance remained in deficit valued at 
QR 47.12 billion, where income receipt valued at QR 8.70 
billion and payments valued at QR 55.81 resulted in the net 
outflow in deficit with a rate of 37.5% growth comparing 
the previous year. 

ح�ساب الدخل

الدخل  حم�صلة  هو  احل�صاب  هذا  يف  الناجت  التدفق  �صايف  يعتر 

من اأرباح الأ�صهم، والفوائد، واأرباح الأعمال القائمة بني املقيمني وغري 

املقيمني يف دولة قطر. وقد ظل ر�صيد ح�صاب الدخل يعاين من العجز 

اإيرادات  اأن قيمة  ريال قطري، حيث  47،12 مليار  بقيمة  ر  ُيقَدّ والذي 

الدخل التي بلغت 8،70 مليار ريال قطري وقيمة املدفوعات التي بلغت 

مبعدل  التدفقات  �صايف  يف  عجز  اإىل  اأدت  قطري  ريال  مليار   55،81

37،5٪ مقارنة مع العام ال�صابق.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-10)
Income Account

جدول رقم )10-7(
حساب الدخل

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Income (Credit) 7,207 4,978 5,646 3,594 8,698 الدخل )دائن(

Income (Debit) -19,148 -20,408 -30,260 -37,856 -55,813 الدخل )مدين(

 Income Account
Balance -11,941 -15,430 -24,614 -34,262 -47,115 ر�سيد ح�ساب �لدخل
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Current Transfers Account

These are transfers of assets between residents 
and non-residents without ‘quid-pro-quo’ such as worker 
remittances and also included are all transfers by/from 
foreign government, international organizations and non-
profit organizations in the form of cash, gift, etc. During 
2010, net current transfers reported deficit of QR 41.36 
billion which was increased by QR 20.12 billion over 2009, 
almost doubled the level of 2009. This is mainly due to the 
increase in outgoing foreign workers’ transfers in the form 
of workers’ remittance as well as   407% growth in other 
transfers. As mentioned earlier other transfer includes the 
transfer by charitable institutions to other countries for 
support such as flood relief etc. In 2010, net of workers’ 
remittance recorded at QR 28.80 billion, showed 13.7% 
growth over 2009 data. Net of other transfers showed a 
deficit valued at QR 12.56 billion during 2010.

ح�ساب التحويالت اجلارية

هــي عــبــارة عــن حتــويــالت الأ�ــصــول بــني املقيمني وغــري املقيمني 

التحويالت  ت�صمل كافة  العاملني، كما  "تعوي�س"، مثل حتويالت  بدون 

بوا�صطة/ من جانب احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية واملنظمات 

غري الربحية على �صكل نقد اأو هدايا اأو ما اإىل ذلك. وقد �صجل �صايف 

ريال  مليار   41،36 بلغ  عجزًا  2010م  عام  خالل  اجلارية  التحويالت 

قطري، والذي ارتفع بقيمة 20،12 مليار ريال قطري عن عام 2009م، 

حيث  ت�صاعفت قيمته تقريبًا عن قيمته يف عام 2009م. ويرجع ذلك 

اإىل  العاملون  ير�صلها  التي  التحويالت  زيــادة  اإىل  الأوىل  بالدرجة 

التحويالت  منو  اإىل  بالإ�صافة  العاملني،  حتويالت  �صكل  على  اخلارج 

التحويالت  ت�صمل  �صابقًا،  ورد  مــا  وح�صب   .٪407 مبعدل  الأخـــرى 

الأخرى  الدول  اإىل  اخلريية  املوؤ�ص�صات  جانب  من  التحويالت  الأخرى 

لتقدمي الدعم مثل الإغاثة من الفي�صانات وما اإىل ذلك. كما بلغ �صايف 

حيث  2010م،  عام  يف  قطري  ريــال  مليار   28،80 العاملني  حتويالت 

اأظهر منوًا مبعدل 13،7٪ عن بيانات عام 2009م. واأظهر كذلك �صايف 

عام  خالل  قطري  ريــال  مليار   12،56 بلغ  عجزًا  الأخــرى  التحويالت 

2010م.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-11)
Current Transfer Account

الجدول رقم )11-7(
حساب التحويالت الجارية

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Workers' Remittance (Net) -14,252 -16,264 -19,034 -25,338 -28,801 حتويالت العاملني الأجانب

Other Transfers ( Net) 648 2,485 764 4,091 -12,561 حتويالت اأخرى )�صايف(

Current Transfers Balance -13,604 -13,779 -18,270 -21,247 -41,362 ر�سيد ح�ساب �لتحويالت �جلارية
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Capital and Financial Account

The deficit in the Capital account valued at QR 27.90 
billion in 2010 against a surplus of QR 2.19 billion noticed 
in 2009. An imbalance in a nation's balance of payments 
capital account in which payments made by the country 
for purchasing foreign assets exceed payments received 
by the country for selling domestic assets. In other words, 
investment by the domestic economy in foreign assets is 
less than foreign investment in domestic assets. This is 
generally not a desirable situation for a domestic economy. 
However, in the wacky world of international economics, a 
capital account deficit is often balanced by a current account 
surplus, which is generally considered a desirable situation. 
If, however, the current account does not balance out the 
capital account, then a capital account deficit contributes to 
a balance of payments deficit and explained in Table (7-12).

احل�ساب الراأ�سمايل واملايل 

ريال  مليار   27.90 الراأ�صمايل  احل�صاب  يف  العجز  قيمة  بلغت 

2.19 مليار ريال قطري  2010م مقارنًة مع فائ�س بقيمة  قطري عام 

الراأ�صمايل  احل�صاب  يف  الــتــوازن  اختالل  ويحدث  2009م.  عــام  يف 

الدولة  املدفوعات من جانب  تتجاوز  لبلد ما عندما  املدفوعات  مليزان 

مقابل  الدولة  تتلقاها  التي  املدفوعات  قيمة  الأجنبية  الأ�صول  ل�صراء 

بيع الأ�صول املحلية؛ اأي بعبارة اأخرى، يكون حجم ال�صتثمار املحلي يف 

الأ�صول الأجنبية اأقل من حجم ال�صتثمار الأجنبي يف الأ�صول املحلية، 

ول ينا�صب هذا الو�صع عمومًا القت�صاد املحلي. اإل اأنه يف العامل املتقلب 

لالقت�صاد الدويل، جند اأن العجز يف احل�صاب الراأ�صمايل كثريًا ما تتم 

و�صعًا  ذلك  ويعتر  اجلــاري،  احل�صاب  يف  الفائ�س  خالل  من  موازنته 

منا�صبًا بوجه عام. غري اأنه يف حال مل يحقق احل�صاب اجلاري التوازن 

يف احل�صاب الراأ�صمايل، فاإن العجز يف احل�صاب الراأ�صمايل ي�صهم يف 

عجز ميزان املدفوعات، ويو�صح اجلدول رقم )7 – 12( ذلك.

Table (7-12)
Capital and Financial Account

جدول رقم ) 12-7(
الحساب الرأسمالي والمالي

 QR Millionمليون ريال

ITEMS 2006 2007 2008 2009 2010 البند

Capital Account -3,608 -4,118 -4,949 -6,538 -7,489 احل�صاب الراأ�صمايل

Financial Account -33,707 -20,661 -43,416 8,735 -20,414 احل�صاب املايل

Capital & Financial Account 
Balance -37,315 -24,779 -48,365 2,197 -27,903 ر�سيد �حل�ساب �لر�أ�سمايل و�ملايل
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Change in Reserve
 The developments as described above in each head 

of the Balance of Payments resulted in a net increase in 
the International Reserve Account. Accordingly in 2010, 
it increased to QR 44.39 billion as compared to QR 30.26 
billion recorded during 2009. These are the assets available 
for use by an economy’s central authorities in meeting 
balance of payments needs in the form of Gold, special 
drawing rights, government funds in other countries and 
reserves positions in IMF etc.

Closing remarks
It is worthwhile to mention here that 2010 was the 

year of increased economic vulnerability and due to 
strengthening of USD against other currencies, rising 
inflation and of high oil price. The pace of growth in the 
future will be determined to a large extent by the economic 
performance of the country and the successful bid of Qatar 
for 2022 FIFA world cup which will create more demand 
for goods, services, labor and in turn affect balance of 
payments.

التغري يف الحتياطيات

املدفوعات  ميزان  ح�صابات  كافة  �صهدتها  التي  التطورات  نتجت 

حيث  الدولية،  الحتياطيات  ح�صاب  يف  ــادة  زي عن  ذكرها  ال�صالف 

 44.39 مقدارها  زيادة  2010م  عام  الحتياطيات خالل  �صجلت هذه 

مليار ريال قطري مقارنة مع 30.26 مليار ريال قطري يف عام 2009. 

املركزية  ال�صلطات  قبل  من  لال�صتخدام  املتوفرة  املوجودات  هي  هذه 

اإيفاء ملتطلبات ميزان املدفوعات من الذهب، وحقوق ال�صحب اخلا�صة، 

والأموال احلكومية يف دول اأخرى، وح�ص�س الحتياطيات لدى �صندوق 

النقد الدويل، وما اإىل ذلك.

مالحظات ختامية

ال�صعف  يف  زيــــادًة  �صهد  2010م  عــام  اأن  اإىل  الإ�ـــصـــارة  جتــدر 

القت�صادي، نظرًا لتعزيز قيمة الدولر اأمام العمالت الأخرى، وارتفاع 

ن�صبة الت�صخم واأ�صعار النفط، حيث تتوقف وترية النمو اإىل حد كبري 

لدولة قطر وجناحها يف عر�صها  القت�صادي  الأداء  على  امل�صتقبل  يف 

�صيوؤدي  الذي  الأمر  2022م،  لعام  القدم  العامل لكرة  كاأ�س  ل�صت�صافة 

اإىل زيادة الطلب على الب�صائع واخلدمات والعمل، وهو ما يوؤثر بدوره 

على ميزان املدفوعات.
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