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كلمة سعادة احملافظ

يسر مصرف قطر املركزي أن يصدر تقريره السنوي السادس 
التي  واملالية  االقتصادية  التطورات  أهم  يناقش  الذي  والثالثون 
التقرير  ويتألف  2012م.  عام  خالل  القطري  االقتصاد  شهدها 
أحدث  األول  القسم  يتناول  فصول،  سبعة  يتضمنان  قسمني  من 
التطورات في االقتصاد احمللي مبا في ذلك الناجت احمللي اإلجمالي 
العامة،  املالية  إلى  باإلضافة  العاملة  والقوى  األسعار  ومستويات 
واملصرفي  النقدي  القطاع  تطورات  الثاني  القسم  يتناول  بينما 

واملالي والتجارة اخلارجية وميزان املدفوعات.

اس��ت��م��ر االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي خ���الل ع���ام 2012م ف���ي ح��ال��ة 
ع��دم االس��ت��ق��رار م��ع ظ��ه��ور بعض ع��الم��ات االن��ت��ع��اش ف��ي بعض 
في  طفيفاً  حتسناً  االق��ت��ص��ادي  النمو  شهد  فقد  االق��ت��ص��ادات؛ 
الواليات املتحدة األمريكية واالقتصادات الناشئة والنامية، بينما 
ظلت اقتصادات أوروبا واقتصاد اليابان إلى حد ما مقيداً ببعض 
األنشطة احمللية املتباطئة، وكان لتطبيق إجراءات السياسة املالية 
مرحلة  في  العاملي  االقتصاد  دخ��ول  مخاطر  تخفيف  في  آثارها 

صعبة أخرى.

ومع هذه التطورات، سجلت دولة قطر منواً في الناجت احمللي 
اإلجمالي االسمي بنسبة 12.2% خالل هذا العام بعد أن شهدت 
عام 2011م، مع حتسن في كافة املوازين الداخلية  قوياً  انتعاشاً 
واخلارجية. فعلى الصعيد الداخلي زاد فائض املوازنة العامة إلى 
فائض  ارتفع  الصعيد اخلارجي  وعلى  ريال قطري،  مليار   82.6
نحو 224.2  ليبلغ  القطري  املدفوعات  اجلاري مبيزان  احلساب 
عام  شهد  فقد  التشريعي  امل��س��ت��وى  وع��ل��ى  ق��ط��ري.  ري���ال  مليار 
املؤسسات  وتنظيم  املركزي  قطر  مصرف  قانون  ص��دور  2012م 
والتنظيم  والذي يشكل خطوة مهمة في مجال اخلدمات  املالية، 
والرقابة املالية في دولة قطر، وتعزيز االستقرار املالي، وتوسيع 
نطاق التنظيم والرقابة ليشمل قطاعات جديدة كالتأمني، كما أنه 
يضع الركيزة األساسية ملزيد من التنسيق بني اجلهات التنظيمية 
والرقابية في قطر لوضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها 
لتحقيق  دع��م��اً  امل��م��ارس��ات  وأف��ض��ل  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ي��ر  وتطبيق 
استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ووصوالً ألهداف رؤية 

قطر 2030. 

ويتشرف مصرف قطر املركزي بهذه املناسبة أن يرفع آسمى 
آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ متيم 

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

Qatar Central Bank (QCB) issues its thirty sixth Annual Report 
which discusses the most significant economic and financial 
developments witnessed in the Qatari economy during 
2012.  The report has two parts containing seven chapters. 
The first part deals with the latest developments in the 
economy, including Gross Domestic Product (GDP), prices and 
labor force, and public finance. The second part discusses 
developments in the monetary, banking and financial sector, 
foreign trade, and balance of payments.

During 2012, the world economy continued to experience 
instability accompanied with signs of recovery in some 
economies. The economic growth witnessed slight 
improvement in the United States as well as emerging and 
developing economies. While Europe and Japan economies 
were more or less constrained by a number of sluggish 
local activities. Implementation of fiscal policy procedures 
has mitigated the risks of the global economy to enter into 
another difficult phase.

Along with developments, The state of Qatar has recorded 
a nominal GDP growth rate of 12.2% during the year after 
achieving a strong rebound in 2011 with improvement in all 
internal and external balances. On the internal balances level, 
the surplus in the State’s budget increased to QR 82.6 billion 
and on the external balances level, the surplus in the current 
account of the balance of payments also increased to QR 224.2 
billion. At the legislative level, a new QCB Law was issued in 
2012. The new law is an important step in the field of financial 
services and supervision in the State of Qatar, promoting 
financial stability and expanding the ambit of regulation 
and supervision to cover new sectors like insurance.  It also 
lays the foundation for increased co-operation between the 
regulatory and supervisory bodies in Qatar as they develop 
and apply regulatory and supervisory policy and implement 
international standards and best practices to enforce The 
National Development Strategy 2011-2016 and achieve the 
objectives of Qatar National Vision 2030.

QCB extends great thanks and gratitude to H.H. The 
Emir, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, and to H.E. The 



مجلس  رئيس  معالي  وإل��ى  املفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
والتقدير  بالشكر  امل��ص��رف  يتوجه  كما  الداخلية،  ووزي���ر  ال���وزراء 
للجهات احلكومية والبنوك واملؤسسات املالية العاملة في دولة قطر 

على توفير البيانات الالزمة إلعداد هذا التقرير.

Prime Minister and Minister of Interior Affairs. 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 الله بن سعود آل ثاني
احملافــــــــــــظ

Abdullah Saoud Al Thani
The Governor
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إجمالي الناجت

ع��ام 2012م  خ��الل  لدولة قطر  اإلجمالي  الناجت احمللي  واص��ل 
كان  وإن  الزمان،  أكثر من عقد  من  منذ  ب��دأت  التي  النمو  مسيرة 
بوتيرة أهدأ هذا العام، حيث تباطأ معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي 
منو  مبعدل  مقارنة   %12.2 نحو  على  ليقتصر  2012م  ع��ام  خ��الل 
إجمالي  بذلك  ليصل  )2011م(؛  السابق  العام  37.1% خالل  ق��دره 
الناجت احمللي اإلجمالي خالل عام 2012م إلى نحو 700.3 مليار ريال 

مقارنة بنحو 624.2 مليار ريال خالل عام 2011م.

GDP

Gross Domestic Product (GDP) in the State of Qatar has 
continued its strong pace of growth during 2012, which has 
started since more than one decades, although in slower 
pace this year. GDP growth decelerated during 2012 by 
only 12.2% compared to GDP growth of 37.1% during 
the previous year (2011). Thereby, GDP stood at QR 700.3 
billion during 2012 as compared to around QR 624.2 billion 
during 2011.

Table (1-1) 
GDP Developments at  Current Prices

Economic Activity 2010 2011 2012 الن�صاط القت�صادي

Oil and Gas Sector 239,745 370,161 404,750 النفط والغاز

 Relative Share 52.6% 59.3% 57.8% األهمية النسبية

Growth Rate 50.34% 54.40% 9.34% معدل النمو

Non-oil and Gas Sectors 215,700 254,012 295,595 القطاعات غري النفطية

 Relative Share 47.4% 40.7% 42.2% األهمية النسبية

Growth Rate 9.76% 17.76% 16.37% معدل النمو

Grand Total 455,445 624,173 700,345 املجم�ع العام

Growth Rate 27.94% 37.05% 12.20% معدل النمو

جدول رقم )1-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية      

QR Million مليون ريال
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Oil and Gas Sector

The oil and gas sector witnessed a growth during 2012 
by QR 34.6 billion, or 9.3%, thereby its total output stood at 
QR 404.8 billion, as compared to an increase by QR 130.4 
billion, or 54.4%, during the previous year. This growth is 
mainly attributed to the higher international oil prices.

Developments in the oil and gas sector output during 
2012 have resulted in decreasing its relative share of GDP 
at current prices by 1.5 percentage points. As a result its 
relative importance decreased from 59.3% during 2011 
to only 57.8% during this year. The growth, which was 
witnessed in the oil and gas sector during 2012, recorded 
45.4% of total GDP growth at current prices.

قطاع النفط والغاز

شهد قطاع النفط والغاز خالل عام 2012م منواً  بلغت قيمته 
نحو  إل��ى  ناجته  إجمالي  ليصل   %9.3 ونسبته  ري��ال  مليار   34.6
ريال  مليار  بنمو مقداره 130.4  مقارنًة  وذلك  ري��ال،  مليار   404.8
الزيادة  ه��ذه  وتعزى  2011م؛  السابق  العام  خ��الل   %54.4 ونسبته 

بصفة أساسية إلى زيادة أسعار النفط في األسواق الدولية.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناجت قطاع النفط والغاز خالل 
عام 2012م إلى انخفاض حصته النسبية في إجمالي الناجت احمللي 
أهميته  بذلك  لتتراجع  مئوية  نقطة   1.5 مبقدار  اجلارية  باألسعار 
النسبية من نحو 59.3% في العام السابق 2011م  إلى نحو %57.8 
النفطي  القطاع  التي شهدها  الزيادة  إن  بالذكر  العام. وجدير  هذا 
خالل عام 2012م بلغت نسبتها نحو 45.4% من إجمالي الزيادة في 

الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية.

النفط والغاز القطاعات غري النفطية

Oil and Gas Non- Oil Sectors

شكل رقم ) 1-1(

الناجت احمللي اإلجمالي

Figure No. (1-1)
Gross Domestic Product
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Table (1-2)
Contribution to Growth in Nominal GDP

Items 2010 2011 2012 الزيادة املحققة يف:

Oil Sector 80,278 130,416 34,589 القطاع النفطي

Contribution to Total 80.7% 77.3% 45.4% امل�ساهمة يف الإجمايل

Non-Oil Sector 19,181 38,312 41,583 القطاعات غري النفطية

Contribution to Total 19.3% 22.7% 54.6% امل�ساهمة يف الإجمايل

Total Change in GDP 99,459 168,728 76,172 اإجمايل الزيادة يف الناجت

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

Non-oil Sectors

The output of Non-Oil-Non-Gas sectors (NONG) 
continued its pace of growth, though it was slightly less 
this year compared to the previous year output. With an 
increase by QR 41.6 billion, or 16.4%, compared to an 
increase by 17.8% during the previous year, reaching 
to QR 259.6 billion during 2012 compared to QR 254.0 
billion in the previous year (2011). Thereby, NONG sectors 
contributed by around 54.6% in the total GDP growth at 
current prices during 2012. The performance of the NONG 
sectors was mostly positive during 2012; as all NONG 
sectors have witnessed an increase in their nominal GDP, 
without exception.

Viewing the NONG sectors by the nature of their output, 
the commodity production sectors* witnessed a positive 
growth during 2012. The nominal output of the commodity 
production sectors grew by more than QR 15.1 billion, or 
17.2%, in 2012 as compared to an increase by 24.0% in 
2011, following a decline by 15.7% in 2010, rising up to QR 
103.2 billion, constituting around 34.9% of the total Non-
Gas-Non-Oil nominal GDP, compared to 34.7% in 2011. 
Real output of all commodity production sectors recorded a 
positive growth during 2012.

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

 
*قطاعات اإلنتاج السلعي تشمل كل من: قطاع الزراعة وصيد البحر، قطاع الصناعة 

التحويلية، قطاع الكهرباء واملاء، وأخيراً قطاع التشييد والبناء.

القطاعات غير النفطية

واصل ناجت القطاعات غير النفطية وتيرة منوه، وإن جاءت هذا 
العام بشكل أقل من مثيلتها اخلاصة بالعام السابق؛ حيث حقق زيادة 
بلغت  بزيادة   مقارنًة   %16.4 ونسبتها  ري��ال  مليار   41.6 مقدارها 
نسبتها 17.8% خالل العام السابق ليصل رصيده إلى نحو 259.6 
مليار ريال خالل عام 2012م مقارنًة بنحو 254.0 مليار ريال خالل 
قد  النفطية  غير  القطاعات  تكون  وبذلك  2011م.  السابق  العام 
الناجت  شهدها  التي  الزيادة  إجمالي  من    %54.6 بنسبة  ساهمت  
احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية خالل عام التقرير. وجدير بالذكر 
أن أداء القطاعات االقتصادية غير النفطية خالل عام 2012م جاء 
في  زي��ادة  النفطية  غير  القطاعات  حيث شهدت جميع  موجباً  جله 

الناجت احمللي االسمي لها دون استثناء.

لطبيعة  وفقاً  النفطية  االقتصادية غير  القطاعات  إلى  وبالنظر 
تلك القطاعات، جند أن قطاعات اإلنتاج السلعي*  قد شهدت خالل 
السلعي  موجباً، حيث حقق ناجت قطاعات اإلنتاج  عام 2012م منواً 
االسمي خالل عام 2012م ارتفاعاً تزيد قيمته على 15.1 مليار ريال 
بلغت نسبته 24.0% في  بارتفاع   وتبلغ نسبته نحو 17.2% مقارنة 
في  بنسبة %15.7  معدله   تراجع  بعد  وذل��ك  السابق 2011م  العام 
ريال  مليار   103.2 نحو  إلى  رصيده  ليرتفع    ،2010 األسبق  العام 
مشكاًل نحو 34.9% من إجمالي الناجت احمللي غير النفطي االسمي 
مقارنًة بنحو 34.7% من إجمالي الناجت احمللي غير النفطي االسمي 
احلقيقي جلميع  الناجت  أن   ويالحظ  2011م.  السابق  العام  خالل 
قطاعات اإلنتاج السلعي  قد حققت منواً موجباً خالل عام 2012م.

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

Items 2010 2011 2012 البيــــان

Commodity Production Sectors 70,982 88,022 103,151 قطاعات الإنتاج ال�صلعي

Relative Share 32.9% 34.7% 34.9% احلصة النسبية
Growth Rate 15.7% 24.0% 17.2% معدل النمو
Service Sectors 144,718 165,990 192,444 قطاعات اخلدمات
Relative Share 67.1% 65.3% 65.1% احلصة النسبية
Growth Rate 7.0% 14.7% 15.9% معدل النمو

Total 215,700 254,012 295,595 املجم�ع

Growth Rate 9.8% 17.8% 16.4% معدل النمو

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

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

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

غير النفطي

Items 2010 2011 2012 الزيادة املحققة يف:

Commodity Production Sector 9,657 17,040 15,129 قطاعات الإنتاج ال�صلعي

Relative Share 50.3% 44.5% 36.4% امل�ساهمة يف الإجمايل

Service Sectors 9,524 21,272 26,454 قطاعات اخلدمات
Relative Share 49.7% 55.5% 63.6% امل�ساهمة يف الإجمايل

Non-Oil & Gas GDP 19,181 38,312 41,583 الناجت املحلي غري النفطي

Unlike the nominal output of the commodity production 
sectors, the nominal output of the Services sectors * 
witnessed a positive growth higher than the previous 
year, thereby its pace of growth has accelerated following 
a slowdown in the previous year with an increase by QR 
26.5 billion, or 15.9%, in 2012 compared to an increase 
by 14.7% in 2011 and growth rate of 7.0% during 2010, 
reaching around QR 192.4 billion. All Services sectors, 
without exception, have witnessed positive growth rates.

وعلى خالف ما حدث للناجت االسمي لقطاعات اإلنتاج السلعي، 
فقد شهد الناجت االسمي لقطاعات اخلدمات  * منواً موجباً أعلى 
بعد  من��وه  وت��ي��رة  بذلك  لتتسارع  امل��اض��ي  بالعام  اخل��اص  مثيله  م��ن 
خالل  ناجتها  حقق  حيث  2010م،  األسبق  العام  خالل  منوه  تباطؤ 
عام 2012م زيادة قدرها 26.5 مليار ريال ونسبتها 15.9% مقارنة 
بنمو معدله 14.7% خالل العام السابق 2011م، ومنو معدله %7.0 
مليار   192.4 نحو  إلى  رصيده  ليصل  2010م  األسبق  العام  خالل 
ريال. وجدير بالذكر أن قطاعات اخلدمات قد شهدت جميعها بدون 

استثناء معدالت 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.

 
*قطاعات اخلدمات تشمل كل من: قطاعات اخلدمات اإلنتاجية وقطاعات اخلدمات 
وقطاع  والفنادق،  واملطاعم  التجارة  قطاع  من  كل  األولى  تتضمن  وبينما  االجتماعية، 
النقل واالتصاالت، وقطاع املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال؛ فإن قطاعات 
اخل��دم��ات  ف��ي  واملتمثلة  اخل��دم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��اق��ي  تشمل  االجتماعية  اخل��دم��ات 
املنزلية،  واخلدمات  االجتماعية،  واخلدمات  احملتسبة،  املالية  واخلدمات  احلكومية، 

وأخيراً رسوم االستيراد.

QR Million مليون ريال

QR Million مليون ريال



Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

23 Thirty Sixth Annual Report 2012 التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

التحليل القطاعي للناجت غير النفطي

تعتبر التطورات التي شهدها الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي 
النفطية  غير  االقتصادية  القطاعات  شهدته  ملا  طبيعية  محصلة 
الرئيسية من تطورات خالل عام 2012م، والتي شهدت جميعها دون 
احمللي  الناجت  قيمة  في  ارتفاعاً  التوالي  على  الثاني  وللعام  استثناء 

االسمي لها وإن تباينت معدالت هذا االرتفاع ما بني قطاع وأخر.

Sectoral Analysis of NONG GDP

Developments in the non-oil-non-gas GDP are natural 
outcome of the developments in the major NONG sectors 
during 2012. All NONG sectors, witnessed an increase 
in their nominal GDP albeit growth rates varied from one 
sector to another, for the second year respectively.

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

Economic Activity 2010 2011 2012 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 537 590 641 الزراعة وصيد البحر

Manufacturing 40,832 56,742 68,906 الصناعة التحويلية

Water & Electricity 2,113 2,351 2,637 الكهرباء واملاء

Building & Construction 27,500 28,339 30,967 التشييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 31,500 35,603 39,453 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 18,069 20,993 23,397 النقل واالتصاالت

Finance, Insurance, Real Estate, and Business Services 60,291 65,559 71,162 املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال

Services 34,858 43,835 58,432 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 215,700 254,012 295,595 القطاعات غري النفطية

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

QR Million 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 2012.

وفيما يلي نتناول القطاعات االقتصادية الثمانية الرئيسية، والتي 
النفطية  االقتصادية غير  القطاعات  إجمالي  ناجت  يشكل مجموعها 
من حيث تطورها ومساهمتها النسبية في معدالت النمو احملققة في 
النفطية، وذلك مرتبة حسب أهميتها النسبية  ناجت القطاعات غير 
اجلارية  باألسعار  النفطية  غير  القطاعات  ناجت  إجمالي  تكوين  في 

لعام 2012م.
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Table (1-6)
Non-Oil and Gas GDP Growth Rates  
and Relative Shares                                                                 %

Economic Activity
2011 2012

 النم�الن�صاط القت�صادي

Growth
الأهمية الن�صبية

Relative Share
 النم�

Growth
الأهمية الن�صبية

Relative Share

Agriculture & Fishing 9.9 0.23 8.6 0.22 الزراعة وصيد البحر
Manufacturing 39.0 22.34 21.4 23.31 الصناعة التحويلية
Electricity & Water 11.3 0.93 12.2 0.89 الكهرباء واملاء

Building & Construction 3.1 11.16 9.3 10.48 التشييد والبناء
Trade, Restaurants & Hotels 13.0 14.02 10.8 13.35 التجارة واملطاعم والفنادق
Transportation & Communication 16.2 8.26 11.5 7.92 النقل واالتصاالت
Finance, Insurance ,Real Estate,
and Business Services 8.7 25.81 8.5 24.07 املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال

Services 25.8 17.26 33.3 19.77 اخلدمات
Non-Oil & Gas Sectors 17.8 100.00 16.4 100.00 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

شكل رقم ) 2-1(

الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي

QR Billion مليار  ريال
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 قطاع املال والتأمني والعقارات 

وخدمات األعمال

األعمال  وخدمات  والعقارات  والتأمني  امل��ال  قطاع  ناجت  شهد 
ب��األس��ع��ار اجلارية  ف��ي معدل من��وه  خ��الل ع��ام 2012م اس��ت��ق��راراً 
العام  خ��الل   %8.7 بنحو  م��ق��ارن��ًة   %8.5 إل��ى  م��ح��دود  بانخفاض 
نحو  إلى  2012م  عام  عن  االسمي  ناجته  ليصل  2011م؛  السابق 
71.2 مليار ريال بزيادة مقدارها 5.6 مليار ريال عن العام السابق. 
وعلى الرغم من تراجع حصته النسبية في إجمالي الناجت احمللي 
غير النفطي من نحو 25.8% في العام السابق 2011م  إلى %24.1 
في عام 2012م، غير أنه قد ظل محافظاً على مركز الصدارة بني 

باقي القطاعات االقتصادية غير النفطية.

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services Sector

Finance, insurance, real estate and business services 
sector witnessed a stable growth rate at current prices 
during 2012 with a slight decrease to 8.5% compared to 
8.7% in 2011. In nominal terms, the output reached QR 
71.2 billion in 2012, increasing by QR 5.6 billion above the 
previous year. Although its relative share in the overall 
non-oil-non-gas GDP has marginally declined from 25.8% 
in 2011, reaching 24.1% in 2012, but it has kept the lead 
among other NONG sectors.   

Services Sector

The Services sector’s output witnessed during 2012 
the biggest increase among all non-oil-non-gas sectors in 
terms of value or ratio by QR 14.6 billion, with a growth 
rate of 33.3%. Its overall nominal GDP reached around QR 
58.4 billion compared to QR 43.8 billion in the previous year. 
This growth was mainly the outcome of the developments 
in the government services, with an increase by QR 14.7 
billion or 31.7%, representing 100.4% 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 9.9% of the total increase realized in this sector.

Manufacturing Sector

The Manufacturing sector’s output witnessed during 
2012, the second biggest increase among the NONG 
sectors, in terms of value or ratio. The growth was of about 
QR 12.2 billion with a growth rate of 21.4%. Thereby, the 
sector’s overall nominal output stood at QR 68.9 billion 
compared to QR 56.7 billion in the previous year. Relative 
share in the overall non-oil-non-gas nominal GDP remain 
at the same level in the previous year at 23.3%, however, 
this did not affect its position, as it maintained the second 
position as in the previous year.

قطاع اخلدمات

بني  األكبر  زي��ادة هي  حقق قطاع اخلدمات خالل عام 2012م 
جميع القطاعات االقتصادية غير النفطية سواء من حيث القيمة أو 
النسبة؛ حيث بلغت الزيادة نحو 14.6 مليار ريال مبعدل منو يصل 
إلى نحو 33.3%، ليصل إجمالي ناجته االسمي إلى نحو 58.4 مليار 
ريال مقارنًة بنحو 43.8 مليار ريال في العام السابق.. وقد جاءت 
احلكومية  اخلدمات  حققته  ملا  نتيجة  أساسية  بصفة  الزيادة  هذه 
من زي��ادة بلغت نحو 14.7 مليار ريال أو مبا نسبته 31.7% لتمثل 
نحو 100.4% من إجمالي الزيادة احملققة في قطاع اخلدمات. وقد 
والتي سبق  املالية احملتسبة  الزيادة احملققة في اخلدمات  امتصت 
وخدمات  والعقارات  والتأمني  املال  قطاع  ناجت  احتسبت ضمن  وأن 
األعمال فضاًل عن ناجت باقي القطاعات )لذلك يتم خصمها من ناجت 
هذا القطاع( نحو 9.9% من إجمالي الزيادة احملققة في هذا القطاع.

قطاع الصناعة التحويلية

حقق قطاع الصناعة التحويلية خالل عام 2012م زيادة هي ثاني 
أكبر الزيادات احملققة بني جميع القطاعات االقتصادية غير النفطية 
سواء من حيث القيمة أو النسبة؛ حيث بلغت الزيادة نحو 12.2 مليار 
ريال مبعدل منو يصل إلى نحو 21.4%، ليصل إجمالي ناجته االسمي 
إلى نحو 68.9 مليار ريال مقارنًة بنحو 56.7 مليار ريال في العام 
السابق. ومع ذلك فقد بقيت حصته النسبية في إجمالي الناجت احمللي 
االسمي للقطاعات غير النفطية عند نفس مستواها في العام السابق 
والبالغة  23.3%؛ ليحافظ بذلك على ترتيبه حيث ظل محتاًل املرتبة 

الثانية دون تغيير عن العام السابق.
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قطاع التجارة واملطاعم والفنادق

شهد قطاع التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2012م تباطؤاً 
في معدل منوه ليقتصر خالل عام التقرير على نحو 10.8% مقارنة 
مليار  بزيادة مقدارها 3.9  السابق 2011م  العام  بنحو 13.0% في 
ريال عن نظيره اخلاص بعام 2011م ليصل ناجته االسمي في نهاية 
إلى تراجع  ري��ال. وقد أدى ذلك  إلى نحو 39.5 مليار  عام 2012م 
غير  للقطاعات  االسمي  احمللي  الناجت  إجمالي  في  النسبية  حصته 
النفطية من نحو 14.0% في العام السابق 2011م   إلى نحو %13.4 
في عام التقرير، وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل محتاًل املرتبة 

الرابعة دون تغيير عن العام السابق.

Trade, Restaurants and Hotels Sector

The growth rate in the Trade, Restaurants and Hotels 
Sector decelerated to 10.8% compared to 13.0% in the 
previous year, with an increase of QR 3.9 billion over its 
counterpart in 2011. Thereby, its nominal output stood by 
the end of 2012 at QR 39.5 billion. . As a result, its relative 
share in the overall non-oil-non-gas nominal GDP has 
decreased from 14.0% in 2011 to 13.4% during this year. 
However, this did not affect its position, as it maintained 
the fourth position as in the previous year. 

Developments occurred in the output of the Services 
sector resulted in its relative importance upsurge from 
17.3% during 2011 to 19.8% during this year. However, the 
Services sector remained in the third position among the 
NONG sectors as in the previous year.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناجت قطاع اخلدمات إلى ارتفاع 
أهميته النسبية من نحو 17.3% خالل عام 2011م لتصل إلى نحو 
19.8% خالل عام التقرير، ومع ذلك فقد ظل قطاع اخلدمات محتاًل 
املرتبة الثالثة بني القطاعات االقتصادية غير النفطية دون تغيير عما 

كان عليه الوضع خالل العام السابق.

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

(%)

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

ITEM

النم� املحقق عام 2011 

Growth in 2011 امل�صاهمة يف النم� 

Growth Share
%

البيان
القيمة بامللي�ن ريال

Value in QR million
%

Government Services 14,651 31.7 100.4 اخلدمات احلكومية

Calculated Financial Services -1,441 10.8 -9.9 اخلدمات املالية احملتسبة

Other Services 1,387 12.7 9.5 اخلدمات األخرى

Social 654 13.0 4.5 االجتماعية

Household 308 15.3 2.1 العائلية

Import Fees 425 10.8 2.9 ر�سوم اال�سترياد

Total 14,597 33.3 100.0 اإجمايل القطاع
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قطاع التشييد والبناء

شهد ناجت قطاع التشييد والبناء خالل عام 2012م تسارعاً في 
بنحو  إلى نحو 9.3% مقارنة  التقرير  معدل منوه ليصل خالل عام 
3.1% فقط في العام السابق 2011م بزيادة مقدارها 2.6 مليار ريال 
عن نظيره اخلاص بعام 2011م ليصل ناجته االسمي في نهاية عام 
2012م إلى نحو 31.0 مليار ريال. ومع ذلك فقد تراجعت حصته 
النسبية في إجمالي الناجت احمللي االسمي للقطاعات غير النفطية 
في   %10.5 نحو  إل��ى  2011م   السابق  العام  في   %11.2 نحو  من 
عام التقرير، وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل محتاًل املرتبة 

اخلامسة دون تغيير عن العام السابق.

قطاع النقل واالتصاالت

زي��ادة قدرها  واالتصاالت خالل عام 2012م  النقل  حقق قطاع 
2.4 مليار ريال ونسبتها 11.5% ليصل ناجته االسمي إلى نحو 23.4 
مليار ريال مقارنة بنحو 21.0 مليار ريال في عام 2011م. وقد أدى 
تباطؤ معدل النمو احملقق خالل عام 2012م عن مثيله اخلاص بعام 
2011م والبالغ 16.2% إلى تراجع احلصة النسبية لهذا القطاع من 
نحو 8.3% في عام 2011م إلى نحو 7.9% في عام 2012م، وإن لم 
يؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل محتاًل املرتبة السادسة دون تغيير 

عن العام السابق.

قطاع الكهرباء واملاء

شهد قطاع الكهرباء واملاء خالل عام 2012م ارتفاعاً في قيمة 
 286 وقيمته   %12.2 نسبته  تبلغ  من��واً  سجل  حيث  االسمي  ناجته 
إلى نحو 2.6 مليار ريال مقارنة  مليون ريال ليصل ناجته االسمي 
بنحو 2.4 مليار ريال في عام 2011م. وعلى الرغم من تسارع معدل 
2011م  بعام  اخل��اص  مثيله  ع��ن  2012م  ع��ام  خ��الل  احملقق  النمو 
تراجعت  قد  القطاع  لهذا  النسبية  احلصة  أن  إال   ،%11.3 والبالغ 
هامشياً من نحو 0.93% في عام 2011م إلى نحو 0.89% في عام 
2012م، وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه الذي ظل كما هو في املرتبة 

السابعة وقبل األخيرة.

قطاع الزراعة وصيد البحر

االسمي  البحر  وصيد  الزراعة  قطاع  ناجت  منو  معدل  انخفض 
خالل عام 2012م إلى 8.6% خالل عام 2012م مقارنة بنحو %9.9 
في العام السابق 2011م. وقد أدى ذلك إلى إلى  انخفاض طفيف 
في األهمية النسبية لقطاع الزراعة وصيد البحر من نحو %0.23 
العام،  ليظل بذلك قطاع  العام السابق  إلى نحو 0.22% هذا  في 
الزراعة وصيد البحر  في آخر قائمة ترتيب القطاعات االقتصادية 

غير النفطية.

Building and Construction sector

The nominal output of the Building and Construction 
sector witnessed acceleration in growth rate during 2012 
by 9.3% compared to only 3.1% in 2011, with an increase 
of 2.6 billion over its counterpart in 2011. Thereby, its 
nominal output stood by the end of 2012 at QR 31.0 billion. 
However, its relative share in the overall non-oil-non-gas 
nominal GDP has decreased from 11.2% in 2011 to 10.5% 
during this year. However, this did not affect its position, 
as it maintained the fifth position as in the previous year.

Transport and Communication Sector

The output of the Transport and Communication sector 
grew during 2012 by QR 2.4 billion, or 11.5%, thereby its 
nominal output stood at QR 23.4 billion compared to QR 
21.0 billion in 2011. The slowdown in growth rate during 
2012 over its counterpart in 2011, which reached 16.2%, 
has led to a decline in the relative share of this sector from 
8.3% in 2011 to 7.9% in 2012. However, this did not affect 
its position, as it maintained the sixth position as in the 
previous year.

Electricity and Water Sector

The nominal output of the Electricity and Water Sector 
has witnessed a rise by 12.2%, or QR 286 million during 
2012, reaching QR 2.6 billion compared to QR 2.4 billion 
in 2011. Notwithstanding the acceleration of growth rate 
in 2012 over its counterpart in 2011 by 11.3%, relative 
share of this sector has marginally declined from 0.93% 
in 2011 to 0.89% in 2012.  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 growth rate of the nominal output of the Agriculture 
and Fishing sector declined to , t8.6% during 2012 compared 
to 9.9% in 2011. The outcome was ,  a slight decrease in 
its marginal relative importance from 0.23% in 2011 to only 
0.22% during this year. Accordingly, the Agriculture and 
Fishing sector came last among all NONG sectors.
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Table (1-8)
GDP by Economic Activity at Current Prices

Economic Activity 2008 2009 2010 2011 2012 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 523 439 537 590 641 الزراعة وصيد البحر

Oil & Gas 230,312 159,467 239,745 370,161 404,750
النفط والغاز

Manufacturing 44,853 33,570 40,832 56,742 68,906
الصناعة التحويلية

Electricity & Water 2,063 1,794 2,113 2,351 2,637
الكهرباء واملاء

Building and Construction 27,199 25,522 27,500 28,339 30,967
التشييد والبناء

Trade, Restaurants, and Hotels 23,429 29,839 31,500 35,603 39,453
التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 14,775 16,212 18,069 20,993 23,397
النقل واالتصاالت

Finance, Insurance, Real estate, & 
Business Services 51,580 58,099 60,291 65,559 71,162 املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال

Services 24,848 31,044 34,858 43,835 58,432
اخلدمات

Social Services 3,461 4,149 4,522 5,028 5,682
اخلدمات االجتماعية

Calculated Financial Services -10,149 -10,152 -12,726 -13,365 -14,806
اخلدمات املالية احملتسبة

Government Services 26,335 32,106 37,388 46,239 60,890
اخلدمات احلكومية

Household 1,661 1,827 1,881 2,013 2,321
اخلدمات العائلية

Other Services 3,540 3,114 3,793 3,920 4,345
اخلدمات األخرى

Total 419,582 355,986 455,445 624,173 700,345 املجم�ع العام

Growth Rate 44.6% -15.2% 27.9% 37.0% 12.2%
معدل النمو

Oil & Gas 230,312 159,467 239,745 370,161 404,750 النفط والغاز

Ratio to Total 54.89% 44.80% 52.64% 59.30% 57.79%
النسبة لإلجمالي

Growth Rate 53.5% -30.8% 50.3% 54.4% 9.3%
معدل النمو

Non-Oil Sector 189,270 196,519 215,700 254,012 295,595 القطاعات غري النفطية

Ratio to Total 45.11% 55.20% 47.36% 40.70% 42.21%
النسبة لإلجمالي

Growth Rate 35.1% 3.8% 9.8% 17.8% 16.4%
معدل النمو

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

QR Million مليون ريال
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Pricesمستويات األسعار

أواًل - الرقم القياسي ألسعار املستهلك

خالل  األسعار  انكماش  مرحلة  من  قطر  دول��ة  خرجت  أن  بعد 
العامني السابقني فإنها قد شهدت مستوى متواضعاً للتضخم في عام 
2012م. وقد ارتفع املتوسط السنوي للرقم القياسي ألسعار املستهلك 
بنسبة  1.9% من 108.9 في عام 2011 إلى 111.0 في عام 2012، أي 
بنفس معدل التضخم للسنة السابقة . وقد  توافقت معدالت التضخم  
مع االجتاهات العاملية واإلقليمية حيث تراجعت الضغوط التضخمية 
إلى حد كبير بسبب الركود في النشاط االقتصادي واالعتدال الكبير 

في أسعار املواد الغذائية وأسعار النفط العاملية. 

االقتصادي  االنتعاش  خلفية  على  اليُذكر  العاملي  التضخم  ظل 
الضغوط  وقد خفت   .2012 عام  واملتفاوت خالل  الضعيف  العاملي 
الناشئة  األس��واق  وكذلك في  املتقدمة،  االقتصادات  التضخمية في 
بشكل  راسخة  التضخم  توقعات  ظلت  حيث  النامية،  واالقتصادات 
جيد في غياب ضغوط الطلب خالل العام.  وقد كان هنالك تنوع اكبر 
واالقتصادات  الناشئة  األس��واق  مستوى  على  التضخم  معدالت  في 
التعاون اخلليجي كذلك، صورة  وباملثل قدمت دول مجلس  النامية. 
مختلطة حيث سجل نصفها معدالً منخفضاً للتضخم في نهاية عام 

2012م  عما كان عليه في نهاية عام 2011م. 

منذ بداية األزمة املالية العاملية، أدى االجتاه املتزايد نحو أمولة 
أسعار السلع )حتول زخم النشاط االقتصادي من القطاع اإلنتاجي 
إلى قطاع التمويل( وجها لوجه مع تذبذب الدوالر الى املضاربة في 
أسواق السلع األساسية. وقد انخفض متوسط أسعار املواد الغذائية 
العاملية وفقا ملؤشرات صندوق النقد الدولي ألسعار السلع األساسية 
الدولية )سنة األساس 2005 = 100( بنسبة 2.2% خالل عام 2012 
ع��ام 2011(، على  زي��ادة قدرها 19.9% في  مع  ح��اد  تناقض  )ف��ي 
الرغم من ارتفاعه في النصف الثاني من العام. وقد حافظت أسعار 
النفط العاملية كذلك على استقرارها نسبيا حيث ارتفعت بنسبة %1 
فقط مقارنة مع زيادة حادة قدرها 31.9% في عام 2011. وتشكل 
للبنوك  بالنسبة  معقداً  األساسية حتدياً  السلع  أسعار  التقلبات في 

املركزية في إدارة التضخم )اإلطار رقم 1(.

I. Consumer Price Index (CPI)

After making an exit from deflation in the previous 
year, Qatar experienced modest inflation in 2012. The 
CPI increased, on an annual average basis, from 108.9 in 
2011 to 111.0 in 2012, by 1.9% which was identical to 
the previous year. The inflation outcome was in sync with 
global and regional trends where inflation pressures eased 
considerably due to slack in economic activity and in the 
wake of a significant moderation in international food and 
oil prices.

Global inflation remained muted against the backdrop of 
fragile and uneven global economic recovery during 2012. 
Inflation pressures eased in the advanced economies (AEs) 
as well as in emerging market and developing economies 
(EMDEs) as inflation expectations remained well-anchored 
in the absence of demand pressures during the year. Among 
EMDEs, though, there was greater diversity in inflation 
performance. Similarly, GCC countries presented a mixed 
picture with half of them recording lower inflation at the 
end of 2012 than in end-2011. 

Since the onset of the global financial crisis, greater 
“financialization” of commodity prices vis-à-vis a 
fluctuating dollar has resulted in speculative trading in 
commodity markets.  According to the IMF’s international 
primary commodity price indices (Base 2005 =100), average 
global food prices declined by 2.2% during 2012 (in sharp 
contrast to an increase of 19.9% in 2011) although it 
hardened in the second half of the year. Global oil prices 
also remained relatively stable, increasing by a mere 1.0% 
as compared with the sharp increase of 31.9% in 2011. 
Volatility in commodity prices poses a complex challenge 
for central banks in managing inflation (Box No. 1).
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Box No. (1)

Inflation Impact of Commodity Price Shocks 

In the current global environment of uncertainty 
and weak economic activity, volatile commodity prices 
present several challenges for policymakers, who must 
modulate its impact in order to avoid an enduring effect 
on inflation. As such, policies need to focus on preventing 
the commodity price shock from passing through to core 
(demand driven) inflation. For this purpose, central banks 
have to not only weigh the appropriate policy response but 
also need to identify the policy frameworks and structural 
characteristics that help in containing the inflationary 
impact of commodity price shocks.

In view of the above, a recent study examined several 
questions using data for both advanced and developing 
economies over the period 2001-2010. The study finds 
that commodity price shocks have stronger effects on 
domestic inflation in developing countries than in advanced 
economies which is in conformity with conventional 
wisdom. For the fuel price pass-though, the difference in 
impact is less stark, but the dispersion of the pass-through 
for developing economies is significantly larger. This could 
reflect diversity in the use of price controls and subsidies in 
these countries. Not surprisingly, economies with a higher 
weight of food in the CPI basket and higher oil intensities 
are more prone to inflationary effects from food and fuel 
price shocks.

Some other factors, however, do not seem to affect 
the inflation response to commodity price shocks as per 
standard economic theory. Neither financial development 
nor financial dollarization appears to significantly 
influence the way to which domestic inflation responds to 
international price shocks. Similarly, neither a statistically 
significant relationship between labor market flexibility 
and the pass-through impact of commodity price shocks 
was evident nor the degree of trade openness was found 
to be related to the size of the pass-through. Fuel price 
dynamics, however, had a higher effect on domestic prices 
in more open developing economies.

إطار رقم )1(

األثر التضخمي لصدمات أسعار السلع 

في ظل البيئة العاملية احلالية من عدم اليقني وضعف النشاط 
حتديات  تشكل  املتقلبة  األساسية  السلع  أسعار  ف��إن  االق��ت��ص��ادي، 
عديدة في مواجهة صناع القرار، والذين عليهم تنظيم ت�أثيرها من 
أجل جتنب أال يصبح تأثيراً دائماً على التضخم. وتتطلب  السياسات 
على هذا النحو التركيز على منع انتقال صدمة أسعار السلع األساسية 
الى التضخم األساسي القائم على الطلب. وبناًء على ذلك، يجب على 
البنوك املركزية أن ال توازن استجابة سياستها املناسبة  فقط ولكنها 
بحاجة ايضاً إلى حتديد أطر السياسات واخلصائص الهيكلية التي 
تساعد في احتواء األثر التضخمي لصدمات أسعار السلع األساسية.

على ضوء ما سبق، قامت دراسة حديثة بالتحقق من العديد من 
األسئلة باستخدام بيانات عن كل من االقتصادات املتقدمة والنامية 
في الفترة الواقعة مابني عام 2001 الى2010. تبني من الدراسة أن 
التضخم  على  أق��وى  تأثيرات  لها  األساسية  السلع  أسعار  صدمات 
احمللي في البلدان النامية منها في االقتصادات املتقدمة  مبا يتوافق 
مع ما هو  معروف . وكان تأثيرانتقال أثر سعر النفط أقل وضوحا في 
االقتصادات النامية ولكن تشتت التوزيع بني الدول كان أكبر بكثير، 
األسعار  على  الرقابة  استخدام  في  التنوع  يعكس  قد  ب��دوره  وه��ذا 
ب��أن االقتصادات  ال��دول. وليس من املستغرب  واإلع��ان��ات في ه��ذه 
ذات الوزن األعلى من املواد الغذائية في سلة مؤشر أسعار املستهلك 
ومستويات مرتفعة الستهالك النفط هي أكثر عرضة آلثار صدمات 

أسعار الغذاء والوقود التضخمية. 

ومع ذلك، ال يبدو أن بعض العوامل األخرى تؤثرعلى استجابة 
التضخم لصدمات أسعار السلع األساسية وفقا للنظرية االقتصادية 
القياسية، وال أن التطورات املالية وال الدولرة املالية تؤثر بشكل كبير 
على الطريقة التي يستجيب بها التضخم احمللي لصدمات األسعار 
داللة  ذات  هامة  عالقة   هناك  التوجد  نحو مماثل،  على  الدولية. 
إحصائية بني مرونة سوق العمل وانتقال أثر صدمات أسعار السلع 
األساسية بشكل واضح وكذلك عدم ارتباط  درجة  االنفتاح التجاري 
على  اكبر  تأثير  الوقود  أسعار  لتحركات  كان  وقد  االنتقال.  بحجم 

األسعار احمللية في االقتصادات النامية األكثر انفتاحاً.  
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The inflationary impact of a commodity shock was 
found to be higher for higher pre-existing inflation levels. 
Interestingly, while inflation targeting countries fared 
better in their inflation response to shocks, the effect 
was found to be modest. However, this does not mean 
that monetary policy credibility does not matter. Countries 
with more independent central banks and greater policy 
credibility performed better in containing the impact of 
commodity shocks.

Reference

Gelos, G and Y. Ustyugova (2012): Inflation Responses 
to Commodity Price Shocks – How and Why Do Countries 
Differ?, IMF Working Paper, WP/12/25, September.

ل��ص��دم��ة  أس��ع��ارال��س��ل��ع يكون  ول��ق��د وج��د أن األث���ر التضخمي 
أعلى عندما تكون مستويات التضخم املوجودة سابقاً مرتفعة. ومن 
املثير لالهتمام بأنه بينما تعَد الدول التي لديها معدالت مستهدفة 
ف��إن  ال��ت��ض��خ��م،  ل��ص��دم��ات  استجابتها  ف��ي  ح���االً  أف��ض��ل  للتضخم 
مصداقية  أهمية  من  يقلل  ال  ذلك  كان  وإن  معتدالً،  يعتبر  تأثيرها 
السياسة النقدية. وقد كان أداء الدول التي لديها  بنوك مركزية أكثر 
تأثير  ، أفضل في احتواء  استقاللية وأكبر مصداقية في السياسة 

الصدمات السلعية. 

 املراجع

السلع  أسعار  صدمات   :)2012(  Y. Ustyugova و   Gelos، G
االخ��ت��الف بني  أس��ب��اب  ه��ي  م��ا   – التضخم  وتأثيرها على  األول��ي��ة 
)WP/25/12(، سبتمبر. صندوق  رقم  ورقة عمل  وكيفيتها.  الدول 

النقد الدولي.
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Items
الــــ�زن

Weight 2010 2011 2012

 التضخم السنوي
(%)

Annual Inflation البيان

2011 2012

Food, Beverages and Tobacco 13.2 124.0 129.4 134.2 4.3 3.7
املواد الغذائّية وامل�سروبات  

والتبغ

Garments and Footwear 5.8 105.4 113.3 116.5 7.5 2.8 املالب�س واالأحذية

Rent, Fuel and Energy 32.2 91.8 87.4 84.6 -4.8 -3.3 االإيجار والوقود والطاقة

Furniture, Textiles and Home 
Appliances 8.2 110.0 113.1 118.6 2.8 4.9 االأثاث واالأقم�سة والتجهيزات املنزلّية

Medical Care and Medical 
Services 2.0 109.8 112.6 114.2 2.6 1.5 العناية واخلدمات الطبّية

Transport and Communications 20.5 107.3 114.1 116.7 6.4 2.2 النقل واالت�ساالت

Entertainment, Recreation and 
Culture 10.9 111.7 113.9 120.7 2.0 6.0 الت�سلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous Goods and 
Services 7.2 126.3 133.4 139.8 5.6 4.8 السلع واخلدمات املتنّوعة

Household Consumption (CPI) 100.0 106.9 108.9 111.0 1.9 1.9 ال�صتهالك العائلي

Source: Ministry of Planning Development & Statistics املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء    

Table (2-1)
CPI - Annual Averages                                                                                                     

2007 = 100

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

The increase in headline CPI in Qatar was attributed 
to the increase in all categories, except “Rent, Fuel and 
Energy” (Table 2-1). In particular, noticeable increases 
were reflected in “Entertainment, Recreation & Culture”, 
“Furniture, Textile & Home Appliances”, “Miscellaneous 
Goods and Services” and in “Food, Beverages and Tobacco”. 
The increase in the last two categories were, however, 
lower than the previous year. The pressure from “Transport 
& Communication” − which has the second highest weight 
in the CPI basket − also eased considerably from 2011. The 
index of “Rent, Fuel and Energy”, however, continued to 
fall although the extent of decline was much lower than 
in 2011. The lower decline is, perhaps, indicative of the 
narrowing demand-supply gap in the domestic housing 
market, given the significant increase in expatriate 
population during the year. Increase in job opportunities in 
Qatar resulted in higher inflow of migrant workers during 
the year, which would help in reducing the existing surplus 
capacity in the housing sector.

ترجع الزيادة في املؤشر العام لألسعار في قطر إلى ارتفاع الرقم 
والطاقة"  والوقود  "اإليجار  فئة  باستثناء  الفئات،  جلميع  القياسي 
)اجلدول 2 -1(،  وقد ظهرت الزيادة على وجه اخلصوص وبشكل 
"األث��اث   ، والثقافة"  والترفيه  التسلية   " التالية:  الفئات  في  واض��ح 
املتنوعة"،  واخل��دم��ات  و"ال��س��ل��ع   ، املنزلية"  واألدوات  واملنسوجات 
و"املواد الغذائية واملشروبات والتبغ". ومع ذلك فإن الزيادة في الفئتني 
األخيرتني  جاءت أقل منها في السنة السابقة.  وقد انخفض ضغط 
أكبر  ثاني  لديها  )التي  واالتصاالت"  "النقل  مجموعة   في  األرتفاع 
وزن في سلة الرقم القياسي ألسعار املستهلك( إلى حد كبير  عما 
والوقود  "اإليجار  مؤشر  انخفاض  استمر  و   .2011 عام  في  حدث 
والطاقة" على الرغم من أن مدى االنخفاض كان أقل بكثير منه في 
عام 2011. ويدل ذلك التراجع على  تقلص فجوة العرض والطلب في 
سوق اإلسكان احمللية، بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان 
الوافدين خالل العام،  حيث  أدت زيادة فرص العمل في دولة قطر 
إلى تدفق أعلى من العمال املهاجرين خالل العام، والتي من شأنها 
أن تساعد في احلد من الطاقة الفائضة املوجودة في قطاع اإلسكان.
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While increase in the major indices indicates pressures 
emanating from each category, the weighted contribution*  
of each index characterize the drivers of the actual 
inflation outcome. In 2012, the dominant driver of inflation 
was “Entertainment, Recreation & Culture” reflecting the 
sharp increase in the index during the year despite its 
comparatively lower weight in the CPI basket (Figure No. 
2-1). Besides, increase in food prices also had an impact on 
the overall outcome. “Rent, Fuel and Energy” was the sole 
dampener on inflation with a large negative contribution, 
given its predominance in the CPI weighting diagram.

الضغوط  إل��ى  الرئيسية  امل��ؤش��رات  في  ال��زي��ادة  تشير  في حني 
مصادر  مؤشر  لكل  املرجحة*  املساهمة  متيز  فئة،  كل  من  النابعة 
التضخم الفعلية. وتعتبر فئة "التسلية والترفيه والثقافة" هي احملرك 
الرئيسي للتضخم في عام 2012، حيث عكست بذلك الزيادة احلادة 
الرغم من وزنها األقل نسبيا في سلة  العام على  املؤشر خالل  في 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك )الشكل رقم 2-1(. باإلضافة إلى 
ذلك، كان الرتفاع أسعار امل��واد الغذائية تأثيراً كبيراً على الرقم العام . 
وتعتبر فئة "اإليجار والوقود والطاقة" هي العامل الوحيد الذي أّثر 
بذلك  لتكون  كبيرة  سلبية  مساهمة  مع  التضخم  معدل  على  سلباً 

املهيمنة في منط احتساب الرقم القياسي ألسعار املستهلك. 

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

 
*{)معدل التضخم اخلاص بكل مجموعة فرعية X وزن املجموعة الفرعية(/ إجمالي 

التضخم} مت التعبير عنها بالنسبة املئوية.

In 2012, inflation gained momentum during the second 
half of the year. Based on the quarterly average index, the 
year-on-year inflation of the CPI accelerated from 1.3% in 
the second quarter to 2.4% in the third and further to 2.6% 
in the fourth quarter of the year (Table 2-2).The acceleration 
in inflation during the third quarter was on account of 
higher inflation in food, garments, furniture and transport 
sub-indices while the deflation in the rental index reduced 
significantly.  In the fourth quarter, however, the increase 
in the CPI was on account of an increase in all components 
with the rental index recording positive inflation. The index 
on “Food, Beverages and Tobacco“, however, decelerated 
reflecting moderation of global food prices towards the 
year-end.

 .2012 ع��ام  م��ن  الثاني  النصف  ف��ي  زخ��م��اً  التضخم  اكتسب   
واستناداً  إلى مؤشر املتوسط الربع سنوي، فقد تسارع تضخم مؤشر 
أسعار املستهلك السنوي من 1.3% في الربع الثاني إلى 2.4% في 
الربع الثالث وكذلك إلى 2.6% في الربع الرابع من العام )اجلدول 
2-2(. لقد كان التسارع في معدل التضخم خالل الربع الثالث بسبب  
ارتفاع  املؤشرات الفرعية ملعدالت تضخم املواد الغذائية واملالبس 
واألثاث والنقل في حني أن التراجع في مؤشر اإليجارات قد  تقلص   
بشكل ملحوظ . ومع ذلك، كانت الزيادة في الرقم القياسي ألسعار 
فيها  مبا  املكونات،  جميع  زي��ادة  بسبب  الرابع  الربع  في  املستهلك 
ايجابياً. وقد تباطأت  مؤشر أسعار اإليجارات الذي سجل تضخماً 
الزيادة  في  مؤشر املواد الغذائية واملشروبات والتبغ ،  مبا يعكس 

اعتدال أسعار املواد الغذائية العاملية في نهاية العام.

Figure No.  (2-1)
Inflation Drivers in 2012

شكل رقم )1-2(
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Given the significant moderation in headline inflation 
during 2011 and 2012 caused by supply-induced factors, 
demand-driven 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. All 
exclusion-based measures of CPI inflation were lower in 
2012 as compared to the previous year (Figure No.2-2).

ونظرا لإلعتدال الكبير في التضخم  األساسي خالل عام 2011 
و 2012 بسبب عوامل زيادة العرض، وقد وضعت مقاييس التضخم 
استبعاد  )أ(  التالية:  املعايير  باستخدام  الطلب  ارتفاع  عن  الناشئ 
في  األك��ب��ر  ال���وزن  تشكل  التي  والطاقة  وال��وق��ود  اإلي��ج��ار  مجموعة 
سلة الرقم القياسي ألسعار املستهلك، )ب( استبعاد مجموعة املواد 
الغذائية واملشروبات والتبغ التي تعتبر عرضة للصدمات اخلارجية 
املنشأ ، )ج( استبعاد كلتا املجموعتني اللتني يشكل وزنهما معاً أكثر 
أظهرت  وق��د  املستهلك.  ألسعار  القياسي  الرقم  سلة  في   %45 من 
بالتضخم  املتصلة  االستبعاد  منهج  على  القائمة  املقاييس  جميع  
اخلاص بالرقم القياسي ألسعار املستهلك انخفاضاً في عام 2012 

مقارنة بالعام السابق )شكل رقم 2-2( .

Items
2011 2012

 التضخم السنوي
(%)

Year-on-Year Inflation 
البيان

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

 Food, Beverages &
Tobacco 128.3 129.4 128.8 131.0 132.5 134.2 135.2 134.9 3.3 3.7 5.0 3.0

املواد الغذائية وامل�سروبات 

والتبغ

Garments & Footwear 112.0 112.8 113.3 114.9 116.5 115.4 116.7 117.3 4.0 2.3 2.9 2.1 املالب�س واالأحذية

 Rent, Fuel and
Energy 89.5 88.6 86.7 84.8 84.2 83.6 84.1 86.3 -5.9 -5.7 -3.0 1.8 اإليجار واملساكن واخلدمات 

املرافقة

 Furniture, Textiles &
Home Appliances 111.3 112.1 112.5 116.4 116.4 118.4 120.5 119.3 4.6 5.6 7.0 2.4

االأثاث واالأقم�سة والتجهيزات 

املنزلية

 Medical Care &
Medical Services 111.4 112.2 112.7 114.0 113.5 114.0 114.3 115.1 1.9 1.6 1.4 1.0 اخلدمات الطبية

 Transport &
Communications 112.3 114.1 115.3 114.7 114.9 116.4 118.7 116.7 2.3 2.0 3.0 1.7 النقل واالت�ساالت

 Entertainment,
Recreation & Culture 112.4 111.7 113.0 118.6 118.1 119.3 120.1 125.2 5.1 6.8 6.3 5.6 الت�سلية والرتفيه والثقافة

 Miscellaneous
Goods & Services 130.1 131.5 135.4 136.4 139.8 138.4 139.3 141.7 7.5 5.2 2.9 3.9 السلع واخلدمات املنوعة

 Household
Consumption (CPI) 108.5 108.9 108.9 109.5 109.8 110.2 111.4 112.4 1.2 1.3 2.4 2.6 ال�صتهالك العائلي

Source: Ministry of Planning Development & Statistics املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء    

2007 = 100

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

Table (2-2)
Quarterly Averages of CPI                                                                                                     
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الرقم القياسي الشهري ألسعار املستهلك

على الرغم من ركود الرقم القياسي لألسعار خالل شهور يناير 
ومارس وابريل، فإنه استعاد نشاطه وارتفع بشكل مّطرد من 109.6 
في ديسمبر 2011م حتى وصل إلى 112.5 في ديسمبر 2012م – أي 
الزيادة في  النقاط(. وترجع  حقق زيادة بنسبة 2.6% )على أساس 
األخ��رى في  البنود  بجميع  املؤشر اخلاص  ارتفاع  إلى  العام  املؤشر 
سلة الرقم القياسي ألسعار املستهلك مع مجموعة اإليجار والوقود 
والطاقة ، مسجلًة بذلك زيادًة شهرية ابتداًء من يوليو. وقد تسارعت 
سبتمبر.  شهر  في  باألخص  االي��ج��ارات  أسعار  مؤشر  في  ال��زي��ادة 
إضافة إلى العوامل املوسمية كاملبيعات الترويجية في فصل الصيف، 
وضبط أسعار املواد الغذائية خالل شهر رمضان، تأثرت التحركات 
في الرقم القياسي ألسعار املستهلك بالتطورات احلاصلة في شهور 
معينة، ال سيما زيادة اقتناء األشياء الثمينة في شهري يناير وفبراير، 
وزيادة في أسعار األسماك واخلضروات في شهر يونيو، وزيادة في 
أسعار تذاكر الطيران في شهر يونيو ويوليو وأغسطس والتخفيضات 
3( حتركات  الالحقة في شهر سبتمبر. يستعرض  )شكل رقم 2 – 
الرقم  سلة  في  الكبيرة  النسبية  األهمية  ذات  الرئيسية  املكونات 

القياسي ألسعار املستهلك.

The Monthly Consumer Price Index

 The CPI increased from 109.6 in December 2011 during 
the course of the year although it was stagnant in January, 
March and April. Thereafter, it steadily increased to reach 
112.5 in December 2012 − an increase of 2.6% (on a point 
to point basis). The increase in the overall index was on 
account of the increase in the index of all items in the 
CPI basket with the “Rent, Fuel and Energy” recording 
monthly increases from July. The increase in rental index 
particularly accelerated from September.  Besides seasonal 
factors such as summer sales and the regulation of food 
prices during Ramadan, the movements in the CPI were 
influenced by month-specific developments viz., increase in 
acquisition of valuables in January and February, increase 
in fish and vegetable prices in June, increase in air fares 
in June, July and August and its subsequent reduction 
in September. Movements in major components having 
significant weights in the CPI basket are presented in 
Figure No. (2-3).    

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

شكل رقم )2-2(
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معدل  على  اإليجارات  أسعار  لتضخم  املهيمن  التأثير  كان  لقد 
يناير  من  الفترة  وخ��الل   .2012 عام  خالل  واضحاً  العام  التضخم 
وال��وق��ود  "اإلي��ج��ار  ف��ي مؤشر فئة  السنوي  ال��ت��راج��ع  ك��ان  ال��ى مايو 
والطاقة" في حدود تتراوح بني 5.7% الى 6.2% والذي أبقى بدوره 
على التضخم األساسي في نطاق ضيق يتراوح بني 1.1% و%1.2. 
الى حد  بعد  فيما  االيجارات  أسعار  االنخفاض في مؤشر  واعتدل 
كبير حتى شهر سبتمبر. باإلضافة الى ذلك، يرفع التسارع املفاجئ 
وسبتمبر  أغسطس  شهري  في  احمللية  الغذائية  امل��واد  أسعار  في 
بعد سحب مراقبة األسعار خالل شهر رمضان تدريجياً من  نسبة 
التضخم األساسي من 1.6% في شهر يونيو إلى 2.6% بحلول شهر 
سبتمبر. وحتول التضخم الناجت عن االيجارات )على أساس سنوي( 
الى ايجابي ابتداًء من شهر أكتوبر وارتفع تدريجياً خالل الربع األخير 
من العام. ونتيجة لذلك فإن التضخم األساسي الذي بدأ يرتفع منذ 

شهر يونيو، استقر بحلول نهاية العام.

The dominant impact of rental inflation on overall 
inflation was evident during 2012. During January-May, the 
decline (year-on-year) in the index of Rent, Fuel & Power 
was in the range of 5.7-6.2% which kept headline inflation 
confined to a narrow range of 1.1-1.2%. The decline in 
the index of rent moderated considerably thereafter till 
September. Along with this, the sudden acceleration in 
domestic food prices in August and September after the 
withdrawal of price control during Ramadan edged up 
headline inflation from 1.6% in June to 2.6% by September. 
Rental inflation (year-on-year) turned positive from October 
and progressively increased during the last quarter of 
the year. As a result, headline inflation, which has been 
inching up since June, firmed up towards the year-end 
(Figure No.2-4). 

الرقم القيا�سي العام املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

االإيجار والطاقة النقل واالت�ساالت

Figure No. (2-3)
Major Sub-Indices in 2012
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Figure No. (2-4)
CPI Inflation in 2012
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ثانيًا: الرقم القياسي ألسعار املنتجني

تغيرات  يقيس  ال��ذي  املستهلك  ألسعار  القياسي  للرقم  خالفاً 
مستوى األسعار على مستوى التجزئة من وجهة نظر املشتري، يعكس 
اخلاصة  البيع  أسعار  في  التغير  املنتجني  ألسعار  القياسي  الرقم 
باملنتجني احملليني للمنتجات واخلدمات التي يقدمونها. كما أنه يشّكل 
مقياساً مهماً للتضخم، ال سيما في البلدان التي يساهم فيها قطاع 
اإلجمالي.  احمللي  الناجت  في  كبيرة  مساهمة  التحويلية  الصناعات 
ونظراً إلى أن دولة قطر تهدف إلى تنويع القاعدة االقتصادية، سيبرز 

الرقم القياسي ألسعار املنتجني ويصبح مؤشراً مهماً في املستقبل.

بدأت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )جهاز اإلحصاء سابقاً( 
2006م  األس��اس  )سنة  املنتجني  ألسعار  القياسي  الرقم  نشر  في 
يغطي  وال��ذي  سنوي،  رب��ع  أس��اس  على  الصناعي  للقطاع   )100  =
والصناعات  واملاء  والكهرباء  بالتعدين  اخلاصة  الفرعية  القطاعات 
الرقم  شهد  السنة،  من  األربعة  الفصول  إل��ى  واستناداً  التحويلية. 
السنوي(  املتوسط  أساس  )على  ارتفاعاً  املنتجني  ألسعار  القياسي 
بنسبة 6.6% في عام 2012م مقارنة بنسبة أعلى بكثير بلغت نحو 
34.6% في عام 2011. وتعزى الزيادة املنخفضة الى التباطؤ احلاد 
الصناعات  سجلت  كما  بالتعدين،  اخلاصة  الفرعية  القطاعات  في 
تضخماً  وامل��اء  الكهرباء  مؤشر  سجل  انخفاضاً.  كذلك  التحويلية 
إيجابياً خالفاً لعام 2011 )اجلدول رقم 2 -3(. وقد عكس التباطؤ 
والغاز  النفط  انتاج  على  ذاتياً  املفروض  الوقف  التعدين  قطاع  في 

خالل عام 2012.

II. Producer Price Index (PPI)

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

The Ministry of Planning Development and Statistics 
(Qatar Statistics Authority previously) has started publishing 
the PPI (base 2006 = 100) for the industrial sector on a 
quarterly basis, covering Mining, Electricity & Water and 
Manufacturing sub-sectors. Based on the four quarters, the 
PPI increased, on an annual average basis, by 6.6% in 2012 
as compared with a much higher increase of 34.6% in 2011. 
The lower increase was attributed to sharp deceleration in 
the Mining sub-sector even as Manufacturing recorded a 
decline. Electricity and Water, however, recorded positive 
inflation in contrast to 2011 (Table 2-3). The deceleration in 
the mining sector reflected the self imposed moratorium on 
hydrocarbon production during 2012.



42Thirty Sixth Annual Report 2012

Prices and Labor Force مستويات األسعار والقوى العاملة

التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

The dominance of the mining sector is borne out by 
its weighted contribution which is more representative of 
the actual outcome (Table 2-4). In 2012, more than 99% of 
overall inflation was contributed by the mining sector. 

إن األمر الذي يعزز هيمنة قطاع التعدين هو مقدار مساهمته 
املرجحة، والذي ميثل النتائج الفعلية بشكل أكبر )جدول 2-4(.  وفي 
معدل  من   %99 من  أكثر  التعدين  قطاع  تضخم  شّكل  2012م،  عام 

التضخم العام ألسعار املنتجني.

Table (2-3)
Annual PPI Inflation

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

(%)

Economic activity 2011 2012 الن�ساط االقت�سادي

General PPI 34.6 6.6 الرقم القيا�صي لأ�صعار املنتجني

Mining 39.1 8.3 التعدين

Crude Oil and Natural Gas 39.2 8.3 النفط اخلام والغاز الطبيعي

Stone, Sand and Clay -2.4 3.9 احلجر والطني واحل�سى

Electricity & Water -0.9 1.9 الكهرباء واملاء

 Electricity & Energy -0.2 -0.7 الكهرباء والطاقة

Water -2.0 6.8 املاء

Manufacturing 21.2 -0.1 ال�صناعات التح�يلّية

 Dairy Products -1.6 3.0 منتجات االألبان

Grain Mill and Other Products -0.5 -1.3 احلبوب واملنتجات االأخرى

Beverages 14.0 -0.1 املرطبات وامل�سروبات

Refined Petroleum Products 28.9 2.3 منتجات تكرير البرتول والوقود

Basic Chemicals 17.3 -3.8 املواد الكيميائية االأ�سا�سية

Cement and Glass Products -6.6 -0.6 اال�سمنت ومنتجات الزجاج

Aluminium, Iron & Steel Industry 7.5 -4.7 صناعة احلديد واالملنيوم والفوالذ

Source: Ministry of Planning Development & Statistics املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء    

(Base 2006 = 100)
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Table (2-4)
Weighted Contribution to Inflation 

جدول رقم )2- 4(
المساهمة المرّجحة للقطاعات

(%)

Economic Activity Weight 2010 2011 2012 الن�ساط االقت�سادي

Mining 77.0 75.4 87.1 99.6 التعدين

Electricity & Water 1.9 0.4 0.0 0.6 الكهرباء واملاء

Manufacturing 21.1 24.2 12.9 -0.2 ال�سناعات التحويلّية

Source: Ministry of Planning Development & Statistics املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء    

In order to make any accurate assessment of inflation, 
harmonization of inflation measures available from 
alternate indices is an important prerequisite. The CPI and 
PPI inflation have broadly moved in the same direction, 
except for 2010, although magnitudes have differed 
markedly. For instance, while PPI inflation came down from 
34.6% in 2011 to 6.6% in 2012, CPI inflation remained 
unchanged at 1.9%. The divergence in magnitude is 
indicative of the difference in the basket of the two indices, 
both in terms of composition and relative importance 
of items in the respective baskets. For stabilization of 
inflation expectations in the long-term, it is important to 
ensure that alternative measures of inflation do not exhibit 
dissimilar trends.

Summing up, notwithstanding the firming up of the rental 
index due to rapid increase in the expatriate workforce 
during the year, Qatar recorded moderate inflation in 2012. 
Given that global food and commodity prices outlook is 
expected to remain benign in 2013, imported inflation 
pressures are likely to be moderate. Nevertheless, keeping 
inflation under control remains a top policy priority.

بني  امل��واءم��ة  تعتبر  للتضخم،  دق��ي��ق  تقييم  إج���راء  سبيل  وف��ي 
أساسياً  ش��رط��اً  البديلة  امل��ؤش��رات  ف��ي  املتاحة  التضخم  اجت��اه��ات 
ألسعار  القياسي  الرقم  من  بكل  اخل��اص  التضخم  حت��رك  مهماً.  
املستهلك والرقم القياسي ألسعار املنتجني عموماً في االجتاه نفسه، 
واضح.  بشكل  احلجم  تباين  من  الرغم  على  2010م،  عام  باستثناء 
فعلى سبيل املثال، انخفض التضخم اخلاص بالرقم القياسي ألسعار 
الى 6.6% في عام 2012م،  املنتجني من 34.6% في عام 2011م  
دون  املستهلك  القياسي ألسعار  بالرقم  التضخم اخلاص  بينما ظل 
تغير بنسبة 1.9%.  ويشير التباين في احلجم إلى الفرق في سلة كل 
من املؤشرين، سواء من حيث التكوين واألهمية النسبية للبنود املكونة 
لهما في السلتني املعنيتني.  ومن أجل حتقيق االستقرار في توقعات 
التضخم على املدى الطويل، من املهم التأكد من أن الطرق البديلة 

لقياس التضخم ال تظهر اجتاهات متباينة. 

تلخيصاً ملا تقدم،  على الرغم من اإلستقرار  الذي شهده مؤشر 
العام،  الوافدة خالل  العمالة  الزيادة السريعة في  االيجارات بسبب 
سجلت دولة قطر تضخماً معتدالً في عام 2012م.  وبالنظر  إلى أن 
من املتوقع  أن يظل مؤشر األسعار العاملية للغذاء والسلع األساسية 
في مستوى جيد في عام 2013، فمن املرّجح أن تظل ضغوط التضخم 
املستورد معتدلة. ومع ذلك فإن إبقاء معدل  التضخم حتت السيطرة 

ال يزال في طليعة أولويات السياسة.
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القوى العاملة

العاملة  القوى  مسح  خ��الل  من  جمعها  مت  التي  البيانات  تشير 
بالعينة والذي بدأت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بدولة قطر 
إل��ى أن ع��دد السكان  ف��ي  إج��رائ��ه بشكل سنوي منذ ع��ام 2006م 
النشيطني اقتصادياً بدولة قطر قد بلغ نحو 1.341 مليون شخص 
)1.173 مليون للذكور، 168 ألفاً لإلناث( في نهاية عام 2012م، وهو 
النشيطني اقتصادياً خالل  السكان  ما يزيد بنسبة 5.5% عن عدد 
العام السابق. إضافة إلى ذلك، بلغ عدد السكان القطريني النشيطني 
اقتصادياً 82.813 شخص، في حني بلغ عدد السكان غير القطريني 

النشيطني اقتصادياً 1.26 مليون في نهاية 2012 )جدول 2 – 5(.

أظهر التوزيع القطاعي للقوى العاملة في دولة قطر أن القطاع 
العمل، حيث مت  في سوق  العاملني  من  أكبر  بعدد  يستأثر  اخل��اص 
توظيف 74.4% من إجمالي القوى العاملة بزيادة قدرها 4.6% عن 
العام السابق، على الرغم من تراجع حصتها النسبية هامشياً خالل 

نفس العام.

املنزلي  القطاع  الترتيب؛   من حيث  اخل��اص  القطاع  تال  وق��د   
القوى  إجمالي  من   %10.4 تبلغ  نسبية  بحصة  املنزلية(  )اخلدمات 
العاملة وزيادة بنحو 6.4% عن العام السابق. وجاء القطاع احلكومي 
في املرتبة الثالثة، حيث ارتفعت حصته النسبية من 8.0% في عام 
ال��ع��ام. وجت��در اإلش���ارة إلى  إل��ى 8.3% خ��الل ه��ذا  2011م لتصل 
املواطنني  من  هم  القطاع  بهذا  العاملة  القوى  إجمالي  من   %52.6
تفضيل  على  يدل  مما  القطاعات،  بباقي  مقارنًة  نسبة  أعلى  وهي 

املواطنني للوظائف احلكومية على غيرها.

الرابعة قطاع املؤسسات والشركات احلكومية  املرتبة  وجاء في 
الذي سجل أعلى نسبة منو بلغت 12.8% خالل عام 2012م، ممثاًل 
بذلك 3.7% من إجمالي القوى العاملة. في حني شكلت القطاعات 

األخرى 3.2% من إجمالي القوى العاملة. 

أش��ارت  اجلنسية؛  حسب  العاملة  ال��ق��وى  بيانات  صعيد  وعلى 
البيانات إلى زيادة عدد املواطنني العاملني بنسبة 10.9% خالل عام 
2012م، حيث ارتفع عدد املواطنني العاملني بالقطاع اخلاص بنسبة 
املواطنني  نسبة  أن  بالذكر  واجلدير  السابق.  بالعام  مقارنًة   %23.5

Labor Force

The data collected through labor force sample survey 
which Ministry of Planning Development and Statistics 
has been conducting since 2006 indicates that Qatar’s 
economically-active population amounted to 1.34 million 
(1.17 million male and 168 thousand female) at the end of 
2012  - an increase of 5.5%  over the previous year. Further, 
the data also indicates that economically active Qatari labor 
force amounted to 82,813 while the non-Qatari economically 
active labor force was 1.26 million by end of 2012 
(Table 2-5).

Sectorial distribution of Qatar’s labor force shows that 
the private sector dominates the labor market in Qatar, 
employing 74.4% of the total labor force with an increase 
of 4.6%  over the previous year  although its relative share 
declined marginally  during the same period. 

The private sector was followed by the household 
(domestic services) sector with a share of 10.4% of the 
total labor force, increase of  6.4% from the previous 
year. The government sector came in the third place and 
its share increased to 8.3% in 2012 from 8.0% in 2011. It 
can be noted that 52.6% of the total labor force employed 
by the government sector is from Qatari population, the 
highest share among all sectors, shows the preference of 
the Qatari workforce towards government sector jobs.

In the fourth place came the government institutions 
and companies sector, which registered the highest growth 
of 12.8% during 2012 and comprised 3.7% of the total 
labor force whereas other sectors represented about 3.2% 
of the total labor force.

Classification of the labor force by nationality shows 
that the number of Qatari employees increased by 10.9% 
during 2012.   Data also indicate that the number of Qatari 
employees in the private sector increased by 23.5% over 
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القطريني العاملني في القطاع اخلاص بلغت نحو 9.5% من إجمالي 
عن  حققت حتسناً  أي  2012م،  عام  خالل  القطرية  العاملة  القوى 
مع  ذل��ك  ويتوافق   .%8.5 وه��ي  السابق  ال��ع��ام  ف��ي  احملققة  النسبة 
حتقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية )2011-2016( بتوظيف 
نهاية عام  القطاع اخلاص بحلول  القطريني في  املواطنني  15% من 

2016م.

أما بالنسبة لغير القطريني، فقد ارتفع عدد العاملني منهم بنسبة 
5.2% عن العام السابق، وبذلك ظل القطاع اخلاص مستأثراً بالعدد 
األكبر من العاملني غير القطريني، حيث حقق معدل منو بنحو %4.5 
عن العام السابق في الوقت الذي تراجعت فيه حصته النسبية. كما 
أن قطاع العمالة املنزلية احتل املرتبة الثانية، حيث مت توظيف %11.1 

من إجمالي القوى العاملة غير القطرية بحلول نهاية عام 2012.

ال��ت��ف��اص��ي��ل ح��ول  م���ن  م���زي���د  وي���ب���ني اجل������دول رق����م )5-2( 
خالل  إليها  امل��ش��ار  القطاعات  ف��ي  اق��ت��ص��ادي��اً  النشيطني  السكان 

عامي 2011م و 2012م.

the previous year. It is worthwhile to mention here that the 
share of the private sector among the Qatari Labor force 
is placed at 9.5% in 2012 – an improvement from 8.5% of 
2011. This is sync with the objective of employing 15% of 
the Qatari work force in the private sector by end of 2016, 
as envisaged in the National Development Strategy (NDS) 
2011-2016.

During 2012, the number of non-Qatari employees 
increased by 5.2% over the previous year. The private 
sector remained the major employer for Non-Qataris and 
showed a growth of 4.5% over 2011 while its relative share 
declined. The domestic services sector stood in the second 
place and employed 11.1% of total non-Qatari labor force 
by the end of 2012.

For more details about the economically-active 
population working in the mentioned sectors during 2011 
and 2012, refer to the following Table No. (2-5).
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ال�صنة

Year

اجلن�صية

Nationality

اإدارة حك�مية

Government 
Sector

 م�ؤ�ص�صات و�صركات

حك�مية

Government 
Institutions and 

Companies

 القطاع

املختلط

Mixed 
Sector

 القطاع

اخلا�س

Private 
Sector

دبل�ما�صي

Diplomatic 
Sector

منزيل

Domestic 
Services 
Sector

املجم�ع

Total

ذكور

Male

اإناث

Female

اإجمايل

Total

2011

قطري

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

غري قطري

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

اإجمايل

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

2012

قطري

Qatari 
58,769 10,559 5,631 7,833 21 0 55,741 27,072 82,813

غري قطري

Non-Qatari
52,883 39,537 34,914 989,483 1,659 139,904 1,117,732 140,648 1,258,380

اإجمايل

Total
111,652 50,096 40,545 997,316 1,680 139,904 1,173,473 167,720 1,341,193

 التغري خالل

Change 
during

2012

قطري

Qatari 
3,599 1,542 1,497 1,490 5 0 6,307 1,826 8,133

غري قطري

Non-Qatari
6,488 4,162 221 42,625 101 8,389 49,403 12,583 61,986

اإجمايل

Total
10,087 5,704 1,718 44,115 106 8,389 55,710 14,409 70,119

 التغري خالل

Change 
during

2012
(%)

قطري

Qatari 
6.52 17.10 36.21 23.49 31.25 --- 12.76 7.23 10.89

غري قطري

Non-Qatari
13.98 11.77 0.64 4.50 6.48 6.38 4.62 9.83 5.18

اإجمايل

Total
9.93 12.85 4.42 4.63 6.73 6.38 4.98 9.40 5.52

Source: Ministry of Planning Development & Statistics املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء    

Table (2-5)
The Economically-Active Population

جدول رقم )2- 5(
السكان النشطون اقتصاديًا حسب القطاع والجنسية
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تلعب السياسة املالية الدور الرئيسي  املؤثر بني باقي السياسات 
االق��ت��ص��ادي��ة  ل��دول��ة قطر، ف��اإلن��ف��اق ال��ع��ام ميثل احمل��رك واحلافز 
الدخل  لتيار  ال��رواف��د  أه��م  باعتباره  احمل��ل��ي،  لالقتصاد  الرئيسي 
واإلنفاق والسيولة احمللية في االقتصاد القطري. وعلى مدار السنوات 
املاضية  تزايد اإلنفاق العام لإلسراع مبعدالت التنمية االقتصادية 
والقفز باالقتصاد احمللي خطوات سريعة لتحقيق مزيد من الرفاهية 
والتقدم للوطن وللمواطن، وحتقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" 
في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، مع االستمرار 
املشروعات  على  للصرف  املوازنة  من  مرتفعة  نسبة  تخصيص  في 
العامة اإلستراتيجية والبنية التحتية السيما بعد جناح دولة قطر في 

الفوز باستضافة مونديال 2022.  

بنود   شهدتها  التي  ال��ت��ط��ورات  أه��م  بإيجاز  نتناول  يلي  وفيما 
كما  2013/2012م،  امل��ال��ي  ال��ع��ام  خ��الل  الفعلية  العامة  امليزانية  
نستعرض أهم مالمح األرقام التقديرية ملوازنة العام 2014/2013م.

امليزانية العامة للعام املالي 2013/2012م

املالي  للعام  العامة  للميزانية  الفعلية  األول��ي��ة  البيانات  تشير 
بنحو  العام  خ��الل  قفزت  العامة  اإلي���رادات  أن  إل��ى  2013/2012م 
25.7% في الوقت الذي لم تتجاوز الزيادة في النفقات العامة نسبة 
العامة ليقفز  امليزانية  13.1%، وقد أدى ذلك إلى مضاعفة فائض 
الناجت احمللي  نسبته 11.8% من  ما  أو  ري��ال  مليار  نحو 82.6  إلى 
العام  ريال في ميزانية  بفائض قدره 48.2 مليار  اإلجمالي مقارنة 

املالي السابق )2012/2011م(.

التي  ال��ت��ط��ورات  تفصياًل  أك��ث��ر  بشكل  نستعرض  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
شهدتها كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة خالل العام املالي 

2013/2012م.

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

The following is a brief summary of the most significant 
developments of the Actual State Budget items for FY 
(2012/ 2013) and the State Budget Estimates for FY 
(2013/ 2014).

The State Budget for FY (2012/ 2013)

The preliminary figures of the Actual State Budget for 
FY (2012/2013) indicate that the public revenues jumped 
during the year by 25.7%, while public expenditures 
increased only by 13.1%. Accordingly, the State Budget 
surplus has doubled and jumped to QR 82.6 billion or 11.8% 
of the GDP as compared to a surplus of QR 48.2 billion in 
the FY (2011/2012).

Additional details on the development of Qatar’s public 
revenues and public expenditures for FY (2012/2013) are 
stated hereinafter:
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1. Public Revenues

In FY (2012/ 2013), public revenues continued the 
same pace of growth that has occurred in the previous 
years except the FY 2010/ 2011. The growth drive is 
attributed to the ongoing improvement in the international 
oil  demand and prices  where the average price of the 
year reached $109.31 a barrel compared to $106.53 a 
barrel in the previous FY (2011/ 2012); i.e., 68.2% higher 
than the   officially adopted price for the State Budget at 
$65 per barrel . The components of the public revenues 
have remarkably differed during the year. Oil and gas 
revenues, which represent the main source of public 
revenues in Qatar, increased by QR 18.2 billion or 11.7% 
with a total of QR 173.5 billion compared to QR 155.3 
billion in the FY (2011/2012).  The increase is mainly 
attributed, as mentioned earlier, to the rise in oil prices in 
the international markets. However, its relative importance 
of the total revenues decreased by 8 percentage points to 
reach 62.0% during FY (2012/ 2013) as compared to 69.8% 
in the previous  FY (2011/ 2012).

On the other hand, following a decline over the 
previous two fiscal years, investment revenues witnessed 
a robust growth during the current FY, with an increase by 
QR16.0 billion or 62.3% to a total of around QR 41.8 billion 
compared to QR 25.8 billion in the FY (2011/ 2012). Thus 
its relative importance of the total public revenues rose 
from 11.6% in the last FY (2011/ 2012) to 14.9% during the 
current FY.

The third source of Government revenues, represented 
in the revenues collected from various fees and taxes, 
witnessed an increase of QR 23.0 billion or 55.4%, after a 
similar growth by QR 18.5 billion or 80.2% in the previous 
FY (2011/ 2012). Accordingly, its total has increased to 
QR 64.5 billion as compared to QR 41.5 billion in the FY 
(2011/2012). It's share to total revenues reached 23.1% 
in FY (2012/2013) compared to 18.7% in the previous FY 
(2011/2012).

1. اإليرادات العامة

واصلت اإليرادات العامة خالل العام املالي 2013/2012م منوها 
 2011/2010 العام  باستثناء  السابقة  السنوات  في  عرفته   ال��ذي  
وذلك نتيجًة ملا شهدته أسعار النفط في األسواق الدولية من   حتسن،  
بسبب زيادة الطلب العاملي على النفط  حيث وصل متوسط السعر 
خالل العام إلى نحو 109.31 دوالراً للبرميل مقارنة مع متوسط قدره 
106.53 دوالراً للبرميل خالل العام املالي السابق )2012/2011م( 
وهو ما يزيد على السعر املعتمد في موازنة العام املالي محل التقرير 
بنحو 68.2%. وقد شهدت مكونات  للبرميل(  والبالغ   )65 دوالراً 
ارتفعت  حيث  ملحوظاً؛  تبايناً  املذكور  العام  خالل  العام  اإلي��رادات 
ل��إلي��رادات  الرئيسي  امل��ص��در  وال��ت��ي متثل  وال��غ��از  النفط  إي����رادات 
 %11.7 نسبته  م��ا  أو  ري��ال  مليار   18.2 بنحو  قطر  ب��دول��ة  العامة 
 155.3 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   173.5 نحو  إلى  إجماليها  ليصل 
مليار ريال في ميزانية العام املالي السابق )2012/2011م(، كنتيجة 
الرتفاع أسعار النفط في األسواق الدولية. ومع ذلك تراجعت األهمية 
النسبية إليرادات النفط والغاز في إجمالي اإليرادات خالل ميزانية 
العام املالي 2013/2012م  بنسبة 8% لتصل إلى 62.0% مقارنة بنحو 

69.8% في ميزانية العام املالي  السابق )2012/2011م(.

من ناحية أخرى، شهدت إي��رادات االستثمار خالل العام املالي 
محل التقرير منواً قوياً حيث ارتفعت مبقدار 16.0 مليار ريال أو ما 
نسبته 62.3% ليصل إجماليها إلى نحو 41.8 مليار ريال مقارنة بنحو 
25.8 مليار ريال في ميزانية العام املالي السابق )2012/2011م(، 
وذلك بعد التراجع الذي شهدته على مدار العامني املاليني  السابقني ، 
مما دفع بأهميتها النسبية في إجمالي اإليرادات العامة إلى االرتفاع 
من نحو 11.6% في العام )2012/2011م( لتصل إلى نحو %14.9 

خالل عام التقرير .

في  واملتمثل  احلكومية  لإليرادات  الثالث  للمصدر  بالنسبة  أما 
ق��دره 23.0  املختلفة؛ فقد شهد من��واً  الرسوم والضرائب  إي��رادات 
مليار ريال ونسبته 55.4% بعد ارتفاع مماثل بلغ نحو 18.5 مليار ريال 
ونسبته 80.2% في العام  )2012/2011م(  ليرتفع بذلك إجماليها 
إلى نحو 64.5 مليار ريال مقارنة بنحو 41.5 مليار ريال في ميزانية 
العام )2012/2011م( لتصل نسبتها إلى إجمالي اإليرادات إلى نحو 
23.1% في ميزانية العام )2013/2012م( مقارنة بنحو 18.7% في 

ميزانية العام )2012/2011م(.
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Budget Items 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 البيان

Total Revenues 140,976 169,258 156,012 222,549 279,823 اإجمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 80,009 82,807 96,888 155,274 173,508 اإيرادات النفط والغاز

Investment Revenues 33,270 53,893 36,092 25,768 41,814 اال�ستثمار

Other Revenues 27,967 32,558 23,032 41,507 64,501 اأخرى

Total Expenditures 99,958 121,631 143,795 174,387 197,240 اإجمايل النفقات

Current Expenditures 66,529 82,375 99,552 123,813 146,388 النفقات اجلارية

Wages and Salaries 18,701 21,595 23,101 29,711 34,095 الرواتب واالأجور

Interest 2,410 3,998 5,762 9,905 9,962 الفوائد

Supplies and Services 9,163 8,082 15,072 17,001 15,793 إمدادات وخدمات

Other 36,255 48,700 55,617 67,196 86,538 اأخرى

Capital Expenditures 33,429 39,256 44,243 50,574 50,852 نفقات راأ�سمالية

Surplus 41,018 47,627 12,217 48,162 82,583 الفائ�ض

Indicators (%) م�ؤ�شرات )%(

Oil & Gas Revenues / Total Revenues 56.8 48.9 62.1 69.8 62.0 اإيراد النفط والغاز/ اإجمايل االإيرادات

Salaries & Wages / Total Expenditures 18.7 17.8 16.1 17.0 17.3 الرواتب واالأجور/ اإجمايل النفقات

Surplus / GDP 9.8 13.4 2.7 7.7 11.8 الفائض/ الناجت احمللي اإلجمالي

Table (3-1)
Qatar’s State Budget

جدول رقم )3- 1(
الميزانية العامة لدولة قطر

QR Million مليون ريال

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

شكل رقم )1-3(

امليزانية العامة لدولة قطر
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The aforesaid developments in the components of the 
public revenues led to a rise in the total revenues by QR 54.9 
billion or 25.7%   to reach QR 279.8 billion as compared to 
QR 222.5 billion in the FY (2011/2012).

2. Public Expenditures

Total public expenditures continued to increase in FY 
(2012/2013), while development expenditures, represented 
by mega projects, maintained the same level witnessed 
during the previous FY, albeit marginally higher by 0.5% 
during the report year, recording QR 50.9 billion or 29.0% 
of the total public expenditures in FY (2012/2013) as 
compared to QR 50.6 billion in the previous year.

On the other hand, current expenditures increased 
by QR 22.6 billion or 18.2%, reaching QR 146.4 billion in 
the FY (2012/2013) as compared to QR 123.8 billion in FY 
(2011/2012). Such increase was an outcome of several 
factors, which may be summarized as follow:

i. The decrease in the secondary capital expenditures 
(supplies and services) by QR 1.2 billion, reaching only 
QR 15.8 billion as compared to QR 17.0 billion in the FY 
(2011/2012). Thus, its relative share in the total public 
expenditures decreased by less than 2 percentage points 
from 9.7% in the FY (2011/2012)  to 8.0% in the report FY.

ii.  The increase in wages and salaries by QR 4.4 
billion or 14.8%, reaching QR 34.1 billion as compared 
to QR 29.7 billion in the FY (2011/2012). Thus, its relative 
share in the total public expenditures has increased to 
17.3% as compared to 17.0% in FY (2011/ 2012).

iii. The increase in the other current expenditures 
by QR 19.3 billion or 28.8%, reaching QR 86.5 billion as 
compared to QR 67.2 billion in the FY (2011/2012). Thus 
its relative share in the total public expenditures increased 
from 38.5% in FY (2011/2012) to 43.9% in FY (2012/2013).

The aforesaid developments in the public expenditures 
components has led to an increase in the total public 
expenditures by QR 22.9 billion or 13.1%, reaching QR 
197.2 billion as compared to QR 174.4 billion in the FY 
(2011/ 2012).

وقد أدت التطورات السابقة في مكونات اإلي��رادات العامة إلى 
ارتفاع إجمالي اإليرادات العامة بنحو 57.3 مليار ريال أو مبا نسبته 
بنحو  مقارنة  ريال  مليار   279.8 نحو  إلى  إجماليها  ليصل   %25.7

222.5 مليار ريال في ميزانية العام املالي )2012/2011م(.

2.  النفقات العامة

في  السنوي  تزايدها  الكلية  العامة  النفقات  واصلت  في حني   
املشروعات  واملتمثلة في  النفقات اإلمنائية  العام 2013/2012 فإن 
الرئيسية قد ارتفعت هامشياً بنسبة 0.5% لتسجل نحو 50.9 مليار 
املالي  للعام  العامة  النفقات  إجمالي  من  نسبته %29.0  ما  أو  ريال 
2013/2012م مقارنة بنحو 50.6 مليار ريال وبنسبة 29% في العام 

2012/2011م. 

مبيزانية  املتكررة  اجلارية  النفقات  ارتفعت  آخ��ر،  صعيد  وعلى 
العام املالي 2013/2012م بنسبة 18.2% أو ما قيمته 22.6 مليار 
ريال لتبلغ نحو 146.4 مليار ريال مقارنة بنحو 123.8 مليار ريال في 
ميزانية العام املالي السابق )2012/2011م(، وقد جاءت هذه الزيادة 

محصلة لعدة عوامل ميكن إيجازها فيما يلي:

تراجع النفقات الرأسمالية الثانوية )إمداد وخدمات( بنحو  أ. 
1.2 مليار ريال لتقتصر قيمتها على نحو 15.8 مليار ريال مقارنة 
بنحو 17.0 مليار ريال في ميزانية العام )2012/2011م( لتتراجع 
حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة بأقل من نقطتني مئويتني 
من نحو 9.7% في ميزانية العام )2012/2011م(  إلى  نحو %8.0 

في ميزانية  عام التقرير.

ارتفاع الرواتب واألجور بنحو 4.4 مليار ريال أو مبا نسبته  ب. 
14.8% لتصل قيمتها إلى نحو 34.1 مليار ريال مقارنة بنحو 29.7 
مليار ريال في ميزانية العام املالي )2012/2011م( لترتفع حصتها 
النسبية في إجمالي النفقات العامة إلى نحو 17.3% مقارنة بنحو 

17.0% في ميزانية العام )2012/2011م(.

ارتفاع املصروفات اجلارية األخرى بنحو 19.3 مليار ريال  ج. 
أو مبا نسبته 28.8% لتصل إلى نحو 86.5 مليار ريال مقارنة بنحو 
67.2 مليار ريال في ميزانية العام )2012/2011م( لترتفع حصتها 
ميزانية  في   %38.5 نحو  من  العامة  النفقات  إجمالي  في  النسبية 

العام )2012/2011م( إلى نحو 43.9% في ميزانية  عام التقرير.

إلى  العامة  النفقات  مكونات  في  السابقة  التطورات  أدت  وقد 
ارتفاع إجمالي النفقات العامة بنحو 22.9 مليار ريال أو مبا نسبته 
13.1% لتصل إلى نحو 197.2 مليار ريال مقارنة بنحو 174.4 مليار 

ريال في ميزانية العام )2012/2011م(.
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The State Budget Estimates for FY 
(2013/ 2014)

The oil price of $65 per barrel was adopted as a basis 
for estimating the oil revenues in FY (2013/2014), which 
was the same as for the Budget for FY (2012/ 2013), that in 
turn represents the biggest budget ever launched in Qatar’s 
history. Accordingly, public revenues were estimated by QR 
218.1 billion in FY (2013/2014) with an increase of 5.7% 
as compared with the Budget for the previous FY and a 
decrease of 21.4% as compared to the actual figures of 
the r FY (2012/2013). These estimates came as a result of 
the oil and gas revenues that have been estimated at QR 
92.4 billion with a growth rate of 2.0% as compared with 
the Budget Estimates for FY (2012/2013) and a decrease 
of 46.7% as compared to the actual figures of the Budget 
for FY (2012/2013). However, investment revenues were 
estimated at QR 58.1 billion with an increase of 9.4% above 
the Budget Estimates for FY (2012/2013) and an increase of 
39.0% as compared with the actual figures of the Budget 
for the same FY. On the other hand, other revenues were 
estimated at QR 67.5 billion with an increase of 7.9% and 
4.7% as compared with the Budget Estimates and the actual 
figures of the Budget for FY (2012/ 2013), 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 about QR 75.0 billion, approaching 
closely to the current expenditures item, which tops 
the list of public expenditures by QR 77.5,  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 47.3% above the actual figures of the Budget 
for FY (2012/ 2013).

تقديرات املوازنة العامة للعام املالي

 2014/2013م

مت اعتماد سعر 65 دوالراً للبرميل كأساس الحتساب اإليرادات 
النفطية للعام املالي 2014/2013م، وهو ذات السعر الذي مت اعتماده 
امل��وازن��ة  لتكون  )2013/2012م(،  السابق  امل��ال��ي  ال��ع��ام  م��وازن��ة  ف��ي 
العامة هي أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها، حيث قدرت 
اإليرادات العامة للعام املالي 2014/2013م بنحو 218.1 مليار ريال 
بزيادة معدلها 5.7% عن موازنة العام املالي  السابق ، وبتراجع معدله 
21.4% عن األرقام الفعلية للميزانية العامة  للعام )2013/2012م(. 
والغاز  النفط  إي��رادات  لتقدير  التقديرات محصلة  وقد جاءت هذه 
باملوازنة  التقديرات  بنمو معدله 2.0% عن  ريال  مليار  بنحو 92.4 
عن   %46.7 معدله  وبتراجع  )2013/2012م(،  املالي  للعام  العامة 
األرقام الفعلية بامليزانية العامة في ذات العام املالي )2013/2012م(. 
أما إيرادات االستثمار؛ فقد قدرت بنحو 58.1 مليار ريال بارتفاع 
السابق )2013/2012م(،  العام   نسبته 9.4% عن تقديرات موازنة 
وارتفاع معدله 39.0% عن األرقام الفعلية مبيزانية نفس العام املالي 
)2013/2012م(.  وقد مت تقدير اإليرادات األخرى بنحو 67.5 مليار 
الفعلية  واألرق��ام  التقديرات  معدله 7.9%، 4.7% عن  بارتفاع  ريال 
باملوازنة العامة وامليزانية العامة للعام )2013/2012م( على الترتيب.

امل��وازن��ة  أرق���ام  عكست  فقد  العامة،  النفقات  صعيد  على  أم��ا 
حرص دولة قطر  على حتقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في 
التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، وذلك باالستمرار 
املجاالت،  تلك  في  املستدامة  التنمية  أساسيات  على  التركيز  في 
وبتخصيص نسب كبيرة من االعتمادات املالية لتغطية نفقات التعليم 
والصحة واملشروعات اإلستراتيجية ومشاريع البنية التحتية، وعدم 
اللجوء إلى تخفيض اإلنفاق العام؛ حيث قدرت  مخصصات النفقات 
ريال  مليار   75.0 من  يقرب  مبا  الرئيسية(  )املشروعات  اإلمنائية 
لتقترب جداً من بند املصروفات اجلارية الذي يتصدر قائمة النفقات 
استمرار  على  احلكومة  ع��زم  يؤكد  ومب��ا  ري��ال   77.5 بنحو  العامة 
االقتصادية السيما  التنمية  معدالت  على  باحملافظة  اخلاص  النهج 
في ظل االستعداد الستضافة مونديال 2022. أما بالنسبة للنفقات 
اجلارية املتكررة، فإن أبرز مالمحها يتمثل في زيادة النفقات املقدرة 
للرواتب واألجور بنسبة 47.3% عن مثيلتها الفعلية في ميزانية  العام  

)2013/2012م(.
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جدول رقم )3 -2(
التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر للعام

 المالي 2014/2013م

Table (3-2)
Preliminary Estimates of Qatar's State Budget 
for the FY (2013/ 2014)

 QR Millionمليون ريال

Items
(2012 / 2013)  تقديرية

2013 / 2014
Estimates

فعليةالبـيــــــان
Actual

تقديرية
Estimates 

Total Revenues 279,823 206,273 218,051 اإجمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 173,508 90,581 92,402 اإيرادات النفط والغاز

Investment Revenues 41,814 53,128 58,127 اإيرادات اال�ستثمار

Other Revenues 64,501 62,564 67,522 اإيرادات اأخرى

Total Expenditures 197,240 178,590 210,602 اإجمايل النفقات

Wages and Salaries 34,095 36,685 44,262 الرواتب واالأجور

Current Expenditures 96,500 68,759 77,505 امل�سروفات اجلارية

Capital Expenditures 15,793 11,035 13,951 امل�سروفات الراأ�سمالية

Mega Projects 50,852 62,111 74,884 امل�سروعات الرئي�سية

Surplus 82,583 27,683 7,449 الفائض
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Introduction

Economic growth in Qatar decelerated during 2012, 
brought about by the self-imposed moratorium on 
hydrocarbon production. The current account of the balance 
of payments continued to remain in surplus driven by 
higher exports. In spite of higher export earnings, liquidity 
conditions were stable in the wake of proactive liquidity 
management by the Qatar Central Bank (QCB) which 
helped in absorbing structural liquidity from the financial 
system without any pressure on interest rates. The policy 
stance was supportive of higher flow of credit to the non-
hydrocarbon sector facilitating greater diversification of 
the economy in the spirit of Qatar National Vision, 2030. 
While policy rates were left unchanged, several regulatory 
and supervisory initiatives taken during the year imparted 
greater resilience to the financial system and strengthened 
monetary and financial stability. 

During 2012, foreign assets of the QCB increased 
sharply which was the main driver of the sharp expansion in 
primary liquidity. As a result, monetary growth accelerated 
during the year although it did not pose any challenge for 
liquidity management. In this regard, the QCB continued to 
absorb surplus liquidity through the QMR while modulating 
structural liquidity through Treasury Bills (T-Bills). 
Against this backdrop, a detailed analysis of monetary 
developments and liquidity conditions is presented in 
the following sections. While the discussion begins with 
the QCB’s financial statement, the subsequent sections 
elaborate on the factors influencing the monetary base 
and money supply. This is followed by a brief discussion 
on the major policy and market development initiatives 
taken during 2012. The final section discusses liquidity 
developments and its impact on interest rates during the 
year in the light of policy initiatives.

املقّدمة

شهد النمو االقتصادي في قطر تباطؤاً خالل عام 2012 بسبب 
النفط والغاز بقرار ذاتي. ومع ذلك استمّر  انتاج  الزيادة في  تعليق 
احلساب اجلاري مليزان املدفوعات في إظهار الفائض في ظّل زيادة 
السيولة  أوض��اع  بقيت   ، ذلك  من  الرغم  وعلى  الصادرات.  حصيلة 
مستقّرة في أعقاب التدابير االستباقّية التي اتخذها مصرف قطر 
املركزي في ما يتعلق بإدارة السيولة والتي ساعدت على امتصاص 
السيولة الهيكلّية من النظام املالي دون فرض أي ضغط على أسعار 
الفائدة. وقد دعم املوقف اخلاص بالسياسة النقدّية تدفق االئتمان 
بشكل أكبر للقطاع غير النفطي لتسهيل تنويع االقتصاد ضمن إطار 
رؤية قطر الوطنّية 2030. وفي حني بقيت أسعار الفائدة دون تغيير، 
العام  خ��الل  والرقابّية  التنظيمّية  امل��ب��ادرات  من  العديد  اتخاذ  مّت 
وتعزيز  املالي  النظام  على  املرونة  من  املزيد  إضفاء  على  ساعدت 

االستقرار النقدي واملالي.

عام  امل��رك��زي  قطر  مصرف  ل��دى  األجنبّية  امل��وج��ودات  ارتفعت 
2012 بشكل حاد وكانت احملّرك الرئيسي للتوّسع الكبير الذي شهدته 
السيولة األولّية. ونتيجة لذلك، تسارع منو عرض النقد خالل العام 
على الرغم من أنه لم يشّكل أي حتّد في ما يتعلق بإدارة السيولة. 
فائض  بامتصاص  املركزي  قطر  استمّر مصرف  اإلط��ار،  هذا  وفي 
السيولة من خالل آلّية السوق النقدي وتعديل السيولة الهيكلّية من 
خالل أذون اخلزانة. بناء على ما تقّدم، تقّدم األقسام التالية حتلياًل 
مفصاًل حول التطّورات النقدّية وأوضاع السيولة وفي حني يبدأ هذا 
البيان املالي اخلاص باملصرف، تتناول األقسام  الفصل باستعراض 
ويلي  النقد.  النقدّية وعرض  القاعدة  املؤّثرة على  العوامل  الالحقة 
ذلك مناقشة وجيزة للمبادرات الرئيسّية املتعلقة بالسياسة النقدية 
األخير  القسم  ويناقش   .2012 ع��ام  خ��الل  املصرف  اتخذها  التي 
تطّورات السيولة وتأثيرها على أسعار الفائدة في ضوء هذه التدابير 

اخلاصة بالسياسة النقدّية.
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جدول رقم )1-4(
المركز المالي لمصرف قطر المركزي

مليون ريال قطري

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

QR Million

Item 2011 2012

Change التغري

(2011/2012)
البيان

 القيمة

Value %

Balances with Foreign Banks 29,765.5 33,354.3 3,588.8 12.1 أرصدة لدى البنوك األجنبية

Foreign Securities 27,168.7 82,967.5 55,798.8 205.4 سندات وأذونات خزينة أجنبية

IMF Reserve Position 85.6 85.7 0.1 0.1 حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي

SDR Holding 1,505.8 1,508.1 2.3 0.2 ودائع حقوق السحب اخلاصة

Gold 2,279.0 2,432.5 153.5 6.7 الذهب

Balances with Local Banks 5,050.3 40,297.3 35,247.0 697.9 أرصدة لدى البنوك احمللية

Unclassified Assets 616.3 591.5 -24.8 -4.0 موجودات غير مصّنفة

Assets = Liabilities 66,471.2 161,236.9 94,765.7 142.6 امل�ج�دات = املطل�بات

Currency Issued 9,092.3 10,975.7 1,883.4 20.7 النقد املصدر

Due to Government 13,914.0 16,983.3 3,069.3 22.1 مستحقات احلكومة

Capital and Reserves 12,167.1 12,295.7 128.6 1.1 رأس املال واالحتياطيات

Exchange Rate Fund 3,883.3 5,040.8 1,157.5 29.8 احتياطي سعر الصرف

Revaluation Account 3,296.1 4,033.3 737.2 22.4 حساب إعادة التقييم

Certificates of Deposit 146.4 0.0 -146.4 -100.0 شهادات إيداع

Required Reserves 16,433.0 21,060.7 4,627.7 28.2 االحتياطي اإللزامي

Deposits of Local Banks: 5,660.4 13,518.7 7,858.3 138.8 ودائع البنوك احمللية:

Excess Reserves 5,175.2 4,649.0 -526.2 -10.2 فائض األرصدة االحتياطية

Others 485.2 8,869.7 8,384.5 1,728.1 أخرى

Unclassified Liabilities 1,878.6 77,328.7 75,450.1 4,016.3 مطلوبات غير مصّنفة

Financial Statement of QCB

An analytical study of the financial statement of the 
QCB provides a summary assessment of the key monetary 
developments during 2012. Total assets/liabilities of the 
QCB increased sharply from QR 66.5 billion at the end of 
2011to QR 161.2 billion at the end of 2012 – an increase of 
QR 94.8 billion (142.6 %) (Table 4-1). As a result, the size 
of QCB’s balance sheet, as a proportion of nominal GDP, 
more than doubled from 10.6% at end-2011to 23.0% at 
end-2012. 

البيان املالي ملصرف قطر املركزي

موجزاً  تقييماً  املركزي  املالي ملصرف قطر  البيان  دراس��ة  توّفر 
إجمالي  شهد  فقد   .2012 عام  خالل  الرئيسّية  النقدّية  للتطّورات 
املوجودات/املطلوبات اخلاصة مبصرف قطر املركزي ارتفاعاً حاداً 
من 66.5 مليار ريال قطري في نهاية عام 2011 إلى 161.2 مليار 
ق��دره 94.8 مليار  بارتفاع  أي   – ري��ال قطري في نهاية عام 2012 
ريال قطري )142.6%( )جدول 4-1(. ونتيجة لذلك، تضاعف حجم 
احمللي  الناجت  من  كنسبة  املركزي  قطر  ملصرف  العمومّية  امليزانّية 
 %23.0 إل��ى   2011 ع��ام  نهاية  في   %10.6 من  االسمي  اإلجمالي 

بحلول نهاية عام 2012.
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في ما يتعلّق باملطلوبات، يعزى االرتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة 
احلادة في املطلوبات غير املصّنفة مبقدار 75.4 مليار ريال قطري، 
مما يعكس إنشاء صندوق االستقرار النقدي واملالي خالل العام. كما 
زادت ودائع البنوك احمللّية مبقدار 7.9 مليار ريال قطري )%138.8( 
عام 2012 )جدول 4-1( ويعود ذلك إلى الزيادة التي شهدتها "البنود 
األخرى" – والسّيما ودائع عمليات السوق النقدي لدى مصرف قطر 
املركزي – مما يعكس أوضاع السيولة املريحة. وفي ظّل عدم إجراء 
االحتياطيات  سّجلت  اإلل��زام��ي،  االحتياطي  نسبة  على  تعديل  أي 
بلغ  كبيراً  التي حتتفظ بها البنوك لدى مصرف قطر املركزي منواً 
أما  العام.  خالل  بالودائع  اخل��اص  النمو  ارتفاع  يعكس  ما   %28.2
النقد املصدر وحساب  باملكّونات األخ��رى، فقد سّجل  يتعلق  في ما 
إعادة التقييم ومستحقات احلكومة منواً كبيراً في حني كانت الزيادة 
في رأس املال واالحتياطيات متواضعة حيث بلغت 0.13 مليار ريال

قطري )%1.1(.

أما في ما يتعلّق باملوجودات، فقد انعكس االرتفاع بشكل أساسي 
اخلاصة  األجنبّية  املالّية  األوراق  شهدتها  التي  احل��ادة  الزيادة  في 
مبصرف قطر املركزي مبقدار 55.8 مليار ريال قطري )%205.4(. 
وفي حني ازدادت أرصدة املصرف لدى البنوك األجنبّية مبقدار 3.6 
احمللية  البنوك  لدى  األرص��دة  زادت   ،)%12.1( قطري  ري��ال  مليار 
ازداد  بشكل حاد مبقدار 35.2 مليار ريال قطري )697.9%(.ك��م��ا 
احتياطي الذهب اخلاص مبصرف قطر املركزي مبقدار 0.15 مليار 

)6.7%( خالل العام.

النقد،  مجلس  ترتيبات  في  أو  الثابت  الصرف  سعر  نظام  في 
يجب احلفاظ على نسبة االحتياطيات بالعملة األجنبّية إلى القاعدة 
النقدية عند حّد أدنى يبلغ 100%. ونتيجة للزيادة احلادة في سندات 
وأذونات اخلزانة األجنبية اخلاصة مبصرف قطر املركزي خالل عام 
2012، ازداد صافي االحتياطيات الدولية إلى النقد املصدر ليصل 
إلى 1083.5%، أي أعلى بكثير من النسبة التي ينّص عليها النظام 
عالوة   .)2-4 رق��م  )ج��دول   %100 تبلغ  والتي  للمصرف  األس��اس��ي 
على ذلك، يعتبر مجموع االلتزامات النقدية اخلاصة مبصرف قطر 
املركزي، بحسب القاعدة النقدية، مدعوماً بالكامل من قبل األرصدة 
االحتياطّية. وارتفعت نسبة تغطية االحتياطّيات كنسبة من القاعدة 
بسبب   2012 ع��ام   %261.0 إل��ى   2011 ع��ام   %190.3 من  النقدّية 
الكبير في  الرغم من االرتفاع  التوّسع احلاد في االحتياطيات على 
الصرف  ربط سعر  نظام  إلى  ونظراً  العام.  النقدّية خالل  القاعدة 
ك��اٍف من  م��ن االحتفاظ بقدر  للمصرف  ب��د  األم��ري��ك��ي،ال  ب��ال��دوالر 

االحتياطيات ملواجهة احلاالت الطارئة وتلبية متطلبات السوق.

On the liability side, the expansion was mainly attributed 
to the sharp increase in unclassified liabilities by QR 75.4 
billion, reflecting the creation of the monetary and financial 
stabilization fund during the year. Deposits of local banks 
increased by QR 7.9 billion (138.8%) in 2012 (Table 4-1), 
solely due to sharp increase in “Others” – mainly QMR 
deposits with the QCB–which is indicative of comfortable 
liquidity conditions. In the absence of any change in the 
reserve requirement ratio, required reserves of banks 
maintained with the QCB recorded a strong growth of 
28.2%, indicative of higher deposit growth during the year. 
Among other components, currency issued, revaluation 
account and due to government recorded robust growth, 
while the increase in capital and reserves account was 
modest at QR 0.13 billion (1.1%).

In terms of assets, the increase was primarily reflected 
in the sharp increase in QCB’s holding of foreign securities 
by QR 55.8 billion (205.4%). While QCB’s balances with 
foreign banks increased by QR 3.6 billion (12.1%), balances 
with local banks increased sharply by QR 35.2billion 
(697.9%). Gold holding of the QCB increased by 0.15 billion 
(6.7%) during the year.

In a fixed exchange rate regime or in a currency board 
arrangement, the proportion of foreign currency reserves to 
the monetary base needs to be maintained at a minimum 
of 100%. As a result of the sharp increase in QCB’s holding 
of foreign securities during 2012, QCB’s net international 
reserves to currency issued ratio increased to1083.5%, 
which is much above the QCB statute of 100% (Table 
4-2). Moreover, the total monetary liability of the QCB, 
as reflected in the monetary base, is also fully backed by 
the holding of reserves. The reserves coverage ratio, as a 
proportion of the monetary base, increased from 190.3% 
in 2011 to 261.0% in 2012 due to sharper expansion in 
reserves despite a significant increase in the monetary 
base during the year. Given the pegged exchange rate 
regime, the adequacy of reserves provides the comfort to 
the QCB to meet sudden contingencies as well as usual 
market requirements.
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Table (4-2)
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

QR Million

جدول رقم )2-4(
المؤشرات الخاصة بكفايةاالحتياطيات لدى مصرف 

مليون ريال قطريقطرالمركزي

Item 2008 2009 2010 2011 2012 البيان

QCB’s International Reserves 
(Net) 35,789.7 66,799.9 111,821.1 59,349.6 118,917.0

صافي االحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر 
املركزي

Currency Issued 6,912.8 7,191.4 7,974.3 9,092.3 10,975.7 النقد املصدر

Monetary Base 23,623.4 45,903.3 91,808.6 31,185.7 45,555.1 القاعدة النقدية

Reserves Coverage Ratio of: ن�صبة تغطية الحتياطيات اإىل:     

Currency Issued (%) 517.7 928.9 1,402.3 652.7 1,083.5 النقد املصدر )%(

Monetary Base (%) 151.5 145.5 121.8 190.3 261.0 القاعدة النقدية )%(

القاعدة النقدّية

كان معّدل منّو النقود االحتياطّية على أساس سنوي خالل عام 
إيجابياً  حت��ّول  أنه  غير  أغسطس  إلى  يناير  شهر  من  سلبياً   2012
بعد ذلك وارتفع ليصل إلى 46.1% في شهر ديسمبر 2012 مقارنة 
 1-4 2011)ش��ك��ل  ع��ام  ف��ي   %66.0 بلغ  ال���ذي  احل���اد  باالنخفاض 
العمومّية  امليزانّية  توّسع  احلاد  االرتفاع  وقد عكس   .)3-4 وجدول 
األجنبية  امل��وج��ودات  صافي  ف��ي  الكبير  االزدي���اد  نتيجة  للمصرف 

اخلاصة مبصرف قطر املركزي.

Monetary Base

During 2012, year-on-year growth of base money 
or reserve money (M0) was negative from January and 
continued till August. Thereafter, it turned positive and 
accelerated to reach 46.1%in December 2012 in contrast to 
the sharp decline of 66.0% in 2011 (Figure No. 4-1 & Table 
4-3). The sharp increase reflected the expansion of QCB’s 
balance sheet as a result of the large accretion in QCB’s 
holding of net foreign assets.

شكل رقم )1-4(

معدل النمو للنقود االحتياطية على أساس سنوي

Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in M0
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  Item

 الرصيد بنهاية ديسمبر 
2012

Outstanding 
as on end-

December 2012

التغري

 Change
التغري

% Change
البيان

2012/2011 2011/2010 2012/2011 2011/2010

(I) Currency Issued 10,975.7 1,883.4 1,118.0 20.7 14.0 )1( النقد املصدر

(II) Total Reserves (a + b) 25,709.7 4,101.5 1,820.1 19.0 9.2 )2( إجمالي االحتياطيات )أ+ ب(

       a. Required Reserves 21,060.7 4,627.7 1,822.0 28.2 12.5 )أ( االحتياطي اإللزامي

       b. Excess Reserves 4,649.0 -526.2 -1.9 -10.2 0.0 )ب( فائض األرصدة االحتياطية

(III) Others 8,869.7 8,384.5 -63,561.0 1728.1 -99.2 (3) أخرى

M0  [(I)+(II)+(III)] 45,555.1 14,369.4 -60,622.9 46.1 -66.0 النق�د االحتياطية  [(1) + (2) + (3)]

Table (4-3)
Components of Reserve Money (M0) 

QR Million    مليون ريال قطري

جدول رقم )3-4(
البنود المكونة للنقود االحتياطية

توّسع  فيعود  االحتياطّية،  النقود  مبكّونات  يتعلّق  م��ا  ف��ي  أم��ا 
البنود مجتمعة )جدول رقم 4-3(. ففي  كافة  إلى  النقدّية  القاعدة 
منو  تضاعف   ،)%20.7( أع��ل��ى  زي���ادة  امل��ص��در  النقد  س��ّج��ل  ح��ني 
مجموع االحتياطّيات مقارنة بالعام السابق )19.0%( بسبب الزيادة 
االحتياطي  في  الزيادة  وتعزى   .)%28.2( اإللزامي  االحتياطي  في 
انخفاض  يشير  في حني  العام  الودائع خالل  الرتفاع منو  اإللزامي 
السيولة بشكل استباقي من  إدارة  إلى  فائض األرص��دة االحتياطّية 
لذلك،  نتيجة  االئتمان.  على  ضوءاستمرارالطلب  في  البنوك  قبل 
انخفض فائض األرصدة االحتياطّية، كنسبة من االحتياطي اإللزامي، 
إلى 22.1% في نهاية عام 2012 بعد أن بلغ 31.5% في نهاية عام 
السوق  عملّيات  ودائ���ع  أي  األخ���رى"  "ال��ب��ن��ود  ارتفعت  كما   .2011
النقدي بشكل كبير )1728.1%( على النقيض من االنخفاض احلاد 
الذي شهدته في العام السابق والذي يعود إلى اإلجراءات اخلاصة 

بالسياسة النقدية.

أما من حيث العوامل املؤّثرة بالنقود االحتياطّية، فيعزى االرتفاع 
األجنبّية  املوجودات  احلادة في صافي  الزيادة  إلى  النقود  في هذه 
بلغت 59.6 مليار ريال قطري مقارنة  املركزي والتي  ملصرف قطر 
باالنخفاض الذي بلغ 52.5 مليار ريال قطري في العام السابق )شكل 
املالّية  األوراق  ازدادت  األجنبّية،  املوجودات  صافي  وضمن   .)2-4
األجنبّية اخلاصة مبصرف قطر املركزي مبقدار 55.8 مليار ريال 
األجنبّية  املوجودات  بلغ صافي  لذلك،  ونتيجة  العام.  قطري خالل 
أي   – نهاية عام 2012  القائم(  261.8% في  الوضع  )على أساس 
احلاد  االرتفاع  بسبب  ع���ام2011م  نهاية  في   %191.4 تفوق  بزيادة 
في صافي املوجودات األجنبّية مقابل النقود االحتياطّية خالل عام 
2012. في املقابل، شهد صافي األصول احمللّية اخلاصة مبصرف 
قطر املركزي انخفاضاً حاداً مبقدار 45.2 مليار ريال قطري مقارنة 
ب�نحو 8.1 مليار ريال قطري في العام السابق على الرغم من ازدياد 
قطري  ري���ال  مليار   35.2 مب��ق��دار  احمللية  البنوك  م��ن  املطلوبات 
)697.9%( مقارنة ب�نحو 1.8 مليار ريال )55.9%( في العام السابق.

In terms of the components of M0, the expansion in 
the monetary base was attributed to all components (Table 
4-3). While currency issued recorded a higher increase 
(20.7%), growth in total reserves, despite a decline in 
excess reserve holdings, was more than double of the 
previous year (19.0%) in the wake of higher increase in 
required reserves (28.2%). The higher increase in required 
reserves was due to higher deposit growth during the 
year while the decline in excess reserves was reflective 
of proactive liquidity management by banks in view of 
sustained demand for credit. As a result, excess reserves, 
as a proportion of required reserves, declined to 22.1% at 
the end of 2012 from 31.5% at the end of 2011. “Others” 
viz., QMR deposits also increased sharply (1728.1%) in 
contrast to the significant policy induced decline in the 
previous year. 

Among the drivers of reserve money, the increase in 
M0 was mainly due to the sharp increase in net foreign 
assets (NFA) of the QCB by QR 59.6 billion in contrast to 
the decline of QR 52.5 billion in the previous year (Figure 
No. 4-2).Among NFA, QCB’s holding of foreign securities 
increased by about QR 55.8 billion during the year. As a 
result, NFA, as a proportion of M0 (on an outstanding basis) 
stood at 261.8% at the end of 2012−higher than 191.4% at 
the end of 2011− because of sharper increase in NFA vis-
à-vis that of M0 during 2012.In contrast, the net domestic 
assets (NDA) of the QCB declined sharply by QR 45.2 billion 
as compared with a smaller decline of QR 8.1 billion in the 
previous year, despite the higher increase in claims on local 
banks by QR 35.2 billion (697.9%) as compared with QR 1.8 
billion (55.9%) in the previous year.
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Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money

شكل رقم )2-4(

العوامل املؤثرة اخلاصة بالنقود االحتياطية
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Item

يف نهاية دي�صمرب 2012

Outstanding 
as on end-

December 2012

التغري

Change
التغري

% Change البيان

(2012/2011) (2011/2010) (2012/2011) (2011/2010)

(i) Money Supply (M1) 90,939.2 9,092.2 13,510.2 11.1 19.8 )1( عرض النقد )م1(

as a proportion of M2 (%) 23.9 12.8 29.9 كنسبة من عرض النقد )م2(  

(ii) Quasi Money 290,114.0 61,995.2 31,739.8 27.2 16.2 )2( شبه النقد

as a proportion of M2 (%) 76.1 87.2 70.1 كنسبة من عرض النقد )م2(  

(iii) Domestic Liquidity (M2) 381,053.2 71,087.4 45,250.0 22.9 17.1 السيولة احمللية )م2(

Table (4-4)
Domestic Liquidity

QR Million     مليون ريال قطري

جدول رقم )4-4(
السيولة المحلية

عرض النقد الضيق )م1(

انخفض معدل منو عرض النقد الضيق )م1( من 19.8% عام 2011 
إلى 11.1% عام 2012م )جدول 4-5(. وبلغ رصيد عرض النقد )م1(  
90.9 مليار ريال قطري في نهاية عام 2012 باملقارنة مع 81.8 مليار 
ريال قطري في نهاية عام 2011م. وقد شّكل رصيد عرض النقد )م1(  
30.8% من الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي عام 2012 باملقارنة مع 
32.2% في عام 2011م. ونتيجة لذلك، ارتفعت سرعة ت��داول عرض 
بالقطاع غير  الناجت احمللي اإلجمالي اخل��اص  إل��ى  النقد )م1( نسبة 

النفطي حيث بلغت 3.3 عام 2012م مقارنة ب�نحو 3.1 عام 2011م.

في  ريال قطري  مليار  الواسع 381.1  النقد  بلغ رصيد عرض 
نهاية عام 2012 مقارنة ب�نحو 310 مليار ريال قطري في نهاية عام 
الناجت  )م2(، كنسبة من  النقد  وارتفع عرض  2011 )ج��دول 4-4(. 
احمللي اإلجمالي، م��ن49.7% في عام 2011م إلى 54.4% في عام 
ال��زي��ادة احل��ادة في ع��رض النقد الواسع  إل��ى  2012م، ويرجع ذل��ك 
النقود - نسبة  ت��داول  انخفضت سرعة  لذلك  ونتيجة  العام.  خالل 
 - )م2(  الواسع  النقد  عرض  إلى  االسمي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
لتصل إلى 1.8 في عام 2012م مقارنة ب�نحو 2.0 في عام 2011م.

Narrow Money (M1)

Growth in narrow money (M1) decelerated to 11.1% in 
2012 from 19.8% in 2011(Table 4-5). The stock of M1 stood 
at QR 90.9 billion at the end of 2012vis-à-vis81.8 billion at 
the end of 2011. This stock of M1 represented 30.8% of 
non-hydrocarbon GDP of 2012 as compared with 32.2% in 
2011. As a result, the velocity of circulation of M1, relative 
to the non-hydrocarbon sector GDP, increased to 3.3 in 
2012 from 3.1 in 2011.

Broad money stock stood at QR 381.1 billion at the end 
of 2012vis-à-vis QR 310 billion at the end of 2011(Table 4-4). 
M2, as a proportion of nominal GDP, increased to 54.4% in 
2012 from 49.7% in 2011 on account of the sharp increase 
in broad money during the year. Consequently, the income 
velocity of circulation of money − the ratio of nominal GDP 
to M2 − declined to 1.8 in 2012 from 2 in 2011.

Broad Money (M2)

Growth in domestic liquidity, as captured by broad 
money (M2), accelerated to QR 71.1 billion (22.9%) in 
2012from QR 45.3 billion (17.1%) in 2011 (Table 4-4). The 
higher growth in M2 was the outcome of the sharper 
expansion in M0 during 2012.

عرض النقد الواسع )م2(

الواسع  النقد  ع��رض  يعكسها  كما  احمللّية،  السيولة  منو  ارتفع 
)م2(،ليصل إلى 71.1 مليار ريال قطري )22.9%( عام 2012 مقارنة 
ب�نحو 45.3 مليار ريال قطري )17.1%( عام 2011 )جدول 4-4(. 
ويعود ارتفاع منو عرض النقد الواسع إلى االرتفاع احلاد في القاعدة 

النقدية خالل عام 2012.
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الودائع  انخفاض منو  إل��ى  )م1(  النقد  ع��رض  تراجع منو  يعود 
حتت الطلب على الرغم من ارتفاع النقد املتداول بشكل كبير مقارنة 
بالعام السابق )جدول 4-5(. ويالحظ أن الزيادة في الودائع حتت 
الطلب تراجعت نسبتها في إجمالي الزيادة في عرض النقد )م1( من 

93.2% عام 2011 إلى 87.4% في عام 2012.

The lower growth of M1 was on account of lower 
growth in demand deposits although growth in currency in 
circulation was higher as compared to the previous year 
(Table 4-5). On an incremental basis, the share of demand 
deposits, as a proportion of M1, declined to 87.4% in 2012 
from 93.2% in 2011.

شبه النقد

ازداد معدل منو شبه النقد بشكل كبير من 16.2% خالل عام 
األعلى  النمو  ويعود   .)6-4 )ج��دول   2012 عام   %27.2 إلى   2011
والودائع  القطري  بالريال  ألجل  الودائع  ازدي��اد  إلى  النقد  شبه  في 
الودائع  في  الزيادة  وتعزى  2012م.  عام  خالل  األجنبّية  بالعمالت 
بالعمالت األجنبّية بشكل رئيسي إلى منو ودائع القطاع العام، مما 
يعكس جزئياً التحّوط من مخاطر أسعار الصرف بعد اشتداد أزمة 
الديون السيادّية في منطقة اليورو. ويالحظ أن الزيادة في الودائع 
بالعمالت األجنبّية تراجعت نسبتها في إجمالي الزيادة في شبه النقد 
تدريجياً لتصل إلى 80.9% في عام 2012 مقارنة ب�نحو 94.1% في 
هذه  على  الفائدة  أسعار  انخفاض  جزئياً  يعكس  مما   ،2011 ع��ام 

الودائع مقابل الودائع احمللّية ألجل.

Quasi Money 

Growth in quasi money accelerated considerably 
to27.2% in 2012from 16.2% in 2011(Table 4-6). The higher 
growth in quasi money was on account of higher accretion 
in both Riyal-denominated time deposits and foreign 
currency deposits during 2012.The increase in foreign 
currency deposits was mainly driven by the growth in such 
deposits of the public sector partly reflecting the hedging of 
exchange rate risk after the intensification of the sovereign 
debt crisis in Europe. On an incremental basis, however, 
the share of foreign currency deposits in quasi money 
(FCD/QM) declined to 80.9% in 2012 from 94.1% in 2011, 
partly reflecting lower interest rates on such deposits vis-
à-vis domestic time deposits.

Item

يف نهاية دي�صمرب 2012

Outstanding 
as on end-

December 2012

التغري

Change 
التغري

% Change البيان

(2012/2011) (2011/2010) (2012/2011) (2011/2010)

(i) Currency in Circulation 8,161.4 1,148.2 918.3 16.4 15.1 )1( النقد في التداول

 as a proportion of M1 (%) 9.0 12.6 6.8 كنسبة من عرض النقد )م1(  

(ii) Demand Deposits 82,777.8 7,944.0 12,591.9 10.6 20.2 )2( ودائع حتت الطلب

 as a proportion of M1 (%) 91.0 87.4 93.2 كنسبة من عرض النقد )م1(  

(iii) Money Supply (M1)  90,939.2 9,092.2 13,510.2 11.1 19.8 عرض النقد )م1(

Table (4-5)
Components of Money Supply (M1)

QR Million    مليون ريال قطري

جدول رقم )5-4(
 البنود المكونة لعرض النقد )م1(
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Item

يف نهاية دي�صمرب 2012

Outstanding 
as on end-

December 2012

التغري

Change
التغري

% Change البيان

(2012/2011) (2011/2010) (2012/2011) (2011/2010)

(i) QR Time Deposits 180,693.8 11,827.4 1,871.6 7.0 1.1 )1( الودائع ألجل بالريال القطري

    as a proportion of Quasi Money (%) 62.3 19.1 5.9 كنسبة من شبه النقد %  

(ii) Foreign Currency Deposits 109,420.2 50,167.8 29,868.2 84.7 101.6 )2( الودائع بالعمالت األجنبية

    as a proportion of Quasi Money (%) 37.7 80.9 94.1 كنسبة من شبه النقد %  

(iii) Quasi Money 290,114.0 61,995.2 31,739.8 27.2 16.2 شبه النقد

Table (4-6)
Composition of Quasi Money 

QR Million     مليون ريال قطري

جدول رقم )6-4(
 البنود المكّونة لشبه النقد

Although growth in foreign currency deposits 
decelerated from the high growth of the previous year, the 
higher increase in the latter (in absolute terms) ensured 
that the “dollarization ratio” (proportion of foreign currency 
deposits in M2) was higher at 28.7% at the end of 2012 
from 19.1% a year ago. The dollarization ratio increased 
significantly in the second half of the year, peaking at 
32.7% in October 2012 (Figure No. 4-3).

مقارنة  األجنبّية  بالعمالت  الودائع  منو  تراجع  من  الرغم  على 
املطلقة(   القيمة  حيث  من  الودائع  هذه  ارتفاع  )مع  السابق،  بالعام 
ارتفعت نسبة الدولرة )الودائع بالعمالت األجنبّية إلى عرض النقد 
الواسع( في نهاية عام 2012م لتصل إلى28.7% مقارنة بنحو %19.1 
النصف  في  كبيرة  زي��ادة  الدولرة  نسبة  وشهدت  السابق.  العام  في 
إلى  وصلت  حيث   2012 أكتوبر  في  ذروت��ه��ا  لتبلغ  العام  من  الثاني 

32.7% )شكل رقم 3-4(.

Figure No. (4-3)
Dollarization Ratio

شكل رقم )3-4(
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العوامل املؤّثرة على السيولة احمللّية

ارتفع  )م2(،  الواسع  النقد  عرض  على  املؤّثرة  العوامل  بني  من 
صافي املوجودات األجنبّية مبقدار 5.6 مليار ريال قطري )%31.8( 
خالل عام 2012 على النقيض من االنخفاض احلاد الذي شهده عام 
2011 والذي بلغ 46.6 مليار ريال قطري )72.5%( )جدول 7-4(. 
املوجودات األجنبّية، ففي حني  أما في ما يختّص مبكّونات صافي 
بنحو  املركزي  قطر  اخلاصة مبصرف  األجنبّية  املوجودات  ارتفعت 
59.6 مليار ريال قطري )99.8%( عام 2012، انخفضت املوجودات 

األجنبّية اخلاصة بالبنوك مبقدار 54 مليار ريال قطري.

Factors Affecting Domestic Liquidity

Among the drivers of M2, net foreign assets (NFA) of 
the banking system increased by QR 5.6 billion (31.8%) 
during 2012 in contrast to the sharp decline of QR 46٫4 
billion (72.5%) in 2011(Table 4-7). Within NFA, while QCB’s 
holding of foreign assets increased by QR 59.6 billion 
(99.8%) in 2012; that of banks declined by QR 54 billion.

Table (4-7)
Factors Affecting Domestic Liquidity

QR Million     مليون ريال قطري

جدول رقم )7-4(
العوامل المؤثرة على السيولة المحلّية

Item

يف نهاية دي�صمرب 2012

Outstanding 
as on end-

December 2012

التغري

Change 
التغري

% Change البيان

(2012/2011) (2011/2010) (2012/2011) (2011/2010)

(I) Net Foreign Assets (a + b) 23,202.7 5,597.6 -46,380.6 31.8 -72.5 (I) �صايف امل�ج�دات الأجنبية )اأ+ب(

a. QCB 119,265.5 59,567.8 -52,472.5 99.8 -46.8       )اأ( م�سرف قطر املركزي

b. Commercial Banks -96,062.8 -53,970.2 6,091.9 128.2 -12.6       )ب( البنوك التجارية

(II) Net Domestic Assets 
      [(i) + (ii) + (iii)] 357,850.5 65,489.8 91,630.6 22.4 45.6

(II) �صايف امل�ج�دات املحلية
](3) + (2) + (1)[       

     (i) Net Claims on Government
         (a - b) 102,863.2 11,816.0 35,197.8 13.0 63.0

    )1( �سايف املطالبات على احلكومة

          )اأ- ب(

     a. Claims 164,291.2 18,505.4 70,782.2 12.7 94.4           اأ. املطالبات

     b. Deposits 61,428.0 6,689.4 35584.4 12.2 185.8           ب. الودائع

    (ii) Domestic Claims (a + b) 441,581.6 89,251.4 81,373.7 25.3 30.0    )2( املطالبات املحلية )اأ+ب(

     a. Credit 425,139.8 89,245.8 78,277.1 26.6 30.4          اأ. ائتمان

     b. Financial Securities 16,441.8 5.6 3,096.6 0.0 23.2        ب. اأوراق مالية

    (iii) Other items (net) -186,594.3 -35,577.6 -24,940.9 23.6 19.8     )3( بنود اأخرى )�سايف(

M2  [(I)+(II)] 381,053.2 71,087.4 45,250.0 22.9 17.1 [(II)+(I)] )2عرض النقد )م
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من ناحية أخرى، ارتفع صافي املوجودات احمللّية مبقدار 65.5 
مليار ريال قطري )22.4%( وهو أقل من ارتفاع العام السابق )91.6 
مليار ريال قطري أو ما نسبته 45.6%(. أما في ما يختّص مبكّونات 
على  املطالبات  صافي  سّجل  حني  ففي  احمللّية،  املوجودات  صافي 
زائد  )االئتمان  احمللّية  املطالبات  سّجلت  أق��ل،  ارتفاعاً  احلكومة 
األوراق املالّية( ارتفاعاً أكبر مقارنة مبثيلهما في العام السابق ويرجع 
السابق )شكل  بالعام  الزيادة احملققة في االئتمان مقارنة  إلى  ذلك 

رقم 4-4(.

On the other hand, net domestic assets (NDA) 
increased by QR 65.5 billion (22.4%) which was lower than 
QR 91.6 billion (45.6%) in the previous year .In terms of 
the composition of NDA, while net claims on government 
recorded a lower increase, domestic claims (credit plus 
financial securities) registered a higher increase than in 
December 2011 on account of a higher increase in credit 
than in the previous year (Figure No. 4-4). 

االئتمان  منو  أّن  العمومّية  للميزانّية  الرئيسّية  امل��ؤّش��رات  تظهر 
بالبنوك التجارّية كان مطابقاً لنمو الودائع خالل عام 2012 على عكس 
عام 2011 )جدول 4-8(. وقد طرأ تغّير على تركيبة العمالت اخلاصة 
الودائع   العام. ففي حني شهد منو  واالئتمان خالل  الودائع  بكل من 
الودائع  منو  تباطأ  السابق؛  بالعام  مقارنة  تسارعاًً  احمللّية  بالعملة 
االئتمان  أخ��رى، شهد  ناحية  كبير. من  إل��ى حد  األجنبية  بالعمالت 
أّن منو  الرغم من  في عام 2012 على  كبيراً  الً  بالعملة احمللّية حت��وّ

االئتمان بالعمالت األجنبّية شهد تراجعاً مقارنة بالعام السابق.

Key balance sheet indicators show that unlike 2011, 
credit growth of commercial banks was identical to 
deposit growth during 2012 (Table 4-8). However, the 
currency composition of both deposit and credit changed 
during the year. While deposit growth in local currency 
accelerated from the previous year, those in foreign 
currency decelerated considerably. On the other hand, local 
currency credit recorded a significant turnaround in 2012 
even as growth in foreign currency credit was lower than 
the previous year.

Figure No. (4-4)
Changes in Composition of NDA

شكل رقم )4-4(

التغير في صافي املوجودات احمللية
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Table (4-8)
Deposit and Credit Growth

جدول رقم )8-4(
نمّو الودائع واالئتمان

ال�صنة

Year

ال�دائع

Deposit
الئتمان

Credit
ريال قطري

QR
عمالت اأجنبية

FC
املجم�ع

Total
ريال قطري

QR
عمالت اأجنبية

FC
املجم�ع

Total
2011 2.2 107.1 18.5 -11.8 169.6 28.3

2012 10.6 67.2 26.0 16.0 37.5 26.0

(%)

The incremental deposit (credit) dollarization ratio 
(increase in foreign currency deposit (credit) as a 
proportion of the increase in total deposit (credit) during 
the year) changed considerably in 2012 from 2011. 
Illustratively, the share of foreign currency deposits in 
total deposit accretion came down to 70.3% in 2012 
from 89.9% in 2011(Figure No. 4-5). Similarly, the share 
of foreign currency credit in total credit expansion came 
down to 67.1% in 2012 from 132.5% in 2011. Thus, banks 
reduced their reliance on foreign currency funding during 
the year and increased their credit flow in local currency.  
It is important to note that the access of local banks to 
foreign funds and interest rate differentials between local 
and foreign currency instruments affects the extent of 
deposit/credit-dollarization.

عام  خ��الل  املضافة  )االئ��ت��م��ان(  للودائع  ال��دول��رة  نسبة  شهدت 
2012م )الزيادة في الودائع )االئتمان( بالعمالت األجنبية كنسبة من 
الزيادة في إجمالي الودائع )االئتمان(( تغيراً عما كانت عليه في عام 
األجنبية  بالعمالت  الودائع اجلديدة  انخفضت حصة  فقد  2011م. 
في إجمالي الودائع اجلديدة خالل العام إلى 70.3% في عام 2012م 
مقارنة بنحو 89.9% في عام 2011م )شكل رقم 4-5(. كما انخفضت 
إجمالي  في  العام  خالل  املقدم  األجنبية  بالعمالت  االئتمان  حصة 
مقارنة  2012م  ع��ام  في   %67.1 إل��ى  العام  خ��الل  املقدم  االئتمان 
البنوك قد خفضت  فإن  ثم  السابق. ومن  العام  بنحو 132.5% في 
اعتمادها على التمويل بالعمالت األجنبية خالل عام 2012م، وزادت 
من تدفق االئتمان بالعملة احمللية. وجدير بالذكر إن حصول البنوك 
على التمويل األجنبي مع وجود فروق في أسعار الفائدة بني األدوات 

املالية وفقاً لنوع العملة يؤثر على دولرة الودائع )االئتمان(.
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The higher foreign currency credit off take during the 
past two years was mainly attributed to lower interest 
rates on foreign currency vis-à-vis local currency credit and 
higher demand from government and semi-government 
institutions for overseas investments and acquisitions. In 
this context, it may be recalled that banks were earlier 
advised by the QCB that credit facilities in foreign currency 
should be based on the customer’s actual needs and take 
into account several factors including the customers’ cash 
flows and sources of repayment; otherwise it may result 
in currency mismatches and exchange risk exposures. 
The higher demand for foreign currency credit led banks 
to mobilize resources from international markets by (i) 
borrowing aggressively from interbank markets abroad; 
and (ii) through bond issuances. As a result, the funding 
gap in foreign currency between deposits and credit 
narrowed considerably during 2012. Consequentially, the 
incremental credit to incremental deposit ratio in foreign 
currency moderated from 231.8% in 2011 to 106.4% in 
2012 (Table 4-9).

خالل  األجنبية  بالعمالت  االئتمان  في  الزيادة  تعزى  أن  ميكن 
العامني املاضيني إلى انخفاض أسعار الفائدة على العمالت األجنبّية 
املؤسسات  م��ن  الطلب  وارت��ف��اع  احمل��ل��ّي��ة  بالعملة  االئ��ت��م��ان  مقابل 
االستحواذ  وعملّيات  االستثمارات  على  احلكومّية  وشبه  احلكومّية 
أّن مصرف قطر  إل��ى  وف��ي هذاالسياق، جت��دراإلش��ارة  اخل��ارج��ّي��ة. 
إلى  استناداً  التسهيالت  هذه  منح  البنوك  من  سابقاً  طلب  املركزي 
احتياجات العمالء الفعلّية مع األخذ في االعتبار عوامل عدة مبا في 
ذلك التدّفقات النقدّية للعمالء ومصادر السداد وإال فإن هذا األمر 
قد يؤدي إلى عدم تطابق العمالت والتعرض ملخاطر الصرف. وقد 
دفع ارتفاع الطلب على االئتمان بالعمالت األجنبّية البنوك إلى تعبئة 
املوارد من األسواق الدولية من خالل )أ( االقتراض من أسواق مابني 
البنوك بكثرة في اخلارج، و )ب( من خالل إصدارالسندات. ونتيجة 
ال��ودائ��ع  ب��ني  األجنبّية  بالعمالت  التمويلّية  الفجوة  تقلّصت  لذلك 
واالئتمان إلى حد كبير خالل عام 2012. ونتيجة لذلك شهدت نسبة 
األجنبّية(  )بالعمالت  الودائع  في  الزيادة  إلى  االئتمان  في  الزيادة 
بعض االعتدال وانخفضت من 231.8% في عام 2011 إلى %106.4 

في عام 2012 )جدول 9-4(.

Figure No. (4-5)
Incremental Share in 
Deposit and Credit

شكل رقم )5-4(
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ال�صنة

Year
ريال قطري

QR
عمالت اأجنبية

FC
املجم�ع

Total

2011 -508.5 231.8 157.3

2012 123.4 106.4 111.5

Table (4-9) 
Incremental Credit-Deposit 
Ratio (%)

جدول رقم )9-4( 
نسبة االئتمان التراكمي إلى الودائع 

التراكمّية 

Money Multiplier  

The higher pace of expansion in M0 vis-a-vis M2 growth 
during the year got reflected in the broad money multiplier 
(M2/M0), which declined to 8.36 at the end of 2012 from 
9.94 at the end of 2011. In terms of the behavioral ratios, 
the decline is attributed to an increase in the others-deposit 
(O/D) ratio to 0.02 in 2012 from zero in 2011, despite the 
currency-deposit (C/D) and the total reserve-deposit (TR/D) 
ratios remaining unchanged from the previous year.

Policy Developments 

In the backdrop of growing concerns about developments 
in the euro area that threatened to derail global recovery 
during 2012, the QCB continued with its main objective 
of maintaining the exchange rate peg while ensuring 
monetary and financial stability. In this regard, relatively 
modest inflation developments during the year provided 
the scope in continuing with the soft interest rate regime. 
Consequently, key policy rates were kept unchanged during 
the year.

The QCB continued with its policy of judicious use 
of macro-prudential instruments that strengthened the 
balance sheet of banks by mitigating risks in the financial 
system and encouraged orderly credit growth without 
compromising its quality. In this regard, the macro-
prudential tools have played a complementary role to 
monetary policy in strengthening monetary and financial 
stability (Box No.2).

مضاِعف النقد

النقد  عرض  منو  مقابل  النقدية  القاعدة  في  االرتفاع  انعكس 
الواسع خالل العام في مضاِعف عرض النقد الواسع )م2/م0( الذي 
في   9.94 بلغ  أن  بعد  2012م  ع��ام  نهاية  في   8.36 إل��ى  انخفض 
البنود  نسبة  في  االرتفاع  إلى  االنخفاض  ويعود  عام 2011م.  نهاية 
األخرى إلى الودائع التي بلغت 0.02 عام 2012 مقارنة مبعّدل صفر 
ومجموع  الودائع  إلى  النقد  نسبة  بقاء  من  الرغم  على   2011 عام 

االحتياطي إلى الودائع على حالها مقارنة بالعام السابق.

تطّورات السياسة النقدّية

اليورو  منطقة  في  التطّورات  بشأن  املخاوف  تزايد  خلفّية  على 
استمّر   ،2012 ع��ام  خ��الل  العاملي  االن��ت��ع��اش  بعرقلة  ه���ّددت  التي 
مصرف قطر املركزي في حتقيق هدفه الرئيسي املتمّثل في احلفاظ 
على ربط سعر الصرف وحتقيق االستقرار النقدي واملالي. وفي هذا 
خالل  احمللي  للتضّخم  نسبياً  املنخفضة  املستويات  منحت  اإلط��ار، 
العام فرصة االستمرار بتطبيق نظام سعر فائدة ميّسر. وفقاً لذلك، 

بقيت أسعار الفائدة الرئيسّية على حالها خالل العام.

على  القائمة  سياسته  تطبيق  امل��رك��زي  قطر  م��ص��رف  واص���ل 
حذر  بشكل  الكلّية  االحترازّية  السالمة  ألدوات  احلكيم  االستخدام 
املخاطر  تخفيف  ط��ري��ق  ع��ن  للبنوك  العمومّية  ع��ّززامل��ي��زان��ّي��ة  مم��ا 
دون  منظم  بشكل  االئتمان  منو  وتشجيع  املالي  النظام  تواجه  التي 
املساس بجودته. في هذا اإلطار، لعبت أدوات السالمة االحترازّية 
النقدي  االستقرار  تعزيز  في  النقدية  للسياسة  مكماًل  دوراً  الكلّية 

واملالي )إطار 2(.
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Box No. (2) 
The Macro Prudential Toolkit 

The objective of macro prudential policy is to target the 
sources of systemic risk through prudential instruments 
thereby securing the financial system .In this regard, 
macro prudential policy needs to closely interact and 
coordinate with other spheres of public policy as the 
latter have an impact on systemic risk. For example, the 
stance of monetary policy can affect the risk appetite of 
economic agents while fiscal policy and public debt can be 
an important source of vulnerability for the financial sector. 
On the other hand, macro prudential policy interventions 
have macroeconomic effects. For example, an increase in 
capital requirements during a credit boom may dampen 
aggregate demand.

Given these inter linkages; effective macro prudential 
frameworks require institutional arrangements and 
governance structures tailored to country-specific features. 
Although there are no widely agreed and comprehensive 
list of macro prudential policy instruments, they can be 
broadly categorized into three groups: (i) tools seeking 
to influence lenders’ behavior, such as cyclical capital 
requirements, leverage ratios, or dynamic provisioning; 
(ii) tools focusing on borrowers’ behavior, such as ceilings 
on loan-to-value ratios (LTVs) or on debt-to-income ratios 
(DTIs); and (iii) tools for management of capital flows.

Cyclical capital ratio requirements force banks to hold 
more capital in good times so as to build buffers against 
losses in bad times. In principle, cyclical requirements 
can smooth a boom or restrict credit growth as well as 
limit the adverse effects of a bust afterward. Dynamic 
provisioning can do the same by forcing banks to build 
an extra buffer of provisions in good times to help cope 
with losses if and when bad times occur. On the efficacy 
of these instruments, cross-country evidence suggests 
that although tighter capital requirements and dynamic 
provisioning have typically not been able to fully prevent 
credit and real estate booms, they have curbed the growth 
of specific category of exposures such as foreign exchange-
denominated loans.

 إطار رقم )2(

مجموعة األدوات اخلاصة بالسالمة االحترازّية الكلّية

إلى  الكلّية  االح��ت��رازّي��ة  بالسالمة  اخل��اص��ة  السياسة  ت��ه��دف 
التحوطّية  األدوات  خالل  من  النظامّية  املخاطر  مصادر  استهداف 
اخلاصة  السياسة  اإلط��ار، حتتاج  ه��ذا  وف��ي  املالي.  النظام  لتأمني 
مع  والتنسيق  وثيق  بشكل  التفاعل  إلى  الكلّية  االحترازّية  بالسالمة 
املجاالت األخرى للسياسة العامة التي تؤّثر على املخاطر النظامّية. 
فعلى سبيل املثال، ميكن للموقف اخلاص بالسياسة النقدّية أن يؤّثر 
أن  ميكن  بينما  املخاطرة  على  االقتصاد  في  املشاركني  إقبال  على 
تشّكل السياسة املالية والدين العام مصدرضعف للقطاع املالي. من 
ناحية أخرى، تترك تدّخالت السياسة اخلاصة بالسالمة االحترازية 
الكلية أثراً على االقتصاد الكلي. فقد حتّد الزيادة في متطلبات رأس 

املال على سبيل املثال خالل طفرة االئتمان من الطلب الكلي.

نظراً لهذه الروابط، تتطلّب أطر العمل الفعالة اخلاصة بالسالمة 
االحترازّية الكلّية ترتيبات مؤسسية وهياكل حوكمة مصّممة خصيصاً 
مليزات البلد. ورغم عدم وجود قائمة شاملة متفق عليها في ما يتعلق 
بأدوات السياسة اخلاصة بالسالمة االحترازّية الكلّية، ميكن تصنيف 
على  للتأثير  تسعى  أدوات  )أ(  مجموعات:  ثالث  في  األدوات  هذه 
الرفع  نسب  أو  الدورية  امل��ال  رأس  متطلبات  مثل  املقرضني  سلوك 
سلوك  على  ترّكز  أدوات  )ب(  الديناميكّية؛  املخصصات  أو  املالي 
نسب  أو  القيمة  إل��ى  القرض  نسب  على  السقوف  مثل  املقترضني 

الدين إلى الدخل؛ و)ج( أدوات إلدارة تدفقات رأس املال.

البنوك  على  ال��دوري��ة  البنك  رأس��م��ال  نسبة  متطلبات  وتفرض 
االحتفاظ بنسبة أكبر من رأس املال في األوقات اجليدة، وذلك خللق 
وم��ن حيث  العصيبة.  األوق���ات  في  اخلسائر  احلماية ضد  من  ن��وع 
منو  من  احل��د  أو  الطفرة  تسهيل  ال��دوري��ة  للمتطلبات  املبدأ، ميكن 
االئتمان، فضاًل عن احلد من اآلثار السلبية للكساد الذي ميكن أن 
يحدث بعد ذلك. وميكن للمخصصات الديناميكّية أن تفعل الشيء 
نفسه من خالل إجبار البنوك على االحتفاظ مبخصصات إضافّية 
تأتي  للمساعدة على مواجهة اخلسائر عندما  األوق��ات اجليدة  في 
يتعلّق بفعالية هذه  ذل��ك(. أما في ما  العصيبة )إن حصل  األوق��ات 
األدوات، فتشير األدلة اخلاصة بالبلدان املختلفة إلى أنه على الرغم 
لم  الديناميكّية  واملخصصات  امل��ال  رأس  متطلبات  تشديد  أّن  من 
العقارّية،  والطفرة  االئتمان  زيادة  من  من احلد  كامل  بشكل  تتمّكن 
القروض  للمخاطر مثل  التعرض  أنها كبحت منو فئة معينة من  إال 

بالعمالت األجنبّية.
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Limits on LTV and DTI are aimed at preventing the 
buildup of vulnerabilities on the borrower side by reducing 
bankruptcies and foreclosures. Existing evidence suggests 
that these measures are effective. For instance, during 
episodes of rising real estate prices, limits on LTV and DTI 
reduce the incidence of credit booms and decrease the 
probability of financial distress.

As instruments of management of capital flows, capital 
controls are aimed at mitigating risks emanating from 
volatile flows. In recent years, the IMF has argued that the 
use of these tools can be appropriate, particularly when 
such flows pose a threat to financial or macroeconomic 
stability. Although evidence on the efficacy of such controls 
remains inconclusive, one common inference is that capital 
controls affect the composition of flows but not their level, 
i.e., they can slow down portfolio inflows and restrict 
exchange rate appreciation.

Macro prudential policy can also involve regulation 
of markets and extend to entities in the shadow banking 
sector. In addition, systemic risk can emerge in reaction to 
financial innovation or regulations. Therefore, the macro 
prudential toolkit would have to continuously adjust and 
evolve over time.

Reference
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Rethinking Macro Policy II: Getting Granular, IMF Staff 
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وتهدف القيود املفروضة على نسب القرض إلى القيمة ونسب 
الدين إلى الدخل إلى منع تراكم نقاط الضعف في اجلانب املقترض 
الرهن. وتشير األدلة  عن طريق احلد من حاالت اإلف��الس وحبس 
القائمة إلى أن هذه اإلجراءات فّعالة. فعلى سبيل املثال، عند ارتفاع 
أسعار العقارات، حتّد القيود املفروضة على نسب القرض إلى القيمة 
ونسب الدين إلى الدخل من حدوث طفرات في االئتمان وتقلل من 

احتمال حدوث ضائقة مالية.

وتهدف ضوابط رأس املال، بصفتها أدوات إلدارة تدّفقات رأس 
وفي  املتقلبة.  التدفقات  عن  الناجمة  املخاطر  من  احلد  إلى  امل��ال، 
هذه  استخدام  أن  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  أّك��د  األخ��ي��رة،  السنوات 
األدوات ميكن أن يكون مناسباً، والسّيما عندما تشّكل هذه التدّفقات 
الرغم  الكلي. وعلى  أو استقرار االقتصاد  املالي  لالستقرار  تهديداً 
من أن األدلة على فعالية هذه الضوابط ال تزال غير حاسمة، ميكن 
لكنها  التدفقات  بنية  على  تؤثر  امل��ال  رأس  ضوابط  أن  نستنتج  أن 
التدفقات اخلاصة  تبطئ  أن  أنها ميكن  أي  تؤّثر على مستواها،  ال 

باحملافظ وحتّد من ارتفاع سعر الصرف.

ميكن أن تنطوي السياسة اخلاصة بالسالمة االحترازّية الكلّية 
أيضاً على تنظيم األسواق ومتتد إلى كيانات القطاع املصرفي غير 
الرسمي. باإلضافة إلى ذلك، ميكن أن تنشأ املخاطر النظامية كرد 
مجموعة  على  يتعنّي  لذلك،  املالي.  التنظيم  أو  االبتكار  على  فعل 
باستمرار  التكّيف  الكلّية  االح��ت��رازّي��ة  بالسالمة  اخلاصة  األدوات 

والتطّور مع مرور الوقت.

املصادر
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In order to determine and ensure that the credit facilities 
are appropriately classified as per QCB regulations and 
coverage of provision is made by banks in conformity with 
International Financial Reporting Standards (IFRS) and 
QCB instructions, banks were instructed by the QCB to get 
the classification of credit facilities and determination of 
provision audited by external auditors annually before the 
end of each year. Banks were also advised to implement 
Basel III requirements pertaining to Liquidity Coverage 
Ratio, Net Stable Funding Ratio and Leverage Ratio and 
report them on a monthly basis.

During 2012, QCB Law number 33 of 2006 was 
repealed and replaced by QCB law number 13 of 2012 
by the Government to update and strengthen the legal 
underpinning of the regulatory framework in Qatar. QCB 
Law no 13 of 2012 provided the powers to the QCB to be 
the competent supreme authority regarding the regulation, 
development and supervision of payments, settlements 
and clearing systems in Qatar.  The new QCB Law also 
introduced important provisions addressing (i) the licensing 
and supervision of insurance businesses;             (ii) consumer 
protection and client confidentiality; (iii) protection of credit 
information; (iv) regulation of Islamic financial institutions; 
(v) mergers and acquisition of financial institutions and 
settlement of disputes; and (iv) imposition of penalties for 
illegal financial services activities.

Pursuant to changes in the law, the QCB, the Qatar 
Financial Markets Authority (QFMA) and the Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) would work 
together in a coordinated and mutually supporting manner 
in order to strengthen Qatar’s regulatory and financial 
infrastructure.  In line with this objective, the Governor 
of the QCB was named as a Chairman of the QFCRA and 
the QFMA Board, which is a step towards harmonizing the 
regulatory framework in the State.

As per the new QCB Law, a Financial Stability and Risk 
Control Committee (FSRC) would be constituted with the 
Governor of QCB as Chairman and the Deputy Governor as 
Vice-Chairman. It would also include the Chief Executives 
of Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA). The FSRC 
would (i) study emerging and potential risks of all financial 
services, operations, activities and markets and set out 
solutions and proposals; (ii) coordinate between regulatory, 
control and supervisory authorities in the State of Qatar and 
work on enhancing cooperation and information exchange 

من أجل حتديد وضمان تصنيف التسهيالت االئتمانّية بالشكل 
املناسب وفق لوائح مصرف قطراملركزي وتوفير املخصصات من قبل 
البنوك وفق املعاييرالدولّية للتقاريراملالّية )IFRS( وتعليمات مصرف 
قطراملركزي، أصدراملصرف تعليمات للبنوك للحصول على تصنيف 
للتسهيالت االئتمانّية وحتديد املخصصات املدققة من قبل املدققني 
اخلارجيني سنوياً قبل نهاية كل عام. كما طلب املصرف من البنوك 
تنفيذ متطلبات بازل  3 في ما يتعلّق بنسبة تغطية السيولة ونسبة 
على  عنها  واإلب��الغ  املالّية  الرافعة  ونسبة  املستقر  التمويل  صافي 

أساس شهري.

املركزي  قانون مصرف قطر  ألغت احلكومة  خالل عام 2012، 
رقم 33 لسنة 2006 ليحل محله القانون رقم 13 لعام 2012 لتحديث 
وتعزيز األساس القانوني لإلطار التنظيمي في دولة قطر. وقد منح 
قانون مصرف قطر املركزي رقم 13 لعام 2012 املصرف الصالحيات 
الالزمة ليكون السلطة العليا املختصة بتنظيم وتطوير ومراقبة نظم 
الدفع والتسويات واملقاصة في قطر. كما نّص قانون مصرف قطر 
يلي:  مبا  يختص  ما  في  هامة  أحكام  على  أيضاً  اجلديد  امل��رك��زي 
)أ( إصدار التراخيص واإلشراف على شركات التأمني، )ب( حماية 
املستهلك والسرية اخلاصة بالعمالء، )ج( حماية املعلومات االئتمانية، 
ال��دم��ج  عمليات  )ه����(  اإلس��الم��ي��ة،  امل��ال��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  تنظيم  )د( 
فرض  و)و(  املنازعات،  وتسوية  املالية  املؤسسات  على  واالستحواذ 

عقوبات على األنشطة اخلاصة باخلدمات املالّية غير املشروعة.

عماًل بالتعديالت التي طرأت على القانون، يقوم مصرف قطر 
املركزي وهيئة قطر لألسواق املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
بالعمل معاً بشكل منسق ودعم متبادل من أجل تعزيز البنية األساسّية 
التنظيمّية واملالّية في دولة قطر. ومتشياً مع هذا الهدف، مّت تعيني 
محافظ مصرف قطر املركزي رئيساً ملجلس إدارة هيئة تنظيم مركز 
يشّكل  مما  املالية،  لألسواق  قطر  هيئة  إدارة  ومجلس  للمال  قطر 

خطوة نحو توحيد اإلطار التنظيمي في الدولة.

تشكيل  اجل��دي��د،  قطراملركزي  مصرف  ق��ان��ون  مبوجب  سيتّم، 
مصرف  محافظ  برئاسة  املخاطر  ومراقبة  املالي  االستقرار  جلنة 
الرؤساء  ستشمل  كما  للرئيس.  نائباً  احملافظ  ونائب  قطراملركزي 
قطر  مركز  تنظيم  وهيئة  املالية  ل��ألس��واق  قطر  لهيئة  التنفيذيني 
)أ(  املخاطر  ومراقبة  االس��ت��ق��رارامل��ال��ي  جلنة  تقوم  وس��وف  للمال. 
والعمليات  اخلدمات  جميع  عن  الناشئة  احملتملة  املخاطر  بدراسة 
واألنشطة واألسواق املالية وتضع احللول واملقترحات؛ )ب( التنسيق 
بني السلطات التنظيمّية والرقابّية واإلشرافّية في دولة قطر والعمل 
و)ج(  امل��ؤس��س��ات،  ه��ذه  ب��ني  املعلومات  وت��ب��ادل  تعزيزالتعاون  على 



Monetary Developments and Liquidity Conditionsالتطورات النقدية ووضع السيولة

80Thirty Sixth Annual Report 2012 التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

between these institutions; and (iii) propose policies on 
regulation, control and supervision, financial services, 
operations, activities and markets. The committee would 
submit its recommendations and proposals to the Board of 
QCB for approval and implementation.

Liquidity Position

During 2012, domestic liquidity conditions were largely 
influenced by three distinct factors, namely (i) foreign 
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii) 
credit off-take. Foreign inflows in 2012 continued to remain 
high as a result of higher export earnings. The high level 
of government spending on infrastructure and capacity 
creation during the fiscal year 2012-13 further augmented 
systemic liquidity. As mentioned earlier, credit off-take 
from commercial banks continued to remain high in 2012 
reflecting large scale investment activities undertaken by 
the public sector.

Surplus liquidity position in the financial system 
increased towards the end of the year reflecting pick up 
in customer deposits and sustained inter-bank borrowings 
by banks from abroad. Despite the reduction in policy rates 
in various phases in 2010 and 2011, commercial banks 
continued to remain net borrowers in the international 
interbank market as domestic interest rates are still higher 
than international rates. The net interbank borrowings of 
commercial banks from abroad increased to QR 76 billion 
in December 2012 from QR 73.4 billion in December 2011 
although the incremental increase moderated from QR 18.1 
billion in 2011 to QR 2.5 billion in 2012. 

As of end-2012, total available liquidity increased to QR 
34.5 billion as compared with QR 19.8 billion at end-2011 
(Table 4-10). While net QMR deposits increased sharply as 
compared to end-2011, CDs were completely phased out 
as there were no fresh issuances during the year.

اقتراح السياسات اخلاصة بالتنظيم والرقابة واإلشراف واخلدمات 
والعملّيات واألنشطة واألسواق املالّية. وسوف تقّدم اللجنة توصياتها 
للموافقة  ق��ط��رامل��رك��زي  م��ص��رف  إدارة  مجلس  إل���ى  ومقترحاتها 

عليها وتنفيذها.

وضع السيولة

كبير  إلى حد  السيولة احمللّية خالل عام 2012  أوض��اع  تأّثرت 
ب( صافي  األجنبي،  النقد  تدفقات  أ(  هي  مختلفة،  عوامل  بثالثة 
التدّفقات  بقيت  وق��د  االئتمان.  في  ال��زي��ادة  ج(  احلكومي،  اإلنفاق 
بالعمالت األجنبّية عام 2012 مرتفعة نتيجة ارتفاع عوائد التصدير. 
كما أدى ارتفاع مستوى اإلنفاق احلكومي في السنة املالية 2012-

2013 الذي شّكل دفعة قوية لالستثمارات في البنية التحتّية وبناء 
القدرات مساعداً رئيسّياً لظروف السيولة في االقتصاد. وكما أشرنا 
في وقت سابق، حافظ االئتمان املمنوح من قبل البنوك التجارّية على 
مستويات عالية عام 2012مما يعكس األنشطة االستثمارّية الكبيرة 

التي يضطلع بها القطاع العام.

زاد فائض السيولة في النظام املالي في نهاية العام مما يعكس 
زيادة ودائع العمالء والقروض بني البنوك من قبل البنوك في اخلارج. 
الفائدة على عدة مراحل في عامي  وعلى الرغم من خفض أسعار 
في  املقترضني  صافي  من  التجارية  البنوك  بقيت  و2011،   2010
سوق ما بني البنوك الدولية ألّن أسعارالفائدة احمللية بقيت أعلى من 
املعّدالت الدولية. وارتفع صافي االقتراض بني البنوك التجارية من 
اخلارج ليصل إلى 76 مليار ريال قطري في ديسمبر 2012 مقارنة 
الرغم من  ديسمبر 2011 على  ري��ال قطري في  مليار  بنحو 73.4 
التراكمية من 18.1 مليار ريال قطري في 2011  الزيادة  انخفاض 

إلى 2.5مليار ريال قطري في عام 2012.

إلى  ليصل   2012 ع��ام  نهاية  في  املتاحة  السيولة  مجموع  زاد 
نهاية  ريال في  مليار  ب�نحو 19.8  ريال قطري مقارنة  مليار   34.5
عام 2011 )ج��دول 4-10(. وفي حني ارتفع صافي ودائ��ع عمليات 
السوق النقدي بشكل حاد باملقارنة مع نهاية عام 2011، مت التخلص 
التدريجي م��ن ش��ه��ادات اإلي���داع ف��ي غ��ي��اب أي إص����دارات جديدة 

خالل العام.
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Year-end

صافي ودائع
السوق النقدي*
QMR (Net)*

 شهادات
اإليداع
CDs

 أذون
اخلزانة

TBs

 االحتياطي
الإلزامي

RR

 فائض
االحتياطي

ER

 إجمالي
ال�صي�لة

Gross Liquidity

 السيولة
املتاحة

Available Liquidity نهاية العام

1 2 3 4 5 6 = (1+2+3+4+5) 7 = (6-4)

2010 64,046 4,010 0 14,611 5,177 87,844 73,233 2010م

2011 485 146 14,000 16,433 5,175 36,239 19,806 2011م

2012 8,870 0 21,000 21,061 4,649 55,580 34,519 2012م

RR: required reserves     ER: excess reserves

*QMR Deposit - QMR Lending * ودائع السوق النقدي – إقراض السوق النقدي

Table (4-10)
Liquidity Position QR Million  مليون ريال قطري

جدول رقم )10-4(
 وضع  السيولة

In addition to the QMR deposit facility and CDs, 
structural liquidity in the financial system was also 
managed through the monthly auctions of T-Bills. During 
2012, a total of QR 48 billion T-Bills of various maturities 
were issued while QR 41 billion matured (Table 4-11). As a 
result, the outstanding stock of T-Bills amounted to QR 21 
billion at the end of 2012.

اإلي��داع،  وشهادات  لإليداع  النقدي  السوق  آلية  إلى  باإلضافة 
مّتت إدارة السيولة الهيكلّية من خالل املناقصات الشهرّية على أذون 
ريال  اخل��زان��ة. ففي ع��ام 2012، مّت إص��دار ما مجموعه 48 مليار 
في حني  املختلفة  االستحقاق  آج��ال  ذات  اخلزانة  أذون  من  قطري 
استحّقت أذون بقيمة 41 مليار ريال قطري )جدول 4-11(. ونتيجة 
نهاية  في  ري��ال قطري  مليار   21 القائمة  األذون  قيمة  بلغت  لذلك، 

عام 2012.

Table (4-11)
Treasury Bills

جدول رقم )11-4(
أذون الخزانة

Item

بامللي�ن ريال قطري

QR Million البيان

2011 2012

T-Bills Issued         24,000 48,000 الأذون ال�صادرة         

   (i) 91-day 16,000 24,000 1 - 91 ي�م

   (ii) 182-day 4,000 12,000 2 - 182 ي�م

   (iii) 273-day 4,000 12,000 3 - 273 ي�م

T-Bills Matured   10,000 41,000 الأذون امل�صتحّقة   

   (i) 91-day 10,000 24,000 1 - 91 ي�م

   (ii) 182-day 0 10,000 2 - 182 ي�م

   (iii) 273-day 0 7,000 3 - 273 ي�م

T-Bills Outstanding (year-end) 14,000 21,000 الأذون القائمة يف نهاية العام
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QMR Transactions

QMR deposit transactions increased sharply during the 
year as banks preferred to park surplus liquidity with the 
QCB. Daily average deposit transactions increased from QR 
1.5 billion in January to QR 4.9 billion in December 2012. 
Banks, however, did not avail the QMR lending facility 
(including auto-clearing loan) in any significant manner, 
although it increased towards the year-end after a decline 
during May-October 2012.  Consequently, net QMR deposit 
transactions were high during the year reflecting the 
comfortable liquidity situation (Table 4-12). There was one 
instance of repo transaction in March 2012.

عمليات السوق النقدي القطري

شهدت ودائع عملّيات السوق النقدي القطري زيادة حادة خالل 
العام حيث فّضلت البنوك االحتفاظ بالسيولة الفائضة لدى مصرف 
قطر املركزي. وزاد املتوسط اليومي لودائع عمليات السوق من 1.5 
ري��ال قطري في  مليار  إلى 4.9  يناير  ري��ال قطري في شهر  مليار 
ديسمبر 2012. ومع ذلك، لم تستفد البنوك من تسهيالت القروض 
املقاّصة  ق���روض  ذل��ك  ف��ي  )مب��ا  النقدي  ال��س��وق  آل��ي��ة  عبر  املتاحة 
اإللكترونّية( بشكل كبير، على الرغم من أنها زادت إلى حّد ما في 
نهاية العام بعدما انخفضت من شهر مايو إلى أكتوبر 2012. ونتيجة 
خالل  القطري  النقدي  السوق  عملّيات  ودائ��ع  ارتفع صافي  لذلك، 
العام بشكل عكس وضع السيولة املريحة )جدول 4-12(. كما كانت 
شهر  في  )الريبو(  الشراء  إع��ادة  عمليات  من  واح��دة  عملّية  هناك 

مارس 2012.

Table (4-12) 
QMR Transactions in 2012

QR Million     مليون ريال قطري

جدول رقم )12-4( 
عمليات السوق النقدي القطري خالل عام 2012م

Period

اإليداع
Deposits

اإلقراض 
Loans

الصافي
Net

الفرتة

القيمة

Value
املتو�سط اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�سط اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�سط اليومي

Daily Average

January 46,524.8 1,500.8 606.5 19.6 45,918.3 1,481.2 يناير

February 45,336.8 1,563.3 638.0 22.0 44,698.8 1,541.3 فرباير

March 46,244.7 1,491.8 2,057.1 66.4 44,187.6 1,425.4 مار�س

April 63,004.8 2,100.2 1,444.9 48.2 61,559.9 2,052.0 اأبريل

May 138,391.6 4,464.2 1,973.9 63.7 136,417.7 4,400.6 مايو

June 142,669.0 4,755.6 805.1 26.8 141,863.9 4,728.8 يونيو

July 146,117.6 4,713.5 1,257.0 40.5 144,860.6 4,672.9 يوليو

August 121,714.7 3,926.3 478.4 15.4 121,236.3 3,910.8 اأغ�سط�س

September 125,544.7 4,184.8 254.6 8.5 125,290.1 4,176.3 �سبتمرب

October 118,097.6 3,809.6 226.2 7.3 117,871.4 3,802.3 اأكتوبر

November 134,546.4 4,484.9 660.8 22.0 133,885.6 4,462.9 نوفمرب

December 151,309.0 4,880.9 1,684.1 54.3 149,624.9 4,826.6 دي�سمرب

Average 2012 106,625.1 3,489.7 1,007.2 32.9 105,617.9 3,456.8 متو�سط �سنة 2012

Average 2011 133,828.1 4,386.5 617.1 20.1 133,211.0 4,366.4 متو�سط �سنة 2011

Change: التغرّي:    

Value -27,202.9 -896.8 390.1 12.8 -27,593.0 -909.6 القيمة

% -20.3 -20.4 63.2 63.4 -20.7 -20.8 %

Note: Loans do not include Repo Transactions                                                                                                              مالحظة: ال  تتضّمن  القروض عمليات الريبو
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Interest Rates

During 2012, complex challenges confronting the 
global economy in an increasingly uncertain environment 
reflected in global interest rate movements. Business 
confidence, affected by banking fragilities and financial 
market uncertainties, along with fiscal austerity measures 
adversely weighed on growth prospects of advanced 
economies (AEs). Lower than anticipated growth in AEs 
coupled with a string of rating downgrades of euro area 
sovereigns and banks impinged on growth of emerging 
and developing economies (EDEs) through trade, finance 
and confidence channels. As inflation in many countries 
moderated significantly during the year, central banks 
exercised greater monetary flexibility to address growth 
concerns (Box No.3).

أسعار الفائدة

خالل عام 2012، واجه االقتصاد العاملي حتديات معّقدة في بيئة 
يتعلق بتحّركات أسعار  يتزايد فيها عدم االستقرار والسّيما في ما 
الفائدة العاملّية. وقد ألقى تراجع الثقة باألعمال التجارية التي تأثرت 
بالهشاشة املصرفية  ومشاعر عدم اليقني التي هيمنت على األسواق 
آفاق  على  بثقله  املالي،  التقشف  تدابير  مع  جنب  إلى  جنباً  املالية، 
النمو في االقتصادات املتقدمة. وقد انعكس تراجع النمو املتوقع في 
االقتصادات املتقدمة، فضاًل عن خفض تصنيف سلسلة طويلة من 
والنامية  الناشئة  االقتصادات  منو  على  اليورو،  منطقة  في  البنوك 
وذلك من خالل التجارة والتمويل وقنوات الثقة. ومع االعتدال الكبير 
مارست  العام،  البلدان خالل  من  العديد  في  التضّخم  شهده  الذي 
البنوك املركزّية قدراً أكبرمن املرونة النقدّية للتصدي للمشاكل التي 

تواجه النمو )إطار 3(.

Box No. (3)

Global Policy Environment 

Towards the beginning of 2012, policy rates were 
reduced by Indonesia, India and China – the latter also 
lowering the reserve requirement ratio. Among major 
AEs, the European Central Bank (ECB) reduced its policy 
rate in July. Explicit forward guidance was also given by 
the US Federal Reserve as it committed to keep interest 
rates at exceptionally low levels until at least the middle 
of 2015.In the second half of the year, rate reductions were 
announced by several AEs (Australia, Czech Republic and 
Korea) and EDEs (Brazil, Philippines, Russia, South Africa 
and Thailand) to revive growth. In order to stimulate 
spending and investments, some of these countries also 
introduced macro-prudential measures to encourage bank 
lending. Among AEs, the Bank of England (BoE) took some 
innovative measures to encourage bank lending and ease 
access to wholesale credit.

During the year, many central banks in AEs continued 
with quantitative easing (QE). The Federal Reserve 
announced QE3 in September through which it committed 
to purchase mortgage-backed securities, consider 
additional asset purchases, and employ other policy tools 
until economic conditions improved. It also decided to 
extend “Operation Twist” (launched in September 2011) 
till December 2012 whereby the Fed sold short-term and 

 إطار رقم )3(

البيئة السياسّية العاملّية

في بداية عام 2012، مت تخفيض أسعارالفائدة من قبل اندونيسيا 
والهند والصني – وقد قامت الصني أيضاً بخفض نسبة االحتياطي 
الرئيسّية، خّفض  املتقّدمة  االقتصادات  بني  ومن  للبنوك.  اإللزامي 
البنك املركزي األوروب��ي سعر الفائدة الرسمي في شهر يوليو. كما 
من خالل  استباقّية  توجيهات  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  قّدم 
التزامه بإبقاء أسعارالفائدة بشكل استثنائي عند مستويات منخفضة 
حتى منتصف عام 2015 على األقل. و في النصف الثاني من العام 
وجمهورية  )أستراليا  املتقدمة  االقتصادات  من  العديد  أعلن  حيث 
الفلبني،  )البرازيل،  والنامية  الناشئة  واالقتصادات  وكوريا(  التشيك 
إلنعاش  الفائدة  أسعار  وتايلندا( عن خفض  أفريقيا  جنوب  روسيا، 
النمو. كما قام بعض هذه البلدان باعتماد التدابير اخلاصة بالسالمة 
على  للتحفيز  البنوك  قبل  من  اإلق��راض  لتشجيع  الكلّية  االحترازية 
قام  املتقدمة،  االقتصادات  اإلنفاق وتشجيع االستثمارات. ومن بني 
بنك اجنلترا باتخاذ بعض التدابيراملبتكرة لتشجيع اإلقراض املصرفي 

وتسهيل احلصول على االئتمان باجلملة.

وق���د واص��ل��ت ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن االق��ت��ص��ادات 
املتقدمة خالل العام تطبيق التيسير الكمي. وفي شهر سبتمبر، أعلن 
من خالل  الكمي3  التيسير  إج��راءات  تطبيق  الفيدرالي  االحتياطي 
مسألة  في  والنظر  العقاري  بالرهن  املضمونة  املالية  األوراق  شراء 
شراء أصول إضافية، واعتماد أدوات السياسة النقدية األخرى حتى 
ب��األداة  العمل  متديد  قّررأيضاً  كما  االقتصادية.  الظروف  تتحسن 
 Operation مصطلح  عليها  يطلق  التي  السندات  لشراء  التبادلية 
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bought long-term paper to drive down long-term interest 
rates. The ECB launched its outright monetary transactions 
(OMT) program in September by purchasing sovereign 
bonds issued by member states from the secondary market. 
The BoE and the Bank of Japan (BoJ) also increased their 
asset purchase programme. 

In order to prevent the sovereign debt problems of the 
euro area from derailing global recovery, several measures 
were taken in a coordinated approach to restore market 
confidence. First, the ECB injected huge amount of liquidity 
under its long-term refinancing operations (LTRO). Second, 
the European Council decided to establish (i) a single 
supervisory mechanism involving the ECB; (ii) the European 
Stability Mechanism (ESM); and (iii) consider plausible 
direct re-capitalization of banks. Third, the ECB committed 
to defend and preserve the euro at any cost. Finally, the 
euro area finance ministers empowered the ECB to be the 
common bank supervisor from 2014. They also approved 
aid to Spanish banks while agreeing upon a deal to again 
restructure Greece’s debt. As a result of these measures, 
financial market sentiments improved considerably 
in the last quarter of the year despite a fragile global 
growth outlook.

Reference

International Monetary Fund (2012), World Economic 
Outlook, April and October.

Since the global financial crisis, the QCB has acted 
independently of the Federal Reserve in view of domestic 
macroeconomic conditions despite the dollar-peg on 
the exchange rate. During 2012, however, the QCB did 
not change policy rates. As a result, the interest rate 
differential between the QCB deposit rate (QCBDR) and the 
targeted Federal Funds Rate also remained unchanged.

Despite higher monetary expansion and sustained 
credit demand, stable inflation along with comfortable 
liquidity position helped in maintaining low interest rates 
in various segments of the financial market. In the money 

)التي بدأ تطبيقها في سبتمبر 2011( حتى ديسمبر 2012   Twist
حيث باع االحتياطي الفيدرالي سندات قصيرة األجل مقابل سندات 
طويلة األجل من أجل خفض أسعار الفائدة الطويلة األجل. وأطلق 
البنك املركزي األوروبي برنامج معامالت النقد الصريح )OMT( في 
الدول  تصدرها  التي  السيادّية  السندات  ش��راء  خالل  من  سبتمبر 
األعضاء في منطقة اليورو من السوق الثانوّية. كما عزز بنك اليابان 

املركزي السقف اخلاص ببرنامج شراء األصول.

من  اليورو  منطقة  في  السيادّية  الديون  مشاكل  منع  أجل  ومن 
عرقلة االنتعاش العاملي، مّت اتخاذ عدة تدابير في إطار نهج منّسق 
بضّخ  أوالً  األوروب��ي  املركزي  البنك  قام  فقد  السوق.  ثقة  الستعادة 
 .)LTRO( األجل  الطويلة  التمويل  إعادة  مبلغ هائل مبوجب عمليات 
كما قرراملجلس األوروبي ثانياً وضع )أ( آلية إشرافية واحدة تتضّمن 
 ،)ESM( آلية االستقرار املالي األوروبي )البنك املركزي األوروبي، )ب
و)ج( النظر في إعادة رسملة البنوك بشكل مناسب ومقبول. كما عّبر 
استقرار  على  باحلفاظ  التزامه  عن  ثانياً  األوروب��ي  املركزي  البنك 
البنك  ال��ي��ورو  منطقة  مالية  وزراء  منح  أخ��ي��راً،  ثمن.  ب��أي  ال��ي��ورو 
املشترك من عام  بنك اإلش��راف  بصفته  تفويضاً  األوروب��ي  املركزي 
2014 ووافقوا أيضاً على مساعدة البنوك اإلسبانية كما وافق   قادة 
اإلحتاد األوروبي  على اتفاق إلعادة هيكلة ديون اليونان. نتيجة لهذه 
اإلجراءات، حتّسنت  األجواء في السوق املالّية بشكل كبير في الربع 

األخير من العام على الرغم من توقعات النمو العاملي الهّشة.

املرجع

ال��ع��امل��ي،  آف����اق االق��ت��ص��اد  ال���دول���ي )2012(،  ال��ن��ق��د  ص��ن��دوق 
أبريل وأكتوبر.

املالية  األزمة  اندالع  منذ  قراراته،  املركزي  اتخذ مصرف قطر 
أوضاع  ضوء  في  الفدرالي  االحتياطي  عن  مستقل  بشكل  العاملية، 
االقتصاد الكلي احمللي على الرغم من ربط الريال القطري بالدوالر 
األمريكي في ما يتعلق بسعر الصرف. وخالل عام 2012، لم يجر 
نتيجة  الرسمية.  الفائدة  معدالت  على  تعديل  أي  املركزي  املصرف 
لذلك، بقي فارق سعر الفائدة بني سعر فائدة املصرف على الودائع 
وسعر الفائدة املستهدف على األموال من قبل االحتياطي الفيدرالي 

دون تغيير.

على  الطلب  واستمرار  النقدي  التوسع  ازدي��اد  من  الرغم  على 
على  املريحة  السيولة  وأوض��اع  التضّخم  استقرار  ساعد  االئتمان، 
من  مختلفة  قطاعات  في  املنخفضة  الفائدة  أسعار  على  احلفاظ 
السوق املالّية فقد ظلت أسعار الفائدة بني البنوك لليلة واحدة في 
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market, overnight interbank interest rates remained range-
bound (Table 4-12). The overnight rate was placed in the 
range of 0.73-0.78% in 2012 as compared with the range 
of 0.21-1.29% in 2011; witnessing lower volatility than in 
the previous year. Interbank interest rates increased at the 
lower end while declining at the higher end of the maturity 
spectrum in 2012 as compared with 2011.

During the major part of 2012, stability in the interbank 
rate was attributed to comfortable liquidity conditions. As 
a result, the overnight rate remained closely aligned to the 
QCBDR during the year (Figure No. 4-6).

سوق املال تتراوح ضمن نطاق محّدد )جدول 4-12(، فقد تراوح سعر 
الفائدة لليلة واحدة بني 0.73 و0.78% في عام 2012 باملقارنة مع 
نطاق 0.21 و1.29% في عام 2011؛ حيث شهدت تقلبات أقل مما 
كانت عليه في العام السابق. كما ازدادت أسعار الفائدة بني البنوك 
لآلجال القصيرة رغم انخفاضها بالنسبة إلى اآلجال الطويلة في عام 

2012 باملقارنة مع عام 2011.

يُعزى استقرار معدالت سعر الفائدة بني البنوك في جزء كبير 
من عام 2012 إلى أوضاع السيولة اجلّيدة. نتيجة لذلك، بقي سعر 
الودائع  على  املصرف  فائدة  لسعر  موازياً  واح��دة  ليلة  ملدة  الفائدة 

خالل العام )شكل 6-4(.

Indicator 2012 2011 امل�ؤ�صر

Average Overnight Rate (%) 0.76 0.46 سعر فائدة اإلقراض املرجح لليلة واحدة )%(
Overnight Rate Range (%) 0.73-0.78 0.21-1.29 نطاق سعر فائدة اإلقراض لليلة واحدة )%(
Volatility in Overnight Rate* 2.2 68.7 معدل التقلب في سعر فائدة اإلقراض لليلة واحدة *

Inter-bank Rate Range (%) 0.73-2.42 0.21-2.67 نطاق أسعار الفائدة بني البنوك )%(

Table (4-12)
Inter-Bank Market (Average of the Months)

جدول رقم )12-4(
 سوق ما بين البنوك )المتوّسط الشهري(

*Coefficient of Variation *معامل االختالف

Figure No. (4-6)
Policy Rates and the 
Overnight Rate

شكل رقم )6-4(

سعر الفائدة الرسمي وسعر فائدة 

اإلقراض لليلة واحدة

QMRL QMRD Overnight
�سعر االإقرا�س سعر اإليداع ليلة واحدة
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In the money market, a noteworthy market-development 
initiative of the QCB during 2012 was the introduction of 
Qatar interbank offered rate (QIBOR) on May-6, aimed at 
further developing the interbank market in Qatar. Interbank 
rate fixings are used worldwide to provide a daily reference 
point for banks borrowing unsecured funds from other banks 
in the local wholesale banking market. The introduction of 
the QIBOR was a major milestone in promoting a more liquid 
and transparent interbank money market. A deep and liquid 
money market is an important precursor in developing the 
interest rate channel of monetary transmission (Box No. 4).

جتدر اإلشارة إلى أّن مصرف قطر املركزي اتخذ مبادرة هامة 
خالل عام 2012 متّثلت في إطالق مؤّشر قطر ألسعار فائدة اإلقراض 
بني البنوك )QIBOR( في سوق املال في 6 مايو 2012 وذلك لتطوير 
سوق مابني البنوك في قطر. وتستخدم مؤّشرات أسعار الفائدة بني 
للبنوك  يومّية  لتوفيرنقطة مرجعّية  أنحاءالعالم  البنوك في مختلف 
التي تقوم باقتراض األموال غيراملضمونة من بنوك أخرى في السوق 
املؤّشر  هذا  إطالق  ويعتبر  باجلملة.  تتعامل  التي  احمللّية  املصرفّية 
البنوك. أكثر سيولة وشفافية بني  لتعزيز سوق مال  رئيسّية  خطوة 

وتعتبر سوق املال التي تتسم بالعمق والسيولة شرطاً هاماً في تطوير 
قناة أسعار الفائدة لنقل تغّيرات السياسة النقدية )إطار رقم 4(.

Box No. (4) 
Importance of Money Markets 

The money market is an essential component of 
the financial system as it is the fulcrum of monetary 
operations conducted by the central bank in its pursuit 
of policy objectives. It is a market for short-term funds 
with maturity ranging from overnight to one year and 
includes financial instruments that are deemed to be close 
substitutes of money. Money market is also the first link 
in the transmission mechanism of monetary policy as it 
redistributes the liquidity provided by central banks across 
other financial market segments. Thus, efficient functioning 
of the money market is an important prerequisite for the 
effectiveness of monetary policy.

From the perspective of efficient monetary management, 
the key objective of the central bank is to ensure closer 
alignment of the key policy rate and the overnight money 
market rate. As excessive money market volatility could 
deliver confusing signals to market participants about 
the intent of policy, it is critical to ensure orderly market 
behavior. When money markets do not function smoothly, it 
poses considerable risks for monetary policy and financial 
stability, with potentially severe adverse consequences for 
the real economy. While illiquidity in the money market 
severs the chain of monetary policy transmission, it can 
threaten financial stability by disrupting the payments and 
settlement system through heightened default risk. As 
maturity mismatches are an inherent source of liquidity 
risk in day-to-day banking activities, deep and liquid money 
markets insure banks against the risk of illiquidity.

 إطار رقم )4(

أهمية أسواق املال

تشّكل سوق املال عنصراً أساسّياً من النظام املالي حيث تعتبر 
نقطة ارتكاز العمليات النقدية التي يجريها البنك املركزي في سعيه 
لتحقيق أهداف السياسة. كما تعتبر سوقاً لألموال القصيرة األجل 
واحدة  وسنة  واح��دة  ليلة  بني  تتراوح  التي  االستحقاق  فترات  ذات 
وتشمل األدوات املالية التي تعتبر بدياًل عن املال. وتشّكل سوق املال 
توزيع  تعيد  ألنها  النقدية  السياسة  انتقال  آلية  في  أول صلة  أيضاً 
السوق  قطاعات  جميع  على  املركزية  البنوك  توّفرها  التي  السيولة 
املالية األخرى. وبالتالي، تعتبر كفاءة أداء سوق املال شرطاً مسبقاً 

مهماً بالنسبة إلى فعالّية السياسة النقدّية.

الهدف  يكمن  بكفاءة،  النقدية  السياسة  ب���إدارة  يتعلق  ما  وف��ي 
األساسي للبنك املركزي في ضمان االتساق الوثيق بني سعر الفائدة 
الرئيسي ومعدل سوق املال لليلة واحدة. ومبا أّن التقلبات املفرطة 
في سوق املال ميكن أن تعطي إشارات مربكة للمشاركني في السوق 
حول القصد من السياسة، يعتبر ضمان السلوك املنّظم للسوق أمراً 
بالغ األهمية. وعندما ال تعمل أسواق املال بشكل سلس، فهي تنطوي 
على مخاطر جمة بالنسبة إلى السياسة النقدية واالستقرار املالي، 
مع عواقب محتملة ضارة ووخيمة على االقتصاد احلقيقي. ومبا أّن 
نقص السيولة في سوق املال تقطع سلسلة انتقال السياسة النقدية، 
ميكن ان يهّدد هذا النقص االستقرار املالي من خالل تعطيل نظام 
الدفع والتسويات بسبب تزايد مخاطر التخلف عن السداد. ومبا أّن 
عدم التطابق في آجال االستحقاق يشّكل مصدراً رئيسياًّ من مخاطر 
السيولة التي تواجه األنشطة املصرفية اليومية، تشّكل أسواق املال 

العميقة والسائلة ضمانة للبنوك ضد مخاطر نقص السيولة.
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Efficient monetary policy transmission hinges on the 
stability of money market rates. In this regard, central bank 
standing facilities play an important role in containing short-
term volatility of the overnight interest rate. International 
evidence shows that the width of the standing facilities 
corridor affects commercial banks’ day-to-day liquidity 
management and the volatility of the overnight rate. In 
particular, the width of the corridor significantly influences 
interbank market behavior as a wider corridor results in 
greater turnover in the interbank market but higher volatility 
in the short-term interest rate while reducing the size of 
the central bank’s balance sheet through lower recourse to 
its standing facilities.

Reference

Bindseil, U., and J., Jablecki, (2011): The optimal width 
of the central bank standing facilities corridor and banks’ 
day-to-day liquidity management, ECB Working Paper 
1350, June.

يتوّقف انتقال السياسة النقدية بشكل مالئم على استقرار أسعار 
سوق املال. وفي هذا اإلطار، تلعب تسهيالت البنك املركزي الدائمة 
دوراً هاماً في احتواء التقلبات القصيرة األجل في أسعار الفائدة لليلة 
الدائمة  التسهيالت  أن نطاق هامش  الدولية  األدل��ة  وتؤكد  واح��دة. 
يؤثر على إدارة السيولة بشكل يومي في البنوك التجارية، باإلضافة 
إلى تقلبات املعدل لليلة واحدة. ويؤثر نطاق هامش التسهيالت على 
وجه اخلصوص تأثيراً كبيراً على أداء سوق ما بني البنوك باعتبار 
أّن اتساع نطاق هامش التسهيالت يزيد من حجم األعمال في سوق 
ما بني البنوك ولكنه يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار الفائدة على 
من  املركزي  للبنك  العمومية  امليزانية  حجم  وخفض  القصير  املدى 

خالل احلد من اللجوء إلى التسهيالت الدائمة.

املصدر

األمثل  الهامش  نطاق   :)2011(  J.، Jablecki و   Bindseil، U
لتسهيالت البنك املركزي الدائمة وإدارة السيولة في البنوك بشكل 

يومي، ورقة عمل البنك املركزي األوروبي 1350، يونيو.

The QCB, in collaboration with Bloomberg, launched 
the QIBOR fixings with a view to develop a more active 
interbank market in Qatar.  At present, QIBOR fixing is 
based on offer rates quoted by a panel of 10 banks. At 
10:00 AM on each morning, the participating banks provide 
an indicative rate for inter-bank borrowing in Qatari Riyal. 
After removing the outliers, an average of the remaining 
rates are taken and published on the QCB website as well 
as in Bloomberg on a daily basis. QIBOR fixings are publicly 
available for 8 different tenures ranging from overnight to 
one year for each business day. The QIBOR rates available 
in the morning played an important guiding role for banks 
in determining interbank rates. As a result, the QIBOR rate 
has reflected close co-movement with the interbank rate in 
the overnight segment since its introduction (Table 4-13).

مؤّشر  بإطالق  بلومبرج،  مع  بالتعاون  قطراملركزي،  مصرف  ق��ام 
قطر ألسعار فائدة اإلقراض بني البنوك )QIBOR( في خطوة تهدف إلى 
تشجيع وتعزيز نشاط سوق ما بني البنوك في دولة قطر. ويستند مؤّشر 
QIBOR حالياً إلى معّدالت العرض التي توّفرها مجموعة تضّم 10بنوك. 
البنوك املشاركة  ي��وم، تقوم  وفي متام الساعة 10:00 صباحاً من كل 
بتوفير معدل إرش��ادي لالقتراض بني البنوك بالريال القطري. وبعد 
حذف القيمتني املتطرفتني، يتم اعتماد متوسط املعدالت الباقية ويتّم 
نشرها على موقع املصرف وموقع بلومبرج بشكل يومي. وتكون معدالت 
QIBOR متاحة للجمهور ل�ثمانية فترات مختلفة تتراوح بني ليلة واحدة 
وسنة واحدةعن كل يوم عمل. وقد لعبت معدالت QIBOR املتوّفرة في 
الصباح دوراً إرشادياً هاماً بالنسبة إلى البنوك في حتديد أسعارالفائدة 
بني البنوك. ونتيجة لذلك، عكس مؤّشر QIBOR ارتباطاً وثيقاً مع سعر 

الفائدة بني البنوك لليلة واحدة منذ إطالقه )جدول13-4(.



Monetary Developments and Liquidity Conditionsالتطورات النقدية ووضع السيولة

88Thirty Sixth Annual Report 2012 التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

The QIBOR rates increased with maturity although its 
level came down reflecting comfortable liquidity conditions 
at the year-end (Figure No. 4-7). 

تراجع  رغ��م  االستحقاق  آج��ال  مع   QIBOR معدالت  ارتفعت 
مستوى املؤّشر، مما يعكس ظروف السيولة اجلّيدة في نهاية العام 

)شكل رقم 7-4(.

(%)

Months
ما بني البن�ك

Interbank

م�ؤ�ّصر 

QIBOR
ال�صهر

May-12 0.77 0.76 مايو 2012

Jun-12 0.78 0.76 يونيو 2012

Jul-12 0.77 0.76 يوليو 2012

Aug-12 0.75 0.76 اأغ�سط�س 2012

Sep-12 0.77 0.75 �سبتمرب 2012

Oct-12 0.73 0.75 اأكتوبر 2012

Nov-12 0.75 0.75 نوفمبر 2012

Dec-12 0.77 0.75 دي�سمرب 2012

Table (4-13) 
Overnight Money Market Rate 

جدول رقم )13-4( 
سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق المال 

Figure No. (4-7)
Term Structure of QIBOR Rates

شكل رقم )7-4(

الهيكل الزمني ملؤشر قطر ألسعار فائدة 

اإلقراض بني البنوك

May 6 2012 Dec 31 2012
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During the year, implicit yields on T-Bills have also 
moved in tandem with the evolving liquidity scenario. 
For example, in consonance with the easing of liquidity 
position, yield on 91-day T-Bills declined sharply from 
2.03% in December 2011to 0.90% in December 2012 – a 
decline of 113 basis points. Similarly, yields on 182-day and 
273-day T-Bills have also come down in the range of 111-
127 basis points between December 2011 and December 
2012 (Figure No. 4-8).

سارت العوائد الضمنّية على أذون اخلزانة خالل العام جنباً إلى جنب 
مع سيناريو السيولة. فمع تيسير وضع السيولة على سبيل املثال،انخفض 
العائدعلى أذون اخلزانة ملّدة 91 يوماً بشكل حاد من 2.03%  في ديسمبر 
نقطة  بلغ  113  بتراجع  أي  ديسمبر 2012  ف��ي  إل��ى %0.90    2011
أس��اس. كما انخفض العائد على أذون اخلزانة  مل��ّدة 182 و273 يوماً 
ليتراوح بني 111 و127 نقطة أساس بني ديسمبر 2011 وديسمبر 2012 

)شكل رقم 8-4(.

Figure No. (4-8)
Implicit Yield on Treasury Bills

شكل رقم )8-4(
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The continuation of the soft interest rate regime also 
had an impact on the cost of deposits and on the lending 
rate of banks. Barring for deposits above 1-year maturity, 
weighted average interest rates on customer deposits for 
all other maturities came down at the end of 2012 from the 
level prevailing at the end of 2011 – the decline ranging 
from 0.05−0.28 basis points (Table 4-14). Deposit interest 
rates, however, had declined by a higher magnitude in 2011 
than in 2012.

انعكس استمرار تطبيق نظام أسعار الفائدة املنخفضة على تكلفة 
التي  الودائع  فباستثناء  بالبنوك.  اخل��اص  اإلق��راض  وسعر  الودائع 
املتوسط املرجح ألسعار  تفوق فترة استحقاقها سنة واحدة، واصل 
االستحقاق  فترات  جميع  إلى  بالنسبة  العمالء  ودائ��ع  على  الفائدة 
األخرى انخفاضه في نهاية عام 2012 مقارنة باملستوى السائد في 
نهاية عام 2011 – فقد تراوح االنخفاض بني 0.05 و 0.28 نقطة 
أساس )جدول 4-14( غير أّن أسعار الفائدة على الودائع انخفضت 

بنسبة أكبر في عام 2011 مقارنة بعام 2012.
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Similar to deposit rates, weighted average interest 
rates on credit facilities also declined further during 2012 
(Table 4-14). Barring interest rate for credit facilities above 
three years, interest rates on all other credit facilities 
declined by end-2012 from their levels at end-2011. The 
decline during 2012, however, was of a lower magnitude 
as compared with the decline in 2011, similar to the trend 
in deposit rates.

Conclusion

In 2012, the QCB kept its monetary policy stance 
unchanged by continuing with the soft interest rate regime 
in the backdrop of modest inflation pressures. Stressing on 
prudential and regulatory measures, the policy initiatives 
resulted in higher flow of credit to the productive sectors of 
the economy without pressure on interest rates. Moreover, 
proactive management of structural liquidity ensured 
comfortable liquidity conditions despite the increase in 
surplus liquidity during the year. Summing up, monetary 
developments were reflective of the policy initiatives of 
the QCB, which strengthened the financial system and 
promoted market development while sustaining the flow of 
credit for capacity creation and infrastructure development 
in line with the National Development Strategy 2011-2016.

وكما هو احلال بالنسبة إلى أسعار الفائدة على الودائع، واصل 
املتوسط املرّجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانّية انخفاضه 
على  ال��ف��ائ��دة  سعر  فباستثناء   .)14-4 )ج���دول   2012 ع��ام  خ��الل 
سنوات،  ثالث  استحقاقها  فترة  تتجاوز  التي  االئتمانّية  التسهيالت 
انخفضت معدالت الفائدة على جميع التسهيالت االئتمانّية األخرى 
نسبة  أّن  إال   .2011 ع��ام  بنهاية  مقارنة   2012 ع��ام  نهاية  بحلول 
االنخفاض خالل عام 2012 كانت أقل باملقارنة مع االنخفاض الذي 

حدث عام 2011، على غرار اجتاه أسعار الفائدة على الودائع.

 اخلالصة 

في عام 2012، حافظ مصرف قطر املركزي على موقفه اخلاص 
بالسياسة النقدّية دون تغيير حيث استمّر في تطبيق نظام سعر فائدة 
ميّسر في ظّل الضغوط التضّخمية املعتدلة. وبالتركيز على التدابير 
النقدّية  بالسياسة  اخلاصة  املبادرات  أّدت  والتنظيمّية،  االحترازّية 
دون  لالقتصاد  اإلنتاجّية  القطاعات  إلى  االئتمان  تدّفق  زي��ادة  إلى 
ممارسة ضغوط كبيرة على أسعار الفائدة. عالوة على ذلك، ساعدت 
الهيكلّية على حتسني ظروف  السيولة  اإلجراءات االستباقّية إلدارة 
السيولة على الرغم من انخفاض فائض السيولة خالل العام. وقد 
التي  العامة  بالسياسة  التدابير اخلاصة  النقدّية  التطّورات  عكست 
اّتخذها املصرف والتي عّززت مرونة النظام املالي.وتلخيصاً ملا تقّدم، 
عكست التطّورات النقدّية املبادرات اخلاصة بسياسة مصرف قطر 
املركزي التي عّززت النظام املالي وساعدت على تطوير السوق مع 
احلفاظ على تدّفق االئتمان خللق القدرات وتطوير البنية األساسّية 

متاشياً مع استراتيجّية التنمية الوطنّية 2016-2011.

Table (4-14) 
Weighted Average Interest Rates on Customer 
Deposits and Credit Facilities 

جدولرقم  )14-4( 
المتوّسط المرّجح ألسعارالفائدةعلى ودائع العمالء 

والتسهيالت االئتمانّية 

Period

آجال استحقاق الودائع ألجل
Time Deposit Maturities 

آجال استحقاق القروض
Loan Maturity 

الفترة
�سهر

1-mon
3 �سهور

3-mon
6 �سهور

6-mon
�سنة

1-yr

اأكرث من 

�سنة

> 1 yr

اأقل من �سنة

< 1 yr

من �سنة الأقل 

من 3 �سنوات

1 yr to < 3 yrs

3 �سنوات فاأكرث

3 yrs & Up
�سيارات

Cars
بطاقات ائتمان

Credit Cards

Dec-10 2.31 1.94 2.32 1.74 2.04 7.34 8.68 8.00 8.02 19.92 دي�سمرب 2010

Dec-11 1.59 1.62 1.58 1.94 1.96 5.28 6.65 5.03 6.18 10.69 دي�سمرب 2011

Dec-12 1.54 1.57 1.58 1.67 2.45 5.27 6.30 5.58 5.44 9.11 دي�سمرب 2012

Change 
(2011/2010) -0.72 -0.32 -0.74 0.20 -0.08 -2.06 -2.03 -2.97 -1.84 -9.23

التغرّي 

(2010/2011)

Change 
(2012/2011) -0.05 -0.05 0.00 -0.28 0.48 -0.01 -0.35 0.55 -0.74 -1.59

التغرّي 

(2011/2012)

(%)
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Banks play a pivotal role as a driver of development 
towards achieving high growth rates by attracting and 
utilizing savings in the areas from which economic and 
social output is maximized and they are socially beneficial. 
Optimum utilization and allocation of the available financial 
resources in various areas increases competitiveness 
and productive efficiency in the economy, reflecting the 
direct and indirect impact on individuals’ welfare. The best 
utilization of savings represents a key challenge not only 
for the modern societies, but also for different sectors 
due to the strong competition among countries to attract 
such funds. On the other hand, economic openness which 
the world experiences made it difficult to avoid direct 
and indirect effects of global economic and financial 
fluctuations thereof, taking advantage of this abundance 
of funds which God blessed Qatar with to develop Qatar 
and its citizens, and utilize it in raising the competitiveness 
of the national economy is unavoidable.

It is essential for the role of banks to not be limited in 
their ability to attract savings by individuals and different 
parties, but also It has to be that these institutions are 
seeking to deepen its financial role "Financial Deepening" 
through financial provided services, with the importance 
of developing to include all members of the society and 
to be correspondent with the remarkable and successive 
developments in all various financial aspects. The 
continuous development of tools, means and financial 
services puts on national banks the responsibility of 
upgrading their services and developing them to serve 
the national economy with the need for correspondence 
with the global developments. QCB key role in achieving 
financial stability and stimulate the supporting factors 
for growth and economic expansion while maintaining 
the banking sector in particular and the financial sector 
in general from global acute and successive fluctuations 
and try to reduce the divergent effects on this important 
sector in Qatar, with a commitment to global organized 
standards. Major developments in the banking sector 
during 2012, are presented in this chapter through the 
discussion of several important indicators Due to the great 
importance of commercial banks for Qatar Central as one 
of the significant elements of the financial sector.

تلعب البنوك دوراً محورياً كمحرك للتنمية، في حتقيق معدالت 
منو مرتفعة عن طريق جذب املدخرات وتوظيفها في املجاالت التي 
بالنفع  يعود  وال��ذي   واالجتماعي  االقتصادي  امل��ردود  منها  يتعاظم 
على املجتمع. ويؤدي حتقيق االستفادة املثلى للموارد املالية املتاحة 
االقتصاد  تنافسية  زي��ادة  إل��ى  املختلفة  املجاالت  على  وتخصيصها 
على  املباشرة  وغير  املباشرة  آث��اره��ا  وتنعكس  اإلنتاجية،  وكفاءته 
رئيسياً  للمدخرات حتدياً  األمثل  التوظيف  وميثل  األف��راد.  رفاهية 
ليس فقط في املجتمعات احلديثة بل أيضاً للقطاعات املختلفة نظراً 
للتنافس الشديد بني الدول على جذب هذه األموال، في املقابل فإن 
االنفتاح االقتصادي الذى يعيشه العالم جعل من الصعب إن لم يكن 
من املستحيل جتنب اآلثار املباشرة وغير املباشرة املصاحبة  للتقلبات 
هذه  من  االستفادة  من  الب��د  ثم  وم��ن  العاملية،  واملالية  االقتصادية 
املوفورات املالية واملادية التي  أنعم الله بها على قطر لتنمية الوطن 
التنافسية   القدرة  رفع  في  حتمي  بشكل  منها  واالستفادة  واملواطن 

لالقتصاد القطري. 

مقدرتها  على  فقط  البنوك  دور  يقتصر  ال  أن  ال��ض��روري  م��ن 
على جذب املدخرات من قبل األفراد واجلهات املختلفة بل البد أن 
تسعى هذه املؤسسات إلى  تعميق دورها املالي  من خالل اخلدمات 
املالية املقدمة، مع أهمية تطويرها لتشمل جميع أفراد املجتمع مع 
النواحي  في  واملتالحقة  امللحوظة  التطورات  مع  تناسبها  ض��رورة 
املالية املختلفة ومشتقاتها. إن التطوير املستمر في األدوات والوسائل 
مبا  االرتقاء  مسئولية  الوطنية  البنوك  على  يضع  املالية  واخلدمات 
تقدمة من خدمات وتطويرها مبا يخدم االقتصاد الوطني مع ضرورة 
تناسبها مع التطورات العاملية. ويضطلع مصرف قطر املركزي بدوره 
الرئيسي في حتقيق االستقرار املالي وحتفيز العوامل الداعمة للنمو 
والتوسع االقتصادي مع احملافظة على القطاع املصرفي بصفة خاصة 
العاملية احلادة واملتالحقة  التقلبات  املالي بصفة عامة من  والقطاع 
ومحاولة احلد من آثارها املتباينة على هذا القطاع الهام في الدولة، 
التي  الكبرى  لألهمية  ونظراً  املنظمة.  العاملية  باملعايير  االلتزام  مع 
يوليها مصرف قطر املركزي للبنوك التجارية كواحدة من أهم عناصر 
القطاع املالي، فقد ُخصص هذا الفصل الستعراض أهم التطورات 
في القطاع املصرفي في عام 2012م  من خالل مناقشة  العديد من 

املؤشرات الهامة.
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The consolidated balance sheet of the commercial 
banks operating in Qatar indicates the significant progress 
achieved during the past years, supported by the strong 
economic growth rates in the economy and the positive 
outlook of the effective role of the banking sector in 
sustaining the march of the economic progress witnessed 
in Qatar. Given the salient improvement of the economic 
and banking performance and the improving investment 
environment, Standard & Poor's raised Qatar's long-term 
sovereign rating from "AA-" to "AA". The commercial 
banks balance sheet (Table 5 -1) indicates that "Total 
Assets" increased by around QR 122.3 billion, up by 17.6% 
compared to 2011. Average annual growth rate recorded 
20.4% during the last three years. Total Assets (Liabilities) 
reached QR 816.6 billion at the end of 2012 compared to QR 
694.3 billion at the end of the previous year.

يشير املركز املالي املجمع للبنوك التجارية العاملة في قطر إلى 
التقدم امللحوظ املتحقق خالل السنوات املاضية، مدعوماً مبعدالت 
اإليجابية  والنظرة  القطري،  االقتصاد  يحققها  التي  القوية  النمو 
التقدم  مسيرة  دعم  في  املصرفي  القطاع  يلعبه  الذى  الفعال  للدور 
للتحسن امللحوظ في األداء  االقتصادي الذي تشهده البالد، ونظراً 
االستثمار  بيئة  ف��ي  التحسن  على  ع��الوة  وامل��ص��رف��ي،  االق��ت��ص��ادي 
تصنيف  برفع  ب��ورز  أند  ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكالة  قامت 
قطر السيادي طويل األجل من )-AA( إلى )AA(. وتؤكد امليزانية 
أهمها  من  احلقائق  من  العديد  رقم 1-5(  )ج��دول  للبنوك  املجمعة 
ارتفاع إجمالي املوجودات مبا يقارب 122.3 مليار ريال محققاً بذلك 
ارتفاعاً بلغت نسبته 17.6%  مقارنة بالعام املنصرم ، كما بلغ متوسط  
النمو السنوي حوالي 20.4% خالل الثالث سنوات األخيرة،  معدل 
واجلدير باإلشارة إلى أن إجمالي املوجودات )املطلوبات( بلغ 816.6 
مليار ريال في نهاية عام 2012م،  مقابل 694.3 مليار ريال في نهاية 

العام السابق.

Table (5-1)
Commercial Banks Balance Sheet

جدول رقم )1-5(
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances with QCB 85,861.4 25,093.3 38,218.7 13,125.4 52.3  نقدية وأرصدة لدى مصرف قطر املركزي

Financial Securities Portfolio 62,840.6 128,585.1 138,666.0 10,080.9 7.8 محفظة األوراق املالية

Due From Banks & F. Institutions 69,780.9 98,492.7 96,248.1 -2,244.6 -2.3 ودائع البنوك واملؤسسات املالية

Total Credit Facilities 314,480.5 403,562.5 508,628.3 105,065.8 26.0 إجمالي التسهيالت االئتمانية

Inside Qatar 293,920.0 376,695.2 476,885.7 100,190.5 26.6 - داخل قطر

Abroad 20,560.5 26,867.3 31,742.6 4875.3 18.1 - خارج قطر

Long- Term Investments 21,713.2 24,505.9 22,018.6 -2,487.3 -10.1 استثمارات طويلة األجل

Other Assets 12,805.6 14,061.0 12,853.6 -1,207.4 -8.6 موجودات أخرى

Total Assets = Total Liabilities 567,482.2 694,300.5 816,633.3 122,332.8 17.6 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Due To QCB 3,413.2 4,910.3 2,170.4 -2,739.9 -55.8 أرصدة مصرف قطر املركزي

Due To Banks & F.Institutions 120,523.3 165,523.1 167,696.7 2,173.6 1.3 أرصدة البنوك واملؤسسات املالية

Customers’ Deposits 306,787.5 363,612.4 458,065.6 94,453.2 26.0 ودائع العمالء

Bonds & Other Securities 12,640.1 15,961.4 32,868.6 16,907.2 105.9 سندات وأوراق مالية أخرى

Loans Provisions 7,315.8 8,162.0 10,390.6 2,228.6 27.3 مخصصات الديون

Shareholders Equity 69,598.7 94,451.8 102,458.1 8,006.3 8.5 حقوق املساهمني

Other Liabilities 47,203.6 41,679.5 42,983.3 1,303.8 3.1 مطلوبات أخرى

Contra Accounts 232,490.5 263,481.8 292,221.4 28,739.6 10.9 احل�صابات النظامية

QR Millionمليون ريال
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The most important developments on both sides of the 
consolidated balance sheet of commercial banks in 2012 
are  analyzed as follows:

وفيما يلي حتليل ألهم التطورات التي طرأت على جانبي املركز 
املالي املجمع للبنوك التجارية خالل عام 2012م:

Figure (5-1)
Commercial Banks' Total Assets

شكل رقم )1-5(

تطور إجمالي موجودات البنوك

QR Million مليون ريال

2010 2011 2012

1,000,000

800,000

600,000

400,000
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First: Assets 

The analysis of the assets side in 2012 implies a 
number of major developments; mainly: It is observed that 
Credit Facilities and Securities Portfolio accounted for over 
79.3% of total assets in 2012 compared to 76.6% in the 
previous year. This increase is attributed to the significant 
growth in the volume and ratio of credit facilities by 
26%, reaching QR 508.6 billion. Viewing the percentage 
distribution of credit facilities, domestic credit facilities 
(inside Qatar) was the major recipient, which increased to 
QR 476.9 billion vis-à-vis QR 31.7 billion for  credit facilities 
(outside Qatar). In this context, the pivotal role of banks 
in supporting the national economy is manifested through 
attracting savings in order to inject them into the economy 
in the form of investments. It is expected that these 
facilities would contribute in strengthening the economic 
growth and increasing financing of infrastructure projects. 
The second part of this chapter provides a detailed analysis 
of credit facilities during 2012.

أواًل: املوجودات

إل��ى ح��دوث  عدة  لعام 2012م  امل��وج��ودات  يشير حتليل جانب 
تطورات رئيسية من أهمها: استحواذ بندي "التسهيالت االئتمانية" 
و"محفظة األوراق املالية" على ما يربو 79.3% من إجمالي املوجودات 
االرتفاع  إل��ى  ال��زي��ادة  وترجع  السابق،  للعام    %76.6 بنحو  مقارنة 
امللحوظ في حجم ونسبة التسهيالت االئتمانية، حيث ارتفعت قيمتها 
نسبته  بلغت  ارتفاعاً  بذلك  محققة  ري��ال  مليار   508.6 إلى  لتصل 
حوالي 26%. بالنظر إلى التوزيع النسبي للتسهيالت االئتمانية جند 
أن التسهيالت احمللية داخل قطر حظيت بالنصيب األكبر وارتفعت 
قيمتها إلى 476.9 مليار باملقارنة بنحو 31.7 مليار ريال للتسهيالت 
الذى  احمل��وري  ال��دور  يتجلى  وهنا  خ��ارج قطر.  املمنوحة  االئتمانية 
على  مقدرتها  خ��الل  من  الوطني  االقتصاد  دع��م  في  البنوك  تلعبه 
جذب املدخرات وضخها في االقتصاد القطري في شكل استثمارات، 
حيث أنه من املؤمل أن تساهم هذه التسهيالت املقدمة في دعم النمو 
وسوف  التحتية.  البنية  مشروعات  متويل  في  والتوسع  االقتصادي 
يقدم اجلزء الثاني من هذا الفصل حتلياًل مفصاًل عن التسهيالت 

االئتمانية  خالل 2012م.    
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Credit Facilities 

Credit Facilities play a key role in supporting the 
economic activity. Banks provide finance to the economic 
projects in both public and private sectors, as well as 
financing the individuals' requirements of purchasing 
goods and services and housing projects. On that account, 
these financial institutions undertake management of the 
available financial resources, in the endeavor to balance 
between maintaining depositors' funds and making profit 
for shareholders; i.e., maximizing profits for stakeholders. 
Rapid economic growth in Qatar, Qatar's National vision 
2030 and the essential economic objectives require 
heightened pace of expenditure on infrastructure and other 
productive projects. Thus, the banking system is expected 
to perform its role in financing the projects thereof and the 
projects related to hosting 2022 World Cup.

On the other hand, in its endeavor to reduce the side 
effects of the highly volatile global financial and economic 
developments and their impact on the financial and 
banking sector, Qatar Central Bank assumes mapping out 
monetary policy that aims at achieving financial stability 

التسهيالت االئتمانية

النشاط  دع��م   ف��ي  رئيسياً  دوراً  االئتمانية  التسهيالت  تلعب 
االقتصادية  امل��ش��روع��ات  بتمويل  ال��ب��ن��وك  ت��ق��وم  حيث  االق��ت��ص��ادي 
األف���راد  احتياجات  بتمويل  ت��ق��وم  كما  واخل���اص،  ال��ع��ام  للقطاعني 
ثم  وم��ن  السكنية،  املشروعات  وكذلك  واخل��دم��ات  السلع  ش��راء  من 
تضطلع هذه املؤسسات املالية مبسئولية إدارة املوارد املالية املتاحة 
في محاولة لتحقيق التوازن بني احملافظة على أموال املودعني وبني 
املصلحة.  ألصحاب  املنافع  تعظيم  أي  للمساهمني،  الربح   حتقيق 
إن التطورات االقتصادية السريعة التي تشهدها الدولة، ورؤية قطر 
تتطلب  حتقيقها،  املنشود  االقتصادية  واأله���داف  2030م  الوطنية 
واملشروعات  التحتية  البنية  مشروعات  على  اإلن��ف��اق  وتيرة  تزايد 
املصرفي  اجلهاز  يقوم  أن  املؤمل  فمن  وعليه   األخ���رى.  اإلنتاجية 
بالدور املنوط به في متويل هذه املشروعات، ومشروعات استضافة 

كأس العالم 2022م .

على   بالعمل  األخ��رى  الناحية  من  املركزي  قطر  يقوم  مصرف 
احلد من اآلثار اجلانبية الناجمة عن التطورات املالية واالقتصادية 
املالي  القطاع  وتأثيرها على  الشديدة  بالتقلبات  تتسم  التي  العاملية 
النقدية  السياسة  ويتجلى ذلك من خالل قيامه برسم  واملصرفي.  

On the other hand, the nominal value of Securities 
Portfolio, which represents one of the most important 
assets and comes in the second place after the Credit 
Facilities on the assets side, increased to QR 138.7 billion in 
2012 compared to QR 128.6 billion in 2011, with an annual 
growth rate of 7.8% in 2012. Thus the relative importance 
of securities Portfolio amounted to 17% of banks' total 
assets. The significance of the volume of securities portfolio 
held by banks lies in its role in supporting the stock market.

“Cash and Balances with QCB” witnessed a significant 
growth by 52.3%; this growth is attributed to a number of 
factors, including:  cash assets increased by around QR 
663.5 million; i.e. up by 20.2% above the previous year. 
Balances with QCB also grew by QR 12.5 billion with a 
growth rate of 57.2% compared to 2011. The third part of 
this chapter highlights the major developments on "Cash 
and Balances with QCB" in 2012.  

وعلى اجلانب األخر جند أن محفظة األوراق املالية والتي متثل 
أحد أهم بنود املوجودات وحتتل املركز الثاني بعد التسهيالت االئتمانية 
في جانب املوجودات، ارتفعت قيمتها لتصل إلى 138.7مليار ريال 
في 2012م  مقابل 128.6 في 2011م محققة بذلك معدل منو سنوي 
بلغت نسبته 7.8% في 2012م، واجلدير باإلشارة هنا  أن األهمية 
النسبية لها بلغت حوالي 17% من إجمالي املوجودات، وتكمن األهمية 
في حجم احملفظة املالية التي متتلكها  البنوك  في دورها في دعم 

سوق األوراق املالية.

شهد بند نقد وأرصدة لدى مصرف قطر املركزي ارتفاعاً ملحوظاً 
بلغت نسبته 52.3%، ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل منها ارتفاع 
املوجودات النقدية بحوالي 663.5 مليون ريال، أي بزيادة مقدارها 
20.2% عن العام السابق، وارتفعت أرصده البنوك لدى مصرف قطر 
بلغ  حوالي %57.2  ومعدل منو  ريال  مليار  املركزي مبقدار 12.5 
مقارنة بالعام السابق 2011م ، وسوف يتطرق اجلزء الثالث من هذا 
الفصل إلى استعراض أهم التطورات في  بند النقد واألرصدة لدى 

مصرف قطر املركزي لعام 2012م. 
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and helps banks to achieve their goals and mandated 
roles, while maintaining the investors' funds. This policy 
is set out by enacting the legal rules governing various 
banking transactions. Among these data, it is necessary 
to pay attention to credit supervision and compliance with 
the international regulatory frameworks, such as Basel 
II & III, which qualifies Qatar to become an international 
financial hub. 

The following part highlights the most important 
developments in credit facilities during 2012.

Credit facilities experienced a remarkable improvement. 
Credit facilities relative contribution to GDP increased 
from 51% in 2002 to 68.1% in 2012, while credit facilities 
extended to the private sector increased from 27.1% 
to 37% during the same period, reflecting the important 
role and relative importance of credit during the previous 
period. The following chart illustrates the developments in 
the credit facilities side. 

التي تهدف إلى حتقيق االستقرار املالي ومساعدة البنوك علي حتقيق 
املدخرين.   أم��وال  على  احملافظة  مع  بها،  املنوط  وال���دور  أهدافها 
للتعامالت  املنظمة  القانونية  القواعد  سن  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
باإلشراف  االهتمام  بالضرورة  بينها  من  والتي  املختلفة،  املصرفية 
علي االئتمان، وااللتزام بالقواعد العاملية املنظمة مثل اتفاقية بازال 

2 و3، مما يؤهل قطر أن تأخذ مكانتها كمركز مالي عاملي.

في  التطورات  أهم مالمح  استعراض  إلى  التالي  اجل��زء  يهدف 
التسهيالت االئتمانية  خالل 2012م .

لقد شهدت التسهيالت االئتمانية تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت 
إلى  2002م  في   %51 من  اإلجمالي  احمللي  للناجت  مساهمتها  نسبة 
مساهمة  نسبة  أي��ض��اً  ارتفعت  ح��ني  ف��ي  2012م،  ع��ام  ف��ي   %68.1
االئتمان املمنوحة للقطاع اخلاص من 27.1% إلى  حوالي 37% خالل 
نفس الفترة، مما يوضح الدور الهام واألهمية النسبية لالئتمان خالل 
الفترة السابقة.  ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في مستوى 

التسهيالت االئتمانية. 

Figure No. (5-2)
Credit GDP Ratios

شكل رقم )2-5( 
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· Domestic Credit Facilities in Qatari Riyal 

Domestic credit facilities in Qatari Riyal grew by 16.6%   
in 2012 compared to 2011 as its value increased from QR 
207.3 billion in 2011 to QR 241.7 billion in 2012. Currency-
wise credit classification indicates a decrease in the 
relative share of credits in local currency compared to total 
credit facilities, having declined from 55% in 2011 to only 
50.7% in 2012. Thus, the relative share of credit facilities 
in local currency to the total domestic credit facilities stood 
at 62.1% during the previous three years, which indicates 
that local investments still constitute the major part of 
financing credit requirements during the previous period.  

· Domestic Credit Facilities in Foreign Currencies

 Domestic credit facilities in foreign currencies 
represent the second major component of credit facilities 
provided by banks, which in turn aim at financing various 
needs. Given the developments in credit facilities 
denominated in foreign currencies, these credit facilities 
increased from QR 169.4 billion in 2011 to QR 235.2 billion 
in 2012, growing significantly by 38.8% during this period. 
Thus, the relative share of credit facilities in foreign 
currencies to the total credit facilities increased from 
45% to 49.3% during the same period. A great part of that 
change in credit structure can be attributed to the higher 
demand of credit in foreign currencies due to the changes 
in the interest rate differentials. On the other hand, the 

· التسهيالت االئتمانية احمللية املمنوحة بالريال القطري   

القطري  بالريال  املمنوحة  اإلئتمانية احمللية  التسهيالت  حققت 
معدل منو بلغ حوالى 16.6 % في 2012  باملقارنة بعام 2011م، حيث 
ارتفعت قيمتها من  207.3  مليار ريال في 2011م إلى 241.7 مليار 
االئتمانية  التسهيالت  تصنيف  من حتليل  ويتبني  2012م.  في  ريال 
حسب نوع العملة انخفاضاً في األهمية النسبية للتسهيالت املمنوحة 
التسهيالت من 55% في 2011   إجمالي  إلى  قياساً  بالعملة احمللّية 
نسبة  متوسط  بلغ  وب��ذل��ك  2012م.  ف��ي  فقط   %50.7 ح��وال��ي  إل��ى 
مساهمة التسهيالت االئتمانية بالعملة احمللية إلجمالي التسهيالت 
داخل قطر حوالي 62،1% خالل الثالث سنوات السابقة ، مما يفسر 
أن املدخرات احمللية  مازالت  تستحوذ على اجلانب األكبر من متويل 

متطلبات االئتمان خالل الفترة السابقة.  

· التسهيالت االئتمانية احمللية بالعمالت األجنبية

املكون  األجنبية  بالعمالت  املمنوحة  االئتمانية  التسهيالت  متثل 
الرئيسي الثاني للتسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك التي تهدف 
التطورات  إل��ى  وبالنظر  املختلفة.  االحتياجات  متويل  إل��ى  بدورها 
في التسهيالت االئتمانية بالعمالت األجنبية جند أنها  ارتفعت من 
169.4 مليار ريال في 2011م إلى 235.2 مليار ريال في 2012م، 
محققة بذلك ارتفاعاً كبيراً  بلغت نسبته حوالى 38.8% خالل تلك 
الفترة، مما أدى إلى ارتفاع  نسبة مساهمتها  إلى إجمالي التسهيالت 
من45% إلى 49.3% خالل نفس الفترة. وقد يعزى جانب كبير من 
التغير الذى طرأ على تركيبة االئتمان إلى ارتفاع الطلب على االئتمان 
ومن  الفائدة.  أسعار  فروق  في  التغيرات  بسبب  األجنبية  بالعمالت 
األجنبية  العمالت  من  املكون  نسبة  ارتفاع  يرجع  األخ��رى  الناحية 

1. Domestic Credit:

Domestic credit increased from QR 376.7 billion at the 
end of 2011 to QR 476.9 billion by the end of this year, 
recording a significant increase of 26.6%, representing 
58.4% of the consolidated balance sheet of commercial 
banks compared to 54.3% in 2011.

The following paragraphs provide a brief regarding 
developments of banks’ domestic credit facilities in 2012:

1. االئتمان احمللي:

االئتمانية احمللية من حوالي 376.7  التسهيالت  قيمة  ارتفعت 
مليار ريال في نهاية عام 2011م، لتصل إلى 476.9 مليار ريال في 
 ،%26.6 بنسبة  ملحوظاً   ارتفاعاً  بذلك  مسجلة   ،2012 عام  نهاية 
املجمع  املالي  املركز  إجمالي  من   %58.4 نسبته  ما  بذلك  وشكلت 

للبنوك التجارية مقارنة مبا نسبته 54.3% فى عام 2011م.

وت��ق��دم ال��ف��ق��رة التالية حمل��ة ع��ن ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ط���رأت على 
التسهيالت االئتمانية احمللية خالل عام 2012م:

A. Currency-wise Classification of Credit 
Facilities 

أ. تصنيف التسهيالت االئتمانية حسب نوع العملة
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rise witnessed in the components of credit facilities in 
foreign currencies is attributed to the economic expansion 
in Qatar, higher expenditure on infrastructure projects, as 
well as growth of real estate investments. In addition to 
that, it indicates great confidence in the investment and 
financial stability environment in Qatar as compared to the 
global economic conditions which undergo high level of 
uncertainty.  Low risks in the domestic market, low lending 
rate of most foreign currencies due to cutting interest rates 
by most central banks in the major countries, which may in 
some cases reach to zero due to the economic slowdown 
in these countries, besides international investors’ trust 
in domestic banks and economy, allowing domestic banks 
to obtain finance in foreign currencies in order to counter 
credit expansion. (Table No. 5-2)

على  اإلنفاق  وارتفاع  الدولة  تشهده  ال��ذى  االقتصادي  التوسع  إلى 
مشروعات البنية التحتية، عالوة على التوسع في االستثمار العقاري، 
كما يظهر الثقة الكبيرة في املناخ االستثماري واالستقرار املالي الذى 
يشوبها  التي  العاملية  االقتصادية  بالظروف  باملقارنة  الدولة  تشهده 
الكثير من حالة عدم اليقني. كما يساهم انخفاض حجم املخاطر في 
السوق احمللية عالوة على انخفاض سعر فائدة اإلقراض على معظم  
العمالت األجنبية نظراً إلى جلوء معظم البنوك املركزية في الدول 
الكبرى إلى  تخفيض أسعار الفائدة على عمالتها التي قد تصل في 
االقتصادي  التباطؤ  حلالة  نظراً  صفرية  فائدة  إلى  األحيان  بعض 
التي يضعها املستثمرون  الثقة  الدول، عالوة على  تعانيه هذه  الذى 
مكنت  العوامل  هذه  كل  احملليني،  واالقتصاد  البنوك  في  الدوليون 
البنوك احمللّية من احلصول على متويل بالعمالت األجنبية ملواجهة 

التوسع االئتماني. )جدول رقم 5 - 2( 

Table (5-2)
Domestic Credit by Currency

جدول رقم )2-5(
االئتمان المحلي حسب نوع العملة

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Domestic Credit in Qatari Riyal 236,617.2 207,290.6 241,704.6 34,414.0 16.6 بالعملة املحلية

Domestic Credit in Foreign Currencies 57,302.8 169,404.6 235,181.1 65,776.5 38.8 بالعمالت االأجنبية

Total Domestic Credit 293,920.0 376,695.2 476,885.7 100,190.5 26.6 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر 

QR Millionمليون ريال

Figure No. (5 – 3)
Domestic Credit by Currency

شكل رقم )3-5(

االئتمان احمللى حسب نوع العملة

Domestic Credit in Qatari Riyal Domestic Credit in Foreign Currencies
بالعملة املحلية بالعملة االأجنبية
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B. Domestic Credit Classification According  
 to Economic Activity 

The following part highlights the most important 
developments in credit facilities according to economic 
activity, which are divided into two main sections: First: 
Credit extended to the public sector under which the 
government and its institutions are included; second: credit 
to the private sector. Table (3 - 5) refers to several major 
indicators, such as credit facilities growth by 26.6% in 2012 
above the previous year. The following is a breakdown of 
the most important developments in credit facilities side:   

· Credit Facilities to the Public Sector:

Credit facilities provided to the public sector witnessed 
a significant growth in 2012, increasing from QR 149.2 
billion in 2011 to QR 218.6 billion in 2012; i.e., an increase  
of 46.5%. Public sector’s share in the total credit facilities 
has been growing since 2010. Thus, its relative share 
increased from 35% in 2010 to 46% in 2012, reflecting 
the various developments in the major components of the 
public sector. The percentage distribution of the public 
sector items (involving the government, government 
institutions and semi-government institutions) indicates 
that total credit facilities extended to the government rose 
from QR 40.8 billion to QR 51.7 billion, appreciating by 
26.8% in 2012. In comparison, credit facilities extended to 
the government institutions witnessed a significant growth, 
increasing from QR 90.6 billion to QR 139.6 in 2012; i.e., up 
by 54% above the previous year. Correspondingly, credit 
facilities to the semi-government institutions amounted to 
QR 9.5 billion over 2011. The relative share of the credit 
facilities to the government, government institutions and 
semi- government institutions to total credit facilities 
extended to the public sector in 2012 reached 23.7%, 
63.9% and 12.5% respectively. The growing dependence 
on credit facilities can be attributed to the increase of 
investments in production capacity expansions and other 
investment expansions.    

· Credit Facilities to the Private Sector:

Credit facilities granted to the private sector represent 
the second part, whereas it rose from QR 227.5 billion in 
2011 to reach QR 258.3 billion in 2012, an increase of about 
QR 30.8 billion and 13.5%   above the previous year. The 

 ب. التسهيالت االئتمانية حسب النشاط 

     االقتصادي

يهدف هذا اجلزء إلى  تسليط الضوء على أهم التطورات في 
والتي  االقتصادي،  النشاط  حسب  املقدمة  االئتمانية  التسهيالت 
العام،  للقطاع  املمنوح  االئتمان  هما:  رئيسيني  قسميني  إلى  تنقسم 
والذي يدخل في نطاقه احلكومة ومؤسساتها،  فيما ميثل االئتمان 
رق��م  )5- الثاني، ويشير اجل��دول  الرئيسي  الشق  للقطاع اخل��اص 

3( إلى العديد من املؤشرات الهامة منها ارتفاع إجمالي التسهيالت 
املمنوحة بنسبة 26.6% في 2012م مقارنة بالعام السابق، وفيما يلي 

تفصيل ألهم التطورات في التسهيالت االئتمانية.   

· التسهيالت االئتمانية املقدمة للقطاع العام

ارتفعت قيمة القروض املقدمة للقطاع العام بصورة ملموسة في 
2012م محققة بذلك زيادة بلغت حوالي 46.5%، حيث ارتفعت من 
149.2 مليار ريال في 2011م لتصل إلى 218.6 مليار في 2012م، 
ويالحظ أن نصيب القطاع العام إلجمالي التسهيالت أخذ في التنامي 
منذ عام 2010م، حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 35% من إجمالي 
التسهيالت في عام 2010م إلى 46% في عام 2012م، لتعكس بدورها 
النسبي  التوزيع  ويشير  األساسية.  مكوناته  في  املختلفة  التطورات 
للمكونات املختلفة لبنود ائتمان القطاع العام الذي يتكون من احلكومة، 
إجمالي  أن  إل��ي  احلكومية  شبه  واملؤسسات  احلكومية  املؤسسات 
التسهيالت االئتمانية إلى احلكومة  قد ارتفع من 40.8 مليار ريال 
إلى 51.7 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 26.8% في 2012م 
مقابل ارتفاع ملحوظ الئتمان املؤسسات احلكومية التي ارتفع حجم 
القروض املقدمة لها من 90.6 مليار إلى 139.6 مليار في 2012م 
املؤسسات  ولقد صاحبت  املنصرم،  العام  بزيادة مقدارها 54% عن 
شبه احلكومية مثيالتها من املؤسسات احلكومية في االعتماد على 
التسهيالت االئتمانية، حيث بلغت الزيادة في حجم االئتمان املقدم 
لها حوالى 9.5 مليار مقارنة بعام 2011م. اجلدير بالتنويه هنا إلى 
أن نسبة مساهمة التسهيالت املقدمة للحكومة واملؤسسات احلكومية 
في  العام  للقطاع  التسهيالت  إلجمالي  احلكومية  شبه  واملؤسسات 
2012 بلغت 23.7%، 63.9% و 12.5%على التوالي. وقد تعود الزيادة 
في االعتماد على التسهيالت إلى زيادة االستثمارات في التوسعات 

في الطاقة اإلنتاجية والتوسعات االستثمارية األخرى.   

· التسهيالت االئتمانية املقدمة للقطاع اخلاص

متثل التسهيالت االئتمانية املقدمة للقطاع اخلاص الشق الثاني، 
حيث ارتفعت قيمتها من 227.5 مليار ريال في 2011م لتصل إلى 
258.3 مليار ريال في 2012م، محققة بذلك زيادة مقدارها حوالي 
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relative importance of the facilities granted to the private 
sector represented approximately 65%in 2010 and 60% in 
2011 of the total facilities in Qatar and about 54% in the 
report year. It is observed that the relative importance of 
the granted facilities decreased by 10% during 2010 and 
2012, but loans to the private sector still accounts for the 
largest share of total loans. It is also worth noting that the 
private sector, on average, accounted for more than 60% of 
the total credit facilities during the past three years which 
proves the expansion in private sector activities and the 
ability of banks to meet the multiple needs. The state of 
Qatar is counting on the private sector to play the main 
role in the next phase especially by contributing to the 
giant infrastructure projects which Qatar aims to do, and 
the active participation to the 2022 FIFA World Cup, which 
requires the private sector to undertake this important role. 
The relative distribution of the facilities granted to the 
private sector indicates the following:

• Credit to the real estate sector, which represents 
one of the important tributaries of development, where 
its activities extend to other sectors, and thus support 
the development of this vital sector will contribute to the 
overall development, which Qatar aims to achieve. Credit 
facilities represent one of the most important supportive 
hubs.  The table refers to several general indicators for this 
sector including:

• Real estate Loans ranked the first in terms of the size 
and the ratio of loans to the private sector in the past years.

• Loans to the real estate sector represented   about 
33% of the total volume of loans granted to the private 
sector in 2011 and 2012, and achieved an increase of 
12.3% compared to previous year.

• The increase in loans to real estate accounted 
for 303.1% of the increase in loans granted to the 
private sector.

• Loans to real estate ranked the second to the facilities 
extended to government institutions of the total facilities 
in Qatar and acquired loans which exceeded the volume 
of loans extended to government and semi-government 
institutions in 2012 and earlier years.

مثلت  وق��د  السابق.  العام  عن   %13.5 ونسبتها  ري��ال  مليار   30.8
إجمالي  من  اخل��اص  للقطاع  املقدمة  للتسهيالت  النسبية  األهمية 
التسهيالت داخل قطر حوالي 65%  في عام  2010 و 60% في عام 
النسبية  األهمية  أن  يالحظ  التقرير،  عام  في   %54 وحوالي   2011
و  2010م  عامي  خ��الل   %10 بحوالي  تراجعت  املقدمة  للتسهيالت 
2012م، لكن القروض املقدمة للقطاع اخلاص مازالت تستحوذ على 
أن  أيضا  بالذكر  واجلدير  ال��ق��روض.  أجمالي  م��ن   األكبر  النصيب 
من   %60 عن  يربو  ما  على  املتوسط  في  استحوذ  اخل��اص  القطاع 
مما  املاضية،  سنوات  الثالث  خالل  االئتمانية  التسهيالت  إجمالي 
يبرهن على التوسع في أنشطة القطاع اخلاص وأيضاً على مقدرة 
على  الدولة  وتعول  املتعددة،  االحتياجات  تلبية  على  العاملة  البنوك 
القطاع اخلاص  للقيام بالدور الرئيسي في املرحلة  املقبلة وخاصة 
التي  العمالقة  التحتية  البنية  مشروعات  في  املساهمة  خ��الل  من 
تهدف الدولة القيام بها، واملشاركة الفعالة لتجهيزات كأس العالم في 
2022م، مما يستوجب االضطالع بهذا بالدور الهام . ويشير التوزيع 

النسبي للتسهيالت املقدمة للقطاع اخلاص إلى اآلتي: 

• ميثل قطاع العقارات أحد الروافد الهامة للتنمية، حيث متتد 
أنشطته إلى القطاعات األخرى، ومن ثم فإن االئتمان املمنوح لهذا 
القطاع يساهم  في دعم وتنمية هذا القطاع احليوي  ومن ثم يساهم 
في التنمية الشاملة التي تهدف الدولة لتحقيقها. ومتثل التسهيالت 
االئتمانية أحد أهم احملاور الهامة الداعمة، ويشير اجلدول املرفق 

إلى العديد من املؤشرات العامة لهذا القطاع منها:

• حتتل القروض للعقارات املرتبة األولى من حيث حجم ونسبة 
القروض املقدمة للقطاع اخلاص خالل األعوام السابقة.

من   %33 حوالي  العقارات  لقطاع  املمنوحة   ال��ق��روض  مثلت   •
إجمالي حجم القروض املمنوح للقطاع اخلاص في العامني 2011م و 

2012م وحققت زيادة مقدارها 12.3% مقارنة بالعام املاضي.

• مثلت الزيادة في القروض املقدمة للعقارات ما يوازي %30.1 
من الزيادة في القروض املقدمة للقطاع اخلاص. 

• حتتل القروض املقدمة للعقارات املرتبة الثانية بعد التسهيالت 
داخل  التسهيالت  إلجمالي  بالنسبة  احلكومية  للمؤسسات  املقدمة 
قطر، كما استحوذت على قروض تفوق إجمالي حجم القروض املقدمة 
من  قبله  وم��ا  ع��ام 2012م  في  احلكومية  واملؤسسات شبه  للحكومة 

األعوام .
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• Factors related to urbanization in Qatar, development 
of existing projects, and the sustainable and upward 
development movements, besides the successful bid of 
Qatar for 2022 FIFA World Cup and the subsequent positive 
sentiments, have played a key role in the robust growth 
that has been witnessed in the real estate sector. All the 
data mentioned above emphasizes on the importance 
of directing private sector investments to contribute 
in the sustainable growth in real estate sector which 
commensurate with the increase in population.

• Credit to the consumption sector ranked the second in 
terms of the volume of loans granted to finance the needs 
of individuals for consumer goods and services, whereas it 
witnessed an increase to QR 71 billion in 2012 compared 
to QR 67.9 billion, thereby achieving an increase of 4.5% 
from the previous year. Banks finance for individuals in this 
item, ranking third of the total facilities provided after the 
government institutions and real estate, and amounted to 
about 18% of the total credit facilities inside Qatar in 2012. 
Expansion in the volume of credit extended to individuals 
reflects one of the most important features and economic 
developments in the country, and the trust established by 
residents and non-residents of Qatar in the strength of the 
national economy. On the other hand, it indicates banks' 
ability of meeting the requirements of national economy.  

• Directed credit to other sectors such as general 
trade, industry and services, as well as other sectors 
witnessed an increase by 23.8%, 32.6%, 20.3% and 
88%, respectively. They confirm evolution in all economic 
aspects and the development witnessed by the banking 
sector, also its ability to evolve to meet the different needs 
with a commitment to the rules and standards.

دولة  تشهده  ال��ذى  العمراني  بالتوسع  املتعلقة  العوامل  تلعب   •
املستمرة  التنمية  وحركة  احلكومية،  املشروعات  في  والتوسع  قطر 
واملتصاعدة بجانب جناح دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة 
العمراني.  النشاط  في  التوسع  في  فاعاًل  دوراً  2022م  عام  القدم 
االستثمارات  توجيه  أهمية  على  الذكر  سالفة  املعطيات  كل  وتؤكد 
للقطاع اخلاص للمساهمة في االستمرار في التوسع العمراني مبا 

يتناسب مع الزيادة السكانية.

من  الثانية  املرتبة  االستهالك  لقطاع  املمنوح  االئتمان  يحتل   •
القروض املمنوحة لتمويل احتياجات االفراد من السلع  حيث حجم 
مليار  إلى 71  لتصل  ارتفعت قيمتها  واخلدمات االستهالكية، حيث 
ريال في 2012 مقارنة بنحو 67.9 مليار ريال محققة بذلك زيادة 
مقدارها 4.5% عن العام السابق، واجلدير بالتنويه بأن  متويل البنوك 
التسهيالت  إجمالي  من  الثالثة  املرتبة  يحتل  البند،  لهذا  لألفراد 
املقدمة بعد املؤسسات احلكومية، والعقارات وبلغت نسبتها حوالي 
2012م.  في  قطر  داخ��ل  االئتمانية  التسهيالت  إجمالي  من   %18
ويعكس التوسع في حجم االئتمان املقدم لألفراد أحد أهم املالمح 
التي  والثقة  البالد،  تشهدها  التي  االقتصادية  والتطورات  الهامة 
الناحية  القطري، من  يضعها األفراد واملقيمني في متانة االقتصاد 
تلبية وسد حاجيات  العاملة علي  البنوك  إلى مقدرة  يشير  األخرى 

االقتصاد الوطني.

• حقق االئتمان املوجهة للقطاعات األخرى مثل التجارة العامة، 
بلغت  القطاعات األخرى منواً  إلى  باإلضافة  الصناعة، واخلدمات، 
نسبته 23.8%، 32.6%، 20.3% و 88% على التوالي، وهي في مجملها 
تؤكد التطور في  جميع املناحي االقتصادية وعلى التطور الذى يشهده 
القطاع املصرفي ومقدرته على التطور في تلبية االحتياجات املختلفة 

مع االلتزام بالقواعد والقوانني املنظمة.  
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Table (5-3)
Domestic Credit by Economic Activity

جدول رقم )3-5(
 االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Public Sector 103,058.0 149,170.4 218,553.4 69,383.0 46.5 القطاع العام

Government 36,303.1 40,801.2 51,745.9 10,944.7 26.8 احلكومة

Government Institutions 50,452.2 90,618.9 139,585.1 48,966.2 54.0 املوؤ�س�سات احلكومية

Semi- Government Institutions 16,302.7 17,750.3 27,222.4 9,472.1 53.4 املوؤ�س�سات �سبه احلكومية

Private Sector 190,862.0 227,524.8 258,332.3 30,807.5 13.5 القطاع اخلا�س

General Trade 24,875.2 26,855.3 33,238.2 6,382.9 23.8 التجارة العامة

Industry 6,648.2 6,534.0 8,664.7 2,130.7 32.6 ال�سناعة

Contractors 18,410.6 16,219.9 16,546.4 326.5 2.0 املقاولون

Real Estate 51,041.8 76,220.4 85,561.5 9,341.1 12.3 العقارات

Consumption 56,735.1 67,975.3 71,046.4 3,071.1 4.5 اال�ستهالك

Services 29,541.1 29,709.0 35,734.4 6,025.4 20.3 اخلدمات

Others Sectors 3,610.0 4,010.9 7,540.7 3,529.8 88.0 قطاعات اأخرى

Total Domestic Credit 293,920.0 376,695.2 476,885.7 100,190.5 26.6 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر

Domestic Credit /GDP (%) 64.5 60.4 68.1 الئتمان املحلي اإىل الناجت املحلي الإجمايل )٪(  

QR Millionمليون ريال

Figure No. (5-4)
Domestic Credit by Economic Activity

شكل رقم )4-5(

االئتمان احمللى حسب النشاط االقتصادي
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2. Banks’ Securities Portfolio

The commercial banks’ portfolio of securities in Qatar 
increased up by QR 128.6 billion in 2011 reaching QR 
138.7 billion in 2012 with an increase of QR 10.1 billion 
and 7.8%, but the percentage of contribution to total bank 
assets decreased from 18.5% in 2011 to 17% in 2012. The 
following is a brief analysis of the most important changes 
in this item in 2012.

• An analysis of the available data indicates to 
an increase in the volume of investments in domestic 
securities from QR 113.1 billion in 2011 to QR 125.4 
billion in 2012, with an increase of 10.9%. Investments 
in domestic securities represent the bulk of banks 
investments, which amounted to 90% in the report year 
compared to 88% in the previous year, and the average 
increase of about 86% of the total investments in the 
securities portfolio during the last three years. There 
are several important factors behind the rise in total 
domestic securities investments in government securities 
which increased by 7.2%, increase in stock investments 
by 25.6%, the share of other bonds increased by 82.1%.

• The volume of funds directed to invest in portfolio 
of banks’ foreign securities decreased from QR 15.5 billion 
in 2011 to QR 13.3 billion in 2012, a decline of 14.3%. It 
is observed that the percentage of directed investment 
contribution in foreign securities decreased from 20.6% in 
2010 to 9.6% in 2012 with an average of 14.1% of total 
banks portfolio during the last three years. The reason for 
the decrease in the foreign securities provisions is the 
significant reduction in other government securities.

2. محفظة األوراق املالية

ارتفعت قيمة محفظة األوراق املالية التي متلكها البنوك التجارية 
العاملة في قطر من 128.6 مليار ريال في 2011 لتصل إلى138.7  
مليار ريال في 2012م بزيادة بلغ مقدارها حوالي 10.1 مليار ريال 
إجمالي  إلى  مساهمتها  نسبة  انخفضت  ذلك  ومع   ،%7.8 وبنسبة 
موجودات البنوك من 18.5% في عام 2011 إلى 17% في عام 2012، 
البند  التي شهدها هذا  التغيرات  أهم  يلي حتليل موجز عن  وفيما 

خالل عام 2012. 

استثمارات  حجم  ارت��ف��اع  إل��ى  املتاحة  البيانات  حتليل  يشير   •
البنوك في األوراق املالية احمللية من 113.1 مليار ريال في 2011م 
إلى 125.4مليار ريال في 2012، بزيادة 10.9%. واجلدير بالتنويه 
هنا أن االستثمارات في األوراق احمللية متثل جل استثمارات البنوك، 
حيث بلغت نسبتها 90% في العام احلالي مقابل 88% في العام السابق، 
االستثمارات في  إجمالي  نسبتها حوالي 86% من  ويتراوح متوسط 
عدة  هناك  األخيرة.  سنوات  الثالث  خالل  املالية  األوراق  محفظة 
عوامل وراء ارتفاع إجمالي األوراق املالية احمللية من أهمها ارتفاع 
االستثمارات في األوراق احلكومية بنسبة 7.2%، ارتفاع االستثمارات 
السندات  حصة  ارتفاع   ،%25.6 بلغت  مرتفعة  بنسبة  األسهم  في 

األخرى بنسبة %82.1.     

• انخفض حجم األموال املوجهة لالستثمار في محفظة األوراق 
إلى 13.3  للبنوك من 15.5مليار ريال في 2011م  املالية األجنبية 
مليار ريال في 2012م بانخفاض بلغت نسبته 14.3%، ويالحظ أن 
األجنبية  املالية  األوراق  إل��ى  املوجهة  االستثمارات  مساهمة  نسبة 
ويبلغ  إلى 9.6% في 2012م،  انخفضت من 20.6% في 2010  قد 
البنوك خالل  إجمالي محفظة  من  نسبتها حوالي %14.1  متوسط 
الثالث السنوات األخيرة، ويعود االنخفاض في مخصصات لألوراق 

األجنبية إلى االنخفاض امللحوظ في األوراق احلكومية األخرى. 
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3. Cash Assets

The Table (5-5) represents to an increase in total 
cash assets from QR 25 billion in 2011 to QR 38 billion 
in 2012, thus an increase of about 52.3%. The increase 
in cash assets is due to the rise in the main components 
represented in the increase in cash and balances with 
Qatar Central Bank, and the following is a review of these 
most important developments.

• The value of cash liquidity maintained by banks to 
meet their different needs is estimated at QR 4 billion in 
2012 thus, registered a rise of 20.2%.  On the other hand, 
balances with Qatar Central Bank (which represents the 
second part of cash assets) recorded an increase of 57.2%, 
While the percentage of their contribution to total assets 
is about 90% in 2012, which is similar to 2011, and the 
average percentage of their contribution to total assets 
is about 91.3% during the last three years. The rise in 

3. املوجودات النقدية

املوجودات  ارتفاع قيمة إجمالي  إلى  يشير اجلدول رقم )5-5( 
بزيادة  2012م  في  مليار   38 إل��ى   2011 في  مليار   25 من  النقدية 
بلغت نسبتها حوالي 52.3%، وترجع الزيادة في املوجودات النقدية 
النقد  في  الزيادة  في  متمثلة  الرئيسية  مكوناتها  في  االرتفاع  إلى 
استعراض ألهم  يلي  وفيما  املركزي،  قطر  لدى مصرف  واألرص��دة 

هذه التطورات.

البنوك لسد  التي حتتفظ بها  النقدية  ارتفعت قيمة السيولة   •
في  ري��ال  مليارات  أربعة  نحو  إل��ى  لتصل  لها  املختلفة  االحتياجات 
عام  2012م مسجلة بذلك  ارتفاعاً بلغ حوالي 20.2%، في املقابل 
سجلت أرصدة لدى مصرف قطر املركزي والتي متثل الشق الثاني 
من جانب املوجودات النقدية ارتفاعاً بنسبة 57.2%، في حني بلغت 
نسبة مساهمتها إلجمالي املوجودات حوالي 90% في 2012م وهي 
إلجمالي  مساهمتها  نسبة  بلغت  فيما  2011م،  لعام  مماثلة  نسبة 
املوجودات حوالي 91.3% في املتوسط خالل الثالث سنوات األخيرة، 

Table (5-4)
Commercial Banks’ Securities Portfolio

 جدول رقم )5- 4(
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Domestic Securities الأوراق املالية املحلية 

Government Securities 38,700.5 104,984.6 112,545.3 7,560.7 7.2 اأوراق حكومية

QCB Securities 4,019.6 146.4 0.0 -146.4 -100.0 م�سرف قطر املركزي

Other Bonds 4,501.5 5,714.8 10,409.4 4,694.6 82.1 سندات أخرى 

Shares 1,197.1 1,192.6 1,498.3 305.7 25.6 اأ�سهم

Others 1,477.8 1,044.2 922.4 -121.8 -11.7 اأخرى

Total Domestic Securities 49,896.5 113,082.6 125,375.4 12,292.8 10.9 اإجمايل الأوراق املالية املحلية

Foreign Securities االأوراق املالية االأجنبية

Government Securities 4,970.8 7,648.1 2,390.2 -5,257.9 -68.7 اأوراق حكومية 

Other Bonds 5,763.3 6,121.6 6,960.1 838.5 13.7 سندات أخرى 

Shares 493.1 864.3 1,950.4 1,086.1 125.7 اأ�سهم

Others 1,716.9 868.5 1,989.9 1,121.4 129.1 اأخرى

Total Foreign Securities 12,944.1 15,502.5 13,290.6 -2,211.9 -14.3 اإجمايل الأوراق املالية الأجنبية

Total Securities Portfolio 62,840.6 128,585.1 138,666.0 10,080.9 7.8 اإجمايل حمفظة الأوراق املالية 

Portfolio / Total Assets (%) 11.1 18.5 17.0 ن�صبة حمفظة الأوراق املالية للم�ج�دات )٪(  

QR Millionمليون ريال
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balances placed by banks with Qatar Central Bank is due 
to the increase in the size of required reserves by 28.2%, 
whereas they increased from QR 16.4 billion in 2011 to QR 
21.1 billion in 2012.  QMR deposits increased from QR 485 
million in 2011 to QR 8.9 billion in 2012, thus, recorded a 
significant increase of 1,728.1%.

البنوك لدى مصرف قطر املركزي إلى  ويرجع االرتفاع في أرصده 
الزيادة في حجم االحتياطي اإللزامي بنسبة 28.2%، حيث ارتفع من 
16.4 مليار ريال في 2011م إلى 21.1مليار ريال في 2012م، كما 
ارتفعت ودائع عمليات السوق النقدي القطري من 485 مليون ريال 
في 2011م إلى 8.9 مليار ريال في 2012م مسجلة بذلك ارتفاعاً 

ملحوظاً بلغ %1728.1. 

Table (5-5)
Cash Assets of Commercial Banks

جدول رقم )5 – 5(
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash 2,282.8 3,291.2 3,954.7 663.5 20.2 النقدية

Balances with QCB 83,578.6 21,802.1 34,264.0 12,461.9 57.2 أرصدة لدى مصرف قطر املر كزى 

  Required Reserves 14,611.0 16,433.0 21,060.7 4,627.7 28.2   احتياطي إلزامي 

  QMR Deposits 64,046.2 485.2 8,869.7 8,384.5 1,728.1   ودائع عمليات السوق النقدي القطري

  Excess Reserves 4,921.4 4,883.9 4,333.6 -550.3 -11.3   فائض األرصدة االحتياطية 

Total Cash Assets 85,861.4 25,093.3 38,218.7 13,125.4 52.3 إجمالي املوجودات النقدية 

Cash Assets / Total Assets (%) 15.1 3.6 4.7
نسبة املوجودات النقدية إلى إجمالي 

املوجودات )%(

QR Millionمليون ريال

Second: Liabilities

Deposits represent the backbone of the banking system 
and are  used to finance investments and to provide credit 
facilities to individuals and contribute to the achievement 
of their desires. Thus, the optimum use of these resources 
is one of the most important tools contributed by banks 
in supporting the national economy. Banks look how to 
allocate these funds to finance investments for the private 
and public sectors, which represent one of the most 
important components of aggregate demand and the most 
important pillars of support to achieve high growth rates. 
The efficient use of depositors' funds and the balance 
between preservation and the rights of shareholders in light 
of the global economic situation has attracted the attention 

ثانيًا: املطلوبات

في  وتستخدم  املصرفي  للجهاز  الفقري  العمود  ال��ودائ��ع  متثل 
متويل االستثمارات وتقدمي التسهيالت االئتمانية لألفراد واملساهمة 
في حتقيق رغباتهم، ومن ثم فإن التوظيف األمثل لهذه املوارد يعتبر 
من أهم األدوات التي تساهم بها البنوك في دعم مسيرة االقتصاد 
األموال  هذه  تخصيص  كيفية  إلى  بدورها  البنوك  وتتطلع  الوطني، 
لتمويل االستثمارات للقطاعني اخلاص والعام والتي متثل أحد أهم 
مكونات الطلب الكلي ومن أهم الدعائم املساندة لتحقيق معدالت منو 
واملوازنة بني احملافظة  املودعني  أموال  كفاءة استخدام  إن  مرتفعة. 
العاملية  االقتصادية  األوض��اع  املساهمني في ظل  عليها وبني حقوق 
الفاعل،  وال���دور  احلديثة  اإلدارة  اهتمام  بجل  يحظى  املضطربة 



Commercial Banksالبنوك التجارية

109 Thirty Sixth Annual Report 2012 التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

of modern management and effective role. Qatar Central 
Bank supports the role of banks through the supervision of 
bank performance, and determines the limits of credit in 
order to achieve the country's economic goals. On the other 
hand has to be that they are consistent with international 
standards in order to provide financial stability, which is 
one of Qatar Central Banks main concerns. The following 
is a brief analysis of the important items of the liabilities.

1. Customer Deposits:

Total deposits achieved a high increase of about 26% 
as its value rose from QR 363.6 billion in 2011 to QR 
458.1 billion in 2012. This increase is due to the growth of 
demand deposits by 8%, while savings deposits and time 
deposits grew at high rate reached 34.9% in 2012.

A. Bank Customers’ Deposits by Maturity

The value of demand deposits in 2012 reached QR 130 
billion, thereby achieving an increase from the previous 
year by QR 9.7 billion, and thus achieving a growth rate of 
8%. It is observed that the relative importance of demand 
deposits to total deposits decreased from 33.1% in 2011 
to 28.4% in 2012. On the other hand, saving deposits and 
time deposits jumped to QR 243.3 billion in 2011 to reach 
to 328.1 Billion QR in 2012, thereby achieving an increase 
of 34.9%. Based on that, contribution to total deposits 
increased to reach 71.6% in 2012.

وي��س��ان��د م��ص��رف قطر امل��رك��زي دور ال��ب��ن��وك م��ن خ��الل اإلش���راف 
األه��داف  يحقق  مبا  لالئتمان  سقوف  وحتديد  البنوك،  أداء  على 
االقتصادية للدولة، ومن الناحية األخرى البد من متاشيها مع املعايير 
الدولية من أجل توفير االستقرار املالي الذي يعد من أحد معطيات 
ألهم  م��وج��ز  حتليل  يلي  وفيما  اه��ت��م��ام��ه،  وج��ل  امل��ص��رف  سياسة 

بنود املطلوبات.  

1.ودائع العمالء:

إذ   %26 حوالي  بلغت  مرتفعة  زي��ادة  الودائع  إجمالي  حقق  لقد 
ارتفعت قيمتها من 363.6 مليار ريال في 2011 إلى 458.1 مليار 
ريال في 2012، وترجع هذه الزيادة احملققة إلى منو الودائع حتت 
الطلب مبعدل 8%، فيما منت الودائع االدخارية وألجل مبعدل مرتفع 

بلغ 34.9% في 2012م. 

أ. تصنيف الودائع وفقًا آلجالها

ع��ام 2012م حوالي 130  في  الطلب  ال��ودائ��ع حتت  قيمة  بلغت 
بحوالي  السابق  للعام  مثيالتها  عن  زي��ادة  بذلك  محققة  ريال  مليار 
9.7 مليار ريال ومحققة بذلك معدل منو بلغ 8%، حيث يالحظ أن 
األهمية النسبية للودائع حتت الطلب إلجمالي الودائع قد انخفضت 
من 33.1% في 2011م إلى 28.4% في 2012. علي اجلانب األخر 
الودائع  االدخارية وألجل من 243.3 مليار ريال في2011م  قفزت 
لتصل إلى 328.1 مليار ريال في عام 2012م محققة بذلك ارتفاعا 
بلغت نسبته 34.9%، عليه ارتفعت نسبة مساهمتها إلجمالي الودائع 

لتصل إلى 71.6% في 2012. 
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Table (5-6)
Maturity and Currency Classification of 
Customer Deposits

جدول رقم )5 – 6(
تصنيف الودائع وفقًا آلجالها وحسب 

نوع العملة

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Total Deposits 306,787.5 363,612.4 458,065.6 94,453.2 26.0 إجمالي الودائع

Demand Deposits 86,268.1 120,322.4 129,978.6 9,656.2 8.0 ودائع حتت الطلب

Saving and Time Deposits 220,519.4 243,290.0 328,087.0 84,797.0 34.9 ودائع ادخارية والأجل

QR Deposits 259,052.6 264,769.5 292,834.4 28,064.9 10.6 بالعملة احمللية

Demand Deposits 66,062.1 81,707.2 89,028.0 7,320.8 9.0 حتت الطلب

Saving and Time Deposits 192,990.5 183,062.3 203,806.4 20,7441.1 11.3 ودائع ادخارية والأجل

Foreign Currencies Deposits 47,734.9 98,842.9 165,231.2 66,388.3 67.2 بالعمالت األجنبية

Demand Deposits 20,206.0 38,615.2 40,950.6 2,335.4 6.0 حتت الطلب

Saving and Time Deposits 27,528.9 60,227.7 124,280.6 64,052.9 106.4 ودائع ادخارية والأجل

Total Deposit/Total Liabilities 54.1 52.4 56.1 إجمالي الودائع إلى إجمالي املطلوبات

QR Millionمليون ريال

Figure No. (5-5)
Commercial Banks Customer 
Deposit by Currency

شكل رقم )5-5(

تصنيف ودائع عمالء البنوك حسب

 نوع العملة

Qatari Riyal Foreign Currency
بالعملة املحلية بالعملة االأجنبية

QR Million مليون ريال
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B. Bank Customer Deposits by Currency 

Customer deposits in Qatari Riyal achieved an increase 
by 10.6% in 2012. Thus, the Value increased from QR 264.8 
billion in 2011 to QR 292.8 billion in 2012. A decrease in 
the percentage of contribution to total deposits from 84% 
in 2010 to reach 64% in 2012. These developments were 
accompanied by an increase in local currency deposits and 
its main components. The demand deposits rose from QR 
81.7 billion in 2011 to reach QR 89 billion in 2012 with a 
growth rate of 9%. While the value of saving deposits and 
time deposits rose from QR183.1 to QR 203.8 billion in 
the same period. Saving deposits and time deposits still 
represent about 71.6% of total deposits. 

On the other hand, an increase of deposits denominated 
in foreign currencies is noticed since 2010, Which 
increased from QR 98.8 billion in 2011 to QR 165.2 billion 
in 2012, thus an increase of QR 66.4 billion with a growth 
rate of 67.2%. The high increase in saving deposits and 
time deposits is due to the contiguous growth  in saving 
deposits rising from QR 60.2 billion to QR 124.3 billion, 
up by 106.4% whereas,  demand deposits increased with 
growth rate of 6% only, from QR 38.6 billion to QR 40.9 
billion. Saving deposits and time deposits still represent 
the largest percentage of deposits denominated in foreign 
currencies؛ therefore; they amounted to 61% and 75% for 
the years 2011 and 2012, respectively.

C. Bank Customers’ Deposits by Economic 
Activity  

The analysis of deposits by economic activity showed  
many of the important indicators of which are total 
deposits increased from QR 363.6 billion to  QR 458.1 
billion in 2012 with a  growth rate of 26%. Moreover, the 
relative distribution of the deposits of the public sector, 
the private sector, and non-residents to total deposits 
reached 39.5%, 51.7% and 8.8% respectively in 2012. The 
table also illustrates that the private sector still accounts 
for the largest percentage of the total deposits thus; the 
percentage of private sector’s contribution is more than 
51% of total deposits. It is observed that the ratio of 
government deposits and non-residents deposits increased 
as well in 2012 compared to 2011.

ب. تصنيف ودائع البنوك حسب نوع العملة

نسبته  بلغت  ارت��ف��اع��اً  القطري  بالريال  العمالء  ودائ���ع  حققت 
10.6% في عام 2012م، حيث ارتفعت قيمتها من 264.8 مليار ريال 
في 2011م إلى 292.8 مليار ريال في 2012م ، كما لوحظ انخفاض 
إلى  لتصل  2010م  في   %84 من  الودائع  إلجمالي  مساهمتها  نسبة 
64% في 2012. كما صاحب ارتفاع الودائع من العملة احمللية ارتفاع 
من  الطلب  الودائع حتت  ارتفعت  فقد  لها،  الرئيسية  املكونات  في  
81.7 مليار ريال في 2011م لتصل إلى 89 مليار ريال في 2012م 
مبعدل منو وصل إلى 9%، في حني ارتفعت قيمة الودائع االدخارية 
وألجل من 183.1 إلى 203.8 مليار ريال خالل نفس الفترة، حيث 

متثل الودائع االدخارية وألجل حوالي 71.6% من إجمالي الودائع.

بالعمالت  للودائع  املستمر  االرتفاع  لوحظ  األخ��رى  الناحية  من 
األجنبية  منذ 2010م حيث ارتفعت من 98.8 مليار ريال في 2011م 
إلى 165.2 مليار ريال في 2012م بزيادة بلغ مقدارها 66.4 مليار 
إل��ى 67.2% وي��رج��ع الصعود املرتفع في  ري��ال ومب��ع��دل من��و وص��ل 
الودائع االدخارية وألجل إلى الصعود املتنامي للودائع االدخارية إذ 
ارتفعت قيمتها من 60.2 مليار ريال إلى 124.3 مليار أي ما يوازي 
106.4%، في املقابل ارتفعت الودائع حتت الطلب مبعدل منو بلغ %6 
فقط من 38.6 مليار ريال إلى 40.9 مليار ريال، وتستحوذ الودائع 
االدخارية وألجل على النسبة الكبرى من الودائع بالعمالت األجنبية 

إذ بلغت نسبتها 61% و75% لعامي 2011م و2012م علي التوالي.

ج. تصنيف ودائع البنوك حسب النشاط االقتصادي

من  العديد  االق��ت��ص��ادي  النشاط  حسب  ال��ودائ��ع  حتليل  أظهر 
مليار   363.6 من  ارتفع  الودائع  إجمالي  أن  منها  الهامة  املؤشرات 
بلغ 26%، كما  إلى 458.1 مليار ريال في 2012م مبعدل منو  ريال 
والغير  اخل��اص،  القطاع  العام،  القطاع  لودائع  النسبي  التوزيع  بلغ 
التوالي  الودائع 39.5%، 51.7%، 8.8% على  إلى إجمالي  املقيمني 
في 2012م، ويظهر اجلدول أيضاً أن القطاع اخلاص مازال يستحوذ 
على النسبة الكبرى من إجمالي الودائع فقد بلغت نسبة مساهمته ما 
يربو عن 51% من إجمالي الودائع ، كما يالحظ أن نسبتي مساهمة 
ودائع احلكومة و غير املقيميني قد ارتفعتا أيضاً في عام 2012م عن  

مثيلتيهما في 2011م. 
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Public sector deposits achieved a remarkable 
development, where the value increased from QR 125.9 
billion in 2011 to QR 180.7 billion in 2012, thus an increase 
of 43.6%.  Several factors contributed to this significant 
increase, including: the sharp rise in government 
institutions' deposits which increased from QR 57.4 billion 
in 2011 to reach QR 104.4 billion in 2012, thus an increase 
of 82%. Semi-government deposits jumped from QR 27.7 
billion to QR 31.9 billion in the same period, recording a 
growth rate of 15.2%.  Government deposits rose from QR 
40.8 billion to QR 44.4 billion during the same period.

 Private sector deposits still account for the largest 
share of total deposits, where the percentage of their 
contribution to the total deposits is about 51.7%. Moreover, 
the nominal value has increased from QR 217.9 billion in 
2011 to QR 236.6 billion with a growth rate of 8.6% in 
2012.  The relative distribution of private sector deposits 
indicates sharing of both private sector companies and 
individuals in relation to total private sector deposits.  
The contribution of private sector deposits amounted 
to about 50.9%, while the contribution of individuals’ 
deposits amounted to approximately 49.1% whereas, they 
contribute in close ratios to the total deposits i.e. 26.3% 
and 25.4% respectively in 2012.

There are many economic evidence that can be deduced 
from the previous discussions, including: that the rise in 
deposits by the public sector and especially the government 
institutions reflect the financial exuberance achieved as a 
result of the rise in oil prices. The availability of financial 
surpluses provides a fitting cover to finance domestic 
investment in support of the national economy. Financial 
developments which appear in private sector deposits 
demonstrate financial abundance achieved by private 
sector companies represented in profits. On the other hand, 
individuals' deposits increased by 12.8%, which in turn 
proves the high fiscal surpluses. Which in turn proves the 
high fiscal surpluses, as well as on the ability of local banks 
to attract these savings and provides a strong financial 
cover to finance domestic investments. The strong rise of 
non-resident deposits by 105.3%, which is unprecedented, 
proves the trust established by non-residents in the country 
and economy, which in turn contributes to increase the 
support for local investments.

حققت ودائع القطاع العام تطوراً ملحوظاً فقد ارتفعت قيمتها من 
125.9 مليار في 2011م إلى 180.7 مليار في 2012م بزيادة تصل 
امللحوظ  إلى 43.6 %. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا االرتفاع 
منها االرتفاع امللحوظ في ودائع املؤسسات احلكومية التي تصاعدت 
مليار  إلى 104.4  لتصل  ري��ال في 2011م  مليار  قيمتها من 57.4 
ريال في 2012م بزيادة تصل إلى 82%، كما قفزت ودائع  املؤسسات 
ريال  مليار  إلى 31.9  لتصل  ري��ال  مليار  شبه احلكومية من 27.7 
خالل نفس الفترة محققة معدل منو بلغ 15.2%، كما ارتفعت الودائع 
احلكومية من 40.8 مليار ريال إلى 44.4 مليار ريال خالل نفس الفترة.

مازالت ودائع القطاع اخلاص تستحوذ على النصيب األكبر من 
إجمالي الودائع، حيث بلغت نسبة مساهمتها إلجمالي الودائع حوالي 
ريال  مليار   217.9 من  لها  اإلسمية  القيمة  ازدادت  وقد   .%51.7
ريال مبعدل منو 8.6% في 2012م،  إلى 236.6 مليار  في 2011م 
من  كل  تقاسم  إلى  اخل��اص  القطاع  لودائع  النسبي  التوزيع  ويشير 
القطاع اخلاص،  ودائ��ع  القطاع اخل��اص واألف��راد إلجمالي  شركات 
فقد بلغت مساهمة  الشركات حوالي 50.9%، فيما بلغت مساهمة  
متقاربة  بنسب  يساهمان  أنهما  كما  تقريباً،  األفراد حوالي %49.1 
على  و %25.4  ح��وال��ي %26.3  ب��ل��غ��ت   ح��ي��ث  ال���ودائ���ع  إلج��م��ال��ي 

التوالي في 2012م.

هناك العديد من الدالئل االقتصادية التي ميكن استنتاجها من 
العرض السابق منها: أن ارتفاع الودائع من قبل القطاع العام وخاصة 
االرتفاع  نتيجة  احملققة  املالية  الوفرة  تعكس  احلكومية  املؤسسات 
املناسب  الغطاء  املالية  الفوائض  ه��ذه  توفر  و  النفط،  أس��ع��ار  ف��ي 
لتمويل االستثمارات احمللية الداعمة لالقتصاد الوطني. كما تظهر 
املالية  الوفورات  أيضاً  اخلاص  القطاع  ودائ��ع  في  املالية  التطورات 
األرب��اح. من  املتمثلة في  اخل��اص  القطاع  قبل شركات  احملققة من 
الناحية األخرى حققت ودائع األفراد ارتفاعاً بلغ 12.8% مما يبرهن 
بدوره على ارتفاع الفوائض املالية، وكذلك على مقدرة البنوك احمللية 
على جذب هذه املدخرات مما يوفر بدوره غطاًء مالياً قوياً لتمويل 
االستثمارات احمللية، ويقوي أيضاً من املالءة املالية للقطاع املصرفي.  
ارتفعت  التي  املقيمني  غير  لودائع  القوي  االرتفاع  يبرهن  حني  في 
التي  الثقة  مدى  على  غير مسبوقة  معدالت  وهي   %105.3 مبعدل 
يضعها الغير مقيمني في االقتصاد القطري والذي يساهم بدوره في 

زيادة الدعم املقدم لالستثمارات احمللية. 
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Table (5-7)
Deposits by Economic Activity 

جدول رقم )5- 7(
توزيع الودائع وفقا لنوع النشاط االقتصادي

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Public Sector 72,071.2 125,875.6 180,729.1 54,853.5 43.6 القطاع العام

Government 18,485.8 40,824.6 44,444.7 3,620.1 8.9 احلكومة

Gov. Institutions 32,276.5 57,350.9 104,378.1 47,027.2 82.0 املوؤ�س�سات احلكومية

Semi-Gov. Institutions 21,308.9 27,700.1 31,906.3 4,206.2 15.2 املوؤ�س�سات �سبه احلكومية

Private Sector 205,035.5 217,901.6 236,607.4 18,705.8 8.6 القطاع اخلا�س

Enterprises 114,207.4 114,808.5 120,350.2 5,541.7 4.8 �سركات القطاع اخلا�س

Personal 90,828.1 103,093.1 116,257.2 13,164.1 12.8 االأفراد

Non Resident 29,680.8 19,835.2 40,729.1 20,893.9 105.3 ودائع غري املقيمني

Total Deposits 306,787.5 363,612.4 458,065.6 94,453.2 26.0 اإجمايل ال�دائع

QR Millionمليون ريال

Figure No. (5-6)
Deposits by Economic Activity 
(Concentration)

شكل رقم )5- 6(
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2. Shareholders’ Equity:

Shareholders’ equity in the consolidated balance sheet 
of all commercial banks operating in Qatar continued its 
pace of growth during this year, recording an increase 
of QR 8 billion, up by 8.5%, which indicates the banking 
sector’s strengthening of capital levels in order to meet 
Basel III requirements. Thus, the shareholders’ equity to 
total liabilities increased from 12.3% at the end of 2010 
to 12.5% at the end of 2012. This increase at the year-end 
2012 came as a result of the following:

• Banks’ capitals increase by QR 2.8 billion, up by 9.6%. 

• Continuation of banks in strengthening the legal 
reserves of  50.2 billion riyals, the increase in this item in 
2011 was  3.1 billion, or by 6.5%

• Retained profits have also increased by QR 3 billion, 
up by 41.3%.

2. حقوق املساهمني:

شهد بند حقوق املساهمني في امليزانية املجمعة للبنوك العاملة 
في دولة قطر استمراراً في معدالت منوه خالل عام 2012م ، وهو 
ما يعكس تعزيز القطاع املصرفي ملستويات رأس املال حتى تتناسب 
مع متطلبات بازل 3، حيث بلغت قيمة الزيادة ثمانية مليارات ريال، 
أو ما نسبته 8.5%، لترتفع على أثر ذلك نسبة حقوق املساهمني إلى 
إجمالى املطلوبات من 12.3% فى نهاية عام 2010م إلى 12.5% في 
نهاية عام 2012م. وللمقارنة جاءت هذه الزيادة في نهاية عام 2012م 

محصلة للعوامل التالية:

• ارتفاع رؤوس أموال البنوك ، حيث زادت بقيمة 2.8 مليار ريال 
تقريباً، أو ما نسبته  %9.6. 

• استمرار البنوك في تدعيم احتياطاتها القانونية لتصل لقيمة 
50.2 مليار ريال ، حيث بلغت الزيادة فى ذلك البند عن عام 2011م 

، ما  قيمته 3.1 مليار ريال ، أو مبا نسبته %6.5 

• كذلك تزايدت األرباح احملتجزة  بقيمة ثالثة مليارات ريال، أو 
ما نسبته %41.3 .

Table (5-8)
Banks Shareholders’ Equity

جدول رقم )5- 8(
 تفاصيل حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid Up Capital 24,066.7 29,448.3 32,285.6 2,837.3 9.6 رأس املال املدفوع 

Legal Reserves 29,435.2 47,124.8 50,180.3 3,055.5 6.5 االحتياطي القانوني 

Risk Reserves 3,608.2 3,551.8 4,790.5 1,238.7 34.9 احتياطي املخاطر 

Other Reserves 7,148.0 7,162.2 5,077.6 -2,084.6 -29.1 احتياطيات اأخرى 

Retained Profits 5,340.6 7,164.7 10,124.1 2,959.4 41.3 أرباح محتجزة 

Total Shareholders Equity 69,598.7 94,451.8 102,458.1 8,006.3 8.5 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني 

Equity / Total Assets (%) 12.3 13.6 12.5 ن�صبة حق�ق امل�صاهمني اإىل اإجمايل املطل�بات )٪( 

QR Millionمليون ريال
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Banks’ Net Foreign Assets 

The net foreign assets continued to register a negative 
value in 2012. It’s value has doubled to reach about 
QR 96 billion reflecting the attractiveness of domestic 
investment in Qatar. The following is a brief analysis of the 
developments in each of the foreign assets and liabilities 
of commercial banks.

A. Foreign Assets 

The foreign assets increased during the report year by 
QR 9 billion, up by 7.6%. The change was basically due to 
the increase of “Due from banks abroad” by QR 9 billion, 
at 15%. “Credit facilities outside Qatar” and “investments 
outside Qatar” played role in enhancing foreign assets, 
as they increased by QR 4.9 billion. In contrast "financial 
investments" item decreased by QR 5 billion, down by 
15.1%. Table (5-9) Net foreign assets of commercial banks.

صافي املوجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

في  التجارية  البنوك  ل��دى  األجنبية  امل��وج��ودات  صافي  استمر 
حتقيق قيم سالبة، وإن تضاعفت قيمته خالل عام 2012م ليعكس 
زيادة جاذبية اإلستثمار بدولة قطر. وفيما يلي حتليل موجز للتطورات 

في كل من املوجودات واملطلوبات األجنبية.

أ. املوجودات األجنبية

ارتفعت قيمة املوجودات األجنبية خالل عام التقرير مبقدار تسعة 
مليارات ريال ، أو ما نسبته 7.6%، وقد جاء هذا التغير أساساً بسبب 
مليارات  تسعة  بلغت  بقيمة  األجنبية  البنوك  لدى  األرص��دة  ارتفاع 
واالستثمارات  االئتمان،  بند  وقد ساهم   .%15 نسبته  أو مبا  ري��ال، 
خارج قطر في تعزيز الزيادة فى قيمة  املوجودات األجنبية ، حيث 
بند  انخفض  املقابل  وف��ي  ري��ال  مليار   4.9 بقيمة  األول��ى  ارتفعت  
استثمارات مالية مبقدار 5 مليار ريال أي ما نسبته 15.1% . يوضح 
جدول رقم )5-9( صافي املوجودات األجنبية لدى البنوك التجارية.  

Table (5-9)
Net Foreign Assets of Commercial Banks

جدول رقم )5- 9(
صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Foreign Assets 91,124.8 119,439.4 128,484.6 9,045.2 7.6 امل�ج�دات الأجنبية 

Cash (Foreign Currencies) 403.4 1,212.0 1,140.4 -71.6 -5.9 نقد في اخلزينة 

Due From Banks Abroad 41,781.8 59,836.3 68,814.1 8,977.8 15.0 أرصدة لدى البنوك األجنبية

Financial Investment Outside Qatar 28,379.1 31,523.8 26,748.5 -4,775.3 -15.1 استثمارات مالية خارجية 

Credit Facilities Outside Qatar 20,560.5 26,867.3 31,742.6 4,875.3 18.1 ائتمان خارج قطر 

Other Assets 0.0 0.0 39.0 39.0 --- موجودات أخرى

Foreign Liabilities 139,309.3 161,532.0 224,547.4 63,015.4 39.0 املطل�بات الأجنبية 

Non- Residents Deposits 29,680.8 19,835.2 40,729.1 20,893.9 105.3 ودائع غير املقيمني 

Due to Banks Abroad 97,103.4 133,276.7 144,770.7 11,494.0 8.6 أرصدة للبنوك في اخلارج 

Bonds and Securities 12,525.1 8,420.1 31,754.7 23,334.6 277.1 سندات وأوراق مالية أخرى

Other Liabilities 0.0 0.0 7,292.9 7,292.9 --- مطلوبات أخرى

Net Foreign Assets -48,184.5 -42,092.6 -96,062.8 -53,970.2 128.2 �صافى امل�ج�دات الأجنبية 

QR Millionمليون ريال
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B. Foreign Liabilities

Foreign liabilities of commercial banks increased by 
QR 63 billion, where the nominal value increased to QR 
224.5 billion, up by 39% at the end of 2012, compared 
to an increase of QR 22.2 billion, by 16% at the end of 
the previous year. The increase in foreign liabilities was 
concentrated in “balances due to foreign banks”, which 
grew by QR 11.5 billion, up by 8.6%. However, “non-
residents” deposits achieved a significant increase as 
it jumped around QR 20.9 billion, up by 105.3% from the 
previous year. Moreover, “Other bonds and securities” by 
QR 23.3 billion, up by 277.1%.

Banks’ Contra Accounts

Banks’ Contra Accounts analysis indicates those 
commercial banks’ “off-balance sheet” activities increased 
by QR 28.7 billion. Appreciation in this item is due to the 
increase in "unutilized credit facilities", as it rose by QR 15.3 
billion as well as, “letters of guarantee” which increased 
by 2.4%. On the other hand, “letters of credit” decreased 
by QR 22.8 billion in 2012.  Table (5-10) Commercial Banks’ 
Contra Accounts for the period 2010 to 2012.

ب. املطلوبات األجنبية

لقد زادت املطلوبات األجنبية للبنوك التجارية بقيمة 63 مليار 
نسبتها  بزيادة  ري��ال  مليار   224.5 إلى  قيمتها  ارتفعت  ري��ال، حيث 
39%، في نهاية عام 2012م، مقابل زيادة بقيمة 22.2 مليار ريال، أو 
ما نسبته 16% في نهاية العام السابق. وكانت الزيادة في املطلوبات 
األجنبية في  بند “األرصدة املستحقة للبنوك في اخلارج" التي زادت 
بقيمة 11.5 مليار ريال ، أو ما نسبته 8.6%. إال أن  بند  " ودائع 
 20.9 ارتفع مبقدار  حيث  كبير  بشكل  زي��ادة  حقق   " املقيمني  غير 
ارتفع  كما  السابق،  العام  عن   %105.3 ي��وازي  ما  أي  ري��ال،  مليار 
ما  أي  ري��ال  مليار   23.3 وسندات مبقدار  أخ��رى  مالية  أوراق  بند 

نسبته %277.1. 

احلسابات النظامية لدى البنوك التجارية 

أن   إلى  التجارية  للبنوك  النظامية  بنود احلسابات  يشير حتليل 
ارتفعت  التجارية  البنوك  لدى   " امليزانية  "خ��ارج  املصنفة  األنشطة 
البند  ه��ذا  في  ال��زي��ادة  وترجع  ري��ال،  مليار   28.7 بحوالي  قيمتها 
اإلئتمانية  التسهيالت  م��ن  املستخدم  غير  اجل��زء  ف��ي  ال��زي��ادة  إل��ى 
قيمة  ارتفعت  كما  ري��ال،  مليار   15.3 بحوالي  قيمتها  ارتفعت  التي 
الناحية األخرى انخفض  بند خطابات الضمان بحوالي 2.4%، من 
2012م.   في  ريال  مليار   22.8 بحوالي  ااملستندية  االعتمادات  بند 
لدى  النظامية  احلسابات  تفاصيل   )10-5( رق��م  اجل��دول  ويوضح 

البنوك التجارية للفترة 2010 حتى 2012م.

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Letters of Credits (LCs) 19,558.0 23,452.7 22,776.0 -676.7 -2.9 االعتمادات املستندية

Letters of Guarantee (LGs) 94,457.4 101,900.3 104,379.7 2,479.4 2.4 خطابات الضمان

Forward Contracts & Derivatives 68,706.9 64,796.1 76,281.4 11,485.3 17.7 عقود آجلة ومشتقات 

Unutilized Credit Facilities 38,035.1 59,198.6 74,465.4 15,266.8 25.8
 اجلزء غير املستخدم من 

التسهيالت االئتمانية

Others 11,733.1 14,134.1 14,318.9 184.8 1.3 أخرى

Total Contra Accounts 232,490.5 263,481.8 292,221.4 28,739.6 10.9 الإجمايل

Table (5-10)
Commercial Banks’ Contra Accounts 

جدول رقم )5- 10(
الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية

QR Millionمليون ريال
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Banks’ Performance Indicators 

Aiming at maintaining financial stability of the banking 
system through the supervision of the banking sector and 
to limit the negative effects associated with recent global 
economic and financial changes, which have different 
effects on the basics of banking sector, QCB periodically 
monitors bank performance through certain performance 
indicators. For the purpose of identifying the strengths 
and addresses the shortcomings and make this sectors 
a distinct sector which makes Qatar a global hub for 
funds. These criteria include capital adequacy, asset 
quality, profitability, liquidity, in addition to the criteria 
for measuring the efficiency of banks in the recruitment 
of resources available. The following contains briefly the 
developments of these indicators in 2012.

1. Capital Adequacy:

The purpose of these criteria is to measure the ability of 
banks to meet the obligations and face the risk of lending 
and other risks that banks might be exposed to while 
conducting their normal business. Capital adequacy criteria 
represent a wall against financial shocks that banks might 
face in the course of protecting depositors' funds and the 
owners of capital 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&III. The follow-up reports on capital adequacy 
in 2012 indicate the improvement occurred to these 
indicators, which is demonstrated through the following:

• The ratio of regulatory capital to total assets 
increased to 12.8% at the end of 2012 compared to 12.6% 
in 2011. 

• The ratio of regulatory and subordinated capital to 
total assets and risk weighted assets accounted for 18.2%, 
18.9%, respectively.

• The ratio of net non-performing loans to regulatory 
capital accounted for 1.7% in 2012.

معايير تقييم أداء البنوك

من ضمن املهام الرئيسة التي يضطلع  بها مصرف قطر املركزي 
القطاع املصرفي   املالي من خالل اإلشراف على  حتقيق االستقرار 
للمحافظة على سالمته ومالءته، واحلد من اآلثار السلبية املصاحبة 
للتغيرات االقتصادية واملالية العاملية مما لها من التأثيرات املختلفة  
باملتابعة  امل��ص��رف  وي��ق��وم  امل��ص��رف��ي.  القطاع  وعمل  م��ف��ردات  على 
اإلج���راءات  م��ن  العديد  خ��الل  م��ن  البنوك  وأداء  ألنشطة  ال��دوري��ة 
واملؤشرات بغرض التعرف على نقاط القوة ومعاجلة نقاط القصور، 
متميزاً مبا يجعل من قطر مركزاً عاملياً  وجعل هذا القطاع قطاعاً 
للمال . وتشتمل هذه املعايير على كفاية رأس املال، جودة املوجودات، 
الربحية، السيولة، باإلضافة إلى معايير قياس مدى كفاءة البنوك في 
توظيف املوارد املتاحة لديها. ونعرض فيما يلي ألهم هذه املؤشرات 

في عام 2012م.

1.كفاية رأس املال:

على  البنوك  مل��ق��درة  الكمي  القياس  إل��ى  املعايير  ه��ذه  ت��ه��دف 
قد  التي  األخ��رى  واملخاطر  اإلق��راض  ومخاطر  االلتزامات  مواجهة 
يتعرض لها البنك خالل ممارسة أنشطته ومتثل معايير كفاية رأس 
البنوك   لها  تتعرض  ق��د   التي  املالية  الصدمات  ضد  ج���داراً  امل��ال 
وذلك  األم��وال،  رؤوس  وأصحاب  املودعني  أم��وال  حماية  سياق  في 
واالحتياطيات  امل��ال  رأس  من  ك��اٍف  مبستوى  االحتفاظ  خ��الل  من 
قطر  مصرف  من  بتوجهات  املساندة.  والقروض  املختلفة  بأنواعها 
رأس  لكفاية  اجل��دي��دة  املعايير  بتطبيق  ال��ب��ن��وك   التزمت  امل��رك��زي 
املال  توافقاً مع اتفاقية )بازل2 و3 ( و تشير متابعة مؤشرات كفاية 
رأس املال خالل عام 2012م الى أهم التطورات التي  طرأت على 

تلك املؤشرات :

• ارتفاع نسبة رأس املال األساسي إلى إجمالي املوجودات لتصل 
إلى 12.8% في نهاية عام 2012م، مقابل 12.6% في العام السابق.

• بلغت نسبتي " رأس امل��ال األس��اس��ى"  و"رأس امل��ال األساسي 
وامل��س��ان��د" إل��ى ك��ل م��ن  إجمالي امل��وج��ودات و إجمالي امل��وج��ودات 
املرجحة بأوزان املخاطر  18.2% و18.9% على التوالي لعام 2012م. 

امل��ال األساسي  بلغت نسبة  صافي الديون املتعثرة إلى رأس   •
حوالي 1.7% في عام 2012م. 
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2. Assets Quality Criteria:

Important criteria that can be relied upon to assess 
the financial performance of the banking sector in line 
with the instructions of Qatar Central Bank and the Basal 
Convention. These criteria aim primarily at measuring the 
quality of loans provided by banks to their customers, who 
will be reflected directly on profitability, thus they include 
four important components, namely: Non-performing 
loans to total loans, loan provisions for non-performing 
loans, and provisions for loans to total loans, and total 
provisions to total assets. The table Indicates to the ratio 
of total non-performing loans to total loans where it stood 
at 1.7% in 2012 which is similar to last year ratio. While 
total loan provisions for Non-performing debts is about 
97.5%   during the same year compared to 87.2% in 2011. 
Loan provisions to total loans achieved 1.7%. Finally, total 
provisions to total assets reached 1.2%. All these evidence 
indicate the efficiency and ability of banks in Qatar to abide 
the rules for organizing, protecting depositors' funds and 
to reduce high-risk debts, while maintaining its key role in 
development.

Sectoral Loans Distribution 
(Credit Concentration)

Among the risks facing the banking sector, is the 
concentration of loans in the hands of one entity or the 
acquisition of a particular sector or to the largest percentage 
of the volume of credit extended, usually high degree of 
risk increases whenever loans receded in one hand. The 
diversification in lending limits not the risk, but lead to an 
equal development among sectors, which is the ultimate 
goal that Qatar seeks to achieve as well as the reduction 
of reliability on hydrocarbon products and to diversify the 
base of the national economy. The attached table refers to 
various developments. 

• Private sector accounted for 54.2% of the volume of 
credit extended by banks in 2012 compared to 45.8% for 
the public sector.

• The relative distribution of the public sector indicates 
that the volume of credit facilities increased from 39.6% 
to 45.8% and represented 40.2% on average of the total 
credit facilities during the period 2010 to 2012. The 
increase in public sector in 2012 is due to the increase of 

2. معايير جودة املوجودات:

 هي من املعايير الهامة التي ميكن االعتماد عليها لتقييم األداء 
املالي للقطاع املصرفي ومتاشياً مع تعليمات مصرف قطر املركزي 
ومع اتفاقية بازل، حيث تهدف هذه املعايير بالدرجة األولى إلى  قياس 
تنعكس  لعمالئها، مما  البنوك  تقدمها  التي  القروض  ونوعية  جودة 
آثارها املباشرة على الربحية، وتشتمل حتديداً على أربعة عناصر هامة 
هي على التوالي: القروض املتعثرة إلجمالي القروض، ومخصصات 
القروض للديون املتعثرة، ومخصصات القروض إلجمالي القروض، 
املرفق  اجل��دول  ويشير  املوجودات.  إلجمالي  املخصصات  وإجمالي 
إلى أن نسبة إجمالي القروض املتعثرة إلجمالي القروض بلغت %1.7 
في 2012م وهي مشابهة للعام املاضي، وفي حني بلغت مخصصات 
بنحو  مقارنة   %97.5 حوالي  العام  لنفس  املتعثرة  للديون  القروض 
87.2% في 2011م، كما حقق معيار مخصصات القروض إلجمالي 
القروض 1.7%، وأخيراً بلغ إجمالي املخصصات إلجمالي املوجودات 
1.2%. تشير كل هذه الدالئل إلى مدى كفاءة ومقدرة البنوك العاملة 
أموال  املنظمة واحملافظة على  بالقواعد  االلتزام  الدولة، وعلى  في 
املودعني واحلد من الديون عالية املخاطر مع احملافظة على دورها 

الرئيسي في التنمية.       

التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية 

)التركز االئتماني(

يُعد تركز القروض في يد جهة بعينها أو استحواذ قطاع بعينه  
املخاطر  ضمن  من  املقدم  االئتمان  حجم  من  الكبرى  النسبة  على 
كلما  املخاطر  درجة  ترتفع  ما  وعادة  املصرفي.  القطاع  تواجه  التي 
انحسرت القروض في يد جهة واحدة، كما أن التنويع في اإلقراض 
ال يحد فقط من نوعية املخاطر بل يؤدي إلى حتقيق التنمية املتوازية 
لتحقيقه  الدولة  تسعى  ال��ذي  األسمى  الهدف  وهو  القطاعات،  بني 
وتنويع  الهيدروكربونية  املنتجات  على  الكبير  االعتماد  من  واحل��د 
من  العديد  إل��ى  املرفق  اجل��دول  ويشير  الوطني.  االقتصاد  قاعدة 

التطورات:

• استحوذ القطاع اخلاص على حوالي 54.2% من حجم االئتمان 
املقدم من البنوك في عام 2012م مقابل 45.8% للقطاع العام.

التسهيالت  إلى أن حجم  العام  للقطاع  النسبي  التوزيع  يشير   •
حوالي  ومثلت   ،%45.8 إل��ى  لتصل   %39.6 من  ارتفعت  االئتمانية 
40.2% في املتوسط من إجمالي  التسهيالت االئتمانية خالل 2010م 
حتى 2012م. وترجع الزيادة للقطاع العام في عام 2012م إلى ارتفاع 
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the share of government institutions from 24.1% in 2011 to 
29.3%, while government and semi-government witnessed 
a slight increase in the current year. 

• Private sector accounted for the largest share of 
credit in 2012, the average share during the period 2010 
to 2012, is approximately 59.8% of the total volume of 
credit provided by banks. The relative distribution of 
credit in the  private sector indicates that the real estate 
and construction sectors received the highest percentage 
of credit reaching 21.4% in 2012, as compared  with  an 
average of 23.2% during (2010-2012). The services sector, 
trade, consumption and other sectors accounted for 7.5%, 
7%, 14.9% and 3.4%, respectively.

نصيب املؤسسات احلكومية من 24.1% في 2011 إلى 29.3% في 
عام 2012، فيما شهد نصيب احلكومة واملؤسسات شبه احلكومية 

زيادات طفيفة في عام 2012م.

• استحوذ القطاع اخلاص على النصيب األكبر من االئتمان في 
2012، وبلغ متوسط حصته خالل الفترة 2010 حتى 2012 حوالي 
59.8% من حجم االئتمان الكلي املقدم من البنوك. ويشير التوزيع 
العقارات  قطاع  استحواذ  إل��ى  القطاع  ه��ذا  في  لالئتمان  النسبي 
واملقاوالت الذي حصل على 21.4% في 2012 مقارنة مبتوسط بلغ 
23.2% خالل الفترة 2010 حتى 2012 ، فيما حصل قطاع اخلدمات 
والتجارة واإلستهالك والقطاعات األخرى على %7.5 ،%7 ، %14.9 

و3.4% على التوالي.

Items 2010 2011 2012 البيــــــــــان

Public Sector 35.1 39.6 45.8 القطاع العام

Government 12.4 10.8 10.8 احلكومة

Government Institutions 17.2 24.1 29.3 موؤ�س�سات حكومية

Semi- Gov. Institutions 5.5 4.7 5.7 موؤ�س�سات �سبه حكومية

Private Sector 64.9 60.4 54.2 القطاع اخلا�س

Consumption 19.3 18.1 14.9 اال�ستهالك

General Trade 8.5 7.1 7.0 التجارة

Services 10.0 7.9 7.5 اخلدمات

Contractors & Real Estate 23.6 24.5 21.4 القطاع العقاري واملقاوالت

Others Sectors 3.5 2.8 3.4 اأخرى

Table (5-11)
Concentration of Credit and it’s 
Sectorial Distribution

جدول رقم )5- 11(
التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية 

)التركز االئتماني( 
QR Millionمليون ريال
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3. Profitability Criteria:

Profitability criteria measures the efficiency and the 
ability of banks to use their resources on various uses in 
order to achieve the greatest return to shareholders while 
achieving a balance between stakeholders of depositors 
and shareholders' equity. Moreover, it can be inferred from 
the banking system's ability to attract foreign savings from 
other countries because of the soundness of banks and 
financial stability in light of the severe economic instability. 
There are many indicators that refer mostly to high rates of 
profitability, as shown in table.

4. Liquidity Criteria:

Available liquidity represent one of the important 
indicators to judge the performance of the banking sector 
thereof, it represent the first line of defense for banks 
to meet the needs of depositors. Banks maintain an 
appropriate level of liquidity in general in order to fulfill 
the requirements of customers. Assets easily convertible to 
liquidity represents also another line of defense available 
for banks, as well as other indicators thus, the important 
role of Qatar Central Bank to allocate part of the funds in 
order to fulfill the requirements of customers. Liquidity 
indicators Indicate a number of positive indicators as 
shown in the table for instance; the index of balances with 
Qatar Central Bank achieved 4.8% in 2012 and amounted 
to 6.2% on average during the period 2010-2012. The 
volume of liquid assets to total assets stood at 38.1%, 
compared to 36.3% in the previous year, with an average 
of 37.6% during (2010 – 2012). Total loans to total assets 
reached 62.6% in 2012, with average percentages of 38% 
during (2010 - 2012).  Overall, these numbers are positive 
indicators that show the ability of banks operating in Qatar 
to meet both customers’ needs and national economy 
requirements. 

5. Funds Investment Criteria:

Efficiency of banks funds investment represents the 
main business for banks, as they will be the main supporter 
to the development requirements of Qatar economy. Qatar 
Central Bank supervises banks about using the resources 
available and distributes them to various sectors. Results 
for the year 2012 indicate the following:

3. معايير الربحية:

تقيس معايير الربحية مدى كفاءة ومقدرة البنوك على توظيف 
حلقوق  عائد  أكبر  يحقق  مبا  املختلفة  االستخدامات  في  مواردها 
مودعني  من  املصلحة  أصحاب  بني  ال��ت��وازن  حتقيق  مع  املساهمني 
ومساهمني، كما ميكن االستدالل منه على مقدرة اجلهاز املصرفي 
به  تتمتع  مل��ا  األخ���رى  ال���دول  م��ن  األجنبية  امل��دخ��رات  ج��ذب  على 
من   حالة  في ظل  املالي  واالستقرار  املالية  امل��الءة  من  البنوك  هذه 
ع��دم االس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي احل���اد. هناك العديد م��ن امل��ؤش��رات 
موضح  هو  كما  الربحية،  معدالت  ارتفاع  إل��ى  معظمها  تشير  التي 

باجلدول املرفق.   

4. معايير السيولة:

على  للحكم  الهامة  املؤشرات  أحد  املتاحة  السيولة  حجم  ميثل 
أداء القطاع املصرفي، وهي متثل خط الدفاع األول للبنوك ملواجهة 
بجزء  ع��ام  ب��وج��ه  البنوك  م��ا حتتفظ  وع���ادة  امل��ودع��ني،  احتياجات 
القابلة  األص��ول  كما متثل  العمالء،  احتياجات  ملواجهة  السيولة  من 
للتسييل بسهولة خط الدفاع الثاني املتاح أمام البنوك ، باإلضافة إلى 
املؤشرات األخرى، ولهذا يشرف مصرف قطر املركزي على ضرورة 
تخصيص جزء من األموال لسد االحتياجات املختلفة وفي األوقات 
املتباينة للعمالء، وتشير مؤشرات السيولة كما هو موضح باجلدول 
امل��ؤش��رات اإلي��ج��اب��ي��ة، فعلى سبيل املثال  ال��ع��دي��د م��ن  إل��ى  امل��رف��ق 
إجمالي  إلى  املركزي  لدى مصرف قطر  وأرص��دة  نقد  حقق مؤشر 
املوجودات 4.8% في 2012م وبلغ حوالي 6.2% في املتوسط خالل 
الفترة 2010م - 2012م. كما بلغ حجم املوجودات السائلة إلجمالي 
السابق،  العام  في    %36.3 كانت  بينما   %38.1 حوالي  املوجودات 
وكان املتوسط خالل الفترة من 2010م إلى 2012م يساوي %37.6 
 2012 في   %62.6 املوجودات  إلجمالي  القروض  إجمالي  بلغ  فيما 
مبتوسط قدره 38% خالل الفترة 2010م إلى 2012م وهي مؤشرات 
الوفاء  على  الدولة  في  العاملة  البنوك  مقدرة  وتؤكد  إيجابية  كلها 
باالحتياجات الالزمة للعمالء والوفاء باحتياجات االقتصاد القطري. 

5.معايير التوظيف:

العمل  متثل  البنوك  تتلقاها  التي  األم���وال  توظيف  ك��ف��اءة  إن   
الرئيسي لعملها املصرفي، كما أنها تكون الداعم الرئيسي ملتطلبات 
سالمة  على  احملافظة  أج��ل  وم��ن  قطر،  لدولة  االقتصادية  التنمية 
ومالءة القطاع املصرفي الوطني يقوم مصرف قطر املركزي مبتابعة 
البنوك العاملة بخصوص توظيفها للموارد املتاحة لها وتوزيعها على 

القطاعات املختلفة وتشير النتائج لعام  2012م إلى:
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1. Stability of funds investment in general. Whereas, 
private sector credit to private sector deposits reached 
104.7% in 2012 compared to 106.6% in 2011.

2. The private sector still accounts for the largest share 
of loans although the ratio decelerated where the private 
sector received more than 56.6% in 2012.

3. Ratio of domestic credit to the sum of total deposits 
and shareholders' equity reached 83.5%, which is 
completely within safe limits.

4. The proportion of banks foreign-currency 
denominated total assets to foreign-currency denominated 
total liabilities declined to 109.1% compared to 114.6% in 
the previous year.

1. اس���ت���ق���رار ف���ي م���ع���دالت ال��ت��وظ��ي��ف ب��ص��ف��ة ع���ام���ة. فقد 
ب��ل��غ��ت ال��ت��س��ه��ي��الت االئ���ت���م���ان���ي���ة ل��ل��ق��ط��اع اخل������اص إل�����ى ودائ�����ع 
 %106.6 م��ق��اب��ل   2012 ف���ي   %104.7 ن��ح��و  اخل�����اص  ال��ق��ط��اع 

عام 2011م . 

من  األك��ب��ر  النصيب  على  يستحوذ  اخل��اص  القطاع  م���ازال   .2
القطاع  حصل  حيث  نسبتها  تراجع  من  بالرغم  املقدمة  ال��ق��روض 

اخلاص على ما يربو على 56.6% في 2012م. 

ال��ودائ��ع  إجمالي  مجموع  إل��ى  احمللي  االئتمان  نسبة  بلغت   .3
وحقوق املساهمني 83.5%  وهي في احلدود اآلمنة متاماً.

4. انخفضت  نسبة إجمالي موجودات البنوك بالعمالت األجنبية 
إلى إجمالي املطلوبات بالعمالت األجنبية  لتصل إلى 109.1% مقابل 

114.6% في العام السابق .

Indicators 2010 2011 2012 البيان

1. Capital Adequacy معايير كفاية رأس املال  .1

 Regulatory Capital / Total Assets 11.1 12.6 12.8 رأس املال األساسي / إجمالي املوجودات  

 Regulatory Capital / Total Risk 
 Weighted Assets

15.0 19.9 18.2
رأس املال األساسي / إجمالي املوجودات    

املرجحة بأوزان املخاطر  

 (Regulatory Capital  + Subordinated) / 
 Total Risk Weighted Assets

16.1 20.6 18.9
)رأس املال  رأس املال األساسي + املساند( / إجمالي    

املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر  

 Net Non-Performing Loans /  
 Regulatory Capital

1.3 1.0 1.7 صافي الديون املتعثرة / رأس املال األساسي  

2. Criteria of Assets Quality معايير جودة املوجودات  .2

 Non-Performing Loans / Total Loans 2.0 1.7 1.7 القروض املتعثرة / إجمالي القروض  

 Loans Provision / Non-Performing Loans 85.1 87.2 97.5 مخصصات القروض / الديون املتعثرة  

 Loans Provision / Total Loans 1.7 1.5 1.7 مخصصات القروض / إجمالي القروض  

 Total Provision / Total Assets 1.3 1.2 1.2 إجمالي املخصصات / إجمالي املوجودات  

Table (5-12)
Commercial Banks’ Performance Indicators

جدول رقم )5- 12(
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

(%)
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Indicators 2010 2011 2012 البيان

3. Profitability Criteria معايير الربحية  .3

 Net Profit / Average Shareholders’ Equity 19.9 18.6 17.7 صافى الربح / متوسط حقوق املساهمني   

 Net Profit / Average Total Assets  2.6 2.7 2.4 صافى الربح / متوسط إجمالي املوجودات  

 Net Interest  / Average Total Assets  2.9 2.8 2.6 صافى الفوائد احملصلة / متوسط إجمالي املوجودات  

 Net Interest  / Total Income  48.2 53.0 71.4 صافى الفوائد احملصلة / إجمالي اإليرادات  

 Other Income / Average Total Assets  1.2 1.3 1.0 اإليرادات األخرى / متوسط إجمالي املوجودات  

 Other Income / Total Income   20.7 25.7 28.6 اإليرادات األخرى / إجمالي اإليرادات  

 Other Expenses / Total Income   24.6 28.2 25.4 املصروفات األخرى / إجمالي اإليرادات  

 Wages and Salaries / Other Expenses 33.5 31.9 48.5 األجور واملرتبات / املصروفات األخرى  

4. Liquidity Criteria معايير السيولة  .4

 Cash Balances with QCB/ Total Assets 15.1 3.6 4.8
نقد وأرصدة لدى املصرف املر كزى /   

اإجمايل املوجودات   

 Liquid Assets / Total Assets 38.5 36.3 38.1 املوجودات السائلة / إجمالي املوجودات  

 Liquid Assets / Liquid Liabilities 50.7 47.2 58.5 املوجودات السائلة / اخلصوم السائلة  

 Financial Assets’ Portfolio / Total Assets 11.1 18.5 17.3 محفظة األوراق املالية / إجمالي املوجودات  

 Total Loans / Customers’ Deposits 102.5 111.0 109.0 إجمالي القروض / ودائع العمالء  

 Total Loans / Total Assets 55.4 58.1 62.6 إجمالي القروض / إجمالي املوجودات   

5. Investment Criteria معايير التوظيف  .5

 Loans to Private Sector /  
 Private Sector Deposits

89.7 106.6 104.7
التسهيالت االئتمانية للقطاع اخلاص /   

ودائع القطاع اخلاص   

 Loans to Private Sector / Total Loans 67.0 62.8 56.6 قروض للقطاع اخلاص / إجمالي القروض  

 Domestic Credit / (Total Deposits+  
 Shareholders’ Equity)

78.0 82.2 83.5
االئتمان احمللى / إجمالي الودائع + حقوق املساهمني  

 Total Liabilities in Foreign  
 Currencies

97.2 114.6 109.1
إجمالي املوجودات بالعمالت األجنبية /    

املطلوبات بالعملة األجنبية  

6. General Ratios مؤشرات عامة  .6

 Growth Rate of Total Assets 21.3 22.3 17.6 معدل النمو في إجمالي املوجودات   

 Growth Rate of Total Customers’ Deposits 24.3 18.5 26.0 معدل النمو في الودائع  

 Growth Rate of Total Credit Facilities 16.3 28.3 26.0 معدل النمو في التسهيالت االئتمانية  

 Growth Rate of  the Portfolio of Securities 24.0 104.6 7.8 معدل النمو في األوراق املالية   
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This chapter aims at reviewing the most important 
developments in the other components of the financial 
sector, which along with commercial banks consists of 
many important tributaries for the Qatar economy. Among 
these financial institutions are Qatar Development Bank, 
exchange houses, finance companies and insurance 
companies, which play a significant role in the economic 
development in Qatar State. The developments in each 
sector will be highlighted separately in this chapter 
during 2012.   

Qatar Development Bank

"Qatar Industrial Development Bank" (QIDB) was 
established in 1997 by the Government of Qatar in 
association with national banks, aiming at financing 
and developing small and medium industrial projects, by 
encouraging capital intensive projects and  benefiting 
from the availability of raw materials in GCC countries. 
In response to the economic and financial developments, 
QDIB    was converted to a state bank and its paid-up capital 
was raised to QR 5 billion. In 2007, QDIB was renamed to 
“Qatar Development Bank” (QDB). Business activities of 
QDB expanded to include other sectors that are supportive 
of the development process such as education, industry, 
agriculture, tourism and housing among various other 
sectors. Table (6-1) presents the developments in assets 
and liabilities during 2012.

املكونات  التطورات في  إلى استعراض أهم  الفصل  يهدف هذا 
التجارية  البنوك  إلى  يتكون باإلضافة  الذي   املالي  للقطاع  األخرى 
ويدخل ضمن  القطري،  لالقتصاد  الهامة  الروافد  من  العديد  من  
هذه املؤسسات املالية: بنك قطر للتنمية، شركات الصرافة، شركات 
دوراً  االقتصادية  الكيانات  تلعب هذه  و  التامني.  وشركات  التمويل، 
التنمية االقتصادية في دولة قطر، وسوف يخصص جزء  هاما في 
منفصل من هذا الفصل ملناقشة هذه التطورات لكل  قطاع من هذه 

القطاعات خالل عام 2012م.       

بنك قطر للتنمية

قامت احلكومة في عام 1997 ومبشاركة البنوك الوطنية بإنشاء 
الصناعية  املشروعات   بهدف متويل  الصناعية"  للتنمية  "بنك قطر 
الصغيرة واملتوسطة، وتطويرها من خالل تشجيع املشروعات كثيفة 
رأس املال في اإلنتاج والتصدير، واالستفادة من توافر املواد اخلام 
في دول مجلس التعاون اخلليجي. واستجابة للتطورات االقتصادية 
واملالية مت حتويله لبنك حكومي، وزيادة رأسماله إلى خمسة مليارات 
إل��ى "بنك قطر  ري��ال قطري. وف��ي ع��ام 2007 مت تغير اس��م البنك 
للتنمية" مع توسيع مجاالته لتشمل القطاعات املدعمة ملسيرة التنمية 
مثل متويل مشاريع التعليم، والصناعة، الزراعة، السياحة، واإلسكان 
العديد من القطاعات األخ��رى ويوضح اجل��دول رقم   باإلضافة إلى 

)6-1( أهم التطورات في بنود املوجودات واملطلوبات خالل 2012.

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2012/2011) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Financial Securities Portfolio حمفظة االأوراق املالية 15.8    213.9        1,563.6   1,349.7   459.2     

Due From Banks & F. Institutions   2,493.7     911.7     650.3       -261.4   -28.7 امل�ستحق على البنوك واملوؤ�س�سات املالية

Total Credit Facilities اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية 17.2    208.6        1,419.5   1,210.9   906.9     

Other Assets      166.3     264.4     245.7        -18.7    -7.1 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات 3.8     142.4        3,879.1  3,736.7   4,026.1  

Due to Banks & F. Institutions      555.4     104.2        2.7       -101.5   -97.4 امل�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية

Provisions املخ�س�سات 72.3    57.5          137.0     79.5       28.7      

Shareholders' Equity حقوق امل�ساهمني 4.4     151.3        3,553.1   3,401.8   3,282.6  

Other Liabilities مطلوبات اأخرى 23.2    35.1          186.3     151.2     159.4     

Table (6-1)
QDB Balance Sheet

جدول رقم )6- 1(
المركز المالي لبنك قطر للتنمية

QR Millionمليون ريال
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1. Assets:

In line with its role in financing various development 
projects, the nominal value of credit facilities increased 
from QR 1.2 billion in 2011 to reach QR 1.4 billion in 2012, 
thereby achieving an increase of 17.2%. The relative 
share of credit facilities to total assets, which is notably 
increasing since 2006, represents 36.6%. On the other 
hand, investment in financial securities witnessed a 
remarkable increase of 15.8%. Thus the value of bank's 
securities portfolio increased from QR 1.3 billion in 2011 to 
QR 1.6 billion in 2012 and its relative share to total assets 
is about 40.3% in 2012.  The value of "due from banks and 
financial institutions" has remarkably decreased by QR 
261.4 million, which increases the opportunities to finance 
development projects.  Finally, "other assets" decreased by 
7.1% in 2012.  

2. Liabilities:

Analyzing "liabilities", it has been noticed that 
"shareholders equity" which represents the major part of 
liabilities, increased by QR 151.3 million,  or by 4.4% - as 
shown in table (6 - 1). "Shareholders equity" represents 
also the dominant share of funding sources as the bank 
continues relying on it as a primary long-term source of 
funds for financing its development projects activities. 
Thus, this item represented 91.6% of the total financial 
position of QDB at the end of 2012 compared to 81.5% 
at the end of 2010. On the other hand, the nominal value 
of provisions increased comprehensively to 72.3%. These 
developments are represented in table (6 - 2).

1. املوجودات:

التنموية  امل��ش��روع��ات  ب��ه ف��ي متويل  امل��ن��وط  ال���دور  م��ع   متشياً 
 1.2 من  االئتمانية  للتسهيالت  االسمية  القيمة  ارتفعت  املختلفة، 
محققة   2012 ف��ي  مليار   1.4 إل��ى  لتصل   2011 ف��ي  ري���ال  مليار 
بلغت نسبته 17.2% ، وشكلت  مساهمة التسهيالت  بذلك ارتفاعاً 
االئتمانية  في إجمالي املوجودات حوالي 36.6%،  مع مالحظة أنها 
كانت في تزايد مستمر منذ 2006، كما هو موضح باجلدول رقم )6-

1(، من الناحية األخرى حقق االستثمار في األوراق املالية ارتفاعاً 
ملحوظاً بلغت نسبته 15.8% إذ ارتفعت قيمة احملفظة املالية للبنك 
من 1.3 مليار ريال في 2011 لتصل إلى 1.6 مليار ريال في2012، 
في   %40.3 حوالي  امل��وج��ودات  مساهمتها إلجمالي   نسبة  وبلغت  
2012. وانخفضت قيمة املستحقات على البنوك واملؤسسات املالية 
بصورة ملحوظة، حيث انخفضت قيمتها بحوالي 261.4 مليون ريال 
وهو ما يزيد من فرص متويل املشروعات التنموية. وأخيراً انخفضت 

املوجودات األخرى بنسبة 7.1% في 2012م.  

2. املطلوبات:

متثل  وال��ت��ي  املساهمني  ح��ق��وق  ب��أن  املطلوبات  حتليل  ي��وض��ح   
قد    )1-6( ب��اجل��دول  موضح  هو  كما  املطلوبات  من  األكبر  اجل��زء 
 .%4.4 منو  وبنسبة  ري��ال،  مليون   151.3 بحوالي  قيمتها  ارتفعت 
التمويل  مصادر  من  الغالبة  احلصة  املساهمني  حقوق  ولقد شكلت 
مع استمرار البنك في االعتماد عليها كمصدر أساسي وطويل األجل 
لتمويل أنشطة املشروعات التنموية. وبذلك شكل هذا البند حوالي 
91.6% من إجمالي املركز املالي للبنك في نهاية عام 2012م ، مقابل 
ارتفعت  أخ��رى  ناحية  وم��ن   .2010 ع��ام  نهاية  ف��ي  ح��وال��ى %81.5 
النمو  معدل  بلغ  حيث  كبيراً  ارتفاعاً  للمخصصات  األسمية  القيمة 
فيها حوالي 72.3% في 2012، ويوضح اجلدول رقم )6-2( كل هذه 

التطورات.
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     QDB performance indicators (Table 6 - 3), especially 
profitability and capital adequacy indicators, prove that 
the bank carries on its distinguished performance, where 
"return on average assets" stood at 1.6% in 2012 compared 
to 1.4% in the previous year, while "return on average 
shareholders" stood at 1.7%, which is less than the 
previous year but is still high. In comparison to the previous 
year, the table below shows that capital adequacy ratio 
remained high despite of the fact that it has decreased. 
"Total loans/ total assets" stood at 36.7%. "NPLs / total 
loans" decreased to 9.5% in 2012 compared to 12.3% in 
2011. "NPLs/ shareholders equity" also declined to 1%. All 
these indicators indicate the remarkable performance of 
Qatar Development Bank during 2012.

      توضح مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية وبوجه خاص  
مؤشرات الربحية، وكفاية رأس املال ، كما هو موضح باجلدول رقم 
)6-3( أن بنك قطر للتنمية مازال مستمراً في أدائه املميز حيث حقق 
معدل العائد على متوسط املوجودات 1.6% في 2012 مقارنة  بنحو 
1.4% في العام السابق، سجل معدل العائد على حقوق املساهمني 
1.7% وهو أقل من مثيله في العام السابق لكنه مازال مرتفعاً. كما 
بالرغم  مرتفعاً  ي��زال  ال  امل��ال  رأس  كفاية  معدل  أن  اجل��دول  يظهر 
من انخفاضه مقارنة بالعام السابق.  وقد بلغت نسبة القروض إلى 
إجمالي املوجودات 36.7%، وانخفضت نسبة القروض املتعثرة إلى 
إجمالي القروض لتصل 9.5% في 2012 مقارنة بنحو 12.3% في 
2011، كما انخفضت نسبة القروض املتعثرة إلى حقوق املساهمني 
للتنمية  قطر  لبنك  املتميز  األداء  تؤكد  املؤشرات  هذه  كل   .%1 إلى 

خالل 2012.

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid Up Capital        2,900.0      2,900.0      2,900.0 0.0 0.0 رأس املال املدفوع

Legal Reserves            56.4           71.2           81.3 10.1 14.2 االحتياطي القانوني

Other Reserves          121.7         175.3         287.1 111.8 63.8 احتياطيات أخرى

Retained Profits          204.5         255.3         284.7 29.4 11.5 أرباح محتجزة

Total Shareholders' Equity        3,282.6      3,401.8      3,553.1 151.3 4.4 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Shareholders’ Equity/ 
Total Liabilities  (%)            81.5           91.0           91.6 - - حقوق املساهمني إلى إجمالي املطلوبات )%(

Table (6-2)
Shareholders Equity with QDB

جدول رقم )6- 2(
حقوق المساهمين لدى بنك التنمية

QR Millionمليون ريال

Table (6-3)
QDB Performance Indicators

جدول رقم )6- 3(
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

Items 2010 2011 2012 البيــــــــــان

Return on Average Assets 1.98 1.4 1.6 معدل العائد على متوسط املوجودات

Return on Average Shareholders Equity 2.3 1.8 1.7 معدل العائد على متوسط حقوق املساهمني

Capital Adequacy Ratio 94.7 74.3 69.1 معدل كفاية رأس املال

Total Loans / Total Assets 22.5 32.4 36.7 نسبة القروض  إلى إجمالي املوجودات

Non- Performing Loans Provisions 57.6 47.6 73.2 مخصص القروض  إلى الديون املتعثرة

Non- Performing Loans / Total Loans 4.5 12.3 9.5 القروض املتعثرة  إلى إجمالي القروض

Non- Performing Loans / Shareholders' Equity 0.5 2.4 1.0 القروض املتعثرة إلى حقوق املساهمني

(%)
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Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Precious Metals 224.1 249.2 251.2 2.0 0.8 نقد في الصندوق وسبائك املعادن الثمينة

Due From Banks 213.4 304.4 442.4 138.0 45.3 أرصدة لدى البنوك

Due From Money Exchangers & Branches 57.5 81.5 73.8 -7.7 -9.4 أرصدة لدى الصرافني والفروع

Fixed Assets 53.4 56.5 57.0 0.5 0.9 موجودات ثابتة

Other Assets 137.4 127.6 201.0 73.4 57.5 موجودات أخرى

Total Assets = Total Liabilities 759.8 908.7 1,025.4 116.7 12.8 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders' Equity 570.9 610.9 657.1 46.2 7.6 حقوق املساهمني

Due To Banks 53 94 60.6 -33.4 -35.5 حسابات للبنوك

Due To Money Exchangers & Branches 73.2 97.3 73.9 -23.4 -24.0 حسابات للفروع والصرافني

Other Liabilities 62.7 106.5 233.8 127.3 119.5 مطلوبات أخرى

Table (6-4)
Balance Sheet of the Exchange Houses

جدول رقم )6- 4(
المركز المالي  لشركات الصرافة

QR Millionمليون ريال

Exchange Houses

The total number of Exchanges Houses in Qatar 
amounted to 20 in 2012 with total assets of more than QR 1 
billion. The 10 major companies constitute more than 80% 
of the total assets of the exchange houses. The financial 
statements as in Table (6-4) indicate an increase in the 
consolidated balance sheet by 12.8% and QR 116.7 million 
to reach QR 1025.4 million at the end of 2012. Changes on 
both assets and liabilities sides are shown as follows in 
table No. (6-4).

شركات الصرافة

بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في دولة قطر 20 شركة في 
وتستحوذ  قطري،  ري��ال  مليار  موجوداتها  قيمة  فاقت   2012 ع��ام 
أكبر 10 شركات على أكثر من 80% من إجمالي موجودات شركات 
الصرافة،  بشركات  اخلاصة  البيانات  وتشير  مجتمعة.  الصرافة 
املركز  إجمالي  زي��ادة  إل��ى   ،)4-6( رق��م  ب��اجل��دول  موضح  هو  وكما 
املالي املجمع لهذه الشركات بقيمة 116.7 مليون ريال، أو ما نسبته 
 .2012 ع��ام  نهاية  ف��ي  ري��ال  مليون   1025.4 إل��ى  ليصل   ،%12.8
وجاءت التغيرات في جانبي املوجودات واملطلوبات على النحو املبني 

في جدول رقم )4-6(.
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1. Assets:

Liquid Assets of EH’s (including cash in hand, due from 
banks, due from money changers) constituted 74.8% of 
total assets at the end of 2012 compared to 70% at the 
end of the previous year, which indicates a general trend 
to maintain liquid assets in line with the nature of  the EH’s 
work.   Liquid assets increased by QR 132.3 million in 2012 
compared to 2011, stemmed mainly from the increase by 
45.3% in “due from banks” to  reach QR 442.4 million at the 
end of the year, compared to QR 138 million during 2012.  
Moreover, fixed assets increased by QR 0.5 million at the 
end of 2012 compared to the previous year, while other 
assets increased by QR 73.4 million at the end of 2012.

2. Liabilities:

“Due to banks” represented 5.9% of total liabilities on 
exchange houses during 2012.  “Shareholders equity” is still 
representing the major item of the total liabilities, although 
its relative share to total liabilities declined from 67.2% in 
2011 to 64.1% in 2012. In terms of value, “shareholders’ 
equity” reached QR 657.1 million in 2012 compared to QR 
610.9 million in 2011, recording an increase by QR 46.2 
million as shown in Table (6 – 5). The increase in equity has 
been witnessed regardless of a decrease of other reserves 
by 96.8% and QR 33.6 million. On the other hand, EH’s 
continued to reinforce their capital base, with an increase 
of the total paid-up capital by 95.9% and QR 266.2 million 
at the end of 2012.

1. املوجودات:

لدى  أرص���دة  ال��ص��ن��دوق،  ف��ي  )نقد  السائلة  امل��وج��ودات  شكلت 
البنوك، أرصدة لدى الصرافني( لشركات الصرافة  حوالي %74.8  
من إجمالي املوجودات في نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 70 % في 
نهاية العام السابق ، وهو ما يشير إلى اجتاه عام في تلك الشركات 
نحو االحتفاظ مبوجودات سائلة مبا يتناسب مع طبيعة عملها. وقد 
بعام  مقارنة  املوجودات في عام 2012  تلك  الزيادة في  قيمة  بلغت 
2011 حوالى 132.3 مليون ريال . وتعزى تلك الزيادة بشكل رئيسي 
إلى الزيادة في بند أرصدة لدى البنوك والذي ساهم بنحو%45.3 
ليصل   2012 ع��ام  خ��الل  ري��ال  مليون   138 بنحو  ارتفع  حيث  منها 
هذا  التقرير.  عام  نهاية  في  ريال  مليون   442.4 نحو  إلى  إجماليه 
ريال في  مليون  زيادة مقدارها 0.5  الثابتة  املوجودات  وقد حققت 
األخرى  املوجودات  أما   . السابق  بالعام  مقارنة  م  عام 2012  نهاية 
فقد ارتفعت مبقدار 73.4 مليون ريال فى نهاية عام التقرير مقارنة 

بالعام السابق . 

2. املطلوبات:

إجمالي  م��ن   %5.9 نسبته  م��ا   " ل��ل��ب��ن��وك  "أرص�����دة  ب��ن��د  مي��ث��ل 
املطلوبات على شركات الصرافة في عام 2012. أما بالنسبة "حلقوق 
املساهمني" فال تزال متثل اجلانب األكبر من إجمالي املطلوبات، على 
من  املطلوبات  إجمالي  في  النسبية  مساهمتها  انخفاض  من  الرغم 
67.2 % في 2011 إلى 64.1% في 2012، أما من حيث القيمة فقد 
بلغت قيمة "حقوق املساهمني " في عام 2012م حوالي  657.1 مليون 
ريال مقابل 610.9 مليون ريال في عام 2011،  بارتفاع قيمته 46.2 
مليون ريال، كما هو موضح باجلدول رقم )6-5(، وذلك على الرغم 
أو ما  ريال،  انخفاض االحتياطيات األخرى مببلغ 33.6 مليون  من 
نسبته 96.8%.  وقد دعمت شركات الصرافة رؤوس أموالها، حيث 
املال املدفوع" حوالي 266.2  الزيادة في إجمالي "رأس  بلغت قيمة 

مليون ريال، أو ما نسبته  95.9% في نهاية عام 2012.
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Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid Up Capital 269 277.6 543.8 266.2 95.9 رأس املال املدفوع

Legal Reserves 100.2 103.6 57.7 -45.9 -44.3 احتياطي قانوني

Fair Value Reserve 33.8 29.5 24.6 -4.9 -16.6 احتياطي القيمة العادلة

Other Reserves 7.8 34.7 1.1 -33.6 -96.8 احتياطيات أخرى

Retained Earnings 160.1 165.5 29.9 -135.6 -81.9 أرباح مدورة

Total Shareholders' Equity 570.9 610.9 657.1 46.2 7.6 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Table (6-5)
Shareholders Equity with Exchange Houses

جدول رقم )6- 5(
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة

QR Millionمليون ريال

Finance Companies 

 “Al Jazeera Finance”was licensed as a finance company 
in 2009 by Qatar Central Bank. Hence, the company started 
laying out its financial statements in accordance with 
QCB regulations as of that date. The number of finance 
companies operating in the State of Qatar increased to 
three companies: “First Finance”, “Qatar Finance House”, 
and “Al Jazeera Finance”. During 2009, an acquisition of 
100% of the First Finance Company’s (FFC) shares was 
implemented by Barwa bank, to become an affiliated 
company (P.J.S.C.). The consolidated balance sheet of the 
finance companies operating in Qatar  have declined by QR 
408.7 million or 9.3% in 2012, reaching QR 3963 million 
vis-a-vis QR 4371.7 million in the previous  year . These 
developments are reflected in Table (6 - 6).

شركات التمويل

بالترخيص   ع��ام 2009  ف��ي  امل��رك��زي  قطر  م��ص��رف  ق��ام  لقد   
في  الشركة  ب��دأت  وبالتالي  متويل  كشركة  للعمل  اجل��زي��رة  لشركة 
إعداد قوائمها املالية وفقاً ألنظمة املصرف اعتباراً من ذلك التاريخ ، 
وليرتفع عدد  شركات التمويل العاملة في دولة قطر  إلى ثالث هي   
" األولى للتمويل " و" بيت التمويل القطري و"شركة اجلزيرة". وشهد 
عام 2009 قيام بنك بروة باالستحواذ بنسبة 100% على شركة األولى 
للتمويل لتصبح شركة تابعة لها )مساهمة خاصة(.  وقد تقلص املركز 
املالي املجمع لشركات التمويل في عام 2012 بقيمة 408.7 مليون 
ريال ، أو ما نسبته 9.3% مقارنة مبا كان عليه في عام 2011، ليصل  
السابق.  العام  ريال  مليون  مقابل 4371.1  ري��ال،  مليون  إلى 3963 

ويوضح اجلدول رقم ) 6 – 6 ( هذه التطورات.
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Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances with banks 0.3 2.5 1.6 -0.9 -34.9 نقدية وأرصدة لدى البنوك

Islamic Financing Activities 1,695.5 3,278.9 2,887.5 -391.4 -11.9 أنشطة التمويل اإلسالمي

Financial Investments 351.8 476.4 465.8 -10.6 -2.2 االستثمارات املالية

Other Assets 535.1 613.9 608.1 -5.8 -0.9 موجودات أخرى

Total Assets = Total Liabilities 2,582.7 4,371.7 3,963.0 -408.7 -9.3 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders' Equity 1,270.6 2,011.4 2,148.8 137.4 6.8 حقوق املساهمني

Financing from Financial Institutions 659.3 1,196.4 822.6 -373.8 -31.2 متويل من موؤ�س�سات مالية

Other Liabilities 652.9 1,163.9 991.6 -172.3 -14.8 مطلوبات أخرى

Table (6-6)
Balance Sheet of the Finance Companies

جدول رقم )6- 6(
المركز المالي لشركات التمويل

QR Millionمليون ريال

1.املوجودات:

ال��ق��روض  منح  ف��ي  التمويل  لشركات  الرئيسي  ال��ه��دف  يتمثل 
ومتويل  العقارية  والرهون  السيارات  شراء  متويل  أجل  من  للعمالء 
السلع االستهالكية األخرى. وقد شكل التمويل اإلسالمي معظم قيمة 
موجودات شركات التمويل حيث بلغت نسبة  مساهمته حوالى %73 
في 2012 أو ما يعادل  2887.5 مليون ريال مقارنة بنسبة 75% ونحو 
إجمالي  قيمة  انخفاض  ويالحظ   .2011 في  ري��ال  مليون   3278.9
املوجودات في عام 2012 بحوالي 408.7 مليون ريال أو ما نسبته 
مكوناتها  معظم  انخفاض  بسبب  وذل��ك  2011م  بعام  مقارنة   %9.3
وخاصة التمويل اإلسالمي، إضافة إلى انخفاض النقدية واألرصدة 
بحوالي  األخ���رى  وامل��وج��ودات  املالية  واالس��ت��ث��م��ارات  البنوك،  ل��دى 

34.9%، 2.2% و0.9 % على التوالي. 

 فقد تراجعت "األرصدة النقدية واإليداعات لدى البنوك" إلى ما 
قيمته  1.6 مليون ريال في عام 2012  مقارنة بنحو  2.5 مليون ريال 
في 2011  . وانخفضت االستثمارات املالية بقيمة 10.6 مليون ريال 
أو ما نسبته 2.2% ، لتصل إلى 465.8 مليون ريال مقابل 476.4 
مليون ريال في العام السابق . كذلك انخفضت املوجودات األخرى 
بقيمة 5.8 مليون ريال أو ما نسبته 1% لتصل إلى 608.1 مليون ريال، 

مقابل 613.9 مليون ريال في عام 2011م. 

1. Assets:

Finance companies focus mainly on granting loans to 
customers for car finance, mortgages finance and other 
consumer goods finance. These loans constitute a major 
part of the total uses.  Islamic Finance constitutes the 
major part of finance companies' assets; its relative share 
stood at 73% or QR 2,887.5 million in 2012 compared to 
75% or QR 3278.9 million in 2011.   Total assets decreased 
by QR 408.7 million or 9.3% in 2012 compared to 2011. 
The mentioned decline is mainly attributed to the drop-off 
in most of the Assets components, especially the Islamic 
finance in addition to the decline of "cash and balances 
with banks", "financial investments" and "other assets" by 
34.9%, 2, 2%, and 0.9% respectively. 

“Cash and deposits with banks” declined to QR 1.6 
million in 2012 compared to QR 2.5 million in 2011. 
“Financial investments” decreased by QR 10.6 million or 
2.2% to QR 465.8 million compared to QR 476.4 million 
during the previous year.  Likewise, “other assets” 
decreased by QR 5.8 million or 1% to QR 608.1 million 
compared to QR 613.9 million in 2011.  
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2. Liabilities:

As evidenced from the consolidated balance sheet of 
the finance companies, “shareholders equity” and “loans 
from banks and financial institutions” together constitute 
75% of the funds sources. The value of the “finance from 
financial institutions” stood at QR 822.6 million at the 
end of 2012 compared to QR 1196.4 million at the end of 
the previous year, a decline by QR 373.8 million. Thus its 
relative share of total consolidated balance sheet dropped 
to 20.8% in 2012 compared to 27.4% at the end of 2011. 

"Shareholders’ equity” increased from QR 1270.6 
million at the end of 2010 to QR 2011.4 million at the end 
of 2011, thus it has reached to QR 2148.8 million in 2012, 
with an increase by QR 137.4 or 6.8% above the previous 
year. This item represents 54.2% of the total liabilities 
compared to 46% at the end of 2011. 

Investment Companies

Investment companies represent one of the financial 
sector components. Currently, three investment companies 
are operating in Qatar, offering a wide range of services, 
including portfolio management, real estate investments, 
brokerage services and investment services.  The 
consolidated balance sheet presented in Table (6-7) 
indicates a decrease in the value of the financial position 
by QR 150.6 million or 25.7% at the end of 2012 compared 
to a decrease by QR 30.2 million or 5.7% at the end of the 
previous year. Assets and liabilities items were affected by   
the change as shown below:

2.املطلوبات:

يتضح من حتليل  املركز املالي املجمع لشركات التمويل أن "حقوق 
املساهمني" و"القروض من البنوك واملؤسسات املالية" يشكالن حوالي  
75% من مصادر التمويل. وقد بلغت قيمة بند "التمويل من مؤسسات 
مالية" الذي حصلت عليه هذه  الشركات مستوى 822.6 مليون ريال 
عام  نهاية  في  ري��ال  مليون   1196.4 مقابل  2012م،  عام  نهاية  في 
انخفضت  لذا  ري��ال،  مليون   373.8 مقداره  بلغ  بانخفاض  2011م 
نسبة مساهمته  في إجمالي املركز املالي املجمع إلى 20.8% في عام 

2012م مقابل 27.4% في نهاية عام 2011م.

من  قيمته  ارت��ف��ع��ت  فقد  املساهمني،  بحقوق  يتعلق  فيما  أم��ا 
مليون   2011.4 إل��ى  2010م  ع��ام  نهاية  في  ري��ال  مليون   1270.6
ريال في نهاية عام 2011م لتصل إلى 2148.8 مليون ريال في عام 
2012، بزيادة قدرها 137.4مليون ريال، أو ما نسبته 6.8% عن العام 
السابق ، واجلدير باإلشارة بأن هذا البند يشكل حوالي 54.2% من 

إجمالي املطلوبات مقابل 46% في نهاية عام العام السابق.

شركات االستثمار

متثل شركات االستثمار أحد مكونات القطاع املالي، وتعمل في 
دولة قطر حالياً ثالث شركات استثمار،  تقدم مجموعة واسعة من 
وخدمات  العقارية  واالستثمارات  احملافظ  إدارة  تشمل  اخلدمات، 
الوساطة واخلدمات االستثمارية. وتبني بيانات املركز املالي املجمع 
لشركات االستثمار كما هو موضح باجلدول رقم )6-7(، انخفاض 
في قيمة املركز املالي بحوالي 150.6 مليون ريال )ما نسبته 25.7%( في 
نهاية عام 2012م، مقارنة بانخفاض بلغت قيمته 30.2 مليون ريال 
)ونسبته 5.7%( في نهاية العام السابق. وقد انعكست هذه  التغيرات 

على بنود املوجودات واملطلوبات كما يلي:
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Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances with Banks 192.0 210.2 78.3 -131.8 -62.7 نقدية وأرصدة لدى البنوك 

Debtors 43.7 24.2 48.7 24.5 101.2 املدينون

Financial Investments 215.8 234.0 156.4 -77.7 -33.2 االستثمارات املالية 

Other Assets 184.3 135.8 232.7 96.8 71.3 موجودات أخرى 

Total Assets = Total Liabilities 635.8 604.2 516.0 -88.2 -14.6 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders' Equity 528.0 556.8 414.9 -142.0 -25.5 حقوق املساهمني 

Short- Term Borrowing 37.4 27.3 1.8 -25.5 -93.6 قروض قصيرة األجل 

Other Liabilities 70.3 20.1 99.4 79.3 395.6 مطلوبات أخرى 

Table (6-7)
Balance Sheets of the Investment Companies

جدول رقم )6- 7(
المركز المالي لشركات اإلستثمار

QR Millionمليون ريال

1. Assets:

In line with the framework of the investment companies, 
"financial investments" represent a major part of their 
balance sheet, representing 30.3% of the total assets. 
"Liquid assets" (i.e.; "financial investments", in addition 
to “cash & balances with banks”) constitute 45.5% of the 
total assets in 2012.  "Cash & balances with banks" dropped 
by QR 131.8 million, i.e.; declined sharply by 62.7%. 
These developments have reflected on "total assets", 
leading its value to decline by QR 88.2 million in 2012. 
Whereas "debtors" and "other assets" grew by 101.2% and 
71.3% respectively.  These developments in Investment 
companies can be mainly attributed to the global economic 
fluctuations and uncertainty in the investment market.

2. Liabilities:

Liabilities of investment companies are non-diversified, 
due to the mechanism of investment companies which 
generally relies on their private capital investments. 
Shareholders’ equity occupies the largest percentage of 
liabilities compared to short-term loans and other non-
current liabilities, even though it decreased by QR 142 
million or 25.5% at the end of 2012.

1. املوجودات:

االستثمارات  تشكل  االستثمار  شركات  عمل  طبيعة  مع  متشياً 
االستثمارات  ه��ذه  حصة  بلغت  حيث  لها،  املالي  املركز  جل  املالية 
لهذه  السيولة  حصة  تشكل  كما  امل��وج��ودات،  إجمالي  م��ن   %30.3
لدى  واألرص���دة  النقد  إل��ى  إضافة  املالية  )االستثمارات  الشركات 
البنوك( حوالى 45.5% من إجمالي املوجودات في عام 2012. وقد 
انخفضت قيمة بند األرصدة لدى البنوك بشكل حاد بحوالي 131.8 
مليون ريال وبنسبة 62.7%.  وانعكست هذه التغيرات على إجمالي  
 .2012 في  ريال  مليون  بحوالي 88.2  قيمتها  لتنخفض  املوجودات 
ارتفعت قيمة بندي املدينون وموجودات أخري  الناحية األخرى  من 
بحوالي 101.2% و71.3% على التوالي.  وقد يرجع السبب الرئيسي  
عدم  وحالة  العاملية،  االقتصادية  التقلبات  إلي  التغيرات  هذه  وراء 

اليقني في سوق االستثمارات .

2. املطلوبات:

غير  فهي  االستثمار  لشركات  املطلوبات  جلانب  بالنسبة   أم��ا 
متنوعة، نظراً إلى آلية عملها التي تعتمد بصفة عامة على استثمار 
النسبة  املساهمني  حقوق  حتتل  حيث  بها  اخلاصة  األم��وال  رؤوس 
األكبر للمطلوبات مقارنة بالقروض قصيرة األجل واملطلوبات األخرى 
غير املتداولة على الرغم من انخفاضها في نهاية عام 2012م بنحو 

142 مليون ريال أو ما نسبته 25.5 %.
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Insurance Companies

Insurance companies represent one of the pillars of 
the financial system. At present, there are 9 insurance 
companies operating in Qatar, 5 of which are national 
companies, and 4 are agencies (or branches) of Arab or 
foreign insurance companies. In addition to 13 insurance 
companies operating under the supervision of Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA), meeting 
insurance requirements in Qatar. These companies offer a 
variant number of insurance coverage such as insurance 
against accidents fires, marine &  land insurance, health 
insurance, and etc.  

The consolidated balance  sheet of the national 
insurance companies increased by QR 1097.4 million or 
7.4% at the end of 2012 compared to QR 515.8 million or 
3.6% at the end of 2011. Major developments to assets 
and liabilities during 2012 are presented in the table below:

شركات التأمني

متثل شركات التأمني واحدة من دعائم  القطاع املالي، حيث  توجد 
9 شركات تأمني تعمل بدولة قطر، خمس شركات منها هي شركات 
وطنية، وأربع منها هي وكاالت )أو فروع( لشركات تأمني عربية أو 
إلى 13 شركة تأمني أخرى، تعمل حتت إشراف  أجنبية، باإلضافة 
 ، بالدولة  التأمني  احتياجات  وتلبى  للمال،  قطر  مركز  تنظيم  هيئة 
التأمينية مثل  التغطية  الشركات فئات متعددة من  حيث تقدم هذه 
التأمني ضد احلوادث واحلرائق، والتأمني البحري والبري، والتأمني 

الصحي وغيرها. 

وق���د ارت��ف��ع امل��رك��ز امل��ال��ي امل��ج��م��ع ل��ش��رك��ات ال��ت��أم��ني الوطنية 
ن��ه��اي��ة ع��ام  ري����ال، أو م��ا نسبته 7.4% ف��ى  ب��ن��ح��و1097.4 م��ل��ي��ون 
في   %3.6 نسبته  ما  أو  ري��ال،  مليون   515.8 مع  باملقارنة  2012م، 
نهاية عام 2011. ونعرض فيما يلي أهم التطورات التي طرأت على 
يبينه  كما  وذل��ك  2012م،  عام  واملطلوبات خالل  امل��وج��ودات  جانبي 

اجلدول أدناه:

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Non-Current Assets: 7,258.1 7,576.6 7,985.5 408.9 5.4 املوجودات غير املتداولة:
Furniture, Equipment and Real Estate 124.1 213.3 224.3 11.0 5.2 أثاث ومعدات وعقارات
Financial Investments and Real Estate: 7,134.0 7,363.3 7,761.2 397.9 5.4 االستثمارات املالية والعقارية:
Financial Investments 4,675.9 4,605.5 4,706.7 101.2 2.2 استثمارات مالية
Real Estate Investments 2,458.1 2,757.8 3,054.5 296.7 10.8 استثمارات عقارية
Current Assets: 7,153.4 7,350.7 8,039.2 688.5 9.4 املوجودات املتداولة:

Other Receivables and Prepaid Expenses 5,033.3 4,،768.3 5,467.1 698.8 14.7 ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة 
مقدماً

Cash and Balances with Banks 2,120.1 2,582.4 2,572.1 -10.4 -0.4 نقد وأرصدة لدى البنوك
Total Assets = Total Liabilities 14,411.5 14,927.3 16,024.7 1,097.4 7.4 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Shareholders Equity 7,277.1 7,373.9 7,686.1 312.2 4.2 حقوق املساهمني
Non-Current Liabilities: 68.2 93.1 104.6 11.5 12.4 املطلوبات غير املتداولة:
Employees End of Service Benefits 68.2 93.1 104.6 11.5 12.4 مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
Current Liabilities: 7,066.2 7,460.3 8,233.9 773.6 10.4 املطلوبات املتداولة:
Insurance Contract Liabilities 4,799.2 4,766.8 5,178.0 411.2 8.6 مطلوبات عقود التأمني
Allowances Payable and Receivables 
Insurance 2267.0 2693.5 3055.9 362.4 13.5 مخصصات وذمم التأمني الدائنة

Table (6-8)
Balance Sheets of the National Insurance Companies

جدول رقم )6- 8(
المركز المالي لشركات التأمين الوطنية

QR Millionمليون ريال
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1. Assets:

Financial and real estate investments witnessed a 
growth of 5.4%, increasing by QR 397.9 million to QR 7.8 
billion. This growth is attributed to the increase in their 
components' rates and values. "Financial investments" rose 
by 2.2%, while "real estate investments" rose by 10.8% 
during 2012. Other components of assets also increased 
during 2012 except a slight decrease in "cash and balances 
with banks". Table (6 - 8) illustrates the developments 
occurred in the components of the financial position of 
insurance companies during the year.

2. Liabilities:

“Shareholders equity”, as shown in Table (6 – 9), 
still represents the major part of sources of funds of 
the insurance companies’ activities, constituting 48% 
of total consolidated liabilities of these companies in 
2012 compared to 49.4% at the end of the previous year.  
Shareholders equity stood at QR 7.7 billion vis-à-vis QR 
7.4 billion at the end of the previous year, up by 4.2%.”, 
“insurance contract liabilities” comes in the second 
position in terms of its relative importance of liabilities 
value. It has amounted to QR 5178 million (i.e. 32.3% of 
total liabilities) compared to QR 4766.8 million in 2011. 
In 2012, "provisions & insurance accounts payable" also 
witnessed a growth above the previous year by 13.5% and 
stood at QR 362٫4 million.

1. املوجودات:

 ،%5.4 حوالي  بلغ  من��واً  والعقارية  املالية  االستثمارات  حققت 
 7.8 إلى  لتصل  ري��ال  مليون   397.9 بحوالي  قيمتها  ارتفعت  حيث 
مليار ريال، ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع نسب وقيم مكوناتها، 
إذ ارتفعت قيمة االستثمارات املالية بحوالي 2.2% في حني ارتفعت 
كما  2012م.  ع��ام  خ��الل   %10.8 بحوالي  العقارية  االس��ت��ث��م��ارات 
ارتفعت مساهمة معظم  املكونات األخرى جلانب املوجودات باستثناء 
انخفاض بسيط في بند نقدية وأرصدة لدى البنوك في عام2012م، 
ويوضح اجلدول رقم )6-8( التغيرات التي طرأت على مكونات املركز 

املالي لشركات التأمني خالل العام.

2. املطلوبات:

رقم  اجل��دول  يوضح  وال��ذي  املساهمني"،  "حقوق  بند  ي��زال  ال 
أنشطة  متويل  مصادر  من  األكبر  اجلانب  ميثل  تفاصيله،   )9-6(
املطلوبات  إجمالي  نسبته 48% من  ما  التأمني، حيث شكل  شركات 
العام  نهاية  الشركات في 2012م، مقابل 49.4% في  لهذه  املجمعة 
السابق،  لقد وصل بند "حقوق املساهمني" إلى مستوى 7.7 مليار 
ريال، مقابل 7.4 مليار في نهاية العام السابق محققا بذلك معدل 
في  التأمني"  عقود  "مطلوبات  بند  ويأتي   .%4.2 نسبته  بلغت  منو 
املرتبة الثانية من األهمية النسبية من قيمة املطلوبات بقيمة 5178 
مقابل  املطلوبات(  إجمالي  من   %32.3 ي��وازي  ما  )أي  ري��ال  مليون 
4766.8 عام 2011 م ، كما ارتفع معدل منو بند "مخصصات وذمم 
التأمني الدائنة" مبا نسبته 13.5% عام 2012 م وبقيمة بلغت 362.4 

مليون ريال عن عام 2011م .

Items 2010 2011 2012
Change التغري

(2011/2012) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid-Up Capital 1,535.2 1,663.1 1,919.5 256.4 15.4 رأس املال املدفوع

Statutory Reserve 788.2 815.6 834.0 18.4 2.3 احتياطي قانوني

General Reserve 365.9 365.9 288.6 -77.3 -21.1 احتياطي عام

Fair Value Reserve 1,619.1 1,496.7 1,328.6 -168.1 -11.2 احتياطي القيمة العادلة

Retained Earnings 2,569.5 2,637.5 2,922.2 284.7 10.8 أرباح مدورة

Other Reserves 399.2 395.1 393.3 -1.8 -0.5 احتياطيات اأخرى

Total Shareholders’ Equity 7,277.1 7,373.9 7,686.1 312.2 4.2 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Table (6-9)
Shareholders' Equity in the 
National Insurance Companies

جدول رقم )6- 9(
حقوق المساهمين لدى شركات التأمين الوطنية

QR Millionمليون ريال



Financial Sectorالقطاع المالي

138Thirty Sixth Annual Report 2012 التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

Qatar Exchange

The Qatar Exchange (QE) index incurred losses during 
major part of the year 2012. The negative performance of 
the QE index reflected further postponement in upgrading 
the QE from “frontier market” to “emerging market” 
category by Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
and lower corporate profits despite resilience of the Qatari 
economy to global shocks, comfortable liquidity conditions, 
robust banking sector, positive investment outlook and 
introduction of market enabling measures by the QE. During 
the year, the QE introduced new sector-specific indices, 
launched a market watch page and further improved 
data dissemination.  

Stock indices of major advanced economies rebounded 
in 2012 from the losses incurred in 2011 (Table No. 6-10). 
Continued monetary easing by advanced economies to 
support the economic growth and commitment of the 
European Union to solve the debt crisis increased investors’ 
risk appetite and boosted  market sentiment. Barring 
Bahrain and Qatar, stock indices of other GCC countries 
increased. Volatility in major stock indices was lower in 
2012 as compared with 2011. 

بورصة قطر

شهد مؤشر بورصة قطر خسائر خالل معظم عام 2012م،  حيث 
عكس األداء السلبي للمؤشر مزيداً من التأجيل لقرار رفع تصنيف 
بورصة قطر من "سوق مبتدئة" إلى "سوق ناشئة" من قبل مؤسسة 
مورغان ستانلي الدولية، باإلضافة إلى انخفاض أرباح الشركات على 
الرغم من مرونة االقتصاد القطري جتاه األزمات العاملية واستقرار 
أوضاع السيولة وقوة القطاع املصرفي وتطلعات االستثمار اإليجابية 
واإلجراءات اخلاصة بالسوق املالية التي طرحتها بورصة قطر. وقد 
قامت بورصة قطر خالل هذا العام بطرح مؤشرات جديدة خاصة 
اإللكتروني  قطر  بورصة  موقع  في  قسم جديد  وإضافة  قطاع  بكل 
عملية  على  التحسني  م��ن  مزيد  وإدخ���ال  األس��ع��ار"  "ب��ث  ب���  يختص 

نشر بيانات السوق.  

الرئيسية  املتقدمة  االقتصادات  في  األسهم  مؤشرات  استعادت 
نشاطها عام 2012م بعد اخلسائر التي شهدتها عام 2011م )جدول 
10(، حيث إن استمرار هذه االقتصادات في تيسير السياسة   – 6
االحت��اد  ال��ت��زام  إل��ى جانب  االق��ت��ص��ادي  النمو  دع��م  بهدف  النقدية 
املستثمرين على  إقبال  زي��ادة  إلى  أدى  الديون  أزم��ة  بحل  األوروب��ي 
األسهم  مؤشرات  ارتفعت  كما  السوق.  اجتاهات  وتعزيز  املخاطرة 
في دول اخلليج ما عدا البحرين وقطر، وكان التقلب في مؤشرات 
ب��ع��ام 2011م. م��ق��ارن��ًة  أق��ل  ع��ام 2012م  خ��الل  الرئيسية  األس��ه��م 
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Market Index

    While the QE index remained highly volatile during 
the first half of the year, it remained broadly range-bound 
during the second half of 2012. During the second quarter 
of 2012, the QE index declined sharply in reaction to 
postponement of decision of the MSCI for upgrading the 
status of the QE from “frontier” to “emerging” market and 
geo-political uncertainties in the Middle East and North 
Africa (MENA) region. As a result, the index reached a low 
of 8123.02 on June 28, 2012 (Figure No. 6-1). The QE index 
moved up during the third quarter of 2012 before falling in 
the last quarter.

مؤشر السوق

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن م��ؤش��ر ب��ورص��ة ق��ط��ر ش��ه��د تقلباً ش��دي��داً 
كبير  إلى حد  أنه حافظ  إاّل  األول من عام 2012م،  النصف  خالل 
العام.  من  الثاني  النصف  خ��الل  محدود  نطاق  ضمن  تداوله  على 
لقرار مؤسسة مورغان ستانلي الدولية بتأجيل رفع تصنيف  ونظراً 
ب��ورص��ة ق��ط��ر م��ن "س���وق م��ب��ت��دئ��ة" إل���ى "س���وق ن��اش��ئ��ة" وال��ت��وت��رات 
السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، شهد مؤشر 
ح��اداً،  تراجعاً  2012م  عام  من  الثاني  النصف  خالل  قطر  بورصة 
2012م  يونيو   28 ف��ي   8123.02 إل��ى  امل��ؤش��ر  انخفض  وب��ال��ت��ال��ي 
)ش��ك��ل 6 - 1(،  وق���د ارت��ف��ع م��ؤش��ر ب��ورص��ة ق��ط��ر خ���الل ال��رب��ع 
الثالث من عام 2012م قبل أن يتراجع في الربع األخير من العام.

Index Name (Country)

التغري

%
Change  

التقلبات

)معامل الختالف(

Volatility(CV) اسم املؤّشر )البلد(

2011 2012 2011 2012
Advanced Economies االقتصادات املتقدمة    

DJIA (US) 5.5 7.3 4.1 2.5 مؤشر داو جونز الصناعي )الواليات املتحدة(

Euro Stoxx (Euro Area) -17.1 13.8 12.5 6.2 مؤشر يوروستوكس)منطقة اليورو (

FTSE 100 (UK) -5.6 5.8 5.5 2.8 مؤشر فوتسي 100 )اململكة املتحدة(

NIKKEI 225 (Japan) -17.3 22.9 7.8 5.4 مؤشر نيكاي 225 )اليابان(

GCC Countries دول مجلس التعاون 

Dubai Financial Market (UAE) -17.0 19.9 6.3 6.1 سوق دبي املالي )دولة اإلمارات(

Saudi Stock Market (KSA) -3.1 6.0 4.2 5.2 السوق املالية السعودية )السعودية(

Muscat Securities Market (Oman) -15.7 1.2 7.8 2.4 سوق مسقط لألوراق املالية )ُعمان(

Kuwait Stock Exchange (Kuwait) -16.4 2.1 5.6 3.5 سوق الكويت لألوراق املالية )الكويت(

Bahrain Stock Exchange (Bahrain) -20.1 -6.8 8.2 3.5 سوق البحرين لألوراق املالية )البحرين(

Qatar Exchange (Qatar) 1.1 -4.8 3.3 2.0 بورصة قطر )قطر(
CV: coefficient of variation.

Source: Bloomberg. املصدر: بلومبرج

Table (6-10)
Global Stock Markets

جدول رقم )6- 10(
البورصات العالمّية
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Figure No. (6-1)
Daily Movement of Qatar Exchange Index

شكل رقم )1-6(

التحركات اليومية ملؤّشر بورصة قطر

The Qatar Exchange continued its efforts to meet 
the conditions laid out by the MSCI. During the year, it 
further improved the data compilation and dissemination 
by introducing a range of benchmark and tradable indices 
based on international best practices (Box 5). The concerted 
efforts of the Qatar Exchange in development of the stock 
market was well recognized by the investor community. In 
2012, Qatar Exchange bagged the “Exchange of the Year” 
award for the MENA region from the Global Investor.

قبل  من  احمل��ددة  املعايير  لتلبية  جهودها  قطر  بورصة  تواصل 
مؤسسة مورغان ستانلي الدولية، حيث عملت خالل السنة على زيادة 
مجموعة  إط��الق  خ��الل  من  ونشرها  البيانات  جمع  عملية  حتسني 
أفضل  إل��ى  استناداً  وذل��ك  للتداول  القابلة  املعيارية  امل��ؤش��رات  من 
املمارسات الدولية )إطار رقم 5(، حيث عكس ذلك على نحو جلي 
التي  املتضافرة  باجلهود  املستثمرين  أوس��اط  من  اعترافاً  وواض��ح 
بذلتها بورصة قطر. وقد حصلت بورصة قطر على جائزة "بورصة 
 "Global Investor" العاملي  املستثمر  مجلة  متنحها  التي  ال��ع��ام" 
كأفضل بورصة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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Box No. (5)

Qatar Exchange: 
New Benchmark and Tradable Indices

In April 2012, Qatar Exchange (QE) introduced a number 
of new equity indices to supplement the existing QE Index. 
A Total Return Index was launched measuring both price 
performance and income from dividends for the 20 largest 
most liquid stocks. This index represents the total return 
earned in a portfolio tracking the underlying price index. 
QE also introduced All Share Index, which covers all listed 
stocks with share velocity greater than 1%. 

The All Share Index also acts to support underlying 
sector indices with the objective of providing investors an 
overall market benchmark and enhanced tools to evaluate 
sector performance in real time. Constituent stocks of the 
All Share Index were allocated to one of seven primary 
sector indices: (i) Banks & Financial Services; (ii) Industrials; 
(iii) Transportation; (iv) Real Estate; (v) Insurance; (vi) 
Telecoms; and (vii) Consumer Goods & Services. The new 
sector classification is based on industry standards and 
best practices.

    During the full year 2012, the QE index lost by 420.09 
points (on a point-to-point basis) or 4.8% (Table No. 6-11)  - 
closing at 8358.94 at end-2012 as compared with 8779.03 
at end-2011. The QE Index traded in a narrower range of 
8123-8892 during 2012 as compared with the range of 7489-
9243 during 2011 exhibiting lower volatility (coefficient of 
variation: 2.0).  Among the financial indicators, while the 
price-earning (P/E) ratio declined, the dividend to yield ratio 
increased in 2012 from 2011 reflecting higher efficiency.

إطار رقم )5(

بورصة قطر:

مؤشرات معيارية جديدة قابلة للتداول

ب��إط��الق مجموعة من  أب��ري��ل 2012م  ف��ي  ب��ورص��ة قطر  ق��ام��ت 
مؤشرات األسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر القائم حالياً، 
حيث مت إطالق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد اإلجمالي 
في الوقت الفعلي الذي يقيس كاًل من األداء السعري والدخل املتأتي 
من توزيع أرباح األسهم ألعلى 20 شركة من حيث قيمة التداوالت، 
والتي متثل مؤشر العائد اإلجمالي في محفظة تتبع مؤشر األسعار 
ب��إط��الق م��ؤش��ر ك��ل األسهم  ذو ال��ع��الق��ة. كما ق��ام��ت ب��ورص��ة قطر 
دوران  تزيد نسبة  التي  املدرجة  الشركات  يغطي جميع أسهم  الذي 

أسهمها عن %1. 

يعمل مؤشر كل األسهم على دعم مؤشرات القطاع ذات الصلة 
بحيث يوفر للمستثمرين قياس معياري لألداء الكلي للسوق وأدوات 
األسهم  تقسيم  مت  الفعلي.  الوقت  في  السوق  أداء  لتقييم  متطورة 
التي يتكون منها مؤشر كل األسهم ضمن مؤشرات القطاعات السبعة 
الصناعة،  املالية، )2( قطاع  البنوك واخلدمات  التالية:  )1( قطاع 
)3( قطاع النقل، )4( قطاع العقارات، )5( قطاع التأمني، )6( قطاع 
والسلع االستهالكية، حيث يستند  االتصاالت، )7( قطاع اخلدمات 
واملمارسات  املعايير  أفضل  إل��ى  اجلديد  القطاعي  التصنيف  ه��ذا 

الصناعية.

    سجل مؤشر بورصة قطر خالل عام 2012م خسارًة بنحو 
420.09 نقطة )على أساس شامل( أو بنسبة 4.8% )جدول6 - 11(، 
 8779.03 مع  مقارنًة  العام  نهاية  في   8358.94 بلغ  إغ��الق  بسعر 
في نهاية عام 2011م. وقد تقلّص نطاق التداول في مؤشر السوق 
عام 2012م إذ تراوح بني 8123 و8892 مقارنة ب�نحو 7489 و9243 
عام 2011م، مما يعكس انخفاض معدل التقلبات )معامل االختالف: 
2.0(.  أما بالنسبة إلى املؤشرات املالية، ففي الوقت الذي تراجع 
عام 2012م  السهم  ريع  معدل  ارتفع  العائد،  إلى  السعر  معدل  فيه 

مقارنة بعام 2011م بشكل يعكس زيادة الكفاءة والفعالية.
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Indicator 2011 2012 امل�ؤ�صرات

Market Index Closing (end-period) 8779.03 8358.94 إقفال مؤشر السوق )نهاية الفترة(

Market Index Change (%) (point-to-point) 1.1 -4.8 معدل تغّير مؤشر السوق )بحسب كل نقطة(

Market Index Range 7489-9243 8123-8892 نطاق مؤشر السوق

Market Index Volatility (CV) 3.3 2.0 تقلبات مؤشر السوق )معامل االختالف(

Number of Listed Companies 42 42 عدد الشركات املدرجة

Market Capitalization (QR billion) 457.4 459.9 قيمة السوق الرأسمالية )مليار ريال(

Market Capitalization (% of GDP) 73٫3 65.7 قيمة السوق الرأسمالية )% من الناجت احمللي اإلجمالي(

Traded Value (QR billion) 83.4 70٫7 القيمة املتداولة )مليار ريال(

Dividend Yield (%) (end-period) 3.69 3.71 معدل ريع السهم )%( )نهاية الفترة(

Price-Earning Ratio (times) (end-period) 13.00 11.89 معدل السعر إلى األرباح )مرة( )نهاية الفترة(

CV: Coefficient of variation

Source: Qatar Exchange. املصدر: بورصة قطر

Table (6-11)
Qatar Exchange - Key Indicators

جدول رقم )6- 11(
بورصة قطر – المؤشرات الرئيسّية

Total value of the traded shares declined by 15.3%  
from QR 83.4 billion in 2011 to QR 70.7 billion in 2012. 
Trading volume increased by 5.4% to reach 2,428.2 million 
shares in 2012 from 2,302.8 million shares in 2011, while 
the number of transactions fell by 21.2% to reach 881,663 
transactions in 2012 from 1,119,099 transactions in 2011. 
Market capitalization increased by 0.6% to reach QR 
459.9 billion at end of 2012 from QR 457.4 billion at end 
of 2011. As a proportion of nominal GDP, however, market 
capitalization fell to 65.7% in 2012 from 73.3% in 2011 
reflecting a relatively higher increase in nominal GDP 
during the year (Table No. 6-11).

بنحو15.3% حيث  املتداولة  لألسهم  اإلجمالية  القيمة  تراجعت 
كانت تبلغ 83.4 مليار ريال قطري عام 2011م لتصل إلى 70.7 مليار 
ريال قطري عام 2012م. أما بالنسبة حلجم التداول، فقد ارتفع بنحو 
ب�نحو  5.4% ليصل إلى 2.428.2 مليون سهم عام 2012م مقارنًة 
صفقات  عدد  انخفض  بينما  2011م،  عام  سهم  مليون   2.302.8
التداول بنحو 21.2% من 1.119.099 صفقة عام 2011م لتصل إلى 
بنحو  السوقية  القيمة  ارتفعت  وقد  881.663 صفقة عام 2012م. 
0.6% من 457.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2011م لتصل إلى 
459.9 مليار ريال قطري في نهاية عام 2012م. ومع ذلك انخفضت 
نسبة رسملة السوق في الناجت احمللي اإلجمالي االسمي من %73.3 
ارتفاع  يعكس  مم��ا  2012م،  ع��ام   %65.7 إل��ى  لتصل  2011م  ع��ام 
.)11 العام )ج��دول 6-  الناجت احمللي اإلجمالي االسمي خالل  منو 
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Market Listings and 
Qatar Exchange Activity in 2012

    As mentioned earlier, listed companies were 
re-classified into seven groups in 2012 as compared 
with four groups in 2011. The total number of listed 
companies, however, remained unchanged from 2011 at 42 
(Table No. 6-12).

Market Performance of Sectors in 2012

In 2012, the Real Estate sector bagged the first 
position in terms of its relative share in trading volume 
accounting for 42.1%, followed by the Banking & Financial 
Services sector at 24.5%, the Industrial sector at 10.7%, 
the Consumer Goods & Services sector at 9.1%, the 
Transportation sector at 6.6%, the Telecommunications 
sector at 6.3% and the Insurance sector at 0.7% (Table 
No. 6-13). The share of the Real Estate sector and the 
Telecommunications sector in total trading volume 
increased in 2012 as compared with the previous year, 
while the share of the other five sectors declined.

الشركات املدرجة ونشاط 

التداول في بورصة قطر لعام 2102

    حسب ما مت اإلشارة إليه سابقاً، مت تقسيم الشركات املدرجة 
عام  ف��ي  قطاعات  ب��أرب��ع  م��ق��ارن��ًة  قطاعات  سبع  إل��ى  2012م  ع��ام 
2011م، إال أن إجمالي عدد الشركات املدرجة ظل دون تغيير عما 
كان عليه عام 2011م حيث يبلغ عددها 42 شركة )جدول 6 - 12(.

أداء قطاعات السوق خالل 2102

احتل قطاع العقارات عام 2012م املركز األول من حيث حصته 
النسبية في حجم التداول وذلك بنسبة 42.1%، يليه قطاع البنوك 
واملؤسسات املالّية بنسبة 24.5%، فقطاع الصناعة بنسبة %10.7، 
النقل  فقطاع   ،%9.1 بنسبة  االستهالكية  والسلع  اخلدمات  فقطاع 
بنسبة 6.6%، فقطاع االتصاالت بنسبة 6.3%، وأخيراً قطاع التأمني 
بنسبة 0.7% )جدول 6 - 13(. وقد ارتفعت حصة قطاعي العقارات 
بالسنة  مقارنة  التداول  إجمالي حجم  في  2012م  عام  واالتصاالت 

السابقة، بينما انخفضت حصة القطاعات اخلمس األخرى.

Sectors

عدد الشركات املدرجة
Number of Listed 

Companies
التغّير

Change القطاعات

2011 2012
Banking & Financial Services 12 12 0 البنوك واملؤسسات املالية

Consumer Goods & Services 8 8 0 السلع واخلدمات االستهالكية

Industrial 8 8 0 الصناعة

Insurance 5 5 0 التأمني

Real Estate 4 4 0 العقارات

Telecommunication 2 2 0 االتصاالت

Transport 3 3 0 النقل

Total 42 42 0 املجموع

Note: For the purpose of comparison, listed companies 
          for the year 2011 have been regrouped as per 
          the new classification.

مالحظة : ألغرض املقارنة، فقد مت 
             تصنيف الشركات املدرجة في عام 

            2011 وفقاً للتصنيف اجلديد.
Source: Qatar Exchange. املصدر: بورصة قطر

Table (6-12)
Sectoral Distribution of Listed Companies in 
Qatar Exchange

جدول رقم )6- 12(
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر
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In terms of trading value, the Banking & Financial 
Services sector retained the first position in 2012 accounting 
for 32.2%, followed by Real Estate sector at 28.0%. 
The Industrial sector ranked third at 17.2%, followed by 
the Consumer Goods & Services sector at 11.7%, the 
Transportation sector at 5.3%, the Telecommunications 
sector at 4.3% and the Insurance sector at 1.2%. The 
share of the Consumer Goods & services sector, the 
Real Estate sector and the Telecommunications sector 
increased in 2012 as compared with the previous year, 
while the share of the rest of the other sectors declined.

املرتبة   2012 عام  خالل  املالية  واملؤسسات  البنوك  قطاع  تبوأ 
يليه  بنسبة %32.2،  وذلك  املتداولة  األسهم  قيمة  األول��ى من حيث 
قطاع العقارات بنسبة 28.0%، واحتل قطاع الصناعة املركز الثالث 
بنسبة  االستهالكية  والسلع  اخل��دم��ات  قطاع  يليه   ،%17.2 بنسبة 
11.7%، فقطاع النقل بنسبة 5.3%، فقطاع االتصاالت بنسبة %4.3، 
وأخيراً قطاع التأمني بنسبة 1.2%. وقد ارتفعت حصة كل من قطاع 
االتصاالت  وقطاع  العقارات  وقطاع  االستهالكية  والسلع  اخلدمات 
ان��خ��ف��ض��ت حصة  بينما  ال��س��اب��ق��ة،  ب��ال��س��ن��ة  م��ق��ارن��ة  2012م  ع���ام 

القطاعات األخرى.

Table (6-13)
Sectoral Distribution of Traded Shares 
in Qatar Exchange

جدول رقم )6- 13(
القطاعات الرئيسية حسب 

حركة التداول في بورصة قطر

Sector

احلصة النسبية من
Relative Share of the Total (%) 

2011القطاعات 2012

عدد األسهم
Volume

قيمة األسهم
Value

التداول عدد عمليات
Transactions

عدد األسهم
Volume

قيمة األسهم
Value

التداول عدد عمليات
Transactions

Banking and Financial 
Services

37.4 42.7 40.7 24.5 32.2 31.7 البنوك واملؤسسات املالية

Consumer Goods & 
Services

12.4 8.7 12.8 9.1 11.7 16.5 اخلدمات والسلع االستهالكية

Industrial 8.8 18.7 16.5 10.7 17.2 18.1 الصناعة

Insurance 1.0 1.5 2.1 0.7 1.2 1.6 التأمني

Real Estate 27.3 19.0 14.2 42.1 28.0 15.6 العقارات

Telecommunication 3.7 2.6 3.7 6.3 4.3 6.7 االتصاالت

Transport 9.5 6.8 10.1 6.6 5.3 9.8 النقل

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

Source: Qatar Exchange.  املصدر: بورصة قطر
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The Banking & Financial Services sector led in terms of 
number of trading transactions during the year with a share 
of 31.7% of the total number of transactions, followed by 
the Industrial sector at 18.1%, the Consumer Goods & 
Services sector at 16.5%, the Real Estate sector at 15.6%, 
the Transportation sector at 9.8%, the Telecommunications 
sector at 6.7%, and the Insurance sector at 1.6%. The 
share of the Consumer Goods & Services sector, the 
Industrial sector and the Telecommunications sector 
increased in 2012 as compared with the previous 
year, while those of the rest of the sectors declined.

    In terms of the value of the index, 17 companies 
ended the year higher, while 25 companies were lower 
from the end of 2011. Among the listed companies, Ezdan 
Holding Group led trading value during the year, accounting 
for 17.5% of the total trading value, followed by Industries 
Qatar at 8.7%. Masraf Al Rayan ranked third at 7.7%.

Net Profits of Listed Companies

   Total profit of all companies listed in Qatar Exchange 
amounted to QR 37.9 billion in 2012, lower by 1.5% from QR 
38.4 billion recorded in 2011 (Table No. 6-14). 13 companies 
made losses during 2012, while the rest recorded profits. 
Among the sectors, net profit of the Real Estate sector 
recorded the highest decline of 56.8% in 2012 from the level 
of 2011 followed by the Consumer Goods & Services sector 
at 4.4%, while those of the other sectors increased. The 
Telecommunications sector recorded the highest increase 
of 13.0%, followed by the Industrial sector at 10.%, 
the Banking and Financial Services sector at 6.9%, the 
Transport sector at 5.0% and the Insurance sector at 4.9%.

من  األول���ى  املرتبة  ف��ي  املالية  وامل��ؤس��س��ات  البنوك  ق��ط��اع  أت��ى 
حيث عدد صفقات التداول خالل العام بنسبة 31.7% من إجمالي 
فقطاع  بنسبة%18.1،  الصناعة  قطاع  يليه  التداول،  صفقات  عدد 
اخلدمات والسلع االستهالكية بنسبة 16.5%، فقطاع العقارات بنسبة 
15.6%، فقطاع النقل بنسبة 9.8%، فقطاع االتصاالت بنسبة %6.7 
وأخيراً قطاع التأمني بنسبة 1.6%.  وقد ارتفعت حصة كل من قطاع 
االتصاالت  وقطاع  الصناعة  وقطاع  االستهالكية  والسلع  اخلدمات 
خالل عام 2012م مقارنة مع السنة السابقة، بينما انخفضت حصة 

باقي القطاعات.

أما من حيث قيمة املؤشر، ارتفعت قيمة اإلغالق في نهاية العام 
ل�عدد 17 شركة، في حني سجلت 25 شركة أسعار إغالق أقل في 
نهاية العام مقارنًة بنهاية عام 2011م. ومن بني الشركات املدرجة، 
تبوأت مجموعة ازدان القابضة املرتبة األولى من حيث حركة التداول 
قيمة  إجمالي  م��ن   %17.5 نسبة  سجلت  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  خ��الل 
وج��اء مصرف  بنسبة %8.7،   قطر  تليها شركة صناعات  التداول، 

الريان في املرتبة الثالثة بنسبة %7.7.

صافي أرباح الشركات املدرجة

في  امل��درج��ة  القطرية  للشركات  اإلجمالية  األرب���اح  تراجعت    
عام  ري��ال  مليار   38.4 من   %1.5 بنسبة  2012م  عام  قطر  بورصة 
2011م إلى 37.9 مليار ريال )جدول 6 - 14(. ويتبني هنا أنه خالل 
باقي  حققت  ح��ني  ف��ي  اخلسائر،  شركة   13 تكبدت  2012م،  ع��ام 
الشركات أرباحاً. سجل قطاع العقارات من بني القطاعات أعلى نسبة 
تراجع في صافي الربح بنحو 56.8% عام 2012 مقارنة مبستواه عام 
2011م، يليه قطاع اخلدمات والسلع االستهالكية بنسبة تراجع بلغت 
الربح في باقي القطاعات ارتفاعاً. أما  4.4%، بينما سجل صافي 
يليه  ارتفاع بنحو %13.0،  قطاع االتصاالت فقد سجل أعلى نسبة 
املالية  واملؤسسات  البنوك  فقطاع   ،%10.0 بنسبة  الصناعة  قطاع 
التأمني  قطاع  وأخ��ي��راً   ،%5.0 بنسبة  النقل  فقطاع   ،%6.9 بنسبة 

بنسبة %4.9.
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Table (6-14)
Net Profits of Listed Companies

جدول رقم )6- 14(
صافي أرباح الشركات المدرجة

QR Millionمليون ريال

Sector

�صايف الربح

Net Profit
التغري )٪(

% Change القطاعات

2011 2012 2011 2012

Banking and Financial Services 15247 16299 22.3 6.9 البنوك واملؤسسات املالية

Consumer Goods & Services 1532 1464 11.9 -4.4 اخلدمات والسلع االستهالكية

Industrial 11021 12123 27.5 10.0 الصناعة

Insurance 936 982 5.2 4.9 التأمني

Real Estate 5488 2373 156.6 -56.8 العقارات

Telecommunication 2606 2944 -9.8 13.0 االتصاالت

Transport 1605 1686 -11.5 5.0 النقل

Total 38435 37871 27.2 -1.5 املجموع

Note: Total profits do not include First Finance Company and Vodafone.                    .مالحظة : مجموع األرباح ال تشمل شركة األولى للتمويل وشركة فودافون

Source: Qatar Exchange. املصدر: بورصة قطر 

    Top 10 companies accounted for about 78% 
of net profits in 2012. These companies include 
Industries Qatar, Qatar National Bank, Qatar 
Telecommunications, Commercial Bank of Qatar, Masraf 
Al Rayan, Qatar Electricity and Water, Doha Bank, 
Qatar Islamic Bank, Barwa Real Estate and Qatar Fuel.

New Issues

    In the primary market, approximately 175 million 
new shares worth QR 11.2 billion were issued in 2012 
as compared with about 130 million new shares worth 
QR 12.8 billion issued in 2011. All the new issues 
offered for subscription in the primary market were 
in the form of Rights Issue to existing shareholders.

  
    Summing up, the Qatar Exchange (QE) index incurred 

losses during major part of 2012 partly due to the adverse 
sentiments arising from postponement in upgrading the 
status of the QE from “frontier market” to “emerging market” 

األرب��اح خالل  استأثرت أعلى 10 شركات بحوالي 78% من صافي 
عام 2012م، وهي تشمل الشركات التالية: صناعات قطر، بنك قطر 
مصرف  القطري،  التجاري  البنك  قطر،  اتصاالت  شركة  الوطني، 
الدوحة، مصرف قطر  بنك  القطرية،  واملاء  الكهرباء  الريان، شركة 

اإلسالمي، شركة بروة العقارية وشركة قطر للوقود.

اإلصدارات اجلديدة

بقيمة  ع��ام 2012م ط��رح حوالي 175 مليون سهم جديد      شهد 
11.2 مليار ريال في السوق األساسية مقارنة بحوالي 130 مليون 
سهم جديد بقيمة 12.8 مليار ريال قطري مت إصدارها عام 2011م، 
حيث كانت كافة اإلصدارات اجلديدة على شكل أسهم حقوق أولوية 

للمساهمني احلاليني.  

احمللي  االقتصاد  ركائز  قوة  من  الرغم  على  تقّدم،  ملا  تلخيصاً      
على  سيطرت  التي  التفاؤل  ومشاعر  املصرفي  القطاع  وق��وة  الكلي 
معظم  اخلسائر خالل  تكّبدت  قطر  بورصة  أن  إال  األعمال،  قطاع 
إلى املؤشرات السلبية الناشئة عن  عام 2012م، ويُعزى ذلك جزئياً 
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by the MSCI despite strong domestic macroeconomic 
fundamentals, robust banking sector and upbeat business 
sentiment. The QE, however, continued its efforts in further 
improving data dissemination and  more user friendly 
trading environment. Market capitalization increased 
further in 2012 reflecting valuation gains. In June 2013, 
the MSCI has upgraded the status of the QE from “frontier 
market” to “emerging market”. Market participants as well 
global investors have welcomed this move very positively. 
Therefore, the Qatari stock market is expected to remain 
buoyant and resilient to the geo-political uncertainties in 
the MENA region as well as global financial market shocks.  

تأجيل رفع تصنيف بورصة قطر من "سوق مبتدئة" إلى "سوق ناشئة" 
من قبل مؤسسة مورغان ستانلي الدولية. ومع ذلك واصلت بورصة 
بيئة  وخلق  البيانات  نشر  عملية  حتسني  زي��ادة  نحو  جهودها  قطر 
تداول أكثر سهولة في التعامل. كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً 
أكبر خالل هذا العام مما يعكس مكاسب التقييم. وقامت مؤسسة 
من  قطر  بورصة  تصنيف  برفع  2013م  يونيو  في  ستانلي  مورغان 
السوق  في  املشاركون  رّحب  وقد  ناشئة"،  "سوق  إلى  مبتدئة"  "سوق 
واملستثمرون العامليون بهذه اخلطوة اإليجابية، لذا من املتوقع أن تظل 
البورصة القطرية سوقاً قوية تتمتع باملرونة جتاه التوترات السياسية 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا وت��ب��ع��ات األزم���ات 

املالية العاملية.  
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جدول رقم )1-7(
الصادرات ،الواردات و التجارةالخارجية

Table No. (7-1)
Exports, Imports and Foreign Trade

QR Million مليون ريال

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البيان

Exports of Goods (F.O.B) 244,998 174,746 272,871 416,047 484,003 ال�سادرات ال�سلعية )فوب(

Imports of Goods (C.I.F ) 101,556 90,716 84,593 108,791 124,392 الواردات ال�سلعية )�سيف(

Foreign Trade 346,554 265,462 357,464 524,838 608,395 اإجمايل التجارة اخلارجية

Introduction

In 2012, Qatar’s balance of payments was shaped 
by the deceleration of economic activity in a moderate 
inflation environment. Although the pace of recovery in 
the global economy was slow, Qatari companies recorded 
higher earnings, mainly due to higher prices of hydrocarbon 
exports. In view of the forthcoming FIFA World Cup in 
2022, import demand for construction increased sharply 
during the year. 

Foreign Trade

Amidst the global slowdown, Qatar’s economy is 
growing relatively faster, based on oil extraction of more 
than 735,000 barrels per day beside it being the largest 
exporter of natural gas in the world.  Being an export 
driven economy, foreign trade plays an important role in 
economic activity and due to the price increase observed 
for major commodities, the country’s exports and imports 
of goods showed positive growth during 2012 as compared 
to the previous year. It is noted that Qatar’s foreign trade 
is growing significantly in recent years along with steady 
economic growth and due to ongoing oil, gas, industrial 
and infrastructure related projects (Table 7-1).

املقدمة

تشكل م��ي��زان امل��دف��وع��ات ل��دول��ة قطر ف��ي ع��ام 2012 ف��ي ظل  
تباطؤ النشاط االقتصادي  واعتدال معدالت التضخم. وقد سجلت 
الشركات القطرية أرباحاً أعلى، على الرغم من أن وتيرة االنتعاش 
في االقتصاد العاملي كانت بطيئة. وبالنظر إلى متطلبات  فعاليات 
كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فإن متطلبات اإلستيراد من أجل 

البناء قد ارتفعت بشكل حاد خالل العام. 

التجارة اخلارجية

في خضم  تباطؤ منو االقتصاد العاملي، ينمو االقتصاد القطري 
تزيد عن  بكمية  النفط  استخراج  على  اعتماداً  نسبياً  أسرع  بوتيرة 
735.000 برميل يوميا الى جانب كونه أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
املسال في العالم. وتلعب التجارة اخلارجية دورا هاما في النشاط 
االقتصادي القطري كونه اقتصاد قائم على التصدير ، ونظرا لزيادة 
الدولة  وص����ادرات  واردات  أظ��ه��رت  فقد  الرئيسية،  السلع  اس��ع��ار 
السابق.  بالعام  مقارنًة   2012 ع��ام  خ��الل  إيجابياً  من��واً  السلع  من 
بشكل  تنمو  قطر  لدولة  اخلارجية  التجارة  أن  الى  االش��ارة  وجت��در 
الثابت،   االقتصادي  النمو  الى جانب  األخيرة  السنوات  في  ملحوظ 
والبنية  والصناعة  والغاز  بالنفط  املتصلة  املشاريع  الستمرار  نظرا 

التحتية )جدول 1-7(.
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Qatar’s foreign trade (sum of exports and imports) 
amounted to QR 608.4 billion with a growth rate of 15.9% 
in 2012 while the ratio of foreign trade to GDP – an 
indicator of openness of the economy increased to 86.9% 
in 2012 from 84.1% of the previous year. Since the growth 
in foreign trade surpassed the growth in the country’s GDP 
during 2012, the indicator of openness also increased by 
2.8 percentage points from the previous period. 

During 2012, Qatar’s overall exports reached to QR 
484.0 billion with a growth of 16.3% over the previous 
year’s level of QR 416 billion, mainly driven by liquefied 
natural gas (LNG) shipments.  The relative share of exports 
of goods in total foreign trade stood at 79.6% with a 
marginal increase of 0.3 percentage point as compared 
to previous year while Exports-GDP ratio increased from 
66.7% in 2011 to 69.1% in 2012(Table 7-1).

Import of goods (c.i.f, Cost Including, Insurance & 
Freight) increased to QR 124.4 billion in 2012 from QR 
108.8 billion in 2011, a growth of 14.3% over the previous 
year.  The relative share of imports in total foreign trade 
declined to 20.4% from 20.7% in the previous year while 
the imports to GDP ratio increased to 17.8% in 2012 from 
17.4% in 2011.

Commodity Wise Exports

The major part of the increase in exports was from 
export of LNG (including condensate), which accounted 
for  55.1% of the total exports (Figure 7-1). Further the 
increase of 17.1% for Qatar’s exports earnings from LNG 
was mainly due to increase in price, as the production of 
LNG was close to full capacity because of the self imposed 
moratorium on hydrocarbon production starting from 2012.  
Exports receipts from crude oil declined by 1.1% in 2012 
due to drop in production level while prices remained 
largely unchanged. 

Non-oil and gas exports, which include petrochemicals, 
metals and fertilizer sectors etc. observed strong growth 
of 34.7% in 2012, mainly due to recently completed 
manufacturing facilities, an indication of increasing 
diversification towards the non-hydrocarbon sector.

بلغ  إجمالي التجارة اخلارجية بدولة قطر )مجموع الصادرات 
والواردات السلعية( نحو 608.4 مليار ريال اي مبعدل منو %15.9 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  إجمالي  نسبة  ارتفعت  بينما   ،2012 ع��ام  ف��ي 
ال��ى ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي )م��ؤش��ر على انفتاح اإلق��ت��ص��اد( من 
بارتفاع  أي   ،2012 ع��ام  ف��ي   %86.9 ال��ى   2011 ع��ام  ف��ي   %84.1
منو  ل��ت��ج��اوز  نتيجة  السابقة  ال��ف��ت��رة  ع��ن  مئوية  نقطة   2.8 ق���دره 
خالل  قطر  لدولة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  اخلارجية  التجارة 

عام 2012.

نحو  إلى  دول��ة قطر خالل عام 2012  إجمالي ص��ادرات  ارتفع 
484.0 مليار ريال قطري بنسبة منو بلغت 16.3% عن مستوى العام 
السابق والبالغ 416 مليار ريال مدفوعة بشكل رئيسي  بشحنات الغاز 
الطبيعي املسال. وبلغت احلصة النسبية لصادرات السلع في اجمالي 
التجارة اخلارجية نحو 79.6%  مع زيادة هامشية قدرها 0.3 نقطة 
مئوية باملقارنة مع العام السابق في حني ارتفعت نسبة الصادرات إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي من 66.7% في عام 2011 إلى 69.1% في 

عام 2012 )اجلدول 1-7(.

والتأمني  الثمن  ذل��ك  ف��ي  )مب��ا  السلع  واردات  قيمة  ارت��ف��ع��ت 
والشحن( من 108.8 مليار ريال في عام 2011 إلى 124.4 مليار 
ريال في عام 2012 أي مبعدل منو  نحو 14.3% عن العام املاضي. 
وانخفضت احلصة النسبية للواردات في إجمالي التجارة اخلارجية 
من 20.7% في عام 2011 إلى 20.4% في العام احلالي، في حني 
ارتفعت نسبة  الواردات إلى الناجت احمللي اإلجمالي من 17.4% في 

عام 2011  إلى 17.8% في عام 2012.

الصادرات من السلع

املكثفات(  الطبيعي املسال )مبا في ذلك  الغاز  متثل ص��ادرات  
اجلزء األكبر من الزيادة في الصادرات ، والتي متثل بدورها %55.1 
من إجمالي الصادرات )الشكل 7-1(. عالوة على ذلك، بلغت الزيادة 
نحو %17.1  املسال  الطبيعي  الغاز  في حصيلة ص��ادرات قطر من 
انتاج  اقترب  كما  األس��ع��ار،  في  ال��زي��ادة  إل��ى  اس��اس��اً  السبب  ويعود 
الغاز الطبيعي املسال من طاقته اإلنتاجية التصميمية الكاملة. وقد 
انخفضت حصيلة الصادرات من النفط اخلام بنسبة 1.1% في عام 
2012 بسبب اإلنخفاض في مستوى اإلنتاج، في حني ظلت األسعار 

دون تغير إلى حد كبير.

البتروكيماويات  تشمل  والتي  نفطية،  الغير  الصادرات  شهدت 
واملعادن وقطاعات األسمدة منواً قوياً بلغت نسبته 34.7% في عام 
2012، ويعود ذلك أساسا إلى استكمال منشآت التصنيع التي أجنزت 

مؤخرا، ،والتي تدل على زيادة التنويع نحو القطاع الغير نفطي.
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Geographical 
Distribution of Exports

During 2012, nearly 77.2% of the total exports were 
towards Asian countries followed by 10.9% towards Europe 
(Table 7-2). Exports to Arab and American countries were 
7.2% and 2.1%, respectively, while rest of the countries 
share was only 2.6%.  The share of total exports to Europe 
decreased by 5.6 percentage points as compared with the 
previous year , mainly due to fall in share of the United 
Kingdom from 7.0% in 2011to 3.4% in 2012 of the total.

التوزيع اجلغرافي للصادرات

اجته مايقرب من 77.2% من إجمالي الصادرات  في عام 2012 
نحو الدول اآلسيوية ثم باجتاه أوروبا بنسبة 10.9% )جدول 2-7(، 
 %7.2 نسبة  واألمريكية  العربية  للدول  ال��ص��ادرات  بلغت  حني  في 
و2.1% على التوالي، بينما بلغت حصة الدول االخرى 2.6% فقط . 
انخفضت حصة  إجمالي الصادرات الى أوروبا مبقدار 5.6 نقطة 
مئوية مقارنة بالعام املاضي، ويعود السبب باألساس الى هبوط حصة 
اململكة املتحدة من نسبة 7.0% في عام 2011 الى 3.4% من إجمالي 

الصادرات في عام 2012.

Figure No. (7-1)
Exports Share by Major Commodities

شكل رقم )1-7(
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جدول رقم )2-7(
التوزيع الجغرافي النسبي للصادرات

Table (7-2)
Relative Geographical Distribution of Exports 

REGION 2008 2009 2010 2011 2012 املصدر

Asian Countries 77.3 71.7 72.4 72.5 77.2 الدول اآلسيوية

Japan 34.5 32.2 28.7 26.1 27.7 اليابان

South Korea 20.2 14.4 16.0 17.6 18.6 كوريا اجلنوبية

India 4.8 8.4 8.6 9.5 11.0 الهند

Singapore 10.9 7.0 7.8 7.1 5.3 سنغافورة

China 1.1 1.9 3.0 3.9 5.1 الصني

European Countries 5.3 9.5 14.5 16.6 10.9 الدول األوروبية

U. K. 0.2 2.8 4.7 7.0 3.4 اململكة املتحدة

Spain 2.1 3.0 4.3 3.8 3.3 أسبانيا

Belgium 2.2 2.8 1.8 1.7 1.3 بلجيكا

France 0.2 0.1 1.6 1.5 1.2 فرنسا

Arab Countries 6.2 7.7 9.2 6.5 7.2 الدول العربية

GCC Countries 5.9 7.0 8.0 5.7 6.5 دول مجلس التعاون

U.A.E 5.0 5.5 5.7 3.8 4.5 اإلمارات العربية املتحدة

Saudi Arabia 0.4 0.7 1.4 0.8 1.0 السعودية

American Countries 0.2 1.1 1.8 2.3 2.1 الدول األمريكية

USA 0.1 0.8 1.1 0.9 0.9 الواليات املتحدة األمريكية

Rest of the World 10.9 10.0 2.1 2.1 2.6 باقي دول العالم

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

%

Japan, South Korea, India, Singapore and China were 
the top five destinations for Qatari exports during 2012 
which itself accounted for 67.7% of the total (Figure 7-2).  
Among the significant trading partners of Qatar, exports to 
Japan, South Korea, India and China increased by 23.5%, 
22.5%, 34.5% and 51.6%, respectively, while exports to 
Singapore declined by 14.0%. Further, among the Arab 
region, export to GCC countries increased by 32.9% with 
UAE being the major destination followed by Saudi Arabia.

هي  والصني  وسنغافورة  والهند  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  كانت 
الوجهات اخلمس األولى للصادرات القطرية خالل عام 2012 حيث   
شكلت في مجموعها ما نسبته 67.7% من إجمالي الصادرات )شكل 
ارتفعت  قطر،  لدولة  التجاري  التبادل  شركاء  مستوى  وعلى   .)2-7
بنحو  والصني  والهند  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  الى  الصادرات  نسبة 
تراجعت  بينما  التوالي،  على  و%51.6  و%34.5  و%22.5   %23.5
نسبة الصادرات الى سنغافورة بنسبة  14.0%. وعلى مستوى منطقة 
الدول العربية، ارتفعت نسبة الصادرات الى دول مجلس التعاون بنحو 
32.9% حيث احتلت االم��ارات العربية املتحدة الوجهة األولى تليها 

اململكة العربية السعودية.
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Geographical Distribution of Imports (C.I.F)

During 2012, 33.5% of the total imports were from 
Europe followed by Asian countries with 31.2% (Table 7-3). 
Imports from Arab and American countries were 17.8% and 
14.4% respectively of the total. Further, share of all regions 
in total imports showed an increase during 2012 vis-à-vis 
2011 except the Asian region. As in 2011, United States of 
America, China, Japan, United Arab Emirates and Germany 
were the top five import partners for Qatar accounting for 
43.4% of the total share of imports. Share of imports from 
GCC countries was 15.6% of the total imports for Qatar.

التوزيع اجلغرافي للواردات

)مبا في ذلك الثمن والتأمني والشحن(

ما نسبته  ع��ام 2012  أوروب��ا في  القادمة من  ال���واردات  شكلت 
الدول اآلسيوية بنسبة %31.2  تليها  ال��واردات  33.5% من إجمالي 
)جدول 7-3(. وبلغت نسبتي  الواردات من الدول العربية واألمريكية 
نحو 17.8% و14.4% على التوالي من إجمالي الواردات. باإلضافة 
ارتفاعاً خالل عام 2012  املناطق  واردات جميع  ذلك، أظهرت  الى 
املتحدة  الواليات  وتعد  آسيا.  منطقة  باستثناء   2011 بعام  مقارنة 
هم  وأملانيا  املتحدة  العربية  واإلم��ارات  واليابان  والصني  األمريكية 
الشركاء اخلمسة األوائل ل��واردات دولة قطر في عام 2011 بنسبة 
دول  من  امل��س��ت��وردات  نسبة  وبلغت  ال����واردات،  إجمالي  من   %43.4

مجلس التعاون اخلليجي 15.6% من إجمالي واردات دولة قطر.

Figure No. (7-2)
Major Destinations of
Qatar's Exports During 2012
(Share of Total)

شكل رقم )2-7(
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جدول رقم )3-7(
التوزيع الجغرافي النسبي للواردات )سيف(

Table (7-3)
Relative Geographical Distribution of Imports 
(CIF)

%
REGION 2008 2009 2010 2011 2012 املصدر

European countries 39.6 37.5 35.2 34.5 33.5 الدول األوروبية

Germany 8.4 7.5 7.2 6.9 6.6 أملانيا

U.K 4.7 4.5 5.1 5.0 4.5 اململكة املتحدة

Italy 7.4 7.5 6.5 5.7 4.9 إيطاليا

France 3.7 4.9 4.8 3.4 2.9 فرنسا

Asian Countries 32.1 28.5 29.3 27.9 31.2 الدول اآلسيوية
China 7.2 7.9 9.1 9.6 9.8 الصني
Japan 9.6 7.3 7.5 5.6 8.2 اليابان
India 3.2 3.7 3.0 3.3 3.6 الهند
South Korea 5.5 3.6 3.1 2.5 3.1 كوريا اجلنوبية
Arab Countries 16.0 17.8 18.4 19.5 17.8 الدول العربية
GCC countries 14.3 15.6 16.1 17.2 15.6 دول مجلس التعاون

U.A.E 6.6 7.1 6.9 8.1 7.8 اإلمارات العربية املتحدة

Saudi Arabia 4.9 5.3 5.3 5.2 4.7 السعودية

American Countries 10.9 14.7 15.1 15.4 14.4 الدول األمريكية

USA 9.0 12.3 11.8 11.5 11.0 الواليات املتحدة األمريكية

Rest of the World 1.4 1.4 2.1 2.7 3.2 باقي دول العالم

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

Across all regions, the growth in imports from Asia was 
the highest at 30.6% which reflected in the increase in 
share of the region, being mainly driven by 70.2% growth 
in imports from Japan. In spite of 13.4% growth in imports 
from European countries, its share in total imports declined 
to 33.5% in 2012 (Table 7-3).  Even with 12.8% and 6.1% 
growth in imports from the United Arab Emirates (UAE) and 
Saudi Arabia, respectively, the major contributors of the 
region, the share of imports from Arab Countries decreased 
to 17.8% in 2012. Imports from American occupied the 
fourth position with a share of 14.4% in the total.

القادمة  ال���واردات  منو  معدل  يعد  املناطق،  جميع  مستوى  على 
من آسيا هو االعلى بنسبة 30.6%  وهذا بدوره ينعكس في ارتفاع 
حصة املنطقة، ويعود السبب  في ذلك إلى ارتفاع معدل منو الواردات 
القادمة من اليابان بنسبة 70.2%. وعلى الرغم من ارتفاع الواردات 
القادمة من دول أوروبا بنسبة 13.4%، انخفضت حصتها من إجمالي 
الواردات الى 33.5% في عام 2012 )جدول 7-3(. لم يكن الرتفاع 
ال��واردات القادمة من اإلم��ارات العربية املتحدة واململكة  معدل منو 
العربية السعودية )وهما أكبر  موردين  في املنطقة إلى قطر( بنسبة 
التوالي، تأثيراً حيث انخفضت واردات الدول  12.8% و6.1% على 
ال��واردات القادمة من  العربية الى 17.8% في عام 2012. واحتلت 

الدول األمريكية املركز الرابع بنسبة 14.4% من إجمالي الواردات.
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Qatari Riyal Exchange Rate

The Qatari Riyal continued to be pegged against the 
US Dollar at an exchange rate of QR 3.64 per US Dollar. 
The policy of pegging Qatari Riyal against the US Dollar 
was approved by an Emiri Decree issued in July 2001. The 
strategy of pegging the 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. 
Furthermore, most of the country’s gas and oil export 
contracts are denominated in US currency; the pegging 
provides a credible anchor for the stability of the country’s 
economy as well.

Annual variation is utilized to analyze the vulnerability 
of Qatari Riyal against major international currencies and 
SDR. It is observed that the average exchange rate of 
QR appreciated against all major currencies, except the 
Japanese yen,  during 2012 (Table 7-4). Average exchange 
rate of QR appreciated against Euro by  8.2% in 2012 vis-
à-vis depreciation of 4.7% in 2011, , by  1.4%  against 
Sterling Pound in 2012 vis-à-vis a depreciation of 3.6% in 
2011, and  by 5.6% against the Swiss franc in 2012 vis-à-

سعر صرف الريال القطري

استمر مصرف قطر املركزي خالل عام 2012م في تبني سياسة 
بسعر  األمريكي  ال��دوالر  مقابل  القطري  الريال  تثبيت سعر صرف 
وسطي قدره 3.64 رياالً لكل دوالر. ويالحظ أن سياسة ربط الريال 
القطري بالدوالر األمريكي قد مت اعتمادها مبرسوم أميري في شهر 
يوليو 2001م.  وجنحت إستراتيجية الربط في احلفاظ على ثبات 
قيمة الريال القطري على مدى أكثر من عقدين من الزمن، مما حقق 
دعماً لالقتصاد القطري في جتنب مخاطر تقلبات األسعار. عالوة 
على ذلك، فإن عملة الواليات املتحدة هي املعتمدة كأساس في معظم 
أساسا  الربط  هذا  يوفر  حيث  للدول،  والغاز  النفط  تصدير  عقود 

موثوقاً  يؤمن استقرار اقتصاد الدولة كذلك.

القطري  ال��ري��ال  تأثر  م��دى  لتحليل  السنوي  التباين  ويستخدم 
شهد  وق��د  اخلاصة.  السحب  وحقوق  الرئيسية  الدولية  بالعمالت 
متوسط سعر صرف الريال القطري ارتفاعاً امام العمالت  الرئيسية 
)ج��دول 4-7(.  ع��ام 2012  خ��الل  الياباني  ال��ني  باستثناء  األخ���رى، 
فقد ارتفع متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل اليورو بنسبة 
عام 2011،  في  ق��دره %4.7  بتراجع  مقارنًة  عام 2012  في   %8.2
وارتفع بنسبة 1.4% مقابل اجلنيه االسترليني في عام 2012 مقارنًة 
بتراجع قدره 3.6% في عام 2011 ، كما ارتفع  بنسبة 5.6% مقابل 

Figure No. (7-3)
Major Sources of Qatar Imports 
During 2012 (Share of Total)

شكل رقم )3-7(
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vis a depreciation of 14.8% in 2011. The appreciation of 
the Riyal against these currencies reflected the general 
strengthening of the US Dollar vis-à-vis these currencies 
during 2012.

While comparing the end of period exchange rate, 
the Riyal depreciated against most currencies under 
review except the Japanese Yen. Illustratively, the Qatar 
Riyal, it depreciated against Euro in 2012 by 1.9% vis-à-
vis an appreciation of 3.3% in 2011, showed the highest 
appreciation against Japanese Yen by 11.4% vis-à-vis a 
depreciation of 4.6% in 2011, depreciated by 2.0% against 
the Sterling Pound in 2012 vis-à-vis the appreciation of 
1.3% in 2011, depreciated by 2.6% against the Swiss 
Franc vis-à-vis an appreciation of 0.1% in 2011. Finally, the 
Qatari riyal depreciated by 15.2% vis-à-vis an appreciation 
of 0.3% in 2011 against SDR (Figure 7-4).

الفرنك السويسري في عام 2012 مقارنة بتراجع قدره 14.8% في 
عام 2011. يعكس ارتفاع الريال القطري مقابل هذه العمالت قوة 

الدوالر األمريكي مقابل هذه العمالت خالل عام 2012.

وعند مقارنة معدالت الصرف في نهاية السنة،  جند تراجع سعر 
الريال مقابل معظم العمالت قيد االستعراض باستثناء الني الياباني. 
بنحو  ال��ي��ورو  أم��ام  القطري بشكل واض��ح  ال��ري��ال  تراجع سعر  فقد 
1.9% في عام 2012م، مقابل  مستوى حتسن بنحو 3.3% في عام 
2011. وقد أظهر الريال أعلى معدل ارتفاع أمام الني الياباني بنحو 
11.4% مقابل مستوى تراجع مبعدل 4.6% في عام 2011.  وتراجع 
مقابل   2012 ع��ام  في  اإلسترليني  اجلنيه  أم��ام   %2.0 بنحو  سعره 
بنحو %2.6  تراجعاً  بنحو 1.3% في عام 2011. كما سجل  ارتفاع 
أمام الفرنك السويسري مقابل ارتفاع بنسبة 0.1% في عام 2011، 
السحب  حقوق  وح��دة  أم��ام  القطري  الريال  سعر  تراجع  أخيراً  ثم 
اخلاصة بنسبة 15.2%  في عام 2012 مقابل ارتفاع  بنسبة %0.3 

في عام 2011) رسم بياني4-7(.

جدول رقم )4-7(
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

Table (7-4)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

Main Currencies Period 2008 2009 2010 2011 2012 الفــــرتة العمالت الرئي�صية

Euro ∈
Period Average -6.6 5.4 4.9 -4.7 8.2 متو�سط الفرتة

اليورو

End of Period 5.8 -3.4 7.8 3.3 -1.9 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average -12.2 -9.5 -6.2 -9.1 0.0 متو�سط الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period -20.4 1.4 -11.5 -4.6 11.4 نهاية الفرتة

Sterling Pound £ 
Period Average 8.8 18.0 0.8 -3.6 1.4 متو�سط الفرتة

اجلنيه االإ�سرتليني

End of Period 37.4 -10.0 3.4 1.3 -2.0 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average -9.8 0.5 -4.2 -14.8 5.6 متو�سط الفرتة

الفرنك ال�سوي�سري

End of Period -5.5 -3.1 -8.8 0.1 -2.6 نهاية الفرتة

One SDR End of Period 2.6 -1.7 1.8 0.3 -15.2 نهاية الفرتة وحدة حقوق السحب اخلاصة

Source: International Financial Statistics املصدر :اإلحصاءات املالية الدولية

%



Foreign Trade and Balance of Paymentsالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

159 Thirty Sixth Annual Report 2012 التقرير السنوي السادس والثالثون 2012

Figure No. (7-4)
Annual Changes in QR Exchange Rate

شكل رقم )4-7(
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Balance of Payments

Preliminary estimates of  overall balance from Balance 
of Payments (BoP) for the State of Qatar stood at surplus 
of QR 58.5 billion in 2012 (Table 7-5).  This surplus was due 
to increase in current account surplus  by 18.5%  which  
was placed at QR 224.1 billion in 2012, up from QR 189.2 
billion of the preceding year. The deficit in the Capital and 
Financial account was lower at QR 162.0 billion against the 
deficit of QR 227.8 billion registered in 2011 (Figure 7-5).  
The overall balance was placed at 8.4% of the country’s 
nominal GDP in 2012.

ميزان املدفوعات القطري

تشير التقديرات األولية إلى أن فائض ميزان املدفوعات القطري 
قد بلغ 58.5 مليار ريال قطري في عام 2012م )جدول 7-5( ويعود 
هذا الفائض إلى ارتفاع معدل الفائض في احلساب اجلاري بنسبة 
بلغ نحو 224.1 مليار ريال قطري في عام 2012م   18.5% والذي 
مقارنة ب�نحو 189.2 مليار ريال قطري في عام 2011م، مع تراجع 
العجز في احلساب الرأسمالي واملالي إلى 162.0 مليار ريال قطري 
عام  في  قطري  ري��ال  مليار   227.8 نحو  بلغ  ال��ذي  بالعجز  مقارنة 
نحو  املدفوعات  ميزان  فائض  بلغ  وقد   .)5-7 بياني  )رسم  2011م 

8.4% من الناجت احمللي اإلسمي لدولة قطر في عام 2012م.

Table (7-5)
Qatar’s Balance of Payments

جدول رقم )5-7(
 ميزان المدفوعات القطري

 QR Millionمليون ريال

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البند

Current Account 96,804 23,255 87,184 189,200 224,171 رصيد احلساب اجلاري

Capital and Financial Account -87,308 2,197 -38,868 -227,805 -162,002 احلساب الرأسمالي واملالي

Overall Balance 1,623 30,258 44,393 -52,211 58,529 فائض ميزان املدفوعات
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Figure No. (7-5)
Qatar Balance of Payments

شكل رقم )5-7(
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Current Account

The surplus realized in the Current Account reflects the 
outcome of transactions between the domestic economy 
and other economies involving goods, services, income 
and current transfers. The surplus increased mainly due to 
growth in exports receipts despite increase in net outflows 
from services, income and current transfers. The Goods 
account registered a surplus of QR 371.9 billion which 
was higher than QR 318.0 billion in 2011 (Table 7-6). Net 
outflows from services, income and current transfer’s 
amounted to QR 147.7 billion during 2012, reflecting an 
increase of 14.7% from the previous year.  Further, the 
current account balance ratio to GDP increased to 32.0% 
in 2012 from 30.3% in 2011.

احلساب اجلاري

يعكس الفائض املتحقق في احلساب اجلاري نتائج املعامالت بني 
االقتصاد احمللي واالقتصادات األخرى مبا في ذلك مبادالت السلع 
واخلدمات والدخل والتحويالت اجلارية.  وترجع الزيادة في الفائض  
الزيادة  من  الرغم  على  ال��ص��ادرات  حصيلة  في  النمو  إل��ى  أساسا 
والتحويالت  والدخل  اخلدمات  من  للخارج  التدفقات   صافي  في 
اجلارية. وقد سجل حساب السلع فائضاً قدره 371.9 مليار ريال 
والذي كان أعلى من العام  السابق والذي سجل نحو 318.0 مليار 
الناشئ  اخل��ارج��ي  التدفق  صافي  بلغ   كما    ،)6-7 )ج���دول  ري��ال 
 147.7 نحو  اجل��اري��ة  والتحويالت  وال��دخ��ل  اخل��دم��ات  عن حساب 
بنسبة 14.7% مقارنة  زي��ادة  بذلك  مليار خالل عام 2012، عاكساً 
بالعام2011. عالوة على ذلك، ارتفع معدل رصيد احلساب اجلاري 
الى الناجت احمللي اإلجمالي ليصل إلى نحو 32.0% في عام 2012 

مقارنة بنسبة 30.3% في عام 2011م.
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 QR Millionمليون ريال

Table (7-6)
Current Account by Major Components

جدول رقم )6-7(
 الحساب الجاري حسب المكونات الرئيسية

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البند

Goods 153,507 93,019 196,661 318,037 371,938 السلع

Services -13,819 -14,255 -21,000 -34,482 -50,902 اخلدمات

Income -24,614 -34,262 -47,115 -48,306 -44,154 الدخل

Current Transfers -18,270 -21,247 -41,362 -46,048 -52,711 التحويالت اجلارية

CA Balance 96,804 23,255 87,184 189,200 224,171 رصيد احلساب اجلاري

Goods Account

The Goods Account is typically the most important 
component of the current account as changes in the 
patterns of trade are the key drivers for developments in 
the current account. Qatar’s trade surplus increased by 
16.9% in 2012 while the growth of exports was lower as 
compared to the previous year (Table 7-7). The increase in 
trade surplus was lower as compared to the previous year.  
However, trade balance, as a proportion of nominal GDP, 
was higher at 53.1% in 2012 as compared with 51.0% in 
2011.

حساب السلع

احلساب  مكونات  من  مكّون  أه��م  إج��م��االً  السلع  حساب  يعتبر 
للتطورات في  الرئيسي  التجارة احملرك  تَُعّد أمناط  اجل��اري، حيث 
السلع  ف��ي حساب  الفائض  ارت��ف��ع  وق��د  اجل���اري.  احل��س��اب  رصيد 
مثيله  ع��ن  يقل  م��ا  وه��و  2012م،  ع��ام  ف��ي   %16.9 بنسبة  القطري 
ال��ص��ادرات،  من��و  م��ع��دل  النخفاض  نتيجة  السابق  بالعام  اخل���اص 
اإلسمي   احمللي  ال��ن��اجت  م��ن  كنسبة  السلع  ارت��ف��ع حساب  ذل��ك  وم��ع 
في   %51.0 بنسبة  مقارنة  2012م  ع��ام  ف��ي   %53.1 مستوى  إل��ى 

عام 2011م )جدول 7-7(.

Table (7-7)
Goods Account

جدول رقم )7-7(
 حساب السلع

 QR Millionمليون ريال

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البند
Exports(FOB) 244,998 174,746 272,871 416,047 484,003 الصادرات )فوب(

- Natural Gas (Including Condensates) 107,886 80,737 130,758 227,806 266,685 - الغاز الطبيعي)يتضمن املكثفات(

- Oil 93,769 57,314 73,504 96,112 95,060 - النفط

- Other Exports 40,193 32,447 61,291 87,083 117,331 - صادرات أخرى

- Re Exports 3,150 4,248 7,318 5,046 4,927 - إعادة التصدير

Imports (FOB) -91,492 -81,726 -76,210 -98,010 -112,065 الواردات )فوب(

Trade Balance 153,506 93,020 196,661 318,037 371,938 رصيد امليزان التجاري
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Figure No. (7-6)
Exports, Imports and the Goods Account

شكل رقم )6-7(
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Services Account

Balance of payments data indicate that Qatar is the net 
importer of services, with a deficit of QR 50.9 billion during 
2012, an increase of 47.6% 2012 over the previous year 
(Table 7-8). All major services like Travel and Transportation 
heads recorded deficits at various levels during 2012 with 
transportation services registering the highest decline.

Total exports of services increased from QR 26.9 billion 
in 2011 to QR 36.1 billion in 2012. Further transportation 
increased from QR 14.3 billion in 2011 to QR 17.0 billion 
in 2012, travel services increased from QR 4.3 billion to 
QR 10.4 billion during the same period. Total imports 
of services increased from QR 61.9 billion in 2011 to QR 
87.0 billion in 2012 where the outflow through travel and 
transportation services head accounted for 65% of the 
total services imports in 2012 (Table 7-8).

حساب اخلدمات

تشير البيانات اخلاصة مبيزان املدفوعات إلى أن دولة قطر هي 
بلوغ العجز قيمة 50.9 مليار خالل  مستورد صافي للخدمات، مع 
)ج��دول8-7(.   السابق  العام  عن   %47.6 نسبتها  بزيادة   2012 عام 
وقد سجلت جميع اخلدمات الرئيسية وعلى رأسها خدمات السفر 
والنقل عجزاً مبستويات مختلفة خالل عام 2012، في حني  سجلت 

خدمات النقل أعلى تراجع.

ارتفع إجمالي صادرات اخلدمات من 26.9 مليار ريال قطري 
في عام 2011م الى 36.1 مليار ريال قطري في عام 2012م ، بينما 
ارتفعت خدمات النقل من 14.3 مليار ريال قطري في عام 2011م 
الى 17.0 مليار ريال قطري في عام 2012م، وارتفعت كذلك خدمات 
السفر من 4.3 مليار ريال قطري الى 10.4 مليار ريال قطري خالل 
الفترة ذاتها. وارتفع إجمالي واردات اخلدمات من 61.9 مليار ريال 
قطري في عام 2011م الى 87.0 مليار ريال قطري في عام 2012م  
وشكلت التدفقات الصادرة من خدمات السفر والنقل  ما نسبته %65 

من إجمالي واردات اخلدمات في عام 2012 ) جدول 8-7(.
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Table (7-8)
Services Account

جدول رقم )8-7(
حساب الخدمات

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البند

Services (Credit) 12,468 7,288 10,961 26,913 36,117 اخلدمات )دائن(

- Travel 529 650 2,124 4,257 10,400 - السفر

- Transportation 7,259 5,765 6,378 14,300 17,004 - النقل

- Others 4,680 873 2,459 8,356 8,713 - خدمات أخرى

Services (Debit) -26,287 -21,543 -31,961 -61,395 -87,019 اخلدمات )مدين(

- Travel -5,288 -1,752 -1,959 -6,579 -20,560 - السفر

- Transportation -12,281 -14,195 -20,960 -35,837 -35,991 - النقل

- Others -8,718 -5,596 -9,042 -18,979 -30,468 - خدمات أخرى

Services Account Balance -13,819 -14,255 -21,000 -34,482 -50,902 رصيد حساب اخلدمات

Income Account

Income Account balance remained in deficit at QR 
44.2 billion in 2012, where income receipt was placed at 
QR 23.7 billion while payments was placed at QR 67.9 
billion. Accordingly, the net outflow declined by 8.6% 
over previous year (Table 7-9). Net outflow generated in 
this account is generally the outcome of income from the 
stock dividends, interest, profits repatriated by the major 
oil and gas companies working under the Development and 
production Sharing Agreement (DPSA).

حساب الدخل 

ظل حساب الدخل  في حالة  عجز بلغت قيمته 44.2 مليار ريال 
قطري في عام 2012م،  وقد بلغت قيمة إيرادات الدخل 23.7 مليار 
ريال قطري في حني  بلغت  قيمة املدفوعات 67.9 مليار ريال قطري. 
بنحو 8.6% عن  التدفق الصادر انخفاضاً  وعليه فقد شهد صافي 
العام  السابق )اجلدول 7 – 9(. ويعتبر صافي التدفق الصادر الناجت 
في حساب الدخل هو محصلة الدخل من أرباح األسهم، والفوائد، 
واألرباح املرحلة من قبل شركات النفط والغاز الرئيسية والتي تعمل 

حتت اتفاقية التطوير واملشاركة في اإلنتاج.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-9)
Income Account

جدول رقم )9-7(
حساب الدخل

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البند

Income (Credit) 5,646 3,594 8,698 22,445 23,726 الدخل )دائن(

Income (Debit) -30,260 -37,856 -55,813 -70,752 -67,880 الدخل )مدين(

Income Account Balance -24,614 -34,262 -47,115 -48,306 -44,154 رصيد حساب الدخل
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Current Transfers Account

During 2012, net current transfers reported a higher 
deficit of QR 52.7 billion as compared with QR 46.0 billion 
in 2011 (Table 7-10). These are transfers of assets between 
residents and non-residents without ‘quid-pro-quo’ such as 
worker remittances, transfers by/from foreign government, 
international organizations and non-profit organizations in 
the form of cash, gift, etc.  It may be noted that a major 
share of the outflow observed in this account is from 
outgoing workers’ remittance which reached QR 38.9 
billion during 2012, rise of 3.8% over 2011. An overview of 
foreign workers’ transfer is presented (Box 6).

حساب التحويالت اجلارية

مستوًى   2012م  ع��ام  خ��الل  اجل��اري��ة  التحويالت  صافي  سجل 
أعلى للعجز بلغ 52.7 مليار ريال قطري، مقارنًة بنحو 46 مليار ريال 
)ج��دول 7-10(. وهي عبارة عن حتويالت  قطري في عام 2011م 
"تعويض"، مثل حتويالت  األصول بني املقيمني وغير املقيمني بدون 
العاملني، وكافة التحويالت بواسطة/ من جانب احلكومات األجنبية 
واملنظمات الدولية واملنظمات غير الربحية على شكل نقد أو هدايا 
أو ما إلى ذلك. وجتدر اإلشارة إلى أن حتويالت العاملني الصادرة 
تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التحويالت الصادرة حيث بلغت 38.9 
مليار ريال قطري خالل عام 2012م،  بارتفاع نسبته 3.8% عن عام 
2011م. ويعرض اإلطار )6( حملة عن حتويالت العاملني إلى اخلارج.

 QR Millionمليون ريال

Table (7-10)
Current Transfer Account

جدول رقم )10-7(
حساب التحويالت الجارية

Items 2008 2009 2010 2011 2012 البند

Current Transfer Account Balance -18,270 -21,247 -41,362 -46,048 -52,711 رصيد حساب التحويالت اجلارية

    Credit 12,402 7,913 14,651 6,498 7,172    دائن

    Debit -30,672 -29,160 -56,013 -52,546 -59,883    مدين

of which: Workers’ Remittances -19,546 -25,827 -29,577 -37,543 -38,971    منها: حتويالت العاملني
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Box  No. (6)

Foreign Workers’ Transfers

An overview of foreign workers transfers which 
is inclusive of workers’ remittances, compensation to 
employees, migrant’s capital transfers is presented below. 

The outgoing foreign workers’ transfers increased 
marginally and reached QR 49.3 billion during 2012 
(representing 7.0% of the nominal GDP), an increase of 
3.8% over previous year’s  level of QR 47.5 billion. The 
major contributor of this remittance is from economically 
active non-Qatari population of around 1.3 million by end 
of 2012.

It is noted that 83.6% of the total such flows were 
remitted in the national currency of the final destinations 
and, as in previous years, exchange houses dominated in 
the remittances flow by accounting for around 75% of the 
total.  The key features of such flows based on the income 
classification of destination countries made by World Bank 
during 2012 are as follows:

• Positive growth observed for all the income category 
group classification during the year 2012.

• Annual per capita remittance was high for High 
income Non-OECD countries which includes GCC countries 
also and valued around QR 209,404 during 2012 with a 
share of about 13.4% of the total followed by high income 
OECD countries.

• The lower middle income groups annually remitted 
around QR 26,193 while their share was around 53.6% of 
the total outflow as majority of the expatriate population 
covers in this category.

• Share of Qatari remittance to the total global 
remittance represented only 2.5% during 2012 where the 
highest share observed for North American region at 17.5% 
followed by the Middle East and North Africa at 7.6%.

إطار رقم )6(

حتويالت العاملني إلى اخلارج 

فيما يلي حملة عن حتويالت العاملني الى اخلارج حيث تتضمن 
امل��وظ��ف��ني وحت��وي��الت املهاجرين  ال��ع��ام��ل��ني وت��ع��وي��ض��ات  حت��وي��الت 

الرأسمالية.

ارتفعت قيمة حتويالت العاملني الى اخلارج بشكل طفيف لتصل 
الناجت  ريال قطري خالل عام 2012م )7.0% من  الى 49.3 مليار 
احمللي اإلسمي(، حيث زادت بنسبة 3.8% عن مستوى العام  السابق 
والذي بلغ 47.5 مليار ريال قطري.  ويعتبر العامل الرئيسي لهذه 
التحويالت هو عدد السكان من  غير القطريني، الناشطني اقتصادياً، 

والذي بلغ 1.3 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2012م. 

ان���ه ق��د مت  حت��وي��ل 83.6% م��ن إجمالي  ال���ى  جت���در اإلش����ارة 
التحويالت بالعملة احمللية لبلد الوجهة النهائية كما في العام السابق 
حيث  هيمنت محال الصرافة على  تنفيذ التحويالت  بنسبة %75 
من املجموع الكلي. و فيما يلي اخلصائص الرئيسية للتدفقات على 
أساس تصنيف الدخل من بلدان املقصد واملعمول بها من قبل البنك 

الدولي خالل عام 2012 هي كما يلي:

• شهد تصنيف البنك الدولي ملجموعة فئات الدخل منوا ايجابياً 
خالل عام 2012م. 

للدول  مرتفعاً  ال��ت��ح��وي��الت  م��ن  ال��س��ن��وي  ال��ف��رد  نصيب  يعد   •
ذات الدخل املرتفع  من غير األعضاء في منظمة التنمية والتعاون 
وتقدر  أيضا،  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  فيها  مبا  االقتصادي 
وبنسبة  2012م،   عام  خالل  قطري  ري��ال   209404 حوالي  قيمتها 
ذات  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  تليها  اإلجمالي  من   %13.4

الدخل املرتفع.

حوالي  األدن���ى  املتوسط  ال��دخ��ل  ذات  الفئات  تبلغ حت��وي��الت   •
26193 ريال قطري سنوياً بنسبة 53.6% من إجمالي التدفق الصادر،  

كما تشتمل هذه الفئة على  غالبية السكان املغتربني .

• بلغت حصة التحويالت املالية القطرية إلى مجموع التحويالت 
املالية العاملية نسبة 2.5% فقط خالل عام 2012م حيث تعتبر منطقة 
الشرق  منطقة  تليها   %17.5 بنسبة  حصة  أعلى  الشمالية  أمريكا 

األوسط وشمال أفريقيا بنسبة %7.6.
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Capital and Financial Account

The deficit in the Capital account reached QR 22.6 
billion in 2012 as against the deficit of QR 13.1 billion in 
2011 (Table 7-11). The financial account balance remained 
in deficit during 2012 with an outflow of QR 139.3 billion 
as compared with the outflow of QR 214.7 billion observed 
during 2011. 

As a remarkable step in the improvement of the 
compilation of balance of payments for the state of Qatar, 
QCB started publishing the breakdown of financial account 
from 2011 onwards.

Financial account balance registered a decline in 
net outflow by 35.1% as compared to the previous year 
(Table 7-11).  The decline in net outflow was mainly due 
to fresh portfolio investments in Qatar during the year. The 
Net direct investment showed outflow of QR 5.5 billion 
as compared with QR 22.3 billion in 2011. Reduction in 
net direct investment abroad may be due to increasing 
investment opportunity in domestic markets. Net portfolio 
investment showed an inflow of QR 10.1 billion as against 
an outflow of QR 68.9 billion in 2011.

احلساب الرأسمالي واملالي

 22.6 قيمته  ما   2012 عام  في  الرأسمالي  بلغ عجز احلساب 
ري��ال قطري في عام  مليار  بعجز 13.1  ري��ال قطري مقارنًة  مليار 
حالة  في  املالي   وقد ظل رصيد احلساب  )ج��دول 11-7(.   2011
مليار  بقيمة 139.3  تدفق ص��ادر   نتيجة   2012 عام  العجز خالل 

مقارنة ب� 214.7 مليار ريال   في عام 2011م.

ميزان  بيانات  جمع  مجال حتسني  في  بالذكر  جديرة  وكخطوة 
املدفوعات لدولة قطر، بدأ مصرف قطر املركزي بإصدار تصنيف 

احلساب املالي من عام 2011م وصاعداً.

سجل رصيد احلساب املالي تراجعاً في صافي التدفق الصادر 
بنسبة 35،1% مقارنة بالعام  السابق )جدول 7-11(.  وتعود أسباب 
محفظة  الى  أساسي  بشكل  الصادر  التدفق  في صافي  اإلنخفاض 
أظهر  فقد  العام.  هذا  قطر خالل  دول��ة  في  احلديثة  اإلستثمارات 
صافي اإلستثمار املباشر تدفقاً صادراً بنحو 5.5 مليار ريال مقارنة 
بنحو 22.3 مليار ريال في عام 2011م.  ويعود السبب في انخفاض 
صافي اإلستثمار املباشر في اخلارج الى ارتفاع الفرص اإلستثمارية 
وارداً  تدفقاً  االستثمار  اظهر صافي محفظة  األس��واق احمللية.  في 
بقيمة  تدفق ص��ادر  ري��ال في عام 2012 مقابل  مليار  بقيمة 10.1 

68.9 مليار ريال في عام 2011م.

2011 2012 Per Capita Remittance (Right Scale)
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Remittance by Recipient Country's 
Income Category 

 التحويالت بواسطة فئة الدخل للبلد املتلقي
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The change in the direction of net portfolio investment 
was the result of reduction in outflow for portfolio 
investment abroad and increase in investment in Qatari 
bonds traded abroad mainly. The other investments 
account, mostly made up of net overseas loans, currencies 
and deposits and other assets/liabilities (including 
financial derivatives) saw net outflows rise considerably 
to QR 144.1 billion from QR 123.6 billion in 2011 
(Table 7-11).

As a result of the above-mentioned developments, the 
overall surplus in the BoP of the State of Qatar reached QR 
58.5 billion during 2012 compared with a deficit of QR 52.1 
billion during 2011.

يعد تغير اجتاه صافي محفظة االستثمار نتيجة لالنخفاض في 
التدفق الصادر حملفظة االستثمار في اخلارج وزيادة االستثمار في 
السندات القطرية املتداولة في اخلارج.  وشهد حساب االستثمارات 
اخلارجية  القروض  صافي  من  معظمها  في  تتألف  والتي  األخ��رى 
والعمالت والودائع واملوجودات األخرى )املطلوبات األخرى( مبا في 
ذلك املشتقات املالية، زيادة في صافي التدفقات الصادرة لتصل إلى 
144.1 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 123.6 مليار ريال قطري في 

عام 2011 )اجلدول 11-7(.

وكنتيجة للتطورات املذكورة أعاله، بلغ الفائض الكلي في ميزان 
ري��ال قطري خ��الل عام  مليار  نحو 58.5  ل��دول��ة قطر  امل��دف��وع��ات 
2012م مقارنة بعجز بلغ 52.1 مليار ريال قطري خالل عام 2011م.

Figure No. (7-7)
Major Components of Financial Account

شكل رقم )7-7(

املكونات الرئيسية للحساب املالي
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Particular 2008 2009 2010 2011 2012* البيانات

A. Current Account  96,804  23,255  87,184  189,200  224,171 اأ.  احل�ساب اجلاري

Goods  153,507  93,019 196,661  318,037  371,938 ال�سلع

Exports  ( F. O. B. )  244,999  174,745  272,871  416,047  484,003 الصادرات )فوب(
Imports ( F. O. B. ) (91,492) (81,726) (76,210) (98,010) (112,065) الواردات )فوب(

Services (13,819) (14,255) (21,000) (34,482) (50,902) اخلدمات
Services (Credit)  12,468  7,288  10,961  26,913  36,117 اخلدمات )دائن(

Travel  529  650  2,124  4,257  10,400 �سفر

Transportation  7,259  5,765  6,378  14,300  17,004 نقل

Others  4,680  873  2,459  8,356  8,713 اأخرى

Services (Debit) (26,287) (21,543) (31,961) (61,395) (87,019) خدمات )مدين(
Travel (5,288) (1,752) (1,959) (6,579) (20,560) �سفر

Transportation (12,281) (14,195) (20,960) (35,837) (35,991) نقل

Others (8,718) (5,596) (9,042) (18,979) (30,468) اأخرى

Income (24,614) (34,262) (47,115) (48,306) (44,154) الدخل
Income (Credit)  5,646  3,594  8,698  22,445  23,726 الدخل )دائن(

Compensation of Employees  21  44  0  0  0 تعويضات العاملني
Investment Income  5,625  3,550  8,698  22,445  23,726 دخل اال�ستثمار

Income (Debit) (30,260) (37,856) (55,813) (70,752) (67,880) الدخل )مدين(
Compensation of Employees (247) (326) (380) (475) (493) تعويضات العاملني
Investment Income (30,013) (37,530) (55,433) (70,277) (67,387) دخل اال�ستثمار

Current Transfers (18,270) (21,247) (41,362) (46,048) (52,711) التحويالت اجلارية

Credit  12,402  7,913  14,651  6,498  7,172 دائن

Debit (30,672) (29,160) (56,013) (52,546) (59,883) مدين
of which Workers’ Remittance (19,546) (25,827) (29,577) (37,543) (38,971) منها حتويالت العاملني

B. Capital and Financial Account (87,308) 2,197 (38,868) (227,805) (162,001) ب.  احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

Capital Account (4,949) (6,538) (7,489) (13,121) (22,631) احل�ساب الراأ�سمايل

Financial Account (82,359) 8,735 (31,379) (214,685) (139,370) احل�ساب املايل

Direct Investment    (22,256) (5,508) ال�صتثمار املبا�صر

Abroad    (21,940) (6,698) يف اخلارج

In Qatar    (316) يف قطر 1,190

Portfolio Investment    (68,872) حمافظ ال�صتثمار 10,190

Assets    (62,501) (27,698) االأ�سول

Liabilities    (6,371) اخل�سوم 37,888

Financial Derivatives, Net    5,767 (5,614) امل�صتقات املالية، �صايف

Other Investment    (129,323) (138,438) ا�صتثمارات اأخرى

Assets    (150,471) (134,414) االأ�سول

Liabilities    21,148 (4,024) اخل�سوم

C. Net Errors & Omissions (7,873) 4,806 (3,923) (13,605) (3,640) ج.  �سايف ال�سهو واخلطاأ

D. Overall Balance  1,623  30,258  44,393 (52,211) د.  وفر أو عجز ميزان املدفوعات 58,529
E. Change in Reserves ( Increase - ) (1,623) (30,258) (44,393) 52,211 (58,529) ه.  التغري يف االحتياطيات )الزيادة - (

  *  Preliminary data                                                                                                                      بيانات اأولية *

Table  (7-11)
Balance of Payments

جدول رقم )7 – 11(
ميزان المدفوعات القطري

 QR Millionمليون ريال











مصرف قطر املركزي

اإدارة ال�صــــــتقرار املــــــايل والإح�صـــــاء

Financial Stability & Statistics Department
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