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PREFACE

Qatar Central Bank (QCB) provides an annual 
assessment of financial sector’s risks and 
vulnerabilities for the public through the annual 
publication of Financial Stability Review (FSR). I am 
happy to release FSR for 2018, tenth in the series. 
I am sure that the analysis provided in the FSR will 
certainly be useful to all stakeholders and to the 
financial sector analysts, among others.

The current FSR provides a review of events influenced 
Qatar’s financial sector during the year 2018. The review 
also summarizes the activities of Qatar Financial Centre 
(QFC) and Qatar Financial Markets Authority (QFMA) for 
completeness. The analysis is based on the data up to the 
financial year 2018 unless otherwise mentioned.

There has been significant changes in the global economy 
since the publication of the last review. From a recovery 
mode, the global economy weakened during 2018. 
Unresolved trade issues, tightening financial conditions, and 
persistent geo-political tensions diminished the economic 
growth across economies. The decline in global growth 
was mostly broad based among advanced economies and 
emerging and developing economies except US.  Energy 
prices, which rose steadily in the first three quarters of 
2018, fell considerably in the last quarter of 2018.

In the middle of weakening global economy, Qatari 
economy showed a resilient performance during the review 
year. Although real GDP growth was somewhat slower 
than the preceding year, other macroeconomic indicators 
including fiscal position, current account balance and stock 
market improved in 2018. With normalization of capital 
flows and strengthening of macroeconomic conditions, 
Qatar economy has fully came out of the initial adverse 
impacts from the economic blockade. Official foreign 
exchange reserves returned close to the pre-blockade level 
while the overall liquidity in the financial sector stabilized.

Qatar financial sector, in particular the banking sector remained 
largely shielded from the global economic gyrations and 
remained sound and robust. Banking sector’s demonstration 
of resilience to the economic blockade facilitated the sector to 
regain the confidence of the international investors. Sovereign 
credit rating also upgraded during the year. Benign domestic 
macroeconomic conditions as well as the proactive steps taken 
by authorities to protect the economy from challenges associated 
with the economic embargo proved beneficial for the banking 
sector. Liquidity in the banking sector improved and the sector 
recorded a healthy growth in private sector credit.

متهيد

يقــدم مصــرف قطــر املركــزي تقييمــاً ســنوياً ملخاطــر ومواطــن 
الضعــف فــي القطــاع املالــي للجمهــور العــام مــن خــال النشــر 
عــن  أعلــن  أن  ويســعدني  املالــي.  االســتقرار  لتقريــر  الســنوي 
إصــدار النســخة العاشــرة فــي السلســلة. وأنــا علــى ثقــة بــأن 
التحليــل املقــدم فــي التقريــر ســيكون بالتأكيــد مفيــداً للجميــع، 

املالــي. القطــاع  وخاصــة ألصحــاب املصلحــة وحملللــي 

ويقــدم تقريــر االســتقرار املالــي احلالــي مراجعــة لألحــداث التــي 
أثــرت علــى القطــاع املالــي فــي قطــر خــال عــام 2018. كمــا أنــه 
يلخــص أيضــاً أنشــطة مركــز قطــر للمــال، وهيئــة قطــر لألســواق 
املاليــة. ويســتند التحليــل إلــى البيانــات املاليــة للســنة 2018، مــا 

لــم يذكــر خــاف ذلــك.

ــر  ــذ نشــر التقري ــرة من ــرات كبي ــي تغي لقــد شــهد االقتصــاد العامل
الســابق؛ فمــن حيــث االنتعــاش، ضعــف االقتصــاد العاملــي خــال 
ــم حتــل وتشــديد  ــي ل ــا التجــارة الت ــث أدت قضاي عــام 2018، حي
املســتمرة،  اجليوسياســية  التوتــرات  ومتــدد  املاليــة،  الظــروف 
إلــى تقليــص النمــو االقتصــادي فــي جميــع االقتصــادات. وكان 
االنخفــاض فــي النمــو العاملــي فــي الغالــب واســع النطــاق بــن 
االقتصــادات املتقدمــة، واالقتصــادات الناشــئة والناميــة، باســتثناء 
ــت  ــي ارتفع ــة، الت ــد هبطــت أســعار الطاق ــات املتحــدة.  وق الوالي
باطــراد فــي األربــاع الثاثــة األولــى مــن عــام 2018، وســجلت 

ــر. ــع األخي ــي الرب ــراً ف انخفاضــاً كبي

وفــي خضــم ضعــف االقتصــاد العاملــي، أظهــر االقتصــاد القطــري 
ــا خــال عــام التقريــر. وعلــى الرغــم مــن أن منــو النــاجت  أداء مرًن
احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي كان أبطــأ إلــى حــد مــا عــن العــام 
الســابق، فقــد حتســنت فــي عــام 2018 مؤشــرات االقتصــاد الكلــي 
األخــرى متضمنــًة الوضــع املالــي، ورصيــد احلســاب اجلــاري، 
ــز  ــال وتعزي ــات رأس امل ــع تدفق ــع تطبي ــة. وم وســوق األوراق املالي
ظــروف االقتصــاد الكلــي، خــرج االقتصــاد القطــري بالكامــل مــن 
اآلثــار الضــارة للحصــار االقتصــادي. وعــادت احتياطيــات النقــد 
ــل احلصــار،  ــا قب ــة مــن مســتوى م ــى مقرب ــي الرســمية عل األجنب

بينمــا اســتقرت الســيولة الكليــة فــي القطــاع املالــي.

ــاً  ــي فــي قطــر، الســيما القطــاع املصرفــي، محمي ظــل القطــاع املال
إلــى حــد كبيــر مــن التقلبــات االقتصاديــة العامليــة وبقــي متينــاً وقويــاً. 
ــى مقاومــة  ولقــد ســهل مــا أظهــره القطــاع املصرفــي مــن قــدرة عل
احلصــار االقتصــادي، أن اســتعاد القطــاع ثقة املســتثمرين الدولين. 
ومت رفــع التصنيــف االئتمانــي الســيادي أيضــاً خــال العــام. وأثبتــت 
الظــروف االقتصاديــة الكليــة احملليــة احلميــدة، وكذلــك اخلطــوات 
مــن  االقتصــاد  حلمايــة  الســلطات  اتخذتهــا  التــي  االســتباقية 
التحديــات املرتبطــة باحلصــار االقتصــادي أنهــا مفيــدة للقطــاع 
وســجل  املصرفــي،  القطــاع  فــي  الســيولة  وحتســنت  املصرفــي. 

ــاً فــي ائتمــان القطــاع اخلــاص. القطــاع منــواً صحي



عبد�هلل بن �سعود �آل ثاين

املحافظ

Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor

Economic diversification measures undertaken by the 
government as envisaged in the National Vision 2030 
facilitated Qatari economy to come out more stronger and 
diversified. Going forward, construction and other investment 
activities are expected to continue with their healthy pace 
of growth in view of the ongoing infrastructure projects. 
Sustained growth in the real sector and financial sector will 
take Qatar to be one among the fastest growing economies.

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

ــى  ــة عل ــا احلكوم ــي اتخذته ــع االقتصــادي الت ــر التنوي ســهلت تدابي
النحــو املتوخــى فــي الرؤيــة الوطنيــة 2030، علــى االقتصــاد القطــري 
كــي يخــرج أكثــر قــوة وتنوًعــا. ومــن املتوقــع فــي املســتقبل، أن تســتمر 
أنشــطة البنــاء وغيرهــا مــن األنشــطة االســتثمارية فــي وتيــرة النمــو 
الصحيــة فــي ضــوء مشــاريع البنيــة التحتيــة املســتمرة. وســيؤدي 
النمــو املطــرد فــي القطــاع احلقيقــي والقطــاع املالــي إلــى جعــل قطــر 

واحــدة مــن أســرع االقتصــادات منــواً.

ويتقــدم مصــرف قطــر املركــزي بخالــص الشــكر واالمتنــان حلضــرة 
صاحــب الســمو أميــر البــاد املفــدى الشــيخ متيــم بــن حمــد آل 
ثانــي، وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن حمــد آل ثانــي 
ــوزراء وزيــر الداخليــة  نائــب األميــر، وإلــى معالــي رئيــس مجلــس ال
الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي.  والشــكر والتقديــر 
التنظيميــة  والهيئــات  احلكوميــة  اجلهــات  إلــى  أيًضــا  موصــوالن 
األخــرى مبــا فيهــا مركــز قطــر للمــال، وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة، 
والبنــوك، واملؤسســات املاليــة األخــرى العاملــة فــي قطــر، التــي زودت 

ــر. ــة إلعــداد هــذا التقري املصــرف باملعلومــات ذات الصل
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EXECUTIVE SUMMARY

Global growth slowed down during 2018, particularly in the second 
half, weighed by trade tensions, specific domestic factors and geo-
political tensions. Major central banks, barring Japan, pursued some 
degrees of monetary policy normalization, while the trends were 
diverse in emerging economies. Overall, financial conditions largely 
remained accommodative. Even though the possibility of sudden 
tightening in global financial conditions due to trade and geo-political 
tensions and worsening growth prospects exist, risk to domestic 
financial stability in Qatar remained largely mitigated.

Movements in global commodity prices during 2018 were 
influenced by the trend in global economic growth, trade tensions 
and geo-political uncertainties. There was marked improvement 
in real GDP growth in the GCC region during 2018. The total 
credit of commercial banks in the GCC region in 2018 increased 
by 3.7% to an equivalent of about US$ 1.25 trillion, higher than 
the growth 1.9% recorded in 2017. Country-wise, the growth rate 
ranged from 2.8% in Saudi Arabia to 9.4% in Bahrain. On the 
other hand, deposits of commercial banks in the region grew by 
4.0% to an equivalent of about US$ 1.38 trillion, marginally higher 
than the growth of 3.9% in the previous year. The banking system 
in the region remained well-capitalized and sound.

Qatari economy fully came out of the initial adverse impacts from the 
economic blockade. This reflected in the normalization of capital flows, 
comfortable liquidity position of the banking system, official foreign 
exchange reserves returning close to the pre-blockade level, a healthy 
growth in bank credit to private sector and a reasonable growth in the non-
hydrocarbon sector.   Qatar continued to remain competitive in terms of 
global competitiveness index (GCI) of World Economic Forum. According 
to the revised GCI, Qatar ranked 30 out of 140 AEs and EMDEs in 2018, 
rising by two positions from 2017. Amongemerging economies, its position 
was one of the highest, only behind Taiwan, Malaysia, China and the UAE. 
In the Arab region, it was the second most competitive country behind 
the UAE. Its relative score and ranking was particularly high in the area of 
information and communication technology adoption, product market and 
infrastructure. The elevated level in energy prices, combined with several 
reform measures, has led to a marked improvement in macroeconomic 
parameters of Qatar. The trade and current account surplus, and fiscal 
balance improved continuously. Capital flows normalized despite the on-
going economic blockade, getting more diversified and from relatively 
stable sources. There has been a significant rebuilding of foreign exchange 
reserves and improvement in liquidity positions in the banking system. 
These improvements, combined with economic diversification policies 
implemented in recent years, have reduced domestic vulnerabilities. 
Concomitantly, the ability to withstand any unforeseen disturbances and 
maintain financial stability in Qatar appears to have strengthened.

During 2018, the broader financial sector recorded significantly faster 
growth as compared to the commercial banking sector. There were, 
however, variations across different segments. As in the previous year, 
the growth of non-banking sector was driven by insurance companies, 
exchange houses and QDB. Increasing business, lower losses and 
healthy rise in investment income of insurance companies contributed to 

امللّخص التنفيذي

تباطــأ النمــو العاملــي خــال عــام 2018، خاصًة في النصــف الثاني، متأثراً 
ــرات اجليوسياســية.  ــة، والتوت ــة معين ــة وعوامــل محلي ــرات التجاري بالتوت
ــان، بعــض درجــات  ــة الكبــرى، باســتثناء الياب وقــد اتبعــت البنــوك املركزي
تطبيــع السياســة النقديــة، بينمــا تنوعــت االجتاهــات فــي االقتصــادات 
ــر.  ــى حــد كبي ــة إل ــة مائم ــت الظــروف املالي الناشــئة. وبشــكل عــام، ظل
وعلــى الرغــم مــن احتمــال حــدوث تشــديد مفاجــئ فــي الظــروف املاليــة 
العامليــة بســبب التوتــرات التجاريــة واجليوسياســية، وتفاقــم احتمــاالت 
ــي فــي قطــر مخففــة  ــت مخاطــر االســتقرار املالــي احملل النمــو، فقــد ظل

إلــى حــد كبيــر.

وتأثــرت التحــركات فــي أســعار الســلع العامليــة خــال عــام 2018 مــن 
ــة، والشــكوك  ــرات التجاري خــال اجتــاه النمــو االقتصــادي العاملــي، والتوت
احمللــي  النــاجت  منــو  فــي  ملحــوظ  هنــاك حتســن  وكان  اجليوسياســية. 
اإلجمالــي احلقيقــي فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال 
ــة فــي منطقــة دول  ــوك التجاري ــي االئتمــان للبن عــام 2018. وارتفــع إجمال
مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي عــام 2018 بنســبة 3.7٪ مبــا يعــادل حوالــي 
1.25 تريليــون دوالر، أعلــى مــن النمــو املســجل فــي عــام 2017 والبالــغ 
1.9٪. وعلــى مســتوى الــدول، تــراوح معــدل النمــو مــن 2.8٪ فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية إلــى 9.4٪ فــي البحريــن. ومــن ناحيــة أخــرى، منــت 
ودائــع البنــوك التجاريــة فــي املنطقــة بنســبة 4٪ مبــا يعــادل حوالــي 1.38 
تريليــون دوالر أمريكــي، وهــو مــا ميثــل زيــادة هامشــية عــن منــو 3.9٪ فــي 
العــام الســابق. وظــل النظــام املصرفــي فــي املنطقــة متمتعــاً برســملة جيــدة.

وقــد خــرج االقتصــاد القطــري بالكامــل مــن اآلثــار الســلبية األوليــة للحصــار 
االقتصــادي. وانعكــس هــذا فــي تطبيــع تدفقــات رأس املــال، ووضــع الســيولة 
ــى  ــي الرســمية إل ــد األجنب ــات النق ــي، وعــودة احتياطي ــح للنظــام املصرف املري
ــل احلصــار، والنمــو الصحــي فــي االئتمــان املصرفــي للقطــاع  مســتوى مــا قب
اخلــاص، والنمــو املعقــول فــي القطــاع غيــر الهيدروكربونــي. واســتمرت دولــة 
قطــر فــي احلفــاظ علــى قدرتهــا التنافســية مــن حيــث مؤشــر التنافســية 
املنقحــة،  املنتــدى  ملراجعــة  ووفقــاً  العاملــي.  االقتصــادي  للمنتــدى  العامليــة 
احتلــت دولــة قطــر املرتبــة الثاثــن مــن بــن 140 مــن الــدول املتقدمــة والــدول 
ــن عــن عــام 2017.  ــث ارتفعــت مبركزي ــة والناشــئة فــي عــام2018، حي النامي
ومــن بــن االقتصاديــات الناشــئة، كان موقعهــا واحــداً مــن أعلــى املراكــز، خلــف 
تايــوان وماليزيــا والصــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة. وفــي املنطقــة العربيــة، 
كانــت ثانــي أكبــر دولــة تنافســية بعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وكانــت 
درجتهــا النســبية وترتيبهــا مرتفعــن بشــكل خــاص فــي مجــال تبنــي تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت، وســوق املنتجــات والبنيــة التحتيــة. وقــد أدى املســتوى 
املرتفــع فــي أســعار الطاقــة، باإلضافــة إلــى العديــد مــن تدابيــر اإلصــاح، 
إلــى حتســن ملحــوظ فــي معاييــر االقتصــاد الكلــي فــي قطــر. وحتســن فائــض 
احلســاب التجاري واحلســاب اجلاري بشــكل مســتمر. وحدث تطبيع لتدفقات 
رأس املــال علــى الرغــم مــن اســتمرار احلصــار االقتصــادي، مــع حــدوث املزيــد 
مــن التنــوع، مــن مصــادر مســتقرة نســبياً. وكان هنــاك إعــادة بنــاء كبيــرة 
الحتياطيــات النقــد األجنبــي وحتســنت أوضــاع الســيولة فــي النظــام املصرفــي. 
وهــذه التحســينات، إلــى جانــب سياســات التنويــع االقتصــادي املنفــذة فــي 
ــة. وفــي نفــس الوقــت،  ــت مــن مواطــن الضعــف احمللي ــرة، قلل الســنوات األخي
ــاظ  ــة، واحلف ــر متوقع ــات غي ــل أي اضطراب ــى حتم ــدرة عل ــدو أن الق ــه يب فإن

علــى االســتقرار املالــي فــي قطــر قــد تعــززت.

وخــال عــام 2018، ســجل القطــاع املالــي الواســع، منــواً أســرع بكثيــر 
مقارنــة بالقطــاع املصرفــي التجــاري. ومــع ذلــك، كان هنــاك تباينــاً عبــر 
القطاعــات املختلفــة. وكمــا فــي العــام الســابق، كان منــو القطــاع غيــر 
املصرفــي مدفوعــاً مــن قبــل شــركات التأمــن ومحال الصرافــة وبنك قطر 
للتنميــة. وســاهمت زيــادة األعمــال وانخفــاض اخلســائر واالرتفــاع القــوي 
فــي دخــل االســتثمار لشــركات التأمــن فــي زيــادة الدخــل واألربــاح علــى 



rise in income and profits despite underwriting losses as the combined 
ratio remained above 100%.  In keeping with the reinforced thrust 
on diversification, QDB continued to recorded healthy expansion in 
its credit facilities. Capitalisation of QDB remained strong in terms of 
adequacy and quality indicating substantial scope for stable expansion 
of its activities. The level of capitalisation of finance companies has been 
high and improved further during the year. Among the QFCRA regulated 
institutions, corporate banks, despite the fall in their profits, enhanced 
their capital adequacy ratios and remained well above the regulatory 
requirements. Advisory firms more than doubled their profits through 
lower expenses. The insurance companies generated profits contributed 
by investment income.

Banking sector in Qatar showed a resilient performance in 2018. Though 
banking sector assets grew lower than the previous year, 2018 witnessed a 
rebound of private sector credit demand. Liquidity improved supported by 
benign fiscal position and current account balance. Improvements in stock 
market also boosted the operating environment of the banking sector. 
With strengthened macroeconomic conditions, capital flows normalized 
fast. Rebound in non-resident deposits as well as fund flow from foreign 
financial institutions indicated confidence of investors in Qatari economy. 
Improvements in domestic liquidity eased primary liquidity, which 
remained in surplus mode, with lower requirement of REPO by banks for 
short-term liquidity management.

Banking sector re-established the funding structure with healthier maturity 
structure and from diversified source. Almost all the deposit from the embargo 
countries have gone out of the system thereby reducing the volatility risk.  
Capitalization levels strengthened significantly, while NPL ratios are quite 
low and are adequately provisioned. Moreover, banking sector profitability 
indicators also remained stable. Stress tests conducted by Qatar Central Bank 
also showed improved resiliency of the sector towards plausible vulnerabilities. 
Overall, banking sector remained sound and in good stead during 2018.

Taking advantage of government push for the SME sector 
development, banks are also focusing on credit to SME sector 
especially for agriculture, livestock and fisheries, etc.

The Payment Systems in Qatar comprising of retail and wholesale segment 
grew in comparison to the previous year, both in value and in volume terms. 
The size of the Qatar’s payment system was QR 4.1 trillion in 2018. Whereas 
high-value transactions mostly took place through the SWIFT system, small-
value retail transactions took place in huge volumes through the NAPS 
(local) system. A continued shift from paper-based instruments (cheques) 
to electronic mode of transactions was witnessed. Availability of liquidity 
in the banking system was adequate as demonstrated by increase, in both 
value as well as volume terms, in both QMR deposits and loans activity 
processed through the payment and settlement systems, compared to the 
same during previous year. The value and volume of transactions through 
ATMs and PoS increased over the previous year in the local market while the 
same declined in the GCC region. The evidence appears to indicate that the 
systemic risks to the payments and settlement systems are limited. Several 
policy initiatives undertaken during the year appear to have had a salutary 
effect on the liquidity infrastructure. Several regulatory measures were taken 
by QCB during the year towards making the system safer and secure for 
both the banks as well as the consumers of the banking sector.

الرغــم مــن خســائر االكتتــاب، حيــث بقيــت النســبة مجتمعــة فــوق٪100. 
ومتشــياً مــع التوجــه املعــزز للتنــوع، اســتمر بنــك قطــر للتنميــة فــي تســجيل 
منــو صحــي فــي تســهياته االئتمانيــة. وبقيــت رســملة بنــك قطــر للتنميــة 
قويــة مــن حيــث املاءمــة واجلــودة ممــا يــدل علــى وجــود مجــال كبيــر 
للتوســع املســتقر فــي أنشــطته. وكان مســتوى رســملة شــركات التمويــل 
مرتفعــاً وحتســن أكثــر خــال العــام. ومــن بــن املؤسســات التــي تنظمهــا 
هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال؛ عــززت بنــوك اجلملة-علــى الرغــم مــن 
انخفــاض أرباحها-مــن نســب كفايــة رأس املــال، وبقيــت أعلــى بكثيــر مــن 
املتطلبــات التنظيميــة. وضاعفــت الشــركات االستشــارية أرباحهــا بأكثــر 
مــن الضعــف مــن خــال خفــض النفقــات. كمــا حققــت شــركات التأمــن 

أرباحــاً ســاهم فيهــا دخــل االســتثمار.

وقــد أظهــر القطــاع املصرفــي فــي قطــر أداًء مرنــاً فــي عــام 2018. فعلــى الرغــم 
ــام الســابق، شــهد عــام  مــن انخفــاض منــو موجــودات القطــاع املصرفــي عــن الع
2018 انتعاشــاً فــي الطلــب علــى االئتمــان مــن القطــاع اخلاص. وحتســنت الســيولة 
مدعومــة باملركــز املالــي احلميــد، ورصيــد احلســاب اجلــاري. وعــززت التحســينات 
فــي ســوق األوراق املاليــة البيئــة التشــغيلية للقطــاع املصرفــي. ومــع تدعيــم ظــروف 
االقتصــاد الكلــي، أصبحــت تدفقــات رأس املــال طبيعيــة. وأظهــر انتعــاش الودائــع 
غيــر املقيمــة باإلضافــة إلــى تدفــق األمــوال مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة ثقــة 
املســتثمرين فــي االقتصــاد القطــري. وأدت التحســينات التــي طــرأت علــى الســيولة 
احملليــة إلــى التخفيــف علــى الســيولة األوليــة، والتــي ظلــت فــي وضــع الفائــض مــع 

انخفــاض متطلبــات إعــادة الشــراء مــن قبــل البنــوك علــى املــدى القصيــر.

عــاد القطــاع املصرفــي بنــاء هيــكل التمويــل بهيــكل اســتحقاق أكثــر صحــة ومــن 
مصــادر متنوعــة. ولقــد خرجــت جميــع الودائــع تقريبــاً مــن بلــدان احلظــر مــن النظــام، 
ممــا قلــل مــن مخاطــر التقلبــات. وتعــززت مســتويات الرســملة بشــكل كبيــر، فــي حــن 
أن نســب القــروض غيــر املنتظمــة كانــت منخفضــة جــداً ويتــم تغطيتهــا بشــكل كاٍف. 
عــاوة علــى ذلــك، بقيــت مؤشــرات ربحيــة القطــاع املصرفــي مســتقرة. كمــا أظهــرت 
اختبــارات الضغــط التــي أجراهــا مصــرف قطــر املركــزي حتســًنا فــي مرونــة القطــاع 
جتــاه نقــاط الضعــف املعقولــة. بشــكل عــام ظــل القطــاع املصرفــي ســليماً وفــي حالــة 

جيــدة خــال عــام 2018.

وباالســتفادة مــن الدعــم احلكومــي لتطوير قطاع الشــركات الصغيرة واملتوســطة، 
تركــز البنــوك أيضــاً علــى االئتمــان لقطــاع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة خاصة 

بالنســبة للزراعــة والثــروة احليوانيــة ومصايد األســماك، إلخ.

وقــد منــت أنظمــة الدفــع فــي قطــر التــي تضــم قطــاع البيــع بالتجزئــة والبيــع 
باجلملــة مقارنــة بالعــام الســابق، مــن حيــث القيمــة واحلجــم. وبلــغ حجــم 
نظــام الدفــع فــي قطــر 4.1 تريليــون ريــال فــي عــام 2018. وفــي حــن أن 
ــب مــن خــال نظــام ســويفت،  ــم فــي الغال ــت تت ــة القيمــة كان املعامــات عالي
فــإن معامــات البيــع بالتجزئــة ذات القيمــة الصغيــرة متــت بأحجــام ضخمــة 
ــي(. وشــوهد حتــول مســتمر  ــي )احملل مــن خــال نظــام شــبكة الصــراف اآلل
مــن األدوات الورقيــة )الشــيكات( إلــى الوضــع اإللكترونــي للمعامــات. وكان 
ــا كمــا اتضــح مــن الزيــادة، ســواء  توافــر الســيولة فــي النظــام املصرفــي كافًي
مــن حيــث القيمــة أو مــن حيــث احلجــم، فــي كل مــن ودائــع ونشــاطات ســوق 
النقــد القطــري التــي متــت معاجلتهــا مــن خــال أنظمــة الدفــع والتســوية، 
مقارنــًة بالعــام الســابق. وزادت قيمــة وحجــم املعامــات مــن خــال أجهــزة 
الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع عــن العــام املاضــي فــي الســوق احملليــة فــي 
حــن انخفــض نفــس الشــيء فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. 
وتشــير األدلــة إلــى أن املخاطــر النظاميــة علــى أنظمــة املدفوعــات والتســوية 
محــدودة. وكان للعديــد مــن مبــادرات السياســة التــي اتخــذت خــال العــام 
ــة للســيولة. واتخــذ مصــرف قطــر املركــزي  ــة التحتي ــى البني ــد عل ــر مفي تأثي
عــدة تدابيــر تنظيميــة خــال العــام مــن أجــل جعــل النظــام أكثــر أمنــاً وأمانــاً 

ــوك واملســتهلكن فــي القطــاع املصرفــي. ــكل مــن البن ل
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1.1 Global Developments

Global economic growth slowed during 2018, 
particularly towards the second half. Unresolved 
trade issues, tightening financial conditions, 
country-specific factors and persistent geo-political 
tensions clouded the economic growth across 
economies. Financial markets witnessed volatility, 
particularly in emerging market and developing 
economies (EMDEs) with weak macroeconomic 
fundamentals which faced tightening of financial 
conditions. Commodity prices after increasing 
significantly witnessed a decline in the later 
part of 2018 on account of improved supply 
conditions and softened demand, and concerns 
of global economic slowdown. Inflation in several 
advanced economies (AEs) remained benign, 
while in EMDEs it was diverse ranging from soft to 
high/hyper-inflation on account of large currency 
depreciations. Going ahead, growth slowdown 
along with soft inflationary situations are likely to 
sustain an easy monetary policy stance or halt the 
process of policy normalization in major AEs. Thus, 
global financial conditions are likely to remain easy 
with spill-over’s to financial markets in EMDEs. 
Yet, there remained the risk of sudden tightening 
of financial conditions on account of unresolved 
trade issues, continued geo-political tensions, 
worsening growth prospects and risk-off behavior. 

In the assessment of International Monetary 
Fund’s (IMF) Global Financial Stability Report 
(GFSR) of April 2019, financial vulnerabilities 
in different sectors around the world have 
increased, pointing to elevated medium-term 
risks to financial stability.

1.1.1 Macroeconomic Developments

Global GDP growth during 2018 decelerated to 
3.6%, with a lower second half growth of 3.2%, 
from 3.8% during 2017. While specific factors 
such as emission control in Germany and natural 
disaster in Japan played a role, there was a 
general weakening of market sentiments along 
with rising trade uncertainties and dwindling 
economic outlook in China.  Deceleration in GDP 
growth was broad-based across major AEs and 
EMDEs. The US economy was one exception, 
though there were signs of weakened investment 
in the second half. Growth in AEs during 2018 

1. 1 التطورات العاملية

تباطــأ النمــو االقتصــادي العاملــي خــال عــام 2018، وخاصــة 
ــم  ــي ل ــا التجــارة الت ــد أدت قضاي ــي. فق باجتــاه النصــف الثان
بــكل  اخلاصــة  والعوامــل  املاليــة،  الظــروف  وتشــديد  حتــل، 
بلــد، والتوتــرات اجليوسياســية املســتمرة إلــى تباطــؤ النمــو 
املاليــة  األســواق  وشــهدت  االقتصــادات.  عبــر  االقتصــادي 
تقلبــاً، الســيما فــي االقتصــادات الناشــئة والناميــة، مــع ضعــف 
ــي واجهــت تشــديداً للظــروف  ــي الت أساســيات االقتصــاد الكل
انخفاضــاً  ارتفاعهــا  بعــد  الســلع  أســعار  وشــهدت  املاليــة. 
ملحوظــاً فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018 بســبب حتســن 
ــن  ــذا تراجــع املخــاوف م ــب وك ــرض وتراجــع الطل ظــروف الع
العديــد  فــي  التضخــم  وظــل  العاملــي.  االقتصــادي  التباطــؤ 
فــي  أنــه  حــن  فــي  حميــداً،  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن 
االقتصــادات الناميــة والناشــئة كان متنوعــاً حيــث يتــراوح مــن 
ــم العمــات.  ــى مرتفع/شــديد بســبب انخفــاض قي ضعيــف إل
وباجتــاه املســتقبل، مــن املرجــح أن يــؤدي تباطــؤ النمــو إلــى 
علــى  احلفــاظ  إلــى  احلميــدة  التضخميــة  املواقــف  جانــب 
سياســات نقديــة متســاهلة، أو وقــف عمليــة تطبيــع السياســة 
فــي االقتصــادات الرئيســية. وبالتالــي، مــن املرجــح أن تظــل 
الظــروف املاليــة العامليــة ســهلة مــع امتدادهــا إلــى األســواق 
املاليــة فــي االقتصــادات الناميــة والناشــئة. ومــع ذلــك، ال يــزال 
هنــاك خطــر التشــديد املفاجــئ للشــروط املاليــة بســبب قضايــا 
ــرات اجليوسياســية،  ــم حتــل، واســتمرار التوت ــي ل التجــارة الت

وتفاقــم احتمــاالت النمــو، وســلوك املخاطــرة. 

عــن  الصــادر  العاملــي  املالــي  االســتقرار  تقريــر  تقييــم  فــي 
صنــدوق النقــد الدولــي فــي أبريــل 2019، زادت نقــاط الضعــف 
املاليــة فــي مختلــف القطاعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا 
املــدى  علــى  املالــي  االســتقرار  مخاطــر  ارتفــاع  إلــى  يشــير 

املتوســط.

1. 1. 1 تطورات االقتصاد الكلي 

تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي خــال عــام 2018 
إلــى 3.6٪، مــع منــو أقــل فــي النصــف الثانــي بنســبة ٪3.2، 
مــن 3.8٪ خــال عــام 2017. فــي حــن لعبــت عوامــل محــددة 
ــة  ــة الطبيعي ــا، والكارث ــات فــي أملاني ــل التحكــم فــي االنبعاث مث
فــي اليابــان دوراً، فقــد كان هنــاك ضعــف عــام فــي اجتاهــات 
إلــى جنــب مــع ارتفــاع التذبذبــات التجاريــة،  الســوق جنبــاً 
التباطــؤ  التوقعــات االقتصاديــة فــي الصــن. وكان  وتراجــع 
فــي منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ذو قاعــدة عريضــة فــي 
والناشــئة.  الناميــة  واالقتصــادات  املتقدمــة  الــدول  مختلــف 
وكان االقتصــاد األمريكــي اســتثناًء وحيــداً، علــى الرغــم مــن 
وجــود عامــات علــى ضعــف االســتثمار فــي النصــف الثانــي. 
وتباطــأ النمــو خــال عــام 2018 إلــى 2.2٪ مــن 2.4٪ خــال 
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slowed down to 2.2% from 2.4% during 2017. 
Among major AEs, growth during 2018 in the US 
accelerated to 2.9% from 2.2% in the previous 
year. By contrast, during the same period, growth 
decelerated in the Euro Area, Japan and the UK 
to 1.8%, 0.8% and 1.4% from 2.4%, 1.9% and 
1.8%, respectively. 

GDP growth in EMDEs also decelerated to 4.5% 
during 2018 from 4.8% during 2017 (Chart 1-1). 
Among them, growth during 2018 decelerated 
in China to 6.6%, in India to 7.1%, in Mexico to 
2.0%, in South Africa to 0.8% and ASEAN-5 to 
5.2%. Notable exceptions were major commodity 
exporting countries of Russia and Brazil, but in 
the latter growth remained anaemic anemic.

As for growth outlook, according to the IMF, the 
balance of risks in the near-term remains skewed 
to the downside. These risks include further 
escalation of trade tensions, deterioration in market 
sentiments and tightening of financial conditions 
due to uncertain outcome of Brexit, persistence in 
weak economic data and sudden reassessment of 
US monetary policy stance by markets.

عــام 2017. وبــن الــدول املتقدمــة الرئيســية، تســارع النمــو 
خــال عــام 2018 فــي الواليــات املتحــدة إلــى 2.9٪ مــن ٪2.2 
ــرة  ــك، خــال الفت ــى النقيــض مــن ذل ــام الســابق. وعل ــي الع ف
نفســها، تباطــأ النمــو فــي منطقــة اليــورو واليابــان واململكــة 
املتحــدة إلــى 1.8 ٪ و0.8٪ و1.4٪ مــن 2.4٪ و1.9٪ و٪1.8 

ــي. ــى التوال عل

وتباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات الناميــة 
والناشــئة إلــى 4.5٪ خــال عــام 2018 مــن 4.8٪ خــال عــام 
2017 )شــكل 1-1(. مــن بينهــا، تباطــأ النمــو خــال عــام 2018
فــي الصــن إلــى 6.6٪، والهنــد إلــى 7.1٪، واملكســيك إلــى 
2.0٪، وجنــوب أفريقيــا إلــى 0.8٪، ومجموعــة اآلســيان 5
إلــى 5.2٪. وكانــت االســتثناءات البــارزة هــي البلدان الرئيســية 
ــل، ولكــن فــي  املصــدرة للســلع األساســية فــي روســيا والبرازي

األخيــرة ظــل النمــو ضعيفــاً.

أمــا بالنســبة لتوقعــات النمــو، وفقــاً لصنــدوق النقــد الدولــي، 
فــإن ميــزان املخاطــر فــي املــدى القريــب ال يــزال مييــل إلــى 
ــد مــن تصاعــد  اجلانــب الســلبي. وتشــمل هــذه املخاطــر املزي
وتشــدد  الســوق،  اجتاهــات  وتدهــور  التجاريــة،  التوتــرات 
الظــروف املاليــة بســبب النتائــج غيــر املؤكــدة خلــروج بريطانيــا 
مــن االحتــاد األوروبــي، واســتمرار ضعــف البيانــات االقتصاديــة 
وإعــادة التقييــم املفاجــئ ملوقــف السياســة النقديــة األمريكــي 

مــن قبــل األســواق.

Chart 1-1: Real GDP Growth and Average Inflation
شكل 1-1: منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ومتوسط التضخم 

Source: IMF WEO April 2019 Database املصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العاملي، أبريل  2019
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Inflation in AEs and EMDEs rose during 2018. However, 
despite the rise, inflation remained benign in AEs at 
2.0%, with a softening bias in the later part of 2018. 
Weak wage growth led to core inflation below targets 
of central banks, which combined with softening 
commodity prices in the second half kept the headline 
inflation soft in AEs. Combined with slowing growth, 
inflation expectations have remained well anchored 
and softened during the course of 2018. In EMDEs, 
while the average inflation rose to 4.8%, it remained 
diverse, driven by country-specific factors. Inflation 
remained soft in China due to economic slowdown, in 
India due to low food inflation and in Indonesia due 
to lower commodity prices. Malaysia and Thailand 
also experienced lower inflation. On the other hand, 
a few EMDEs in Europe and Latin America faced high 
inflation due to large currency depreciation. In some 
others, factor such as introduction of VAT as in Russia 
led to higher inflation. On the whole, global inflation, 
particularly in AEs continued to remain soft.

1.1.2  Financial Market Developments

Monetary policy during 2018 was characterized 
by increasing divergences. The overall stance, 
however, still remained highly accommodative 
in AEs. While the US continued with its policy 
normalization on the back of strong growth, 
other major AEs continued with its balance sheet 
expansion, as growth remained anemic and 
inflation was much below the target. Monetary 
policy stances in EMDEs showed diverging 
trends on account of country-specific factors 
playing out during the year. Some tightened to 
stem currency depreciation, while others eased 
to. contain growth slowdown. Few others initially 
eased as inflation undershot, but reversed later. 
Several others kept the stance unchanged as 
inflation remained well within the targeted range.

The US Federal Reserve raised its policy rate four times 
by 25 basis points each in March, June, September 
and December 2018, as economic growth and labour 
market conditions continued to improve while inflation 
was close to its target (Chart 1-2). It also sustained the 
pace of reducing the size of its balance sheet by rolling 
off maturing government securities and mortgaged 
backed securities without reinvesting in a graduated 
manner that began since October 2017.

The European Central Bank (ECB) during 2018 continued 
with its unchanged policy rates that were set in March 

الناشــئة  واالقتصــادات  املتقدمــة  الــدول  فــي  التضخــم  ارتفــع 
والناميــة خــال عــام 2018. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن االرتفــاع، 
ــل  ــع مي ــد 2.0٪، م ــة عن ــدول املتقدم ــي ال ــداً ف ظــل التضخــم حمي
لانخفــاض فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018. وأدى النمو الضعيف 
لألجــور إلــى تضخــم أساســي أقــل مــن املســتويات املســتهدفة مــن 
جانــب البنــوك املركزيــة، وهــو إضافــة إلــى تراجــع أســعار الســلع 
الرئيســي  التضخــم  أبقــى  قــد  الثانــي،  النصــف  فــي  األساســية 
النمــو، بقيــت  إلــى جانــب تباطــؤ  الــدول املتقدمــة.  فــي  ضعيفــاً 
توقعــات التضخــم راســخة ومخففــة للغايــة خــال عــام 2018. وفــي 
حــن ارتفــع متوســط التضخــم فــي االقتصــادات الناشــئة والناميــة 
بلــد.  بــكل  بعوامــل خاصــة  إلــى 4.8٪، ظــل متنوعــاً، ومدفوعــاً 
وظــل التضخــم ضعيفــاً فــي الصــن بســبب التباطــؤ االقتصــادي، 
وفــي الهنــد بســبب انخفــاض التضخــم فــي أســعار املــواد الغذائيــة 
وفــي إندونيســيا بســبب انخفــاض أســعار الســلع، وشــهدت ماليزيــا 
وتايانــد انخفاضــاً فــي التضخــم. ومــن ناحيــة أخــرى، واجــه عــدد 
وأمريــكا  أوروبــا  فــي  والناميــة  الناشــئة  االقتصــادات  مــن  قليــل 
الاتينيــة ارتفــاع التضخــم بســبب انخفــاض قيمــة العملــة. وفــي 
بعــض البلــدان األخــرى، أدى عامــل مثــل إدخــال ضريبــة القيمــة 
املضافــة كمــا فــي روســيا إلــى ارتفــاع التضخــم. علــى وجــه العمــوم، 

ــاً. ــة ضعيف ــدول املتقدم ــي ال ــي، وخاصــة ف ظــل التضخــم العامل

1. 1. 2 تطورات األسواق املالية

متيــزت السياســة النقديــة خــال عــام 2018 بزيــادة التباينــات. 
ومــع ذلــك ظــل املوقــف العــام للسياســة ميســراً للغايــة فــي 
الــدول املتقدمــة. وفــي حــن واصلــت الواليــات املتحــدة تطبيــع 
سياســتها علــى خلفيــة النمــو القــوي، واصلــت الــدول املتقدمــة 
الرئيســية األخــرى التوســع فــي ميزانيتهــا العموميــة، بســبب 
بقــاء النمــو ضعيفــاً، وانخفــاض التضخم بكثير عن املســتهدف. 
وأظهــرت مواقــف السياســة النقديــة فــي االقتصــادات الناشــئة 
والناميــة اجتاهــات متباينــة بســبب العوامــل اخلاصــة التــي 
ظهــرت فــي كل بلــد خــال العــام. وعمــل البعــض منهــا إلــى 
تشــديد السياســة النقديــة لوقــف انخفــاض قيمــة العملــة، فــي 
حــن آثــر البعــض اآلخــر التخفيــف الحتــواء تباطــؤ النمــو. 
والقليــل مــن اآلخريــن تراجعــوا فــي البدايــة مــع انخفــاض 
التضخــم، ولكــن انعكــس األمــر فــي وقــت الحــق. وأبقــى العديــد 
ــداً  ــث بقــي التضخــم جي ــر حي ــن املوقــف دون تغيي مــن اآلخري

ضمــن النطــاق املســتهدف.

ــدة  ــي األمريكــي ســعر الفائ ــس االحتياطــي الفيدرال ــع مجل رف
أربــع مــرات مبقــدار 25 نقطــة أســاس فــي كل مــن مــارس 
النمــو  اســتمر  حيــث   ،2018 وديســمبر  وســبتمبر  ويونيــو 
االقتصــادي وظــروف ســوق العمــل فــي التحســن بينمــا كان 
التضخــم قريبــاً مــن هدفــه )شــكل 1-2(. كمــا حافــظ علــى 
طــرح  طريــق  عــن  العموميــة  ميزانيتــه  حجــم  تقليــل  وتيــرة 
األوراق املاليــة احلكوميــة املســتحقة واألوراق املاليــة املدعومــة 
ــي  ــك الت ــة متدرجــة كتل بالرهــن دون إعــادة االســتثمار بطريق

بــدأت منــذ أكتوبــر 2017.

ــي خــال عــام 2018 سياســته  ــزي األوروب ــك املرك واصــل البن
بشــأن املعــدالت التــي مت حتديدهــا فــي مــارس 2016 دون 
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Chart 1-2: Benchmark Policy Rates in Select Advanced Economies (%)
شكل 1-2: أسعار السياسة املرجعية في اقتصادات متقدمة مختارة )%(

2016. Thus, the rates for main refinancing operations, the 
marginal lending facility and the deposit facility remained 
at 0.00%, 0.25% and (-) 0.40%, respectively. However, it 
progressively reduced the size of its monthly purchases 
under the asset purchase programme. It also announced 
reducing the size of assets purchase to half by October 
and end it by December, while continuing to reinvest the 
principal payment from maturing securities.

The Bank of England during the course of 2018 
took a more hawkish monetary policy stance and 
raised the policy rate by 25 basis points in August. 
However, it continued with its policy of purchasing 
investment grade corporate bonds of up to £10 billion 
and UK government bonds of £435 billion financed 
through issuance of central bank reserves, which were 
introduced in August 2016.

On other hand, the Bank of Japan (BoJ) continued with 
the same pace in its ultra-accommodative monetary policy 
stance during 2018. Thus, the policy rate applied to current 
account balances of banks with BOJ remained at minus 
0.1%, the 10-year bond yields continued to be capped 
at around 0.0% and the quantum of annual purchase of 
Japanese government bond was kept at JPY 80 trillion.

On the whole, barring BOJ, major central banks in AEs 
resorted to different degrees of policy normalization. 
However, the overall global monetary policy stance in 
AEs remained highly accommodative.

التمويــل  إعــادة  عمليــات  معــدالت  ظلــت  وهكــذا،  تغييــر. 
الرئيســية، وتســهيل اإلقــراض الهامشــي، وتســهيات الودائــع 
ومــع  التوالــي.  علــى   ،٪0.40  )-( و   ٪0.25  ،٪0.00 عنــد 
ذلــك، فقــد قلــص تدريجيــاً حجــم مشــترياته الشــهرية فــي إطار 
برنامــج شــراء األصــول. كمــا أعلــن عــن تخفيــض حجــم شــراء 
األصــول إلــى النصــف بحلــول شــهر أكتوبــر وإنهائــه بحلــول 
شــهر ديســمبر، مــع االســتمرار فــي إعــادة اســتثمار الدفعــة 

األساســية مــن األوراق املاليــة املســتحقة.

اتخــذ بنــك إجنلتــرا خــال عــام 2018 موقفــاً أكثــر تشــدداً 
فــي السياســة النقديــة، ورفــع ســعر الفائــدة مبقــدار 25 نقطــة 
أســاس في أغســطس. ومع ذلك اســتمر في سياســته اخلاصة 
بشــراء ســندات الشــركات ذات الدرجــة االســتثمارية لتصــل 
ــة  ــه إســترليني، والســندات احلكومي ــارات جني إلــى عشــرة ملي
البريطانيــة مببلــغ 435 مليــار جنيــه إســترليني واملمولــة مــن 
خــال إصــدار احتياطيــات البنــك املركــزي، والتــي مت طرحهــا 

فــي أغســطس 2016.

مــن ناحيــة أخــرى، واصــل بنــك اليابــان بنفــس الوتيــرة سياســته 
النقديــة املتســاهلة للغايــة خــال عــام 2018. وهكــذا، ظــل 
معــدل السياســة املطبقــة علــى أرصــدة احلســابات اجلاريــة 
للبنــوك مــع بنــك اليابــان عنــد 0.1٪، واســتمر عائــد الســندات 
فئــة عشــر ســنوات فــي العــام عنــد حوالــي 0.0٪، وكان حجــم 
الشــراء الســنوي للســندات احلكوميــة اليابانيــة عنــد مســتوى 

80 تريليــون يــن يابانــي.

علــى العمــوم، فإنــه باســتثناء بنــك اليابــان املركــزي، جلــأت 
البنــوك املركزيــة الكبــرى فــي الــدول املتقدمــة إلــى درجــات 
مختلفــة مــن تطبيــع السياســة. ومــع ذلــك، ظل موقف السياســة 

ــة. ــة فــي الــدول املتقدمــة متكيفــاً للغاي النقدي

املصدر: مواقع البنوك املركزية لكل منها
Lower end of the range **النهاية الدنيا للهامش
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The movement in long-term government bond yields 
in major AEs during 2018 showed a mixed trend. In the 
US, the yield steadily rose before reversing significantly 
in December with the Federal Reserve turning to a more 
dovish stance in its forward guidance. By contrast, in the 
Euro Area, the benchmark bund yield declined with the 
slowdown of economic growth and the continued balance 
sheet expansion by the ECB. A similar trend, although 
of a lesser extent, was also observed in the government 
bond yield in France. In the UK, government bond yield 
fluctuated during the year, but with an overall declining 
trend, particularly towards the closing months of 2018. 
In Japan, bond yields continued to remain low with the 
continued sustenance of ultra-accommodative monetary 
policy through bond buying by Bank of Japan. There was 
some uptick around the third quarter, coinciding with the 
recovery of growth from natural disaster induced slowdown 
in the previous quarter. However, by December, the yield 
was in the negative territory (Chart 1-3). In European 
countries facing fiscal and debt problems such as Italy 
and Greece, bond yields either rose or were substantially 
higher than the benchmark yields.

Equity markets in AEs during 2018 were far more 
turbulent and less buoyant than that of 2017. Barring 
the episode of sharp rally in equity index in the US 
during the third quarter on account of strong growth 
and higher corporate earnings - briefly transmitted to 
Japan because of their trade ties - there were significant 
declines in equity indices across advanced economies 
during 2018. Trade and geo-political tensions in 
the midst of monetary policy normalization kept the 

أظهــرت احلركــة فــي عوائــد الســندات احلكوميــة طويلــة األجــل 
فــي الــدول املتقدمــة الرئيســية خــال عــام 2018 اجتاهــاً مختلطــاً. 
ففــي الواليــات املتحــدة، ارتفــع العائــد بشــكل مطــرد قبــل أن ينعكــس 
بشــكل كبيــر فــي ديســمبر مــع حتــول االحتياطــي الفيدرالــي إلــى 
موقــف أكثــر حــذراً فــي توجيهاتــه املســتقبلية. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك فــي منطقــة اليــورو، فقــد انخفــض العائــد علــى الســندات 
فــي  املســتمر  والتوســع  االقتصــادي  النمــو  تباطــؤ  مــع  القياســية 
امليزانيــة العموميــة مــن قبــل البنــك املركــزي األوروبــي. ولوحــظ 
عائــد  فــي  أقــل،  بدرجــة  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  مشــابه،  اجتــاه 
الســندات احلكوميــة فــي فرنســا. وفــي اململكــة املتحــدة، تذبــذب 
عائــد الســندات احلكوميــة خــال العــام، ولكــن مــع اجتــاه هبوطــي 
عــام، الســيما خــال األشــهر األخيــرة مــن عــام 2018. وفــي اليابــان؛ 
اســتمرت عائــدات الســندات فــي االنخفــاض مــع اســتمرار دعــم 
السياســة النقديــة املتســاهلة للغايــة مــن خــال شــراء الســندات مــن 
قبــل بنــك اليابــان، وكان هنــاك بعــض االرتفــاع خــال الربــع الثالــث 
ــة بســبب التباطــؤ فــي  ــة طبيعي تزامــن مــع انتعــاش النمــو مــن كارث
الربــع الســابق. ومــع ذلــك، بحلــول ديســمبر، كان العائــد فــي املنطقــة 
الســلبية )شــكل 1-3(. وفــي البلــدان األوروبيــة التــي تواجــه مشــاكل 
ــان، ارتفعــت عوائــد الســندات أو  ــا واليون ماليــة وديــون مثــل إيطالي

ــى بكثيــر مــن عائــدات املؤشــر. كانــت أعل

 2018 عــام  خــال  املتقدمــة  الــدول  فــي  األســهم  أســواق  كانــت 
أكثــر اضطرابــاً وأقــل ازدهــاراً مــن عــام 2017. وباســتثناء حالــة 
ــات املتحــدة  ــاع احلــاد فــي مؤشــرات األســهم فــي الوالي مــن االرتف
خــال الربــع الثالــث بســبب النمــو القــوي وارتفــاع أربــاح الشــركات 
)انتقــل هــذا االرتفــاع لفتــرة وجيــزة إلــى اليابــان بســبب عاقاتهــم 
التجاريــة(؛ كان هنــاك انخفــاض كبيــر فــي مؤشــرات األســهم عبــر 
االقتصــادات املتقدمــة خــال عــام 2018. وأدت التوتــرات التجاريــة 
واجليوسياســية فــي خضــم تطبيــع السياســة النقديــة إلــى إبقــاء 
األداء ضعيفــاً فــي ســوق األســهم فــي معظــم األوقــات. وكان مــن 

Chart 1-3: 10-year Government Bond Yield Rates (%)
شكل 1-3: معدالت العائد على السندات احلكومية فئة 10 سنوات )%(
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Chart 1-3: 10 year Government Bond Yield Rates (in percent) 
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performance of equity market anemic most of the time. 
Of particular significance was the sharp correction 
in equity markets across AEs during October and 
December 2018 on persistent concerns about global 
trade and slowdown in economic growth while oil 
prices witnessed a rapid fall and IT companies showed 
concerns of slowdown in earnings. The corrections in 
the equity prices towards the final quarter of 2018 were 
also associated with rising volatility (Chart 1-4).  

Among EMDEs, the monetary policy stance during 
2018 was quite divergent in direction. Diverse country-
specific factors such as currency depreciation, growth 
and inflation dynamics drove the divergences. In 
economies which faced currency depreciations such 
as India, Indonesia and Turkey, policy rates were 
raised more than once. In major commodity exporting 
countries of Brazil and Russia, the easing cycle in the 
beginning of 2018 was kept on hold in the former and 
in the latter made a U-turn as inflation reversed its 
course. To support growth, monetary policy was eased 
in China by reducing the required reserve ratio of banks. 
Policy rates were raised in Chile, Korea and Malaysia on 
inflation concerns during 2018 (Chart 1-5). 

األهميــة مبــكان التصحيــح احلــاد فــي أســواق األســهم عبــر الــدول 
املتقدمــة خــال شــهري أكتوبــر وديســمبر 2018 بســبب املخــاوف 
ــي  ــو االقتصــادي، ف ــة وتباطــؤ النم املســتمرة بشــأن التجــارة العاملي
حــن شــهدت أســعار النفــط انخفاضــاً ســريعاً وأظهــرت شــركات 
وارتبطــت  األربــاح.  تباطــؤ  مــن  مخــاوف  املعلومــات  تكنولوجيــا 
التصحيحــات فــي أســعار األســهم فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018 

أيضــاً بزيــادة التقلبــات )شــكل 4-1(.

 كان موقــف السياســة النقديــة فــي االقتصــادات الناشــئة والناميــة 
خــال عــام 2018 متباينــاً متامــاً فــي اجتاهاتــه بتأثيــر االختافــات 
فــي العوامــل املختلفــة اخلاصــة بــكل بلــد مثــل انخفــاض قيمــة 
العملــة، والنمــو، وديناميكيــة التضخــم. ففــي االقتصــادات التــي 
واجهــت انخفاضــاً فــي قيمــة العملــة مثــل الهنــد وإندونيســيا وتركيــا، 
قامــت الســلطات برفــع أســعار الفائــدة أكثــر مــن مــرة. وفــي البلــدان 
الرئيســية املصــدرة للســلع األساســية كالبرازيــل وروســيا، ظــل اجتــاه 
البرازيــل،  فــي  2018 معلقــاً  فــي بدايــة عــام  السياســة  تخفيــف 
وحتــول فــي روســيا إلــى االجتــاه املعاكــس حيــث عكــس التضخــم 
مســاره.  ولدعــم النمــو، مت تخفيــف السياســة النقديــة فــي الصــن 
عــن طريــق تخفيــض نســبة االحتياطــي اإللزامــي للبنــوك. ومت رفــع 
معــدالت السياســة فــي تشــيلي وكوريــا وماليزيــا بســبب مخــاوف 

التضخــم خــال عــام 2018 )شــكل 5-1(.

Chart 1-4: Global Equity Market Performance
شكل 1-4: أداء أسواق األسهم العاملية
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Chart1-5 
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Chart 1-5: Benchmark Policy Rates in Selected Emerging Market Economies (%)
شكل 1-5: أسعار فائدة السياسة الرئيسية في دول مختارة من االقتصادات الناشئة )%(

Source: Respective Central Bank Websites املصدر: مواقع البنوك املركزية لكل جهة

There was tightening of financial conditions in EMDEs 
with weak macroeconomic fundamentals around the 
spring of 2018 and in AEs in the later part of 2018. 
These financial conditions were driven by policy 
normalization in the US, and reinforced by trade 
uncertainties and increased geo-political tensions. 
Consequently, there were volatilities in financial 
markets and a general appreciation in the US dollar 
against several currencies during 2018.

1.1.3    Commodity Price Developments

Movements in global commodity prices during 2018 were 
also influenced by the trend in global economic growth, 
trade tensions and geo-political uncertainties. As the strong 
global growth momentum was sustained during the first half 
of 2018, both energy and non-energy prices rose on robust 
demand, and were helped by supply restrictions such as 
in oil. However, particularly in the fourth quarter, demand 
faltered on growth slowdown owing to trade and geo-
political tensions while supply increased temporarily due to 
suspension of supply restrictions. This led to a significant 
softening in commodity prices (Chart 1-6). Energy prices, 
which rose steadily and peaked in September, fell thereafter, 
and by December 2018 was 7.0% lower than December 
2017. The average crude oil spot prices which steadily rose 
from US$ 61.2 in December 2017 to a high of US$ 76.7 in 
October 2018, plunged sharply to US$ 54.0 by December. 
Concerns on supply glut and faltering demand drove this 
sharp fall in energy prices. The increase in non-energy 

االقتصــادات  فــي  املاليــة  الظــروف  فــي  تشــدداً  هنــاك  كان 
الناشــئة والناميــة فــي ظــل ظــروف االقتصــاد الكلــي الضعيفــة 
فــي فتــرة ربيــع عــام 2018، وفــي الظــروف االقتصاديــة فــي 
ــة  ــت هــذه الظــروف املالي ــام 2018. وكان ــن ع ــر م ــع األخي الرب
مدفوعــة بتطبيــع السياســة فــي الواليــات املتحــدة، وعززهــا 
عــدم اليقــن التجــاري وزيــادة التوتــرات اجليوسياســية. نتيجــة 
لذلــك، كانــت هنــاك تقلبــات فــي األســواق املاليــة وارتفــاع عــام 
العمــات  مــن  العديــد  الــدوالر األمريكــي مقابــل  فــي ســعر 

خــال عــام 2018.

1. 1. 3 التطورات في أسعار السلع الرئيسية

تأثــرت التحــركات فــي أســعار الســلع العامليــة خــال عــام 2018 
ــة  ــرات التجاري ــي، والتوت أيضــاً باجتاهــات النمــو االقتصــادي العامل
القــوي  العاملــي  النمــو  زخــم  الســتمرار  ونظــراً  واجليوسياســية. 
الطاقــة  أســعار  ارتفعــت   ،2018 عــام  مــن  األول  النصــف  خــال 
وغيــر الطاقــة بســبب الطلــب القــوي، وســاعدتها قيــود العــرض 
كمــا فــي حالــة النفــط. ومــع ذلــك، تعثــر الطلــب خاصــة فــي الربــع 
ــة واجليوسياســية،  ــرات التجاري ــع، لتباطــؤ النمــو بســبب التوت الراب
ــود العــرض. وأدى ذلــك  ــاً بســبب تعليــق قي بينمــا زاد العــرض مؤقت
إلــى انخفــاض كبيــر فــي أســعار الســلع األساســية )شــكل 6-1(. 
وهبطــت أســعار الطاقــة بعــد أن ارتفعــت باطــراد وبلغــت ذروتهــا 
فــي ســبتمبر، ولكــن بحلــول ديســمبر 2018 كانــت أســعارها أقــل 
بنحــو 7.0٪ عــن ديســمبر 2017.  وجنــد أن متوســط   أســعار النفــط 
اخلــام الفوريــة الــذي ارتفــع باطــراد مــن 61.2 دوالر أمريكــي فــي 
ديســمبر 2017 إلــى 76.7 دوالر أمريكــي فــي أكتوبــر 2018، قــد 
ــول ديســمبر. وأدت  ــي بحل ــى 54.0 دوالر أمريك انخفــض بحــدة إل
املخــاوف مــن وفــرة العــرض وتعثــر الطلــب إلــى هــذا االنخفــاض 
احلــاد فــي أســعار الطاقــة. كانــت الزيــادة فــي أســعار غيــر الطاقــة 
خــال األشــهر األولــى مــن عــام 2018 أكثــر تواضعــاً، وبلغــت ذروتهــا 
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Chart 1-6: Global Primary Commodity Prices (y-o-y growth in percent)
 شكل 1-6: أسعار السلع الرئيسية العاملية )معدل النمو السنوي%(

prices during the initial months of 2018 was relatively more 
modest. It peaked in May showing an annual increase of 
8.8%, and thereafter recorded a steady decline. This trend 
in non-energy prices was primarily driven by agricultural 
and metal prices. With the dwindling of comfortable supply 
conditions that prevailed during 2017, agricultural prices, 
particularly food and beverages, increased during the first 
half of 2018. Thereafter, the agricultural prices declined as 
relative supply positions improved once again. Metal prices 
initially remained at an elevated level, sustained by the 
demand driven increase witnessed since 2017.

However, increase in trade and geo-political tensions in 
the second half of 2018 led to concerns about slowdown 
in global manufacturing. This faltered demand and 
prices of metals declined. By contrast, fertilizer prices 
experienced an overall rising trend during 2018. Prices 
of precious metals were influenced by financial market 
volatility through safe haven demand.

1.2    Regional Developments

Notwithstanding the extension of production cuts 
agreement by OPEC+ during the larger part of 2018, there 
was a significant improvement in economic growth across 
GCC countries. A marked convergence in the growth 
rate was observed in contrast to large divergences in the 
previous year.  The elevated level of oil prices helped in 
significant improvement in the current account balances of 
these countries. Combined with the introduction of VAT in 
some, higher oil revenue also helped on the fiscal front, 
including fiscal surplus in Qatar and Kuwait. 

فــي شــهر مايــو حيــث أظهــرت زيــادة ســنوية بلغــت 8.8٪، ثــم ســجلت 
انخفاضــاً ثابتــاً. كان هــذا االجتــاه فــي أســعار غيــر الطاقــة مدفوعــاً 
باألســاس بالزراعــة وأســعار املعــادن. ومــع تضــاؤل   ظــروف التوريــد 
املريحــة التــي ســادت خــال عــام 2017، ارتفعــت األســعار الزراعيــة، 
وخاصــة األغذيــة واملشــروبات.  وخــال النصــف األول مــن عــام 
2018. بعــد ذلــك، انخفضــت األســعار الزراعيــة مــع حتســن أوضــاع 
ــة  العــرض النســبية مــرة أخــرى، وبقيــت أســعار املعــادن فــي البداي
عنــد مســتوى مرتفــع مدعومــة بالزيــادة املدفوعــة بالطلــب التــي 

ــذ عــام 2017. شــوهدت من

فــي  واجليوسياســية  التجاريــة  التوتــرات  فــي  الزيــادة  أدت  ذلــك،  ومــع 
التصنيــع  تباطــؤ  بشــأن  إلــى مخــاوف   2018 عــام  مــن  الثانــي  النصــف 
العاملــي، وهــذا أضعــف الطلــب وأنخفضــت أســعار املعــادن. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، شــهدت أســعار األســمدة اجتاهــاً عامــاً صعوديــاً خــال عــام 
2018. وتأثــرت أســعار املعــادن الثمينــة بتقلبــات األســواق املاليــة مــن خــال 

ــن. ــاذ اآلم ــب امل طل

1. 2 التطورات اإلقليمية

علــى الرغــم مــن متديــد اتفاقيــة خفــض اإلنتــاج من قبــل األوبك زائد 
دول أخــرى، خــال اجلــزء األكبــر مــن عــام 2018، كان هنــاك حتســن 
ــاون اخلليجــي.  ــس التع ــي دول مجل ــو االقتصــادي ف ــي النم ــر ف كبي
وقــد لوحــظ وجــود تقــارب ملحــوظ فــي معــدل النمــو علــى عكــس 
االختافــات الكبيــرة فــي العــام الســابق. وســاعد املســتوى املرتفــع 
ألســعار النفــط فــي حتســن كبيــر فــي أرصــدة احلســابات اجلاريــة 
لهــذه البلــدان. وباإلضافــة إلــى إدخــال ضريبــة القيمــة املضافــة فــي 
بعضهــا، ســاعدت اإليــرادات األعلــى للنفــط أيضــاً علــى اجلبهــة 

املاليــة، مبــا فــي ذلــك الفائــض املالــي فــي قطــر والكويــت.

Chart1-5 
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1.2.1    Macroeconomic Developments

There was marked improvement in real GDP growth in the 
GCC region during 2018, barring the deceleration in Bahrain 
and Qatar. Particularly significant was the turnaround from 
marked contraction in the previous year to a reasonable rate 
of expansion in Kuwait, Oman and Saudi Arabia. According 
to IMF’s latest estimates, Saudi Arabia grew the fastest, 
followed by Oman, Bahrain,    Kuwait, the UAE and Qatar 
(Chart 1-7a).

Inflation in the GCC region continued to remain largely 
benign, even though there was significant increase from 
the previous year in Bahrain, Saudi Arabia and the UAE 
due to implementation of VAT in the beginning of 2018. 
By contrast, inflation decelerated to very soft levels due to 
specific domestic factors in Kuwait, Oman and Qatar, where 
VAT is yet to be implemented (Chart 1-7b).

The increase in average oil prices during 2018 had a 
substantial salutary effect on the fiscal and current account 
position of the GCC countries. The combined current 
account surplus jumped by more than three-fold from the 
previous year. The increase was led by near seven-fold rise 
in the surplus for Saudi Arabia, with all other constituting 
countries either recorded significant increase in the surplus 
or decline in the deficit, barring Bahrain where the deficit 
increased further. Concomitantly, there were significant 
increases in the revenue of the Government, even though 
imposition of VAT also played a role for some of them. As 
a result, despite rising expenditures, the combined fiscal 

1. 2. 1 تطورات االقتصاد الكلي

كان هنالــك حتســن ملحــوظ فــي منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
احلقيقــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال عــام 2018، 
املهــم بشــكل  البحريــن وقطــر. وكان مــن  التباطــؤ فــي  باســتثناء 
خــاص التحــول مــن االنكمــاش امللحــوظ فــي العــام الســابق إلــى 
معــدل توســع معقــول فــي الكويــت وســلطنة عمــان واململكــة العربيــة 
ــت  ــي، كان ــد الدول ــدوق النق ــرات صن ــاً آلخــر تقدي الســعودية. ووفق
اململكــة العربيــة الســعودية األســرع منــواً، تليهــا ُعمــان والبحريــن 

والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر )شــكل 1-7 أ(.

ظــل معــدل التضخــم فــي منطقــة دول مجلس التعــاون اخلليجي حميداً 
إلــى حــد كبيــر، علــى الرغــم مــن وجــود زيــادة كبيــرة عــن العــام الســابق 
فــي البحريــن واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة 
بســبب تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة فــي بدايــة عــام 2018. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، تباطــأ التضخــم إلــى مســتويات ضعيفــة للغايــة 
ــم  ــث ل ــت وعمــان وقطــر، حي ــة فــي الكوي ــة معين بســبب عوامــل محلي

يتــم تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة )شــكل 1-7 ب(.

كان للزيــادة فــي متوســط أســعار النفــط خــال عــام 2018 
تأثيــراً مفيــداً علــى الوضــع املالــي واحلســاب اجلــاري لــدول 
فائــض احلســاب  قفــز  فقــد  التعــاون اخلليجــي.   مجلــس 
اجلــاري املجمــع بأكثــر مــن ثاثــة أضعــاف عــن العــام الســابق. 
وكانــت الزيــادة مدفوعــة بنحــو ســبعة أضعــاف االرتفــاع فــي 
الفائــض فــي اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث ســجلت جميــع 
البلــدان األخــرى إمــا زيادة كبيــرة في الفائض أو انخفاض في 
العجــز، باســتثناء البحريــن حيــث ارتفــع العجــز. وبالتزامــن مع 
ذلــك، كانــت هنــاك زيــادات كبيــرة فــي اإليــرادات احلكوميــة، 
علــى الرغــم مــن أن فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة لعــب 
أيضــاً دوراً فــي بعضهــا. ونتيجــة لذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
ارتفــاع النفقــات انخفــض العجــز املالــي املجمــع انخفاضــاً 
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Chart 1.7 (b): GCC Average Inflation (%)
�سكل 1-7ب: متو�سط �لت�سخم يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي )%(

Chart 1.7 (a): GCC Real GDP Growth (%)
�سكل 1-7�أ: معدالت �لنمو �حلقيقي يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي )%(

املصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العاملي 2019، 
وجهاز التخطيط واإلحصاء  قطر     

Source: IMF WEO April 2019 and Planning 
and Statistics Authority, Qatar.  
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1.2.2    Financial Market Developments

Several GCC equity markets performed well due to 
a combination of elevated level of energy prices and 
improvement in macroeconomic parameters, and policy 
measures taken to develop the market such as inclusion 
of local index in the MSCI emerging market index. On a 
year-on-year basis, equity markets in the region gained, 
barring that of Oman and Dubai where the indices lost by 
17.2% and 27.0%, respectively, and Bahrain where it ended 
flat. The gain was the highest in Qatar (21.0%), followed 
by Kuwait (14.0%), Abu Dhabi (12.0%) and Saudi Arabia 
(8.2%). However, in Kuwait and Qatar, part of the recovery 
also reflected recouping some of the losses experienced 
during the previous year (Chart 1-9).

deficit declined sharply, with all the member countries 
either recording a decline in the deficit or increase in the 
surplus, barring the UAE which showed an increase in the 
deficit (Chart 1-8). 

1. 2. 2 تطورات السوق املالي

التعــاون  مجلــس  دول  فــي  األســهم  أســواق  مــن  العديــد  أداء  كان 
اخلليجــي جيــداً بســبب مجموعــة مــن املســتويات املرتفعــة ألســعار 
الطاقــة والتحســن فــي معاييــر االقتصــاد الكلــي، وإجــراءات السياســة 
العامــة املتخــذة لتطويــر الســوق مثــل إدراج املؤشــر احمللــي فــي مؤشــر 
مورجــان ســتانلي MSCI لألســواق الناشــئة. وعلــى أســاس ســنوي، 
ارتفعــت أســواق األســهم فــي املنطقــة، باســتثناء ســوق عمــان ودبــي 
حيــث خســرت املؤشــرات بنســبة 17.2٪ و27.0٪ فــي كل منهمــا علــى 
التوالــي، وأنهــى مؤشــر البحريــن الســنة بــدون تغيــر. وكانــت املكاســب 
األعلــى فــي قطــر )21.0٪(، تليهــا الكويــت )14.0٪(، وأبــو ظبــي 
ذلــك عكــس  الســعودية )8.2٪(. ومــع  العربيــة  )12.0٪( واململكــة 
االرتفــاع فــي الكويــت وقطــر فــي جــزء منــه تعويــض بعــض اخلســائر 

ــام الســابق )شــكل 9-1(. ــي تكبدهــا املؤشــرين خــال الع الت

ــع الــدول األعضــاء انخفاضــاً فــي  حــاداً، حيــث ســجلت جمي
العجــز أو زيــادة فــي الفائــض، باســتثناء اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة التــي أظهــرت زيــادة فــي العجــز )شــكل 8-1(.

Chart 1-8: GCC Key Economic Indicators & Oil Price (year-on-year growth in%)
شكل 1-8: املؤشرات االقتصادية الرئيسية لدول مجلس التعاون، وأسعار النفط )النمو السنوي%(

 املصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العاملي، أبريل
2019 ومنظمة التجارة العاملية

Source: IMF WEO April 2019 and World Trade Organization.
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Chart 1-9: GCC Equity Indices 2017-2018 (Base: January 2017=100)
 Chart 1-9شكل 1-9: مؤشرات أسواق األسهم بدول مجلس التعاون 2017- 2018 )األساس:  يناير 2017= 100( 
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 Source: Thomson Reuters Data streamاملصدر: طومسون رويترز

With the improvement in revenues following recovery of 
global energy prices, and improvement in fiscal balances 
and financial conditions, total amount of new bond 
issuances by the GCC countries during 2018 declined from 
that of 2017. Thus, a total of US$ 153.7 billion was raised 
in conventional bonds and sukuks, a decline of 11.7% from 
US$ 174.2 billion issued in 2017. The decline was observed 
in the issuances of both corporate & sovereign and central 
bank bonds by 11.9% and 11.5%, respectively. However, 
within corporate & sovereign bonds, while the issuance of 
conventional bonds declined that of Sukuks rose (Table 1-1).

مــع حتســن اإليــرادات بعــد انتعــاش أســعار الطاقــة العامليــة، والتحســن 
فــي األرصــدة املاليــة والظــروف املاليــة، انخفــض إجمالــي إصــدار 
ــدة خــال عــام 2018  ــاون اخلليجــي اجلدي ــس التع ســندات دول مجل
مقارنــة بعــام 2017. وهكــذا، مت جمــع مــا مجموعــه 153.7 مليــار 
دوالر أمريكــي فــي الســندات التقليديــة والصكــوك، بتراجــع بنســبة 
عــام  فــي  أمريكــي مت إصدارهــا  مليــار دوالر  مــن 174.2   ٪11.7
ســندات  إصــدارات  مــن  كل  فــي  االنخفــاض  لوحــظ  وقــد   .2017
املركزيــة وبنســبة ٪11.9  للبنــوك  الشــركات والســندات املصرفيــة 
و11.5٪ علــى التوالــي. ومــع ذلــك، بينمــا انخفــض إصــدار كل مــن 
ارتفــع  فقــد  الســيادية،  والســندات  للشــركات  التقليديــة  الســندات 

إصــدار الصكــوك )جــدول 1-1(.

                                                                               Source: GCC Central Bank Websitesاملصدر: املواقع اإللكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس التعاون

Table 1-1: GCC Bond Market Overview (in US$ billion)
جدول 1-1: نظرة عامة على سوق السندات اخلليجية )مبليارات الدوالرات(

Issuance Bond Type 2016 2017 2018 نوع السندات اإلصدار

New Issuance

Aggregate Bonds/Sukuks 167.5 174.2 153.7 إجمالي السندات/ الصكوك

إصدار جديد

Central Bank Total 65.1 69.9 61.9 إجمالي البنك املركزي
No. of Central Banks’ Total Issuance 254.0 237.0 230.0 عدد إصدارات البنوك املركزية
Central Bank -Sukuk 3.9 6.5 3.8 البنك املركزي - صكوك
Central Bank –Conventional 61.2 63.5 58.1 البنك املركزي- تقليدي
Corporate & Sovereign Total 102.4 104.3 91.9 إجمالي الهيئات السيادية و الشركات

No. of Corporate & Sovereign Total Issuance 309.0 280.0 310.0 عدد اإلصدارات الكلية للشركات واجلهات السيادية
Corporate & Sovereign –Conventional 89.8 81.4 68.1 الشركات واجلهات السيادية - تقليدي
Corporate & Sovereign –Sukuk 12.6 22.9 23.8 الشركات واجلهات السيادية -  صكوك
Issuance Currency - Dollar (%) 68.1 79.1 79.3 عملة اإلصدار ــ الدوالر )٪(     

Outstanding -End 
of period 

Total Amount Outstanding 352.1 425.7 484.0 مجموع املبلغ القائم     الرصيد القائم 
في نهاية الفترة

Corporate Issuance (%) 61.0 52.2 49.7 إصدارات الشركات )٪(
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Chart 1-10 (b): GCC Banking System: Credit & Deposit (in US$ Million)
�سكل 1-10)ب(: �الئتمان و�لود�ئع بالنظام �مل�سريف لدول جمل�ص �لتعاون )باملليون دوالر(

Chart 1-10 (a): GCC Commercial Banks’ Assets (in US$ Million)
�سكل 1-10)�أ(: موجود�ت �لبنوك �لتجارية بدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي)باملليون دوالر(

With regard to commercial banks in the GCC region, their 
total assets increased by 4.8% to an equivalent of about US$ 
2.2 trillion, higher than the increase of 3.7% in the previous 
year. Among the member countries, the growth in assets of 
commercial banks range from 2.5% in Saudi Arabia to 7.5% 
in Oman (Chart 1-10a).

The total credit of commercial banks in the GCC region 
in 2018 increased by 3.7% to an equivalent of about US$ 
1.25 trillion, higher than the growth 1.9% recorded in 2017. 
Country-wise, the growth rate ranged from 2.8% in Saudi 
Arabia to 9.4% in Bahrain. On the other hand, deposits 
of commercial banks in the region grew by 4.0% to an 
equivalent of about US$ 1.38 trillion, marginally higher than 
the growth of 3.9% in the previous year. Deposits grew in the 
all countries ranging from 2.6% in Saudi Arabia to 7.9% in 
the UAE, with the decline of 1.5% in Qatar due to withdrawal 
of liquidity support through deposits by the Government 
being the exception (Chart 1-10b). By and large, the banking 
system in the region remained well-capitalized and sound.

وفيمــا يتعلــق بالبنــوك التجاريــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي، فقــد ارتفــع إجمالــي موجوداتهــا بنســبة 4.8٪ إلــى مــا 
يعــادل نحــو 2.2 تريليــون دوالر، بينمــا بلغــت الزيــادة نحــو ٪3.7 
فــي العــام الســابق. ومــن بــن الــدول األعضــاء، تــراوح منــو موجــودات 
البنــوك التجاريــة مــا بــن 2.5٪ فــي اململكــة العربيــة الســعودية و٪7.5 

فــي ُعمــان )شــكل 1-10أ(.

وقــد ارتفــع إجمالــي ائتمــان البنــوك التجاريــة فــي منطقــة دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي فــي عــام 2018 بنســبة 3.7٪ إلــى مــا يعــادل 1.25 
تريليــون دوالر أمريكــي، أي أعلــى مــن النمــو املســجل بنســبة ٪1.9 
ــة  ــي اململك ــن 2.8٪ ف ــا ب ــو م ــي عــام 2017. وتراوحــت نســبة النم ف
العربيــة الســعودية إلــى 9.4٪ فــي البحريــن. مــن ناحيــة أخــرى، منــت 
ودائــع البنــوك التجاريــة فــي املنطقــة بنســبة 4.0٪ مبــا يعــادل حوالــي 
1.38 تريليــون دوالر أمريكــي، وهــو مــا ميثــل زيــادة هامشــية عــن منــو 
3.9٪ فــي العــام الســابق.  وقــد منــت الودائــع فــي جميــع البلــدان حيــث 
تراوحــت بــن 2.6٪ فــي اململكــة العربيــة الســعودية و7.9٪ فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــع اســتثناء فــي قطــر التــي انخفضــت 
فيهــا الودائــع بنســبة 1.5٪ بســبب ســحب دعــم الســيولة مــن خــال 
الودائــع مــن قبــل احلكومــة )شــكل 1-10ب(. وعلــى العمــوم، ظــل 

النظــام املصرفــي فــي املنطقــة يتمتــع برســملة جيــدة وســليمة.

Source: GCC Central Bank Websitesاملصدر: املواقع اإللكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس التعاون اخلليجي                                                                              
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1.3 Domestic Macroeconomic and Monetary Developments

With the increase in global energy prices sustained through 
the larger part of 2018, the current account recorded an 
increasing surplus during 2018, while fiscal buffers improved 
further in Qatar. The economic diversification program as 
envisaged in the National Vision 2030 was pursued with 
the same vigour during the year. Continuing with fiscal 
reforms through expenditure rationalization, infrastructure 
spending was sustained while at the same time generating 
fiscal surplus in contrast to the deficit in 2017. 

1. 3 تطورات االقتصاد الكلي احمللي والتطورات النقدية  

مــع اســتمرار ارتفــاع أســعار الطاقــة العامليــة خــال اجلــزء األكبــر مــن 
عــام 2018، ســجل احلســاب اجلــاري فائضــاً متزايــداً خــال عــام 
2018، وحتســنت أوضــاع املاليــة العامــة. واســتمر برنامــج التنويــع 
ــة 2030 بنفــس  ــة الوطني ــي الرؤي ــى النحــو املنشــود ف االقتصــادي عل
ــة مــن خــال  ــام. ورغــم اســتمرار اإلصاحــات املالي القــوة خــال الع
ترشــيد اإلنفــاق، اســتمر اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، ومــع ذلــك 
حققــت املوازنــة العامــة فائضــاً ماليــاً علــى عكــس العجــز فــي عــام 

.2017
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Economic diversification through a more active participation 
of private sector, including the medium and small enterprise 
(MSE), continued to be emphasised with the aim of increasing 
self-reliance in crucial sectors. Even though geo-political 
uncertainties, tariff-war and global growth prospects worsened 
during 2018, no visible adverse impacts were felt domestically.

On the other hand, Qatari economy fully came out of the 
initial adverse impacts from the economic blockade. This was 
reflected in the normalization of capital flows, comfortable 
liquidity position of the banking system, official foreign 
exchange reserves returning close to the pre-blockade 
level, a healthy growth in bank credit to private sector and a 
reasonable growth in the non-hydrocarbon sector.

The objectives of Qatar Central Bank (QCB) during 2018 continued 
to be maintaining the pegged exchange rate to the US dollar to 
ensure monetary and financial stability. Several factors helped in 
pursuing these objectives. These included elevated level of global 
energy prices, continued accommodative global monetary policy 
despite the policy normalization in the US and improved outlook 
about the Qatari economy with successful neutralization of the 
economic blockade. Capital inflows, in particular non-resident 
deposits from more diverse sources and with longer maturity, 
retuned. Equity prices rose significantly as the best performing 
index globally. Combined with increasing current account surplus, 
substantial foreign exchange reserves were rebuilding by QCB. In 
the above backdrop, financial conditions eased and the primary 
liquidity improved significantly. Consequently, liquidity support to 
banking system, including through repo transaction by QCB and 
public sector deposits was reduced sharply. Bank credit to private 
sector grew by more than double digit, reflecting adequate flow 
of credit to the productive sectors. Furthermore, with financial 
stability as one of its foremost objective, besides the various macro-
prudential policies under the Basel framework, QCB initiated 
implementation of IFRS9, and preparing to apply the reforms 
introduced by Basel committee to the capital adequacy standard.

1.3.1    Macroeconomic Developments

Growth

Annual real GDP growth slowed down somewhat in the 
second half of 2018, primarily due to non-hydrocarbon 
sector. Though the hydrocarbon sector continued to 
contract in each of the four quarters due to self-imposed 
restrictions, including OPEC+ strategy on production cuts, 
the rate of contraction declined in the second half. In the 
non-hydrocarbon sector, manufacturing sector, which grew 
during the first half, contracted somewhat in the second half.

واســتمر التنويــع االقتصــادي مــن خــال مشــاركة أكثــر نشــاطاً للقطــاع 
اخلــاص، مبــا فــي ذلــك املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة للتأكيــد 
بهــدف زيــادة االعتمــاد علــى الــذات فــي القطاعــات احلاســمة. وعلــى 
الرغــم مــن عــدم اليقــن اجليوسياســي، وتفاقــم حــرب التعرفــات، 
وآفــاق النمــو العاملــي خــال عــام 2018، فإنــه لــم يكــن هنــاك آثــار 

ــي فــي قطــر. ــد احملل ــى الصعي ســلبية واضحــة عل

ومــن ناحيــة أخــرى، خــرج االقتصــاد القطــري بالكامــل مــن اآلثــار 
الســلبية األوليــة للحصــار االقتصــادي. وقــد انعكــس هــذا فــي تطبيــع 
املصرفــي،  للنظــام  املريــح  الســيولة  ووضــع  املــال،  رأس  تدفقــات 
ــى مســتوياتها  ــي عــادت إل ــي الرســمية الت ــات النقــد األجنب واحتياطي
قبــل احلصــار، ومنــو صحــي فــي االئتمــان املصرفــي للقطــاع اخلــاص 

ومنــو معقــول فــي القطــاع غيــر الهيدروكربونــي.

فــي   2018 عــام  خــال  املركــزي  قطــر  أهــداف مصــرف  اســتمرت 
احلفــاظ علــى ســعر الصــرف املرتبــط بالــدوالر األمريكــي لضمــان 
حتقيــق  فــي  عوامــل  عــدة  وســاعدت  واملالــي.  النقــدي  االســتقرار 
هــذه األهــداف. وشــمل ذلــك ارتفــاع مســتوى أســعار الطاقــة العامليــة، 
مــن  الرغــم  علــى  املتكيفــة  العامليــة  النقديــة  السياســة  واســتمرار 
ــات املتحــدة وحتســن النظــرة املســتقبلية  ــع السياســة فــي الوالي تطبي
لاقتصــاد القطــري مــع حتييــد ناجــح للحصــار االقتصــادي. ولقــد مت 
ــة، الســيما الودائــع غيــر املقيمــة  اســترداد تدفقــات رأس املــال الداخل
مــن مصــادر أكثــر تنوعــاً وذات فتــرة اســتحقاق أطــول. وارتفعــت أســعار 
ــى  ــم. إل ــى مســتوى العال ــر كأفضــل مؤشــر أداء عل األســهم بشــكل كبي
جانــب زيــادة فائــض احلســاب اجلــاري، وأعيــد بنــاء احتياطيــات النقــد 
األجنبــي الكبيــرة مــن قبــل املصــرف. وبنــاًء علــى مــا ذكــر، حتســنت 
الظروف املالية والســيولة األساســية بشــكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، مت 
تخفيــض دعــم الســيولة للنظــام املصرفــي مــن خــال تخفيــض عمليــات 
إعــادة الشــراء مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي، وتراجــع ودائــع القطــاع 
ــر  ــي للقطــاع اخلــاص بأكث ــان املصرف ــام بشــكل حــاد، ومنــو االئتم الع
مــن رقمــن، ممــا عكــس التدفــق الكافــي لائتمــان إلــى القطاعــات 
اإلنتاجيــة. عــاوة علــى ذلــك، ونظــراً ألهميــة االســتقرار املالــي كأحــد 
أهــم أهدافــه، إلــى جانــب السياســات االحترازيــة الكليــة املختلفــة التــي 
تضمنهــا إطــار بــازل، بــدأ مصــرف قطــر املركــزي فــي تطبيــق املعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 9، واإلعــداد لتطبــق اإلصاحــات 

التــي أدخلتهــا جلنــة بــازل علــى معيــار كفايــة رأس املــال.

1. 3. 1 تطورات االقتصاد الكلي               

النمو

تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي الســنوي إلــى حــد 
مــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018، ويرجــع ذلــك فــي املقــام 
ــى الرغــم مــن أن قطــاع  ــي. عل ــر الهيدروكربون ــى القطــاع غي األول إل
الهيدروكربونــات واصــل التقلــص فــي كل مــن األربعــة أربــاع الســنوية 
بســبب القيــود املفروضــة ذاتيــاً، مبــا فــي ذلــك اســتراتيجية أوبــك 
+ بشــأن خفــض اإلنتــاج، وانخفــض معــدل االنكمــاش فــي النصــف 
قطــاع  منــو  تقلــص  الهيدروكربونــي،  غيــر  القطــاع  وفــي  الثانــي. 
الصناعــات التحويليــة )الــذي منــا خــال النصــف األول إلــى حــد مــا( 

فــي النصــف الثانــي.
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This was partly due to base-effect as manufacturing grew at 
a fast rate in the second half of 2017 following readjustment/
realignment of production after the economic blockade. 
Growth in construction sector also decelerated in the 
second half largely on account of projects getting near 
completion.  On the other hand, growth in other major sub-
sectors such as ‘finance and insurance’, ‘public administration’ 
and ‘real estate’ improved in the second half of 2018, while 
contraction in ‘trade’ during the first half turned into a mild 
expansion in the second half.

Thus, the overall real GDP growth during 2018 decelerated 
slightly to 1.4%.  However, the nominal GDP, primarily driven 
by the expansion in hydrocarbon sector by almost one-third, 
grew at a significantly high pace of around 15%. This reflected 
continued gains in terms-of-trade due to increase in average 
global energy prices sustained during 2018.  There was 
attendant reflection of these positive developments on other 
macroeconomic parameters during the year. Trade and current 
account surplus increased continuously. Fiscal balance turned 
surplus from the deficit in the previous year despite increased 
infrastructure spending.

Inflation

Inflation in Qatar softened during 2018 and witnessed 
deflation since September. Several external and domestic 
factors influenced the inflation outcome. Aggregate demand 
seems to have played a limited role, as indicated by a 
reasonable growth in real non-hydrocarbon and a high growth 
in nominal hydrocarbon GDP. Among external factors were the 
strengthening of the US dollar against the trading partners of 
Qatar following policy normalization by the Federal Reserve, 
softening of global commodity prices towards the later part 
of 2018 and benign domestic inflations in trading partners. 
Domestic factors included the continued fall in rental prices, 
base-effect and impact of improved domestic supply on food 
prices, decline in the indices of ‘communication’ and ‘Culture 
& Recreation’.  Inflation, measured by year-on-year change 
in the consumer price index (CPI) (Base Year: 2013=100), 
averaged 0.2% in 2018, lower than 0.4% in 2017.

The decline in average inflation during 2018 was mainly attributed 
to deflation in three main components viz., ‘housing, water, 
electricity and other fuel’, ‘communication’ and ‘recreation and 
culture’, and disinflation in ‘food and beverages’. While ‘housing, 
water, electricity and other fuel’, ‘communication’ and ‘recreation 
and culture’ deflated by 3.9%, 6.3% and 2.1%, respectively, 
inflation in ‘food and beverages’ declined to 0.1%. By contrast, 
inflation in ‘transport’ remained high despite some deceleration, 
while inflation in other components increased (Table 1-2).

كان هــذا جزئيــاً بســبب التأثيــر األساســي حيــث منــا التصنيــع مبعــدل 
ســريع فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2017 بعــد تعديل/إعــادة تنظيــم 
اإلنتــاج بعــد احلصــار االقتصــادي. كمــا تباطــأ النمــو فــي قطــاع البنــاء 
فــي النصــف الثانــي إلــى حــد كبيــر بســبب املشــروعات التــي تقتــرب 
القطاعــات  فــي  النمــو  أخــرى، حتســن  ناحيــة  مــن  االكتمــال.  مــن 
الفرعيــة الرئيســية األخــرى مثــل "التمويــل والتأمــن" و "اإلدارة العامة" 
ــي مــن عــام 2018، فــي حــن حتــول  ــارات" فــي النصــف الثان و "العق
ــدل  ــى التوســع املعت االنكمــاش فــي "التجــارة" خــال النصــف األول إل

فــي النصــف الثانــي.

وبالتالــي، تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي خــال عــام 
النــاجت احمللــي  إلــى 1.4٪. ومــع ذلــك، منــا  2018 بشــكل طفيــف 
اإلجمالــي االســمي، مدفوعــاً بشــكل أساســي بالتوســع فــي قطــاع 
الهيدروكربونــات بنســبة الثلــث تقريبــاً، بوتيــرة عاليــة بشــكل ملحــوظ 
عنــد مســتوى 15٪. ويعكــس هــذا اســتمرار املكاســب فــي معــدالت 
التبــادل التجــاري بســبب الزيــادة فــي متوســط أســعار الطاقــة العامليــة 
التــي اســتمرت خــال عــام 2018. وكان هنــاك انعــكاس مصاحــب 
لهــذه التطــورات اإليجابيــة علــى معاييــر االقتصــاد الكلــي األخــرى 
خــال العــام، فقــد زاد فائــض التجــارة واحلســاب اجلــاري بشــكل 
مســتمر، وحتولــت املوازنــة العامــة إلــى فائــض مــن العجــز فــي العــام 

ــة. ــة التحتي ــى البني ــاق عل ــادة اإلنف ــن زي ــى الرغــم م الســابق عل

التضخم

انكماشــاً  وشــهد   2018 عــام  خــال  قطــر  فــي  التضخــم  تراجــع 
منــذ شــهر ســبتمبر.  وقــد أثــرت العديــد مــن العوامــل اخلارجيــة 
واحملليــة علــى مجريــات التضخــم. ويبــدو أن إجمالــي الطلــب قــد 
ــر  ــواد غي لعــب دوراً محــدوداً، كمــا يتضــح مــن النمــو املعقــول فــي امل
الهيدروكربونيــة احلقيقيــة، ومنــو مرتفــع فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
ــز  ــة تعزي ــل اخلارجي ــن العوام ــن ب ــات. وكان م االســمي للهيدروكربون
الــدوالر األمريكــي مقابــل عمــات الشــركاء التجاريــن لقطــر فــي 
أعقــاب تطبيــع السياســة مــن قبــل مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي، 
وتخفيــف أســعار الســلع األساســية العامليــة فــي أواخــر عــام 2018 
بــن  ومــن  التجاريــن.  الشــركاء  لــدى  احلميــد  احمللــي  والتضخــم 
العوامــل احملليــة االنخفــاض املســتمر فــي أســعار اإليجــارات، وتأثيــر 
األســاس، وتأثيــر الزيــادة فــي املعــروض احمللــي علــى أســعار املــواد 
الغذائيــة، والتراجــع فــي مؤشــري "االتصــاالت" و "الثقافــة والترفيــه". 
بلــغ معــدل التضخــم، الــذي يقــاس بالتغيــر الســنوي فــي مؤشــر أســعار 
املســتهلك )ســنة األســاس: 2013 = 100(، 0.2٪ فــي عــام 2018، أي 

أقــل مــن 0.4٪ فــي عــام 2017.

2018 بشــكل  التضخــم خــال عــام  فــي متوســط  يُعــزى االنخفــاض 
أساســي إلــى االنكمــاش فــي ثاثــة مكونــات رئيســية هــي: اإلســكان 
وامليــاه والكهربــاء وأنــواع الوقــود األخــرى، و "االتصــاالت" و "الثقافــة 
والترفيــه"، وتراجــع التضخــم فــي "األغذيــة واملشــروبات". فــي حــن أن 
"اإلســكان واملــاء والكهربــاء وأنــواع الوقــود األخــرى" و "االتصــاالت" و 
"الثقافــة والترفيــه" تراجعــت بنســبة 3.9٪ و6.3٪ و2.1٪ علــى التوالــي، 
علــى   .٪0.1 إلــى  واملشــروبات"  "األغذيــة  فــي  التضخــم  وانخفــض 
النقيــض مــن ذلــك، ظــل التضخــم فــي "النقــل" مرتفعــاً علــى الرغــم مــن 
بعــض التباطــؤ، بينمــا زاد التضخــم فــي املكونــات األخــرى )جــدول 2-1(.
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Table 1-2: Annual Average CPI Inflation (percentage)
جدول 1-2: متوسط معدل التضخم السنوي )%(

Item 2017 2018 البنود
Food and Beverages 1.9 0.1 الغذاء واملشروبات       
Tobacco                                            0.0 0.0 التبغ  
Clothing and Footwear    -1.1 2.3 املابس واألحذية
Housing, Water, Electricity and Other Fuel -3.0 -3.9 السكن، املاء، الكهرباء، وأنواع الوقود األخرى   
Furniture and Household Equipment 0.4 1.5 األثاث واألدوات املنزلية          
Health 2.2 4.0 الصحة           
Transport            7.3 6.9 النقل
Communication            -0.6 -6.3 االتصاالت  
Recreation and Culture -2.0 -2.1 الترفيه والثقافة          
Education                                          2.2 3.5 التعليم
Restaurants and Hotels               -1.4 0.6 املطاعم والفنادق
Miscellaneous Goods and Services 0.2 0.5 سلع وخدمات متفرقة      

Household Consumption (CPI) 0.5 0.2 اإلستهالك العائلي  )الرقم القياسي ألسعار املستهلك(
Source: Planning & Statistics Authority                                                                      املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء

Intra-year variation in inflation showed that, barring the month 
of May and August, it continuously declined during 2018, and 
turned into a deflation from September. This overall trend was 
mainly determined by the trends in four major components. 

First, ‘food and beverage’ inflation, which was high during 
the first five months, turned into a marked deflation in the 
second half. This was due to a combination of base-effect of 
high food prices in the second half of 2017 after the economic 
blockade and softening of food prices in the second half of 
2018 as domestic supply conditions improved.

Second, a sudden and significant deflation of more than 
10% in ‘communication’ took place since July on account 
rebate related downward revision in the index.

Third, deflation in ‘recreation and culture’ increased towards 
the second half.

Fourth, deflation in ‘housing, water, electricity and other 
fuel’ over the last several months continued throughout 
2018, although at a decelerating pace. By contrast, inflation 
in ‘education’ rose steadily from a low level to almost 
about double digit. Also, inflation in ‘transport’, despite 
some moderation, remained high, as global energy prices 
remained at an elevated level. Consequently, CPI inflation 
during 2018 declined from about 0.9% in January to -0.3% 
in December (Chart 1-11).

مايــو  شــهر  )باســتثناء  العــام  خــال  التضخــم  فــي  التبايــن  أظهــر 
وأغســطس( أنــه انخفــض بشــكل مســتمر خــال عــام 2018، وحتــول 
إلــى انكمــاش مــن ســبتمبر. مت حتديــد هــذا االجتــاه العــام بشــكل 

رئيســي مــن خــال االجتاهــات فــي أربعــة مكونــات رئيســية. 

أوالً: حتــول تضخــم "األغذيــة واملشــروبات" الــذي كان مرتفعــاً خــال 
األشــهر اخلمســة األولــى إلــى انكمــاش ملحــوظ فــي النصــف الثانــي. 
أســعار  الرتفــاع  األساســي  التأثيــر  مــن  مزيــج  بســبب  ذلــك  وكان 
املــواد الغذائيــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2017 بعــد احلصــار 
االقتصــادي، وتخفيــف أســعار املــواد الغذائيــة فــي النصــف الثانــي مــن 

ــي. ــرض احملل ــع حتســن ظــروف الع عــام 2018 م

ــر مــن 10٪ فــي مجموعــة  ــم ألكث ــاً، حــدث انكمــاش مفاجــئ ومه ثاني
"االتصــاالت" منــذ شــهر يوليــو علــى حســاب اخلصــم املتعلــق باملراجعــة 

الهبوطيــة فــي املؤشــر.

ثالثــاً: زاد االنكمــاش فــي   مجموعــة "الثقافــة والترفيــه" فــي النصــف 
الثانــي.

ــاء  ــاه والكهرب ــاً: اســتمر االنكمــاش فــي مجموعــة "اإلســكان واملي رابع
ــة طــوال عــام  ــة املاضي ــواع الوقــود األخــرى" خــال األشــهر القليل وأن
2018، وإن كان بوتيــرة متســارعة. علــى النقيــض مــن ذلــك، ارتفــع 
التضخــم فــي "التعليــم" بشــكل مطــرد مــن مســتوى منخفــض إلــى 
رغــم  "النقــل"،  فــي  التضخــم  أيضــاً، ظــل  مــن رقمــن.  يقــرب  مــا 
بعــض االعتــدال مرتفعــاً، حيــث ظلــت أســعار الطاقــة العامليــة عنــد 
مســتوى مرتفــع. نتيجــة لذلــك، انخفــض التضخــم فــي مؤشــر أســعار 
إلــى  ينايــر  فــي  مــن حوالــي ٪0.9   2018 عــام  املســتهلكن خــال 

-0.3٪ فــي ديســمبر )شــكل 11-1(.
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Chart 1-12: Global Competitiveness Report for Qatar – Pillars Scores [1- 100]
شكل 1-12: قطر في تقرير التنافسية العاملية-درجات احملاور )100-1(

Qatar continued to remain competitive in terms of global 
competitiveness index (GCI) of World Economic Forum. 
According to the revised GCI, Qatar ranked 30 out of 140 
AEs and EMDEs in 2018, rising by two positions from 2017. 
Among EMDEs, its position was one of the highest, only 
behind Taiwan, Malaysia, China and the UAE. In the Arab 
region, it was the second most competitive country behind 
the UAE. Its relative score and ranking was particularly high 
in the area of information and communication technology 
adoption, product market and infrastructure (Chart 1-12). 

التنافســية مــن حيــث  اســتمرت قطــر فــي احلفــاظ علــى قدرتهــا 
فوفقــاً  العاملــي.  االقتصــادي  للمنتــدى  العامليــة  التنافســية  مؤشــر 
للنشــرة املنقحــة للمنتــدى، احتلــت قطــر املرتبــة الثاثــن مــن بــن 
ــة،  ــة واالقتصــادات الناشــئة والنامي ــدول املتقدم ــة تشــمل ال 140 دول
فــي عــام 2018، حيــث ارتفعــت مبركزيــن عــن عــام 2017. ومــن بــن 
االقتصــادات الناشــئة والناميــة، كان موقعهــا واحــداً مــن أعلــى املراكــز، 
خلــف تايــوان وماليزيــا والصــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة. وفــي 
املنطقــة العربيــة، كانــت ثانــي أكبــر دولــة تنافســية بعــد دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة. وكانــت درجتهــا النســبية وترتيبهــا مرتفعــاً بشــكل 
خــاص فــي مجــال تبنــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وســوق 

املنتجــات والبنيــة التحتيــة )شــكل 12-1(.

Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2018

شكل 1-11: معدل التضخم السنوي في عام 2018
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1.3.2   Developments in Real Estate Market

Real estate continued to be one of the most important 
sectors in Qatar’s economy. Movements in real estate 
prices have the potential to impact the balance 
sheets of both individual borrowers and financial 
institutions, with implications on financial stability. 
Thus, real estate price index (REPI), which reflect the 
pattern of price movement in this sector, are used for 
monitoring any plausible asset market instability in 
order to promote financial stability.

The generally declining trend in REPI since 2016 moderated 
and appeared to largely stabilize in late 2018. This was 
reflected in a much lower year-on-year decline in REPI 
of 2.6% in December 2018 than the decline of 9.9% in 
December 2017. The decline was even lower at 1.1% in Q4-
2018 over Q4-2017.

The intra-year behaviour during 2018 showed that 
REPI rose during Q1 before witnessing a dip in May-
June, which could perhaps be due to festival and 
vacation related weaker demand, and recovered 
again thereafter. On the other hand, there was a 
significant moderation in the growth of credit to real 
estate during 2018 (Chart 1-13).

1. 3. 2 التطورات في سوق العقارات

اســتمرت العقــارات كواحــدة مــن أهــم القطاعــات فــي االقتصــاد 
القطــري. إن احلــركات فــي أســعار العقــارات لديهــا القــدرة علــى 
التأثيــر علــى امليزانيــات العموميــة لــكل مــن املقترضــن األفــراد 
واملؤسســات املاليــة، مــع وجــود تأثيــر علــى االســتقرار املالــي. 
وبالتالــي، يتــم اســتخدام مؤشــر أســعار العقــارات، والــذي يعكــس 
منــط حركــة األســعار فــي هــذا القطــاع، ملراقبــة أي حالــة معقولــة 
ــز االســتقرار  مــن عــدم اســتقرار ســوق األصــول مــن أجــل تعزي

املالــي.

تباطــأ االجتــاه العــام فــي مؤشــر أســعار العقــارات منــذ عــام 
2016، ويبــدو أنــه اســتقر إلــى حــد كبيــر فــي أواخــر عــام 2018. 
وقــد انعكــس ذلــك فــي انخفــاض ســنوي أقــل بكثيــر فــي املؤشــر 
فــي  انخفــاض ٪9.9  مــن   2018 فــي ديســمبر  بنســبة ٪2.6 
ديســمبر 2017. وكان التراجــع أقــل بنســبة 1.1٪ فــي الربــع 
األخيــر مــن عــام 2018 مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2017.

ــع خــال  ــد ارتف ــه ق ــر ســلوك املؤشــر خــال عــام 2018 أن أظه
الربــع األول قبــل أن يشــهد انخفاضــاً فــي مايــو ويونيــو، والــذي 
قــد يكــون بســبب الطلــب األضعــف فــي أوقــات االحتفــاالت 
واألجــازات، واســتعاد عافيتــه مــرة أخــرى بعــد ذلــك. مــن ناحيــة 
االئتمــان لقطــاع  فــي منــو  كبيــر  اعتــدال  أخــرى، كان هنــاك 

العقــارات خــال عــام 2018 )شــكل 13-1(.

Chart 1- 13: Real Estate Price Index and Credit Growth
شكل 1-13: الرقم القياسي ألسعار العقارات، ومنو االئتمان للعقارات
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1.3.3      Developments in Equity Market

Equity market during 2018 was initially range bound in 
Q1. However, it gained substantially in the remaining 
three quarters, not impacted by volatility and sharp 
fall in several EMDEs due to tightening of financial 
conditions. The gain was largely driven by foreign 
institutional investors, reflecting the confidence on 
the domestic macroeconomic fundamentals having 
come out stronger from the economic blockade 
(Chart 1-14). The QSE general market index closed 
2018 at 10,299, showing a gain of 20.8% as against 
economic blockade induced loss of 18.3% during 
2017. In fact, QSE was the best performing index 
globally during 2018. Relatedly, market capitalization 
rose by 24.7% to QR 588.7 billion. 

Banking & financial services sector with 45.0% (QR 
30.9 billion) continued to be the major contributor to 
the traded value, followed by the industrial sector at 
20.7% (QR 14.2 billion) and the real estate sector at 
9.5% (QR 6.5 billion).

1. 3. 3 تطورات سوق األسهم    

 كانــت حتــركات ســوق األســهم خــال عــام 2018 ضمــن نطــاق 
محــدود فــي الربــع األول. ومــع ذلــك، فقــد ارتفعــت بشــكل كبيــر 
فــي األربــاع الثاثــة املتبقيــة، ولــم تتأثــر بالتقلبــات واالنخفــاض 
بســبب  والناميــة،  الناشــئة  األســواق  مــن  العديــد  فــي  احلــاد 
تشــديد الظــروف املاليــة. ويرجــع هــذا االرتفــاع إلــى حــد كبيــر 
إلــى االســتثمارات مــن احملافــظ االســتثمارية األجنبيــة، ممــا 
التــي  الكلــي احمللــي  فــي أساســيات االقتصــاد  الثقــة  يعكــس 
خرجــت بقــوة مــن احلصــار االقتصــادي )شــكل 1-14(. وأغلــق 
مؤشــر الســوق العــام لبورصــة قطــر 2018 عنــد 10299 نقطــة، 
محققــاً مكاســب بنســبة 20.8٪ مقابــل التراجــع الناجــم عــن 
احلصــار بنســبة 18.3٪ خــال عــام 2017. وفــي الواقــع، كان 
أداء مؤشــر البورصــة هــو األفضــل علــى مســتوى العالــم خــال 
عــام 2018، وارتفعــت القيمــة الرأســمالية بنســبة 24.7٪ إلــى 

588.7 مليــار ريــال.

ظــل قطــاع اخلدمــات املصرفيــة واملاليــة املســاهم الرئيســي فــي 
القيمــة املتداولــة مبــا نســبته 45٪ )30.9 مليــار ريــال(، يليــه 
قطــاع الصناعــة بنســبة 20.7٪ )14.2 مليــار ريــال( وقطــاع 

العقــارات بنســبة 9.5٪ )6.5 مليــار ريــال(.

Chart 1-14 : QSE General Index Performance
شكل 1-14: أداء املؤشر العام لبورصة قطر
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Table 1-3:  Components of Reserve Money (QR Million)
جدول 1-3: مكونات النقود االحتياطية )باملليون ريال( 

1.3.4  Monetary Developments

Reserve Money

Reserve money (M0) growth accelerated sharply during 
2018 from that of growth recorded during 2017 (Table 
1-3). This was primarily reflected in the huge jump in 
QMR deposits by over three times. Excess reserves 
also increased at a significantly higher pace than from 
the already high growth of last year. However, required 
reserves increased only marginally withdrawal of 
liquidity support to banks by reducing public sector 
deposits. By contrast, currency issued contracted as 
against a positive growth in the previous year.   

The sharp increase in reserve money was entirely 
driven by more than doubling of net foreign exchange 
assets (NFA), as QCB rebuild its foreign exchange 
reserves. This was reflected in increase holding of 
foreign securities and balances with foreign banks of 
QCB. The increase in NFA far more than offset the 
decline in net domestic assets (NDA) by more than 
three and half times (Chart 1-15). The decline in NDA 
primarily took place through reduction in claims on 
local banks as liquidity support of QCB, including 
through repo transactions, declined after the complete 
normalization of economic and financial conditions 
from the economic blockade.

1. 3. 4 التطورات النقدية

النقود االحتياطية

تســارع منــو النقــود االحتياطيــة )م0( بشــكل حــاد خــال عــام 
2018 مقارنــة بالنمــو املســجل خــال عــام 2017 )جــدول 3-1(. 
وقــد انعكــس هــذا فــي املقــام األول فــي قفــزة هائلــة فــي ودائــع 
زادت  كمــا  مــرات.  ثــاث  مــن  بأكثــر  القطــري  النقــد  ســوق 
االحتياطيــات اإلضافيــة بوتيــرة أعلــى بكثيــر مــن النمــو املرتفــع 
بالفعــل فــي العــام املاضــي. ومــع ذلــك، زاد االحتياطــي اإللزامــي 
بشــكل هامشــي فقــط حيــث مت ســحب دعــم الســيولة للبنــوك مــن 
خــال تخفيــض ودائــع القطــاع العــام. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 

تقلــص النقــد املصــدر مقابــل منــو إيجابــي فــي العــام الســابق.

مدفوعــة  االحتياطيــة  النقــود  فــي  احلــادة  الزيــادة  كانــت 
ــة،  ــر مــن الضعــف فــي صافــي املوجــودات األجنبي بالكامــل بأكث
بنــاء احتياطياتــه  بإعــادة  املركــزي  قــام مصــرف قطــر  حيــث 
مــن العمــات األجنبيــة، وقــد انعكــس هــذا فــي زيــادة حيــازة 
ــة. إن  ــوك األجنبي ــدى البن ــة واألرصــدة ل ــة األجنبي األوراق املالي
ــث مت  ــر حي ــت أكث ــة كان ــادة فــي صافــي املوجــودات األجنبي الزي
ــر مــن  تعويــض االنخفــاض فــي صافــي املوجــودات احملليــة بأكث
ثــاث مــرات ونصــف )شــكل 1-15(. حــدث االنخفــاض فــي 
صافــي املوجــودات احملليــة بشــكل أساســي مــن خــال تخفيــض 
ــث انخفــض دعــم الســيولة  ــة حي ــوك احمللي ــى البن ــات عل املطالب
مــن مصــرف قطــر املركــزي، مبــا فــي ذلــك مــن خــال معامــات 
االقتصاديــة  للظــروف  الكامــل  التطبيــع  بعــد  الشــراء،  إعــادة 

واملاليــة مــن احلصــار االقتصــادي.

As on 
end-Dec 

2018
 بنهاية

ديسمبر2018

2017/2016 2018/2017

Amount
القيمة % Amount

% القيمة

(I) Currency Issued 16,216 355 2.2 -3.24 -2.0 1( النقد املصدر   

(II) Total Reserves (a + b) 43,706 4,267 11.6 2,760 6.7 2( إجمالي االحتياطي )أ+ب( 

       a. Required Reserves         36,042 2,931 8.9 88 0.2 أ( االحتياطي اإللزامي

       b. Excess Reserves    7,664 1,336 36.5 2,672 53.5 ب( فائض األرصدة اإلحتياطية

(III) Others 22,945 3,161 148.7 17,659 334.0 3( أخرى       

(IV) M0 = [(I)+(II)+(III)] 82,866 7,784 14.2 20,095 32.0 4( م 0 = ) 3+2+1(
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Chart 1-15: Drivers of Reserve Money
شكل 1-15: العوامل املؤثرة في النقود االحتياطية

Table 1-4: Reserves Adequacy Indicators
جدول 1-4: مؤشرات كفاية االحتياطيات

As mentioned above, with the complete normalization 
of the situations, QCB rebuild its foreign currency 
reserves during 2018. QCB’s net international reserves 
at end-2018 increased to QR 111.5 billion, more 
than double the level of QR 54.0 billion at end-2017. 
Consequently, the international reserve position of 
QCB was at a comfortable level in terms of all the 
standard measures of reserve adequacy (Table 1-4).

كمــا ُذكــر أعــاه، مــع التطبيــع الكامــل للظــروف االقتصاديــة 
واملاليــة مــن احلصــار االقتصــادي، قــام مصــرف قطــر املركــزي 
بإعــادة بنــاء احتياطياتــه مــن العمــات األجنبيــة خــال عــام 
2018. وارتفــع صافــي االحتياطيــات الدوليــة فــي نهايــة عــام 
ــف املســتوى  ــن ضع ــر م ــال، أي أكث ــار ري ــى 111.5 ملي 2018 إل
البالــغ 54.0 مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 2017. ونتيجــة لذلــك، 
كانــت االحتياطيــات الدوليــة ملصــرف قطــر املركــزي فــي مســتوى 
مريــح مــن حيــث جميــع مؤشــرات كفايــة االحتياطيــات الدوليــة 

)جــدول 4-1(.
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Reserves/Currency Issued (%)                     893.2 703.6 325.9 681.4 االحتياطيات/ النقد املصدر )٪(  

Reserves/M2 (%)                                                     25.7 22.9 8.9 19.6 االحتياطيات/ م2 )٪(  

Reserves/GDP (%) 22.3 20.5 8.9 15.8 االحتياطيات/ الناجت احمللي اإلجمالي  )٪(

Reserves/Imports of Goods & Services (in 
Months) 7.4 5.9 2.9 5.5

االحتياطيات/ الواردات من السلع واخلدمات 
)بالشهور(      
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Despite the substantial expansion in reserve money, 
narrow money (M1) at end-2018 contracted from that 
of end-2017. Both the components viz., currency in 
circulation and demand deposits, declined during 
2018 on top of a similar decline during 2017.

Furthermore, total domestic liquidity measured by 
broad money (M2) also contracted, as the contraction 
in narrow money was reinforced by contraction in quasi 
money. Quasi money contracted following decline in 
both time deposits and foreign currency deposits, 
primarily due to withdrawal of liquidity support to 
banks by the Government after normalcy returned. 

Consequent upon this sharp increase in reserve 
money (M0) along with decline in broad money (M2), 
the broad money multiplier (M2/M0) at end-2018 fell 
sharply to 6.8 from 9.6 at end-2017. The decline in 
money multiplier was on account of sharp increase in 
others (QMR deposits)-deposit (O/D) ratio far offsetting 
the combined effect of decline in total reserve-deposit 
(TR/D) ratio and currency-deposit (C/D) ratio from that 
of 2017.

1.3.5  Liquidity Management

The liquidity management framework of QCB has 
remained the same as in the previous year. There are 
three key elements with a number of policy instruments. 
First, there are three main liquidity adjustment facilities 
that QCB operates with their corresponding policy 
rates, viz., the QCB Deposit Rate (QCBDR), the QCB 
Lending Rate (QCBLR), and the QCB Repurchase Rate 
(QCBRR). Given the currency peg system with the 
US dollar as the anchor currency, these rates largely 
respond to the policy rate moves of the US Federal 
Reserve. During 2018, given the global macroeconomic 
developments, and assessing the domestic economic 
conditions, the QCBDR was increased four times by 25 
basis points each to align with the rate hikes by the US 
Federal Reserve. The QCBLR and the QCBRR, however, 
were kept unchanged throughout 2018. The hikes in 
the QCBDR were effected in March, June, September 
and December 2018 to reach a level of 2.5%.

Second, short-term liquidity is managed through net 
issuance and redemption of treasury bills (T-bills), 
consisting of 91, 182 and 273 days maturities. During 
2018, there were net injections in the first, third and 
the fourth quarter, as the redemption of these T-bills 
exceeded the fresh issuances, while there was liquidity 
absorption in the second quarter.

علــى الرغــم مــن التوســع الكبيــر فــي النقــود االحتياطيــة، تقلــص 
عــرض النقــد الضيــق )م1( فــي نهايــة عــام 2018 عنــه فــي نهايــة 
عــام 2017. وانخفــض كا املكونــن، النقــد املتــداول والودائــع 
حتــت الطلــب، خــال عــام 2018 إضافــة إلــى انخفــاض مماثــل 

خــال عــام 2017.

عــاوة علــى ذلــك، تقلصــت أيضــاً الســيولة احملليــة التــي تقــاس 
بعــرض النقــد الواســع )م2(، حيــث إن االنكمــاش فــي )م1( تعــزز 
باالنكمــاش فــي شــبه النقــد.  وقــد انخفــض شــبه النقــد بعــد 
ــة،  ــع بالعمــات األجنبي ــع ألجــل والودائ انخفــاض كل مــن الودائ
ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى ســحب دعــم الســيولة للبنــوك 
مــن قبــل احلكومــة بعــد عــودة الظــروف غيــر االعتياديــة للحصــار 

االقتصــادي إلــى طبيعتهــا.

ونتيجــة للزيــادة احلــادة فــي االنقــود االحتياطيــة )م.( إلــى جانــب 
االنخفــاض فــي عــرض النقــد الواســع )م2(، انخفــض مضاعــف 
ــى 6.8 مــن  ــة 2018 بحــدة إل النقــد الواســع )م2/م.(  فــي نهاي
9.6 فــي نهايــة عــام 2017. وكان االنخفــاض فــي مضاعــف 
النقــد بســبب الزيــادة احلــادة فــي نســبة األخــرى )ودائــع ســوق 
بعيــد  حــد  إلــى  تعــوض  التــي  الودائــع  إلــى  القطــري(  النقــد 
التأثيــر املشــترك لانخفــاض فــي نســبة إجمالــي االحتياطيــات 
إلــى الودائــع، ونســبة النقــد املصــدر إلــى الودائــع عــن نســبة عــام 

.2017

1. 3. 5 إدارة السيولة

ظــل إطــار إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي كمــا كان فــي 
العــام الســابق. وهنــاك ثاثــة عناصــر رئيســية مــع عــدد مــن أدوات 
السياســة. أوالً، هنــاك ثاثــة تســهيات رئيســية لتعديــل الســيولة 
السياســة  مبعــدالت  املركــزي  قطــر  مصــرف  بهــا  يعمــل  التــي 
املناظــرة لهــا، أي ســعر إيــداع املصــرف، وســعر إقــراض املصــرف، 
وســعر إعــادة الشــراء للمصــرف.  وبالنظــر إلــى نظــام ربــط الريــال 
مــع الــدوالر األمريكــي كعملــة ربــط، فــإن هــذه املعــدالت تســتجيب 
االحتياطــي  ملجلــس  الفائــدة  ســعر  لتحــركات  كبيــر  حــد  إلــى 
للتطــورات  ونظــراً   ،2018 عــام  وخــال  األمريكــي.  الفيدرالــي 
العامليــة لاقتصــاد الكلــي، وتقييــم الظــروف االقتصاديــة احملليــة، 
متــت زيــادة معــدل فائــدة اإليــداع أربــع مــرات مبقــدار 25 نقطــة 
أســاس كل مــرة لتتماشــى مــع رفــع ســعر الفائــدة مــن قبــل مجلــس 
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي. ومــع ذلــك، مت إبقــاء ســعري 
اإلقــراض وإعــادة الشــراء علــى حالهمــا طيلــة عــام 2018. ومت 
تنفيــذ الزيــادات فــي ســعر اإليــداع فــي مــارس ويونيــو وســبتمبر 

ــى مســتوى ٪2.5. وديســمبر 2018 ليصــل إل

خــال صافــي  مــن  األجــل  الســيولة قصيــرة  إدارة  تتــم  ثانيــاً، 
إصــدار واســترداد أذون اخلزانــة، والتــي تتــراوح مددهــا بــن 91 
ــاك ضــخ صافــي  و182 و273 يومــاً. وخــال عــام 2018، كان هن
فــي الربــع األول والثالــث والرابــع، حيــث جتــاوز اســترداد هــذه 
امتصــاص  هنــاك  كان  بينمــا  اإلصــدارات اجلديــدة،  األذونــات 

للســيولة فــي الربــع الثانــي.
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Third, structural liquidity is managed through 
auctions of Treasury bonds (including sukuks) 
given the redemption schedule during the year. 
During 2018, the liquidity operations through 
Treasury bonds were neutral to structural liquidity.

Fourth, structural liquidity is also managed 
through prescribed required reserve ratio, which 
during 2018 was kept unchanged at 4.5% of 
total deposits. Thus, during 2018, QCB pursued 
its liquidity management operation with the 
aim of ensuring adequate systemic liquidity 
and adequate credit flows to desired sectors to 
promote economic growth with diversification.

Liquidity Developments

As in the past, domestic liquidity conditions during 2018 
continued to be influenced by three factors. They are: (i) 
foreign exchange flows; (ii) government spending; and (iii) 
deposit and credit growth. Normalization of capital flows, 
as mentioned above, played an important role in the 
improvement of liquidity during 2018. This was reinforced by 
the elevated level of average global energy prices, on account 
of which export earnings improved markedly and the current 
account surplus increased throughout the four quarters of 
2018. Both helped in the accumulation of foreign exchange 
reserves of QCB, and thereby leading to substantial growth 
in reserve money. The government besides the ongoing 
fiscal reforms and expenditure rationalization towards 
infrastructure spending, incurred higher expenditure. Yet, 
fiscal surplus was generated as against the deficit of previous 
year, helped by the higher hydrocarbon revenue from the 
elevated global energy prices. However, public sector 
deposit growth contracted markedly from the previous year, 
largely due to withdrawal of liquidity support by government 
institutions. Private sector deposits also contracted from the 
previous year due to contraction in deposits of companies 
and institutions. On the other hand, non-resident deposits 
increased sharply, though they were more than offset by the 
decline in domestic deposits mentioned above.

With regard to credit, along with the decline 
in deposits, bank credit to public sector also 
declined during 2018, mostly due to the 
Government. By contrast, growth in bank credit 
to private sector accelerated significantly during 
2018, led by ‘general trade’ and ‘services’ sectors. 
‘Credit outside Qatar’ continued to contract as 
in the previous year. Thus, despite the improved 
bank credit to private sector, growth in total credit 
during 2018 further moderated from that of 2017.

ثالثــاً، تتــم إدارة الســيولة الهيكليــة مــن خــال مــزادات ســندات 
جــدول  إلــى  وبالنظــر  الصكــوك(  ذلــك  فــي  )مبــا  اخلزينــة 
االســترداد خــال عــام 2018، كانــت عمليــات الســيولة مــن خــال 

ســندات اخلزينــة محايــدة للســيولة الهيكليــة.

مــن خــال نســبة  أيضــاً  الهيكليــة  الســيولة  إدارة  تتــم  رابعــاً، 
االحتياطــي اإللزامــي، والتــي ظلــت خــال عــام 2018 دون تغييــر 
واصــل مصــرف  وهكــذا،  الودائــع.  إجمالــي  مــن   ٪4.5 عنــد 
الســيولة  إلدارة  عملياتــه   2018 عــام  خــال  املركــزي  قطــر 
بهــدف ضمــان ســيولة نظاميــة كافيــة وتدفقــات ائتمانيــة كافيــة 
للقطاعــات املرغوبــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي مــع التنويــع.

تطورات السيولة

كمــا فــي املاضــي، ظلــت ظــروف الســيولة احملليــة خــال عــام 
2018 تتأثــر بثاثــة عوامــل. وهــي: )1( تدفقــات النقــد األجنبــي؛ 
الودائــع واالئتمــان. ولعــب  )2( اإلنفــاق احلكومــي؛ و )3( منــو 
تطبيــع تدفقــات رأس املــال، كمــا ذكــر أعــاه، دوراً مهمــاً فــي 
حتســن الســيولة خــال عــام 2018. وقــد عــزز ذلــك املســتوى 
املرتفــع ملتوســط   أســعار الطاقــة العامليــة، والــذي حســن بشــكل 
ــرادات الصــادرات، فارتفــع فائــض احلســاب اجلــاري  ملحــوظ إي
تراكــم  فــي  وســاعد كاهمــا   .2018 عــام  فــي جميــع فصــول 
احتياطيــات النقــد األجنبــي ملصــرف قطــر املركــزي، ممــا أدى إلــى 
منــو كبيــر فــي النقــود االحتياطيــة.  وإلــى جانــب اإلصاحــات 
ة  ـ ـ ي ن ب ل ا علــى  اإلنفــاق  نحــو  اإلنفــاق  وترشــيد  اجلاريــة  املاليــة 
التحتيــة، تكبــدت احلكومــة نفقــات أعلــى. ومــع ذلــك، مت حتقيــق 
بارتفــاع  مدعومــاً  املاضــي،  العــام  عجــز  مقابــل  مالــي  فائــض 
إيــرادات الهيدروكربــون مــن أســعار الطاقــة العامليــة املرتفعــة. ومــع 
ذلــك، تقلــص منــو ودائــع القطــاع العــام بشــكل ملحــوظ عــن العــام 
الســابق، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى ســحب دعم الســيولة من 
قبــل املؤسســات احلكوميــة. كمــا تقلصــت ودائــع القطــاع اخلــاص 
عــن العــام الســابق بســبب تقلــص ودائــع الشــركات واملؤسســات. 
مــن ناحيــة أخــرى، ارتفعــت الودائــع غيــر املقيمــة بشــكل حــاد، ممــا 

ــورة أعــاه. ــة املذك ــع احمللي ــاض الودائ عــوض انخف

ــع، انخفــض  ــاض الودائ ــب انخف ــى جان ــان، إل ــق باالئتم ــا يتعل فيم
االئتمــان املصرفــي للقطــاع العــام أيضــاً خــال عــام 2018، ويرجــع 
ذلــك فــي معظمــه إلــى احلكومــة. وعلــى النقيــض مــن ذلك، تســارع 
منــو االئتمــان املصرفــي للقطــاع اخلــاص بشــكل كبيــر خــال عــام 
2018، بقيــادة قطاعــي "التجــارة العامــة" و "اخلدمــات". واســتمر 
"االئتمــان خــارج قطــر" فــي التقلــص كمــا كان فــي العــام الســابق. 
وبالتالــي، علــى الرغــم مــن حتســن االئتمــان املصرفــي للقطــاع 
ــام 2018  ــان خــال ع ــي االئتم ــي إجمال ــو ف اخلــاص، إال أن النم

كان أكثــر اعتــداالً مــن عــام 2017.
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The liquidity management operations of QCB were 
carried out in the above backdrop. Particularly, durable 
systemic liquidity was modulated through the auctions 
of T-bills/bonds, given the redemption schedules. The 
aim remained ensuring of a comfortable liquidity in the 
financial system, while signalling the monetary policy 
stance by altering the policy rates. Thus, the evolution 
of systemic liquidity during 2018 was influenced by 
these liquidity management operations of QCB. 

Surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net QMR 
deposits) increased from QR 10.3 billion at end-
December 2017 to QR 30.6 billion at end-December 
2018. The increase in surplus liquidity was much sharper 
in the second half, reflected in increase in net QMR 
deposits, which rose from QR 5.9 billion at end-June 
2018 to the year-end level of QR 22.9 billion. On the 
other hand, excess reserves of banks on an average 
declined in the second half of 2018 as compared with 
the first half. With regard to liquidity operations, as 
mentioned above, there were net liquidity injections at 
the shorter-end during 2018, as net redemptions in T-bills 
during the first, third and the fourth quarters exceeded 
the absorptions through net issuances in the second 
quarter. At the longer-end, auctions of total T-bonds/
Sukuks matched the redemptions amount and thus were 
neutral to durable structural liquidity (Table 1-5).

مت تنفيــذ عمليــات إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي 
علــى اخللفيــة املشــار إليهــا أعــاه. وعلــى وجــه اخلصــوص، مت 
تعديــل الســيولة النظاميــة الدائمــة مــن خــال مــزادات ســندات/ 
أذونــات اخلزانــة، بالنظــر إلــى جــداول االســترداد. وظــل الهــدف 
هــو ضمــان وجــود ســيولة مريحــة فــي النظــام املالــي، مــع اإلشــارة 
إلــى موقــف السياســة النقديــة مــن خــال تغييــر أســعار الفائــدة. 
وبالتالــي، فــإن تطــور الســيولة النظاميــة خــال عــام 2018 تأثــر 

ــزي. ــات إدارة الســيولة ملصــرف قطــر املرك بعملي

ارتفــع فائــض الســيولة )أي االحتياطيــات الزائــدة باإلضافــة إلــى 
صافــي ودائــع ســوق النقــد القطــري( مــن 10.3 مليــار ريــال فــي 
نهايــة ديســمبر 2017 إلــى 30.6 مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر 
فــي  حــدة  أكثــر  الســيولة  فائــض  فــي  الزيــادة  وكانــت   .2018
ــع ســوق  ــي ودائ ــادة صاف ــي زي ــي انعكســت ف ــي، الت النصــف الثان
النقــد القطــري التــي ارتفعــت مــن 5.9 مليــار ريــال فــي نهايــة 
ــن  ــام. م ــة الع ــال بنهاي ــار ري ــى مســتوى 22.9 ملي ــو 2018 إل يوني
املتوســط    فــي  البنــوك  احتياطيــات  انخفضــت  أخــرى،  ناحيــة 
الثانــي مــن عــام 2018 مقارنــة بالنصــف األول.  فــي النصــف 
فيمــا يتعلــق بعمليــات الســيولة، كمــا ذكــر أعــاه، كانــت هنــاك 
عمليــات ضــخ صافــي للســيولة فــي نهايــة الفتــرة القصيــرة خــال 
ــة  ــي أذون اخلزان ــي االســترداد ف ــث جتــاوز صاف عــام 2018، حي
الفصليــة خــال الربــع األول والثالــث والرابــع عمليــات االمتصاص 
مــن خــال اإلصــدارات الصافيــة فــي الربــع الثانــي.  وفــي األجــل 
األطــول، تطابقــت مــزادات إجمالــي الســندات/الصكوك مــع مبلــغ 
االســترداد وبالتالــي كانــت محايــدة للســيولة الهيكليــة الدائمــة 

)جــدول 5-1(.

Table 1-5: Liquidity Indicators (QR million)
جدول 1-5: مؤشرات السيولة )باملليون ريال(

ER
االحتياطيات الفائضة

T-Bonds**
سندات اخلزينة

T-Bills
أذونات اخلزينة

QMR (Net)*
سوق النقد القطري )صافي(

Year-end (Outstanding)
الرصيد القائم نهاية السنة

3,65679,2005,6202,1252016

4,99288,0005,0405,2862017

7,664 88,0003,95022,9452018

* QMR Deposit-QMR Lending.

** It includes only the auctions of T-bonds introduced since March 2013  

 ER: Excess Reserves.  

  *  ودائع سوق النقد القطري- اإلقراض

**  تشمل فقط مزادات األذونات التي طرحت منذ مارس 2013

      االحتياطيات الفائضة.
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The evolution of liquidity gets reflected in the pattern 
of average QMR deposit and lending transactions. 
Reflecting continued improvement in systemic surplus 
liquidity, as described above, and the injection of liquidity 
at the shorter-end through T-bills, the daily average 
QMR deposit transactions steadily increased through 
the quarters of 2018. On other hand, partly reflecting 
the significant liquidity absorption through T-bills, the 
daily average QMR lending increased substantially in the 
second quarter before falling steadily thereafter (Chart 
1-16). Thus, the overall daily average QMR deposit 
transactions of about QR 2.8 billion during 2018 was 
substantially higher than the corresponding average of 
QR 1.7 billion during 2017. However, QCB’s average daily 
QMR lending to banks (including auto-clearing loan) was 
somewhat higher during 2018 than during 2017. 

There was a net absorption of QR 17.7 billion through 
the QMR facility during 2018, several times higher than 
the absorption of QR 3.2 billion during 2017. Only 
a marginal amount of less than QR 0.09 billion was 
impounded through incremental reserve requirements 
during 2018 as compared with QR 2.9 billion during 
2017. On the other hand, with maturing T-bills of QR 
11.9 billion exceeding the fresh issuance of QR 10.8 
billion, there was net injection of QR 1.1 billion through 

ينعكــس تطــور الســيولة فــي منــط متوســط معامــات اإليــداع 
واإلقــراض فــي ســوق النقــد القطــري. ويعكــس التحســن املســتمر 
فــي فائــض الســيولة النظامــي، كمــا هــو موصــوف أعــاه، وضــخ 
الســيولة فــي األجــل األقصــر مــن خــال أذونــات اخلزانــة، ارتفــاع 
ــة بشــكل  ــد القطــري اليومي ــداع ســوق النق متوســط معامــات إي
ناحيــة أخــرى، ومبــا  2018. ومــن  مطــرد خــال فصــول عــام 
يعكــس جزئيــاً الســيولة الكبيــرة، االمتصــاص مــن خــال أذون 
اخلزانــة، زاد متوســط معــدل اإلقــراض فــي ســوق النقــد القطــري 
ــل أن ينخفــض بشــكل  ــي قب ــع الثان ــر فــي الرب اليومــي بشــكل كبي
مطــرد بعــد ذلــك )شــكل 1-16(. وبالتالــي، كان إجمالــي معامــات 
إيــداع ودائــع ســوق النقــد القطــري اليوميــة البالغــة حوالــي 2.8 
مليــار ريــال قطــري خــال عــام 2018 أعلــى بكثيــر مــن املتوســط 
ــال قطــري خــال عــام 2017. ومــع  ــار ري ــغ 1.7 ملي ــل البال املقاب
ــة  ــك، فقــد كان متوســط قــروض ســوق النقــد القطــري اليومي ذل
للبنــوك )مبــا فــي ذلــك قــرض املقاصــة اآلليــة( أعلــى إلــى حــد مــا 

ــه خــال عــام 2017. خــال 2018 عن

كان هنــاك امتصــاص صافــي بقيمــة 17.7 مليــار ريــال مــن خــال 
ــى عــدة مــرات  ــد القطــري خــال عــام 2018، أي أعل ســوق النق
مــن امتصــاص 3.2 مليــار ريــال خــال عــام 2017. مت حجــز 
ــات  ــال مــن خــال متطلب ــار ري ــغ هامشــي أقــل مــن 0.09 ملي مبل
ــار  ــة مــع 2.9 ملي االحتياطــي اإللزامــي خــال عــام 2018 مقارن
ســندات  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن   .2017 عــام  خــال  ريــال 
اخلزانــة املســتحقة البالغــة 11.9 مليــار ريــال والتــي جتــاوزت 
اإلصــدار اجلديــد البالــغ 10.8 مليــار ريــال، كان هنــاك ضــخ 
صافــي قــدره 1.1 مليــار ريــال مــن خــال ســندات اخلزانــة خــال 

Chart 1-16: Daily Averages of QMR Transactions in 2018
الشكل 1-16: املتوسط اليومي لعمليات السوق النقدي القطري في عام 2018

 

0

20

40

60

80

100

120

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ja
n1

8-

Fe
b1

8-

M
ar

18
-

Ap
r1

8-

M
ay

18
-

Ju
n1

8-

Ju
l1

8-

Au
g1

8-

Se
p1

8-

O
ct

18
-

No
v1

8-

De
c1

8-

Q
R 

M
ill

io
n

Q
R 

M
ill

io
n

Average Deposit (Left Scale) Average Lending (Right Scale)



43 Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  

the T-bills during 2018, higher than the injection of 
QR 0.6 billion during 2017. Fresh issuances of T-bonds 
(including Sukuks) of QR 25.5 billion exactly matched 
the matured amounts, and thus, were neutral to durable 
structural liquidity, in contrast to absorption of QR 8.8 
billion during 2017(Table 1-6). 

Issue of government’s bonds to manage structural liquidity 
by QCB during 2018 were for maturities of 3-year, 5-year 
and 8-year. The auctions conducted amounted to a total 
of QR 25.45 billion, consisting of QR 16.65 billion in 
conventional bonds and QR 8.8 billion in Sukuks. Of these 
auctions, QR 14.2 billion (or 55.8%) were for maturities 
of 5-year (Table 1-7). Auctions were carried out in all 
the four quarters and matched the redemption amount. 
Development of domestic debt market as envisaged in the 
National Development Strategies (NDS) continued to be 
the objective of QCB’s liquidity management framework. 

Interest Rates

As in the past, movements in interest rates during 2018 
reflected the policy rate changes by QCB in alignment 
with the US Federal Reserve and the evolution of domestic 
liquidity conditions. In the money market, the interest 
rates increased along with the four hikes in the QCBDR. 
However, the sharp increase in primary liquidity conditions 

عــام 2018، أعلــى مــن الضــخ البالــغ 0.6 مليــار ريــال خــال عــام 
2017. وكانــت اإلصــدارات اجلديــدة مــن ســندات اخلزينــة )مبــا 
فــي ذلــك الصكــوك( البالغــة 25.5 مليــار ريــال مطابقــة متامــاً 
للمبالــغ املســتحقة، وبالتالــي كانــت محايــدة بالنســبة للســيولة 
الهيكليــة الدائمــة، علــى عكــس امتصــاص 8.8 مليــار ريــال خــال 

عــام 2017 )جــدول 6-1(.

ــل  ــة مــن قب مت إصــدار ســندات احلكومــة إلدارة الســيولة الهيكلي
ثــاث  باســتحقاق   2018 عــام  خــال  املركــزي  قطــر  مصــرف 
ســنوات وخمــس ســنوات وثمانــي ســنوات. وبلغــت قيمــة املــزادات 
التــي أجريــت 25.45 مليــار ريــال، منهــا 16.65 مليــار ريــال فــي 
ــال فــي الصكــوك. مــن هــذه  ــار ري ــة و8.8 ملي الســندات التقليدي
املــزادات، كان 14.2 مليــار ريــال )أو 55.8٪( الســتحقاق ملــدة 
خمــس ســنوات )جــدول 1-7(. ومت إجــراء مــزادات فــي جميــع 
الفصــول األربعــة وتطابــق مــع مبلــغ االســترداد. ظــل تطويــر ســوق 
الديــن احمللــي علــى النحــو املتوخــى فــي اســتراتيجيات التنميــة 

ــدى املصــرف. ــة هــو الهــدف مــن إطــار إدارة الســيولة ل الوطني

معدالت الفائدة

كمــا فــي املاضــي، عكســت التحــركات فــي أســعار الفائــدة خــال 
مصــرف  قبــل  مــن  الفائــدة  ســعر  فــي  التغيــرات   2018 عــام 
ــي  ــس االحتياطــي الفيدرال ــع مجل ــزي مبــا يتماشــى م قطــر املرك
األمريكــي، وتطــور ظــروف الســيولة احملليــة. فــي ســوق املــال، 
إلــى جانــب االرتفاعــات األربعــة فــي  الفائــدة  ارتفعــت أســعار 
ســعر فائــدة اإليداع.ومــع ذلــك، فــإن الزيــادة احلــادة فــي ظــروف 

 

الفترة
Period

صافي االمتصاص )-( /الّضخ )+( من خالل
Net Absorption (-)/Release(+) through

QMR
آلية سوق النقد 

القطري
T-Bills

أذون اخلزينة
T-Bonds*

سندات اخلزينة *
Required 
Reserves

االحتياطي اإللزامي
Total
املجموع

2017 -3,161 580 -8,800 -2,931 -14,312

2018 -17,659 1,090 0.0 -88 -16,677

Table 1-6: Liquidity Management by QCB (QR million)
جدول 1-6: إدارة مصرف قطر املركزي للسيولة )باملليون ريال( 

Table 1-7: Treasury Bonds Issued in 2018 (QR million)
جدول 1-7: سندات اخلزينة املصدرة في عام 2018 ) باملليون ريال(

                    Based on the auctions of T-bonds introduced since March 2013 ** استنادا إلى سندات اخلزينة املقدمة منذ مارس 2013                  

Category 3-year
3 سنوات

5-year
5 سنوات

8-year
8 سنوات

Total
اإلجمالي الفئة

Conventional 5,350 8,800 2,500 16,650 تقليدية

Sukuks 1,700 5,400 1,700 8,800 الصكوك

Total 7,050 14,200 4,200 25,450 اإلجمالي
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in the second half of 2018 had some dampening effect on 
money market interest rates.

The net liquidity injection by QCB at the shorter end 
also played a role in keeping the interest rates in various 
segments of financial market range bound. The average 
overnight interbank rate (AOIR) increased along with the 
hike in the QCBDR. However, AOIR stayed significantly 
above the QCBDR, and near the Repo Rate till about April, 
as liquidity conditions were tighter and banks resorted 
to significant repo transactions with QCB. By contrast, 
as liquidity conditions improved with net foreign assets 
accumulation by QCB and liquidity injection through net 
T-bills redemption, AOIR moved closer to the QCBDR 
since June and remained closely aligned (Chart 1-17).

During 2018, the AOIR increased during Q1 due to liquidity 
tightness, declined in Q2 as liquidity improved and steadily 
rose in Q3 and Q4 along with the hike in the QCBDR. 
The AOIR during 2018 was in the range of 1.89-2.35%, 
averaging 2.15% as compared with a range 1.19−2.08% 
and average of 1.69% during 2017. Volatility in the AOIR 
during 2018 reduced sharply from that observed in 2017. 
Inter-bank rate across all maturities increased during 2018 
from that of 2017 along with the increase in the QCBDR. 
However, the increases were more for longer maturities 
than that for the overnight rate. Thus, the range of 1.89-
4.27 in 2018 was wider than the range of 1.19-3.00 in 2017 
(Table 1-8).

الســيولة األوليــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018 كان لهــا 
بعــض التأثيــر املثبــط علــى معــدالت الفائــدة فــي ســوق النقــد.

لعــب ضــخ الســيولة الصافــي فــي نهايــة الفتــرة القصيــرة مــن قبــل 
مصــرف قطــر املركــزي دور فــي احلفــاظ علــى أســعار الفائــدة فــي 
ــدة  ــي. وارتفــع معــدل ســعر الفائ ــف قطاعــات نطــاق الســوق املال مختل
بــن البنــوك )لليلــة واحــدة( مــع االرتفــاع فــي ســعر فائــدة اإليــداع لــدى 
املركــزي. ومــع ذلــك، بقــي ســعر الفائــدة لليلــة واحــدة بــن البنــوك أعلــى 
بكثيــر مــن ســعر فائــدة اإليــداع لــدى املصــرف، وبالقــرب مــن ســعر 
الريبــو حتــى حوالــي أبريــل، حيــث كانــت ظــروف الســيولة أكثــر صرامــة 
وجلــأت البنــوك إلــى معامــات إعــادة الشــراء املهمــة مــع مصــرف قطــر 
املركــزي. علــى النقيــض مــن ذلــك، مــع حتســن ظــروف الســيولة مــع 
صافــي تراكــم األصــول األجنبيــة مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي، 
وضــخ الســيولة مــن خــال اســترداد صافــي أذون اخلزانــة، اقتــرب 
ســعر فائــدة مــا بــن البنــوك لليلــة واحــدة مــن ســعر فائــدة اإليــداع لــدى 
املركــزي منــذ يونيــو وبقيــت متماشــية معــه بشــكل وثيــق )الشــكل 17-1(.

خــال عــام 2018، ارتفــع مؤشــر معــدل ســعر الفائــدة بــن البنــوك )لليلة 
واحــدة( خــال الربــع األول بســبب ضيــق الســيولة، وانخفــض فــي الربــع 
الثانــي مــع حتســن الســيولة وارتفــع بشــكل مطــرد فــي الربعــن الثالــث 
والرابــع جنبــاً إلــى جنــب مــع االرتفــاع فــي معــدل فائــدة االقتــراض مــن 
ــة واحــدة(  املركــزي وكان نطــاق معــدل ســعر الفائــدة بــن البنــوك )لليل
خــال عــام 2018 يتــراوح بــن 1.89-2.35٪، حيــث بلــغ متوســطه 
2.15٪ مقارنــًة باملــدى 1.19 إلــى 2.28٪ ومتوســط 1.69٪ خــال 
عــام 2017. وانخفــض معــدل التذبــذب فــي املؤشــر خــال عــام 2018 
بشــكل حــاد عــن املعــدل املســجل فــي عــام 2017. وارتفــع معــدل الفائــدة 
مــا بــن البنــوك عبــر جميــع االســتحقاقات خــال عــام 2018 عــن عــام 
2017 إلــى جانــب الزيــادة فــي معــدل فائــدة اإليــداع لــدى املركــزي. 
ومــع ذلــك، كانــت الزيــادات أكثــر فــي فتــرات االســتحقاق األطــول مــن 
تلــك املتعلقــة بســعر ليلــة واحــدة. وبالتالــي، كان نطــاق 4.27-1.89 
فــي عــام 2018 أوســع مــن النطــاق مــن 1.19-3.00 فــي عــام 2017 

)جــدول 8-1(.

Chart 1-17: Policy Rates and the Overnight Rate
شكل 1-17: أسعار السياسة وسعر  ليلة واحدة  
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Chart 1-16: Daily Averages of QMR Transactions in 2018
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20182017Indicatorاملؤّشر

(%) 2.151.69Overnight Rateمتوسط سعر الفائدة لليلة واحدة )٪(

(%) 2.08Overnight Rate Range-2.351.19-1.89نطاق سعر الفائدة لليلة واحدة )٪(

*8.2019.2Volatility in Overnight Rateالتقلبات في سعر الفائدة لليلة واحدة * 

(%) 3.00Inter-Bank Rate Range-4.271.19-1.89نطاق سعر الفائدة بن البنوك )٪(

Table 1-8: Inter-Bank Market Indicators
جدول 1-8: مؤشرات سوق ما بني البنوك

Chart 1-18: Implicit Yield of Treasury Bills 
شكل 1-18: العائد الضمني على أذونات اخلزينة

Coefficient of variation ** معامل اإلختاف 

The liquidity conditions that evolved during 2018 was largely 
reflected in the movement of T-bill yields of all maturities. 
As the liquidity tightness that began in mid-2017 after the 
economic blockade continued until the around the end of 
Q1-2018, there were continuous rise in T-bill yields of all 
the three maturities till March 2018. Thereafter, following 
substantial improvement in the liquidity positions, T-bill 
yields softened across all maturities, despite hikes in the 
QCBDR. Thus, the gap between T-bill yields and the AOIR 
which increased till May narrowed during the rest of 2018. 
For instance, implicit yield on 91-day T-bills, which increased 
from 2.30% in December 2017 to a peak of 2.65% in March 
2018, declined to 2.36% in December 2018. Consequently, 
while implicit yield on 91-day T-bills, which was significantly 
higher than the overnight interbank rate till May, were close 
to each other in Q4-2018 (Chart 1-18). 

ــى حــد  ــي تطــورت خــال عــام 2018 إل انعكســت ظــروف الســيولة الت
كبيــر فــي حركــة عائــدات أذونــات اخلزانــة جلميــع االســتحقاقات. 
ونظــراً الســتمرار ضيــق الســيولة الــذي بــدأ فــي منتصــف عــام 2017 
بعــد اســتمرار احلصــار االقتصــادي حتــى نهايــة الربــع األول مــن عــام 
2018، كان هنــاك ارتفــاع مســتمر فــي عائــدات أذونــات اخلزانــة جلميــع 
آجــال االســتحقاق الثاثــة حتــى مــارس 2018. بعــد ذلك، وبعد التحســن 
الكبيــر فــي مراكــز الســيولة، خفــت عوائــد أذونــات اخلزانــة فــي جميــع 
فتــرات االســتحقاق، علــى الرغــم مــن الزيــادات فــي ســعر املصــرف 
لإليــداع. وبالتالــي، فــإن الفجــوة بــن عائــدات أذونــات اخلزانــة ومعــدل 
ــو قــد  ــى ماي ــي زادت حت ــة واحــدة( الت ــوك )لليل ــن البن ــدة ب ســعر الفائ
ــد الضمنــي  ــال، العائ ــى ســبيل املث ــة عــام 2018. عل ضاقــت خــال بقي
علــى 91 يومــاً مــن أذونــات اخلزانــة، والــذي ارتفــع مــن 2.30٪ فــي 
ديســمبر 2017 إلــى ذروة 2.65٪ فــي مــارس 2018، انخفــض إلــى 
العائــد  أن  حــن  فــي  لذلــك،  ونتيجــة   .2018 ديســمبر  فــي   ٪2.36
الضمنــي علــى ســندات اخلزانــة ملــدة 91 يومــاً، والــذي كان أعلــى بكثيــر 
مــن ســعر الفائــدة بــن البنــوك )لليلــة واحــدة( حتــى مايــو، كانــا قريبــاً 
مــن بعضهمــا البعــض فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018 )شــكل 18-1(.
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Chart 1-19: Interbank Rate and QIBOR
شكل 1-19: سعر الفائدة لليلة واحدة ومؤشر سعر ما بني البنوك )قيبور(

The Qatar interbank offered rate (QIBOR) introduced in 
May 2012 continued to play an indicative role for banks 
in determining inter-bank rates. Consequently, the QIBOR 
and the average overnight inter-bank rates have generally 
co-moved since then, except in periods of large market 
volatility. During 2018, QIBOR and the average overnight 
inter-bank rate remained closely aligned to each other while 
showing an upward trend due to the hikes in the QCBDR 
(Chart 1-19).  

Ensuring a stable interest rate regime by guiding markets 
rates to the desired level so as to support a diversified 
economic growth continued to be the strategy of QCB’s 
liquidity management operations. Thus, with the raising of 
the QCBDR by 100 basis points during 2018 by QCB, there 
was in general a hardening of interest rates on customer 
deposits. The weighted average interest rates on customer 
deposits at end-2018 was higher than that of end-2017 
across maturities ranging from 36 to 78 basis points, barring 
for maturities of 3-months, which was lower by 6 basis points 
(Table 1-9). 

اســتمر ســعر الفائــدة بــن البنــوك القطريــة )قيبــور( الــذي مت تقدميــه 
ــد  ــو 2012 فــي لعــب دور املؤشــر اإلرشــادي للبنــوك فــي حتدي فــي ماي
أســعار الفائــدة بــن البنــوك. وبالتالــي، فــإن هــذا الســعر، ومتوســط 
أســعار الفائــدة بــن البنــوك ليلــة واحــدة، قــد حتــركا معــاً بشــكل عــام 
منــذ ذلــك احلــن، إال فــي فتــرات التقلبــات الكبيــرة فــي الســوق. وخــال 
عــام 2018، ظــل قيبــور ومتوســط ســعر الفائــدة بــن البنــوك لليلــة 
واحــدة متماســكن بشــكل وثيــق مــع بعضهمــا البعــض مــع إظهــار اجتــاه 
تصاعــدي بســبب الزيــادات فــي ســعر فائــدة اإليــداع لــدى املصــرف 

)شــكل 19-1(.

إن ضمــان نظــام مســتقر لســعر الفائــدة مــن خــال توجيــه أســعار 
األســواق إلــى املســتوى املرغــوب لدعــم النمــو االقتصــادي املتنــوع ال 
ــدى مصــرف قطــر  ــات إدارة الســيولة ل ــل اســتراتيجية لعملي ــزال ميث ي
املركــزي. وبالتالــي، مــع رفــع ســعر فائــدة اإليــداع لــدى املصــرف مبقــدار 
ــب  ــاك بشــكل عــام تصل 100 نقطــة أســاس خــال عــام 2018، كان هن
ــدة  ــكان متوســط أســعار الفائ ــع العمــاء؛ ف ــى ودائ ــدة عل ألســعار الفائ
املرجحــة علــى ودائــع العمــاء فــي  نهايــة عــام 2018 أعلــى مــن مثيلــه 
فــي نهايــة عــام 2017 عبــر آجــال اســتحقاق تتــراوح مــا بــن 36 إلــى 78 
نقطــة أســاس، باســتثناء فتــرات االســتحقاق ملــدة ثاثــة أشــهر، والتــي 

كانــت أقــل مبقــدار ســت نقــاط أســاس )جــدول 9-1 (.
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Period

فترة استحقاق الودائع اآلجلة

 Time Deposit Maturities
الفترة

شهر
1 Month

3 أشهر
3 Month

6 أشهر
6 Month

سنة
1 Year

أكثر من سنة
More than

1 Year

Dec-16 1.98 2.71 2.42 2.52 2.87 ديسمبر 2016

Dec-17 2.26 2.93 3.08 3.21 2.90 ديسمبر 2017

Dec-18 3.04 2.87 3.67 3.57 3.53 ديسمبر 2018

Change During 2017 0.28 0.22 0.66 0.69 0.03 التغير خالل عام 2017

Change During 2018 0.78 -0.06 0.59 0.36 0.63 التغير خالل عام 2018

 

Table 1-9:  Weighted Average Interest Rates on Customer Deposits (%)
جدول 1-9: املتوسطات املرجحة ملعدالت الفائدة على ودائع العمالء )%(

    Table 1-10: Weighted Average Interest Rates on Credit Facilities (%)  
جدول 1-10: املتوسط املرجح ملعدالت الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%( 

While interest rates on deposits increased, there were no 
significant transmission to interest rates on credit facilities, 
reflecting absorption by banks through lower interest rate 
margins. The weighted average rate on credit facilities 
increased for maturities of less than 1-year (16 bps) and 
more than or equal to 3-years (63 bps), while it declined for 
maturities between 1-3 years (12 bps). Weighted average 
interest rate on car loans remained unchanged while that of 
credit card declined (21 bps) (Table 1-10).

ــاك انعــكاس  ــم يكــن هن ــع، ل ــى الودائ بينمــا ارتفعــت أســعار الفائــدة عل
كبيــر إلــى أســعار الفائــدة علــى التســهيات االئتمانيــة، ممــا يعكــس 
املنخفضــة.  الفائــدة  أســعار  هوامــش  خــال  مــن  البنــوك  اســتيعاب 
االئتمانيــة  التســهيات  املرجــح علــى  الفائــدة  ارتفــع متوســط ســعر 
لاســتحقاقات التــي تقــل عــن ســنة واحــدة )16 نقطــة أســاس(، وأكثــر 
مــن أو يســاوي ثــاث ســنوات )63 نقطــة أســاس(، فــي حــن انخفــض 
ــن 1-3 ســنوات )12 نقطــة أســاس(. وبقــي  متوســط االســتحقاقات ب
متوســط ســعر الفائــدة املرجــح علــى قــروض الســيارات دون تغييــر 
بينمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى بطاقــة االئتمــان )21 نقطــة أســاس( 

.)10-1 )جــدول 

الفترة

Loan Category
فئة  القرض    

Period Credit Cards
البطاقات 
االئتمانّية

Cars
السّيارات

More Than or
Equal to 3 Years

ثالث سنوات أو أكثر

1 Year and Above but
Less Than 3 Years
من سنة إلى ثالث سنوات

Less 
Than

1 year
أقل من 

سنة
10.474.714.495.864.08Dec-16ديسمبر 2016

10.555.194.916.364.89Dec-17ديسمبر 2017

10.345.195.546.245.05Dec-18ديسمبر 2018

0.080.480.420.500.81Change During 2017التغير خالل عام 2017

0.120.16Change During 2018-0.210.000.63-التغير خالل عام 2018
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Concluding Remarks

Global growth slowed down during 2018, particularly in the 
second half, weighed by trade tensions, specific domestic 
factors and geo-political tensions. Major central banks in 
AEs, barring Japan, pursued some degrees of monetary 
policy normalization, while the trends were diverse in major 
EMDEs. Overall, financial conditions by and large remained 
accommodative, barring the tightness in EMDEs in the 
Spring and in AEs in the later part of the year. Even though 
the possibility of sudden tightening in global financial 
conditions due to trade and geo-political tensions, and 
worsening growth prospects exist, risk to domestic financial 
stability in Qatar remained largely mitigated.

The elevated level in energy prices, combined with several 
reform measures, have led to a marked improvement in 
macroeconomic parameters of Qatar. The trade and current 
account surplus, and fiscal balance improved continuously. 
Capital flows normalized despite the on-going economic 
blockade, while getting more diversified and from relatively 
stable sources. Thus, there has been a significant rebuilding 
of foreign exchange reserves and improvement in liquidity 
positions in the banking system. These improvements, 
combined with economic diversification policies 
implemented in recent years, have reduced domestic 
vulnerabilities. Concomitantly, the ability to withstand any 
unforeseen disturbances and maintain financial stability in 
Qatar appears to have strengthened. 

مالحظات ختامية

ــي،  تباطــأ النمــو العاملــي خــال عــام 2018، خاصــًة فــي النصــف الثان
والتوتــرات  محــددة  محليــة  وعوامــل  التجاريــة  بالتوتــرات  متأثــراً 
اجليوسياســية. اتبعــت البنــوك املركزيــة الرئيســية فــي الــدول املتقدمــة، 
باســتثناء اليابــان بعــض درجــات تطبيــع السياســة النقديــة، فــي حــن أن 
االجتاهــات كانــت متنوعــة فــي االقتصادات الناشــئة والنامية الرئيســية. 
وبشــكل عــام، ظلــت الظــروف املاليــة مائمــة، مــا عــدا ضيــق فــي بعــض 
ــدول املتقدمــة فــي  ــع وفــي ال ــة فــي الربي االقتصــادات الناشــئة والنامي
اجلــزء األخيــر مــن العــام. وعلــى الرغــم مــن احتمــال التشــديد املفاجــئ 
فــي الظــروف املاليــة العامليــة بســبب التوتــرات التجارية واجليوسياســية، 
وتفاقــم احتمــاالت النمــو القائمــة، ظلــت مخاطــر االســتقرار املالــي 

احمللــي فــي قطــر مخففــة إلــى حــد كبيــر.

أدى املســتوى املرتفــع فــي أســعار الطاقــة، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 
تدابيــر اإلصــاح، إلــى حتســن ملحــوظ فــي معاييــر االقتصــاد الكلــي فــي 
قطــر. وحتســن فائــض احلســاب التجــاري واحلســاب اجلــاري بشــكل 
مســتمر. وحــدث تطبيــع لتدفقــات رأس املــال علــى الرغــم مــن احلصــار 
االقتصــادي املســتمر، فــي حــن مت احلصــول علــى مزيــد مــن التنــوع 
ومــن مصــادر مســتقرة نســبياً. وبالتالــي، كان هنــاك إعــادة بنــاء كبيــرة 
الحتياطيــات النقــد األجنبــي وحتســن أوضــاع الســيولة فــي النظــام 
املصرفــي. هــذه التحســينات، إلــى جانــب سياســات التنويــع االقتصــادي 
املنفــذة فــي الســنوات األخيــرة، قللــت مــن مواطــن الضعــف احملليــة. 
وفــي نفــس الوقــت، يبــدو أن القــدرة علــى حتمــل أي اضطرابــات غيــر 

متوقعــة واحلفــاظ علــى االســتقرار املالــي فــي قطــر قــد تعــززت.
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Introduction

Banking sector in Qatar fully recouped from the 
initial glitches caused by the economic blocked by 
the neighboring countries. Strong macroeconomic 
environment supported by marginal but stable real 
economic output, higher capital account surplus, 
benign inflation, improved fiscal balance, partial 
recovery in oil prices, etc., ensured the required 
encouraging operating environment for the banking 
sector. Demonstration of resilience to the economic 
blockade by the banking sector facilitated it to regain 
the confidence of the international investors.  The 
year 2018 also witnessed major credit rating agencies 
upgrading the banking sector outlook from negative 
to stable. The sector could provide seamless financial 
services to their customers through proactive liquidity 
management even though some of the support 
provided by the public sector entities through 
enhanced placement of deposits are withdrawn. Non-
Resident deposits, which experienced withdrawal 
pressure in 2017, rebounded in 2018.  
 
Taking cue from these developments, banking sector 
considerably reduced their geographical risk by well diversifying 
the regions from which they sourced these deposits. The 
maturity structure of the funded liability also improved where 
as banks could mobilize more longer-term maturity funds in 
2018 thereby reducing the volatility risk to a greater extant. 
With the implementation of IFRS-9 reporting standards in 
2018, banking sector have to recognize their expected losses 
in advance leading to higher provisioning requirements. 
Notwithstanding these structural changes in funded liability as 
well as revision in reporting standards, the profitability of the 
banking sector improved though marginal in 2018. Adoption 
of such regulatory requirements have resulted in a marginal 
increase in the non-performing loan ratio, however, remained 
at lower levels. On the contrary, the sector has strengthened 
their capital buffer allowing sufficient legroom for the banks to 
continue credit to the productive sectors of the economy. The 
banking sector also maintained sound and stable liquidity on 
the asset side of the balance sheet where a major part of these 
liquid assets is recognized as high quality liquid assets, mainly 
government bills and bonds. 

Resilience of the banking sector augmented by 
proactive regulatory oversight by the Qatar Central 
Bank. Regulatory instructions updated time-to-
time. Some of the updated regulatory instructions 
to banks include, guidance on classification of credit 
exposure and provision for expected credit losses, 
operational instructions for measuring and controlling 

�ملقّدمة

مــن مواطــن اخللــل  فــي قطــر متامــاً  املصرفــي  القطــاع  تعافــى 
الــذي فرضتــه  التــي تســبب فيهــا احلصــار االقتصــادي  األوليــة 
البيئــة  بتوفيــر  عوامــل  عــدة  تكفلــت  حيــث  املجــاورة،  البلــدان 
ــة  ــة كلي ــة اقتصادي ــا بيئ ــي منه التشــغيلية املنشــودة للقطــاع املصرف
قويــة مدعومــة بنمــو اقتصــادي حقيقــي هامشــي ولكنــه مســتقر، 
ــد، وحتســن  ــال، وتضخــم حمي ــي حســاب رأس امل ــى ف ــض أعل وفائ
النفــط،  أســعار  فــي  اجلزئــي  واالنتعــاش  العامــة،  املوازنــة  فــي 
ومــا إلــى ذلــك. إن إظهــار القــدرة علــى الصمــود أمــام احلصــار 
االقتصــادي مــن قبــل القطــاع املصرفــي قــد ســاهم فــي اســتعادة 
ــام وكاالت  ثقــة املســتثمرين الدوليــن. وشــهد عــام 2018 أيضــاً قي
التصنيــف االئتمانــي الرئيســية بتحديــث توقعــات القطــاع املصرفــي 
مــن ســلبية إلــى مســتقرة. ومتكــن القطــاع مــن تقــدمي خدمــات ماليــة 
ــى الرغــم  ــه مــن خــال إدارة اســتباقية للســيولة، عل سلســة لعمائ
مــن ســحب بعــض الدعــم املقــدم مــن كيانــات القطــاع العــام فــي 
شــكل ودائــع. وانتعشــت فــي عــام 2018 الودائــع غيــر املقيمــة، التــي 

عانــت مــن ضغــوط الســحب فــي عــام 2017. 

ــل القطــاع املصرفــي مــن  ــار، قل بعــد أخــذ هــذه التطــورات فــي االعتب
مخاطــره اجلغرافيــة بشــكل كبيــر مــن خــال تنويــع املناطــق التــي قــام 
بتجميــع هــذه الودائــع منهــا. كمــا حتســن هيــكل اســتحقاقات مصــادر 
األمــوال حيــث متكنــت البنــوك مــن حشــد املزيــد مــن مصــادر األمــوال 
ــل مــن مخاطــر  ــي عــام 2018 ممــا يقل ــة األجــل ف باســتحقاقات طويل
التقلــب إلــى حــد أكبــر. ومــع تطبيــق معيــار إعــداد التقاريــر املاليــة 
الدوليــة رقــم 9 فــي عــام 2018، تعــن علــى القطــاع املصرفــي االعتراف 
تكويــن  متطلبــات  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  مقدمــاً  املتوقعــة  بخســائره 
مخصصــات اخلســائر. وعلــى الرغــم مــن هــذه التغييــرات الهيكليــة 
فــي مصــادر األمــوال وكذلــك حتديــث معاييــر إعــداد التقاريــر املاليــة، 
حتســنت ربحيــة القطــاع املصرفــي وإن هامشــياً فــي عــام 2018. وقــد 
ــادة هامشــية فــي نســبة  أدى اعتمــاد هــذه املتطلبــات الرقابيــة إلــى زي
ــى  ــد مســتويات منخفضــة. وعل ــت عن ــر املنتظمــة وإن ظل القــروض غي
العكــس مــن ذلــك، عــزز القطــاع الهامــش اإلضافــي الرأســمالي اخلاص 
ــة االئتمــان للقطاعــات  ــة ملواصل ــوك مبســاحة كافي ــه ممــا ســمح للبن ب
املنتجــة فــي االقتصــاد. كمــا حافــظ القطــاع املصرفــي علــى هيــكل 
موجــودات ذات ســيولة جيــدة ومســتقرة، حيــث إن جــزءاً كبيــراً مــن 
هــذه املوجــودات تتوفــر فيــه صفــات املوجــودات ذات اجلــودة والســيولة 

ــة. ــات والســندات احلكومي ــة خاصــًة األذون العالي

وقــد زادت مرونــة القطــاع املصرفــي بفضــل الرقابــة التنظيميــة 
حتديــث  ومت  املركــزي.  قطــر  مصــرف  قبــل  مــن  االســتباقية 
التعليمــات الرقابيــة مــن وقــت آلخــر. وتضمنــت بعــض التعليمــات 
الرقابيــة احملّدثــة للبنــوك، تعليمــات حــول تصنيــف التعــرض 
لائتمــان، وتكويــن مخصصــات للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة، 
وتعليمــات رقابيــة لقيــاس ومراقبــة االنكشــافات الكبيــرة واحلــد 
منهــا، إلــخ. كمــا مت تعزيــز الرقابــة املكتبيــة مــن خــال جمــع 
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Chart 2-1:  Balance Sheet Developments (YoY Growth) 
 الشكل 2-1: تطورات امليزانية  العمومية )منو سنوي( 

2. 1 التطورات في القطاع املصرفي

بلــغ متوســط موجــودات القطــاع املصرفــي حوالــي 1.38 تريليــون 
ــي  ــغ حوال ــراً بل ــال قطــري فــي عــام 2018 مســجًا منــواً كبي ري
5.6٪، رغــم تباطــؤ وتيــرة النمــو مقارنــة بالعــام املاضــي.  وميكــن 
ــام املاضــي  ــدال فــي منــو ااملوجــودات خــال الع أن يعــزى االعت
إلــى انخفــاض االئتمــان الــذي طلبتــه كيانــات القطــاع العــام. 
وإلــى جانــب االعتــدال فــي حجــم امليزانيــة العموميــة فقــد منــا 
االئتمــان والودائــع فــي القطــاع املصرفــي بوتيــرة أبطــأ. ومنــا 
متوســط االئتمــان خــال العــام بنســبة 4.6٪، بينمــا منــا متوســط 
الودائــع بنســبة 3.4٪ فــي عــام 2018. وفــي الربــع األول مــن 
العــام، منــت املوجــودات بشــكل جيــد، ومــع ذلــك، تباطــأت وتيــرة 
النمــو  2-1(. ويعكــس هــذا  النمــو فــي بقيــة األشــهر )شــكل 
البطــيء فــي املوجــودات انخفــاض النمــو فــي االئتمــان خــال 
ــدو أن انخفــاض  ــرة مــن عــام 2018. ويب األشــهر التســعة األخي
االئتمــان فــي الربــع األخيــر، أدى إلــى انخفــاض الودائــع فــي 

نهايــة العــام.

بيانــات املعامــات بشــكل دوري. كمــا مت تعزيــز اجلهــود املنســقة 
ملكافحــة أنشــطة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب خــال العــام 

وبالتالــي، فــإن حتســن البيئــة التشــغيلية إلــى جانــب السياســات 
ــة  ــة أبقــت القطــاع املصرفــي فــي حال ــة الدقيق ــة الكلي التحوطي

جيــدة خــال عــام 2018.

فــي هــذا الفصــل، نناقــش التطــورات فــي القطــاع املصرفــي 
علــى  أنشــطته  ملخاطــر  تقييمــاً  ونقــدم  بالتفصيــل  التجــاري 
االقتصــاد احمللــي. ويشــمل التحليــل جميــع البنــوك التجاريــة 
الســبعة عشــر التــي تضــم ســتة بنــوك تقليديــة وأربعــة بنــوك 

للبنــوك األجنبيــة. فــروع  إســامية وســبعة 

2.1 Developments in Banking Sector

Banking sector assets averaged around QR1.38tn in 2018 
recording a substantial growth of around 5.6% though 
the pace of growth slowed over last year. The moderation 
of growth in assets over last year can be attributed to 
the decline in credit demanded by the public sector 
entities. Along with moderation in the size of the balance 
sheet, banking sector’s credit and deposits also grew at 
a slower pace. Average credit during the year grew by 
4.6% while average deposit grew by 3.4% in 2018. In 
the first quarter of the year, asset grew comfortably well, 
however, the pace of growth slowed in the rest of the 
months (Chart 2-1). This slow pace ofgrowth in assets is 
reflected by the lower growth in credit during the last 
nine months of 2018. Lower credit in the last quarter, 
appears to have triggered the decline in deposit towards 
the end of the year. 

large exposures etc. Off-site surveillance has also 
strengthened through collating higher frequency  
transactional data. Coordinated efforts to combat 
money laundering and terrorist financing activities are 
also strengthened during the year.

Thus, improved operative environment coupled with 
fine-tuned macro prudential policies kept the banking 
sector in good stead during 2018.

In this chapter, we discuss the developments in the 
commercial banking sector in detail and provide an 
assessment of risk of their operations in the domestic 
economy. The analysis includes all the 17 commercial 
banks comprising of six conventional banks, four 
Islamic banks and seven foreign bank branches.
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إلــى جانــب النمــو الضعيــف فــي حجــم املوجــودات واالئتمــان في 
القطــاع املصرفــي، ظــل عــدد حســابات االئتمــان فــي القطــاع 
املصرفــي فــي عــام 2018 ثابنــاً تقريبــاً. ومــع ذلــك، منــا عــدد 
ــى الرغــم مــن  حســابات الودائــع بشــكل جيــد بنحــو 4.6٪. عل
ــب  أن عــدد حســابات االئتمــان ظــل ضعيفــاً، فقــد أظهــر الطل
االئتمانــي اجلديــد مــن قطــاع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة 
واألفــراد مجتمعــن منــواً أعلــى مقارنــة بالعــام املاضــي. ورمبــا 
أدى التوجــه املســتمر نحــو تشــجيع بــدء األعمــال احلرة، وتطوير 
قطــاع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة إلــى زيــادة النمــو فــي 
عــدد حســابات االئتمــان مــن قبــل الشــركات الصغيــرة واألفــراد 

)إطــار 1-2(.

قطــاع  وصــول  وإمكانيــة  املالــي  الشــمول   :1-2 إطــار 
التمويــل إلــى  واملتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 

التحليــل التجريبــي يبــن أن الشــمول املالــي وزيــادة فــرص 
ــل ميكــن أن يدعــم النمــو االقتصــادي.  ــى التموي احلصــول عل
أكبــر  فــي  أنــه   )2018( الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويقــدر 
االقتصــادات املتقدمــة، ميكــن أن تــؤدي كل نقطــة مئويــة مــن 
التحســن فــي الشــمول املالــي إلــى زيــادة النمــو مبقــدار 0.09 
ــي أيضــاً  ــد الدول ــدوق النق ــة. وتشــير دراســة صن نقطــة مئوي
إلــى أن فائــدة النمــو فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن 
حيــث النمــو الســنوي للفــرد الواحــد تتــراوح بــن 0.3 إلــى 
0.7. ومــن أجــل زيــادة فوائــد الشــمول املالــي، تشــير الدراســة 
إلــى أنــه ينبغــي لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي التركيــز علــى 
تطــورات قطــاع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة. وتشــمل بعض 
التدابيــر الرئيســية لتعزيــز وصــول قطــاع الشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة إلــى التمويــل، تعزيــز اإلطــار الرقابــي بحيــث يتــم 
تشــجيع القطــاع املالــي علــى حتســن وصــول قطــاع الشــركات 

ــل. ــى التموي ــرة واملتوســطة إل الصغي

فــي  واملتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  تطويــر  تلقــى 
قطــر املزيــد مــن الدعــم بعــد احلصــار االقتصــادي. وقدمــت 
مبــادرات الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص التــي تهدف 
ــوب  ــوع االقتصــادي فــي البــاد الزخــم املطل ــق التن ــى حتقي إل
ــة مبســؤولية  ــك قطــر للتنمي ــف بن ــر هــذا القطــاع. وكل لتطوي
تطويــر ودعــم الشــركات الصغيــرة واملتوســطة فــي القطاعــات 
ــواع الدعــم املمكــن  ــة. وقــدم البنــك كل أن ــر الهيدروكربوني غي
فــي ظــل مجموعــة واســعة مــن املنتجــات واخلدمــات إلنشــاء 
مثــل هــذه الشــركات والترويــج لهــا، والتــي تشــمل توفير ســهولة 
الوصــول إلــى التمويــل. ولعبــت مبــادرة "النافــذة الواحــدة" التــي 
ــع التســهيات  ــى جمي ــح للمســتثمرين الوصــول الســريع إل تتي
الازمــة المتــاك مصنــع فــي غضــون 72 ســاعة، دوراً مهمــاً 
واملرافــق  التراخيــص  احملتملــون  املســتثمرون  يتلقــى  حيــث 
األخــرى مثــل قطــع األراضــي والتمويــل مــن خــال بنــك قطــر 

للتنميــة بســرعة كبيــرة.

البيانــات املتعلقــة بنمــو عــدد حســابات االئتمــان التــي فتحتهــا 
أنهــا  2018 تظهــر  الشــركات الصغيــرة واألفــراد فــي عــام 

Along with the subdued growth in banking sector assets 
and credit, the number of credit account with the banking 
sector in 2018 remained almost stagnant. However 
number of deposit account grew considerably well at 
around 4.6%. Even though, the number of credit account 
remained subdued, the new credit demand from SME 
sector and individual taken together showed higher growth 
over last year. Continuous thrust on    encouraging the 
entrepreneurships initiates and SME sector development 
might have resulted in the higher growth in number of credit 
account by the small business and individuals (Box 2-1).

Box 2-1: Financial Inclusion and SME Sector 
Access to Finance

Empirical analysis shows that financial inclusion and 
increased access to finance have potential to support 
the economic growth. IMF (2018) estimate that in 
high Advanced Economies, each percentage point 
improvement in financial inclusion can increase growth 
by 0.09 percentage points.  IMF study also notes 
that the growth benefit in GCC counties  in terms of 
annual per capita growth is anywhere between  0.3 to 
0.7. In order to further increase the financial inclusion 
benefits, the study notes that, GCC countries should 
focus on SME sector developments. Some of the key 
measures for enhancing the SME sector access to 
finance include, strengthening regulatory framework 
so that financial sector is encouraged to provide 
improved access to finance to the SME sector.   
  
Development of SME sector in Qatar received further 
boost after the economic embargo. The public 
private partnership initiatives by the government 
with an aim to achieve economic diversification in 
the country provided the required momentum for 
the development of the sector. QDB, was entrusted 
with the responsibility of developing and supporting 
SMEs in the non-hydrocarbons sector. QDB offered 
all kinds of possible support under a wide range of 
products and services, to establish and promote such 
businesses, which include providing easy access to 
financing. “Single window’ initiative, which allows 
investors quick access to all the needful facilities to 
own a factory within 72 hours played a significant 
role as the potential investors receive the licenses 
and other facilities such as land plots and financing 
though QDB very quickly.

Data on growth in number of credit account opened by 
Small Business and Individuals in 2018 bettered that 
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األفضــل منــواً مــن حســابات االئتمــان املفتوحــة لــدى القطــاع 
لقطــاع  إيجابــي  زخــم  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  املصرفــي. 

الشــركات الصغيــرة واملتوســطة فــي قطــر.

املالــي  للشــمول  واجلغرافــي  الدميوغرافــي  املقيــاس  ظــل 
املقــاس مــن خــال عــدد فــروع البنــوك وأجهــزة الصــراف 
اآللــي إلــى الســكان واملنطقــة ثابتــاً تقريبــاً فــي عــام 2018 
مقارنــًة بعــام 2017 )جــدول 2-1(. وأظهــرت أيضــاً املقاييــس 
ــي  ــي والوســاطة حتســينات ف األخــرى لعمــق القطــاع املصرف
اســتراتيجيات  تطويــر  ومــع   .)2-2 )شــكل  احلاليــة  الســنة 
مبتكــرة مبــا فــي ذلــك الرقمنــة والتقنيــات املاليــة، قــد يواصــل 
ــادة عمــق  ــي زي ــى العمــاء، وبالتال ــي الوصــول إل القطــاع املال

عمليــات الوســاطة املاليــة.

for the all credit account opened by the banking sector.   
This indicates existence of a positive momentum for 
the SME sector in Qatar.

Demographic and geographical measure of financial 
inclusion measured through the number of bank 
branches and ATMS to population and area remained 
almost constant in 2018 over 2017 (Table 2-1). Oher 
measures of banking sectors depth and intermediation 
also showed improvements in the current year (Chart 
2-2).With the development of innovative strategies 
including the digitalization and Fintech, financial 
sector may further reach out to the customers thereby 
increasing the depth of financial intermediation 
processes.

Table 2-1: Measures of Banking Sector’s Depth and Intermediation
جدول 2-1: مقاييس عمق القطاع املصرفي والوساطة

2016 2017 2018

 Branches      /’000
Population 0.09 0.09 0.09 الفروع لكل ألف نسمة

 Branches      /’000
Sq.Km 20 20 21 الفروع لكل ألف كم مربع 2

 ATM              /’000
Population 0.51 0.51 0.50 الصراف اآللي لكل ألف نسمة

 ATM              /’000
Sq.Km 117 117 116

الصراف اآللي لكل ألف كيلومتر 
مربع

All  
  جميع

Small Business and Individuals
األعمال الصغيرة واألفراد

Number of
Accounts

 عدد

احلسابات

Credit
Provided

اإلئتمان املمنوح 

Number of
Accounts

عدد 
احلسابات

Credit
Provided
اإلئتمان
املمنوح

Growth in %

2017 0.7 8.5 0.7 4.2

2018 0.0 3.2 0.9 3.2
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Chart 2-2:  Banking Sector Depth and Intermediation
الشكل 2-2 عمق للقطاع املصرفي والوساطة
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تشــير التحليــات املتعلــق بامليزانية العموميــة للقطاع املصرفي 
ــى قاعــدة  ــى أن االنخفــاض فــي منــو املوجــودات يســتند إل إل
ــرة منــو املوجــودات ملجموعــات  عريضــة. فقــد انخفضــت وتي
البنــوك الثاثــة فــي عــام 2018 )شــكل 2-3(. حيــث خفضــت 
كبيــر  بشــكل  العموميــة  ميزانيتهــا  األجنبيــة حجــم  البنــوك 
ــراً  خــال العــام املاضــي. وكان انخفــاض منــو املوجــودات كبي
ملجموعــة البنــوك التجاريــة عنــه لــدى البنــوك اإلســامية. 
ويوضــح التوزيــع التكــراري ملتوســط منــو املوجــودات، أن 12

بنــكاً ســجلت منــواً هامشــياً فــي املوجــودات )أقــل مــن ٪5( 
بينمــا ســجلت موجــودات البنــوك اخلمســة األخــرى منــو أعلــى 

مــن متوســط القطــاع املصرفــي )شــكل 4-2(.

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض وتيــرة منــو موجــودات البنــوك الثاثــة 
الرئيســية علــى مــدار العــام، إال أنهــا بقيــت أعلــى بــن مجموعــات 
البنــوك وكذلــك أعلــى مــن متوســط القطــاع املصرفــي. وبالتالــي، 
فقــد زاد تركيــز موجــودات القطــاع املصرفــي نحــو البنــوك الثاثة 

الكبرى.

جنبــاً إلــى جنــب مــع االنخفــاض فــي حجــم امليزانيــة العموميــة، 
انخفــض حجــم االئتمــان لــدى البنــوك األجنبيــة بشــكل كبيــر. كمــا 

Bank group wise analysis of the banking sector balance 
sheet indicate the decline in asset growth was broad 
based. The three bank groups’ pace of asset growth 
declined in 2018 (Chart 2-3). Foreign banks reduced 
their balance sheet size considerably over the last year. 
The decline in asset growth was significant for the 
commercial bank group over Islamic banks. Frequency 
distribution of average asset growth shows, 12 banks 
recorded only a marginal growth in asset (below 5%)  
while other 5 banks have recorded asset growth above 
the banking sector average (Chart 2-4). 

Even though pace of growth in assets of major three 
banks declined over the year, it remained highest among 
the bank groups as well as higher than the banking sector 
average. Thus, the concentration of assets of the banking 
sector has further increased towards major 3 banks.

Along with decline in balance sheet size, foreign banks 
credit offtake declined considerably. Deposit mobilized 

Chart 2-3: Bank Group Wise Growth in  Assets
شكل 2-3 منو املوجودات لدى مجموعات البنوك

Chart 2-4: Frequency Distribution of Asset Growth
شكل 2-4: التوزيع التكراري لنمو املوجودات
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إن الودائــع التــي حشــدتها هــذه املجموعــات املصرفيــة انخفضــت 
أيضــا علــى نفــس املنــوال. واســتمراراً الجتــاه العــام املاضــي، 
االئتمــان  فــي حجــم  مريحــاً  التقليديــة منــواً  البنــوك  ســجلت 
االئتمــان  كان  نفســه،  الوقــت  وفــي   .)2-2 )جــدول  والودائــع 

والودائــع لــدى مجموعــة البنــوك اإلســامية فــي حالــة ركــود.

علــى الرغــم مــن أن منــو املوجــودات املصرفيــة اإلســامية أقــل 
مــن منــو موجــودات البنــوك التقليديــة، فــإن إطــار املؤسســات 
املاليــة اإلســامية يتشــكل لتحقيــق قــدر أكبــر مــن االتســاق علــى 

مســتوى الســوق )إطــار 2-2(.

إطار 2-2: الفرص املصرفية اإلسالمية في املستقبل

ــة  ــك التقليدي ــة اإلســامية عــن تل مت فصــل املعامــات املصرفي
فــي عــام 2012 فــي محاولــة لتوفيــر مجــال متكافــئ للمؤسســات 
املصرفيــة املتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. وباســتثناء 
العامــن املاضيــن مــن انخفــاض النمــو فــي املوجــودات مقارنــة 
بنظرائهــا التقليديــن، حققــت البنــوك اإلســامية أداًء جيــداً فــي 
آخــر ســت ســنوات منــذ عــام 2012. وســجلت البنــوك اإلســامية 
معــدل منــو ســنوي مركــب قــدره 10.3٪ منــذ الفصــل بــن البنوك 
اإلســامية والبنــوك التقليديــة. وتأخــرت البنــوك التقليديــة عــن 

النمــو الســنوي بنســبة 9.8٪ خــال نفــس الفتــرة.

وفقاً لـ "تقرير التمويل اإلســامي في قطر 2018"1، فإن الســوق 
احملليــة مشــبعة والقيــود الرقابيــة علــى إقــراض املســتهلكن حتــد 
مــن احتمــاالت حتقيــق مزيــد مــن النمــو الســريع فــي اخلدمــات 
املصرفيــة اإلســامية. ونتيجــة لذلــك، تتطلــع البنــوك اإلســامية 
فــي  الناشــئة  اإلســامي  التمويــل  أســواق  فــي  التوســع  إلــى 
ــا ومواردهــا فــي  ــا االســتفادة مــن خبراته ــث ميكنه اخلــارج، حي
الســوق للحفــاظ علــى النمــو. كمــا يشــير التقريــر إلــى أن "البنــوك 
اإلســامية فــي قطــر تســعى وراء هــذه الفــرص االســتراتيجية، 
واململكــة  املغــرب  مثــل  الدوليــة  األســواق  فــي  للعمــل  وتســعى 
ــر  ــر غي ــب الكبي ــدة مــع الطل ــح أســواقاً جدي املتحــدة. وهــذا يفت
املســتغل علــى التمويــل اإلســامي ويوفــر تنويــع تكاليــف التمويــل 

للبنــك اإلســامي األم فــي قطــر ".

by these bank groups also declined on similar lines. 
Continuing last year’s trend, conventional banks registered 
comfortable credit and deposit growth (Table 2-2). At the 
same time Islamic bank group credit and deposit was 
almost stagnant.  

Even though Islamic banking asset growth  lags behind 
the growth in conventional banks assets, a framework 
of Islamic financial institutions are taking shape to 
achieve greater market-wide consistency (Box 2-2)

Box 2-2: Islamic Banking Opportunities Ahead

Islamic and conventional banking operations have 
segregated in 2012 in an effort to provide a level playing field 
for the Sharia’h compliant banking institutions.  Excluding 
last two years of lower growth in assets as compared to its 
Conventional peers, Islamic banks have performed well in 
the last 6 years since 2012.  Islamic banks have registered a 
Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of 10.3% since 
the segregation of Islamic business from the conventional 
banks.  Conventional banks lag behind at 9.8% annualized 
growth during the same period.

According to “Qatar Islamic Finance Report 2018”1 the 
domestic market is saturated and regulatory constraints on 
consumer lending limits the prospects for further fast-paced 
growth in Islamic banking. As a result, Islamic banks are looking 
to expand into nascent Islamic finance markets abroad, where 
they can leverage their market expertise and resources to 
maintain the growth.  The report also states, “Qatar’s Islamic 
banks are pursuing such strategic opportunities, seeking to 
operate in international markets such as Morocco and the UK. 
This opens new markets with significant untapped demand for 
Islamic finance and provides funding cost diversification to the 
parent Islamic bank in Qatar”.

Credit    االئتمان Deposit   الودائع

Islamic

اإلسالمية

Conventional

التقليدية

Foreign

 األجنبية

 Islamic
اإلسالمية

Conventional

التقليدية

 Foreign
األجنبية

2016 14.7 14.7 4.0 7.5 8.4 3.2

2017 7.6 14.0 -7.1 7.6 20.3 -7.7

2018 0.4 6.8 -13.2 -0.1 5.3 -10.1

Table 2-2: Bank Group wise Growth (Average) in Credit and Deposit
جدول 2-2: النمو املتوسط لالئتمان والودائع في مجموعات البنوك

Qatar Financial Center – 2018 11 مركز قطر للمال - 2018
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علــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، يظــل هيــكل حوكمــة الرقابــة 
الشــرعية للمصرفيــة اإلســامية غيــر مركــزي فــي الغالــب. فلدى 
كل بنــك إســامي هيئــة رقابــة شــرعية خاصــة بــه لإلشــراف 
للمبــادئ اإلســامية. وفــي  علــى معاماتــه وضمــان امتثالهــا 
هــذا الســياق، تبــذل اجلهــود بالفعــل لتوحيــد اإلطــار الرقابــي 
الشــرعي للقطــاع املصرفــي اإلســامي فــي قطــر. ويشــمل ذلــك 
إنشــاء هيئــة مركزيــة شــرعية لتحقيــق قــدر أكبــر مــن االتســاق 
واملصداقيــة علــى مســتوى الســوق فــي حوكمــة الشــريعة، مبــا 
يتماشــى مــع أفضــل املمارســات العامليــة. وبشــكل أدق، مت تكليــف 
الشــرعية  املبــادئ واملعاييــر  شــركة استشــارية مبهمــة إعــداد 
التــي حتكــم مختلــف املنتجــات واملعامــات املصرفيــة اإلســامية 

ــا. ــة الشــرعية عليه والرقاب

امليزانية املجمعة للبنوك - التطورات الهيكلية 2 .2

2. 2. 1 هيكل املوجودات ــ املطلوبات

ال يــزال االئتمــان يحتفــظ باجلــزء األكبــر مــن موجــودات القطــاع 
املصرفــي بنســبة تزيــد قليــًا عــن 66٪ مــن إجمالــي املوجــودات. 
وحتســنت حصــة النقــد بحوالــي 1.4 فــي املائــة بشــكل رئيســي 
نتيجــة تخفيــض حصــة ســندات األذونــات والســندات احلكوميــة 
التــي انخفضــت حصتهــا بنســبة 1.5 فــي املائــة. كمــا زاد القطــاع 
املصرفــي مــن موجوداتــه لــدى املؤسســات املاليــة األجنبيــة فــي 
العــام احلالــي. وفــي جانــب املطلوبــات، انخفضــت حصــة ودائــع 
العمــاء بشــكل كبيــر بنســبة 3.2 فــي املائــة، فــي حــن أن معظــم 
النقــص غطــى مبصــادر خارجيــة لألمــوال. وفقــاً لذلــك، ارتفعــت 
حصــة األمــوال مــن الفروع/املراكــز الرئيســية بنســبة 1.8 فــي 
املائــة، وزادت حصــة األمــوال مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة 

بنحــو 0.6 فــي املائــة.

Notwithstanding these developments, Sharia’h governance 
structure of the Islamic banking institutions remains mostly 
decentralized.  Individual banks have their own Sharia’h 
Supervisory Boards to oversee their operations and ensures 
their compliance with the Islamic principles.  In this context, 
efforts are already in place to harmonize the Sharia’h 
regularity framework for the Islamic banking sector in Qatar. 
This include, establishing a centralized Sharia’h supervisory 
body to achieve greater market-wide consistency and 
credibility in Sharia’h governance, in line with the best 
global practice. To be specific, a consultancy firm has been 
entrusted with the mandate of preparing Sharia’h principles 
and standards that govern the various Islamic banking 
products and transactions and the legal supervision thereof. 

2.2 Balance sheet  of Banking Sector - 
Structural Developments 

2.2.1 Asset- Liability Structure

Credit continue to hold the major share of the banking sector 
assets with slightly above 66% of the total assets. Share 
of cash in hand improved by around 1.4 per cent points 
mainly at the cost of reducing the share of T-Bills and Gov. 
Bonds whose share decline by 1.5 percent points. Banking 
sector has also increased their assets with foreign financial 
institution in the current year. On liability side, the share 
of customer deposit declined considerably by 3.2 per cent 
points, while majority of the shortfall is covered by external 
sources of funds. Accordingly, the share of funds  from 
branches/HO increased by 1.8 per cent points and share of 
funds from foreign financial institutions increased by around 
0.6 per cent points.

Chart 2-5: Sources and Uses of Funds in the Banking Sector - end December
شكل 2-5: مصادر واستخدامات األموال في القطاع املصرفي- نهاية ديسمبر
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اتســعت الفجــوة بــن الودائــع واالئتمــان فــي عــام 2018، ومت متويلهــا 
فــي الغالــب مــن خــال صافــي األمــوال التــي يتــم احلصــول عليهــا 
بــن  مــن   .)5-2 )شــكل  باخلــارج  الرئيســية  الفروع/املراكــز  مــن 
اخلاصــة  املوجــودات  ارتفعــت  لألمــوال،  األخــرى  االســتخدامات 
بالودائــع لــدى املؤسســات املاليــة األجنبيــة. ومت تخفيــض حصــة جميــع 
املكونــات األخــرى الســتخدامات األمــوال بحلــول نهايــة عــام 2018.

2. 2. 2 التوزيع القطاعي لالئتمان

منــا االئتمــان بنســبة 3.2٪ فــي نهايــة ديســمبر 2018. وتباطــأ النمــو 
علــى  الطلــب  انخفــض  وقــد  الســابق.  بالعــام  مقارنــة  كبيــر  بشــكل 
ــر وقــد كان هــو املســاهم  االئتمــان مــن القطــاع العــام فــي عــام التقري
ــة  ــة التشــغيل املتقلب ــح فــي خضــم بيئ ــي مري الرئيســي فــي منــو ائتمان
ــر. وانخفضــت  ــي عــام 2017 بشــكل كبي ــد احلصــار االقتصــادي ف بع
متطلبــات االئتمــان للقطــاع العــام بنســبة 6.7٪. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، تفــوق القطــاع اخلــاص بشــكل جيــد مــن خــال تســجيل منــو 
كبيــر بنســبة 13٪ )شــكل 2-6(. إن املبــادرات التــي اتخذتهــا احلكومــة 
لدفــع القطــاع اخلــاص مبــا فــي ذلــك سياســة الشــراكة بــن القطاعــن 
العــام واخلــاص، واملضــي قدمــاً فــي تنميــة قطــاع الشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة، والسياســات التــي تســتهدف حتقيــق االكتفــاء الذاتــي، ومــا 
إلــى ذلــك، قــد وفــرت الزخــم املطلــوب لنمــو ائتمــان القطــاع اخلــاص.  
وقــد خفضــت احلكومــة، التــي كانــت متتلــك حصــة كبيــرة )19.3٪( مــن 
االئتمــان املصرفــي فــي عــام 2017 االقتــراض احمللــي فــي عــام 2018
بنحــو 13.5٪. وقــد ســاهم هــذا التخفيــض الكبيــر فــي انخفــاض 
الطلــب علــى ائتمــان القطــاع العــام. وواصــل القطــاع املصرفــي احلــد 
مــن تعرضــه لغيــر املقيمــن. ووفقــاً لذلــك، انخفــض االئتمــان املمنــوح 

ــي 11٪ فــي عــام 2018.  ــر املقيمــن بحوال لغي

ونتيجــة انخفــاض الطلــب علــى االئتمــان مــن القطــاع العــام، انخفضــت 
حصتــه بنســبة 3.2 فــي املائــة )شــكل 2-7(. وزادت حصــة ائتمــان 
ــا انخفضــت حصــة  ــة بينم ــاط مئوي القطــاع اخلــاص بنحــو خمــس نق

ــة. ــي 1.4 نقطــة مئوي ــر املقيمــن بحوال االئتمــان لغي

Credit deposit gap widened in 2018, and is funded mostly 
by the net funds sourced from branches/HO of the banks 
(Chart 2-5). Among other uses of funds, share of assets 
“Placement of funds with foreign financial institutions” 
also increased. Share of all other components of uses of 
funds reduced by the end of 2018.  

2.2.2 Sectoral Distribution of Credit

Credit grew by 3.2% as at end December 2018. The growth 
decelerated considerably over the previous year. Credit 
demand from public sector which was the major contributor for 
a comfortable credit growth in the midst of volatile operating 
environment after the economic embargo in 2017, declined 
considerably in the current year. Public sector’s credit requirement 
reduced by 6.7%. On the contrary private sector triumphed well 
by recording a significant growth of 13% (Chart 2-6). Initiates 
taken by government to push the private sector including 
the Public Private Partnership (PPP) policy, drive on the SME 
sector development, policies targeted towards attaining self-
sufficiency, etc., might have provided the required momentum 
for private sector credit growth. Government, which holds a 
considerable share (19.3%) of bank credit in 2017, reduced its 
domestic borrowing in 2018 by around 13.5%. This considerable 
reduction in credit off take contributed to the decline in public 
sector credit demand. Banking sector has continued to reduce 
its exposure to the non-residents. Accordingly credit extended 
to non-residents declined by around 11% in 2018. 

Along with the decline in credit demand from public 
sector its share declined by 3.2 percent points (Chart 
2-7). The share of private sector credit increased by 5 
percentage points while that of Non-resident credit 
declined by around 1.4 percentage points.

Chart 2-7: Structure of Credit - end December
شكل 2-7: هيكل االئتمان بنهاية ديسمبر

Chart 2-6: Credit Growth- end December
شكل 2-6: منو االئتمان بنهاية ديسمبر
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مت تعديــل الطلــب علــى االئتمــان بالعمــات األجنبيــة منــذ ســبتمبر 
ــر مــن عــام 2018 )شــكل 8-2(.  ــع األخي ــى الرب 2017 واســتمر حت
اجتاهــاً  األجنبيــة  بالعمــات  االئتمــان  بــدأ  الرابــع،  الربــع  وفــي 
صعوديــاً ســاهمت بــه كيانــات القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص. وكان 
الطلــب علــى االئتمــان بالعمــات األجنبيــة مــن القطــاع اخلــاص أكثر 
وضوحــاً مــن الربــع الثانــي مــن عــام 2018 فصاعــداً. وأدى ارتفــاع 
الطلــب علــى االئتمــان بالعمــات األجنبيــة مــع نهايــة العــام إلــى منــو 
فــي نهايــة العــام بنســبة 8.4٪. وزاد ائتمــان القطــاع العــام بالعمــات 
األجنبيــة بنســبة 5.7٪ بينمــا زاد الطلــب عليــه مــن القطــاع اخلــاص 

بشــكل كبيــر بنحــو ٪34.6.

مــن ناحيــة أخــرى، تراجــع الطلــب علــى العملــة احملليــة مــن القطــاع 
ــع األول مــن عــام 2018 )شــكل 2-9(. وفــي الوقــت  ــام بعــد الرب الع
نفســه، أظهــر الطلــب علــى االئتمــان بالعملــة احملليــة مــن القطــاع 
اخلــاص اجتاهــاً تصاعديــاً فــي عــام 2018. ونتيجــة لذلــك، انخفــض 
ائتمــان القطــاع العــام بالعملــة احملليــة بنحــو 13٪ وزاد ائتمــان القطاع 

اخلــاص بهــا بنســبة 9٪ بنهايــة ديســمبر 2018.

ــرة لنمــو  ــة كبي ــة دفع ــة األجنبي ــان بالعمل ــى االئتم ــب عل وشــكل الطل
ــان  ــى االئتم ــب عل ــون الطل ــد ال يك ــك، ق ــع ذل ــان. وم ــي االئتم إجمال
بالعملــة األجنبيــة قــد أدى إلــى خلــق ودائــع بنفــس رصيــد العملــة 
األجنبيــة الــذي ميكــن اســتخدامه فــي ســداد فواتيــر االســتيراد 

األخــرى. والتحويــات 

فــي القطــاع العــام ، ســجل الطلــب علــى االئتمــان مــن املؤسســات 
مــن  الطلــب  انخفــض  بينمــا   ، إيجابيــاً  منــواً  فقــط  احلكوميــة 
املؤسســات شــبه احلكوميــة والســيادية بشــكل كبيــر )جــدول 3-2(. 
ــى االئتمــان مــن قطــاع  ــب عل وداخــل القطــاع اخلــاص ، ارتفــع الطل
»التجــارة العامــة« و »اخلدمــات« بشــكل كبيــر. فــي الوقــت نفســه 

ضعــف الطلــب علــى االئتمــان مــن »املقاولــن«.

قــد تــؤدي جهــود احلكومــات فــي تطويــر قطــاع الشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة إلــى زيــادة النمــو فــي االئتمــان لــكل مــن قطــاع "التجــارة 
العامــة" و "اخلدمــات". ورمبــا يكــون التنويــع االقتصــادي هــو احملــرك 

Demand for foreign currency (FC) credit moderated since 
September 2017 and it continued until the last quarter of 2018 
(Chart 2-8). In Q4, FC credit started an uptrend contributed by 
both public sector entities and private sector. The demand for 
FC credit from private sector was more pronounce from the 
second quarter of 2018 onwards. Higher demand in FC credit 
towards the end of the year resulted in a year-end growth 
of 8.4%. Public sector credit in FC increased by 5.7% while 
demand for FC from private sector increased exponentially by 
around 34.6%. 

On the other hand, demand for Local currency (LC) from public 
sector ebbed after the first quarter of 2018 (Chart 2-9). At the 
same time local currency credit demand from private sector 
have shown a liner uptrend in 2018.  Consequently, public 
sector credit in LC declined by around 13% and private sector 
credit in LC increased by 9% by the end December 2018.

Credit demand in FC provided a major push for the growth 
in overall credit. Credit demand in FC, however might not 
leads to deposit creation with the same multiplier effect 
as that of LC credit as a major portion of FC credit may 
be utilized for paying import bills and other remittances.

Among public sector, only the credit demand from 
government institutions recorded positive growth, 
while demand from semi government institutions and 
Sovereign declined considerably (Table 2-3). Within 
private sector, credit demand from “General Trade” and 
“Services” sector grew significantly high.  At the same 
time credit demand from “contractors” weakened.

Governments push in the development of SME sector 
might have resulted in higher growth in credit to both 
“General Trade” and “Services” sector. The economic 

Chart 2-9: Sector Wise  Trend in LC Credit
شكل 2-9: االجتاهات القطاعية لنمو االئتمان بالعملة احمللية

Chart 2-8: Sector Wise  Trend in FC Credit
شكل 2-8: االجتاهات القطاعية لنمو االئتمان بالعمالت األجنبية
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الــذي أدى إلــى النمــو فــي قطــاع اخلدمــات مبــا فــي ذلــك الضيافــة 
الدراســة  وكشــفت  ذلــك.  إلــى  ومــا  الطبيــة  والتعليــم واخلدمــات 
ســهولة  أن  حقيقــة  املصرفــي  لإلقــراض  الفصليــة  االســتقصائية 
شــروط اإلقــراض لائتمــان انخفضــت خــال العــام، علــى الرغــم مــن 
زيــادة الطلــب علــى االئتمــان )إطــار 2-3(. وقــد يــؤدي تطبيــق معيــار 
إعــداد التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 9 واملتطلبــات الرقابيــة األخــرى 
إلــى تشــديد شــروط اإلقــراض بحيــث يتــم تقليــل مخاطــر االئتمــان.

كان الطلــب علــى االئتمــان مــن القطــاع العقــاري محــدود النمــو. 
اإليجــارات  انخفــاض  وكذلــك  العقــارات  أســعار  فــي  الهبــوط  إن 
ــي  ــي ســاهمت ف ــل الت ــن العوام ــون م ــد يك ــن ق ــي العامــن املاضي ف
ــى  ــب عل ــع الطل ــان.  وارتف ــى االئتم ــب عل انخفــاض النمــو فــي الطل
االئتمــان لقطــاع العقــارات فــي الربــع األول مــن عــام 2018 وظــل 
مســتقراً إلــى حــد مــا كقيمــة مطلقــة فــي اجلــزء املتبقــي مــن العــام 
)شــكل 2-10(. وحتســن الطلــب علــى االئتمــان مــن قطاع االســتهاك 
بشــكل هامشــي علــى الرغــم مــن أنــه كان فــي مســتوى ضعيــف مــن 
حيــث مقارنتــه بالنمــو العــام فــي القطــاع اخلــاص. وحتســن الطلــب 
علــى االئتمــان فــي النصــف األول مــن العــام ثــم تباطــأ بعــد ذلــك 

)شــكل 11-2(.

diversification drive which resulted in progresses in 
services sector including hospitality, education, medical 
services etc., might have contributed to the higher 
growth in services sector credit.  Quarterly bank lending 
survey also revealed the fact that the easiness of the 
lending conditions for credit lowered during the year, 
even though demand for the credit increased (Box 2-3). 
Introduction of IFRS-9 standards and other regulatory 
requirements might have tightened the lending 
conditions so that the credit risk is minimized.

Credit demand from real estate sector was lackluster.  
Subdued growth in real estate prices as well as decline 
in rental prices in the last couple of years might have 
contributed to the lower growth in credit demand. 
Demand for credit for real estate sector grew in 
the first quarter of 2018 and remained more or less 
stable in absolute values in the remaining part of the 
year (Chart 2-10). Credit demand from consumption 
improved  marginally though it was at subdued level as 
compared to the overall growth in private sector. Credit 
demand improved in the first half of the year and then it 
decelerated (Chart 2-11).

 Dec - 2017

 ديسمبر -  2017

 Dec - 2018

ديسمبر -  2018

 Growth

النمو

Share

الحصة

Growth

النمو

Share

الحصة

 Public Sector 16.2 37.5 -6.7 33.9 القطاع العام   
    Government 26.6 19.3 -13.5 16.2 احلكومة 
Government Institution 4.9 16.0 1.4 15.8 املؤسسات احلكومية      
    Semi Govt. Institution 25.2 2.2 -6.7 2.0 املؤسسات شبه احلكومية
 Private Sector 6.4 52.6 13.0 57.6 القطاع اخلاص  
      Industry  6.4 1.8 -0.8 1.8 الصناعة
  General Trade  0.0 7.1 30.1 8.9 التجارة العامة   
      Services  10.9 8.7 49.0 12.5 اخلدمات
 Contractors  0.4 4.2 -6.9 3.8 املقاولون   
     Real Estate  13.2 16.2 1.7 16.0 العقارات
  Consumption  2.9 13.5 3.1 13.5 األفراد
 Other  -7.0 1.0 5.1 1.0 أخرى             
 Cross-border -5.1 9.9 -11.0 8.6 عبر احلدود    

Table 2-3: Economic Sector wise Distribution of Credit
جدول 2-3: توزيع االئتمان على القطاعات االقتصادية
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Box 2-3: Bank Lending Survey

Perceptions of senior loan officers concerning the 
changes in lending conditions and demand for 
loans are captured through the Bank Lending Survey 
conducted by QCB every quarter. The changes in the 
credit standards play a key role for understanding the 
participating banks’ lending behaviour. Perception for 
the previous quarter as well as expectations following 
survey period are sought from the senior loan officers 
through this survey. The reported figures are then 
represented by a diffusion index, which is a weighted 
net percentage difference between the positive and 
negative responses1 of the survey participants. The 
results of the surveys conducted over the past two 
years are presented below. 

It may be observed that easiness in lending conditions 
were improved during 2017 and it continued to till the 
first quarter of 2018.  Thereafter, the lending conditions 
remained at ease but at a lower level.  Conditions for 
approval of loans to household sector remained more 
stringent than that for enterprises.

إطار 2-3: مسح اإلقراض املصرفي

يتــم أخــذ تصــورات كبــار مســؤولي القــروض فيمــا يتعلــق بالتغيــرات 
فــي شــروط اإلقــراض والطلــب علــى القــروض مــن خــال مســح نشــاط 
املركــزي كل ثاثــة  الــذي يجريــه مصــرف قطــر  اإلقــراض املصرفــي 
أشــهر. تلعــب التغيــرات فــي معاييــر االئتمــان دوراً رئيســياً لفهــم ســلوك 
اإلقــراض لــدى البنــوك املشــاركة. ويتــم البحــث عــن التصــور فــي الربــع 
الســابق وكذلــك التوقعــات بعــد فتــرة املســح مــن كبــار موظفــي القــروض 
مــن خــال هــذا االســتطاع. ثــم يتــم متثيــل األرقــام التــي مت اإلبــاغ 
ــة الصافــي املرجــح بــن  ــل فــرق النســبة املئوي عنهــا بواســطة مؤشــر ميث
اإلجابــات اإليجابيــة والســلبية للمشــاركن فــي املســح 1. فيمــا يلــي نتائــج 
ــل  ــم متثي ــم يت ــن. ث ــت خــال العامــن املاضي ــي أجري االســتطاعات الت
عبــارة  وهــو   ، نشــر  بواســطة مؤشــر  عنهــا  اإلبــاغ  التــي مت  األرقــام 
ــة  ــن االســتجابات اإليجابي ــة الصافــي املرجــح ب عــن فــرق النســبة املئوي
ــج االســتطاعات  ــي نتائ والســلبية للمشــاركن فــي االســتطاع. فيمــا يل

ــن. ــن املاضي ــت خــال العام ــي أجري الت

مــن املاحــظ أن التحســن فــي شــروط اإلقــراض قــد حتســن خــال 
ــع األول مــن عــام 2018. بعــد ذلــك،  عــام 2017 واســتمر حتــى الرب
ظلــت شــروط اإلقــراض فــي حالــة مريحــة ولكــن عنــد مســتوى أدنــى. 
ظلــت شــروط املوافقــة علــى القــروض للقطــاع األســري أكثــر صرامــة 

مــن شــروط املؤسســات.

Indices Mar-
17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 املؤشرات

  Overall BLS Index 10.44 10.81 10.64 13.90 15.02 8.59 9.03 8.03 املؤشر العام

Index for Demand -3.11 -5.02 -4.07 0.00 -2.32 -1.12 0.00 3.17 املؤشر الطلب 

Index for Supply 17.21 18.73 17.99 20.85 23.69 13.45 13.55 10.46 املؤشر العرض 

 Current Situation Index 10.51 10.87 10.28 14.21 15.36 8.89 9.19 8.26 املؤشر الوضع الراهن 

Expectation Index 9.95 10.41 13.12 11.76 12.71 6.56 7.95 6.45 املؤشر التوقعات
1 A positive/negative value for the change in credit standards 

denotes a net easing / tightening of credit conditions. Similarly, 
a positive/negative value of the demand for loans reflects a net 
increase/decrease in the demand for loans.

١ تشير القيمة اإليجابية / السلبية للتغيير في معايير االئتمان إلى صافي تخفيف / تشديد 

شروط االئتمان. وبالمثل ، فإن القيمة اإليجابية / السلبية للطلب على القروض تعكس 
زيادة / نقصان صافي في الطلب على القروض.

Chart 2-11: Developments in Consumption Credit
شكل 2-11: التطورات في ائتمان االستهالك

Chart 2-10: Developments in Real Estate Credit
شكل 2-10: التطورات في ائتمان العقارات

١ تشير القيمة اإليجابية / السلبية للتغيير في معايير االئتمان إلى صافي تخفيف / تشديد 

شروط االئتمان. وبالمثل ، فإن القيمة اإليجابية / السلبية للطلب على القروض تعكس 
زيادة / نقصان صافي في الطلب على القروض.
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2. 2. 3  التوزيع القطاعي للودائع

لبعــض  انعكاســاً  املصرفــي  القطــاع  شــهد   ،2018 عــام  خــال 
تدفقــات الودائــع التــي تلقاهــا فــي عــام 2017 مــن كيانــات القطــاع 
العــام. علــى عكــس النمــو الكبيــر البالــغ حوالــي 69٪ فــي عــام 
2017، انخفضــت ودائــع القطــاع العــام بأكثــر مــن 10٪ )شــكل 
2-12(. وعــادت ودائــع القطــاع اخلــاص التــي عانــت مــن ضغــوط 
االنســحاب فــي األشــهر القليلــة األولــى مــن احلصــار إلــى طبيعتهــا 
بســرعة بحلــول نهايــة عــام 2017. ومــع ذلــك، لــم تســتطع احلفــاظ 
علــى هــذا االجتــاه؛ ففــي الربــع األول مــن عــام 2018، بــدأت فــي 
االنخفــاض حتــى نهايــة النصــف األول مــن الســنة. ومــع ذلــك ظلت 
ودائــع القطــاع اخلــاص مســتقرة فــي النصــف الثانــي مــن العــام. 
ــى العكــس مــن ذلــك، شــهدت الودائــع غيــر املقيمــة، بعــد أن  وعل
بدايــة  مــن  انتعاشــاً  فــور احلصــار،  مفاجئــاً  انســحاباً  شــهدت 
عــام 2018 )شــكل 2-13(. وكان هــذا االنتعــاش أكثــر اتســاعاً 
وتنوعــاً. واســتطاعت البنــوك تعبئــة الودائــع مــن الواليــات املتحــدة 

2.2.3 Sectoral Distribution of Deposit

During 2018, banking sector witnessed reversal of some 
the deposit flows it received in 2017 from public sector 
entities. On contrary to a significant growth of around 
69% in 2017, public sector deposit declined more than 
10% (Chart 2-12). Private sector deposit that experienced 
a withdrawal pressure in the first few months of embargo 
quickly returned to normalcy by end 2017. However, it 
could not keep the stride, and in the first quarter of 2018, 
it started declining until the end of first half of the year. 
Private sector deposits however remained stable in the 
second half of the year. On the contrary, non-resident 
deposits, after witnessing a sudden withdrawal immediately 
after the blockade, experienced a rebound from the 
beginning of 2018 (Chart 2-13). This rebound was broader 

املؤشــرات2  علــى  بنــاًء  للمســح  البــارزة  النتائــج  بعــض  يلــي  فيمــا 
الفصليــة:

ســهولة فــي شــروط االئتمــان التــي مت تخفيضهــا لــكل مــن قطــاع   •
املؤسســات وكذلــك قطــاع األســر املعيشــية كمــا ذكــرت البنــوك 
علــى  االئتمــان  ومعاييــر  االئتمــان  سياســات  تشــديد  بســبب 

القــروض. املوافقــة علــى 
زاد الطلــب علــى القــروض مــن قطــاع املؤسســات وقطــاع األســرة   •

ــام. ــي مــن الع خــال النصــف الثان
يشير مؤشر الوضع احلالي إلى تباطؤ اإلقراض.  •

ســجل مؤشــر التوقــع3 أيًضــا انخفاضــاً مقارنــًة بالعــام الســابق   •
ممــا يعنــي انخفــاض النمــو فــي اإلقــراض علــى املــدى القصيــر.

Some of the salient findings of survey based on the 
quarter-wise indices2 are summarized below:
• Ease in credit conditions lowered for both enterprises 

sector as well as household sector as reported by the 
banks due to tighter credit policies and credit standards 
on approval of loans.

• Demand for loans from both enterprises sector and the 
household sector during the second half of the year 
increased. 

• Current Situation Index points towards slowdown in 
lending. 

• The Expectation Index3 also recorded a decline 
compared to the previous year implying lower growth 
in lending in the short-term.

2 The index ranges from -100 to +100(-ve sign indicates tightening  
while +ve sign indicates easing)

3 This summarizes the perception of lending officers on credit supply 
& demand, and their expectations going forward.

2 يتراوح المؤشر من - ١00 إلى + ١00 )تشير اإلشارة السالبة إلى التشديد بينما تشير 

عالمة اإلشارة الموجبة إلى التخفيف(.

3 هذا يلخص تصور مسئولي اإلقراض على العرض والطلب على االئتمان ، وتوقعاتهم 

في المستقبل.

Chart- Movement of Major Bank Lending Indices Over Long Time
 الشكل: حركة مؤشرات اإلقراض الرئيسية للبنك على مدار فترة طويلة
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Chart 2-13: Movement in Sectoral Deposits
شكل 2-13: التحركات في الودائع القطاعية

Chart 2-12: Deposit Growth-End December
شكل 2-12: منو الودائع ــ نهاية ديسمبر

ودول أوروبــا وآســيا وتقليــل اعتمادهــا علــى دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي. وفقــاً لذلــك، تغيــر توزيــع هيــكل الودائــع مــع انخفــاض 
ــع مــن  ــادة حصــة الودائ ــام مــع زي ــع مــن القطــاع الع ــز الودائ تركي

غيــر املقيمــن )شــكل 14-2(.

مــع نهايــة ديســمبر 2018، انخفضــت الودائــع بالعمــات احملليــة 
بنســبة 6.7٪ مقارنــة بنمــو قــدره 6.2٪ فــي عــام 2017. تــوزع 
ــى مــدار  ــة فــي الغالــب عل ــة احمللي ــع العمل االنخفــاض فــي ودائ
العــام )شــكل 2-15( علــى الرغــم مــن أن أرقــام نهايــة الفصــول 
أظهــرت بعــض التحســن. وأظهــر التوزيــع القطاعــي للودائــع 
ــاً فــي ودائــع القطــاع العــام عنــد  ــة احملليــة تراجعــأ هادئ بالعمل
حوالــي 20.3٪ بينمــا حتســنت ودائــع العملــة احملليــة من القطاع 
اخلــاص، علــى الرغــم مــن ذلــك بشــكل هامشــي. فــي الوقــت 
نفســه، ســجلت ودائــع العمــات األجنبيــة منــواً ملحوظــاً ولكــن 
مبعــدل أقــل خــال العــام. أظهــرت ودائــع العمــات األجنبيــة 
بعــض التقلبــات فــي الربــع األول مــن العــام، ومــع ذلــك فقــد 
تعــززت بعــد ذلــك. وقــد ســاهمت الزيــادة فــي ودائــع العمــات 
األجنبيــة فقــط فــي الودائــع غيــر املقيمــة فــي حــن انخفضــت 
تلــك الودائــع مــن القطاعــن العــام واخلــاص. وكان االنخفــاض 
فــي ودائــع القطــاع اخلــاص أكثــر وضوحــاً بحوالــي 13٪ فــي 
حــن أن انخفــاض الودائــع بالعمــات األجنبيــة مــن القطــاع 

العــام لــم يكــن كبيــراً.

based and highly diversified. Banks could mobilize deposits 
from US, European and Asian countries and reduced 
their dependence on the GCC countries. Accordingly, 
the distribution of deposit structure changed with lower 
concentration of deposit from public sector while increase 
in share of deposits from non-residents (Chart 2-14). 

As at end of December 2018, LC deposits declined by 
6.7% as compared to a growth of 6.2% in 2017. The 
decline in LC deposits mostly spread across the year (Chart 
2-15) even though quarter end figures showed some 
pickups. Sectoral distribution of LC deposits showed, 
decline in  public sector deposit was quiet significant 
at around 20.3% while LC deposits from private sector 
improved, though marginally. At the same time, Foreign 
Currency (FC) deposit recorded significant growth 
but at a lower magnitude during the year. FC deposits 
showed some volatility in the first quarter of the year, 
however strengthened thereafter. Increase in FC deposit 
was contributed solely by Non-resident deposits while 
FC deposits from both public as well as private sector 
declined. Decline in FC deposit from private sector was 
more pronounce at around 13% while the decline in FC 
deposits from public sector was not so significant.  

Chart 2-11

Chart 2-12

Chart 2-13
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Chart 2-15:  LC Deposit V/s FC Deposit
شكل 2-15: ودائع العملة احمللية مقابل الودائع بالعمالت األجنبية

Chart 2-14: Deposit Structure- end December
Chart 2-14شكل 2-14: هيكل الودائع بنهاية ديسمبر

Chart 2-15

Chart 2-16
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2. 2. 4  السيولة في القطاع املصرفي

علــى الرغــم مــن اتســاع فجــوة الودائــع االئتمانيــة فــي عــام 
2018، حتســنت ســيولة جانــب املوجــودات فــي القطــاع املصرفي 
مــع زيــادة صيانــة الســيولة األوليــة 1. خــال العــام احلالــي، بلــغ 
متوســط معــدل الســيولة األوليــة نحــو 26.9 مليــار ريــال مقارنــة 
بنحــو 15.8 مليــار ريــال فــي العــام الســابق )شــكل 16-2(. 
ظلــت نســبة املوجــودات الســائلة 2 عاليــة اجلــودة إلــى إجمالــي 

املوجــودات مســتقرة طــوال العــام.

2.2.4 Liquidity in the Banking Sector

Even though credit deposit gap widened in 2018, 
banking sector’s asset side liquidity improved with higher 
maintenance Primary liquidity1. During the current year, 
the primary liquidity average around QR 26.9 billion as 
compared to QR 15.8 billion in the previous year (Chart 
2-16). Ratio of High Quality Liquid Assets2 (HQLA) to total 
assets remained stable throughout the year.

1 Sum of cash, QMR deposit and excess reserve
2 Primary liquidity plus Required Reserve and T Bills/Bonds

١ مجموع النقد وودائع سوق النقد القطري وفائض األرصدة االحتياطية

2 السيولية األولية  + االحتياطي اإللزامي وأذونات الخزانة والسندات  

Chart 2-17: Banking Sector Liability Side Liquidity
شكل 2-17:  سيولة مطلوبات القطاع املصرفي

Chart 2-16: Banking Sector Asset Side Liquidity
شكل 2-16: سيولة موجودات  القطاع املصرفي
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ــاد  ــادة اعتم ــى زي ــع العمــاء إل ــاض ودائ ــات، أدى انخف ــب املطلوب ــي جان ف
البنــوك علــى األمــوال اخلارجيــة. ومــع ذلــك، مت تغطيــة معظــم النقــص فــي 
الودائــع مــن األمــوال التــي مت احلصــول عليهــا مــن فــروع البنوك/املراكــز 
ــة.  ــا مســتقرة فــي الطبيع ــي هــي فــي معظمه الرئيســية فــي اخلــارج، والت
ــى  ــزام املمــول أيضــاً عل ــكل االســتحقاق لالت ــر هي ــك، تغي ــى ذل عــاوة عل
املــدى الطويــل فــي الســنتن األخيرتــن بعــد احلصــار )جــدول 2-4(. وفقــاً 
لذلــك، انخفضــت حصــة االلتزامــات قصيــرة األجــل )حتــى ســنة واحــدة( 

بنســبة 12.2 فــي املائــة منــذ مايــو 2017.

On liability side, decline in customer deposits leads to banks 
increasing their dependence on external funds. Major.  However, 
most of the shortfall in deposit was covered from the funds sourced 
from banks branches/head offices abroad, which are mostly stable in 
nature. Moreover, the maturity structure of the funded liability also 
changed towards long-term in the last 2 years after the embargo 
(Table 2-4). Accordingly, share of short-term (upto 1year) funded 
liability reduced by 12.2 per cent points since May 2017.  
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2. 3  التطورات في البنود خارج امليزانية العمومية

تخلــق األنشــطة خــارج امليزانيــة العموميــة مصــدراً بديــًا إليــرادات 
ــة  الرســوم للقطــاع املصرفــي، وقــد انخفضــت هــذه األنشــطة فــي نهاي
ديســمبر 2018 مقارنة بالعام الســابق. وتراجعت األنشــطة املســجلة في 
جميــع مجموعــات البنــوك. ومــع ذلــك، ارتفعــت عقــود املشــتقات، الــذي 
يحتفــظ بحصــة كبيــرة مــن األنشــطة خــارج امليزانيــة العموميــة، فــي 
عــام 2018.  وعلــى الرغــم مــن أن حصــة املوجــودات املــدارة هــي األقــل 
فقــد حققــت زيــادة كبيــرة بنســبة 37.1٪ )جــدول 2-5(. وانخفضــت 
االلتزامــات العرضيــة بشــكل عــام، ومعظمهــا خطابــات الضمــان، لكنهــا 
حتســنت بشــكل كبيــر ملجموعــات البنــوك اإلســامية. وقــد حتســنت 
االلتزامــات اخلاصــة بخطــوط االئتمــان غيــر املســتغلة لــدى البنــوك 
اإلســامية أيضــاً. وتســتمر مجموعــة البنــوك األجنبيــة فــي االحتفــاظ 
بنصيــب أكبــر مــن األنشــطة خــارج امليزانيــة بــن مجموعــات البنــوك.

2.3 Developments in Off-Balance Sheet 
Exposure

Off Balance Sheet (OBS), activities generate an alternative source 
of fee income for the banking sector. OBS activities declined as at 
end December 2018 over previous year. The decline in the activities 
recorded across all the bank groups. Nonetheless, derivative 
contract, which holds the major share of off-balance sheet activities, 
increased in 2018. Assets under management, though its share is 
the lowest increased substantially by 37.1% (Table 2-5). Contingent 
liabilities, majority of which is Letter of Guarantee, declined over all, 
but improved substantially for Islamic bank groups. Commitments, 
whichare mostly of unutilized line of credit also improved for Islamic 
banks. Foreign bank group continue to hold a larger share of OBS 
activities among the bank groups. 

Major Funded Liability
المطلوبات الممولة الرئيسية

Major Earning Assets
 الموجودات الرئيسية المدرة للدخل  

May-17 Dec-17 Dec-18 May-17 Dec-17 Dec-18

Up to 6 Months  71.0 71.3 65.1 27.2 26.9 31.0 حتى 6 شهور

>6 M to 12 Months  17.2 11.0 10.9 4.9 5.8 4.7 أكثر من 6 شهر إلى 12 شهر

>1 Year to 2 Years 5.8 10.2 14.4 13.5 19.8 10.0 أكثر من سنة إلى سنتني                         

>2 Years    6.0 7.5 9.6 54.4 47.4 54.3 أكثر من سنتني

Table 2-4 – Maturity Structure of Major Assets and Liabilities
 جدول 2-4 هيكل استحقااق املوجودات واملطلوبات الرئيسية

Table 2-5:  Bank Group Wise Growth in Off Balance Sheet Activities
  جدول 2-5: النمو في األنشطة خارج امليزانية ملجموعات البنوك

Growth (%) 
النمو 

Share (%) 
الحصة 

All
الجميع

IB
اإلسالمية

CB
التقليدية

FB
األجنبية

All
الجميع

IB
اإلسالمية

CB
التقليدية

FB
األجنبية

 Contingent Liabilities -2.2 7.8 -3.4 -9.6 14.5 13.2 12.1 97.9 املطلوبات احملتملة   

 Commitments -17.1 16.4 -26.0 -2.5 7.2 6.2 6.6 35.1 التعهدات       

Assets Under  Management 37.1 37.1 1.1 0.0 1.5 0.0 املوجودات حتت اإلدارة

 Derivative Contracts 2.7 -31.8 12.6 -38.2 16.7 7.1 19.7 22.6 عقود املشتقات  

Total Off-Balance Sheet -2.7 -5.2 -0.3 -14.0 39.5 26.4 39.9 155.6 اإلجمالي
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2. 4  االنكشاف عبر احلدود

منــت موجــودات القطــاع املصرفــي خــارج قطــر بعــد انخفــاض ملحــوظ 
فــي عــام 2017 فــي أعقــاب احلصــار. ومــع ذلــك، تغيــر توزيــع املوجودات 
خــارج قطــر حيــث خفضــت البنــوك االئتمــان املمنوح لغيــر املقيمن بينما 
زادت موجوداتهــا لــدى املؤسســات املاليــة. كمــا حتســنت االســتثمارات 
خــارج قطــر فــي عــام 2018 وإن كان ذلــك بشــكل هامشــي. ونتيجــة 
لذلــك، اجتهــت البنــوك أكثــر نحــو املوجــودات الســائلة، حيــث أن جــزء 
كبيــر مــن املوجــودات مــع املؤسســات املاليــة ذات طبيعــة قصيــرة األجــل.

مــن ناحيــة أخــرى، انتعشــت مطلوبــات القطــاع املصرفــي خــارج 
قطــر بقــوة بعــد انخفــاض كبيــر فــي عــام 2017. والتحســينات فــي 
زادت جميــع  النطــاق حيــث  واســعة  املصرفــي  القطــاع  مطلوبــات 
مكونــات املطلوبــات خــارج قطــر بشــكل كبيــر. وكمــا لوحــظ فــي 
وقــت ســابق، فــإن االنتعــاش فــي الودائــع غيــر املقيمــة يوفــر زخمــاً 
للنمــو، بينمــا حتســن الهــدوء فــي عمليــات اإلقــراض واالقتــراض مــن 
املؤسســات املاليــة األجنبيــة. تعكــس هــذه الزيــادة فــي املطلوبــات 
املمولــة مــن خــارج قطــر ثقــة املســتثمرين واملؤسســات املاليــة الدوليــة 
فــي القطــاع املصرفــي القطــري. وتــؤدي الزيــادة فــي االلتزامــات 
خــارج قطــر إلــى زيــادة حصــة فئــة املطلوبــات مــن 26.5٪ فــي عــام 

2017 إلــى 30.5٪ فــي عــام 2018.

2.4 Cross Border Exposure

Banking sector’s assets outside Qatar grew after a considerable 
decline observed in 2017 in the aftermath of embargo. However, 
the distribution of cross border assets changed where as, banks 
reduced their credit with nonresidents while increasing their assets 
with financial institutions. Cross border investments also improved 
in 2018 albeit marginally. Consequently, banks have moved more 
towards liquid assets, since a major portion of assets with financial 
institutions are of short-term in nature.

On the other hand, cross border liabilities of the banking 
sector rebounded strongly after a significant decline in 2017.  
The improvement in banking sector liabilities is broad based 
where all the components of cross-border liabilities increased 
substantially. As noted earlier rebound in non-resident deposits 
provided the growth momentum while placements and 
borrowings from the foreign financial institutions also improved 
quiet substantially. This increase in funded liabilities from 
outside Qatar reflects confidence of the international investors 
and financial institutions in the Qatari banking sector. The 
increase in cross-border liabilities leads to an increase in the 
share of this liability class from 26.5% in 2017 to 30.5 in 2018.

 

 

Share to Total Banking Sector 
Asset

الحصة إلى إجمالي موجودات القطاع 
المصرفي   

2018 Growth 
(Y-o-Y)

النمو السنوي في 
Dec-16عام 2018

ديسمبر 
16

Dec-17
ديسمبر
17 

Dec-18
ديسمبر  

 18

 Total Cross-Border Assets 21.5 16.9 16.5 1.1 إجمالي املوجودات عبر احلدود

 1. Cross-Border Credit 7.6 6.6 5.7 -11.0 1 االئتمان عبر احلدود  

 2. Assets with Foreign Financial
Institutions

6.5 3.0 4.2 41.8 2. املوجودات لدى املؤسسات املالية األجنبية       

 3. Cross-Border Investments 4.6 4.3 4.2 0.6 3. االستثمارات عبر احلدود      

Total Cross-Border Liabilities 32.8 26.5 30.9 21.0 إجمالي املطلوبات عبر احلدود

1. Cross-Border Deposit 13.4 10.1 11.9 23.3 1. الودائع عبر احلدود        

2. Liabilities to FFI 8.9 8.1 8.7 11.3 2. املطلوبات للمؤسسات املالية األجنبية  

3. Other External Borrowings 3.8 3.6 3.8 8.1 3. قروض خارجية أخرى        

Table 2-6: Distribution of Cross-Border Assets
جدول 2-6: توزيع املوجودات عبر احلدود
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تظهــر البيانــات املتعلقــة بالتوزيــع اجلغرافــي للموجــودات خــارج قطــر مــن 
البنــوك احملليــة أنهــا زادت مــن حجمهــا بحوالي 2٪. وتركــزت هذه الزيادة 
فقــط فــي البلــدان األوروبيــة، فــي حــن انخفضت املوجودات لــدى املناطق 
األخــرى. ومــن بــن املناطــق اجلغرافيــة، انخفضــت املوجــودات لــدى دول 
ــاً. وزادت املوجــودات لــدى  مجلــس التعــاون اخلليجــي بنســبة 18٪ تقريب
املنطقــة األوروبيــة بشــكل كبيــر بنســبة 32٪. وفقــاً لذلــك، ارتفعــت حصــة 
موجــودات البنــوك احملليــة لــدى أوروبــا مــن 30.1٪ فــي عــام 2017 إلــى 
38.7٪ فــي عــام 2018 )شــكل 2-18(. وانخفضــت حصــة املوجــودات 
لــدى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بحوالــي 4 فــي املائــة. ومــن بــن 
فئــة املوجــودات املختلفــة، انخفــض االئتمــان بنســبة أكثــر وبحوالــي ٪11، 
وســاهم فــي ذلــك بشــكل رئيســي انخفــاض االئتمــان املقــدم لــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي )20٪( والبلــدان األخــرى )24 ٪(. ومــع ذلــك، زاد 
االئتمــان املقــدم للمنطقــة األوروبيــة بنســبة 21٪. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، زادت املوجــودات فــي املؤسســات املاليــة بنســبة 43٪ بدعــم مــن منــو 
ــدى  ــة. وانخفضــت املوجــودات ل ــر بنســبة 88٪ فــي املنطقــة األوروبي كبي
ــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة  املؤسســات املالي
ــا بشــكل كبيــر خــال العــام. كمــا منــت  الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
ااملوجــودات االســتثمارية بنســبة 3٪ نتيجــة منــو املوجــودات االســتثمارية 
ــا بنســبة 20٪، وانخفــاض  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

املوجــودات االســتثمارية األخــرى.

فــي جانــب املطلوبــات، زادت مطلوبــات البنــوك احملليــة خارج قطر 
بشــكل كبيــر بنحــو 22٪ فــي عــام 2018. باســتثناء منطقــة دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي، وزادت املطلوبــات جتــاه جميــع املناطــق 
األخــرى. وزادت املطلوبــات جتــاه املنطقــة األوروبيــة بنســبة ٪40 
ــدول األخــرى" بنســبة ٪21.  ــات جتــاه "ال ــي حــن زادت املطلوب ف
وبالتالــي، ارتفعــت حصــة املنطقــة األوروبيــة مــن 48.6٪ فــي 
عــام 2017 إلــى 56.2٪ فــي عــام 2018. وانخفضــت املطلوبــات 
ــر  ــي عــام التقري ــى 11٪ ف ــاون اخلليجــي إل ــس التع ــة مجل مبنطق
مــن 18.8٪ فــي عــام 2017 )شــكل 2-19(.  وقــد زادت ودائــع 
العمــاء مــن املنطقــة األوروبيــة بنســبة 56٪. وبلغــت الزيــادة مــن 
منطقــة أمريــكا الشــمالية 32٪ بينمــا ارتفعــت مــن "بلــدان أخــرى" 
العمــاء فقــط مــن  بنســبة 39٪. وكان االنخفــاض فــي ودائــع 
منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي )29٪( ألســباب واضحــة. 

Data on geographical distribution of cross border assets from 
domestic banks shows they haveincreased theirasset outside Qatar 
by around 2%. This increase was solely concentrated in European 
countries, while assets with other regions have declined.  Among 
the geographical region, assets with GCC region declined the most 
by around 18%. Assets with European region increased significantly 
by 32%. Accordingly, the share of domestic banks assets with 
Europe increased from 30.1% in 2017 to 38.7% in 2018 (Chart 
2-18). Share of Assets in GCC countries have reduced by around 4 
percent points. Among the various asset class, credit declined the 
most by 11%, contributed mainly by decline of credit provided to 
GCC countries (20%) and “other countries (24%). However, credit 
provided to European region increased by 21%. On the contrary 
assets with financial institutions increased by 43% supported 
by a substantial growth of 88% to European region.  Assets with 
financial institution in GCC region and other MENA region declined 
considerably during the year.  Investment asset grew by 3% on 
account of 20% growth in investment assets in other MENA region. 
In all other region investment assets declined. 

On liability side, domestic banks liability to outside 
Qatar increased heavily by around 22% in 2018. Except 
for GCC region, liability to all other region increased. 
Liability with European region increased the most 
by 40% while liability to “Other Countries”increased 
by 21%. Consequently, the share of European 
region increased from 48.6% in 2017 to 56.2% in 
2018. Liabilities to GCC region declined to 11% in 
the current year from 18.8% in 2017 (Chart 2-19). 
Customer deposits from European region increased 
by 56%. Increase from N. American region was 
another 32% while from “Other countries” it increased 
by 39%. Decline in customer deposits was only from 

Chart 2-19 : Geographical Distribution of Cross Border Liabilities-Domestic Banks

شكل 2-19: التوزيع اجلغرافي ملطلوبات البنوك احمللية عبر احلدود
Chart 2-18 : Geographical Distribution of Cross Border Asset-Domestic Banks

شكل 2-18: التوزيع اجلغرافي ملوجودات البنوك احمللية عبر احلدود   
Chart 2-19 
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وزادت املطلوبــات اخلاصــة باملؤسســات املاليــة بنســبة 13٪ وجــاء 
معظمهــا مــن قبــل املؤسســات املاليــة مــن املنطقــة األوروبيــة. وعلى 
ــة  ــن املؤسســات املالي ــات م ــك، انخفضــت املطلوب ــن ذل العكــس م

ــة بلغــت ٪37. اخلليجيــة بنســبة هائل

2. 5  الدخل والنفقات والربحية

فــي عــام 2018، رفــع بنــك االحتيــاط الفيدرالــي ســعر الفائدة أربع 
مــرات ممــا أدى إلــى زيــادة تراكميــة قدرهــا 100 نقطــة أســاس. 
وبعــد هــذه الزيــادة مــن بنــك االحتيــاط الفيدرالــي، قــام مصــرف 
قطــر املركــزي أيضــاً بزيــادة ســعر فائــدة اإليــداع مبقــدار 100 
نقطــة أســاس علــى النحــو املفصــل فــي الفصــل األول. ورمبــا أدى 
هــذا إلــى زيــادة عامــة فــي ســيناريو ســعر الفائــدة فــي االقتصــاد 
احمللــي. ومنــت إيــرادات الفوائــد فــي القطــاع املصرفــي بنســبة 
16٪ فــي عــام التقريــر. وميكــن تأكيــد جــزء مــن هــذه الزيــادة علــى 
ســيناريو ســعر الفائــدة األعلــى فــي االقتصــاد احمللــي علــى النحــو 

املذكــور أعــاه.

كمــا ســجلت جميــع مكونــات الدخــل األخــرى منــواً، ممــا ســهل 
ــي الدخــل  ــي إجمال ــر ف ــق منــو كبي ــى القطــاع املصرفــي حتقي عل
)جــدول 2-7(. وكان النمــو الكبيــر فــي إيــرادات الفوائــد وإيــرادات 
االســتثمار مــن العوامــل الرئيســية لنمــو إجمالــي الدخــل. تبعــاً 

ــات الدخــل. ــن مكون ــك، فقــد زادت حصتهمــا ب لذل

إن ســيناريو ارتفاع ســعر الفائدة على مســتوى العالم قد يؤدي 
ــد  ــراض. وقــد منــت مصاريــف الفوائ ــى ارتفــاع تكلفــة االقت إل
فــي القطــاع املصرفــي بشــكل كبيــر فــي عــام 2018 وبنســبة 
31.3٪. وســاعد انخفــاض املصاريــف اإلداريــة واملخصصــات 
ــى تغطيــة هــذه النفقــات املتزايــدة إلــى  بالقطــاع املصرفــي عل
حــد مــا. بشــكل عــام، ارتفــع إجمالــي املصاريــف بنســبة ٪18 
وهــو أعلــى بشــكل طفيــف مــن منــو إجمالــي الدخــل. وفقــاً 
ــى مــن النمــو  ــك، ارتفــع صافــي الدخــل بنســبة 9.6٪ أعل لذل

املســجل فــي عــام 2017.

the GCC region (29%) for obvious reasons. Liabilities 
to financial institutions increased by 13% and mostly 
contributed by financial institution from the European 
region.  Liabilities to GCC financial institutions on the 
contrary declined by a whopping 37%.

2.5 Income, Expense and Profitability

In 2018, US fed increased the policy rate four time 
leading to a cumulative increase of 100 basis points 
(bps). Following Fed rates, QCB also increased its 
policy rate (QMRD) by 100 bps as detailed in Chapter 
1. This might have led to a general increase in interest 
rate scenario in the domestic economy. Banking 
sector’s interest income grew by 16% in the current 
year. A part of this increase could be corroborated 
to the higher interest rate scenario in the domestic 
economy as mentioned above.

All other components of income also registered growth, 
which facilitated the banking sector to post significant 
growth in total income (Table 2-7).Considerable 
growth in interest income and investment income 
were the major contributors for the growth in total 
income. Accordingly, their share increased among the 
components of income.

Higher interest rate scenario globally might have 
resulted in higher cost of borrowing. Banking sector’s 
interest expense grew considerably in 2018 by 31.3%. 
Decline in administrative expenses and provision 
helped the banking sector to cover this increased 
expense to some extent. Overall, the total expenses 
grew by 18% slightly higher the growth in total income. 
Accordingly, the net income grow by 9.6% higher than 
the growth recorded in 2017.



69

Qatar’s Banking Sector Developments

Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  

البنــوك  ملجموعــات  الفوائد/العوائــد  حصــة  اســتمرت 
اإلســامية فــي االرتفــاع رغــم انخفاضهــا بشــكل هامشــي فــي 
عــام 2018. وفــي حالــة البنــوك التقليديــة، زاد تركيــز الدخــل 
مــن الفوائــد بينمــا انخفــض الدخــل مــن العموالت/الرســوم 
ــع بتدفــق دخــل  ــة تتمت ــوك األجنبي ــزال البن خــال العــام. وال ت
أكثــر تنوعــاً حيــث يبلــغ دخلهــا مــن الفوائــد حوالــي 64٪، فــي 
حــن أن القطــاع املصرفــي عمومــاً لديــه حصــة 86٪ خــال 

عــام 2018 )شــكل 20-2(.

ملحــوظ  بشــكل  حصتهــا  زادت  الفائــدة  نفقــات  زيــادة  ومــع 
بنســبة 6.2 فــي املئــة. وزادت حصــة كل مــن مجموعــات البنــوك 
مــن  الفوائــد  مصاريــف  مــن  التقليديــة  والبنــوك  اإلســامية 
ــوك  ــد البن ــف فوائ ــف، بينمــا انخفضــت مصاري ــي املصاري إجمال

.)21-2 )شــكل  األجنبيــة 

وبالتــوازي مــع منــو صافــي الدخــل، حتســن العائــد علــى متوســط 
املوجــودات، وإن كان بشــكل هامشــي مــن 1.51٪ فــي عــام 2017 
إلــى 1.56٪ فــي عــام 2018. ومــع ذلــك، انخفــض هامــش صافــي 
الفائــدة7 بشــكل هامشــي 7 مــن 1.88٪ إلــى 1.83٪ بســبب ارتفــاع 

وتيــرة الزيــادة فــي مصروفــات الفوائــد.

٧ مقاسة كصافي دخل الفائدة * ١00 / متوسط الموجودات

Share of interest/return income for the Islamic banks groups 
continue to remain high though it reduced marginally in 
2018. In case of conventional banks, concentration of income 
from interest increased while income from commission/fees 
reduced during the year. Foreign banks  continue to have 
a more diversified income flow where as their income from 
interest is around 64% while the  banking sector overall has 
a share of 86% during 2018 (Chart 2-20).

With increase in interest expense its share increased 
considerably by 6.2 percent points. Both the Islamic 
banks groups and conventional banks share of interest 
expense in the overall expense increase while foreign 
banks interest expense reduced (Chart 2-21).

In tandem with the growth in net income Return on 
average Assets (RoAA) improved albeit marginally 
from 1.51% in 2017 to 1.56% in 2018. However Net 
interest margin7 (NIM) declined marginally from 1.88% 
to 1.83% due to higher pace increase in interest 
expense. 

Item

Share
الحصة

Growth
النمو

2017البند   2018 2018 / 2017

 Total Income 100 100 15.2 إجمالي الدخل       

 Interest Income   85.4 86.0 16.0    دخل الفائدة  

 Investment Income   1.2 1.4 29.5    دخل االستثمارات    

 Forex Income   2.9 2.8 9.2    دخل جتارة العمات   

 Commission Received   8.9 8.1 5.9    دخل العمات املستلمة

                   Others   1.6 1.7 22.5    أخرى

 Total Expense 100 100 18.5 إجمالي النفقات         

  Interest Expense   62.3 69.0 31.3    نفقات الفوائد  املدفوعة  

General & Administrative Expense   20.8 17.6 -0.1    النفقات اإلدارية والعمومية          

 Provisions for Loans   11.7 8.6 -12.5    نفقات املخصصات   

 Commission Paid   2.5 2.4 11.4    العموالت املدفوعة     

 Others   2.7 2.4 6.7    أخرى               

 Net Income   9.6 صافي الدخل

Table 2-7: Developments in Income and Expense (%)
 جدول 2-7: التطورات في الدخل والنفقات )%( 

7 Measured as Net Interest Income* 100/ Average Assets
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Chart 2-21: Distribution of Expense 

شكل 2-21: توزيع النفقات
Chart 2-20: Distribution of Income  

شكل 2-20: توزيع الدخل

Chart 2-21

Chart 2-22
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2. 6  تقييم املخاطر واختبارات الضغط

احلصــار  بعــد  باخلطــر  الشــعور  نتيجــة  الناشــئة  املخــاوف  إن 
القطــاع  وعــاد   .2018 عــام  فــي  بالكامــل  انتهــت  قــد  مباشــرة 
ــة عــام 2017 ــول نهاي ــاد" بحل ــى وضــع "العمــل كاملعت املصرفــي إل
النظــرة  تقييــم  اإليجابيــة  املشــاعر  هــذه  يعــزز  وممــا  نفســه. 
املســتقرة مــن قبــل وكاالت التصنيــف االئتمانــي بحلــول منتصــف 
الــدروس  علــى  القائــم  املصرفــي  القطــاع  وعــزز   .2018 عــام 
املســتفادة مــن احلصــار االقتصــادي هيــكل التمويــل. وبالنظــر 
إلــى أن وتيــرة منــو الودائــع احملليــة أقــل مــن وتيــرة منــو االئتمــان 
بســبب مجموعــة متنوعــة مــن األســباب مبــا فــي ذلــك التحويــات، 
واالئتمــان ألغــراض االســتيراد، تعــن علــى القطــاع املصرفــي 
الفجــوة مــن خــال مصــادر األمــوال اخلارجيــة،  تغطيــة هــذه 
وبــدالً مــن االعتمــاد علــى املــوارد قصيــرة األجــل واملتقلبــة مــن 
اخلــارج، ركــز القطــاع علــى املــوارد املســتقرة والطويلــة األجــل. كما 
حتســنت ثقــة املؤسســات املاليــة األجنبيــة واملســتثمرين اآلخريــن 
ــي  ــو ف ــن النم ــا يتضــح م ــام كم ــي خــال الع ــي القطــاع املصرف ف
املصــادر اخلارجيــة لألمــوال. لقــد اســتوعب القطــاع املصرفــي 
االنخفــاض فــي الودائــع غيــر املقيمــة مــن دول احلصــار، حيــث 
مت تغطيــة معظــم هــذا االنخفــاض بتدفــق إضافــي للودائــع غيــر 
املقيمــة مــن الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة واآلســيوية. كمــا 
ــة  ــوك متنوع ــدى البن ــة ل ــر املقيم ــع غي ــإن الودائ ــا ســابقاً، ف ذكرن
بشــكل جيــد مــع فتــرة اســتحقاق أعلــى تقلــل مــن مخاطــر التقلبــات 
والســحب. عــاوة علــى ذلــك، عــززت البنــوك خططهــا وقدراتهــا 

الطارئــة لرعايــة الظــروف العصيبــة.

ومــع ارتفــاع أســعار النفــط، ظلــت الســيولة فــي القطــاع املصرفــي 
مســتقرة طــوال العــام ممــا قلــل مــن مخاطــر الســيولة. علــى الرغــم 
مــن تضييــق ظــروف الســوق العامليــة خــال العــام، إال أن القطــاع 
ميكنــه إدارة تكلفــة االقتــراض املتزايــدة دون الســماح بــأي تأثيــر 
علــى ربحيتهــا. ونحــو الربــع األخيــر، حتســن توافــر رأس املــال 
التنظيمــي أيضــاً ممــا ســمح للقطــاع باحلفــاظ علــى فائــض كافــي 

لتغطيــة أيــة مخاطــر ائتمانيــة غيــر مبــررة.

2.6 Assessment of Risk & Stress Testing

Concerns about increased risk sentiments immediately after 
the blockade has completely removed in 2018. Banking sector 
returned to “business as usual” mode by end 2017 itself. These 
positive sentiments are augmented by assessment of stable 
outlook by credit rating agencies by mid-2018. Banking sector 
based on the lessons learned from the economic embargo 
have strengthened their funding structure. Considering the 
fact that the pace of domestic deposit growth is lower than 
the pace of credit growth due to variety of reasons including 
remittance, credit for import purposes, banking sector has to 
cover the wedge through external source of funds. Instead of 
short-term and volatile funds from abroad, the sector focused 
on stable and long-term funds. Foreign financial institutions 
and other investors’ confidence in the banking sector has 
also improved considerably during the year as reflected by 
the growth in external sources of funds. The deposit outflows 
from non-resident deposits from blockade countries were well 
absorbed by the banking sector. Most of these decline has been 
covered by additional inflow of non-resident deposits from 
U.S., European and Asian countries. As noted earlier, the non-
resident deposits with banks are well diversified and with higher 
duration of maturity reducing the volatility and withdrawal risks.
Moreover banks have strengthened their contingency plans 
and capabilities to take care of stressful conditions.

With firming up of oil prices, liquidity in the banking 
sector remained stable throughout the year reducing 
the risk from liquidity. Though, global market conditions 
tightened during the course of the year, the sector could 
manage to contain the increased cost of borrowing 
without allowing any dent in their profitability. Towards 
the last quarter, availability of regulatory capital also 
improved which allowed the sector to keep sufficient 
cushion for any unwarranted credit risk.
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ويقــوم مصــرف قطــر املركــزي مــن جانبــه بتقوية األنظمــة الرقابية 
واإلشــرافية بشــكل مســتمر لضمــان بقــاء النظــام املالــي مرنــاً مبــا 
يكفــي ملواجهــة التحديــات غيــر املتوقعــة. وخــال العــام، مت تطبيــق 
معيــار إعــداد التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 9 لتطويــر إطــار رقابــي 
ميكــن أن يســاعد مصــرف قطــر املركــزي فــي أنشــطته اإلشــرافية 

ورقابــة القطــاع املصرفــي )إطــار 2 - 4(.

يتــم إجــراء حتليــل مقطعــي ملســتويات   ، التاليــة  فــي األقســام 
املصرفــي. القطــاع  فــي  املخاطــر 

إطار 2-4: معيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم 9

فــي عــام 2017، أصــدر مصــرف قطــر املركــزي إرشــادات حــول 
تطبيــق معيــار إعــداد التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 9، لتحــل محــل 
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39، جلميــع البنــوك التقليديــة عنــد 
إعــداد بياناتهــا املاليــة. وتعــن علــى البنــوك اإلســامية اعتمــاد 
نفــس املعاييــر حلــن توفــر املتطلبــات املقابلــة فــي معاييــر احملاســبة 
مــن ينايــر  واملراجعــة اإلســامية. وبــدء تطبيــق املعيــار اعتبــاراً 
2018؛ بحيــث يتــم تطبيقــه علــى تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة 
ــب  ــة. كمــا طل ــوك التقليدي ــة ومشــتقاتها فــي البن ــات املالي واملطلوب
مــن البنــوك اإلســامية تطبيــق املعيــار احملاســبي املقابــل رقــم 30 
ــوك اإلســامية،  ــة للبن ــة احملاســبة واملراجع ــد صــدوره مــن هيئ بع
بالبنــوك  املطبــق   9 رقــم  للمعيــار  كبيــر  حــد  إلــى  وهــو مماثــل 
التقليديــة، وســيتم تطبيــق مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة 
بشــكل موحــد مــن قبــل البنــوك التقليديــة والبنــوك اإلســامية 
علــى عــدة مســتويات، أي علــى مســتوى البنــك داخــل قطــر، وعلــى 

ــه داخــل وخــارج قطــر.  ــك ومجموعت مســتوى البن

وعنــد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 واملعيــار املقابــل 
لــه للبنــوك اإلســامية، يتعــن علــى البنــوك اعتمــاد منــوذج خســائر 
االئتمــان املتوقعــة لاعتــراف بخســائر انخفــاض قيمــة املوجــودات 
املاليــة. وســيتم تطبيــق هــذا النمــوذج علــى التســهيات االئتمانيــة 
واالســتثمار فــي أدوات الديــن والصكــوك املقاســة بالتكلفــة املطفــأة، 
واالســتثمار فــي أدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
إيــرادات شــاملة أخــرى، وجميــع االلتزامــات االئتمانيــة األخــرى 
التــي ال تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح واخلســائر، 
وعقــود الضمــان املالــي التــي يطبــق عليهــا املعيــار الدولــي للتقاريــر 
معيــار  نطــاق  فــي  تدخــل  التــي  التأجيــر  ومديونيــات   ،9 املاليــة 
ذمم  وجميــع  التجاريــة،  املدينــة  والــذمم   17 الدولــي  احملاســبة 
ــة  ــاء التعرضــات االئتماني ــم إعف ــل اإلســامي. ويت منتجــات التموي
حلكومــة قطــر ممثلــة فــي وزارة املاليــة ومصــرف قطــر املركــزي مــن 

ــق النمــوذج. تطبي

ويســتند االعتــراف باخلســائر املتوقعــة للموجــودات االئتمانيــة إلــى 
تصنيــف هــذه املوجــودات فــي ثاثــة منــاذج. يتضمــن النمــوذج األول 
لــم  والتــي  بهــا  االعتــراف  بدايــة  االئتمانيــة عنــد  املوجــودات  منهــا 
تتعــرض لزيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األول 
بهــا، ويتــم االعتــراف باخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لهــذا النمــوذج 

QCB on its part has been continuously strengthening 
the regulatory and supervisory systems to ensure 
that the financial system remains resilient enough to 
address unforeseen challenges. During the year IFRS-
9 standards has implemented to develop a regulatory 
framework that can assist QCB in its supervision and 
monitoring activities of the banking sector (Box 2- 4).
 
In the following sections, a cross sectional analysis of 
the risk levels in the banking sector is made.

Box 2-4: International Financial Reporting Standards 9

In 2017, QCB had issued guidelines on implementing 
the IFRS9 Standards, replacing IAS 39, to all the 
conventional banks in preparing their financial 
statements. Islamic banks are required to adopt the 
same standards where requirements of the AAOIFI 
are not available. The application of the standard was 
effective from January 2018. The standard is applied to 
conventional bank’s classification and measurement of 
financial assets, financial liabilities and derivatives. In 
case of the classification and measurement for Islamic 
Banks, they continue to apply AAOFI standards, 
except in the areas where AAOIFI standards are not 
applicable. The expected credit losses(ECL) will be 
applied uniformly by the conventional banks and 
Islamic banks at levels, viz., at bank’s level inside 
Qatar, at the level of each branches outside Qatar, and 
each subsidiary inside or outside Qatar and then on a 
consolidated basis.

On the application of IFRS 9 and the corresponding 
standard for Islamic banks, banks are required to adopt 
ECL model for the recognition of impairment losses on 
financial assets. The ECL will be applied to credit facilities 
and investment in debt instruments and sukuk measured 
at amortized cost, investment in debt instruments 
measured at FV through other comprehensive income, 
all credit commitments not measured at FV through 
P&L, financial guarantee contracts to which IFRS 9 is 
applied, lease receivables that are within the scope of 
IAS 17 and trade receivables, and all receivable from 
Islamic finance products.  Credit exposures to the 
Government of Qatar, represented by the MOF and 
QCB are exempted from the application of ECL.

Credit impairment recognition are based on a three-
stage approach. Under Stage 1, where the financial 
asset not having a significant increase in credit risk, 
the ECL will be based on the 12-month probability 
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بتقديــر احتمــال التعثــر ملــدة 12 شــهراً. أمــا النمــوذج الثانــي فيتضمــن 
مخاطــر  فــي  كبيــرة  لزيــادة  تعرضــت  التــي  االئتمانيــة  املوجــودات 
االئتمــان منــذ االعتــراف األول بهــا ولكــن ال يوجــد دليــل موضوعــي 
علــى انخفــاض قيمتهــا، ويتــم االعتــراف باخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة 
فــي هــذا النمــوذج بتقديــر احتمــال التعثــر لكامــل عمــر االئتمــان. 
ويتضمــن النمــوذج الثالــث املوجــودات االئتمانيــة التــي يوجــد دليــل 
موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة وفقــاً 
للمؤشــرات احملــددة فــي تعليمــات مصــرف قطــر املركــزي. وبينمــا 
تعتبــر املوجــودات بالنموذجــن األول والثانــي موجــودات منتظمــة؛ فــإن 
ــر منتظمــة. وحــدد  ــر موجــودات غي ــث تعتب املوجــودات بالنمــوذج الثال
مصــرف قطــر املركــزي بعــض متطلبــات اإلفصــاح بشــأن عــرض منــوذج 
خســائر االئتمــان املتوقعــة وحتركاتــه خــال الفتــرة املاليــة ومــا إلــى 
ذلــك، كمــا يجــب أيضــاً اإلفصــاح عــن متطلبــات احلوكمــة لامتثــال 

ملتطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9.

ويتوخــى مــن التنفيــذ الناجــح للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
املاليــة 9 أن تــدار وظائــف التمويــل وإدارة املخاطــر بشــكل مناســب 

ــة. ــات منــوذج خســائر االئتمــان املتوقع حلســاب متطلب

of default. Under Stage 2, the asset is performing 
but with a significant increase in credit risk since 
initial recognition with a lifetime ECL or probability 
of default. Stage 3 includes a financial asset that 
have objective evidence of impairment and in non-
performing at the reporting date in accordance with 
the indicators specified in QCB instructions. For these 
assets lifetime ECL is recognized. Stage 1 & 2 will be 
treated as performing and Stage 3 will be determined 
as Non-performing. QCB has specified certain 
disclosure requirements like the presentation of ECL 
and its movements, provisions etc., Governance 
requirements for complying with IFRS 9 requirements 
are also to be listed. 

Successful implementation of IFRS 9 envisages that the 
finance and risk management functions are appropriately 
administered to calculate the ECL requirements.

2. 6. 1 مؤشر االستقرار املصرفي

املخاطــر  مســتوى  الشــهري  املصرفــي8  االســتقرار  مؤشــر  يوضــح 
اإلجمالــي فــي القطــاع املصرفــي، ويعتبــر مســتوى املخاطــر فــي العــام 
احلالــي فــي املتوســط   أقــل مــن املســتوى املقــاس خــال عــام 2017 
)شــكل 2-22(. فــي معظــم األشــهر فــي عــام 2018، ظــل املؤشــر أقــل 
مــن املتوســط   علــى الرغــم مــن ارتفاعــه بشــكل طفيــف فــي نهايــة 
العــام. وقــد ســاهم هــذا فــي الغالــب فــي االرتفــاع الهامشــي فــي نســبة 
القــروض غيــر املنتظمــة مقارنــة بالعــام املاضــي. ومــع تطبيــق املعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 9، أصبحــت عمليــة حتديــد البنــوك 
للقــروض املتأخــرة أكثــر وضوحــاً، وهــو مــا قــد يكــون الســبب فــي 

ــام املاضــي. ــة بالع ــر املنتظمــة مقارن ــاع نســبة القــروض غي ارتف

تصــور خريطــة اســتقرار البنــك التحليــات للمؤشــرات الفرعيــة 
الســيولة  مؤشــر  باســتثناء  العــام،  نهايــة  بيانــات  علــى  بنــاًء 
والهشاشــة، وســجلت جميــع املؤشــرات األخــرى قيمــة أقــل كمــا في 
نهايــة ديســمبر 2018 )شــكل 2-23(. ونظــراً النخفــاض التكلفــة 
اإلداريــة، كان مؤشــر عــدم الكفــاءة هــو األدنــى فــي عــام 2018 
علــى مــدار العامــن املاضيــن. ومســتويات رأس املــال األعلــى فــي 
نهايــة ديســمبر 2018، وحتســن مؤشــر ســامة القطــاع املصرفــي. 
كمــا انخفــض مؤشــر الربحيــة مقارنــًة بالعامــن املاضيــن، ويرجــع 
ذلــك أساســاً إلــى منــو أعلــى فــي صافــي الربــح فــي عــام 2018.

8 The risk index constructed based on five risk factors in the banking 
sector including soundness, fragility, liquidity, profitability and 
inefficiency.

2.6.1 Banking Stability Index

Aggregate risk level in the banking sector measured through 
Monthly Banking Stability Index (BSI)8 shows, on an average the 
risk level in current year is  lower than that measured during 
2017(Chart 2-22). In most of the months in 2018 BSI remained 
below the average even though it increased slightly towards 
the end of the year. This is mostly contributed to the marginally 
higher in Non-performing loan ratio over last year. With the 
implementation of IFRS-9 standards banks identification of 
delinquent loans become streamlined. This might have led to 
reporting higher NPL ratios over last year. 

Bank Stability Map which depicts the Sub-indices wise analysis 
based on the end of year data shows, except for liquidity and 
fragility index, all other indices recorded lower value as at end 
December 2018 (Chart 2-23). Owing to lower administrative 
cost, the inefficiency index was lowest in 2018 over the last 
two years. Higher capital levels as at end December 2018, 
improved banking sector’s soundness index. Profitability index 
is also lower as compared to last two years, mainly on account 
of higher growth in net profit in 2018.

8 يتكون مؤشر المخاطر بناًء على خمسة عوامل مخاطرة في القطاع المصرفي بما في 

ذلك السالمة،الهشاشة، السيولة، والربحية وعدم الكفاءة.
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توفــر مؤشــرات االســتقرار املالــي مزيــداً مــن املدخــات للتغييــرات فــي 
بيانــات املخاطــر فــي القطــاع املصرفــي. وقــد اســتمرت معــدالت كفايــة 
رأس املــال فــي االرتفــاع فــي عــام التقريــر أيضــاً )جــدول 2-7( ممــا 
يعكــس تبنــي مصــرف قطــر املركــزي فــي تعليماتــه التنفيذيــة ألفضــل 
املمارســات الدوليــة. إن مســتوى رأس املــال املرتفــع للقطــاع املصرفــي 
يهيــئ البنــوك لتحمــل نقــاط الضعــف غيــر املتوقعــة ومواصلــة تقــدمي 
االئتمــان للتنميــة االقتصاديــة. ومــع ذلــك، أظهــرت نســبة الرافعــة 
املاليــة انخفاضــاً هامشــياً ممــا يشــير إلــى انخفــاض وتيــرة منــو رأس 

املــال جنبــاً إلــى جنــب مــع منــو املوجــودات.

ــار  ــر املنتظمــة )بعــد تطبيــق املعي ــادة نســبة القــروض غي وتعكــس زي
الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 9( حتســناً فــي االعتــراف 
الصحيــح بالقــروض ذات املشــاكل وقــت حدوثهــا، وبالتالــي، ارتفعــت 
نســبة صافــي القــروض غيــر املنتظمــة إلــى رأس املــال أيضــاً خــال 
العــام. إن تغطيــة املخصصــات للقــروض غيــر املنتظمــة تشــير إلــى أن 

غالبيــة هــذه القــروض هــي فــي بدايــة اجلنــوح.

حتســنت ربحيــة القطــاع املصرفــي كمــا لوحــظ مــن ارتفــاع معــدالت 
العائــد علــى املوجــودات والعائــد علــى حقــوق امللكيــة مقارنــة بالعــام 
املاضــي. كمــا حتســن العائــد على متوســط   املوجودات بشــكل هامشــي 
بينمــا كانــت الزيــادة فــي العائــد علــى حقــوق امللكيــة كبيــرة. ومــع ذلــك، 
وفــي ضــوء الزيــادة فــي تكلفــة االقتــراض، انخفــض هامــش الفائــدة 
املقــاس مــن خــال صافــي دخــل الفوائــد إلــى إجمالــي الدخــل. وفــي 
الوقــت نفســه، ميكــن للقطــاع املصرفــي تخفيــض نفقاتــه األخــرى 

وبالتالــي حتســن نســب كفاءتــه.

كما لوحظ في وقت سابق فإن السيولة كما في نهاية ديسمبر 2018 
حتسنت بشكل ملحوظ. وأظهرت السيولة في جانب املوجودات التي 
املوجودات  إجمالي  إلى  السائلة  املوجودات  خال  من  قياسها  مت 
من  السحب  مخاطر  الحتواء  املتاحة  السيولة  حتسنت  كما  حتسناً. 

االلتزامات قصيرة األجل بشكل كبير خال العام احلالي.

Financial stability indicators (FSIs) provide further input to the 
changes in risk profile of the banking sector. Capital adequacy 
ratios have continued to rally in the current year also (Table 2-7) 
reflecting QCB’s well planned implementation of international 
best practices. Higher capital level of the banking sector 
equip the banks to withstand unforeseen vulnerabilities and 
to continue provide credit for the economic development. 
However, the leverage ratio showed marginal decline indicating 
lower pace of growth in capital in tandem with growth in asset.

NPL ratio increased reflecting improvements in timely and 
proper recognition of problem loans with the introduction of 
IFR-9 standards. Consequently, net NPLs to capital ratio also 
increased during the year. Coverage of NPL to the provision 
moderated indicating majority of the delinquent loans are of 
first stage of delinquency.

Profitability of the banking sector improved as observed 
from higher RoAA and RoE over last year. Return on average 
assets improved marginally while the increase in return on 
equity was substantial. However, in view of increase in cost 
of borrowing, Interest Margin measured through net interest 
income to gross income ratio declined. At the same time 
banking sector could reduce their other expenses thereby 
improving their efficiency ratios.

As noted earlier liquidity as at end December 2018 improved 
considerably. Asset side Liquidity measured through liquid 
asset to total assets showed improvements. Liquidity available 
to contain the withdrawal risk from short-term liability also 
improved considerably during the current year. 

Chart 2-23: Banking Stability Map 

شكل 2-23: خريطة االستقرار املالي
Chart  2-22: Monthly Banking Stability Index

شكل 2-22: املؤشر الشهري لالستقرار املصرفي
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إن تصــورات القطــاع املصرفــي فيمــا يتعلــق مبواطــن الضعــف 
ــى  ــؤدي إل ــي، ت ــى القطــاع املال ــر عل ــن أن تؤث ــي ميك ــة الت احملتمل
صياغــة سياســة االســتقرار املالــي. لهــذا الغــرض، مت إجــراء 
مســح إدراك املخاطــر بــن البنــوك العاملــة محليــاً 9 اخلاضعــة 
ــواردة،  ــردود ال ــى ال ــة مصــرف قطــر املركــزي. واســتناداً إل لرقاب
ــة وتصورهــا حــول  ــات القطاعــات املصرفي ــل توقع ــع التحلي يجم
احلالــي  والعــام   ،)2018( املاضــي  العــام  فــي  اخلطــر  عوامــل 
)2019( والعــام املقبــل )2020(. النتائــج الرئيســية للمســح مبينــة 

أدنــاه: )إطــار 5-2(.

إطار 2-5: مسح تصور املخاطر - 2019

ــر أن الثقــة فــي اســتقرار النظــام املصرفــي  أفــادت التقاري
قــد ازدادت فــي عــام 2018. وقــد رأى ثلثــا املجيبــن أن 
هــذه الثقــة قــد زادت بينمــا أجــاب الباقــون بــأن ثقتهــم 
فــي النظــام املصرفــي الشــامل ظلــت كمــا هــي. يبــدو أن 
نظــرة املجيبــن إلــى االئتمــان العــام والســيولة ومخاطــر 
الســوق تختلــف. رأى حوالــي 80٪ مــن البنــوك أن مخاطــر 
االئتمــان اإلجماليــة فــي عــام 2018 زادت وفقــاً لتصورهــم. 
ومــع ذلــك، فــإن 50٪ مــن املجيبــن يشــعرون أن مخاطــر 
االئتمــان إمــا أن تنخفــض أو تظــل كمــا هــي فــي عــام 2019. 
فيمــا يتعلــق مبخاطــر الســيولة، أشــار أكثــر مــن ثاثــة أربــاع 
املجيبــن إلــى أن مســتويات املخاطــرة زادت فــي عــام 2018، 
ولكــن فــي عــام 2019 تتوقــع الغالبيــة أن مخاطــر الســيولة 
أن  يبــدو  نفســه،  الوقــت  فــي  نفســها.  تظــل  أو  تنخفــض 
مخاطــر الســوق قــد انخفضــت أو بقيــت كمــا هــي فــي رأي 

9 including Qatar Development Bank9

The banking sector’s perceptions regarding the potential 
vulnerabilities that can affect the financial sector provide 
leads to financial stability policy formulation. For the 
purpose, a Risk Perception Survey (RPS) was conducted 
among the among domestically operating banks9  under 
the jurisdiction of QCB. Based on the received responses, 
the analysis collates the banking sectors’ expectations and 
perception about the risk factors in the last year (2018), 
current year (2019) and the year ahead (2020). The major 
findings of the survey are depicted below: (Box 2-5).

Box 2-5:  Risk Perception Survey- 2019

Confidence in the stability of the banking system 
reported to have increased in 2018. Two third 
respondents opined that confidence increased while 
the rest responded that their confidence in the overall 
banking system remained the same. The perception of 
the respondents on overall credit, liquidity and market 
risk appears to differ. Around 80% of the respondent 
banks opined that overall credit risk in 2018 increased 
according to their perception. However 50% of the 
respondent feels the credit risk either decrease or 
remain the same in 2019. On liquidity risk more than 
three fourth respondent indicated that the risk levels 
increased in 2018, but in 2019 majority expect the 
liquidity risk will either decline or remain the same. At 

9 يشمل بنك قطر للتنمية

 FS- Core Indicator 2016 2017 2018 مؤشرات االستقرار المالي الرئيسية                               

                           Capital Adequacy Ratio 15.76 16.23 17.60 مؤشر كفاية رأس املال  

Regulatory Tier 1 Capital to RWA 15.57 16.11 16.83
رأس املال األساسي بالشريحة األولى إلى املوجودات املرجحة 

للمخاطر

 Common Equity Tier 1/Risk Weighted Assets 12.48 13.12 12.66
فئة األسهم العادية بالشريحة األولى إلى املوجودات املرجحة 

للمخاطر
     Capital to Assets 10.69 10.70 10.11 رأس املال إلى املوجودات                                     

 Net NPL to Capital 1.67 1.65 3.0 صافي القروض غير لعاملة إلى رأس املال                     

 NPL Ratio 1.33 1.57 1.88 نسبة صافي القروض غير العاملة                                            

NPL-Provision to NPL 79.88 83.23 75.77
مخصصات صافي القروض غير العاملة إلى صافي القروض 

غير العاملة
 RoAA 1.67 1.54 1.60 العائد على متوسط املوجودات                                                            

 RoE 14.49 13.87 15.30 العائد على حقوق املساهمني                                                          

 Interest Margin to Gross Income 75.13 78.12 76.97 هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل             

 Non- Interest Expense to Gross Income 28.78 26.76 25.88 املصروفات غير الفائدة إلى إجمالي الدخل   

 Liquidity Assets to Total Assets 29.57 28.18 29.11 املوجودات السائلة  إلى إجمالي املوجودات       

  Liquid Assets to Short Term Liabilities 54.69 54.23 62.65 املوجودات السائلة إلى املطلوبات قصيرة األجل

Table 2-8: Financial Stability Core Indicators
جدول 2-8: مؤشرات االستقرار املالي الرئيسية
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غالبيــة املجيبــن. ومــن املتوقــع أن يســتمر هــذا االجتــاه فــي 
عامــي 2019 و2020.

ســعى املســح كذلــك لتصنيــف عوامــل املخاطــر العامليــة الكليــة 
واالقتصاديــة التــي أثــرت علــى نظــام قطــر املالــي مــن قائمــة 
ــج فــي  ــم تقــدمي النتائ ــة مــن نقــاط الضعــف الرئيســية. ويت معين
يُعتبــر  العامليــة،  املخاطــر  بــن  مــن  التاليــة.  احلــرارة  خريطــة 
"عــدم االســتقرار اجليوسياســي" مبثابــة املخاطــرة الرئيســية كمــا 
أوضــح حوالــي 72٪ مــن البنــوك فــي عــام 2018. ورأى عــدد 
أكبــر أو أقــل مــن نفــس البنــوك أن مســتوى املخاطــرة مــن هــذه 
الثغــرة قــد يســتمر فــي العــام احلالــي وكذلــك بعــد عــام. إن 
مخاطــر انخفــاض أســعار النفــط تعتبــر أيضــاً مخاطــرة كبيــرة. 
ــي 61٪ مــن املجيبــن عــن مواطــن الضعــف مــن  ــغ حوال وقــد أبل
جــراء انخفــاض أســعار النفــط بــن أهــم خطريــن، وتعتبــر جميــع 
أحــداث املخاطــر األخــرى ذات أهميــة منخفضــة نســبياً مــن قبــل 

املشــاركن.

كمــا اســتخلص املســح تصــورات البنــوك حــول أحــداث املخاطــرة 
الرئيســية مــن مجموعــة معينــة مــن األحــداث املتعلقــة مبخاطــر 
االئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية. ومــن 60 إلــى 
80٪ مــن البنــوك التــي مت حتديدهــا تعتبــر املخاطــر مــن مطوري/
مقاولــي العقــارات مبثابــة املخاطــرة الرئيســية مــن قائمــة مخاطــر 
االئتمانــات. ال تعتبــر جميــع املخاطــر األخــرى ذات صلــة كمــا 

ذكــرت البنــوك املجيبــة.

مــن بــن املخاطــر التشــغيلية كمــا ورد فــي مســح العــام املاضــي، 
تعتبــر مخاطــر "عالــم اإلنترنــت" مبثابــة اخلطــر الرئيســي مــن 

ــر مــن 60٪ مــن املجيبــن. ــل أكث قب

the same time market risk appears to have declined 
or remained the same as opined by majority of the 
respondent. The trend is expected to continue in 
2019 and 2020. 

The Survey further sought the banks to rank the key global 
and macro-economic risks factors that have impacted Qatar 
financial system from a given list of major vulnerabilities. 
The results is provided in the following heat map. Among 
Global risks, ‘geopolitical instability’ is considered as the 
major risk as opined by around 72% banks in 2018. More 
or less same number of banks opined that the risk level 
from this vulnerability may continue in current year as well 
as a year ahead. Risk from lower oil prices also considered 
to be a major risk. Around 61% of respondents reported 
vulnerabilities from lower oil prices among the top 2 
risk events All other risk events are considered to have 
comparatively lower significance by the respondents.

The survey also captured banks perception on the major 
risk events from the given set of events pertaining to 
credit, liquidity, market and operational risks. 60 to 80% 
of the banks opined, they consider risk from real estate 
developers/contractors as the major risk from the given 
list of credit vulnerabilities. All other risk are considered 
not much relevant as reported by the respondent banks.

Among Operational risk as reported in the last year’s 
survey risk from “cyber world” is considered as the 
major risk by more than 60% of the respondents.

2018 2019 2020

Panel A : Global Risk الفئة أ: املخاطر العاملية
Global Macroeconomic Risks املخاطر االقتصادية الكلية العاملية
Risk from Emerging Markets خطر من األسواق الناشئة
Deleveraging Issues from China قضايا تخفيض الديون من الصني
Lower Oil Prices انخفاض أسعار النفط
Geopolitical Instability عدم االستقرار اجليوسياسي
US FED Policy Tightening تشديد سياسة بنك االحتياط الفيدرالي
Global Market and Liquidity Risk مخاطر السوق والسيولة العاملية
Panel B: Macroeconomic Risk الفئة ب: املخاطر االقتصادية الكلية
 Higher Inflation ارتفاع التضخم  
Volatility in Domestic Equity Market التقلبات في سوق األسهم احمللية
Decline in External Current A/c Balance انخفاض في رصيد احلساب اجلاري
Decline in Fiscal Balance انخفاض في رصيد املوازنة العامة
Lower Domestic Growth منو محلي أقل
Lower  Real Estate Prices أسعار عقارات أقل 

% of respondents ranked 
the risk among top 2

Above 80

60-80

40-60

20-40

Below 20
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2018 2019 2020

Credit Risk مخاطر االئتمان

Default from Real Estate Developers/Contractor
تخلف املطورون العقاريون واملقاولون عن 

السداد

Default from Households (Expatriates) 
تخلف القطاع العائلي )املقيمني( عن 

السداد

Default from Households (Nationals) 
تخلف القطاع العائلي )القطريون( عن 

السداد
Default from Credit Given to Top Borrowers تخلف كبار املقترضني عن السداد
Default from Credit Given Outside Qatar تخلف املقترضني خارج قطر عن السداد
Default on Credit Card Payments تخلف حملة  بطاقات االئتمان عن السداد
Defaults from Credit to Infrastructure Sector تخلف قطاع البنية التحتية عن السداد
Liquidity Risk مخاطر السيولة
Deposit Withdrawal by Retail Depositors سحب الودائع من جانب صغار املودعني
Deposit Withdrawal by Wholesale Depositors      سحب الودائع من جانب كبار املودعني
Rollover Risk  in Demand Deposits         مخاطر تدوير الودائع حتت الطلب

Liquidity Dry-Up in Domestic Inter-Bank Market  
تراجع السيولة في سوق ما بني البنوك 

احمللي

Reduced Liquidity Inflows from Foreign Inter-Bank Market
تراجع تدفقات السيولة من سوق ما بني 

البنوك األجنبي
Deposit Withdrawal from Non-Resident Depositors سحب الودائع من املودعني غير املقيمني
Market Risk مخاطر السوق
Domestic Equity Market Shock      صدمة من سوق األسهم احمللي

Equity Market  Shocks in Other Countries (MENA Countries/ Global)
صدمة في أسواق األسهم في دول الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا األخرى  
Domestic Interest Rate Shock       صدمة معدل الفائدة  احمللية
Interest  Rate Shocks in Developed Countries صدمة أسعار الفائدة في الدول املتقدمة  
Exchange Rate Risk           مخاطر سعر الصرف
Operational Risk      مخاطر التشغيل
 Risk Due to Frauds     مخاطر االحتيال
 Risk from Cyber World مخاطر من عالم اإلنترنت
 Risk from Weaknesses in Internal Control Systems مخاطر من ضعف الرقابة الداخلية   
 Risk Due to Corporate Governance Issues مخاطر من قضايا حوكمة الشركات   

of respondents ranked the  risk among top 2 %

Above 80 60-80 40-60 20-40 Below 20

فيمــا يتعلــق بالســيولة ومخاطــر الســوق، يختلــف رأي البنــوك 
فــي اختيــار أعلــى املخاطــر. وتعتبــر زيــادة القابليــة للتأثــر بســبب 
"ســحب الودائــع مــن غيــر املقيمــن" أعلــى نقــاط الضعــف بحوالــي 
27٪ مــن البنــوك املجيبــة. وفــي حالــة مخاطــر الســوق فــإن أكثــر 
بقليــل مــن ربــع البنــوك تتوقــع صدمــة ســعر الفائــدة فــي البلــدان 

املتقدمــة باعتبارهــا احلــدث األكثــر خطــورة.

As regards to liquidity and market risk, banks opinion differ 
in choosing the top most risk. Increase in vulnerability on 
account of on ‘deposit withdrawal from non-residents’   is 
considered as the top most vulnerability by around 27% 
of respondent banks. In case of market risk just above 
one fourth of the banks expect interest rate shock in 
developed countries as the top most risk event.
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مــن أجــل تقييــم تأثيــر املخاطــر احملتملــة بســبب الضغــط 
علــى ميزانيــة أرصــدة الشــركات والقطــاع العائلــي، فقــد مت 
ــى محفظــة االئتمــان فــي القطــاع  ــار ضغــط عل إجــراء اختب
املصرفــي مــن خــال افتــراض مســتويات عاليــة مــن القــروض 
افتــراض  مت  لقــد  اخلــاص.  القطــاع  مــن  املنتظمــة  غيــر 
أعلــى  مبعــدل  االســتهاك  قطــاع  ائتمــان  علــى  ضغوطــاً 
ــي  ــن نصــف إجمال ــر م ــك أكث ــراد ميتل نظــراً ألن قطــاع األف
القــروض غيــر املنتظمــة. ومت افتــراض وجــود حالــة معتدلــة 
ــع القطاعــات األخــرى باســتثناء القطــاع  مــن الضغــط جلمي
العــام10. وقــد أظهــرت نتائــج اختبــار الضغــط أن نســب رأس 
املــال للبنــوك تنخفــض بنســبة تتــراوح بــن 2-4 نقطــة مئويــة. 
وبشــكل فــردي، حتتــاج بعــض البنــوك إلــى زيــادة مســتوى 
ــال. ــات رأس امل ــن متطلب ــى م ــة احلــد األدن ــال لتلبي رأس امل

ومــن أجــل فحــص احلــدود الدنيــا للقــروض غيــر املنتظمــة 
التــي ميكــن للقطــاع املصرفــي أن يتحملهــا دون التأثيــر 

In order to assess the impact of probable risk due to 
stress on corporate and household sector balances sheet, 
we have stressed the banking sector’s credit portfolio by 
assuming high NPL levels from private sector. We assumed 
stress on consumption sector credit at higher rate since 
Individual sector holds more than half of the total NPL. A 
moderate stress condition is assumed for all other sectors 
except public sector10. The stress test results showed the 
capital ratios of the banks decline by anywhere between 
2-4 percentage points. Individually some of the banks 
need to augment their capital level to meet the prescribed 
minimum level of capital requirements.

In order to examine the threshold limits of NPLs the 
banking sector can withstand without adversely impinging 
on its capital ratios below the threshold minimum, we 

2. 6. 2 حتليل مخاطر االئتمان واختبار الضغط

ــي القطــاع  ــان ف ــن محفظــة االئتم ــة م ــف احملتمل ــاط الضع ــزال نق ال ت
املصرفــي عنــد مســتوى منخفــض خــال العــام علــى الرغــم مــن وجــود 
إجمالــي  إلــى  املنتظمــة  غيــر  القــروض  نســبة  فــي  هامشــية  زيــادة 
القــروض. عــاوة علــى ذلــك، يتــم تغطيــة القــروض غيــر املنتظمــة بشــكل 
كاف مــن خــال املخصصــات املطلوبــة للتخفيــف مــن أي مخاطــر غيــر 
مبــررة. وفــي الســياق، حتســن إجمالــي املخصصــات التــي حتتفــظ بهــا 
البنــوك كنســبة إلــى إجمالــي املوجــودات مــن 1.1٪ إلــى 1.6٪. إن 
التراجــع فــي جــودة االئتمــان علــى الرغــم مــن كونــه هامشــي قــد ســاهم 
فيــه بشــكل رئيســي املقترضــن األفــراد وغيــر املقيمــن )جــدول 8-2(. 
ــة مــن قطــاع  ــر املنتظم ــن القــروض غي ــه م ــع نصيب ــك، ارتف ــاً لذل ووفق
ــة، بينمــا انخفضــت حصــة القــروض غيــر  األفــراد بحوالــي 2 فــي املائ
املنتظمــة مــن غيــر املقيمــن. وظلــت نســبة القــروض غيــر املنتظمــة مــن 

قطــاع الشــركات علــى نفــس املســتوى كمــا فــي العــام الســابق.

ــة  ــت منتظم ــي كان ــروض الت ــر الق ــر )تعث ــت نســبة التعث وظل
ــس املســتويات  ــد نف ــام عن ــة الع ــي بداي ــام( ف ــة الع ــي بداي ف
)0.37 ٪( كمــا هــو مســجل فــي عــام 2017. ومــن الناحيــة 
االســمية، منــت القــروض غيــر املنتظمــة بوتيــرة أبطــأ )٪23( 

ــة بالعــام املاضــي )٪28(. خــال العــام مقارن

2.6.2 Credit Risk Analysis and Stress Test

Probable vulnerabilities from credit portfolio of the banking 
sector continue to remain at low level during the year though 
there was a marginal increase in the ratio of non-performing 
loan to total loan. Moreover the NPLs are adequately 
covered through provision requirements to mitigate any 
unwarranted risks. Contextually, total provisions maintained 
by the banks as a ratio to total assets improved from 1.1% to 
1.6%.  Decline in credit quality though marginal, was mainly 
contributed by Individual and non-resident borrowers (Table 
2-8). Accordingly, he share of NPL from the individual sector 
increased by around 2 percent points while share of NPL 
from non-residents declined. NPL ratio from corporates 
sector remained at the same level as in the previous year.

The Slippage ratio- fresh accretion to NPLs during the 
year from the performing credit at the beginning of 
the year stood at same levels (0.37%) as recorded in 
2017.  In nominal terms, NPL grew at a slower pace 
(23%) during the year as compared to last year (28%).

Table 2-9: Non-Performing Loan -Economic Sector
جدول 2-9: القروض غير املنتظمة - حسب القطاعات االقتصادية

          Sector 2016 2017 2018 القطاع

  Public Sector 0.0 0.0 0.0 القطاع العام     
 Private Sector 2.1 2.6 2.9 القطاع اخلاص  

 Corporate        1.7 1.9 1.9         الشركات     
        Individual        2.8 3.9 4.7          األفراد

 Cross-Border 1.7 1.9 2.2 عبر احلدود   

10 NPL at 5% each for all economic sectors  except for consumption where it 
is assumed at a higher rate of  10%. From Public Sector no NPL is assumed.

١0 القروض غير منتظمة بنسبة 5٪ لكل القطاعات االقتصادية باستثناء االستهالك حيث 

يفترض أن معدل الفائدة أعلى من ١0٪. ومن القطاع العام ، ال يوجد.
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فإننــا  األدنــى،  املــال دون احلــد  علــى نســب رأس  ســلباً 
جنــري حتليــًا "لنقطــة التعــادل"11 )شــكل 24-2(.

conduct a “stress to break-even” analysis11 (Chart 2-24)

١١ ال تخضع فروع  البنوك  األجنبية إلختبارات اإلجهاد

١2 يتنوع الحد األدنى للمبلغ المرجعي للمحافظة عليھ من قبل البنوك عبر البنوك مع مراعاة 

متطلبات رأس المال

11  Foreign bank branches are not considered for stress testing.
12 Minimum CRAR required to be maintained by the banks varies across 

banks taking in to account capital requirements for DSIB and ICAAP

Chart 2-24: Credit Risk - Stress to Break 
شكل 2-24: مخاطر االئتمان-الضغط إلى نقطة التعادل

Chart 2-25

Chart 2-26
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ويظهــر التحليــل )مــع األخــذ فــي االعتبــار أن نســبة 12.5٪ متثــل 
احلــد األدنــى لكفايــة رأس املــال املطلــوب احلفــاظ عليــه مــن 
قبــل البنــوك12( إن مــا ال يقــل عــن 12٪ مــن القــروض جلميــع 
القطاعــات )باســتثناء القطــاع العــام( كمــا فــي ديســمبر 2018
فــي حاجــة أن تتحــول إلــى قــروض غيــر منتظمــة، كــي تنخفــض 

ــوب.  ــى املطل ــى مــا دون احلــد األدن ــال إل ــة رأس امل نســبة كفاي

وبالتالــي، تشــير اختبــارات الضغــط االئتمانــي إلــى أنــه علــى 
الرغــم مــن إمكانيــة حتديــد آثــار املخاطــر علــى مســتوى البنــوك 
الفرديــة، إال أن القطــاع املصرفــي فــي وضــع مريــح عمومــاً بســبب 

توافــر رأس املــال الكافــي.

The analysis suggest, considering 12.5% as 
the benchmark minimum CRAR  required to 
be maintained by the banks12,  at least 12% of 
the performing loan of all the sectors excluding 
public sectoras at December 2018 has to  turn 
non performing so that the CRAR requirement 
breach  the required minimum.

Thus, the credit stress tests indicate, even 
though at individual bank level traces of risk can 
be identified, overall, the banking sector is at 
comfortable position owing to the availability of 
sufficient capital.

Incrimental NPL Ratio
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2.6.3 Liquidity Risk and Stress Test

Liquidity indicators13, improved in 2018 (Table2-9)   
indicating an ease in liquidity pressures supported by 
firming up of oil prices and rebound of Non-resident 
deposits. Banking sector after cleaning up the volatile 
deposits from blockade counties gradually improved the 
funding structure as discussed in the previous sections. 
Ample liquidity in the system facilitated the banks to 
keep the Broad liquidity in a stable range during the year.
Narrow liquidity- a measure of near cash available with the 
banks also improved substantially and stood at an elevated 
level as compared to last year.  Medium term liquidity, a 
measure of coverage of short to medium term asset side 
liquidity available to short to medium term liability side 
liquidity increased through the course of the current year.  
However, with decline in domestic deposit, loan to deposit 
ratio increased during the year necessitating banks to 
borrow from external sources. Over all, various measures 
of liquidity risk indicates, risk levels declined in 2018.

المصرف  لدى  آخر  احتياطي  اإللزامي،  االحتياطي  )نقد،  سيولة عريضة = مجموع   ١3

وأذونات وسندات الخزينة( / إجمالي الموجودات
إجمالي  المصرف(/  لدى  آخر  احتياطي  اإللزامي،  االحتياطي   ، )نقد  مجموع  سيولة ضيقة = 

الموجودات.
سيولة متوسطة األجل = الموجودات >3 أشهر/ المطلوبات >3 أشهر

القروض إلى الودائع = إجمالي القروض/ إجمالي الودائع

13 Broad liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB 
and T-Bills/Bonds)/Total assets.

  Narrow liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with 
QCB)/Total assets 

 Medium Term Liquidity = Assets< 3 months / Liability < 3 months
 Loan to Deposit  = Total Loan / Total Deposit

بعــد منــو كبيــر للودائــع فــي عــام 2017، زاد ســحب بعــض ودائــع 
القطــاع العــام مــن الفجــوة بــن االئتمــان والودائــع خــال عــام 
2018 )شــكل 2-25(. وظلــت الفجــوة التــي زادت فــي األشــهر 
وكانــت  الثالــث  الربــع  2018 مســتقرة حتــى  مــن عــام  األولــى 
مغطــاة تقريبــاً مــن أمــوال املؤسســات املاليــة األجنبيــة، وفــي الربع 
الرابــع مــن عــام 2018، اتســعت الفجــوة بشــكل حــاد. وجتــاوزت 
الفجــوة مــوارد القطــاع املصرفــي املســتمدة مــن املؤسســات املاليــة 
األجنبيــة خــال هــذه الفتــرة. وجلــأت البنــوك إلــى فروعهــا/
مراكزهــا الرئيســية باخلــارج لتغطيــة النقــص. ووفقــاً لذلــك، تغير 
توزيــع املصــادر اخلارجيــة لألمــوال بحلــول نهايــة ديســمبر 2018 

)شــكل 26-2(.

2. 6. 3 مخاطر السيولة واختبار الضغط

حتســنت مؤشــرات الســيولة13 فــي عــام 2018 )جــدول 2 -9( 
ممــا يشــير إلــى تخفيــض الضغــط علــى الســيولة بدعــم مــن رفــع 
أســعار النفــط وانتعــاش الودائــع غيــر املقيمــة. وحتســن القطــاع 
املصرفــي بعــد تنظيــف الودائــع املتقلبة مــن دول احلصار تدريجياً 
مــن هيــكل التمويــل كمــا نوقــش فــي األقســام الســابقة. وســهلت 
وفــرة الســيولة فــي النظــام علــى البنــوك احلفــاظ علــى الســيولة 
العريضــة فــي نطــاق مســتقر خــال العــام. كمــا حتســنت الســيولة 
الضيقــة )وهــو مقيــاس للنقــد القريــب مــن البنــوك( بشــكل كبيــر 
ووصــل إلــى مســتوى مرتفــع مقارنــة بالعــام املاضــي. ارتفعــت 
ــة الســيولة  ــاس لتغطي ــدى املتوســط )وهــو مقي ــى امل الســيولة عل
مــن جانــب املوجــودات علــى املــدى القصيــر واملتوســط إلــى ســيولة 
ــى متوســطة األجــل( خــال  ــرة األجــل إل ــات قصي ــب املطلوب جان
العــام احلالــي. ومــع ذلــك، ومــع انخفــاض الودائــع احملليــة، زادت 
نســبة القــروض إلــى الودائــع خــال الســنة ممــا دفــع البنــوك 
ــة. بشــكل عــام، تشــير مقاييــس  ــراض مــن مصــادر خارجي لاقت
مخاطــر الســيولة املختلفــة إلــى انخفــاض مســتويات املخاطــرة 

فــي عــام 2018.

After a substantial deposit growth in 2017, 
withdrawal of some of the public sector deposits 
increased the wedge between credit and deposit 
during 2018 (Chart 2-25). The gap which increased 
in the initial months of 2018 remained stable till 
the third quarter and was almost covered by 
funds from foreign financial Institutions (FFI). In 
Q4 2018, the wedge widened steeply. The gap 
crossed the funds banking sector sourced from 
FFIs during this period. Banks have increased their 
liabilities to their foreign branches/head offices to 
cover the shortage. Accordingly, the distribution 
of the external sources of funds changed by end 
December 2018 (Chart 2-26).

Table 2-10: Liquidity Indicators 
 جدول 2-10: مؤشرات السيولة

 Dec-17

ديسمبر-17

Mar-18

مارس-18

Jun-18

يونيو-18

Sep-18

سبتمبر-18

Dec-18

ديسمبر-18

Broad liquidity 15.4 14.9 15.2 14.9 15.4 السيولة الواسعة
 Narrow Liquidity 4.0 4.0 4.2 4.7 5.4 السيولة الضيقة
Medium term Liquidity 39.7 44.2 51.0 52.6 49.9 السيولة متوسطة األجل  
Loan to Deposit 110.7 114.1 113.6 115.9 116.1 القروض إلى الودائع  
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Chart 2-26: Distribution of External Source of Funds (percent share)
شكل 2-26: توزيع املصادر اخلارجية لألموال)% للحصة(

Chart 2-25: Exposure to Foreign Financial Institutions
شكل 2-25: االنكشاف على املؤسسات املالية األجنبية

Chart 2-25

Chart 2-26
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وتظهــر الفجــوة14 مــن مــوارد العمــاء مؤشــراً آخــر على مســتوى 
ــل. وفجــوة  ــي للحساســية جتــاه مخاطــر التموي االقتصــاد الكل
التمويــل الســلبية فــي الفتــرة الزمنيــة قصيــرة األجــل تشــير 
إلــى وجــود خطــر منخفــض أو صفــر. فــي الفتــرات الزمنيــة 
املتوســطة إلــى طويلــة األجــل، توجــد نقــاط ضعــف بســبب نســبة 
فجــوة التمويــل اإليجابيــة. حتولــت فجــوة التمويــل إلــى ســلبية 
فــي الفتــرة الزمنيــة مــن عــام إلــى عامــن فــي النصــف الثانــي 
مــن عــام 2018 ممــا يشــير إلــى وجــود خطــر منخفــض أو صفــر 
ــكل  ــة هي ــل املواتي ــات فجــوة التموي )جــدول 2-10(. تُظهــر بيان
اســتحقاق التمويــل احملســن ممــا يــؤدي إلــى تقليــل مواطــن 

الضعــف مــن الســيولة الهيكليــة.

جميــع  فــي  املودعــن  مــن  الســحب  مخاطــر  تأثيــر  لتقييــم 
الودائــع  إلــى جانــب مخاطــر جتديــد  القطاعــات االقتصاديــة 
مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة، مت إجــراء اختبــار ضغــط علــى 
جانــب املطلوبــات فــي امليزانيــة العموميــة للقطــاع املصرفــي. 
تختلــف االفتراضــات املتعلقــة بــوزن الســحب عبــر مســتوى آجــال 
وزن  ذو  األجــل  قصيــر  االســتحقاق  يكــون  حيــث  االســتحقاق 
مخاطــرة أعلــى15. وتشــير نتائــج اختبــار الضغــط إلــى أن جميــع 
ــاج  البنــوك لديهــا مصــادر ســيولة كافيــة لتحمــل املخاطــر. وحتت
غالبيــة البنــوك إلــى اســتخدام 25٪ إلــى 30٪ فقــط مــن ســندات 
اخلزانــة اخلاصــة بهــا لتغطيــة هــذه الســحوبات، بالنظــر إلــى أن 

املوجــودات الســائلة اخلارجيــة يتــم اســتغالها بنســبة ٪50.

The customer-funding gap14 provides another 
macroprudential indicator of vulnerability from 
funding risk.  Negative funding gap in the short-
term time buckets, indicating low or zero risk. In the 
medium to long-term time buckets, vulnerabilities 
exist owing to positive funding gap ratio. Funding 
gap turned negative for the time bucket 1 to 2 years 
in the second half of 2018 indicating low or zero risk 
(Table 2-10). The favorable funding gap data shows 
improved funding maturity structure leading to 
reduced vulnerabilities from structural liquidity. 

To assess the impact of withdrawal risk from the 
depositors across all the economic sectors along with 
roll over risk from foreign financial institutions, we 
have stressed the liability side of balance sheet of the 
banking sector. Assumptions on withdrawal weight 
vary across the maturity level where lower maturity 
bucket having higher risk weight1.  The stress results 
indicate that, all the banks have sufficient cushion of 
liquidity available to withstand the risk. Majority of the 
banks needs to use only 25% to 30% of their T-bills/
bonds to cover such withdrawals, given that external 
liquid assets are utilized with a haircut of 50%.

14 (Credit - Deposit) x 100/ credit
15 Public sector-  2%- 10%, Private  corporate sector -  5% to 20%, Private 

individual – 5% to 25%, non-bank financial institutions 5%- 50%, FFI - 
25%, Domestic interbank – 50%

١00/ االئتمان x )١٤ )االئتمان ــ الودائع

١5 القطاع العام - 2٪ - ١0٪، قطاع الشركات الخاصة - من 5٪ إلى 20٪، القطاع الخاص 

- من 5٪ إلى 25٪، المؤسسات المالية غير المصرفية - 5٪ إلى 50٪، المؤسسات المالية 
األجنبية - 25٪، بين البنوك المحلية - ٪50.
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Funding Gap Dec-17
ديسمبر-17

Mar-18
مارس -18

Jun-18
يونيو-18

Sep-18
سبتمبر-18

Dec-18
ديسمبر-18

الفجوة التمويلية

Overdraft -167.9 -133.8 -151.0 -104.1 -130.6 السحب على املكشوف
<1 Month  -330.5 -292.9 -231.0 -162.7 -286.7 أقل من شهر
  1 to 3 Months -240.2 -163.8 -46.0 -101.0 -147.7 1-3 شهور
  3 to 6 Months -65.2 -8.2 -92.1 -100.2 -11.9 3-6 شهور  
  6 to 12 Months -84.5 -147.9 -118.0 -48.6 -96.1 6-12 شهر
  1 to 2 Years 47.1 66.7 -66.1 -124.3 -131.3 1-2 سنة  
  Above 2 year 90.5 88.3 88.5 88.3 90.4 أكثر من سنتني

Table 2-11: Quarterly Funding Gap (Percent to Customer Lending)
جدول 2-11 : الفجوة التمويلية الفصلية )% من إقراض العمالء(

2. 6. 4 مخاطر معدل الفائدة

ــاط  ــك االحتي ــل بن ــدة مــن قب ــع ســعر الفائ ــاب رف ــي أعق ف
قــام  العــام،  خــال  مــرات  أربــع  األمريكــي  الفيدرالــي 
مصــرف قطــر املركــزي أيضــاً بزيــادة ســعر الفائــدة مبقــدار 
ــادة  ــام 2018. وكان لنســبة الزي ــي ع 100 نقطــة أســاس ف
فــي ســعر الفائــدة علــى سياســة املصــرف املركــزي تأثيرهــا 
علــى ســعر الفائــدة علــى كل مــن الودائــع وكذلــك االئتمــان. 
وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الودائــع بشــكل هامشــي فــي 
النهايــة القصيــرة )باســتثناء شــهر واحــد( فــي حــن زاد 
متوســط الفائــدة مــن 35 إلــى 65 نقطــة أســاس )شــكل 
نحــو  املصرفــي  القطــاع  تفضيــل  يكــون  وقــد   .)26-2
اســتحقاق طويــل األجــل علــى فتــرة اســتحقاق أقصــر أحــد 
أســباب هــذا التغييــر. ومــع ذلــك، أظهــر ســعر الفائــدة 
ــادة فــي حــدود 20 ــى زي ــدة شــهر أعل ألجــل االســتحقاق مل

إلــى 75 نقطــة أســاس.

2.6.4 Interest Rate Risk

Following the hike in policy rate by US FedReserve 
four times during the year QCB also increased its 
policy rate 100 bps in 2018.The increase in QCB 
policy rate had its share of impact on the interest 
rate on both deposit as well as credit. Interest 
rate on depositdeclined marginally in the shorter 
end(except for one month maturity) while in the 
medium to longer end it increased in the range of 35 
to 65 bps(Chart 2-26). Banking sector’s preference 
towards more of longer term maturity over shorter 
maturity might have been one of the reason for this 
change.However, the interest rate for one month 
maturity showed a highest increase in the range of 
20 t0 75 bps.

Chart 2-28: Movements in Interest Rate on Credit
شكل 2-28: التحركات في سعر فائدة االقتراض

Chart 2-27: Movements in Deposit Rate
شكل 2-27: التحركات في سعر فائدة اإليداع
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Table 2-12: Spread on Customer Interest Rate (Percent)
جدول 2-12: هامش سعر فائدة العميل )نسبة مئوية(

اختلــط تأثيــر التغيــر فــي ســعر الفائــدة علــى االئتمــان 
ملختلــف أجــال االســتحقاق )شــكل 2-27(، حيــث ارتفــع 
ســعر الفائــدة علــى الســحب علــى املكشــوف مبقــدار 30
نقطــة أســاس فــي نهايــة العــام، وارتفــع ســعر خصــم األوراق 
التجاريــة مبقــدار 73 نقطــة أســاس فــي نهايــة العــام. فــي 
الوقــت نفســه، انخفــض معــدل الفائــدة ملــدة 3 ســنوات، فــي 

ــر مــن 3 ســنوات. حــن زاد مبقــدار 6 نقــاط أســاس ألكث

ارتفــاع  عــن  واالئتمــان  الودائــع  تســعير  إعــادة  أســفرت 
متوســط تكلفــة اإليــداع مبقــدار 47 نقطــة أســاس ، فــي 
حــن زاد متوســط العائــد علــى االئتمــان مبقــدار 49 نقطــة 
هامــش  زاد   ، ذلــك  علــى  بنــاًء   .)11-2 )جــدول  أســاس 
الفائــدة فــي الســنة احلاليــة ولكــن بنقــاط مئويــة أقــوى 

مقارنــة بالعــام الســابق

نظــراً ألن البنــوك لديهــا فائــض مــن األمــوال فــي الفتــرات 
القصيــرة مــن ســلم االســتحقاق، فمــن املتوقــع أن يكــون 
ــة بســبب  ــى الربحي ــر ســلبي عل ــد تأثي ــدة الزائ لســعر الفائ
إعــادة تســعير املطلوبــات بشــكل أســرع مقارنــًة باملوجــودات 
ــه البنــوك. ومــع ذلــك،  ــة حــدوث حتــول مــواز تبنت فــي حال
يبــدو أن القطــاع املصرفــي قــام بتعديــل معــدل الفائــدة 
إيجابيــاً.  الفــروق  فــي  التغيــر  يظــل  بحيــث  بــه  اخلــاص 
يضمــن التغيــر اإليجابــي فــي الفــارق أن ينمــو صافــي دخــل 

الفوائــد وبالتالــي الربحيــة.

ومــع ذلــك، نظــراً الرتفــاع نســبة القــروض إلــى الودائــع 
املــوارد  حصــة  لتحســن  املصرفــي  القطــاع  ومتطلبــات 
بــه، فقــد حتفــز  التمويــل اخلــاص  املســتقرة فــي مزيــج 
البنــوك العمــاء علــى حتســن قاعــدة ودائعهــم علــى املــدى 
الطويــل. هــذا، بــدوره، قــد يضغــط علــى هامــش ســعر 
الفائــدة، مــع التأثيــر املرتبــط علــى الربحيــة. ومــن أجــل 
مت  الفائــدة،  أســعار  فــي  معاكســة  حركــة  تأثيــر  دراســة 
إجــراء اختبــار األربــاح فــي املخاطــرة16. بزيــادة قدرهــا 100

The impact of change in interest rate on credit was 
mixed for various maturity bucket (Chart 2-27). 
Interest rate for overdraft increased by 30 bps 
towards the end of the year while the rate for bill 
discounted increased 73 bps towards the end of 
the year. At the same time interest rate for 3 year 
maturity decreased, while it increased by 6 bps for 
above 3 year maturity. 

Re-pricing of deposit and credit resulted in higher 
average cost of deposit by 47 basis points (bps), 
while the average returns on credit increasedby 49 
bps (Table 2-11). Accordingly, the interest spread 
increased in the current year but a at power percent 
points compared to the previous year

Since banks have surplus funds at shorter end of the 
maturity ladder, an increasein interest rate expected 
to have a negative impact on profitability due to faster 
repricing of liabilities as compared to assets in case 
of a parallel shift adopted by the banks. However, 
banking sector appears to have suitability adjusted 
their interest rate so that the change in spread remain 
positive. A positive change in spread ensure the net 
interest income to grow and thereby profitability. 

Nonetheless, given the high loan-to-deposit ratio 
and the banking sector’s requirements to improve 
the share of stable resources in its funding mix, banks 
might incentivize customers to improve their deposit 
base in the long run. This, in turn, might squeeze 
the interest spread, with an associated impact on 
profitability. In order to examine the impact of an 
adverse movement in interest rates, Earnings at Risk 
(EAR) exercise has been conducted16. For a 100 bps 

Year Cost of deposit
تكلفة الودائع

Return on credit
العائد على اإلئتمان

Spread
المدى

السنة      

2016 1.51 3.78 2.266 2016
2017 1.78 4.13 2.346 2017
2018 2.25 4.62 2.372 2018
Change in Basis Points التغير في نقاط األساس
2016-17 0.268 0.348 0.080 2017-2016
2017-18 0.469 0.495 0.027 2018-2017

إلى سنة واحدة(  ١٦ األرباح في خطر، والتي توفر نظرة قصيرة األجل )عادة ما تصل 

لمخاطر أسعار الفائدة ، تقيس المدى الذي قد يتغير فيھ صافي الدخل في حالة حدوث تغيير 
سلبي في أسعار الفائدة

16 Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually up to 1 year) 
view of interest rate risk, measures the extent by which net income 
might change in the event of an adverse change in interest rates.)
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ميكــن أن يؤثــر تقلــب ســعر الصــرف أيضــاً علــى ربحيــة 
ــدى البنــوك فــي  ــة وجــود موقــف ســلبي ل البنــوك فــي حال
ــا  ــة. وكم ــات بالعمــات األجنبي ــكل املوجــودات واملطلوب هي
املوجــودات  مــن  كل  زادت   ،2018 ديســمبر  نهايــة  فــي 
واملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة بنســبة 10.2٪ و٪10.6 
علــى التوالــي. وبالنظــر إلــى زيــادة املطلوبــات بالعمــات 
املوجــودات  فــي  الســلبية  الفجــوة  زادت  األجنبيــة، 

ــي،  ــى املســتوى الكل ــدة، عل نقطــة أســاس فــي أســعار الفائ
ومت العثــور علــى صافــي إيــرادات الفوائــد للبنــوك مبقــدار 
ــر مــن  ــل بكثي ــر أق ــإن التأثي ــي، ف ــال. وبالتال ــار ري 0.9 ملي
االنخفــاض املقــدر الــذي مت معايرتــه خــال عــام 2017.

2. 6. 5 مخاطر السوق

بشــكل  االســتثمارية  موجوداتهــا  بتخفيــض  البنــوك  قامــت 
كبيــر خــال العــام )7.2٪(. انخفضــت موجــودات االســتثمار 
لذلــك،  وفقــاً   .)٪  20.3( أعلــى  بوتيــرة  األجــل  قصيــر 
انخفضــت حصــة املوجــودات قصيــرة األجــل بنهايــة ديســمبر 
2018 )شــكل 2-19(. بالنظــر إلــى حقيقــة أن أكثــر مــن ٪60 
مــن املوجــودات االســتثمارية موجــودة فــي ســندات حكوميــة/

أذون اخلزانــة، فــإن مخاطــر الســوق مــن محفظــة االســتثمار 
املوجــودات  انخفــاض  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  محــدودة. 
االســتثمارية ذات املخاطــر العاليــة فــي القطــاع املصرفــي، 
انخفــض االســتثمار علــى املــدى القصيــر فــي األســهم بنســبة 
12.1٪. ونظــراً ألن وتيــرة انخفــاض هــذه املوجــودات أقــل 
مــن إجمالــي االســتثمار قصيــر األجــل، فقــد ارتفعــت حصــة 
هــذه الفئــة مــن املوجــودات إلــى 9.2٪ فــي ديســمبر 2018

مــن 8.3٪ فــي نهايــة ديســمبر 2017 )شــكل 30-2(.

فــي الســياق، ُوجــد أن الضغــط املفتــرض بانخفــاض ٪75 
فــي ســوق األســهم لــه تأثيــر مباشــر ضئيــل )انخفاض نســبة 
كفايــة رأس املــال يتــراوح بــن 0.02٪ -0.23٪( علــى وضــع 

رأس مــال البنــوك احملليــة.

Exchange rate fluctuation can also impact the 
profitability of the banks in case the banks have 
adverse position in their FC asset-liability structure. 
As at end December 2018, both FC assets and FC 
liabilities increased at 10.2% and 10.6 % respectively. 
Given the higher base of FC liabilities, negative gap 
in foreign currency asset–liability increased in 2018. 

increase in interest rates, at the aggregate level, net 
interest income (NII) of banks was found to decline by 
QR 0.9 billion. Thus, the impact is significantly lower 
than the estimated decline calibrated during 2017. 

2.6.5 Market Risk

Banks have considerably reduced their investment 
assets during the year (-7.2%). Short-term investment 
assets declined at a higher pace (20.3%). Accordingly 
the share of share of short-term assets declined 
by end December 2018 (Chart 2-19). Given the 
fact that more than 60% of the investment assets 
are in Government bond/T-bills, market risk from 
investment portfolio is limited. Along with decline in 
short-term investment banking sectors’ riskier assets, 
short-term investment in shares declined by 12.1%. 
Since the pace of decline of such assets are lower 
than the overall short-term investment, the share of 
this asset class increased to 9.2% in December 2018 
from 8.3% in end December 2017(Chart 2-30). 

Contextually, an assumed stress of 75% decline in 
the equity market is found to have a negligible direct 
impact (decline of CRAR ranges from 0.02% - 0.23%) 
on the capital position of domestic banks

Chart 2-30 : Equity Market Investment to Short-Term Investment
شكل 2-30: استثمارات سوق األسهم إلى االستثمارات قصيرة األجل

Chart 2-29: Monthly Movements in Banking Sector Investments
شكل 2-29: التحركات الشهرية في استثمارات القطاع املصرفي

Chart 2-30

Chart 2-31
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واملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة فــي عــام 2018. وتــؤدي 
زيــادة املطلوبــات بالعمــات األجنبيــة إلــى زيــادة مخاطــر 
الســوق فــي حالــة انخفــاض قيمــة الريــال القطــري مقابــل 
موجــودات  معظــم  فــإن  ذلــك،  ومــع  األخــرى.  العمــات 
ــدوالر األمريكــي، ونظــراً  ــات القطــاع املصرفــي بال ومطلوب
لربــط العملــة بالــدوالر، فــإن التعــرض ملخاطــر الســوق مــن 

تقلبــات أســعار الصــرف محــدود.

وكمــا لوحــظ، كان لــدى البنــوك فجوة ســلبية فــي املوجودات 
وســيكون  العملــة،  عبــر  األجنبيــة  بالعمــات  واملطلوبــات 
ارتفــاع قيمــة الــدوالر مقابــل العمــات األخــرى إيجابيــاً 
بالنســبة للقطــاع املصرفــي، والعكــس عنــد االنخفــاض فــي 
قيمــة العملــة. ومــع ذلــك، فــإن التأثيــر ضئيــل للغايــة حتــى 

فــي ســيناريو الضغــط املفتــرض.

2. 6. 6 مخاطر عبر احلدود

عبــر  واملطلوبــات  املوجــودات  فــي  كبيــر  انخفــاض  بعــد 
احلــدود فــي عــام 2017 فــي أعقــاب احلصــار االقتصــادي، 
زاد القطــاع املصرفــي مــن انكشــافه خــارج قطــر خــال 
عــام 2018. علــى الرغــم مــن أن الزيــادة فــي املوجــودات 
خــارج قطــر كانــت هامشــية، إال أن املطلوبــات خــارج قطــر 
الســابق. وحتــول  القســم  فــي  كانــت كبيــرة كمــا لوحــظ 
تركيــز القطاعــات املصرفيــة خــارج قطرمــن منطقــة دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى املنطقــة األوروبيــة فــي هــذه 
العمليــات. وعلــى الرغــم مــن أن التركــز العالــي لــدى منطقــة 
معينــة يزيــد مــن مخاطــر التعــرض لهــذه املنطقــة؛ إال أن 
املتطلبــات الرقابيــة احملدثــة بشــأن التعــرض ملخاطــر البلــد 

ــادة فــي التركــزات. ــر الزي تكفــي لتخفيــف أث

كمــا ناقشــنا ســابقاً، زادت جميــع مكونــات املطلوبــات خــارج 
قطــر بشــكل كبيــر، بعــد انخفاضهــا بشــكل كبيــر خــال عــام 
خطــر  مــن  االلتزامــات  فــي  املرتفــع  النمــو  ويزيــد   .2017
هــروب األمــوال فــي حالــة حــدوث أي صدمــات غيــر متوقعــة 
ــات اخلاصــة  ــز ااملطلوب ــة. وانخفــض ترك مــن عوامــل خارجي
بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى حــد كبيــر فــي عــام 
2018، بينمــا زاد االعتمــاد علــى املنطقــة األوروبيــة حيــث إن 
ــة،  ــات هــي مــن املنطقــة األوروبي ــي 56.2٪ مــن املطلوب حوال
وحوالــي ثاثــة أربــاع األمــوال التــي يتــم احلصــول عليهــا مــن 
املؤسســات املاليــة الدوليــة هــي مــن املنطقــة األوروبيــة، بينمــا 
انخفضــت حصــة األمــوال مــن منطقــة دول مجلــس التعــاون 

ــة. ــر بنســبة 10.9 فــي املائ اخلليجــي بشــكل كبي

فــي هــذا الســياق، فــإن أي ضيــق فــي ســوق مــا بــن البنــوك 
ــك  ــي ذل ــن، مبــا ف ــة ينشــأ عــن حــاالت عــدم اليق األجنبي
ارتفــاع ســعر السياســة لــدى بنــك االحتيــاط الفيدرالــي 
الــدوالر  ســيولة  وضــع  علــى  ســلباً  يؤثــر  قــد  األمريكــي 
الناجتــة  املخاطــر  ولتخفيــف  الربحيــة.  وكذلــك  احمللــي 
عــن هــذه الثغــرات، يحتــاج القطــاع املصرفــي إلــى تصميــم 

Higher liability in FC increases the market risk in 
case of depreciation of QR against other currencies. 
However, most of banking sectors assets and liability 
are in USD, and given the Dollar peg, exposure to 
market risk from exchange rate volatility is limited.

As observed, banks had negative gap in the foreign 
currency assets and liabilities across currency, an 
appreciation of dollar against other currencies will 
be positive for the banking sector while the reverse 
for a depreciation. However, the impact is minimal 
even at a higher assumed stress scenario.

2.6.6 Cross-Border Risk

After a significant decline of, both cross border 
assets and liability in 2017 in the aftermath of the 
economic blockade, banking sector, increased 
their exposure outside Qatar during 2018. Though 
increase in cross-border assets was marginal, cross-
border liabilities were quiet substantial as observed 
in the earlier section. Concentration of banking 
sectors cross-border assets have shifted from GCC 
region to European region in the processes. Higher 
concentration to particular region increases region 
specific risk. However, the updated prudential tools 
on country risk exposure are sufficient enough to 
mitigate increase in any such vulnerabilities.
      
As discussed earlier, all the components of cross-
border liability increased substantially, after 
declining substantially during 2017. Higher growth in 
liabilities increases risk of capital flight in case of any 
unexpected shocks from external factors. Funded 
liabilities concentration to GCC countries have 
declined considerably in 2018, but the dependencies 
to European region increased as around 56.2% of the 
funded liabilities are from European region. Around 
three fourth of the funds sourced from international 
financial institutions are from the European region, 
while their share from GCC region declined 
considerably by 10.9 percent points.

In this context, any tightness in the foreign interbank 
market arise from uncertainties including higher US 
Fed policy rate may negatively impact the domestic 
dollar liquidity position as well as profitability. 
To mitigate the risk from these vulnerabilities 
banking sector needs to design innovative funding 
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اســتراتيجيات متويــل مبتكــرة جلــذب ودائــع محليــة أعلــى. 
ــوك  ــم قــدرة البن ــذي أجــري لتقيي ــار الضغــط ال ــدل اختب ي
ــى أن  ــع خــارج قطــر عل ــل أي ســحب مــن الودائ ــى متوي عل
البنــوك لديهــا مســتوى عــال لنقطــة التعــادل. علــى وجــه 
التحديــد، فــإن أول بنــك ســيكون لديــه عجــز فــي الســيولة 
ــة إذا مــا مت ســحب مــا يزيــد  بالعمــات األجنبيــة فــي حال

ــع خــارج قطــر. ــن الودائ عــن 40٪ م

2. 6. 7 مخاطر الترابط

ــن  ــب م ــي الغال ــي ف ــي القطــاع املصرف ــط ف ينعكــس التراب
خــال أنشــطته فــي ســوق مــا بــن البنــوك احملليــة. ويعكــس 
ــه يــؤدي  الســوق النشــط عمــق تطــور الســوق، فــي حــن أن
إلــى نقــاط الضعــف إذا كان تعــرض واحــد أو أكثــر مــن 

ــة بغيرهــم. ــاً مقارن املشــاركن فــي الســوق مرتفع

انخفــض متوســط   حجــم نشــاط مــا بــن البنــوك ليلــة 
واحــدة خــال عــام 2018 إلــى 1.86 مليــار ريــال مــن 
2.75 مليــار ريــال فــي عــام 2017. وقــد تــؤدي التحســينات 
غيــر  املــوارد  ش  ا ـ وانتعـ املصرفــي  القطــاع  ســيولة  فــي 
ــوك.  ــى تراجــع النشــاط فــي ســوق مــا بــن البن املقيمــة إل
كمــا أظهــر متوســط   عــدد معامــات ســوق مــا بــن البنــوك 
لليلــة واحــدة بعــض االنخفــاض خــال العــام. علــى الرغــم 
مــن وجــود بعــض عوامــل التقلــب فــي ســوق مــا بــن البنــوك 
فــي الربــع األول، إال أن حجمهــا فــي النصــف الثانــي مــن 
العــام كان مســتقراً فــي حــدود 1.4 مليــار ريــال إلــى 2.2 

مليــار ريــال )شــكل 30-2(.

االقتــراض  مبتوســط  املتعلقــة  البيانــات  باســتخدام 
واإلقــراض بــن البنــوك فــي ســوق مــا بــن البنــوك احملليــة، 
حاولنــا حتديــد ترابطهــا خــال عــام 2018. وفــي حالــة 
البنــوك،  ســوء إدارة الســيولة مــن قبــل عــدد قليــل مــن 
فــإن الترابــط العالــي بــن هــذه البنــوك فــي ســوق مــا بــن 
البنــوك قــد يشــكل بعــض نقــاط الضعــف. وبالتالــي ، يجــب 
دراســة التطــورات فــي الترابــط والعمــق والتركيــز واحلجــم 
لتحديــد اخلطــر، إن وجــد. لدراســة عمــق الترابــط، نقــوم 
بتحليــل طبولوجيــا الشــبكات لســوق مــا بــن البنــوك لليلــة 

واحــدة )إطــار 6-2(.

strategies to attract higher domestic deposit. Stress 
test conducted to assess banks’ ability fund any 
withdrawalrisk from cross –border deposits shows 
banks have higher level breakeven point. To be 
specific , the first bank to fall short of FC liquidity 
only when the cross border deposits withdrawal at 
rate above 40%  

2.6.7 Interconnectedness Risk

Banking sector’s interconnectedness is mostly 
reflected through their activities in the domestic 
interbank market. An active market reflect the 
depth of the development of the market , while it  
leads to vulnerabilities if one or more of the market 
participants exposure is high as compared to others. 

Average volume of overnight Interbank activity 
during 2018 reduced to QR 1.86 billion from QR 
2.75 billion in 2017. Improvements in banking 
sector liquidity and rebound of non-resident funds 
might are dragged down the activity in the interbank 
market. Average number of overnight interbank 
market transactions also showed some decline 
during the year. In the first quarter some elements 
of volatility exist in the interbank market, however it 
was almost sable in the range of QR1.4 billion to QR 
2.2 billion in the second half of the year (Chart 2-30). 

Using the data on average borrowing and lending 
between the banks in the domestic interbank market, 
we tried to map their interconnectedness during 2018. 
In the event of poor liquidity management by a fewer 
banks higher interconnectedness of these banks in 
the interbank market may pose some vulnerabilities. 
Thus, developments in the interconnectedness, 
the depth, concentration and volume needs to be 
examined to identify the risk, if any. To examine the 
depth of interconnectedness, we analyze the network 
topologies of the overnight interbank market (Box 2-6).
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Chart 2-30:  Overnight Interbank Volume
شكل 2-30: حجم سوق ما بني البنوك لليلة واحدة 
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إطــار 2-6: طوبولوجيــا الشــبكة لســوق مــا بــني البنــوك 
احمللي

زيــادة احلجــم والعمــق فــي ســوق مــا بــن البنــوك متكــن البنــوك 
وحتســن  العائــدات  لتحســن  اليوميــة  الســيولة  إدارة  مــن 
الربحيــة. واملعامــات التــي تتــم مــن خــال ســوق مــا بــن البنــوك 
احملليــة منخفضــة نســبياً وهنــاك حــدود للمخاطــر الناجتــة عــن 
الترابــط. ولكــن كمــا لوحــظ، فــي أوقــات التوتــر، تعتمــد البنــوك 
ــال، خــال  ــى ســبيل املث ــوك. عل ــن البن ــا ب ــى ســوق م بشــدة عل
الفتــرة مــن يونيــو إلــى أغســطس 2017، زاد حجــم معامــات 
الســوق احملليــة. وبعــد أن عــادت الســيولة إلــى حالتهــا الطبيعيــة 
فــي عــام 2018، انخفــض متوســط   حجــم املعامــات فــي العــدد 
وكذلــك فــي القيمــة. وفــي ظــل الظــروف العاديــة، يعمــل الترابــط 
العالــي فــي الشــبكة علــى حتســن الوصــول إلــى الســيولة؛ ومــع 
ــم الصدمــات  ــة الضغــط، ميكــن للترابــط تضخي ــك، فــي حال ذل
وإحــداث اضطرابــات مفاجئــة إذا لــم تتــم مراقبتهــا وإدارتهــا 

بشــكل جيــد.

لدراســة هــذا بعنايــة، مت تعيــن الترابــط فــي الســوق لليلــة واحــدة 
خــال عــام 2018. باتبــاع مقاييــس واضحــة لهيــكل الشــبكة، 
ــة.  ــوك القطري ــي للبن ــكل الداخل ــا الهي ــا بفحــص طوبولوجي قمن
بعــد تعيــن الشــكل املوجــه لطوبولوجيــا الشــبكة1، يتــم فحــص 
خصائــص2 هيــكل الشــبكة، مثــل الدرجــات اخلارجــة عــن الســوق 

احملليــة بــن البنــوك )جــدول(.

Box 2-6: Network Topology of Domestic 
Interbank Market

Increase in volume and depth in interbank market enable 
banks to manage their daily liquidity to optimize returns and 
improve profitability. The transactions handled by the domestic 
interbank market are comparatively low and there by limits the 
risk from interconnectedness. However as observed, at times 
of stress, banks depends heavily on the interbank market. For 
instance during the period June to August 2017 the volume in 
the domestic market increased. After the liquidity situation is 
normalized in 2018, the average volume of transactions in number 
as well as in value declined.Under normal circumstances, a high 
interconnectedness in the network improves access to liquidity; 
during a stressed situation however, the interconnectedness 
can amplify shocks and engender sudden disruptions if not 
monitored and managed well.

To examine this carefully, the interconnectedness of the 
overnight market during 2018 was mapped. Following 
well-defined measures of the network structure, we have 
examined the topology of the domestic interbank structure 
of Qatari bank. After mapping the directed graph of the 
network topology1 (Chart), the characteristics2 of the network 
structure such as in-degree, out-degree are examined for 
the domestic interbank market (Table). 
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Chart : Network map of Average interbank exposure- 2018
الشكل:  خريطة الشبكة ملعدل التعرض بني البنوك - 2018

1  Refer 2011 FSR for detailed methodology. 
2  In- degree - Number of   exposure  to an  individual bank
   Out-Degree – Number of  liability  of an individual bank 
  Cluster coefficient- Clustering in networks measures how interconnected 

each node is.

   Eigenvector centrality - Measure of the importance of a node in a network. It 
assigns relative score to all nodes in the network based on  the principle that 
connections to high-scoring nodes contribute more to the score of the node 
in question than equal connections to low-scoring nodes.

١  راجع تقرير اإلستقرار المالي لعام 20١١ لمزيد من التفصيل عن المنهجية.

2  الدرجات الداخلة: عدد االنكشاف لبنك فردي 

الدرجات الخارجة: عدد المطلوبات من بنك فردي 
معامل الكتلة: يقيس التجميع في الشبكات مدى الترابط كل عقدة. 

المعامل العنقودي: التجميع في الشبكات يقيس مدى الترابط بين كل عقدة. 
المتجھ الذاتي: يقيس أهمية العقدة في الشبكة، حيث يقوم بتعيين درجة نسبية لجميع العقد 
في الشبكة بناًء على مبدأ أن االتصاالت بالعقد ذات الدرجات العالية تساهم بشكل أكبر 

في درجة العقدة المعنية من االتصاالت المتساوية مع العقد ذات الدرجات المنخفضة.

تشــير خريطــة الشــبكة إلــى أن ســوق مــا بــن البنــوك متنــوع 
خــال العــام. وقــد ارتفــع عــدد املقرضــن الرئيســين خــال 
العــام مقارنــة بالعــام املاضــي )اللــون األحمــر( وكان املقتــرض 
ــك،  ــع ذل ــة(. وم ــع األســهم الداخلي ــر، م ــًا )األحم الرئيســي قلي
يبــدو أن املقرضــن قامــوا  للمقترضــن.  ال يوجــد أي تركيــز 
ــل مخاطــر  ــي تقلي ــوك وبالتال ــن البن ــد م ــم للعدي ــع تعرضه بتوزي
الترابــط. قامــت البنــوك املقرضــة املهمــة األخــرى )البرتقالــي 
واألزرق بهــذا الترتيــب( بتوزيــع تعرضهــا عبــر العديــد مــن العقــد 
ممــا يعنــي أن املخاطــر أقــل تركيــزاً. وقــد اقترحــت مقاييــس 
خصائــص طوبولوجيــا شــبكة أيضــاً نفــس الشــيئ. ويعتبــر توزيــع 
الدرجــات الداخلــة والدراجــات اخلارجــة أمــراً طبيعيــاً. فــي 
املتوســط، تتحمــل البنــوك التزاماتها/تعرضاتهــا الناشــئة عــن 

حوالــي 7 بنــوك حتــد مــن مخاطــر العــدوى.

The network map suggested that the interbank market diversified 
during the year. Number of major lenders increased during 
the year over last year (colored Red) and a major borrower 
were few (Red, with inward arrows).However, there does not 
exist any concentration of borrowers. Lenders appear to have 
distributed their exposure to many banks thereby reducing the 
interconnectedness risk. Other significant lender banks (Orange 
and Blue in that order) have distributed their exposure across many 
nodes implying that the risk is less concentrated. The measures of 
characteristics of the network topology also suggested the same. 
The distribution of in-degree as well as out degree is normal in 
nature. On an average, banks have their liabilities/exposures 
stemming from around 7 banks limiting the contagion risk.  

Box 2-6

Box 2-5
Global Risk 2018 2019 2020
Global Macroeconomic Risks 5.6 11.1 16.7
Risk from Emerging markets 5.6 0.0 0.0
Deleveraging issues from China 11.1 22.2 5.6
Lower Oil prices 61.1 61.1 72.2
Geopolitical instability 72.2 77.8 77.8
US FED Policy tightening 22.2 11.1 11.1
Global Market and Liquidity risk 16.7 16.7 16.7
Macro-economic Risk
Higher Inflation 5.6 0.0 0.0
Volatility in Domestic Equity Market 5.6 5.6 5.6
Decline in external current A/c Balance 22.2 11.1 11.1
Decline in Fiscal Balance 50.0 61.1 61.1
Lower Domestic Growth 55.6 55.6 55.6
Lower  Real Estate Prices 55.6 61.1 61.1

Table: Characteristics of  Interbank Network Topology
جدول: خصائص طوبولوجيا شبكة ما بني البنوك

Minimum
الحد األدنى

Maximum
الحد األقصى

Average
المتوسط

Median
الوسيط

In-Degree 1.0 12.0 6.75 8
بالدرجات الداخلة

Out-Degree 0.0 14.0 6.75 6
بالدرجات اخلارجة
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مالحظات ختامية

ــاً فــي عــام 2018.  أظهــر القطــاع املصرفــي فــي قطــر أداًء مرن
وأثبتــت ظــروف االقتصــاد الكلــي احلميــدة إلــى جانــب اخلطــوات 
االســتباقية التــي اتخذتهــا الســلطات حلمايــة االقتصــاد مــن 
ــدة للقطــاع  ــا مفي ــات املرتبطــة باحلظــر االقتصــادي أنه التحدي
املصرفــي. وعلــى الرغــم مــن منــو موجــودات القطــاع املصرفــي 
عــن العــام الســابق، فقــد شــهد عــام 2018 انتعاشــاً فــي الطلــب 
علــى االئتمــان مــن القطــاع اخلــاص. وحتســنت الســيولة مدعومة 
بفائــض املوازنــة العامــة واحلســاب اجلــاري مبيــزان املدفوعــات. 
وعــززت التحســينات فــي ســوق األوراق املاليــة البيئــة التشــغيلية 
املعــززة،  الكلــي  االقتصــاد  ظــروف  ومــع  املصرفــي.  للقطــاع 
وأظهــر  بســرعة.  طبيعتهــا  إلــى  املــال  رأس  تدفقــات  عــادت 
انتعــاش الودائــع غيــر املقيمــة باإلضافــة إلــى تدفــق األمــوال 
مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة ثقــة املســتثمرين فــي االقتصــاد 
القطــري. وأدت التحســينات فــي الســيولة احملليــة إلــى تخفيــف 
الســيولة األوليــة التــي ظلــت فــي حالــة فائــض، مــع انخفــاض 
متطلبــات إعــادة الشــراء مــن قبــل البنــوك إلدارة الســيولة علــى 

ــر. املــدى القصي

أعــاد القطــاع املصرفــي هيكلــة التمويــل بهيــكل اســتحقاق أكثــر 
صحــة ومــن مصــادر متنوعــة، وخرجــت معظــم الودائــع مــن دول 
ــل مــن مخاطــر التقلبــات. وتعــززت  احلظــر مــن النظــام ممــا قل
مســتويات الرســملة بشــكل كبيــر، وفــي حــن أن نســب القــروض 
غيــر املنتظمــة منخفضــة جــداً ويتــم تغطيتهــا بشــكل كاٍف. عــاوة 
علــى ذلــك، بقيــت مؤشــرات ربحيــة القطــاع املصرفــي مســتقرة. 
كمــا أظهــرت الضغــوط التــي أجراهــا مصــرف قطــر املركــزي 
حتســناً فــي مرونــة القطــاع جتــاه مواطــن الضعــف احملتملــة. 
ــة جيــدة  وبشــكل عــام، ظــل القطــاع املصرفــي ســليماً وفــي حال

خــال عــام 2018.

وفــي املســتقبل، مــن املتوقــع أن يســتفيد القطــاع املصرفــي مــن 
مختلــف التطــورات اإليجابيــة. وتســتعد كل مــن األرصــدة احملليــة 
واخلارجيــة للتحســن مــن خــال زيــادة أســعار النفــط باإلضافــة 
إلــى التوقعــات اإليجابيــة لظــروف االقتصــاد الكلــي. ومــن املتوقــع 
ــا يبلــغ  أن تشــهد املوازنــة العامــة فائضــاً فــي عــام 2019، بينم
اإلنفــاق احلكومــي علــى املشــاريع الكبــرى حوالــي 43.3٪ مــن 
إجمالــي النفقــات. وقــد يعــزز هــذا الطلــب علــى االســتثمار فــي 
القطاعــن العــام واخلــاص واالئتمــان مــن القطــاع املصرفــي. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن تركيــز امليزانيــة علــى توفيــر األمــوال 
الازمــة لتطويــر مناطــق ســكنية جديــدة للمواطنــن، وتعزيــز 
ــة واملرافــق فــي  ــة التحتي ــي، وإنشــاء البني مشــاريع األمــن الغذائ
واملناطــق  اخلاصــة،  االقتصاديــة  واملناطــق  احلــرة،  املناطــق 
الصناعيــة واللوجســتية قــد يتطلــب مــن القطــاع املصرفــي تنويــع 
محفظــة االئتمــان اخلاصــة بهــم وكذلــك لتحقيــق منــو مســتدام 
لألصــول. ومــع االســتفادة مــن الدفــع احلكومــي لتطويــر قطــاع 
علــى  أيضــاً  البنــوك  تركــز  واملتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 
والثــروة  للزراعــة  بالنســبة  خاصــة  القطــاع  لهــذا  االئتمــان 

احليوانيــة ومصايــد األســماك، إلــخ.

Concluding Remarks

Banking sector in Qatar showed a resilient performance 
in 2018. Benign macroeconomic conditions coupled 
with proactive steps taken by authorities to protect the 
economy from challenges associated with the economic 
embargo proved beneficial for the banking sector. Though 
banking sector assets grew lower than the previous year, 
2018 witnessed a rebound of private sector credit demand. 
Liquidity improved supported by benign fiscal position and 
current account balance. Improvements in stock market also 
boosted the operating environment of the banking sector. 
With strengthened macroeconomic conditions capital flows 
are normalized fast. Rebound in non-resident deposits as 
well as fund flow from from foreign financial institutions 
indicated confidence of investors in Qatari economy. 
Improvements in domestic liquidity eased primary liquidity 
which remained in surplus mode, with lower requirement of 
REPO by banks for short-term liquidity management. 

Banking sector reestablished the funding structure 
with healthier maturity structure and from diversified 
sourceAlmost all the deposit from the embargo countries 
have gone out of the system thereby reducing the volatility 
risk.  Capitalization levels strengthened significantly, while 
NPL ratios are quite low and are adequately provisioned. 
Moreover, banking sector profitability indicators also 
remained stable. Stress conducted by Qatar Central Bank 
also showed improved resiliency of the sector towards 
plausible vulnerabilities. Overall, banking sector remained 
sound and in good stead during 2018. 

Going forward, banking sector is expected to benefit from 
various positive developments. Both domestic and external 
balances are poised to improve buttressed by firming up of 
oil prices as well as positive outlook of the macroeconomic 
conditions. Fiscal balance is projected to be in surplus in 
2019, while Government expenditure on major projects is 
around 43.3% of the total expenditure. This may boost the 
public and private sector investment and credit demand 
from the banking sector. Further, the focus of the budget 
on providing necessary funds for the development of 
new housing areas for nationals, enhancing food security 
projects, establishment of infrastructure and facilities in 
free zones, special economic zones, and industrial and 
logistics zones may demand the banking sector to diversify 
their credit portfolio as well as to have a sustainable asset 
growth. Taking advantage of government push for the SME 
sector development, banks are also focusing on credit 
to SME sector especially for agriculture, livestock and 
fisheries, etc.
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علــى الرغــم مــن أن بيئــة االقتصــاد الكلــي احملليــة هادئــة وجيــدة 
لتحقيــق تنميــة مســتدامة للقطــاع املصرفــي، ال ميكــن اســتبعاد 
ــات التــي تواجــه القطــاع املصرفــي بشــكل كامــل. ميكــن  التحدي
أن يكــون لضعــف التنميــة االقتصاديــة العامليــة بعــض اآلثــار غيــر 
املباشــرة علــى القطــاع املصرفــي مــن خــال تشــديد الســوق 
ــة  ــا يجــب مراقب ــة. كم ــاض أســعار الطاق ــة وانخف ــة العاملي املالي
التطــورات األخــرى فــي السياســة النقديــة للواليــات املتحــدة 
بعنايــة. كمــا أن اعتمــاد القطاعــات املصرفيــة علــى األمــوال 
اخلارجيــة والتكاليــف املرتبطــة بهــا حتتــاج إلــى عنايــة مركــزة 
للحفــاظ علــى ربحيــة القطــاع املصرفــي لينمــو عنــد مســتوى 
مســتدام. ومــع ذلــك، فــإن احتماليــة ظهــور هــذه املخاطر الســلبية 
تبــدو محــدودة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الفوائــض املرتفعــة لــرأس 
املــال وانخفــاض معــدل اجلنــوح تعــزز قــدرة البنــوك علــى حتمــل 

مســتويات أعلــى بكثيــر مــن التوتــر.

يقــوم مصــرف قطــر املركــزي مــن جانبــه بتقييــم وتعزيــز األنظمــة 
الرقابيــة واإلشــرافية بشــكل مســتمر لضمــان بقــاء النظــام املالــي 
آمنــاً ومســتقراً وقويــاً ومرنــاً مبــا يكفــي ملواجهــة التحديــات غيــر 

املتوقعة.

Even though domestic macroeconomic environment 
is quiet benign for a sustainable development for the 
banking sector, challenges to the banking sector cannot be 
ruled out completely. Weakening of the global economic 
development can have some spillover effect on the banking 
sector through tightening of global financial market and 
lower energy prices. Further developments in the US 
monetary policy also need to be carefully monitored. 
Banking sectors dependence on external funds and the 
associated cost also needs focused attention to keep the 
profitability of the banking sector to grow at a sustainable 
level.  However, the probabilities of manifestation of such 
downside risks seem to be limited. Moreover, heightened 
capital buffers and low delinquency rate strengthen the 
ability of banks to withstand much higher levels of stress.

QCB on its part is continuously evaluating and strengthening 
the regulatory and supervisory systems to ensure that 
the financial system remains safe, stable and solid and is 
resilient enough to address unforeseen challenges.
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تطورات القطاع المالي بمفهومه الواسع
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Introduction

The broader financial sector in Qatar includes insurance 
firms, Qatar Development Bank (QDB), finance 
companies, investment companies, exchange houses 
and QFC institutions.  They fall under the regulatory 
purview of QCB and Qatar Financial Centre Regulatory 
Authority (QFCRA). The focus of the two regulators 
during 2018 continued to be facilitation of healthy 
growth of different segments of the sector and close 
monitoring of risks emanating from it.

Developments in the major segments of this sector and 
risks to financial stability arising from them are presented 
in this Chapter. The first part of the Chapter focuses on 
QCB regulated non-bank financial intermediaries (NBFI), 
viz., insurance firms, Qatar Development Bank, finance 
companies, investment companies and exchange houses. 
The second part of the Chapter analyses developments 
in the financial institutions in the Qatar Financial Centre, 
which are under the jurisdiction of QFCRA1. 

املقّدمة

مــن شــركات  كل  فــي قطــر  األوســع  املالــي  القطــاع  يشــمل 
التأمــن، وبنــك قطــر للتنميــة، وشــركات التمويــل، وشــركات 
االســتثمار، ومحــال الصرافــة، ومؤسســات مركــز قطــر للمــال. 
وتخضــع كل هــذه اجلهــات للســلطات التنظيميــة ملصــرف قطــر 
املركــزي وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.  وقــد اســتمر تركيــز 
الصحــي  النمــو  تســهيل  علــى   2018 عــام  خــال  املنظمــن 
لقطاعــات مختلفــة مــن القطــاع والرصــد الدقيــق للمخاطــر 

الناشــئة عــن ذلــك.

ويتــم عــرض التطــورات فــي القطاعــات الرئيســية لهــذا القطــاع 
واملخاطــر التــي تهــدد االســتقرار املالــي الناجمــة عنهــا فــي 
هــذا الفصــل. ويركــز اجلــزء األول مــن الفصــل علــى املؤسســات 
املاليــة غيــر البنكيــة املرخــص لهــا بالعمــل مــن مصــرف قطــر 
املركــزي، أي شــركات التأمــن، وبنــك قطــر للتنميــة، وشــركات 
ويحلــل  الصرافــة.  ومحــال  االســتثمار،  وشــركات  التمويــل، 
ــة  ــي مــن الفصــل التطــورات فــي املؤسســات املالي اجلــزء الثان
فــي مركــز قطــر للمــال، والتــي تخضــع لســلطة مركــز قطــر 

للمــال1.

3. 1 املؤسسات املالية غير البنكية املرخصة من مصرف 
قطر املركزي

مــن  املرخصــة  البنكيــة  غيــر  املاليــة  املؤسســات  ســجلت موجــودات 
مصــرف قطــر املركــزي فــي قطــر منــواً صحيــاً بلغــت نســبته ٪9.5 
العــام  خــال  بلــغ ٪12.8  إلــى منــو  باإلضافــة   ،2018 عــام  خــال 
الســابق. وأدى النمــو املتســارع ألعمــال التأمــن إلــى زيــادة حصتــه بــن 
املؤسســات املاليــة غيــر البنكيــة إلــى أكثــر مــن 77٪ مــن هــذا القطــاع 
بحلــول نهايــة عــام 2018. كمــا واصــل بنــك قطــر للتنميــة وبورصــة 
قطــر تســجيل منــو إيجابــي، لكــن أهميتهمــا بــن املؤسســات املاليــة 
غيــر البنكيــة انخفضــت. وســجلت شــركات التمويــل واالســتثمار بعــض 

االنكمــاش فــي حجــم امليزانيــة العموميــة )شــكل 1-3(.

1. QCB Regulated Non- Bank Financial 
Intermediaries

The assets of QCB regulated NBFI sector in Qatar 
recorded healthy 9.5 percent growth during 2018 on 
top of 12.8 percent growth during the previous year. 
Continued faster growth of the insurance business 
resulted in the increase in its share among the NBFIs 
to over 77 percent by end-2018. QDB and Exchange 
Houses also continued to record positive growth but 
their shares in NBFI declined.  Finance and investment 
companies recorded some shrinkage in the size of the 
balance sheet (Chart 3-1).

1 QFCRA has provided inputs on the developments in QFC 
financial institutions

1  قدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا الجزء حول التطورات في 

المؤسسات المالية لمركز قطر للمال
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Chart 3-1: Size of QCB Regulated NBFI Segments by Assets (%)
شكل 3-1: حجم القطاعات املالية غير البنكية اخلاضعة لتنظيم مصرف قطر املركزي حسب املوجودات )%(
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3. 1. 1 التطورات في قطاع التأمني

نظــراً ألهميتــه املتزايــدة، واصــل مصــرف قطــر املركــزي تعزيــز 
الرقابــة واإلشــراف علــى قطــاع التأمــن لتســهيل منــوه املســتمر.

وقــد أصــدر مصــرف قطــر املركــزي، بالتعــاون مــع وزارة املاليــة، 
عــدداً مــن التعاميــم لشــركات التأمــن، لضمــان التزامهــا بتنفيــذ 
معيــار التقاريــر املوحــد الصــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة نظــراً النضمــام دولــة قطــر إلــى قائمــة الــدول التــي 

تطبــق املعيــار.

ولتعزيــز الرقابــة مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي، مت توجيــه 
شــركات التأمــن لضمــان جدولــة التقاريــر مــن خــال النظــام 
اآللــي.  وفــي حالــة توقيــع عقوبــات ماليــة، فإنــه ميكــن لشــركات 
التأمــن طلــب إعــادة النظــر بعــد تقــدمي األســباب. ولتحســن 
تنظيــم مواجهــة مخاطــر إعــادة التأمــن، يتعــن علــى شــركات 
التأمــن تقــدمي خطابــات وكتــب التغطيــة الصــادرة عــن الشــركة 

ــة محــددة. ــرة زمني خــال فت

لرقابــة  اخلاضــع  التأمــن  لقطــاع  املؤسســي  الهيــكل  ظــل 
ــر خــال عــام 2018، ويضــم  مصــرف قطــر املركــزي دون تغيي
هــذا القطــاع اثنــي عشــر شــركة، منهــا ثمانيــة شــركات محليــة 
وأربعــة فــروع لشــركات عامليــة. وهنــاك ثمانيــة شــركات تقليديــة 
وأربعــة شــركات تكافــل. وال يشــمل قطــاع التأمــن السماســرة 
وشــركات إعــادة التأمــن والوســطاء.خال عــام 2018، ســجلت 
جميــع شــركات التأمــن منــواً فــي املوحــودات يتقدمهــا فــي ذلــك 

3.1.1 Developments in Insurance Sector

In view of its growing importance, QCB continued to 
reinforce its supervision and regulation of the sector to 
facilitate its sustained growth. 

In cooperation with the Ministry of Finance, the Central 
Bank issued a number of circulars to insurance companies, 
ensuring their commitment to implement the common 
reporting standard issued by the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) in view 
of the accession of the State of Qatar to the list of countries 
applying the standard.

To strengthen supervision by QCB, insurance companies 
were directed to ensure scheduling of reports on automated 
system.  In case of financial sanctions, insurance companies 
have been guaranteed the request for review and provide 
the reasons. For improved organisation and regulation 
of reinsurance risks, insurance companies are to provide 
the letters and books of coverage issued by the company 
within specified time period.

The institutional structure of the insurance sector under the 
regulatory jurisdiction of QCB remained unchanged during 
2018. The sector comprised of 12 firms, of which 8 are domestic 
and 4 are branches of international companies. There are 8 
conventional firms and 4 takaful firms. The insurance sector 
is exclusive of brokers, reinsurance firms and intermediaries. 
During 2018 all the insurers recorded growth in the assets 
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منــو صحــي ألكبــر شــركة.  وقــد ســاهم منــو األعمــال الدوليــة 
ألكبــر شــركة تأمــن فــي زيــادة أقســاط التأمــن. ومنــا إجمالــي 
املوجــودات لشــركات التأمــن احملليــة بنســبة 11٪ ليصــل إلــى 
56.2 مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 2018 مقارنــة بنحــو 50.6 
مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق )جــدول 3-1(. وفــي ضــوء 
ــي  ــي االســتثمارات، واصــل االســتثمار ف ــرازي ف التوجــه االحت
ــى  ــي تســجيل منــو حــاد أدى إل ــة ف األدوات ذات اآلجــال الثابت
ــادة حصتهــا إلــى مــا يقــرب مــن نصــف محفظــة االســتثمار  زي
بحلــول نهايــة عــام 2018، فــي حــن اســتمر االســتثمار فــي 
العقــارات  األســهم فــي االنخفــاض. وســجل االســتثمار فــي 
ــام الســابق. وفــي ضــوء منــو  انتعاشــاً مــن االنخفــاض فــي الع
ــادة التأمــن  ــى زي ــة، فــإن الشــركات تعمــل عل األعمــال التجاري
وإعــادة التأمــن املباشــر، ممــا أدى إلــى ارتفــاع فــي الــذمم 
للتأمــن وإعــادة التأمن.وفــي جانــب املطلوبــات، مت تســجيل 
زيــادة حــادة فــي الــذمم الدائنــة إلعــادة التأمــن ومنــو صحــي 
فــي املخصصــات الفنيــة. وتشــير الزيــادة احلــادة فــي إعــادة 
التأمــن إلــى أن الشــركات أصبحــت أكثــر حتفظــاً وتتحمــل 

قــدراً بســيطاً مــن املخاطــر.

إلــى  بالنظــر  امللكيــة  حقــوق  فــي  هامشــي  انخفــاض  هنــاك  وكان 
التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املالية-9، وزيادة االســتحواذ 

ــة. ــة االســتحواذ املؤجل ــة وتكلف ــدة تابع ــى الشــهرة لشــركة جدي عل

led by healthy growth in the largest company. Growing 
international business of the largest insurer contributed to 
the increase in insurance premiums. The aggregate assets 
of the domestic insurance firms grew by 11.0 percent to QR 
56.2 billion as at end-2018 compared to QR 50.6 billion at the 
end of the previous year (Table 3-1).  In view of the emphasis 
on prudence in investments, fixed maturity instruments 
investments continued to record sharp growth which led to 
increase in its share to almost half of the investment portfolio 
by end 2018 while equity investment continued to decline. 
Investment in real estate recorded recovery from the decline 
in the previous year. In view of growing business, companies 
are increasing their direct insurance and reinsurance, resulting 
in rise in premium receivable and reinsurance receivable. On 
the liabilities side, a steep increase in reinsurance payable and 
healthy growth in technical provisions was observed. Sharp 
increase in reinsurance shows that companies are becoming 
more conservative and taking small portions of risk.

There was marginal decline in equity in view of adjustments 
for IFRS-9, increase of goodwill acquisition of a new 
subsidiary and deferred acquisition cost.

Table 3-1: Selected Balance Sheet Items of Domestic Insurers, end-December (QR   million)
جدول 3-1: بنود مختارة من امليزانيات العمومية لشركات التأمني احمللية، بنهاية ديسمبر )باملليون ريال(

2016 2017 2018
∆% 

2017 2018

Total Assets 44,511 50,613 56,155 13.7 11.0 إجمالي املوجودات
Cash & Liquid Assets 8,549 9,346 9,347 9.3 0.0 النقد واملوجودات السائلة  
Total Investments 22,685 25,000 26,703 10.2 6.8 إجمالي االستثمارات   
   Fixed Maturities 8,589 11,207 13,279 30.5 18.5 املستحقات الثابتة
   Equity Investments   6,218 5,676 4,814 -8.7 -15.2 استثمارات األسهم     
   Real Estate 7,365 7,000 7,397 -5.0 5.7 العقارات         
   Other Investments   512 1,116 1,213 118.0 8.6 استثمارات أخرى     
Reinsurance Receivable 4,258 5,605 7,921 31.6 41.3 ذمم إعادة التأمن
Premiums Receivable 7,515 9,005 10,124 19.8 12.4 األقساط مستحقة القبض
Fixed Assets 227 438 436 92.8 -0.5 موجودات ثابتة
Intangible Assets 417 416 660 -0.3 58.9 موجودات غير ملموسة
Other Assets 860 803 964 -6.6 20.0 موجودات أخرى
Total Liabilities 26,513 31,505 37,273 18.8 18.3 إجمالي املطلوبات
Technical Provisions 10,660 14,081 17,691 32.1 25.6 املخصصات الفنية   
Unearned Premiums 5,962 6,881 6,643 15.4 -3.5 أقساط غير مكتسبة
Reinsurance Payable 1,303 2,100 3,199 61.2 52.3 أقساط إعادة تأمن مستحقة
Other Liabilities 8,588 8,442 9,740 -1.7 15.4 مطلوبات أخرى  
Total Equity 17,998 19,091 18,859 6.1 -1.2 إجمالي حقوق املساهمني
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Table 3-2: Select Indicators (end-December, Amount in QR Million)
جدول 3-2: مؤشرات مختارة )نهاية ديسمبر، املبالغ باملليون ريال(

إجمالــي  ارتفــع  فقــد  التأمــن،  فــي  الصحــي  النمــو  ضــوء  وفــي 
األقســاط املكتتبــة بنســبة 7.5٪ خــال عــام 2018، عــاوة علــى 
14.5٪ خــال العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي األقســا ط املكتتبــة 
15.5 مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر 2018 )جــدول 3-2(. وجــاءت 
الزيــادة بأكملهــا تقريبــاً مــن مســاهمة شــركات التأمــن احملليــة فــي 
قطــر والتــي بلغــت 15.2 مليــار ريــال بينمــا بلغــت مســاهمة الفــروع 
الدوليــة نحــو 0.3 مليــار. ومنــا صافــي األقســاط املكتتبــة بنســبة 

10.6٪ بعــد زيــادة مماثلــة فــي العــام الســابق.

وقــد ســاهمت الزيــادة فــي األعمــال التجاريــة، وانخفــاض اخلســائر 
واالرتفــاع الصحــي فــي دخــل االســتثمار، فــي ارتفاع الدخــل واألرباح. 
وتضاعــف منــو إجمالــي الدخــل فــي عــام 2018 إلــى 12.8٪ مــن 
6.4٪ خــال عــام 2017. وســجل صافــي الربــح بعــد انخفاضــه 
احلــاد خــال العامــن الســابقن، منــواً صحيــاً بنســبة 22٪ فــي عــام 
2018. وبالتالــي، كان هنــاك ارتفــاع حــاد فــي العائــد علــى األســهم.

ومبــا يعكــس الزيــادة فــي األعمــال ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
نســبة  فــي  كبيــرة  زيــادة  هنــاك  كانــت  األمــوال،  إلــى  احلاجــة 
الرافعــة املاليــة خــال العــام. وقــد اعتدلــت إلــى حــد مــا املــاءة 
املاليــة لشــركات التأمــن مــن مســتويات مرتفعــة للغايــة، لكنهــا 
ظلــت أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات التنظيميــة. وبلــغ متوســط   نســبة 
املــاءة املاليــة 247.7 فــي املائــة علــى أســاس فــردي و231.4 

علــى أســاس مجمــع.

وقــد مت تعديــل الســيولة بســبب الزيــادة فــي املخصصــات الفنيــة 
لكنهــا ظلــت مريحــة خــال عــام 2018.

Reflecting the healthy growth in insurance, gross written 
premium (GWP) grew by 7.5 percent during 2018 on top of 
14.5 percent during the previous year. GWP stood at QR 15.5 
billion at end-December 2018 (Table 3-2). The entire increase 
came from the contribution of domestic insurers in Qatar  
which was QR 15.2 billion and GWP of international branches 
was QR 0.3 billion. NWP grew by 10.6 percent following similar 
increase in the previous year.

Increasing business, lower losses and healthy rise in investment 
income contributed to rise in income and profits. The growth 
in gross income in 2018 doubled to 12.8 percent from 6.4 
percent during 2017. Net profit after declining sharply during 
the previous two years, recorded a healthy 22.0 percent growth 
in 2018.  Consequently, there was a sharp rise in the return on 
equity.

Reflecting the increase in business and the consequent 
need for funds, there was significant increase in the 
Leverage Ratio during the year. Solvency of insurance 
firms moderated somewhat from very high levels but 
remained much above the regulatory requirements. 
Average Solvency ratio stood at 247.7 percent on solo 
basis and 231.4 on consolidated basis.

Liquidity moderated due to increase in technical provisions but 
remained comfortable during 2018.

2016 2017 2018

GWP 12,610             14,440 15,516 إجمالي األقساط املكتسبة                                        
         Qatar Cos 12,270            14,086 15,171       الشركات القطرية                                      
          International Cos 340 354 346       الشركات الدولية                                   
Net Profit / Loss  10,027 11,099 12,277 صافي الربح /اخلسارة                     
Total Income 14,349 15,262 17,210 إجمالي الدخل           
Net Profit / Loss 1,692                  1,020 1,244 صافي الدخل / اخلسارة
Return on Assets 4.8% 4.2% 3.5% العائد على املوجودات
Return on Equity (LLCs) 9.2% 5.2% 6.5% العائد على حقوق امللكية )ذ م م(
Investment Income / Total Income 10.7% 10.9% 11.7% دخل االستثمار/ إجمالي الدخل
Leverage Ratio 54.4% 54.5% 68.1% نسبة الرافعة                                
Average Solvency Ratio - Solo Basis 228.3% 271.0% 247.7% متوسط نسبة املاءة - على أساس فردي
Average Solvency Ratio - Consolidated Basis 237.1% 270.9% 231.4% متوسط نسبة املاءة - على أساس موحد   
Liquidity Ratio                                132.5% 129.6% 122.4% نسبة السيولة
Eligible Capital - Solo Basis 5,582                  5,153 5,322 رأس املال املؤهل ــ على أساس فردي  
Eligible Capital - Consolidated Basis 13,733               16,346               14,707                  رأس املال املؤهل ــ على أساس موحد
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مت تعديــل نســبة اخلســارة خــال عــام 2018 مــن املســتوى 
العالــي للخســائر فــي العمليــات الدوليــة بســبب كارثــة طبيعيــة 
فــي العــام الســابق. وهــذا االنخفــاض فــي نســبة اخلســارة كان 
أكثــر مــن الزيــادة فــي التعويــض فــي نســبة املصاريــف ممــا أدى 

إلــى انخفــاض النســبة املجمعــة.

وعلــى الرغــم مــن أن النســبة املجمعــة املتبقيــة أعلــى من ٪100، 
التأمــن  شــركات  ألن  األربــاح  فــي حتقيــق  الســوق  اســتمر 
حصلــت أيضــاً دخــل مــن عمولــة إعــادة التأمــن، باإلضافــة إلــى 

دخــل االســتثمار مبــا عــوض خســائر التأمــن )شــكل 3-3(.

وكمــا مت بيانــه أعــاه، ســجل كل مــن إجمالــي وصافــي األقســاط 
املكتتبــة منــواً صحيــاً خــال عــام 2018 وارتفعــت نســبة االحتفــاظ 
باحلصــص مــن 76.9٪ إلــى 79.1٪ )شــكل 3-2(. ويظهــر ذلــك 

االرتفــاع فــي التأمــن املباشــر.

The loss ratio moderated during 2018 from the high 
level of losses in global operations due to a natural 
calamity in the previous year. This decline in loss 
ratio more than offset the increase in expense ratio 
resulting in lower combined ratio.

Despite the combined ratio remaining above 100% 
the market continued to remain profitable because 
the insurers also earned commission income from 
reinsurers, as well as investment income, which 
offset the insurance losses (Chart 3-3).

As discussed above, both GWP and NWP recorded healthy 
growth during 2018 and the retention ratio increased from 
76.9 percent to 79.1 percent (Chart 3-2). It shows higher 
retention of premium for direct insurance.

Chart 3-2: GWP, NWP and Retention Ratio
شكل3-2: إجمالي وصافي األقساط املكتتبة باملليار ريال، ونسبة اإلحتفاظ

Chart 3-3: Loss, Expense and Combined Ratios
شكل 3-3: اخلسائر، النفقات والنسبة املجمعة
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فــي ضــوء الزيــادة فــي األعمــال، وزيــادة التحفــظ علــى أســاس 
اخلســارة الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة فــي العــام الســابق، 
فقــد واصلــت املخصصــات الفنيــة ارتفاعهــا خــال عــام 2018 
ملواجهــة الزيــادة احملتملــة فــي املطالبــات املســتقبلية )شــكل 
صافــي  إلــى  الفنيــة  املخصصــات  نســبة  وســجلت   .)4-3

ــة. ــادة متواضع األقســاط املكتســبة زي

3. 1. 2 بنك قطر للتنمية

ــاً  بنــك قطــر للتنميــة هــو مؤسســة ماليــة تنمويــة وليســت كيان
جتاريــاً موجهــاً للربــح؛ فهــو مملــوك بالكامــل مــن قبــل احلكومــة 
ويهــدف إلــى املســاهمة فــي تنويــع االقتصــاد القطــري مــن 
خــال تســهيل تطويــر املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم، 
وإلــى جعــل الشــركات الصغيــرة واملتوســطة القطريــة قــادرة 
علــى املنافســة عامليــاً مــن خــال التمويــل وتطويــر املهــارات 
والقــدرات وتعزيــز الصــادرات، وتوفيــر الفــرص محليــاً وعامليــاً، 
وتســهيل التنميــة العقاريــة وتوفيــر قروض اإلســكان للمواطنن.

ومــع التوجــه نحــو التركيــز علــى تنويع االقتصاد ومنو الشــركات 
الصغيــرة واملتوســطة، ســجلت امليزانيــة العموميــة لبنــك قطــر 
ــة املاضيــة )شــكل  للتنميــة توســعاً ســريعاً فــي الســنوات القليل
3-5(. وارتفــع إجمالــي املوجــودات مــن 10.2 مليــار ريــال فــي 
نهايــة عــام 2017 إلــى 11 مليــار ريــال بنهاية عام 2018. وكانت 
تلــك الزيــادة بســبب النمــو فــي التســهيات االئتمانيــة إلــى حــد 
كبيــر. فنتيجــة لانتعــاش فــي منــو االقتصــاد، والتوجــه الكبيــر 
نحــو تنميــة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة، فقــد ارتفــع منــو 
القــروض املقدمــة مــن بنــك قطــر للتنميــة مــن 13.5٪ فــي عــام 

2017 إلــى 16.9٪ فــي عــام 2018.

Reflecting the increase in business and increasing 
conservativeness based on the loss arising from 
natural calamities in the previous year, the technical 
provisions continued to rise during 2018 to take 
care of potential increase in future claims (Chart 
3-4). The ratio of technical provisions to net earned 
premium recorded a modest increase.

3.1.2 Qatar Development Bank

Qatar Development Bank (QDB) is a developmental 
financial institution and not a profit-oriented 
commercial entity. The primary aim of the QDB is 
to contribute to the diversification of the Qatari 
economy through facilitation of development of small 
and medium-sized enterprises (SMEs).  Fully owned 
by the Government, QDB aims to make Qatari SMEs 
globally competitive through financing, developing 
skills and capabilities, promoting exports, and 
providing opportunities domestically and globally. It 
also facilitates real estate development and provides 
housing loans to citizens.

With renewed thrust on diversification of the 
economy and growth of SMEs, the balance sheet of 
QDB has been recording rapid expansion in the past 
few years (Chart 3.5).  Total assets of QDB increased 
from QR 10.2 billion at end 2017 to QR 11.0 billion 
by the end of 2018. The increase in total assets 
during 2018 was largely due to growth in credit 
facilities. Reflecting the recovery in the growth of the 
economy and the greater thrust on development of 
SMEs, growth in loans provided by QDB recovered 
from 13.5 percent in 2017 to 16.9 percent in 2018.

Chart 3-4: Technical Provisions
شكل 3-4: املخصصات الفنية
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ظلــت رســملة بنــك قطــر للتنميــة قويــة. واســتمر رأس مــال 
الزيــادة خــال عــام  فــي  للتنميــة  بنــك قطــر  واحتياطيــات 
النمــو  وأدى   .)6-3 )شــكل  أبطــأ  مبعــدل  كان  وإن   ،2018
األســرع نســبًيا فــي املوجــودات إلــى حــدوث اعتــدال هامشــي 
فــي نســبة رأس املــال إلــى املوجــودات ولكنــه ظــل مرتفعــاً 
عنــد 87٪. وكمــا هــو موضــح فــي تقاريــر االســتقرار املالــي 
الســابقة، فــإن رأس مــال بنــك قطــر للتنميــة ذو جــودة عاليــة، 
وحتســنت جودتــه علــى مــر الســنن. وحافظــت حصــة رأس 
املــال املدفــوع فــي إجمالــي رأس املــال واالحتياطيــات علــى 
اجتاههــا التصاعــدي، وزادت مــن 93٪ فــي عــام 2017 إلــى 
ــم يعتمــد بنــك قطــر  ــي، ل ــة عــام 2018. وبالتال 98٪ فــي نهاي
للتنميــة علــى البنــوك لتمويــل أنشــطته، ولــم يكــن لديــه أيــة 
مطلوبــات للبنــوك فــي العامــن الســابقن. وعــاوة علــى ذلــك، 
فــإن مســتوى رأس املــال املرتفــع للغايــة فــي بنــك قطــر للتنميــة 

ــادة توســعه بشــكل مــرن. ــى زي ســاعد عل

وملــا كانــت معــدالت الفشــل بــن الشــركات املبتدئــة أعلى نســبياً 
مــن معدالتهــا بــن الشــركات الكبيــرة؛ فقــد كان بنــك قطــر 
للتنميــة حــذراً فــي احلفــاظ علــى تلــك النســبة عنــد مســتويات 

منخفضــة.

Capitalisation of QDB remained strong. The 
capital and reserves of QDB continued to increase 
during 2018, albeit at a slower rate (Chart 3.6). 
Relatively faster growth in assets led to marginal 
moderation of the ratio of capital to assets but 
it remained high at 87 percent. As indicated in 
the previous FSRs, the capital of QDB is of high 
quality and has been improving over the years. 
The share of paid up capital in the total capital 
and reserves maintained its upward trend and 
increased further from 93 percent in 2017 to 98 
percent at end 2018. Thus, QDB did not have 
to depend on banks for funding their activities 
and its liabilities to the banks was nil as in the 
previous two years.  Moreover, very high level 
of capital in QDB underscores the potential for 
further expansion and resilience of QDB.

Failure rates among start-ups are relatively higher 
than those among bigger companies. However, 
QDB has been prudent as well as supportive to 
maintain delinquency at low levels.

Chart 3-5: Development of QDB's Assets
شكل 3-5: تطور موجودات  بنك قطر للتنمية
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Chart 3.6: High and Good Quality Capital of QDB
شكل 3-6: رأس املال عالي اجلودة واجليد لبنك قطر للتنمية
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3. 1. 3 التطورات في شركات التمويل

اســتمرت شــركات متويــل الثاثــة املرخصــة مــن مصــرف قطــر 
ــل،  ــرة للتموي املركــزي بالعمــل فــي قطــر؛ وهــي: شــركة اجلزي
وشــركة األولــى للتمويــل، وبيــت التمويــل القطــري. وتقــدم هــذه 
ــع الشــريعة اإلســامية  ــة م ــة متوافق ــات مالي الشــركات خدم

ملختلــف فئــات املقترضــن.

وفــي ضــوء انضمــام دولــة قطــر إلــى قائمــة الــدول التــي تطبــق 
معيــار اإلبــاغ املوحــد ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، 
أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمــات إلــى شــركات التمويــل 
العاملــة فــي الدولــة باالمتثــال للمعيار املوحــد، وتقدمي التقارير 
احلســابات  حــول  للمعلومــات  التلقائــي  بالتبــادل  املتعلقــة 
املاليــة.  وقــد أصــدر مصــرف قطــر املركــزي إرشــادات حــول 
ــي  ــر الت ــدمي التقاري ــف شــخصي لتق ــة إعــداد منــوذج مل كيفي

أقرهــا قانــون اإلمتثــال الضريبــي فــي الواليــات املتحــدة.

ورغــم وجــود زيــادة حــادة فــي األرصــدة النقديــة والبنكيــة 
لشــركات التمويــل خــال عــام 2018؛ إال إن إجمالــي موجودات 
شــركات التمويــل ظــل مســتقراً تقريبــاً ويرجــع ذلك أساســاً إلى 
ــوح واســتثماراتها  ــل اإلســامي املمن انخفــاض أرصــدة التموي
املاليــة )شــكل 3-7(. وقــد بلــغ إجمالــي املوجــودات فــي نهايــة 

عــام 2018 حوالــي 3.1 مليــار ريــال.

واصلــت األمــوال املقترضــة لهــذه الشــركات مــن املؤسســات 
ــى جانــب االنخفــاض احلــاد فــي العــام  ــة انخفاضهــا، إل املالي
الســابق، ممــا يعكــس انخفــاض الرافعــة املاليــة مــن قبــل هــذه 
مرتفعــاً  الشــركات  هــذه  رســملة  مســتوى  وكان  الشــركات. 

ــام. ــر خــال الع وحتســن أكث

3.1.3 Developments in Finance Companies

Three finance companies licensed by Qatar 
Central Bank continued to operate in Qatar, viz., Al 
Jazeera Finance Co., First Finance Co. and Qatar 
Finance House.  These companies provide Sharia-
compliant financial services to various categories 
of borrowers.

In the light of the accession of the State of Qatar to 
the list of States applying the common reporting 
standard of the OECD, QCB has instructed finance 
companies operating in the state to comply with 
common standard and reporting relating to the 
automatic exchange of information on financial 
accounts. QCB has issued guidance in how to set 
up a profile form for the filing of FATCA reports.

There was sharp increase in cash and bank 
balances of the financing companies during 2018. 
However, the total assets of financing companies 
remained almost stable mainly due to decline in 
Islamic financing and financial investments (Chart 
3.7). Total assets as at end-2018 hovered around 
QR 3.1 billion.

Borrowings of these companies from financial 
institutions continued to decline on top of sharp 
decline in the previous year reflecting lower 
leveraging by these companies. The level of 
capitalisation of these companies has been high 
and improved further during the year.
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Chart 3.7: Finance Companies - Assets and Liabilities
شكل 3-7: شركات التمويل- موجودات ومطلوبات

اســتمرت الســيولة لــدى هــذه الشــركات فــي التحســن مــع 
زيــادة حصــة النقــد واألرصــدة البنكيــة فــي إجمالــي املوجودات 
التمويــل  حصــة  فــي  االنخفــاض  ويعــزى   .)3-3 )جــدول 
اإلســامي وأنشــطة االســتثمار املالــي إلــى تفضيــل الســيولة، 
حيــث عملــت الشــركات علــى االســتمرار فــي تخفيــض نســبة 
املســاهمن  حقــوق  إلــى  املاليــة  املؤسســات  مــن  القــروض 
ــى  ــت نســبة حقــوق املســاهمن إل ــه كان فــي االنخفــاض، وعلي

إجمالــي املوجــودات مرتفعــة ومتزايــدة فــي عــام 2018.

تشــير األرصــدة النقديــة الكبيــرة، والرســملة العاليــة، والرافعة 
املاليــة املنخفضــة إلــى قــدر أكبــر مــن املرونــة للشــركات وزيــادة 
ــر  ــح الظــروف أكث ــا تصب ــا عندم ــى توســيع أعماله ــدرة عل الق
ــي موجــودات هــذه الشــركات مســتقراً  ماءمــة. وبقــي إجمال
املوجــودات  إلــى  نســبتها  انخفــاض  إلــى  أدى  ممــا  تقريبــاً 

ــي. ــاجت احملل ــي الن ــى إجمال ــة باإلضافــة إل املصرفي

The liquidity with these companies continued to 
improve as the share of cash and bank balances in the 
total assets of the companies increased (Table 3.3). 
Decline in the share of Islamic financing and financial 
investment activities can be attributed to preference 
for liquidity. The companies have been deleveraging 
as the ratio of borrowings from financial institutions 
to shareholder’s equity continued to decline. The 
ratio of shareholder’s equity to total assets has been 
high and increased further in 2018. 

Large cash balances, high capitalisation and 
low leveraging indicate greater resilience of the 
companies and increased capacity to expand their 
business when the conditions turn more favourable. 
Total assets of these companies remained almost 
stable resulting on fall in its ratio to banking assets 
as well as GDP.

 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

Cash and
Balances with

Banks

Islamic
Financing
Activities

Financial
Investments

Other Assets Shareholders
Equity

Financing from
Financial

Institutions

Other
Liabilities

Q
R 

m
ill

io
ns

2016 2017 2018



102

Broader Financial Sector Developments

Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  

Table 3-3: Finance Companies – Selected Ratios
جدول 3-3: شركات التمويل ــ نسب مختارة

3. 1. 4 التطورات في شركات االستثمار

تعمــل كل مــن شــركة املســتثمر األول وبيــت االســتثمار فــي 
قطــر وهمــا شــركتا االســتثمار الوحيدتــان املرخصتــان مــن 
الشــركتان  هاتــان  وتقــدم  املركــزي.  قطــر  مصــرف  قبــل 
االســتثمار  وخدمــات  املوجــودات،  إدارة  مثــل  خدمــات 

العقــاري. واالســتثمار  املصرفــي، 

وخــال عــام 2018، صــدرت تعليمــات لشــركات االســتثمار 
أيضــاً باالمتثــال للمعاييــر املوحــدة وإعــداد التقارير املتعلقة 
املاليــة  احلســابات  حــول  للمعلومــات  التلقائــي  بالتبــادل 
وفًقــا إلرشــادات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 
وأصــدر مصــرف قطــر املركــزي إرشــادات لهــذه الشــركات 
لتعبئــة منــوذج امللــف الشــخصي اخلــاص بالتقاريــر املاليــة 

ملداخيــل اإلمريكيــن.

بعــد أكثــر مــن مضاعفــة املوجــودات التــي تديرهــا شــركات 
االســتثمار فــي عــام 2017، انخفضــت املوجــودات إلــى حــد مــا 
خال عام 2018 بســبب انخفاض االســتثمارات في الشــركات 
الزميلــة واالســتثمارات املاليــة وغيرهــا مــن املوجــودات. وقــد 
قوبــل هــذا االنخفــاض إلــى حــد مــا باالرتفــاع فــي األرصــدة 
النقديــة ممــا يشــير إلــى تفضيــل الســيولة فــي هــذه الشــركات 
ــم نشــرها فــي املســتقبل.  ــد يت ــي ق ــة والت ــة احلالي فــي املرحل
وبلــغ إجمالــي موجــودات هــذه الشــركات 571.8 مليــون ريــال 

فــي نهايــة عــام 2018 )شــكل 8-3(.

3.1.4 Developments in Investment Companies

First Investor Company and Investment House are 
two investment companies operating in Qatar and 
licensed by QCB. These companies provide services 
like asset management, investment banking and real 
estate investment. 

During 2018, investment companies were also 
instructed to comply with common standard and 
reporting relating to the automatic exchange of 
information on financial accounts as per OECD 
guidelines. QCB issued guidance for these 
companies for setting up a profile form for the filing 
of FATCA reports.

Following more than doubling of assets managed 
by investment companies in 2017, assets declined 
somewhat during 2018 due to fall in investments in 
associates, financial investments, and other assets. 
The decline was offset to some extent by rise in 
cash balances indicating preference for liquidity in 
these companies at the current juncture and which 
may be deployed in future. The total assets of these 
companies stood at QR 571.8 million at the end of 
2018 (Chart 3.8).

2016 2017 2018

Cash and Bank Balances/Total Assets 13.9 14.5 17.4 النقد وأرصدة لدى البنوك/ إجمالي املوجودات

Islamic Financing/Total Assets 71.9 72.6 71.2 التمويل اإلسامي/ إجمالي املوجودات        

Borrowing from FIs/Shareholder’s Equity 17.9 13.6 12.2 القروض من املؤسسات املالية/حقوق املساهمن

Financial Investments/Total Assets     7.3 5.3 4.4 االستثمارات املالية/ إجمالي املوجودات

Shareholder’s Equity/ Total Assets   81.7 85.5 86.2 حقوق املساهمن/ إجمالي املوجودات

Total Assets/Total Bank Assets  0.25                      0.23                       0.22                       إجمالي املوجودات/ إجمالي املوجودات املصرفية

Total Assets/GDP 0.58 0.51 0.44 إجمالي املوجودات/ الناجت احمللي اإلجمالي                            
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Chart 3.8: Trends in Major Balance Sheet Items of Investment Companies
شكل 3-8: االجتاهات في البنود الرئيسية للميزانية العمومية لشركات االستثمار

Table 3-4: Finance Companies – Overview 
جدول 3-4: شركات التمويل ــ نظرة عامة 
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وقــد انعكــس التحســن املســتمر فــي النقــد واألرصــدة لــدى 
البنــوك إلــى جانــب االنخفــاض احلــاد فــي املطلوبــات غيــر 
املتعلقــة بحقــوق امللكيــة فــي هــذه الشــركات االســتثمارية 
فــي القفــزة احلــادة فــي نســبة األرصــدة النقديــة والبنــوك 
إلــى مطلوبــات غيــر املســاهمن )جــدول 3-4(. مبــا يعكــس 
االنتعــاش فــي منــاخ االســتثمار وســوق رأس املــال، لــذا فــإن 
ــي  ــي املوجــودات الت ــة فــي إجمال حصــة االســتثمارات املالي
تعافــت   ،2017 عــام  نهايــة  فــي   ٪30.7 إلــى  انخفضــت 
إلــى 32.1٪ بحلــول نهايــة عــام 2018. وبالنظــر  جزئيــاً 
إلــى األرصــدة النقديــة الضخمــة لهــذه الشــركات، هنــاك 
احتمــال كبيــر لزيــادة االســتثمارات.  وقــد ظلــت حصــة 
األربــاح احملتجــزة فــي رأس مــال الشــركات، علــى الرغــم 
مــن االعتــدال، مرتفعــة عنــد 38.8٪. وحتســنت رســملة 
عــن  املوجــودات  إجمالــي  إلــى  بالنســبة  الشــركات  هــذه 
مســتوياتها العاليــة حيــث بلغــت حقــوق املســاهمن ٪97.8 
مــن إجمالــي املوجــودات. وانخفضــت نســبة هــذه املوجــودات 
ــي  إلــى إجمالــي املوجــودات املصرفيــة وكذلــك النــاجت احملل

ــام. ــي خــال الع اإلجمال

Continued improvement in the cash and bank balances 
coupled with sharp decline in non-equity liabilities of 
these investment companies was reflected in sharp 
jump in the ratio of cash and bank balances to non-
equity liabilities (Table 3.4). Reflecting the recovery 
in the investment climate and the capital market, the 
share of financial investments in total assets which 
had dipped to 30.7 percent at end-2017, recovered 
partially to 32.1 percent by end of 2018. Given the 
huge cash balances of these companies, there exists 
high potential for further increase in investments. 
The share of retained earnings in the capital of the 
companies, despite moderation, remained high at 38.8 
percent. The capitalisation of these companies relative 
to total assets improved further from its high levels 
with shareholder’s equity accounting for 97.8 percent 
of the total assets. The ratio of these assets to total 
bank assets as well as to GDP dipped during the year.

2016 2017 2018

Cash and Bank Balances/Total Assets 288.6 487.1 1872.4 النقد وأرصدة البنوك / إجمالي املوجودات

Financial Investments/Total Assets     34.6 30.7 32.1 االستثمارات املالية / إجمالي املوجودات

Shareholder’s Equity/ Total Assets   92.7 93.6 97.8 حقوق املساهمن / إجمالي املوجودات

Total Assets/Total Bank Assets  0.05 0.05 0.04 إجمالي املوجودات / إجمالي املوجودات املصرفية

Total Assets/GDP 0.12 0.11 0.08 إجمالي املوجودات/ الناجت احمللي اإلجمالي                            

Cash and Bank Balances
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3. 1. 5 التطورات في محال الصرافة

تُســهل محــال الصرافــة التدفــق الســلس والســهل لتحويــات 
عــدد كبيــر مــن املغتربــن بطريقــة مائمــة. كمــا أنهــا تتيــح 
شــراء وبيــع العمــات األجنبيــة لغــرض التعليــم والســياحة، 

وهمــا مجــاالن أساســيان فــي اســتراتيجية التنميــة.

وتعزيــز  املالــي  لإلدمــاج  الوطنيــة  لاســتراتيجية  تنفيــذاً 
االنتشــار اجلغرافــي لشــبكة اخلدمــات املاليــة فــي قطــر، 
تبنــى مصــرف قطــر املركــزي منهجيــة جديــدة لفتــح فــروع 
إضافيــة حملــال الصرافــة، حيــث يُطلــب مــن محــال الصرافــة 
التــي ترغــب فــي فتــح فــروع إضافيــة أن يكــون وضعهــا 
ــادئ حوكمــة الشــركات املوصــى  ــع مب ــي ســليماً وأن تتب املال
بهــا. ويجــب أال يقــل رأس مالهــا عــن 50 مليــون ريــال، ويزيــد 

ــال لــكل فــرع إضافــي. ــغ خمســة مايــن ري مببل

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ولتحســن وصــول جميــع شــرائح 
املجتمــع إلــى اخلدمــات املاليــة وتقليــل مخاطــر التعامــات 
النقديــة، فقــد ســمح مصــرف قطــر املركــزي جلميــع محــال 
إصــدار  ومت  الذاتيــة.  التحويــات  اســتخدام  الصرافــة 
ــى  ــة خاصــة للحــد مــن املخاطــر واحلفــاظ عل ــر أمني معايي

الســامة واألمــن.

وكان منــو موجــودات محــال الصرافــة خــال عــام 2018 
بنســبة 4.6٪ بعــد منــو بنســبة 21.6٪ فــي العــام الســابق. 
كانــت الزيــادة فــي املوجــودات خــال عــام 2018 ناجتــة 
بشــكل أساســي عــن الزيــادة فــي األرصــدة النقديــة وأرصــدة 
لــدى محــال الصرافــة والفــروع واملوجــودات األخــرى )شــكل 
3-9(. وتراجعــت مســتحقات البنــوك بشــكل هامشــي خــال 
عــام 2018 لكنهــا اســتمرت فــي حســاب مــا يقــرب مــن ثلثــي 
فــي  املوجــودات  بلــغ إجمالــي  وقــد  املوجــودات.  إجمالــي 

نهايــة عــام 2018 نحــو 1.9 مليــار ريــال.

وفــي جانــب املطلوبــات، فــإن املســتحقات العائــدة حملــال 
الصرافــة والفــروع وكذلــك املســتحقات للبنــوك اعتدلــت 
بشــكل حــاد. وقــد ســاهمت الزيــادة احلــادة فــي األربــاح 
احملتجــزة فــي تســارع منــو حقــوق املســاهمن )شــكل 9-3(.

3.1.5 Developments in Exchange Houses

Exchange Houses facilitate smooth and easy flow 
of remittances of the large expatriate population in 
customer-friendly manner. They also enable buying 
and selling of foreign currencies for the purpose 
of education and tourism, two thrust areas in the 
development strategy.

In pursuance of the national strategy of financial 
inclusion and promotion of geographical spread of the 
network of financial services in Qatar, QCB has adopted 
a new methodology to open additional branches of 
Exchange Houses. Money exchangers willing to open 
additional branches are required to be financially sound 
and follow the recommended corporate governance 
principles. The capital shall not be less than QR 50 
million and for each additional branches the required 
capital would be raised by QR 5 million.

Further, to improve the access of all segments of the 
community to financial services and reduce the risks 
of cash transactions, QCB has authorised all Exchange 
Houses to use self-remittances. Special security 
standards have been issued to reduce risks and 
maintain the safety and security.

The growth in assets of Exchange Houses during 2018 
was 4.6 percent on top of 21.6 percent in the previous 
year. The increase in assets during 2018 was mainly 
due to increase in cash balances, dues from money 
exchangers and branches and other assets (Chart 3.9). 
Dues from banks moderated marginally during 2018 
but continued to account for almost two-thirds of total 
assets. Total assets as at end of 2018 stood at QR 1.9 
billion. 

On the liabilities side, dues to money exchangers and 
branches as well as dues to banks moderated sharply. 
Sharp increase in retained earnings contributed to 
acceleration in the growth of shareholders’ equity 
(Chart 3.9).
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Liabilities Assets

Chart 3.9:  Exchange Houses - Major Balance Sheet Items 
شكل 3-9: البنود الرئيسية للميزانية العمومية حملال الصرافة 

Chart 3.10: Exchange Houses – Liquidity
شكل 3-10: محال الصرافة- السيولة
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تشــتمل املوجــودات الســائلة لــدى محــال الصرافــة علــى 
محــال  لــدى  واألرصــدة  البنــوك  لــدى  واألرصــدة  النقــد 
الصرافــة والفــروع. وتتضمــن مطلوباتهــا الســائلة األرصــدة 
املســتحقة للبنــوك وحملــال الصرافــة وفروعهــا. وقــد واصلت 
املوجــودات الســائلة االرتفــاع فــي حن أن املطلوبات الســائلة 
كانــت معتدلــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع صافــي ااملوجــودات 
الســائلة لــدى محــال الصرافــة. وســجلت حصــة صافــي 
ااملوجــودات الســائلة إلــى إجمالــي املوجــودات انتعاشــاً حــاداً 

خــال عــام 2018 )شــكل 10-3(.

حتســنت الرســملة، كمــا يتضــح مــن نســبة حقــوق املســاهمن 
ــام نظــراً للتســارع فــي  ــي املوجــودات خــال الع ــى إجمال إل
منــو حقــوق املســاهمن )جــدول 3-5(. وأدى االرتفــاع احلــاد 
ــادة حقــوق املســاهمن، ممــا  ــاح احملتجــزة إلــى زي فــي األرب
أدى إلــى زيــادة حصتهــا فــي رأس املــال إلــى 29.3٪، بينمــا 
بلغــت نســبة رأس املــال املدفــوع نحــو 54.8٪. كمــا ظلــت 
حصــة املوجــودات الســائلة فــي إجمالــي املوجــودات مرتفعــة 

عنــد ٪89.

Liquid assets with the Exchange Houses comprise 
of cash, dues from banks and dues from money 
exchanges and branches. Their liquid liabilities include 
dues to banks and dues to money exchangers and 
branches.  The liquid assets continued to be increase 
while the liquid liabilities moderated resulting in higher 
net liquid assets with the Exchange Houses. The share 
of net liquid assets in the total assets recorded a sharp 
recovery during 2018 (Chart 3.10). 

Capitalisation, as reflected in the ratio of shareholder’s 
equity to total assets, improved during the year in view 
acceleration in the growth of shareholder’s equity (Table 
3-5). Sharp rise in retained earnings drove the increase 
in shareholder’s equity resulting in increase in its share 
in capital to 29.3 percent while that of paid up capital 
moderated to 54.8 percent. The share of liquid assets in 
total assets also remained high at 89.0 percent.   
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Table 3-5: Selected Indicators of Exchange Houses (%)
جدول 3-5: مؤشرات مختارة حملال الصرافة )%(

بيع وشراء العمالت األجنبية

ســجل شــراء العمــات األجنبيــة مــن قبــل محــال الصرافــة 
منــواً صحيــاً خــال عــام 2018، بينمــا واصــل بيــع العمــات 
الهبوطــي  اجتاهــه  الصرافــة  محــال  قبــل  مــن  األجنبيــة 
ممــا أدى إلــى حتســن التــوازن بــن الطلــب والعــرض مــن 
العمــات األجنبيــة )شــكل 11.3(. ومــع حتســن التــوازن، 
مــن املتوقــع أن يتراجــع الطلــب علــى العمــات األجنبيــة 
حملــال االصرافــة مــن البنــوك. وقــد يرجــع االنخفــاض فــي 
بيــع العمــات األجنبيــة إلــى انخفــاض التحويــات املاليــة 

خال العام.  

Growing Balance in Sale and Purchase of 
Foreign Currencies

Purchase of foreign currencies by the exchange houses 
recorded healthy growth during 2018 while the sale of 
foreign currencies by the exchange houses continued its 
downward trend resulting in improved balance between 
the demand and supply of foreign currencies (Chart 3.11). 
With improved balance, the demand of foreign currencies 
of the Exchange Houses from the banks is expected to 
ease. The decline in sale of foreign currencies may be 
due to lower remittances during the year.

Chart 3.11: Sale and Purchase of Foreign Currencies by Exchange Houses
شكل 3-11: مبيعات ومشتريات العمالت األجنبية لدى محال الصرافة  

Chart 3-11 
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Growth in Shareholders’ Equity        5.5 6.5 13.4 منو  حقوق املساهمن                  
Liquid Assets/Total Assets 85.6 88.9 89.0 املوجودات السائلة/ إجمالي املوجودات           
Shareholders’ Equity/Total Assets 74.4 65.1 70.6 حقوق املساهمن/ إجمالي املوجودات   
Paid-up Capital/Shareholders’ Equity 63.7 61.7 54.8 رأس املال املدفوع/ حقوق املساهمن 
Retained Earnings/Shareholders’ Equity 20.3 22.3 29.3 أرباح محتجزة / حقوق املساهمن  
Total Assets/Bank Assets      0.12 0.13 0.13 مجموع املوجودات/املوجودات املصرفية             
Total Assets/GDP      0.26 0.29 0.27 مجموع املوجودات / الناجت احمللي اإلجمالي                      
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وفقــاً للتقريــر املوجــز عــن الهجــرة والتنميــة الصــادر عــن البنــك 
الدولــي )أبريــل 2019(، فقــد لوحــظ فيــه زيــادة التحويــات العامليــة 
إلــى  لتصــل   ٪8.8 بنســبة   2018 عــام  خــال  رســمياً  املســجلة 
689 مليــار دوالر. وارتفعــت التحويــات إلــى البلــدان ذات الدخــل 
ــار  ــغ 529 ملي املنخفــض واملتوســط إلــى مســتوى قياســي جديــد بل
دوالر فــي عــام 2018، بزيــادة قدرهــا 9.5٪ عــن الرقــم القياســي 
الســابق البالــغ 483 مليــار دوالر فــي عــام 2017. ويعــزى النمــو 
القــوي فــي التحويــات إلــى االقتصــاد القــوي، وحالــة العمالــة فــي 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، واالنتعــاش فــي التدفقــات اخلارجيــة 
من دول مجلس التعاون اخلليجي وروســيا.  ويظل النمو املســتقبلي 
للتحويــات املاليــة عرضــة النخفــاض األســعار، وسياســات تقييــد 
الهجــرة، واالعتــدال اإلجمالــي للنمــو العاملــي. ومــن املتوقــع خــال 
عــام 2019 أن تــزداد تدفقــات التحويــات إلــى البلــدان ذا الدخــل 

ــار دوالر. املنخفــض واملتوســط بنســبة 4٪ لتصــل إلــى 550 ملي

ســجلت التحويــات الصــادرة مــن محــال الصرافــة فــي قطــر، والتــي 
كانــت متراجعــة بشــكل متواضــع منــذ عــام 2016، انخفاضــاً حــاداً 
فــي عــام 2018 )شــكل 3-12(. وشــمل االنخفــاض جميــع األقاليــم. 
ــدول احملاصــرة  ــة ال وكان اإلنخفــاض حــاداً بشــكل خــاص فــي حال
ممــا أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي التحويــات إلــى دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي ككل. وميكــن أن يعــزى انخفــاض التحويــات إلــى 
املناطــق األخــرى وكذلــك بــن البلــدان اخلمســة املتلقيــة األولــى إلــى 
ــات  ــي. وقــد ســجلت التحوي ــاق داخــل االقتصــاد احملل ــادة اإلنف زي
إلــى أربعــة مــن البلــدان اخلمســة األولــى انخفاضــاً كبيــراً، كمــا 
اســتمرت  بينمــا  للتحويــات،  املطلــق  املبلــغ  فــي  االنخفــاض  كان 
ــادة بالنظــر  حصــة آســيا )بخــاف دول الشــرق األوســط( فــي الزي
ــاون  ــس التع ــى دول مجل ــات إل ــي التحوي ــى االنخفــاض احلــاد ف إل
ــا )عــدا  ــت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي اخلليجــي وظل

ــاون اخلليجــي( مســتقرة. ــس التع دول مجل

According to World Bank’s Migration and Development 
Brief (April 2019), officially recorded global remittances 
during 2018 grew by 8.8 percent to $689 billion. 
Remittances to low and middle income countries rose  to 
a new record level at $529 billion in 2018, an increase of 
9.5 percent over the previous record high of $483 billion 
in 2017. The healthy growth in remittances is driven 
by stronger economy and employment situation in the 
U.S.A. and rebound in outward flows from the GCC and 
Russia. The future growth of remittances is vulnerable to 
low prices, restrictive migration policies and an overall 
moderation of global growth. During 2019, remittance 
flows to low- and middle-income countries is expected 
to grow further by 4.0 percent to reach $550 billion.

Outgoing remittances through Exchange Houses in Qatar, 
which had been declining modestly since 2016, recorded a 
sharp fall in 2018 (Chart 3-12). The decline was spread across 
all regions. It was particularly sharp in case of the blockading 
countries resulting in substantial reduction in remittances 
to GCC as a whole. The fall in remittance to other regions 
as well as among the top five recipient countries can be 
attributed to increased spending within the domestic 
economy. Remittances to four out of the top five countries 
also recorded significant decline. Notwithstanding the fall in 
the absolute amount of remittances, the share of Asia (other 
than Middle East countries) continued to increase in view of 
the sharp fall in remittance to the GCC countries while that 
to MENA region (other than GCC) remained stable.

Chart 3.12: Region-wise Remittances through Exchange Houses
شكل 3-12 التحويالت حسب املنطقة من خالل محال الصرافة  
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Chart 3.13: Income and Expenditures of Exchange Houses
شكل 3-13:  الدخل واملصروفات  لدى محال الصرافة

Table 3-6:  Type and Origin of QFCRA Authorised Institutions (31 December 2018)
جدول 3-6: منط وجنسية املؤسسات املرخصة من هيئة مركز قطر للمال )31 ديسمبر 2018( 

كان منــو الدخــل لــدى محــال الصرافــة خــال عــام 2018 كبيــراً 
بينمــا كانــت الزيــادة فــي املصروفــات متواضعــة ممــا يعكــس إدارة 
املصروفــات بشــكل أفضــل مــن ِقبلهــا. ونتيجــة لذلــك، زادت األربــاح 

بشــكل كبيــر خــال عــام 2018 )شــكل 13-3(.

The growth in income during 2018 was substantial 
while the increase in expenditure was modest reflecting 
better expenditure management by Exchange Houses. 
Consequently, profits increased substantially during 
2018 (Chart 3-13).

 
Chart 3-13 
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اخلاضعــة  املاليــة  املؤسســات  فــي  التطــورات   2  .3
للمــال قطــر  مركــز  تنظيــم  هيئــة  إلشــراف 

تقــوم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال باإلشــراف وتنظيــم 
أعمــال املؤسســات املاليــة )بنــوك اجلملــة، وبنــوك االســتثمار، 
وشــركات  االستشــارية،  والشــركات  االســتثمار،  ومــدراء 
التأمــن، ووســطاء التأمــن( املرخــص لهــم مــن قبــل هيئــة 
ــز قطــر للمــال هــو مركــز جتــاري  ــز قطــر للمــال. ومرك مرك
ــة توفــر فرصــاً للتوســع مــن  ومالــي عاملــي مــع منصــة داخلي

وإلــى الشــرق األوســط )جــدول 6-3(.

3.2 Developments in Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority  Regulated Institutions

The Qatar Financial Centre Regulatory Authority (“QFCRA”) 
regulates and supervises financial institutions (corporate 
banks, investment banks, investment managers, advisory 
firms, insurance firms, and insurance intermediaries) that 
are licensed by the Qatar Financial Centre (“QFC”).  The 
QFC is a global business and financial centre with an 
onshore platform providing opportunities to expand to 
and from the Middle East (Table 3-6).

Financial Institution Type Domestic
محلية

MENA
الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

Other 
Countries
دول أخرى

Total
اإلجمالي نوع املؤسسات املالية

Corporate Banks - 7 3 10 بنوك اجلملة
Investment Banks 2 - - 2 بنوك االستثمار
Investment Managers 4 1 3 8 مدراء االستثمار
Advisory Firms - 1 12 13 الشركات االستشارية
Insurers 3 6 5 14 شركات التأمن

Insurance Intermediaries - 1 7 8 وسطاء التأمن
Total 9 16 30 55 اإلجمالي
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3. 2. 1 التطورات في بنوك اجلملة

فــي 31 ديســمبر 2018، شــكلت بنــوك اجلملــة العشــرة التــي مت 
إجازتهــا مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال أكبــر شــريحة مــن 
املؤسســات املاليــة املرخــص لهــا مــن الهيئــة، حيــث بلغــت موجوداتهــا 
26.8 مليــار ريــال، أو 74٪ مــن إجمالــي موجــودات املؤسســات 
املاليــة املعتمــدة مــن الهيئــة. ومتثــل موجــودات بنــوك اجلملــة حوالــي 
2٪ مــن إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي فــي قطــر. وقــد 
ــي عــام 2018 بنســبة ٪9. ــة ف ــوك اجلمل انخفضــت موجــودات بن

ــات التشــغيل  ــف املوظفــن ونفق ــى الرغــم مــن انخفــاض تكالي وعل
فــي عــام 2018، تراجعــت الربحيــة وظلــت منخفضــة للغايــة مقارنــة 
بالبنــوك احملليــة اخلاضعــة لتنظيــم مصــرف قطــر املركــزي، وذلــك 
بســبب انخفــاض هوامــش الربــح )نتيجــة زيــادة الفوائــد املدفوعــة 
االئتمانيــة األعلــى )جــدول  املقبوضــة( واخلســائر  الفوائــد  عــن 

.)7-3

3.2.1 Developments in Corporate Banks

As at 31 December 2018, the 10 QFCRA authorised 
corporate banks represented the largest segment of the 
QFCRA authorised financial institutions, with QR 26.8 
billion in assets, or 74% of the total assets of QFCRA 
authorised financial institutions. Corporate banks’ assets 
represented approximately 2% of the total assets of the 
banking sector of Qatar. In 2018, the assets of corporate 
banks decreased by 9%.

Despite lower staff costs and operating expenses 
in 2018, profitability diminished and remained very 
low compared to domestic QCB regulated banks 
and regional peers.  This was due to lower margins 
(reflecting higher interest expenses in relation to the 
increase in interest income), and much higher credit 
losses (Table 3-7).

Table 3-8: Performance Indicators (YTD)
جدول 3-7: مؤشرات األداء )منذ بداية العام(

31/12/2018
QR million
باملليون ريال

31/12/2017
QR million
باملليون ريال

Profit 51 151 الربح                                     
Net Interest Income 285 342 صافي دخل الفائدة           
Non-Interest Income            66 28 الدخل من غير الفائدة
Operating Expenses 128 134 نفقات التشغيل

% %

Return on Equity - LLCs Only 4.9 4.3 العائد على حقوق املساهمن ــ شركات ذات مسؤولية محدودة   

Return on Assets 0.2 0.7 العائد على املوجودات                                                                 

Net Interest Margin 0.9 1.1 صافي هامش الفائدة                                                                

Net Interest Income 0.8 1.0 صافي دخل الفائدة                                                               

Interest Income/Interest Earning Assets 3.3 2.9 دخل الفائدة/ موجودات تدر الفائدة                      

Interest Expense/Interest Bearing Liabilities 2.5 1.9 مصروفات الفائدة/ مطلوبات تتحمل فائدة         

Credit Losses/Net Interest Income 58.2 17.0 خسائر االئتمان/ صافي دخل الفائدة                             

Fair Value Gains and Losses/Income (0.9) 3.7 أرباح القيمة العادلة/ إجمالي الدخل                      

Non-Interest Income/Income 18.7 7.5 الدخل من غير الفائدة/ إجمالي الدخل                       

Net Fee & Commission/ Income 13.9 4.4 صافي الرسوم والعموالت/ إجمالي الدخل        

Cost/Income 36.4 36.4 التكلفة/ إجمالي الدخل                                                         

Staff Costs/Income 20.1 20.8 تكلفة املوظفن/ إجمالي الدخل                                           

Staff Costs/Operating Expenses 55.3 57.1 تكلفة املوظفن/ نفقات التشغيل                            

Operating Expenses/Total Assets 0.4 0.4 نفقات التشغيل/ إجمالي املوجودات                      
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Table 3-9:  Corporate Banks’ Capital Adequacy Ratios – LLCs Only (%)
جدول 3-9: نسب كفاية رأس املال لبنوك اجلملة - الشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط )%(

Table 3-8:  Corporate Banks’ Credit Risk Ratios (%)
جدول 3-8: نسب مخاطر االئتمان لدى بنوك اجلملة )%(

ــد حتســنت  ــة، فق ــوك اجلمل ــة بن ــاض ربحي ــن انخف ــى الرغــم م عل
نســب كفايــة رأس املــال لديهــا وظلــت أعلــى بكثيــر عــن املتطلبــات 

التنظيميــة )جــدول 9-3(.

ــام  ــي ع ــر ف ــدالت مخاطــر الســيولة بشــكل كبي ــر مع وياحــظ تغي
2018، ومعظمهــا إلــى اجلانــب الســلبي )جــدول 10-3(.

Even though the profitability of corporate banks decreased, 
the capital adequacy ratios improved and remained well 
above the regulatory requirements (Table 3-9).

Liquidity risk ratios changed substantially in 2018, mostly 
to the downside (Table 3-10).

31/12/2018 31/12/2017

Classified Loans/Loans and Advances 4.2 2.1 القروض املصنفة/القروض والسلف    

Provisions/Loans and Advances 2.4 0.5 املخصصات/ القروض والسلف                

Specific Coverage Ratio 50.2 19.7 نسبة تغطية محددة                                                   

Total Coverage Ratio  57.6 22.9 نسبة التغطية اإلجمالية                                                        

Total Impairments/Total Assets 1.6 0.3 إجمالي االنخفاضات / إجمالي املوجودات           

On-Balance Sheet Large Exposures/ Total 
Assets 83.0 73.1

االنكشافات الكبيرة في امليزانية العمومية / إجمالي 
املوجودات  

Gross Large Exposures/Total Assets and Off-
Balance Sheet Items 78.6 68.8

إجمالي االنكشافات الكبيرة / إجمالي املوجودات والبنود 
خارج امليزانية

31/12/201731/12/2018

 36.438.0Total Capital Adequacy Ratioنسبة كفاية رأس املال                                 

34.136.0Common Equity Tier 1 Capital Adequacy Ratioنسبة كفاية رأس املال العادية من فئة رأس املال 1        

34.136.0Total Tier 1 Capital Adequacy Ratioنسبة كفاية رأس املال من الدرجة األولى                           

23.421.7Financial Leverage Ratioنسبة الرافعة املالية                                                             

  28.525.4Capital/Total Assetsإجمالي راس املال/ إجمالي املوجودات                                      

                  66.855.9Average Risk-Weight of Assetsمتوسط املوجودات املرجحة باملخاطر                                  

فــي عــام 2018، زادت القــروض املصنفــة والقــروض ذات التصنيــف 
املنخفــض بشــكل كبيــر نتيجــة لتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر 
املاليــة رقــم 9، اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2018. ومــن ناحيــة أخــرى، 
نســب  وزادت   .)8-3 )جــدول  التغطيــة احملــددة  نســب  حتســنت 

ــى للقطــاع. ــز أعل ــل مخاطــر تركي ــرة، ممــا مث االنكشــافات الكبي

In 2018, the classified loans and loan impairments 
increased drastically due to the implementation of 
IFRS 9, with effect from 1 January 2018. On the other 
hand, it improved the coverage ratios (Table 3-8). The 
large exposure ratios increased, representing a higher 
concentration risk for the sector. 
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Table 3-11:  Corporate Banks’ Liquidity Risk Profile (%)
جدول 3-10: بيان مخاطر السيولة لدى بنوك اجلملة )%(

31/12/201731/12/2018

21.911.1Liquid Assets/Total Assetsاملوجودات  السائلة / إجمالي املوجودات          

 23.011.7Liquid Assets / Total Fundingاملوجودات السائلة / إجمالي التمويل             

املوجودات السائلة / إجمالي التمويل 
)باستثناء داخل  املجموعات(

77.656.0Liquid Assets/Total Funding (Excluding Intra-Group)

92.479.2Stable Deposits/ Total Depositsالودائع املستقرة / إجمالي الودائع                         

2.34.3Volatile Liabilities/ Total Liabilitiesاملطلوبات املتقلبة / مجموع املطلوبات                                   

                                        78.466.4Volatility Coverageتغطية التقلب

 78.466.4Loans/Depositsالقروض / الودائع                                 

81.786.0Interbank Funding/ Total Fundingالتمويل بن البنوك/ إجمالي التمويل                         

التمويل بن البنوك / إجمالي التمويل 
)باستثناء داخل املجموعات(

40.433.4Interbank Funding / Total Funding (Excluding Intra-
Group)

السلف بن البنوك / التمويل بن البنوك 
)باستبعاد بن املجموعات(

249.3584.1Interbank Advances/interbank funding (Excluding Intra-
Group)

 

27.530.2Short Term Funding /Total Fundingالتمويل قصير األجل / إجمالي التمويل           

38.537.5Medium Term Funding / Total Fundingالتمويل متوسط األجل / إجمالي التمويل     

40.447.8Large Depositors/ Total Depositsودائع كبار املودعن / إجمالي الودائع                         

بشــأن  املصرفيــة  للرقابــة  بــازل  جلنــة  إصاحــات  مــع  متاشــياً 
مخاطــر الســيولة، أعــدت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال دراســة 
عــن األثــر الكمــي علــى تأثيــر تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة ونســبة 
صافــي التمويــل املســتقر علــى البنــوك املرخصــة مــن هيئــة مركــز 
قطــر للمــال فــي عــام 2017.  وأبــرزت الدراســة الصعوبــات التــي 
واجهتهــا البنــوك فــي الوفــاء مبعاييــر الســيولة املذكــورة أعــاه. ورداً 
ــدل ومتناســق يعكــس  ــة إطــار ســيولة مع ــك، أنشــئت الهيئ ــى ذل عل
ــوك مــن خــال  ــا البن ــي تواجهه ــق مخاطــر الســيولة الت بشــكل أوث
ــزال  ــة. وال ي ــل باجلمل ــى التموي ــي تســتند عل ــا، والت منــاذج أعماله
احلــد األدنــى املقتــرح لنســبة الســيولة ونســبة صافــي التمويــل 
املســتقر متماشــين مــع أهــداف جلنــة بــازل وأطــر مخاطــر الســيولة 

ــة اإلســامية  ــس اخلدمــات املالي ــة ملجل التابع

ومديــري  االســتثمار  بنــوك  فــي  التطــورات   2  .2  .3
االســتثمار

كان هنــاك بنــكان اســتثماريان وثمانيــة مــدراء اســتثمار فــي 31 
ديســمبر 2018. ولــم حتــدث تغييــرات فــي هــذه الشــركات فــي عــام 

.2018

In compliance with the Basel Committee on Banking 
Supervision’s (“BCBS”) reforms on liquidity risk, the 
QFCRA ran a quantitative impact study on the impact of 
implementing the liquidity coverage ratio and the net stable 
funding ratio on QFCRA authorised banks in 2017. The 
results of the study highlighted difficulties that banks faced in 
meeting the aforementioned liquidity standards. In response, 
the QFCRA developed a modified, proportional liquidity 
framework that reflects more closely the liquidity risks banks 
face through their business models, which are based on non-
retail/wholesale funding.  The proposed minimum liquidity 
ratio and modified net stable funding ratio remain aligned to 
the objectives of the BCBS and the Islamic Financial Services 
Board (IFSB) liquidity risk frameworks.

3.2.2 Developments in Investment Banks and 
Investment Managers

There were two investment banks and eight investment 
managers as at 31 December 2018. There were no 
changes to the firms in 2018.
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Table 3-11:  Investment Banks and Investment Managers’ Performance
جدول 3-11: أداء بنوك االستثمار ومدراء االستثمار

Table 3-12:  Advisory Firms’ Profitability
جدول 3-12: ربحية شركات االستشارات 

فــي عــام 2018، انخفضــت املوجــودات املــدارة مــن بنــوك االســتثمار 
واملــدراء بنحــو 6٪ إلــى 41.6 مليــار ريــال مــن 44.1 مليــار ريــال فــي 31 

ديســمبر 2017. 

3. 2. 3 التطورات في الشركات االستشارية

تتألــف الشــركات االستشــارية مــن 12 مؤسســة تشــغيلية فــي 31 
ديســمبر 2018.  ضاعفــت الشــركات االستشــارية أرباحهــا بأكثــر مــن 
الضعــف بســبب انخفــاض النفقــات فــي عــام 2018 )جــدول 12-3(.

In 2018, assets under management of investment banks and 
managers decreased by close to 6% to QAR 41.6 billion from 
QAR 44.1 billion as at 31 December 2017.

3.2.3 Developments in Advisory Firms

Advisory firms comprised 12 operational institutions as at 
31 December 2018.  The advisory firms more than doubled 
their profits due to lower expenses in 2018 (Table 3-12).

31/12/2018
QR million
باملليون ريال

31/12/2017
QR million
باملليون ريال

        Profit/Loss(124)(531)الربح/ اخلسارة
 78139Net Interest Incomeصافي دخل الفوائد   

 251Non-Interest Income(67)صافي دخل غير الفوائد  
 417454Operating Expensesنفقات التشغيل    

%%

Return on Equity – LLCs only(2.6)(12.3)العائد على حقوق املساهمن ــ للشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط       
  Return on Assets(1.3)(7.6)العائد على املوجودات  

Fair Value Gains and Losses/Income(11.1)(3.227.2)أرباح القيمة العادلة )اخلسائر( /  الدخل
67.443.3Credit Losses /Net Interest Incomeخسائر االئتمان/ صافي دخل الفوائد    

1.717.051.8Net Fee & Commission/total Incomeصافي الرسوم والعموالت/ إجمالي الدخل        
 3.893.3116.4Cost/ Incomeالتكلفة /الدخل   

 2.568.374.6Staff Costs/ total Incomeتكلفة املوظفن/ إجمالي الدخل   
66.064.1Staff Costs /Operating Expensesتكلفة املوظفن/ نفقات التشغيل   

5.24.7Operating Expenses /Total Assetsنفقات التشغيل / إجمالي املوجودات

31/12/2018
QR million
باملليون ريال

31/12/2017
QR million
باملليون ريال

 52Profit/(Loss)األرباح )اخلسائر(     

 4447Expense Reimbursementتعويض النفقات                      

 4648Operating Expensesنفقات التشغيل         

%%

     62.964.9Staff Costs/Operating Expensesتكلفة املوظفن/ نفقات التشغيل

اســتمرت ربحيــة البنــوك االســتثمارية ومديــري االســتثمار فــي املعانــاة 
الســبب  كان  فقــد  االســتثمار،  لبنــوك  وبالنســبة   .2018 عــام  فــي 
الرئيســي فــي ذلــك هــو خســائر القيمــة العادلــة، وزيــادة املخصصــات 
مقابــل املوجــودات ذات املشــاكل، وارتفــاع تكاليــف التشــغيل. وبالنســبة 
ملديــري االســتثمار، كان ذلــك نتيجــة التخفيضــات فــي الرســوم بســبب 
املنافســة العاليــة، وارتفــاع التكاليــف املرتبطــة بتخصيصــات التكلفــة / 
الدخــل بــن املكاتــب الرئيســية وعملياتهــا فــي قطــر )جــدول 11-3(.

The profitability of investment banks and investment managers 
continued to suffer in 2018. For investment banks, it was mainly 
due to fair value losses, increased provisions against problem 
assets, and high operational costs. For investment managers, 
it was as a result of reductions in fees due to high competition, 
and higher costs associated with the cost/income allocations 
between the head offices and the Qatar operations (Table 3-11).
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ووســطاء  التأمــني  شــركات  فــي  التطــورات   4  .2  .3
مــني لتأ ا

فــي 31 ديســمبر 2018، كان هنــاك مــا مجموعــه 14 شــركة تأمــن 
وثمانيــة وســطاء تأمــن تنظمهــم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال. 
ــم تقبــل  ــة وثــاث شــركات تكافــل. ل وكان هنــاك 19 شــركة تقليدي
خمــس شــركات تأمــن أعمــاالً جديــدة نظــراً لوجودهــا فــي مراحــل 

مختلفــة مــن اإلعــادة.

التأمــن  شــركات  موجــودات  إجمالــي  ارتفــع   ،2018 عــام  فــي 
املرخــص لهــا بنســبة 7٪، فــي حــن زادت املطلوبــات بنســبة ٪8 

.)13-3 )جــدول  الفنيــة  االحتياطيــات  ارتفــاع  بســبب 

3.2.4 Developments in Insurers and Insurance 
Intermediaries

As at 31 December 2018, there were a total of 14 insurers 
and 8 insurance intermediaries regulated by the QFCRA. 
There were 19 conventional and 3 takaful firms. Five 
insurers were not accepting new business due to being in 
various stages of run-off.

In 2018, the total assets of authorised insurers increased 
by 7%, while liabilities increased by 8% due to higher 
technical reserves (Table 3-13).

Table 3-13:  Insurers’ Selected Balance Sheet Items (QR Million)
جدول 3-13: بنود امليزانية العمومية املختارة لشركات التأمني )مليون ريال(

31/12/2018 31/12/2017 % ∆

Assets                                         املوجودات
Cash and Bank Balances  668 670 - النقد أرصدة البنوك
Investments 764 800 (5) االستثمارات                                              
Reinsurance Receivable 440 251 75 ذمم إعادة  التأمن                   
Premiums Receivable 476 457 4 األقساط املستحقة القبض               
Other Receivable  and Assets 46 48 (4) ذمم مدينة وموجودات أخرى
Other Assets 44 45 - موجودات أخرى                                            
Total Assets 2,438 2,271 7 إجمالي املوجودات                                        

Liabilities                                                 املطلوبات

Technical Reserves – General 492 355 39 االحتياطيات الفنية - عامة  
    Gross Outstanding Claims 351 195 80 إجمالي املطالبات القائمة                            
    Claims Incurred but not Reported 141 160 (11) املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها
Technical Reserves – Long Term 75 46 63 االحتياطيات الفنية -  طويلة األجل   
Unearned Premium Reserve 545 584 (7) احتياطي األقساط غير املكتسبة                               
Reinsurance Payable 138 153 (10) ديون إعادة التأمن                                                      
Intra-Group Liabilities 9 (19) 147 املطلوبات داخل املجموعة                                         
Other Liabilities 519 524 (1) مطلوبات أخرى                                            
Total Liabilities 1,778 1,643 8 إجمالي املطلوبات                                          

Equity  حقوق املساهمني

Share Capital 495 466 6 رأس املال                                                      
Retained Earnings 177 153 16 األرباح احملتجزة                                       
Other Reserves 10 8 (233) احتياطيات أخرى                                           
Total Equity 660 628 5 إجمالي حقوق املساهمني                                          

ــي  ــي شــركات التأمــن اخلمســة ف ــدة ف ــال اجلدي ــف األعم إن توق
املكتتبــة  التأمــن  أقســاط  إجمالــي  انخفــاض  إلــى  أدى  الغالــب 

بنســبة 25٪ فــي عــام 2018 )جــدول 14-3(.

Mostly due to the five insurers in run-off, the gross 
written premiums of insurers decreased by 25% in 
2018 (Table 3-14).



114

Broader Financial Sector Developments

Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  

علــى الرغــم مــن الضغــوط التنافســية القويــة، حققــت شــركات التأمــن أرباًحــا 
صافيــة إجماليــة فــي عــام 2018، تعــزى إلــى إيــرادات االســتثمار. وقد واصلت 
نســبة االحتفــاظ بالزيــادة ارتفاعهــا فــي عــام 2018 إلــى مســتوى يتماشــى 
مــع متوســط شــركات التأمــن األخــرى فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، 
ــى معيــدي  ــازل عنهــا إل ــي مت التن ممــا يعكــس انخفــاض أقســاط التأمــن الت
التأمــن. وظلــت شــركات التأمــن املرخصــة مــن قبــل هيئــة مركــز قطــر للمــال 
مؤمنــة بدرجــة عاليــة، حيــث أن أكبــر ثــاث شــركات تأمــن حققــت مــا يقــرب 

مــن 80٪ مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي عــام 2018 )جــدول 15-3(.

Despite strong competitive pressures, insurers generated 
overall net profits in 2018, attributable to investment 
income. The retention ratio continued to increase in 
2018 to a level in line with the average of other GCC 
insurers, reflecting less premiums ceded to reinsurers. 
The QFCRA authorised insurers remained highly 
concentrated, as the three largest insurers generated 
close to 80% of the GWP in 2018 (Table 3-15).

Table 3-14:  Insurers’ Gross Written Premiums (GWP) (QR million, year ended)
جدول 3-14: إجمالي أقساط التأمني املكتتبة )مليون ريال، السنة املنتهية(

LLC 31/12/2018 31/12/2017 ∆%   شركات  ذات مسؤولية محدودة

Qatar 1,303 1,914 (32) قطر  
Other GCC 6 99 (94) دول مجلس التعاون األخرى    
Other Countries  - - - بلدان أخرى      
Subtotal 1,309 2,013 (35) املجموع اجلزئي        
Branch الفروع
Qatar                   - - - قطر
Other GCC 155 194 (20) دول مجلس التعاون األخرى    
Other Countries 574 507 13 دول أخرى       
Subtotal 729 701 4 املجموع اجلزئي           
Total                   2.038 2,714 (25) اإلجمالي

Table 3-15:  Insurers’ Performance Ratios (%, year ended)
جدول 3-15: نسب أداء شركات التأمني )% بنهاية السنة(

31/12/2017
QR Million
مليون ريال

31/12/2018
QR Million
مليون ريال

 2,7132,038Gross Written Premiumإجمالي األقساط املكتتبة     
 2,0081,737Net Written Premiumصافي األقساط املكتتبة           

 11040Net Profitصافي الربح/ اخلسارة              
%%

 93.492.7Commercial/Gross Written Premiumاجلملة / إجمالي األقساط املكتتبة

   6.67.3Retail/Gross Written Premiumالتجزئة / إجمالي األقساط املكتتبة  

 74.085.2Retention Rateمعدل البقاء                                                      

                                          103.3102.2Combined Ratioالنسبة املجمعة       

                                                    Loss Ratio      78.981.7نسبة اخلسارة     

 Expense Ratio      24.420.5نسبة النفقات                                                

4.93.4Investment Income/Average Invested Assetsدخل االستثمارات / متوسط املوجودات املستثمرة    

صافي أقساط التأمن املكتسبة / حقوق املساهمن - الشركات 
98.0133.1ذات املسؤولية احملدودة فقط                             

Net premiums earned/shareholders’ equity – 
LLCs only

29.453.1Technical Reserves/ Net Premium Earnedاالحتياطيات الفنية/ صافي األقساط املكتسبة                         

 350.3279.4Liquidity Ratioنسبة السيولة  

 282.0206.0Solvency Ratioنسبة املاءة 

8.96.7Return on Equity – LLCs onlyالعائد على حقوق املساهمن ــ الشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط                             
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وقــد هيمــن ســوق اجلملــة علــى غالبيــة األعمــال املولــدة فــي مقابــل 
التجزئــة. ويُعــزى نشــاط االكتتــاب فــي عــام 2018 فــي الغالــب إلــى 

التأمــن ضــد احلــوادث والتأمــن الصحــي.

The business generated was dominated by the 
commercial market as opposed to retail.  The 
underwriting activity in 2018 was predominantly 
attributable to the accident and health insurance.

Chart 3-14: QFCRA Authorised Insurers’ Gross Written Premiums by Business Line (quarter
ended 31 December 2018)

شكل 3-14: إجمالي أقساط املكتتبة لشركة التأمني املعتمدة من قبل مركز قطر للمال حسب خط األعمال
)الربع املنتهي في 31 ديسمبر 2018(

38 
 

Chart 3-14:  QFCRA Authorised Insurers’ Gross Written Premiums by Business Line (quarter  

ended 31 December 2017) 
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The combined ratio of insurers exceeded 100% for 

most of 2018, reflecting poor underwriting 

performance with claims exceeding premiums, and 

that insurers realised profits due to investment and 

other income. (Chart 3-12). 
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Chart 3-12:  QFCRA authorised insurers’ loss and expense ratios  

نیمأتلا تاكرشل فیراصملا ةراسخ بسن لاملل رطق زكرم میظنت ةئیھ تزاجأ :12-3 لكش  
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ــة لشــركات التأمــن 100٪ ملعظــم عــام  جتــاوزت النســبة اإلجمالي
2018، ممــا يعكــس ضعــف أداء االكتتــاب مــع مطالبــات تتجــاوز 
األقســاط، وأن شــركات التأمــن حققــت أرباحــاً بســبب االســتثمار 

واإليــرادات األخــرى. )شــكل 15-3(.

The combined ratio of insurers exceeded 100% 
for most of 2018, reflecting poor underwriting 
performance with claims exceeding premiums, and 
that insurers realised profits due to investment and 
other income. (Chart 3-15).
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Chart 3-15:  QFCRA Authorised Insurers’ Loss and Expense Ratios
شكل 3-15: ِنَسب خسارة املصاريف لشركات التأمني املعتمدة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال
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(Table 3-16:  Selected QFCRA Authorised Banks’ Balance Sheet Items (QAR Million, 31 December 2018
اجلدول 3-16: بنود امليزانية املختارة لبنوك التمويل املرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال )مليون ريال، 31 ديسمبر2018(

3. 2. 5 تقييــم املخاطــر وربــط مؤسســات مركــز قطــر 
للمــال بالنظــام املالــي الواســع

كانــت ارتباطــات البنــوك املرخصــة مــن قبــل هيئــة مركــز قطــر 
للمــال بالنظــام املالــي الواســع فــي قطــر قليلــة ومبــا يقــرب مــن ٪3 
مــن إجمالــي موجــودات البنــوك اخلاضعــة إلشــراف مصــرف قطــر 
املركــزي والبالغــة 1.4 تريليــون ريــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

فــي عــام 2018، انخفــض إجمالــي القــروض والســلفيات بنســبة 
20٪ عــن عــام 2017، مــع انخفــاض القــروض والســلفيات فــي 
إلــى 3.5  ريــال  مليــار  مــن 8.8   ٪ بنســبة 60  الصينــي  اليــوان 
ــع بنســبة 7٪، مــع انخفــاض  ــي الودائ ــال. انخفــض إجمال ــار ري ملي
الودائــع باليــوان الصينــي بنســبة 63٪ مــن 10.1 مليــار ريــال إلــى 
ــدوالر  ــا بال ــن )معظمه ــال. وتضاعفــت ســندات الدي ــار ري 3.7 ملي
األمريكــي( بأكثــر مــن الضعــف خــال العــام إلــى حوالــي 7.8 مليــار 

ريــال )جــدول 16-3(.

3.2.5 Risk Assessment and QFCRA Authorised 
Institutions’ Linkages to the Broad Financial 
System

The linkages of the QFCRA authorised banks to the 
broader financial system of Qatar were minimal at 
approximately 3% of the total assets of the entire 
QCB regulated banks of QAR 1.4 trillion as at 31 
December 2018.

In 2018, total loans and advances decreased by 20% 
from 2017, with loans and advances in CNY declining 
by 60% from QR 8.8 billion to QR 3.5 billion. Total 
deposits decreased by 7%, with deposits in CNY 
declining by 63% from QR10.1 billion to QR 3.7 
billion. Debt securities (mostly in USD) more than 
doubled over the year to approximately QR 7.8 
billion (Table 3-16).

Total
اإلجمالي

Other
أخرى

USD-
pegged

 عمالت
 مرتبطة
بالدوالر

CNY
 اليوان

الصيني

GBP
 اجلنيه

اإلسترليني
Euro
اليورو

GCC- 
Pegged

 مرتبطة
 بدول

 مجلس
التعاون

USD
 الدوالر

األمريكي

QR
 الريال

القطري

األرصدة  لدى البنوك 
 3,544131207382102,857353Balances with Otherاألخرى

Banks

7,630174Debt Securities------7,804سندات  الدين    

3,5002171,7652312,5002,281Loans and Advances-20,30923القروض والسلف

5787431121,660124Equity Investments--3,433216استثمارات األسهم    

الودائع، واحلسابات 
اجلارية والتمويل داخل 

املجموعة
28,748-313,71931,791320,8342,367

Deposits, Current 
Accounts and 
Intra-Group Funding

1,752136Term Debt Funding------1,888متويل الديون ألجل    
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مالحظات ختامية

خــال عــام 2018، ســجل القطــاع املالــي الواســع منــواً أســرع 
ــت  ــك، كان ــع ذل ــي التجــاري. وم ــة بالقطــاع املصرف ــر مقارن بكثي
العــام  فــي  كمــا  مختلفــة.  قطاعــات  عبــر  اختافــات  هنــاك 
الســابق، كان منــو القطــاع غيــر املصرفــي مدفوًعــا مــن قبــل 

شــركات التأمــن ومحــال الصرافــة وبنــك قطــر للتنميــة.

وســاهمت زيــادة األعمــال، وانخفــاض اخلســائر واالرتفــاع القــوي 
فــي دخــل االســتثمار لشــركات التأمــن فــي زيادة الدخــل واألرباح 
علــى الرغــم مــن خســائر االكتتــاب حيــث بقيــت النســبة مجتمعــة 

فــوق ٪100.

واســتمرت املوجــودات الســائلة حملــال الصرافــة فــي الزيــادة 
بينمــا تباطــأت املطلوبــات الســائلة ممــا أدى إلــى ارتفــاع صافــي 
املوجــودات الســائلة. وحتســنت الرســملة، كمــا يتضــح مــن نســبة 
حقــوق املســاهمن إلــى إجمالــي املوجــودات، خــال العــام نظــراً 
للتســارع فــي حقــوق املســاهمن. وســاهم االرتفــاع احلــاد فــي 
األربــاح احملتجــزة فــي زيــادة حقــوق املســاهمن. ومــع حتســن 
الرصيــد فــي بيــع وشــراء العمــات األجنبيــة، مــن املتوقــع أن 
ــة  ــي محــال الصراف ــة ف ــى العمــات األجنبي ــب عل يتراجــع الطل
ــراً بينمــا  ــوك. وكان منــو الدخــل خــال عــام 2018 كبي مــن البن
كانــت الزيــادة فــي اإلنفــاق متواضعــة ممــا يعكــس إدارة النفقــات 
بشــكل أفضــل مــن ِقبــل محــال الصرافــة. ونتيجــة لذلــك، زادت 

ــر خــال عــام 2018. ــاح بشــكل كبي األرب

ومتاشــياً مــع التوجــه املعــزز للتنويــع، اســتمر بنــك قطــر للتنميــة 
فــي تســجيل منــو صحــي فــي تســهياته االئتمانيــة. وبقيــت 
رســملة بنــك قطــر للتنميــة قويــة مــن حيــث املاءمــة واجلــودة 
ممــا يــدل علــى وجــود مجــال كبيــر للتوســع املســتقر فــي أنشــطته.

وكان مســتوى رســملة شــركات التمويــل مرتفعــاً وحتســن أكثــر 
خــال العــام.  كمــا اســتمرت الســيولة لــدى هــذه الشــركات 
املصرفيــة  واألرصــدة  النقــد  زيــادة حصــة  مــع  التحســن  فــي 
فــي إجمالــي موجــودات الشــركات. وتشــير األرصــدة النقديــة 
الكبيــرة، والرســملة العاليــة، والرافعــة املاليــة املنخفضــة إلــى 
قــدر أكبــر مــن املرونــة للشــركات وزيــادة القــدرة علــى توســيع 

أعمالهــا عندمــا تصبــح الظــروف أكثــر ماءمــة.

Concluding Remarks

During 2018, the broader financial sector 
recorded significantly faster growth as compared 
to the commercial banking sector. There were, 
however, variations across different segments. As 
in the previous year, the growth of non-banking 
sector was driven by insurance companies, 
exchange houses and QDB.

Increasing business, lower losses and healthy rise 
in investment income of insurance companies 
contributed to rise in income and profits despite 
underwriting losses as the combined ratio 
remained above 100%. 

The liquid assets of Exchange Houses 
continued to be increase while the liquid 
liabilities moderated resulting in higher net 
liquid assets. Capitalisation, as reflected in the 
ratio of shareholder’s equity to total assets, 
improved during the year in view acceleration 
in the of shareholder’s equity. Sharp rise in 
retained earnings contributed to the increase 
in shareholder’s equity. With improved balance 
in sale and purchase of foreign currencies, the 
demand of foreign currencies of the Exchange 
Houses from the banks are expected to ease. The 
growth in income during 2018 was substantial 
while the increase in expenditure was modest 
reflecting better expenditure management 
by Exchange Houses. Consequently, profits 
increased substantially during 2018.

In keeping with the reinforced thrust on 
diversification, QDB continued to recorded 
healthy expansion in its credit facilities. 
Capitalisation of QDB remained strong in terms 
of adequacy and quality indicating substantial 
scope for stable expansion of its activities.

The level of capitalisation of finance companies 
has been high and improved further during 
the year. The liquidity with these companies 
continued to improve as the share of cash 
and bank balances in the total assets of the 
companies increased. Large cash balances, 
high capitalisation and low leveraging indicates 
greater resilience of the companies and 
increased capacity to expand their business 
when the conditions turn more favourable.
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وتؤكــد األرصــدة النقديــة الضخمــة لشــركات االســتثمار علــى 
إمكانيــة كبيــرة لزيــادة االســتثمارات.

ومن بن املؤسســات التي تنظمها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، 
عــززت بنــوك اجلملــة، علــى الرغــم مــن انخفــاض أرباحهــا، نســب 
كفايــة رأس املــال وبقيــت أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات التنظيميــة. 
ــر مــن الضعــف  وضاعفــت الشــركات االستشــارية أرباحهــا بأكث
مــن خــال خفــض النفقــات. وحققــت شــركات التأمــن أرباًحــا 

ســاهم فيهــا دخــل االســتثمار.

قامــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بتطويــر إطــار عمــل 
ســيولة معــدل يعكــس عــن كثــب مخاطــر الســيولة التــي تواجههــا 
البنــوك مــن خــال منــاذج أعمالهــا، والتــي تعتمــد علــى غيــر 
متويــل التجزئة/اجلملــة. ويظــل احلــد األدنــى املقتــرح لنســبة 
الســيولة وصافــي نســبة التمويــل املســتقرة متفقــن مــع أهــداف 
جلنــة بــازل وأطــر مخاطــر الســيولة فــي مجلــس اخلدمــات املالية 

اإلســامية.

Huge cash balances of investment companies 
underscore high potential for further increase in 
investments.

Among the QFCRA regulated institutions, 
corporate banks, despite the fall in their profits, 
enhanced their capital adequacy ratios and 
remained well above the regulatory requirements. 
Advisory firms more than doubled their profits 
through lower expenses. The insurance 
companies generated profits contributed by 
investment income.

The QFCRA developed a modified, proportional 
liquidity framework that reflects more closely the 
liquidity risks banks face through their business 
models, which are based on non-retail/wholesale 
funding.  The proposed minimum liquidity ratio 
and modified net stable funding ratio remain 
aligned to the objectives of the BCBS and the 
Islamic Financial Services Board (IFSB) liquidity 
risk frameworks.



119 Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  

DEVELOPMENTS IN QATAR’S FINANCIAL 
INFRASTRUCTURE

تطورات البنية التحتية المالية في قطر



Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  120



Developments in Qatar’s Financial Infrastructureتطورات البنية التحتية املالية يف قطر

121 Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  

4. 1  البنية األساسية ألنظمة الدفع والتسوية                                                                          

4. 1. 1 التطورات في أنظمة الدفع                                

ــة  ــاً وحاســماً فــي البني ــاً مهم ــد مكون ــع تع نظــراً ألن أنظمــة الدف
التحتيــة املاليــة ألي بلــد، فمــن الضــروري ضمــان مرونــة نظــام 
الدفع والتســوية في الســياق األوســع لنظام مالي ســليم ومســتقر. 
املركــزي خطتــه  أطلــق مصــرف قطــر  الغايــة،  لهــذه  وحتقيًقــا 
االســتراتيجية الثانيــة لتنظيــم القطــاع املالــي خــال العــام، والتــي 
كانــت نتيجــة للتعــاون الناجــح بــن ثــاث هيئــات تنظيميــة، وهــي 
مصــرف قطــر املركــزي وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة، والهيئــة 
اإلســتراتيجية  اخلطــة  وتعمــل  قطرللمــال.  ملركــز  التنظيميــة 
الثانيــة كخريطــة طريــق رئيســية لتوجيــه دولــة قطــر فــي مســاعيها 
املســتقبلية فــي بنــاء قطــاع مالــي ســليم ومــرن نحــو تعزيــز النمــو 
االقتصــادي املســتدام. ويتــم تنفيــذ اإلســتراتيجية فــي ســياق رؤيــة 

قطــر الوطنيــة 2030 )إطــار 1(.

منــت أنظمــة الدفــع فــي قطــر بقطاعيهــا التجزئــة، واجلملــة، 
مقارنــة مبــا كانــت عليــه فــي العــام الســابق، مــن حيــث القيمــة 
واحلجــم.  وقــد بلغــت قيمــة املعامــات مــن خــال أنظمــة الدفــع 
فــي قطــر نحــو 4.1 تريليــون ريــال قطــري فــي عــام 2018. تعامــل 
نظــام ســويفت مــع أكثــر مــن 63٪ منهــا، بينمــا تعاملــت منظومــة 
الدفــع الوطنيــة )نابــس( مــع 89٪ مــن إجمالــي حجــم املعامــات. 
وفــي حــن أن املعامــات عاليــة القيمــة متــت فــي الغالــب مــن 
خــال نظــام الســويفت، فقــد متــت معامــات التجزئــة الصغيــرة 
القيمــة بأحجــام كبيــرة مــن خــال نظــام نابــس. ويتولــى نظــام 
الدفــع اإللكترونــي اآلمــن فــي قطــر التعامــل مــع املعامــات املاليــة 
بالريــال القطــري بــن البنــوك داخــل دولــة قطــر. وفــي عــام 2018، 
اآلمــن  اإللكترونــي  الدفــع  نظــام  مبوجــب  املعامــات  ارتفعــت 
مــن حيــث القيمــة بنســبة 7.1٪، وزاد حجمهــا بنســبة ٪12.4 
مقارنــة بالعــام الســابق. وعلــى الرغــم مــن أن املعامــات التــي 
ــي  ــا بواســطة نظــام ســويفت شــهدت انخفاضــاً ف متــت معاجلته
القيمــة بنســبة 23.3٪ فــي عــام 2018 مقارنــة بالعــام الســابق، 
إال أن النمــو فــي احلجــم بنســبة 35.3٪ أشــار إلــى ارتفــاع عــدد 
وقــد  العــام.  خــال  الصغيــرة  القيمــة  ذات  ســويفت  معامــات 
مت تأكيــد ذلــك أيضــاً مــن خــال حقيقــة أن مقاصــة الشــيكات 
اإللكترونيــة انخفضــت مــن حيــث القيمــة واحلجــم بنســبة ٪8.9 
و1.2٪ علــى التوالــي، فــي عــام 2018. وهــذا يــدل علــى التحــول 
املســتمر مــن األدوات الورقيــة )الشــيكات( إلــى الوضــع اإللكترونــي 

للمعامــات.

كان توافــر الســيولة فــي النظــام املصرفــي كافيــاً كمــا يتضــح مــن 
الزيــادة، ســواء مــن حيــث القيمــة أو مــن حيــث احلجــم، فــي كل 
مــن ودائــع وأنشــطة ســوق النقــد القطــري التــي متــت معاجلتهــا 
الفتــرة  بنفــس  مقارنــًة  والتســوية،  الدفــع  أنظمــة  خــال  مــن 
خــال العــام الســابق.  وقــد زادت قيمــة وحجــم املعامــات مــن 
ــي  ــام ف ــع خــال الع ــاط البي ــي ونق ــزة الصــراف اآلل خــال أجه

4.1 Payment and Settlement Infrastructure

4.1.1 Developments in Payment Systems

Payment Systems being an important and critical 
component of the financial infrastructure of a country, it 
is imperative to ensure the resiliency of the payment and 
settlement system in the larger context of a sound and 
stable financial system. Towards this end, Qatar Central 
Bank (QCB) launched its Second Strategic Plan for financial 
sector regulation during the year, which was a result of 
successful cooperation between three regulatory bodies 
viz., QCB, Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and 
Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA). The 
Second Strategic Plan (SSP) acts as the key roadmap to 
guide the State of Qatar in its future endeavors in building 
a sound and resilient financial sector towards fostering 
sustainable economic growth. The strategy is implemented 
in the context of Qatar National Vision 2030 (Box 1).

The Payment Systems in Qatar comprising of retail and 
wholesale segment grew in comparison to the previous 
year, both in value and in volume terms. The size of the 
Qatar’s payment system was QR 4.1 trillion in 2018. In terms 
of value of transactions, SWIFT system handled over 63% of 
the total value, while NAPS (local) handled 89% of the total 
volume of transactions. Whereas high-value transactions 
mostly took place through the SWIFT system, small-value 
retail transactions took place in huge volumes through the 
NAPS (local) system. The secure electronic payment system 
in Qatar - QATCH – handles the financial transactions, in 
Qatari Riyals, among the banks within the State of Qatar. In 
2018, transactions under QATCH increased in both value 
(7.1%) and volume (12.4%) terms over the previous year. 
Even though transactions processed by SWIFT system saw 
a decline in value of (-) 23.3% in 2018 over the previous 
year, the growth in volume of 35.3% indicated that higher 
number of small value SWIFT transactions took place 
during the year. This was also corroborated by the fact 
that electronic cheques clearing (ECC) declined in both 
value and volume by 8.9% and 1.2%, respectively, in 2018. 
This demonstrated a continued shift from paper-based 
instruments (cheques) to electronic mode of transactions. 

Availability of liquidity in the banking system was adequate 
as demonstrated by increase, in both value as well as 
volume terms, in both QMR deposits and loans activity 
processed through the payment and settlement systems, 
compared to the same during previous year. The value and 
volume of transactions through ATMs and PoS increased 
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الســوق احملليــة فــي حــن انخفــض نفــس الشــيء فــي منطقــة 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. وميكــن أن ميثــل انخفــاض قيمــة 
البيــع علــى  الصــراف اآللي/نقــاط  وحجــم معامــات أجهــزة 
مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي انعكاســاً لانخفــاض فــي 
احلــركات عبــر احلــدود باعتبــاره مــن تداعيــات احلصــار الــذي 
بــدأ فــي منتصــف عــام 2017. ومــع ذلــك، مت حتييــد التأثيــر فــي 

وقــت الحــق )جــدول 1-4(.

إطــار 4-1: اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة لتنظيــم القطــاع 
املالــي

أطلــق مصــرف قطــر املركــزي اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة 
للقطــاع املالــي )2017-2022(، والتــي مت إعدادهــا بالتنســيق 
مــع الهيئــات التنظيميــة الثــاث مصــرف قطــر املركــزي، وهيئــة 
قطرلألســواق املاليــة، والهيئــة التنظيميــة ملركــز قطــر للمــال.  
ويتــم حاليــاً تنفيــذ اخلطــة وفًقــا الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 
ورؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. واخلطــة االســتراتيجية الثانيــة 
لتنظيــم القطــاع املالــي هــي امتــداد للخطــة االســتراتيجية األولــى 
األولــى  اإلســتراتيجية  انعكســت اخلطــة  ولقــد   .2016-2013
ــة،  ــي واملصرفــي فــي الدول ــى القطاعــن املال ــي عل بشــكل إيجاب
العديــد مــن  املالــي وخلــق  وســاهمت فــي حتقيــق االســتقرار 
الفــرص االســتثمارية وجــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة. شــهدت 
البنيــة التحتيــة املاليــة تطــوراً ملحوظــاً خاصــة فــي مجــاالت 
نظــم اإلدارة والســداد والتســوية واملقاصــة وغيرهــا. وأصبحــت 
األســواق املاليــة أكثــر عمقــا وفعاليــة، ومت تعزيــز وحمايــة نظــم 
املعلومــات االئتمانيــة. وفــي هــذا الصــدد، مت إحــراز تقــدم كبيــر 
مــن حيــث االســتقرار املالــي والتغلــب علــى تداعيــات األزمــة 

ــة. ــة العاملي املالي

صــرح ســعادة الشــيخ عبــد اهلل بــن ســعود آل ثانــي، محافــظ 
لتنظيــم  الثانيــة  االســتراتيجية  أن  املركــزي،  قطــر  مصــرف 
القطــاع املالــي )2017-2022( تشــكل لبنــة جديــدة وهامــة فــي 
حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. إنهــا خطــة متطــورة للغايــة، 
مت إعدادهــا علــى خلفيــة تعافــي عاملــي ضعيــف وغيــر متكافــئ، 
وسياســات نقديــة متباينــة عبــر البنــوك الكبــرى، والرافعــة املاليــة 
املفرطــة مــن جانــب كل مــن البنــوك والشــركات. كمــا تأخــذ فــي 
ــط  ــط، والتراب ــد ألســعار النف ــي اجلدي ــار الوضــع الطبيع االعتب
الســريع  والنمــو  املاليــة،  واألســواق  املؤسســات  بــن  الكبيــر 
لابتــكار املالــي والتكنولوجيــا العاليــة، واملخاطــر املصاحبــة لهــا.

أحــد األهــداف اإلســتراتيجية املهمــة فــي اخلطــة اإلســتراتيجية 
الثانيــة هــو »تعزيــز البنيــة التحتيــة للســوق«، والتــي تقــر بأهميــة 
تطويــر ســوق ماليــة قويــة كمحــرك رئيســي للنمــو االقتصــادي.  
وقــد مت بالفعــل اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر لزيــادة الفــرص 
مــن   ٪90 مــن  أكثــر  اســتخدام  ومــع  الســوق.  مرونــة  وتعزيــز 
األفــراد فــي قطــر لإلنترنــت فــي عــام 2016 مقارنــة مبتوســط   

over the previous year in the local market while the same 
declined in the GCC region. The fall in GCC-wide value 
and volume of ATM/PoS transactions could be a reflection 
of decline in cross-border movements as a fallout of the 
blockade that started in mid-2017. However, the impact 
was neutralized subsequently (Table 4.1).

Box 4-1: Second Strategic Plan for Financial 
Sector Regulation

The QCB launched the second strategic plan for the 
financial sector (2017-2022), which was prepared in co-
ordination with the three regulatory bodies (QCB, QFMA, 
QFCRA). The plan is currently being implemented in 
line with the National Development Strategy and Qatar 
National Vision 2030. The Second Strategic Plan for 
financial sector regulation is an extension of the First 
Strategic Plan 2013-2016. The First Strategic Plan has 
positively reflected on the financial and banking sectors 
in the country, contributed to the achievement of financial 
stability and the creation of many investment opportunities 
and attracted foreign capital. The financial infrastructure 
has witnessed significant development especially in the 
areas of governance, payment and settlement systems, 
clearing and others. The financial markets have become 
more profound and effective, and the credit information 
systems have been strengthened and protected. In this 
regard, significant progress has been achieved in terms of 
financial stability and overcoming the repercussions of the 
global financial crisis.

HE Sheikh Abdulla bin Saud Al-Thani, Governor of Qatar 
Central Bank, stated that the Second Strategy for Financial 
Sector Regulation (2017-2022) constitutes a new and 
important building block in achieving Qatar National 
Vision 2030. It is a highly developed plan, prepared against 
the backdrop of a weak and uneven global recovery, 
divergent monetary policies across major central banks 
and excessive leverage by both banks and corporates. It 
also takes into account the new normal for oil prices, the 
greater interconnectedness of financial institutions and 
markets, the rapid growth of financial innovation and high 
technology and the accompanying risks.

One of the important Strategic Goals in the Second 
Strategic Plan is “Strengthening market infrastructure”, 
which envisage acknowledging the relevance of 
developing robust financial market infrastructure as a key 
driver of economic growth. Several measures have already 
been undertaken to increase opportunities and enhance 
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عاملــي يبلــغ 46٪، ونســبة مئويــة أصغــر قليــًا فــي العالــم العربــي، 
فــإن هــذا يوفــر قاعــدة صلبة لاســتفادة من منصــة التكنولوجيا. 
وقــد متــت مراجعــة البنيــة األساســية ألنظمــة الدفــع وتقييمهــا 
ــان محســنة  ــزات أم ــه مبي ــم ترقيت ــي، ويت ــك الدول ــل البن ــن ِقب م
اإللكترونــي  للدفــع  اإللزامــي  الشــخصي  التعريــف  رقــم  مثــل 
وأرقــام اآليبــان لتحويــل األمــوال والتكنولوجيــا احملســنة ضــد 
ســرقة أجهــزة الصــراف اآللــي وتعزيــز آليــة الدفــع القطريــة، 
وتســوية األوراق املاليــة وعمليــة التســليم مقابــل الدفــع ألســواق 

رأس املــال.

عالــج نظــام التســوية الشــاملة فــي الوقــت الفعلــي فــي املتوســط   
حوالــي 2196 معاملــة ســويفت ونحــو 18001 عمليــة تســوية 
لقيمــة أكثــر مــن 250 ألــف ريــال قطــري علــى أســاس يومــي 

خــال عــام 2018 )جــدول 2-4(.

فــي  كبيــر  انخفــاض  تســجيل  قــد مت  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى 
املتوســط   اليومــي ملعامــات ســويفت فــي عــام 2018، إال أن 
املتوســط   اليومــي لعــدد املعامــات ســجل منــًوا بنســبة ٪34 
التعامــل  تفضيــل  أدى  أخــرى،  ناحيــة  ومــن   . 4-1أ( )شــكل 
إلــى انخفــاض كل مــن عــدد وقيمــة  باملعامــات اإللكترونيــة 
الشــيكات التــي متــت مقارنتهــا بالعــام الســابق بنســبة ٪1.7 
فــي  الزيــادة  وتشــير  4-1ب(.  )شــكل  ــي  ل التوا علــى  و٪8.7، 
كل مــن حجــم وقيمــة املعامــات علــى أســاس ســنوي إلــى أن 
التفضيــل فــي التعامــل عبــر الوســيط اإللكترونــي قــد حــدث علــى 

market resilience. With over 90%  o f the individuals in 
Qatar using the internet in 2016 as compared to a global 
average of 46% and a slightly smal ler percentage in the 
Arab world, this provides a solid base on which to leverage 
the technology platform. The pay m e nt infrastructure 
was reviewed and assessed by the  W orld Bank and is 
being upgraded with enhanced secur ity features such as 
mandatory PIN for electronic payment, IBAN numbers for 
money transfers, improved technology against ATM theft 
and promoting QPAY and securities settlement and delivery 
versus payment (DvP) process for the capital markets. 

The real-time gross settlement system (RTGS) processed 
on an average around 2196 SWIFT t r ansactions and 
around 18001 high value (above QR 250,000) cheques 
transactions on a daily basis during 2018 (Table 4-2).

Though a significant fall in daily average value of SWIFT 
transactions has been registered in 2018, but the daily 
average number of transactions o b served a growth 
of 34% (Chart 4-1A). On the oth e r  hand, preference 
towards electronic transactions  r esulted in decline of 
both the number and value of ch e q ues transactions 
which fell compared to the previous year by 1.7% and 
8.7%, respectively (Chart 4-1B) .  The increase in both 
volume and value of electronic transactions on year-on-

Table 4-1:  Payments and Settlement Systems in Qatar – 2018
جدول 4-1: أنظمة الدفع والتسوية في قطر -2018

QPS
Value (QR bn) 
القيمة باملليار ريال

2018

Value (QR bn) 
القيمة باملليار 

ريال
2017

Change (%) 
التغيير )%(

Volume 
احلجم
2018

Volume 

احلجم
2017

Change (%) 
التغيير )%(

أنظمة  الدفع

Qatar Payment Systems (QPS) 
أنظمة الدفع القطرية

SWIFT 2619.9 3415.2 -23.3 547945 404869 35.3 السويفت

QMRD 1040.7 620.8 67.6 2151 1438 49.6 ودائع سوق النقد القطري

QMRL 6.6 4.5 47.6 68 63 7.9 قروض سوق النقد القطري

ECC 272.6 299.2 -8.9 4470810 4524810 -1.2 شيكات التقاص اإللكترونية

QE 25.0 17.3 44.8 1684 1565 7.6 بورصة قطر

QATCH 91.7 85.6 7.1 6543855 5821912 12.4 نظام الشبكة اإللكترونية القطرية

National ATM & PoS Switch (NAPS)
شبكة الصراف اآللي الوطنية ونقاط البيع )نابس(

Local 74.9 64.6 15.9 104468351 82882965 26.0 احمللي

GCC 2.5 2.7 -8.2 1394153 1678355 -16.9 دول مجلس التعاون
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املعامــات مــن خــال الشــيكات خــال العــام. واســتمرت قيمــة 
الشــيكات الفرديــة لــكل معاملــة فــي االنخفــاض حيــث انخفضــت 
قيمــة معامــات الشــيكات مبقــدار أعلــى مــن عــدد معامــات 
الشــيكات. واســتمرت قيمــة الشــيكات الفرديــة لــكل معاملــة فــي 
االنخفــاض حيــث انخفضــت قيمــة معامــات الشــيكات مبقــدار 

أعلــى مــن عــدد معامــات الشــيكات.

اســتمرت أنظمــة الدفــع فــي دولــة قطــر فــي التحــول مــن أدوات 
إلــى أدوات الدفــع اإللكترونيــة. ومــع حتــرك  الورقيــة  الدفــع 
البنــوك املركزيــة فــي  بــدأت  العالــم نحــو التقنيــات املبتكــرة، 
جميــع أنحــاء العالــم فــي دراســة التطــور فــي ســعيها لتكــون فــي 

الطليعــة )إطــار 2(.

إطار 4- 2: نظم الدفع وسلسلة الكتل )بلوك تشني(

يســعى مصــرف قطــر املركــز إلــى حمايــة وتعزيــز القطــاع املالــي 
فــي قطــر، ممــا يجعلــه بجانــب قدرتــه علــى مواجهــة التحديــات 
أن يحولهــا إلــى فــرص منــو محتملــة. وقــد اعترفــت دولــة قطــر 
بالتكنولوجيــا املاليــة كأداة أساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة 
ــي محافــظ  ــح معال ــي، ووفقــاً لتصري ــة األجــل للقطــاع املال طويل
ــي؛  ــن ســعود آل ثان ــد اهلل ب ــزي، الشــيخ عب مصــرف قطــر املرك
فــإن احلكومــة تعمــل بنشــاط علــى الترويــج لقطــر كمركــز إقليمــي 
للتقنيــة حيــث أصبحــت التقنيــات اجلديــدة والفعالــة مــن حيــث 
التكلفــة تــزداد شــهرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومبوجــب اخلطــة 
ــراف  ــي 2017-22، مت االعت ــة للقطــاع املال اإلســتراتيجية الثاني
بالتقنيــة املاليــة كأداة أساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة طويلــة 

األجــل للقطــاع املالــي.

تعتبــر البلــوك تشــن، التــي تُســمى أيضــاً تقنيــة دفتــر األســتاذ 
تســجيل  ميكنهــا  وموزعــة  مفتوحــة  بيانــات  قاعــدة  املــوزع، 
املعامــات بــن املؤسســات بطريقــة دائمــة وميكــن التحقــق منهــا. 
الدفــع  أنشــطة  فــي  الســيما  تشــن،  البلــوك  تطبيــق  ويجــري 
واملقاصــة والتســوية بســبب مكاســب الكفــاءة احملتملــة الناجتــة عن 
التكنولوجيــا، كمــا فــي حالــة املدفوعــات عبــر احلــدود. وســيوفر 
نظــام الدفــع الرقمــي املســتند إلــى البلــوك تشــن حــًا منخفــض 
التكلفــة وعالــي الكفــاءة خلدمــة االقتصــاد الرقمــي املســتقبلي 
لضمــان تبــادل النــاس للقيمــة فــي حلظــة آمنــة دون احلاجــة إلــى 

مراكــز مقاصــة ذات حراســة موثوقــة أو خدمــات ضمــان.

الكثيــر مــن االهتمــام علــى مــدار  البلــوك تشــن  تلقــت تقنيــة 
ــة املاضيــة. نظــًرا لوجــود قطــاع مصرفــي عاملــي  الســنوات القليل
يبلــغ 134 تريليــون دوالر فــي الوقــت احلالــي، وميكــن أن تــؤدي 
تكنولوجيــا البلــوك تشــن وتقنيــة دفتــر األســتاذ املــوزع إلــى توفيــر 
اخلدمــات الرئيســية غيــر الوســيطة التــي تقدمهــا البنــوك، أي 
مــن خــال إنشــاء دفتــر أســتاذ غيــر مركــزي للمدفوعــات مثــل 
العملــة املشــفرة )البيتكــون(، ميكــن لتكنولوجيــا سلســلة البلــوك 

year (y-o-y) basis indicates that a preference towards 
transacting via electronic medium took place over 
transacting through cheques during the year. The value 
of individual cheques per transaction continue to fell as 
value of cheques transactions fell by a higher quantum 
than the number of cheques transactions.

The payment systems in the State of Qatar continued to 
witness a shift from paper-based to electronic payment 
instruments. As the world moves towards innovative 
payment products with adoption of latest technologies, 
the central banks across the globe has started studying 
the evolving landscape in its endeavor to be at the 
forefront of the value chain. (Box 2).

Box 4-2: Payment Systems & Block chain

The Qatar Central Bank (QCB) is striving to protect and 
promote the financial sector in Qatar, making it not only 
capable of facing the challenges but turning them into 
potential growth opportunities. Qatar has recognised 
financial technology (fintech) as a primary tool for achieving 
long-term development goals for the financial sector, 
according to HE the QCB Governor, Sheikh Abdulla bin 
Saud al-Thani. The government is actively promoting 
Qatar as a regional centre for fintech as new, cost-effective 
technologies are becoming increasingly prominent 
worldwide. Under the country’s Second Strategic Plan for 
Financial Sector Regulation 2017-22, fintech has been 
recognised as a primary tool for achieving long-term 
development goals for the financial sector.

The Blockchain, also called distributed ledger technology 
(DLT) is an open, distributed database that can record 
transactions among parties efficiently and in a verifiable 
and permanent way. The application of the blockchain 
is being explored, especially in payment, clearing and 
settlement activities because of potential efficiency gains 
arising from the technology, as in the case of cross-border 
payments. The blockchain based digital payment system 
will bring low cost, high efficiency solution to serve the 
future digital economy to ensure people can exchange 
value in a secure, instant way without the need of trusted 
custodial clearinghouses or escrow services.

Blockchain technology has received a lot of attention 
over the last few years. With global banking currently a 
$134T industry, blockchain technology and DLT could 
disintermediate key services that banks provide, viz., by 
establishing a decentralized ledger for payments (e.g. 
Bitcoin), block chain technology could facilitate faster 
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تشــن تســهيل عمليــات الدفــع بوتيــرة أســرع برســوم أقــل مــن 
البنــوك املوزعــة، وميكــن لدفاتــر األســتاذ تقليــل تكاليــف التشــغيل 
وتقريــب املعامــات فــي الوقــت الفعلــي بــن املؤسســات املاليــة 

لصالــح أنظمــة املقاصــة والتســوية.

طــورت هيئــة النقــد فــي ســنغافورة، وبورصــة ســنغافورة نظــام 
تســوية لألصــول الرمزيــة التــي ميكــن أن تعمــل عبر البلوك تشــن. 
بــدأت شــبكة املدفوعــات العامليــة القائمــة علــى أســاس البلــوك 
تشــن فــي الوقــت الفعلــي لشــركة آي بــي إم، مــع التــزام العديــد 
مــن البنــوك أيضــاً بإصــدار عمــات معدنيــة مســتندة علــى النظــام 
األساســي. وذكــرت جلنــة املدفوعــات والبنيــة التحتيــة للســوق فــي 
ــوزع  ــر األســتاذ امل ــة دفت ــة فــي ورقــة "تقني ــك التســويات الدولي بن
فــي الدفــع واملقاصــة والتســوية"، أن التطــورات حتــى اآلن توحــي 
ــزال  ــن ال ي ــل الوعــود ولك ــوزع تتحم ــر األســتاذ امل ــة دفت ــأن تقني ب
هنــاك طريــق طويــل للمضــي قدمــاً قبــل أن يتحقــق هــذا الوعــد 
بالكامــل. وهنــاك حاجــة إلــى الكثيــر مــن العمــل لضمــان ســامة 
ــاكل  ــوة هي ــر األســتاذ، وق ــة دفت ــات تقني ــة لترتيب األســس القانوني
احلوكمــة، وتلبيــة احللــول التكنولوجيــة الحتياجــات الصناعــة، 
ووجــود الضوابــط املناســبة للبيانــات لتفــي باملتطلبــات التنظيميــة. 
ــاءة ذات  ــرات ومكاســب الكف ــون التغيي ــن املرجــح أيضــاً أن تك وم

ــة تدريجيــة. الصل

ــوك  ــى قطــر، حيــث قــام أحــد البن ــوك تشــن إل ــت البل وقــد وصل
تشــن  البلــوك  علــى  قائمــاً  برنامجــاً جتريبيــاً  بإكمــال  بالفعــل 
لتحســن التحويــات املاليــة الدوليــة. ولديــه أيضــاً مرحلــة ثانيــة 
مــن املشــروع املخطــط لــه بالفعــل، مــع التركيــز علــى تطبيقــات 
بحيــث  تشــن  البلــوك  تكنولوجيــا  وتوســيع  التجــاري  التمويــل 

تتجــاوز املدفوعــات لتشــمل املســتندات القانونيــة والتجاريــة.

payments at lower fees than banks, distributed ledgers 
can reduce operational costs and bring us closer to real-
time transactions between financial institutions for the 
benefit of Clearance and Settlement Systems.

The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the country’s 
stock exchange, Singapore Exchange (SGX), have developed 
a settlement system for tokenized assets that can work across 
different blockchain. IBM's blockchain-based real-time global 
payments network has begun rollout, with several banks also 
committing to issue their own stable coins on the platform.  
The Committee on Payments and Market Infrastructures at 
Bank for International Settlements (BIS) stated in their paper 
"Distributed ledger technology in payment, clearing and 
settlement", that, developments  to  date  suggest  that  DLT  
bears  promise  but  that  there  is  still  a  long  way  to  go  
before that promise may be fully realised. Much work is needed 
to ensure that the legal underpinnings of DLT arrangements are 
sound, governance structures are robust, technology solutions 
meet industry needs, and that appropriate data controls are in 
place and satisfy regulatory requirements.  It also seems clear 
that changes and related efficiency gains are more likely to be 
incremental than revolutionary. 

Blockchain has reached the shores of Qatar, as one 
bank has already completed a blockchain-based pilot 
program to improve international money transfers. They 
also have a second phase of the project already planned, 
focusing on trade finance applications and extending the 
blockchain technology beyond payments to include legal 
and trade documents.

 

Daily Average
املتوسط اليومي  

Standard 
Deviation  
اإلنحراف 

املعياري     

Max
القيمة 
القصوى

Min
القيمة 
الصغرى

2018 2017 Y-o-Y (%)
منو سنوي)%(

2018

Swift Number 2196 1639 34.0 1.35 7462 713 سويفت  - عدد 

Swift Value (in QR bn) 3.35 13.8 -75.7 3.35 30.3 3.6 سويفت: قيمة )باملليار ريال(

Cheque Number 18001 18319 -1.7 8.84 50504 9620 عدد الشيكات
Cheque Value (in QR bn) 1.10 1.2 -8.7 0.27 2.3 0.6 قيمة الشيكات )باملليار ريال(

Table 4-2: Summary Statistics of High-Value Clearing
جدول 4-2: ملخص تسوية املبالغ الكبيرة
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عاليــة  للمعامــات  والقيمــة  للحجــم  الشــهري  التحليــل  يشــير 
ــى  ــر الشــيكات إل ــال قطــري( عب ــر مــن 250 ألــف ري القيمــة )أكث
أن املعامــات ظلــت نشــطة علــى مــدار شــهور الســنة باســتثناء 
شــهر رمضــان املبــارك واألجــازات الصيفيــة الاحقــة، ممــا يعكــس 

أنشــطة الســوق القويــة. )شــكل 2-4(.

An analysis of the month-wise volume and value of high 
value transactions (more than QR 250,000) via Cheques 
indicates that transactions remained active across the 
months, reflective of robust market activities except 
during the month of Holy Ramadan and subsequent 
summer vacations. (Chart 4-2).

Chart 4-2: Summary Statistics of High-Value Clearing (Daily Average)
جدول 4-2: ملخص إحصاءات املقاصة عالية القيمة )املتوسط اليومي(

Chart 4-1B:  Cheques
  شكل 4-1ب: الشيكات

Chart 4-1A: SWIFT
شكل 4-1أ: ا السويفت
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The electronic cheque clearing (ECC) system processes cheques 
above QR 250,000 on a real-time basis, whereas cheques below 
the QR 250,000 are processed in a batch on net basis by the 
end of the clearing day. An analysis of the processing of cheques 
during the year 2018 showed that 4.47 million cheques were 
processed, which amounted to a total value of QR 272.56 billion.

Usage of cheques as an instrument for conducting transactions 
has reduced as high value transactions also are being conducted 
through electronic medium. Even though the number of cheques 
in the low denomination (below QR 250,000) category comprised 
96.9% of total cheques processed, in value terms, it accounted 
for only 32.4% of the total value (Chart 4-3). On the other hand, 
cheques with value above QR 1 million comprised 48.6% of total 
Cheques, although their volume was only 0.7% of the total number 
of cheques processed. Cheques processed with the highest value 
(above QR 10 million) fell from 20.9% in 2017 to 17.7% in 2018.

الشــيكات  مبعاجلــة  اإللكترونــي  الشــيكات  تقــاص  نظــام  يقــوم 
فــوق 250 ألــف ريــال قطــري فــي الوقــت احلقيقــي، وتتــم معاجلــة 
الشــيكات التــي تقــل عــن 250 ألــف ريــال دفعــة واحــدة علــى أســاس 
ــول نهايــة يــوم املقاصــة. وقــد أظهــر حتليــل  القيمــة الصافيــة، بحل
أنــه متــت معاجلــة 4.47   2018 ملعاجلــة الشــيكات خــال عــام 

مليــون شــيك بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة 272.56 مليــار ريــال.

القيمــة  ذات  املعامــات  إلجــراء  كأداة  الشــيكات  اســتخدام  انخفــض 
العاليــة حيــث تتــم هــذه املعامــات أيضــاً مــن خــال وســيط إلكترونــي. 
وعلــى الرغــم مــن أن عــدد الشــيكات فــي فئــة التصنيــف املنخفــض )أقــل 
مــن 250 ألــف ريــال( كان ميثــل 96.9٪ مــن إجمالــي الشــيكات التــي متــت 
ــث القيمــة 32.4٪ فقــط مــن القيمــة  ــا إال إنهــا شــكلت مــن حي معاجلته
اإلجماليــة )شــكل 4-3(. ومــن ناحيــة أخــرى، شــكلت الشــيكات التــي تزيــد 
قيمتهــا عــن مليــون ريــال 48.6٪ مــن إجمالــي الشــيكات، علــى الرغــم مــن 
أن حجمهــا كان 0.7٪ فقــط مــن إجمالــي عــدد الشــيكات التــي متــت 
معاجلتهــا. وانخفضــت الشــيكات التــي تزيــد قيمتهــا عــن عشــرة مايــن 

ريــال مــن 20.9٪ فــي عــام 2017 إلــى 17.7٪ فــي عــام 2018.
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Chart 4.3: Distribution of Processed Cheque (Value)
شكل 4-3 توزيع الشيكات املعاجلة )قيمة(

Chart 4.4: Intraday Credit amd Clearing Liquidity
شكل 4-4:  االئتمان خالل اليوم وسيولة املقاصة
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Chart 4-4: Intraday credit amd clearing liquidity

Clearing liquidity (QR bn) Average IDC ( QR bn) - right scale

4. 1. 2 تقييم املخاطر في أنظمة الدفع والتسوية

نظــام  يســاعد  الكافيــة  الســيولة  توفــر  إن  الســيولة:  مخاطــر 
املدفوعــات والتســوية علــى العمــل بساســة. وتعنــي الســيولة 
فــي هــذا الســياق، املوجــودات املتاحــة للبنــوك لدفــع املطالبــات 
فيمــا بينهــا بســبب عمليــات املقاصــة والتســوية اليوميــة. وأثنــاء 
وضــع  يصبــح  أن  املمكــن  مــن  والتســوية،  املقاصــة  عمليــات 
التســوية  تقــوم مؤسســة  هــذه احلالــة  وفــي  الســيولة ســالًبا، 
بتوفيــر االئتمــان الــازم علــى أســاس يومــي. ويوفــر مصــرف 
قطــر ااملركــزي تســهيات للبنوك املشــاركة للحصــول على ائتمان 
يومــي حلمايــة نظــام الدفــع مــن أي نــوع مــن نقــص الســيولة. 
ومــع ذلــك، فــإن متطلبــات التــداول اليومــي واالئتمــان مــن قبــل 
ــي  ــوط الســيولة ف ــى ضغ ــرر تشــير إل ــى أســاس متك ــوك عل البن
نظــام الدفــع. وخــال عــام 2018، ظــل إجمالــي التــداول اليومــي 
ــة  ــل مــن ســيولة املقاصــة اإلجمالي ــوك أق ــدم للبن واالئتمــان املق
ــام. كذلــك، كان متوســط   التــداول اليومــي واالئتمــان  ملعظــم األي
ــد  ــي رصي ــوك أقــل مــن 5٪ مــن إجمال ــذي يوفــره النظــام للبن ال

املقاصــة للجــزء األكبــر مــن الســنة. )شــكل 4-4(.

4.1.2. Risk Assessment in P&S Systems

Liquidity Risk: Availability of adequate liquidity helps the 
payments and settlement system to run smoothly. Liquidity, 
in this context, implies assets that are available to the banks 
to pay for interbank claims on account of day-to-day clearing 
and settlement process. During the clearing and settlement 
process, it is possible that liquidity position turns negative, 
in which case the settlement institution makes available 
the necessary credit on an intra-day basis. QCB, to protect 
the payment system from any kind of liquidity shortage, 
provides a facility to the participating banks to avail intra-
day credit (IDC). However, requirement of intraday credit 
by the banks on a frequent basis indicates liquidity stress of 
the payment system. During the year 2018, daily aggregate 
intraday credit provided to banks remained below the 
aggregate clearing liquidity for majority of the days. Also, 
the average intraday credit provided by the system to the 
banks was less than 5% of the total clearing balance for the 
major part of the year. (Chart 4-4)
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Chart 4.5: Volatility in the Intra-Day Clearing Balance
شكل 4-5:  التقلبات في رصيد املقاصة خالل اليوم

يكمــن أحــد مؤشــرات الضعــف فــي نظــام الدفــع فــي املــدى الــذي 
ــد حســاب  ــه فــي رصي ــى مســتوى ل ــى أدن ــك إل ــه كل بن يصــل في
األقصــى  احلــد  تــراوح  وقــد  )شــكل 5-4(.  اليومــي  املقاصــة 
للرصيــد الســلبي اليومــي بــن 0.47 و3.86 مليــار ريــال فــي 
عــام 2018. وظــل رصيــد اإلغــاق فــي النظــام موجبــاً خــال 
معظــم أيــام الســنة. ويــؤدي هــذا التحليــل إلــى ماحظــة أن 
نظــام املقاصــة والتســوية لــم يواجــه أي حالــة مــن حــاالت نقــص 
الســيولة خــال أي يــوم فــي عــام 2018. وكان مــن الضــروري أن 
حتتفــظ البنــوك بالســيولة املناســبة فــي حســاب املقاصــة لتســوية 

ــر فــي النظــام. ــرأو تعث ــد دون حــدوث أي تأخي الرصي

فــي حالــة معامــات التجزئــة مــن خــال الشــيكات منخفضــة 
القيمــة واملعامــات التــي تتــم مــن خــال أجهــزة الصــراف اآللــي 
ونقــاط البيــع، فقــد يتعــرض نظــام الدفــع لضغــوط علــى الســيولة 
ــم تســجيل  ــا يت ــاً عندم ــاح كافي ــد املقاصــة املت ــم يكــن رصي إذا ل
ويوفــر  كبيــرة.  العمــل مببالــغ  ســاعات  بعــد  املعامــات  هــذه 
مصــرف قطــر املركــزي تســهيات للســيولة عــن طريــق "قــروض 
آليــة" مبعــدل فائــدة ثابــت للبنــك املعنــي لهــذا التســهيل. وخــال 
عــام 2018، جلــأت البنــوك إلــى هــذه القــروض 44 مــرة )شــكل 
4-6أ( وبلــغ إجمالــي "القــروض اآلليــة" التــي حصلــت عليهــا 
البنــوك خــال العــام 2.16 مليــار ريــال. وكانــت االحتياجــات 
لهــذه القــروض علــى فتــرات متقطعــة بطبيعتهــا مــع وجــود عــدد 
قليــل مــن الطفــرات فــي أشــهر محــددة. وفــي ربــع املناســبات 
ــة"  ــوك مــن "القــروض األلي ــه، اســتفادت البن ــام بأكمل خــال الع
ــى عــدد  ــال )شــكل 4-6 ب(. وبالنظــر إل ــون ري ــن 10-25 ملي ب
مــرات وقيــم القــروض اآلليــة، لوحــظ أن نظــام الدفــع لــم يواجــه 

ــد العــرض. ــرة قي ــى الســيولة خــال الفت ــرة عل أي ضغــوط كبي

One of the indicators of the vulnerability in the payment 
system consists of the extent to which each bank reaches 
its lowest level in their intraday clearing account balance 
(Chart 4-5). The daily maximum negative balance ranged 
between QR 0.47 – QR 3.86 billion in 2018. The closing 
balance in the system remained positive during most 
days of the year. This analysis leads to the observation 
that the clearing and settlement system did not face 
any instance of intraday liquidity shortage during the 
year 2018. It was imperative for the banks to maintain 
adequate clearing account liquidity for the smooth 
settlement of payment obligations without causing any 
delays/gridlock in the system.

In case of retail transactions through low-value cheques 
and transactions made through ATMs & Point of Sale 
(PoS), the payment system may experience liquidity 
stress if sufficient clearing balance is not available when 
these transactions are netted post-business hours and 
significant amount of fund transfer takes place. QCB 
provides liquidity facility by way of ‘Auto loans’ at a fixed 
interest rate to the concerned bank for this overnight 
facility. During 2018, banks took recourse to such loans 
44 times (Chart 4-6A). The total amount of ‘auto loans’ 
availed by the banks during the year was QR 2.16 
billion. The needs for auto-loans were sporadic in nature 
with a few spikes in select months. On one-fourth of the 
occasions during the whole year, banks availed ‘auto 
loans’ between the range of QR 10-25 million (Chart 
4-6B). Considering the number of times and value of 
auto loans availed by banks, it may be observed that 
the payment system did not encounter any significant 
liquidity pressure during the period under review.
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Chart 4-5: Volatility in the intra-day clearing balance
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Chart 4-6 A: Monthwise distribution of Auto Loan
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Chart 4-6 B:  Range of Auto Loans
شكل 4-6 ب: نظام القروض اآللية  

Chart 4-6 A:  Monthwise Distribution of Auto Loan
شكل 4-6 أ: ا توزيع القروض اآللية

تظهــر مخاطــر تركــز الســيولة فــي نظــام املقاصــة عندمــا تتركــز 
ــا  ــى الوفــاء بالتزاماته ــة عل الســيولة )أي قــدرة املؤسســات املالي
عنــد نشــأتها( فــي أيــدي عــدد قليــل مــن البنــوك بحكــم التجميــع 
أو التخصــص أو هيــكل التكلفــة. وهــذا لــه القــدرة علــى التأثيــر 
فــي عمليــة التســوية السلســة فــي حالــة فشــل أي من هــذه البنوك 
وبالتالــي، يؤثــر علــى بقيــة املشــاركن فــي نظــام التســوية. وســواء 
كان هنــاك تركيــز مســتمر فــي نظــام الدفــع والتســوية أم ال، يتــم 
إجــراء مقيــاس هيرفنــدال املعتــاد )هـــ( لرصيــد اإلقفــال اليومــي 
فــي حســاب املقاصــة للبنــوك املشــاركة1، وقــد لوحــظ إن املؤشــر 
ظــل فــي منطقــة ذات تركيــز منخفــض إلــى متوســط )شــكل 7-4( 
ملــدة 85٪ مــن أيــام عــام 2018؛ وبلــغ متوســط   القيمــة للعــام 
بأكملــه 0.05 بينمــا بلغــت القيمــة القصــوى للمؤشــر 0.33. 
إن عتبــات التركيــز العاليــة واملنخفضــة أي النطاقــن العلــوي 
والســفلي، هــي فــي حــدود ثاثــة انحرافــات معياريــة باســتخدام 
املتغيــرات الربــع ســنوية واملتوســط   الفصلــي. وقــد وصلــت قيمــة 
املؤشــر إلــى الــذروة فــي أوائــل يونيــو 2018 ولكنهــا عــادت إلــى 

وضعهــا الطبيعــي بســرعة خــال األســبوع التالــي.

Liquidity concentration risk in the clearing system manifests 
when liquidity, (i.e., ability for the financial institutions to meet 
its obligations as and when they arise), is concentrated in the 
hands of few banks by virtue of consolidation, specialization or 
cost structure. This has the potential to influence the process 
of smooth settlement in case there is a failure of any of these 
banks and consequently, affecting the rest of the participants in 
the settlement system. Whether or not there is concentration 
persisting in the payment and settlement system, a measure of 
the normalized Herfindahl Index (HI) of daily closing balance in 
the clearing account of the participating banks is conducted1, 
it is observed that the index remained in low to medium 
concentration region (Chart 4-7) for 85% of the days during 
the year 2018; the average value for the entire year being 0.05 
while the maximum value of the index touched 0.33. High and 
low concentration thresholds i.e., upper and lower bands, are 
the 3-sigma limits using the quarterly average and quarterly 
variations. The index value has reached the peak in early-June 
2018 but reverted to normal quickly over the next week.
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Chart 4.7: Herfindahl Index of Liquidity concentration
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Chart : 4.8 Harfindahl Index of Payment Concentration
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Chart 4.7: Herfindahl Index of Liquidity Concentration
شكل 4-7:  مؤشر هيرفندال لتركزات السيولة

 . حيث ن هو عدد البنوك.  يرتاوح املوؤ�صر من �صفر )بدون تركيز( اإىل واحد )تركيز اأق�صى(. تعترب قيم املوؤ�صر حتى 0.1 ب�صكل عام
1

 

1منخف�صة الرتكيز، يف حني اأن القيم اأعلى من 0.18 تعترب عالية الرتكيز ؛ حتدد املنطقة الو�صيطة منطقة الرتكيز املتو�صط

Chapter	4	Footers:	

Defined as	" , where !  

where N is the number of banks. The index ranges from zero (no concentration) to one (maximum concentration).  

Values of the index upto 0.1 are generally considered as low concentration, whereas values above 0.18 are considered 

as high concentration; the intermediate zone defines the medium concentration region 

.

 

 حیث ن ھو عدد البنوك.  یتراوح المؤشر من صفر (بدون تركیز) إلى واحد (تركیز أقصى). تعتبر قیم المؤشر حتى 0.1 بشكل عام منخفضة التركیز، في حین أن القیم أعلى من 0.18 تعتبر

عالیة التركیز ؛ تحدد المنطقة الوسیطة منطقة التركیز المتوسطة

	

(H-1/N)
1-1/N

HI	=	 ∑=
N banksallofbalancegClo

ibankofbalancegCloH 2)
sin
sin(

  where N is the number of banks. The 
index ranges from zero (no concentration) to one (maximum concentration).  Values of the index upto 0.1 are 
generally considered as low concentration, whereas values above 0.18 are considered as high concentration; the 
intermediate zone defines the medium concentration region
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ــى بنــك  ــة تســوية تشــتمل عل مخاطــر العقــدة: مبــا أن أي معامل
ــة  ــى النظــام فــي حال دافــع وآخــر ُمتلقــي، فقــد ينشــأ خطــر عل
وجــود مشــكلة فــي أي مــن البنكــن. وميكــن تقييــم اســتقرار نظــام 
املدفوعــات مــن خــال مراقبــة مخاطــر العقــدة، التــي تشــير إلــى 
مــا إذا كان هنــاك خطــر علــى أي مــن البنــوك التــي تتحمــل 
املشــارك  البنــك  وميتلــك  البعــض.  بعضهــا  مقابــل  التزامــات 
أهميــة نظاميــة فــي نظــام الدفــع والتســوية إذا كان نصيبــه فــي 
حركــة دوران املدفوعــات مرتفعــاً مقارنــة بالبنــوك األخرى. وهذا 

ــا إلــى حتديــد مخاطــر عقــدة لبنــك معــن )س(: يقودن

أمــوال  البنــك س+  )أمــوال دفعهــا  املخاطــر س=  عقــدة 
التــداوالت إجمالــي  س(/  البنــك  تلقاهــا 

مخاطــر تركــز الدفــع: فــي نظــام املدفوعــات والتســوية، فــإن 
تركــز التزامــات الدفــع لــدى عــدد قليــل مــن البنــوك يشــكل 
خطــراً مثــل عــدم القــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات أو تأخــر 
التســوية مــن قبــل هــذه البنــوك حيــث ميكــن أن ينشــأ عنــه حالــة 
ــه للخطــر. وفــي  ــض اســتقرار النظــام بأكمل مــن اجلمــود وتعري
ــل هــذا  ــم حتلي ــة نظــام املدفوعــات والتســوية فــي قطــر، يت حال
اخلطــر مــن خــال مؤشــر تركيــز الدفــع علــى أســاس البيانــات 
اليوميــة اخلاصــة بالتزامــات الدفــع لــكل بنــك علــى مــدار العــام 
ــدال لتركــز املدفوعــات )هــــــــ(، حيــث: ــه، ومؤشــر هيرفين بأكمل

هـ س للمدفوعات= مجـــ لكل البنوك
)مدفوعات البنك س/ إجمالي املدفوعات(2.

ــي بينمــا تشــير  ــز العال ــى التركي ــة للمؤشــر إل تشــير القيمــة العالي
القيمــة املنخفضــة لــه إلــى التركيــز املنخفــض. وقــد أظهــرت بيانات 
الساســل الزمنيــة لعــام 2018 )شــكل 4-8( أن أعلــى وأدنــى قيــم 
للمؤشــر كانــت 0.128 و0.027. وأظهــر النطــاق العلــوي والســفلي 
فــي الشــكل عنــد حــدود ثاثــة انحرافــات معياريــة، محســوبة كل 
ثاثــة أشــهر. تشــير قيمــة املؤشــر إلــى انخفــاض مخاطــر التركيــز 
ــغ  ــاري املنخفــض البال خــال عــام 2018. ويشــير االنحــراف املعي
0.02 إلــى إن املؤشــر كان محــدود إلــى حــد كبيــر خــال عــام 
النظــام  فــي  الدفــع  تركــز  مخاطــر  فــإن  عــام،  وبشــكل   .2018

املصرفــي فــي دولــة قطــر كان ضئيــًا خــال العــام.

Node Risk: As any settlement transaction involves both a 
paying bank and a receiving bank, risk to the system might 
arise in case there is a problem at either of the two banks. 
The stability of the payments system could be assessed by 
observing the Node Risk, which indicates whether there is 
risk to any of the banks that hold liabilities against each other. 
A participating bank holds systemic importance in the P&S 
system if its share in the turnover of payments transaction 
is high as compared to other banks.  This leads us to define 
Node Risk for a given bank (X):

Payment Concentration Risk: In a payments and settlement 
system, concentration of payment obligations with a few 
banks pose risk as inability to meet obligations or a delayed 
settlement by these banks could give arise to a gridlock 
situation and jeopardize the stability of the entire system. 
In case of payment and settlement system in the State of 
Qatar, this risk is analyzed through a payment concentration 
index based on daily data on payment obligations of each 
bank for the entire year: the Herfindahl index of payments 
concentration (HI Payments), where:

A high value of HI indicates high concentration while a low value of 
HI implies low concentration. The time-series data for 2018 (Chart 
4-8) revealed that the highest and lowest values of the index were 
0.128 and 0.027 in 2018. The upper and lower band showed in 
the graph are the 3-sigma limits, calculated quarterly. The value of 
the index indicated that low risk of payment concentration existed 
during the year 2018.  The low standard deviation of 0.02 indicates 
that, the index has been quite range-bound in 2018. Overall, the 
payment concentration risk in the banking system in the State of 
Qatar was insignificant during the year.
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Chart 4.7: Herfindahl Index of Liquidity concentration
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Chart 4.8: Herfindahl Index of Payment Concentration
شكل 4-8:  مؤشر هيرفندال لتركز املدفوعات
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يتــم إجــراء حتليــل علــى مســتوى البنــك حلســاب مخاطــر العقــدة 
عقــدة  قيــم  وتشــير  قطــر.  فــي  الفرديــة  بالبنــوك  اخلاصــة 
املخاطــر إلــى أن ثاثــة مــن البنــوك األكثــر نشــاطاً تســتحوذ 
علــى حوالــي 40٪ مــن إجمالــي حجــم املعامــات املاليــة فــي عــام 
2018 مقارنــة بحوالــي 37٪ فــي عــام 2017. وبعبــارة أخــرى، 
ــاً معــرض للخطــر  ــع تقريب ــث أنشــطة الدف ــر مــن ثل ســيكون أكث
إذا واجهــت البنــوك الثاثــة األكثــر نشــاًطا صعوبــات مــن حيــث 
الوفــاء بالتزامــات الدفــع اخلاصــة بهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــوك  ــا مــن خــال البن ــم توجيهه ــي يت ــة الت ــت املعامــات املالي ظل
الســبعة األكثــر نشــاًطا ثابتــة تقريبــاً عنــد 69.7٪ فــي عــام 2018 

مقابــل 68.5٪ فــي عــام 2017. )شــكل 9-4(.

أمن اإلنترنت والتخطيط للطوارئ  3 .1 .4

املاليــة  املؤسســات  علــى  اإللكترونيــة  الهجمــات  ظهــور  مــع 
والتهديــد الــذي متثلــه جتــاه االســتقرار املالــي للنظــام، أنشــأ 
مصــرف قطــر املركــزي وظيفــة مخصصــة لألمــن الســيبراني 
لتوجيــه املؤسســات املاليــة ومســاعدتها فــي حمايــة البنيــة 
احملتملــة،  التهديــدات  مــن  األساســية  للمعلومــات  التحتيــة 
واحلفــاظ علــى مســتوى عــال مــن املرونــة الســيبرانية. وركــزت 
لبرنامــج  األساســية  العناصــر  تطويــر  علــى  الوظيفــة  هــذه 
األمــن الســيبراني، بــدءاً مبكــون احلوكمــة ضمــن ســتة مجاالت 
رئيســية لركائــز األمــن الســيبراني. وتشــمل هــذه املجــاالت 
الرئيســية احلوكمــة، وإدراك التهديــدات، والعمليــات األمنيــة، 
األمــن  قــدرات  وتطويــر  املخاطــر،  وإدارة  األمــن،  وهندســة 
الســيبراني. وســيوفر برنامــج األمــن الســيبراني الشــامل هــذا 
ملصــرف قطــر املركــزي والقطــاع املالــي رؤيــة فريــدة حــول 
مخاطــر اإلنترنــت واجلهــات الفاعلــة التــي تهددهــا. كجــزء مــن 
ــف  ــاون مصــرف قطــر املركــزي مــع مختل هــذا البرنامــج، يتع
أصحــاب املصلحــة مبــا فــي ذلــك بعــض املؤسســات األكادمييــة 
الســيبراني.  األمــن  مجــال  فــي  واخلبــرات  املعرفــة  لتبــادل 
عــاوة علــى ذلــك، وكجــزء مــن مجــاالت االســتخبارات، وإدارة 
املخاطــر، يقــوم قســم األمــن الســيبراني بجمــع البيانــات علــى 
أســاس شــهري لتحديــد مســتوى املخاطــر فــي الكيانــات املاليــة 
ــاء  ــد مؤشــرات املخاطــر الرئيســية إلبق ــم حتدي ــة. ويت املختلف

A bank-level analysis is carried out to calculate the Node Risk 
of individual banks in Qatar. The Node Risk values suggest 
that three most active banks accounted for nearly 40% of the 
total turnover of financial transactions in 2018 as compared 
to approximately 37% in 2017. In other words, a little more 
than one-third of the payment activities would be at risk if 
the three most active banks experienced difficulties in terms 
of honoring their payment obligations. On the other hand, 
the financial transactions routed through the 7 most active 
banks remained almost constant at 69.7% in 2018 compared 
to 68.5% in 2017. (Chart 4-9).

4.1.3 Cyber Security and Contingency Planning

With the emergence of Cyber-attacks on financial 
institutions and the threat that it holds towards financial 
stability of the system, Qatar Central Bank has established 
a dedicated cyber security function to guide financial 
institutions and help them in protecting the underlying 
information infrastructure from potential threats, and 
maintain a high level of cyber resilience. This function 
focused at developing the fundamental elements of a 
cyber-security program, starting with the governance 
component among six key domains of cyber security 
pillars. These key domains include governance, threat 
intelligence, security operations, security architecture, 
risk management, and cyber security capabilities 
development. This comprehensive cyber security program 
will provide QCB and the financial sector with a unique 
visibility on cyber risks and threat actors. As part of this 
program, QCB is collaborating with different stakeholders 
including some academic institutions to share knowledge 
and experience in the cyber security field. Furthermore, 
as part of the threat intelligence, and risk management 
domains, the cyber security section gathers data on a 
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شكل 4-9:  عقد مخاطر تركز املدفوعات
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ــدة ونقــاط  ــدات اجلدي ــة بالتهدي ــى دراي ــة عل املؤسســات املالي
الضعــف غيــر املعروفــة، ممــا سيســاعد علــى تقليــل احتماليــة 
تأثيــر هــذه املخاطــر علــى املؤسســات املاليــة. ويتــم توجيــه هذه 
اخلطــوات للتأكــد مــن أن وضــع األمــن الســيبراني للمؤسســات 
إلــى  يــؤدي  التحســن، ممــا  فــي  فــي قطــر مســتمر  املاليــة 
حتســن مســتوى االســتقرار املالــي فــي قطــر. كمــا أنــه ميّكــن 
ــزي مــن  ــرار الرئيســين فــي مصــرف قطــر املرك ــي الق صانع
ــذ خطــط  ــان وتنفي ــة موحــدة ملوضــع األم ــى رؤي احلصــول عل

أمــن املعلومــات بشــكل أكثــر كفــاءة.

ــر األمــن  ــة مــن تطوي ــة املتكامل وستســتفيد هــذه املنظمــة األمني
الســيبراني وتطويــر مزيــد مــن املتطلبــات التنظيميــة واإلجــراءات 
ــا  ــي. وفيم ــى اســتقرار القطــاع املال ــاظ عل ــة للحف ــة الفعال الفني
يتعلــق بالتخطيــط للطــوارئ، يعمــل مصــرف قطــر املركــزي علــى 
تعزيــز ممارســات اســتمرارية األعمــال فــي البنــوك واملؤسســات 
املاليــة األخــرى مــن خــال اإلشــراف علــى املمارســات والعمليــات 
احلاليــة ووضــع متطلبــات اســتمرارية جديــدة لألعمــال. إن هــذا 
ــة  ــة الكافي ــي قطــر باملرون ــي ف ــع القطــاع املال ســيضمن أن يتمت

ملواجهــة أي تهديــد أو خطــر.

البنية التحتية التنظيمية  2 .4

التطورات التنظيمية  1 .2 .4

التطورات في التعليمات اإلشرافية ملصرف قطر املركزي  1 .1 .2 .4

أصــدر مصــرف قطــر املركــزي عــدة تعليمــات إشــرافية خــال 
العــام للبنــوك بهــدف تعزيــز الســامة املاليــة للبنــوك، وكذلــك 
ــا  ــام للنظــام املصرفــي. وحتقيًق ــى االســتقرار الع للحفــاظ عل
لهــذه الغايــة، أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمــات إلــى 
البنــوك مــن خــال تعاميــم حــول املجــاالت املتعلقــة مبــا يلــي:

مبــادئ توجيهيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب   •
البيانــات الدوريــة لقيــاس مخاطــر غســل  واإلبــاغ عــن 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
إعادة تقييم املوجودات الثابتة.  •

االنكشــاف ملخاطــر  بشــأن تصنيــف  وإرشــادات  توضيــح   •
االئتمــان. خســائر  ومخصصــات  املســتقبل  فــي  االئتمــان 

تعليمــات التشــغيل لقيــاس ومراقبــة التعــرض الكبيــر واحلــد   •
منهــا.

املاليــة  احملاســبة  معيــار  لتطبيــق  توجيهيــة  مبــادئ   •
للمؤسســة  واملراجعــة  احملاســبة  هيئــة  عــن  الصــادر 

اإلســامية املاليــة 
اعتماد معيار اإلباغ املشترك.  •

فاتــكا  تقاريــر  علــى  اإلبــاغ  متطلبــات  علــى  حتديثــات   •
اإلمريكيــة التــي تقضــي بضــرورة ابــاغ املؤسســات املاليــة 

فــي العالــم عــن مداخيــل األمريكيــن لديهــم.

monthly basis to identify the level of risk at different 
financial entities. Key Risk Indicators (KRIs) are identified 
to keep the Financial Institutions aware of the new threats 
and unknown vulnerabilities, which will help to reduce the 
likelihood of these risks affecting the financial institutions. 
These steps are directed to ensure that the cyber security 
posture of the financial institutions in Qatar keeps 
continuously improving, which results in enhancing the 
level of financial stability in Qatar. It also enables the key 
decision makers in QCB to obtain consolidated view of 
the security position and execute the information security 
plans more efficiently.

This integrated security organization will capitalize on the 
cyber security development and develop further optimum 
regulatory requirement and effective technical measures 
to maintain the stability of the financial sector. In terms 
of contingency planning, QCB has been working on 
strengthening business continuity practices in banks and 
other financial institutions by overseeing current practices and 
processes and setting new business continuity requirements. 
This will ensure Qatar’s financial sector is sufficiently resilient 
to face any threat or risk.

4.2. Regulatory Infrastructure

4.2.1. Developments in Regulation

4.2.1.1. Developments in QCB Supervisory Instructions

QCB issued several supervisory instructions during the 
year to the banks aimed at strengthening the banks’ 
financial health as well as to maintain overall stability of 
the banking system. Towards this end, QCB instructed 
banks through circulars on areas pertaining to:

• Guidelines for anti-money laundering and terrorist 
financing and reporting of periodic data to measure the 
risks of money laundering and terrorist financing

• Revaluation of fixed assets
• Clarification and guidance on the classification of future 

credit exposures and provision for credit losses
• Operational instructions for measuring and controlling 

large exposures and limiting them
• Guidelines for the application of the financial Accounting 

Standard issued by the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

• Adoption of Common Reporting Standard (CRS)
• Updates on the reporting requirements on FATCA reports
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لهيئــة  اإلشــرافية  التعليمــات  فــي  التطــورات   2 .1 .2 .4
للمــال قطــر  مركــز  تنظيــم 

إطــار مخاطــر الســيولة: قدمــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر   •
مبــا   ،2018 مــارس  فــي  الســيولة  مخاطــر  إطــار  للمــال 
يضمــن أن يكــون متناســباً ومتماشــياً مــع املعاييــر الدوليــة.

إطــار "اإلبــاغ عــن املخالفــات" -فــي مــارس 2018، قدمــت   •
لتقريــر  معــززاً  إطــاًرا  للمــال  مركــز قطــر  تنظيــم  هيئــة 
ــر  ــات املهمــة لإلطــار فــي توفي ــل أحــد املكون املخاطــر يتمث
الهويــة  عــن  الكشــف  وعــدم  للســرية  املناســبة  اآلليــات 

التقاريــر يقدمــون  الذيــن  واحلمايــة لألشــخاص 

إغــاق روابــط فــي يونيــو عــام 2018 حيــث أدخلــت هيئــة   •
التنظيــم إطــارا تشــريعياً للرصد املســتمر للعاقــات الوثيقة 
ــر الســنوية لهــذه الروابــط للشــركات املصــرح بهــا  والتقاري

مــن مركــز قطــر للمــال.

ــة املســتثمرين صــدرت فــي  قواعــد للعمــاء اجلــدد وحماي  •
أكتوبــر 2018، ونشــرت هيئــة التنظيــم للتشــاور اقتــراح 
 .2018 واملســتثمرين  العمــاء  حلمايــة  جديــدة  قواعــد 
وتقــدم هــذه القواعــد نفــس احلمايــة للعمــاء بغــض النظــر 
عــن نــوع الشــركات املصــرح بهــا مــن مركــز قطــر للمــال 

والذيــن اختــاروا التعامــل معهــا.

نســبة الرافعــة املاليــة -فــي ديســمبر 2018، نشــرت هيئــة   •
لزيــادة  مقترحاتهــا  للتشــاور  للمــال  قطــر  مركــز  تنظيــم 
تعزيــز إطــار العمــل املصرفــي االحتــرازي مــن خــال إدخــال 

ــة. ــة املالي نســبة الرافع

4. 2. 1. 3 التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة قطــر 
لألســواق املاليــة

خــال عــام 2018، واصلــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة تعزيــز 
البنيــة التحتيــة للســوق وزيــادة حمايــة املســتثمرين.  وكانــت 

املبــادرات الرئيســية التاليــة:
إصدار القواعد واللوائح.  •

تغيير قواعد وإجراءات الشكاوى  •
تغيير قواعد جلنة التحقيق.  •

قواعد أوامر اجلامع.  •
•  تغييــر قواعــد اإلدراج وعــرض األوراق املاليــة فــي الســوق 

ــوي. الثان
ــة فــي البورصــة: صنــدوق مؤشــر  إدراج الصناديــق املتداول  •

بورصــة قطــر وصنــدوق الريــان للتــداول )قطــر(.
توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع اوتوريــه ماروكــن دو مــارش دو   •

كابيتوكــس.
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الرابطــة الدوليــة لهيئــة ســوق   •

املــال. املــال فــي مجــال تطويــر أســواق رأس 
ــة مركــز قطــر للمــال بشــأن  توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئ  •

االســتثمار. إدارة 

4.2.1.2. Developments in QFCRA Supervisory 
Instructions

• Liquidity risk framework-The QFCRA introduced the 
liquidity risk framework in March 2018, to ensure that the 
framework remains both proportionate and aligned to 
international standards.

• Protected reporting “whistleblowing” framework-In 
March 2018, the QFCRA introduced an enhanced 
QFC whistleblowing framework. An important 
component of the framework is to provide appropriate 
mechanisms for confidentiality, anonymity and 
protection for persons making reports.

• Close links-In June 2018, the QFCRA introduced 
a legislative framework for ongoing monitoring of 
close links and annual reporting of such links for QFC 
authorised firms.

• New customer and investor protection rules-In October 
2018, the QFCRA published for consultation proposed 
new rules, the Customer and Investor Protection 
Rules 2018 (“CIPR”). Under CIPR, the same level of 
protection is offered to customers regardless of the 
type of QFC authorised firms they choose to deal with.

• Leverage ratio-In December 2018, the QFCRA 
published for consultation its proposals to further 
enhance the prudential banking framework through 
the introduction of a leverage ratio.  

4.2.1.3. Developments in QFMA Supervisory 
Instructions

During 2018, QFMA continued strengthening market 
infrastructure and increasing investor protection. The main 
initiatives were:
• Issuance of rules and regulations.
• Change of rules and procedures of complaints.
• Change of rules of investigation committee.
• Rules of omnibus orders.
• Change of rules of listing and offering securities in the 

second market.
• Listing of exchange traded funds: Qatar stock exchange 

index fund (QETF) and Arrayan traded fund (QATAR).
• Signing MOU with l’Autorité Marocaine du marché des 

capitaux.
• Signing MOU with International Capital Market 

Association (ICMA) in the field of capital markets 
development.



Developments in Qatar’s Financial Infrastructureتطورات البنية التحتية املالية يف قطر

Financial Stability Review 2018تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٨  134

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر لائتمان.  •

4. 2. 2 أدوات السياسة االحترازية الكلية والتطورات

تعمــل دولــة قطــر باســتمرار علــى تعزيــز الرقابــة االحترازيــة 
للقطــاع املالــي. إذ يجــري تنفيــذ تغطيــة نســبة الســيولة ونســبة 
ــة  ــه جلن ــى النحــو الــذي اقترحت ــل املســتقرة عل صافــي التموي
علــى  الســيولة  إدارة  لتحســن  املصرفــي  لإلشــراف  بــازل 
املــدى القصيــر والطويــل. ويتــم مراقبــة القيــود املفروضــة 
علــى مراكــز صــرف العمــات األجنبيــة وإدارة الفجــوات بــن 
املوجــودات واملطلوبــات عــن كثــب. وتخضــع البنــوك احملليــة 

املهمــة ملتطلبــات رأس مــال إضافيــة.

ويجــري حتســن نظــام اإلنــذار املبكــر بشــكل مســتمر مــن 
ــدة  ــة واملؤشــرات اجلدي ــر حداث ــات األكث خــال إضافــة البيان
والتحســينات فــي املنهجيــات. وقــد مت اجلمــع بــن مؤشــرات 
لتقييــم  مجمعــة  فهــارس  لتشــكيل  الفرديــة  املبكــر  اإلنــذار 
التغيــرات فــي مســتوى املخاطــرة الكلــي. وعــاوة علــى ذلــك، 
ــد  ــرة بع ــة األخي ــك التســويات الدولي ــة بن ــا اقترحــت ورق وكم
إدخــال تغييريــن همــا: )أ( بــدال مــن أســعار العقــارات، مت 
اســتخدام التضخــم لتعديــل الفجــوة فــي أســعار العقــارات، 
)ب( االئتمــان االســتهاكي إلــى فجــوة النــاجت احمللــي اإلجمالي 

مت اســتخدامها كمؤشــر ملديونيــة القطــاع العائلــي.

علــى الرغــم مــن أن مصــرف قطــر املركــزي قــد وجــه بالفعــل 
مــن خــال إصــدار تعميــم بــأن التــداول بالعمــات املشــفرة 
البيتكويــن غيــر مســموح بــه فــي قطــر وســيتم فــرض عقوبــات 
استكشــاف  املجــدي  مــن  يكــون  فقــد  ذلــك،  مخالفــة  علــى 
ومتابعــة البحــث فــي أحــدث مــا لــدى البنــوك املركزيــة مــن 
اخلدمــات املصرفيــة التــي حتمــل القــدرة علــى احتــال مركــز 
الصــدارة فــي الســنوات املقبلــة. فــي هــذا الســياق، مت تقــدمي 
مذكــرة مختصــرة عــن منطقــة متطــورة، للعمــات الرقميــة 

ــزي )إطــار 3(. ــك املرك للبن

إطار 4-3: العمالت الرقمية للبنك املركزي

تزايــد االهتمــام بالعمــات الرقميــة للبنــك املركــزي علــى مــر 
الســنن، حيــث مت إجــراء عــدد مــن التجــارب التــي تنطــوي 
ــإن  ــي، ف ــد الدول ــدوق النق ــاً لصن ــة. ووفق ــى عمــات رقمي عل
العمــات الرقميــة هــي شــكل رقمــي مقبــول علــى نطــاق واســع 
مــن النقــود الورقيــة التــي ميكــن أن تكــون مناقصــة قانونيــة. 
وســتكون تلــك العمــات مبثابــة متثيــل رقمــي للعملــة الورقيــة 
للبلــد وســيتم دعمــه مببلــغ مناســب مــن االحتياطيــات النقديــة 
في شــكل الذهب أو العمات األجنبية. وســيتم إصدار العملة 
ــك  ــد )البن ــة الرســمية للبل ــل الســلطة النقدي ــن قب ــة م الرقمي
املركــزي(. لكــي تصبــح العملــة الرقميــة مقبولــة قانونيــاً، يجــب 
ــر بنــك التســوية  ــل التشــريعات الرســمية. ويخلــص تقري تعدي
الدوليــة حــول العمــات الورقيــة إلــى أنهــا باجلملــة جنبــاً إلــى 

• Signing MOU with the Qatar Financial Centre Authority 
(QFCRA) regarding investment management.

4.2.2. Macro Prudential Policy Tools and 
Developments

Qatar has been continuously strengthening macro 
prudential oversight of the financial sector. Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio 
(NSFR) as suggested by BCBS are being implemented 
for better management of short and long-term liquidity. 
Limits on foreign exchange positions and management of 
currency-wise asset liability mismatches are being closely 
monitored. Domestic systemically important banks are 
subject to additional capital charge.

The Early Warning System is continuously being enhanced 
through addition of data that are more recent, new 
indicators and improvements in methodologies. Individual 
Early Warning Indicators have been combined to form 
aggregated indexes to assess the changes in overall 
risk level. Further, as suggested by a recent BIS paper 
following two changes have been incorporated: (a) instead 
of property prices, inflation adjusted property price gap 
has been used, and (b) consumption credit to GDP gap 
has been used as a proxy for household indebtedness.

While Qatar Central Bank (QCB) has already directed 
through circular that trading in cryptocurrencies (Bitcoin) 
is not allowed in Qatar and penalties will be levied upon 
violation of the law, it may be worthwhile to explore and 
continue research in the latest areas of central banking that 
holds potential to take centre stage in the coming years. 
In this context, a brief note is presented on an evolving 
area viz., Central Bank Digital Currencies (Box 3)

Box 4-3: Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Interest on Central Bank Digital Currencies (CBDC) is 
increasing over the years, as a number of experiments 
involving CBDC have been conducted. According to the 
International Monetary Fund (IMF), a CBDC is a widely 
accepted digital form of fiat money that could be legal 
tender. CBDC will act as a digital representation of a 
country’s fiat currency and will be backed by a suitable 
amount of monetary reserves in the form of gold or forex. 
CBDC will be issued by a country’s official monetary 
authority, the central bank. In order for a digital currency 
to become legal tender, formal legislation needs to 
be adjusted. The Bank of International Settlement 
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جنــب مــع اســتخدام )تقنيــة دفتــر األســتاذ املــوزع تعــزز كفــاءة 
التســوية ملعامــات األوراق املاليــة ومشــتقاتها، علــى الرغــم 
مــن أن املقترحــات تبــدو متشــابهة إلــى حــد بعيــد وال تتفــوق 

بشــكل واضــح علــى البنيــة التحتيــة احلاليــة.

فــي الوقــت احلالــي، هنــاك 19 دولــة مختلفــة علــى األقــل تقــوم 
ــا بصــدد إجــراء  ــوع أو أنه ــة التن ــة فكــرة اتفاقي بالفعــل بتجرب
مزيــد مــن البحــوث حــول هــذا املوضــوع. ويجــري استكشــاف 
الــدول  بعــض  الورقيــة وقــد قامــت  العملــة  فوائــد وعيــوب 
بتجربــة اتفاقيــة التنــوع، بينمــا تقــوم دول أخــرى بإجــراء بحــث 
مكثــف حــول هــذا املوضــوع. وذكــرت بعــض البنــوك املركزيــة 
أنهــا لــن متضــي قدًمــا فــي استكشــاف اتفاقيــة التنــوع. إن 
تصميــم العملــة الرقميــة مــن حيــث عــدم الكشــف عــن هويتهــا 
والفوائــد  املعامــات،  وحــدود  واألمــن،  املعامــات(،  )تتبــع 
املكتســبة ســوف يحــدد إلــى حــد كبيــر هــذه املخاطــر.  وتــدرس 
ــة الرقميــة بســبب ارتفــاع تكلفــة  الهنــد إمكانيــة إدخــال العمل
إدارة العملــة الورقية/املعدنيــة. وبالنســبة للســويد، يســتفيد 
مــن االنخفــاض املطلــق فــي مبلــغ النقــد املتــداول. وتعتقــد 
العديــد مــن البنــوك املركزيــة أن العملــة الرقميــة ميكــن أن 
التســوية  فــي مجــال  التحديــات  أحــد احللــول حلــل  تكــون 

ــر احلــدود. والتســوية عب

وتشــير أبحــاث صنــدوق النقــد الدولي إلى أن شــعبية العمات 
الرقميــة وتأثيرهــا ســوف تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى ميــزات 
ــدمي  ــن تق ــن وجــود مخاطــر، ميك ــى الرغــم م ــا، وعل تصميمه

سياســات للتخفيــف مــن التكاليــف وزيــادة الفوائــد.

4. 3 البنية التحتية للحوكمة

4. 3. 1 تطورات احلوكمة في البنوك

ــام  ــن اهتم ــر م ــي الكثي ــي النظــام املصرف ــة ف جتــذب احلوكم
املركــزي  قطــر  مصــرف  يلتــزم  حيــث  املركــزي.  املصــرف 
ــات  ــد إصــدار التوجيه ــة عن ــاع أفضــل املمارســات الدولي باتب
التنظيميــة للبنــوك. وقــد أصــدر مصــرف قطــر املركــزي دليــًا 
شــامًا حلوكمــة الشــركات للبنــوك، والــذي يتضمــن إطــار 
عمــل رســمي حلوكمــة الشــركات يحــدد أفضــل املمارســات 
باإلضافــة إلــى املبــادئ األساســية للحقــوق واملســؤوليات لــكل 
مســاهم، وعضــو مجلــس إدارة، وعضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة، 
ــك  ــدى البن ــة واإلدارة ل ــة للرقاب ــن املمارســة الفعال ممــا يضم

ــع األوقــات. فــي جمي

4. 3. 2 حجم مجلس اإلدارة واجتماعاته

الشــركات  رقــم )4-3( مؤشــرات حوكمــة  اجلــدول  يعــرض 
ــغ متوســط    ــة فــي قطــر خــال العــام 2018. بل للبنــوك العامل

إجمالــي األصــول لــكل بنــك فــي عــام 2018 للبنــوك التقليديــة 

(BIS) report on CBDC concludes that wholesale digital 
currencies combined with the use of DLT (Distributed 
ledger technology) enhances settlement efficiency for 
the securities and derivatives transactions, even though 
proposals so far look broadly similar and not clearly 
superior to the existing infrastructure.

At the moment, at least 19 different countries are already 
experimenting with the idea of a CBDC or they are in the 
process of further research on the topic. The benefits and 
drawbacks of CBDC are being explored. Some countries 
have piloted a CBDC, while others are doing extensive 
research on the topic. Some countries central banks have 
stated they will not be moving forward in exploring CBDC. 
The design of the CBDC in terms of anonymity (traceability 
of transactions), security, transaction limits, and interest 
earned will largely determine these risks. India is studying 
the feasibility to introduce CBDC due to the rising cost 
of managing the paper/ metallic currency. For Sweden, 
CBDC benefits against the absolute decline in the amount 
for cash in circulation. Many central banks believe CBDC 
could be one of the solutions to solve the challenges in 
the cross-border payment and settlement space.

IMF research suggests that the popularity of CBDC and 
its impact will largely depend on its design features and, 
while risks exist, policies can be introduced to mitigate the 
costs and increase the benefits.

4.3. Governance Infrastructure

4.3.1. Governance Developments in Banks

Governance in the banking system attracts a lot of attention 
from the central bank. QCB is committed to following 
the best international practices when issuing regulatory 
directives to banks. QCB has issued a comprehensive 
guide to corporate governance for banks, which includes 
formal framework for Corporate Governance that 
prescribes best practices as well as basic principles of 
rights and responsibilities for every Shareholder, Board 
Member and member of the Executive Management, 
ensuring that efficient control and management are duly 
exercised by the Bank at all times.

4.3.2. Board Size and Board Meetings

Select corporate governance indicators for banks 
operating in Qatar during the year 2018 is presented in 
Table 4-3. The average total assets per bank in 2018 for 
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1.95 ضعــف مثيلــه للبنــوك اإلســامية. وبلــغ متوســط عــدد 
األعضــاء فــي مجلــس اإلدارة )9( هــو نفســه بالنســبة للبنــوك 
البنــوك  لــدى  وكان  التقليديــة.  للبنــوك  وكذلــك  اإلســامية 
اإلســامية، ذات متوســط األصــول األدنــى، عــدد أقــل مــن 
ــة بالبنــوك  األعضــاء التنفيذيــن فــي مجالــس إداراتهــا مقارن
التقليديــة. كمــا ظهــر مؤشــر األفضــل فــي احلوكمــة مــن خــال 
عــام  خــال  البنــوك.  إدارة  ملجلــس  الدوريــة  االجتماعــات 
التقليديــة 48 اجتماعــاً، فــي حــن  البنــوك  2018، عقــدت 

عقــدت البنــوك اإلســامية 16 اجتماعــاً.

4. 3. 2. 1 اجتماعــات اللجــان األخــرى )املخاطــر واملكافــآت 
والتدقيــق(

ينعكــس ارتفــاع مســتوى معاييــر حوكمة الشــركات لــدى البنوك 
فــي دولــة قطــر مــن خــال أداء مجلــس إدارة البنــوك واللجنــة 
التنفيذيــة بجانــب مختلــف اللجــان األخــرى التــي يتــم تشــكيلها 
بغــرض اإلشــراف علــى جميــع املجــاالت املهمــة للتشــغيل فــي 
البنــوك والتــي لهــا تأثيــر علــى اســتقرار النظــام املصرفــي. 
وقــد لوحــظ مــن اجلــدول رقــم )4-4( أن كا مــن البنــوك 
اإلســامية والبنــوك التقليديــة عقــدت اجتماعــات منتظمــة 

للجــان املختلفــة.

conventional banks was 1.95 times that of the Islamic 
banks. The number of members in the Board of Directors 
(9) were same for both Islamic banks as well as for the 
conventional banks. Islamic banks, with lower average 
assets, had also lower number of executive members in 
their boards as compared to the Conventional banks. An 
indication of better governance manifests through regular 
meetings of the board of directors of the banks. During the 
year 2018, the conventional banks held 48 such meetings 
while the Islamic banks held 16 such meetings.

4.3.2.1. Other Committees (Risk, Remuneration, 
Audit) Meetings

Adoption of high level of corporate governance 
benchmarks among the banks in the State of Qatar 
reflect through the conduct of the banks’ board of 
directors, executive committee as well as the various 
other committees that are constituted in the banks for the 
purpose of oversight in all significant areas of operation 
that has a bearing on the stability of the banking system. 
From the Table 4-4, it is observed that both the Islamic 
banks and the conventional banks held regular meetings 
of the various committees as well as the meetings were 
well-attended by the members.

Islamic
إسالمي

Conventional
تقليدي

Number of Banks 4 6 عدد البنوك     

Average Total Assets Per Bank in 2018 (QR billion) 88 172 متوسط إجمالي األصول لدى البنوك في عام 2018 )باملليار ريال(

Board Characteristics  خصائص املجلس
Average Number of Members of Board of 
Directors 9 9 متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة

Average Number of Executive Members 1.5 3.3 متوسط عدد األعضاء التنفيذيني
Average Number of Members with Expertise in متوسط عدد أعضاء ذوي اخلبرة
             Banking and Insurance 5.8 3.5          البنوك والتأمني
            Petroleum and Natural Gas 0.8 0.7           النفط والغاز

Table 4-3 : Select Corporate Governance Indicators for Banks in 2017
جدول 4-3 مؤشرات مختارة حلوكمة الشركات للبنوك في عام 2017
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Table 4-4: Meetings Held by Various Committees in the Banks
جدول 4-4: االجتماعات التي عقدتها مختلف اللجان في البنوك

 Total number of meet-
ings held

عدد االجتماعات
املنعقدة

Average numbers of 
members attended

متوسط عدد األعضاء
احلاضرين

 Islamic
إسالمية

Conven-
tional

تقليدية 
Islamic
إسالمية

Conven-
tional
تقليدية

Audit Committee 5 18 3 12 جلنة التدقيق

Compliance and Risk Committee 4 14 3 14 جلنة االمتثال واملخاطر

Nomination/Corporate Governance Committee 1 14 3 12 جلنة الترشيحات / جلنة احلوكمة
Remuneration Committee 1 2 3 3 جلنة املكافآت
Other Committee 5 0 7 0 جلنة  أخرى   

مالحظات ختامية

تشــير األدلــة املنبثقــة مــن التحليــل إلــى أن املخاطــر النظاميــة 
علــى أنظمــة الدفــع والتســوية محــدودة، حيــث يبــدو أن العديــد 
مــن مبــادرات السياســة التــي اتخــذت خــال العــام كان لهــا 
تأثيــر مفيــد علــى البنيــة التحتية للســيولة.  وقد اتخذ مصرف 
ــام مــن أجــل  ــة خــال الع ــر تنظيمي قطــر املركــزي عــدة تدابي
جعــل النظــام أكثــر ســامة وأمنــا لــكل مــن البنوك واملســتهلكن 
فــي القطــاع املصرفــي. إن التركيــز املســتمر واخلطــوات التــي 
اتخذهــا مصــرف قطــر املركــزي فــي الوقــت املناســب لتعزيــز 
النظــام مــن خــال التدابيــر اإلشــرافية والتنظيميــة يبشــر 

باخليــر لنظــام املدفوعــات والتســوية الشــامل فــي قطــر.

Concluding Remarks

The evidence appears from the analysis to indicate 
that the systemic risks to the payments and settlement 
systems are limited. Several policy initiatives undertaken 
during the year appear to have had a salutary effect on 
the liquidity infrastructure. Several regulatory measures 
were taken by QCB during the year towards making the 
system safer and secure for both the banks as well as the 
consumers of the banking sector. Continuous focus and 
timely steps taken by QCB on strengthening the system 
through supervisory and regulatory measures augurs well 
for the overall payments and settlement system in Qatar.
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