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سعادة الشيخ /محمد بن حمد آل ثاني
نائب احملافظ ــ نائب رئيس مجلس اإلدارة

H.E. Sheikh Mohammed Bin Hamad Al-Thani

Foreword by HE the Governor

Qatar Central Bank is pleased to issue its Forty Third annual
report, which briefly discusses the most important economic
and financial developments in Qatar economy during 2019.
The report consists of two parts with eleven chapters. The
first part deals with the latest developments in the domestic
economy, while the second deals with the transactions and
operations of QCB.
In spite of what the world economy witnessed during the
year 2019, from the decrease in world oil prices due to the
decrease in the global demand for it, with the continuing
turbulent policy atmosphere in the Middle East and North
Africa region and the persistence of instability and weak
growth in advanced economies, in addition to the ongoing
unjust siege imposed on the State of Qatar since the fifth of
June 2017, however, the developments in the local economy,
which are discussed in the first section of this report, clearly
indicate that the Qatari economy is affected by these
unfavorable conditions, which were minimal. The real GDP
recorded a marginal contraction that did not exceed 0.2%.
The internal and external balances of the State of Qatar
have witnessed achieving surpluses for the second year in a
row. The budget situation has witnessed a surplus of about
QR6.3 billion. The current account of the balance of payments
also has witnessed a surplus of QR15.4 billion. QCB has also
taken effective measures to ensure that the liquidity remains
comfortable in the system to facilitate an adequate flow of

كلمة سعادة احملافظ
يسر مصرف قطر املركزي أن يصدر تقريره السنوي الثالث
واألربعون الذي يناقش بإيجاز أهم التطورات اإلقتصادية واملالية
 ويتألف التقرير.م2019 التي شهدها االقتصاد القطري خالل عام
ً من قسمني يتضمنان أحد عشر فص
 يتناول القسم األول أحدث،ال
 بينما يتناول القسم الثاني أعمال،التطورات في االقتصاد احمللي
.وعمليات مصرف قطر املركزي
م من2019 على الرغم مما شهده االقتصاد العاملي خالل عام
انخفاض في أسعار النفط العاملية نتيجة انخفاض الطلب العاملي
 مع استمرار األجواء السياسة املضطربة في منطقة الشرق،عليه
األوسط وشمال أفريقيا واستمرار حالة عدم االستقرار والنمو
ً  فض،الضعيف في اإلقتصادات املتقدمة
ال عن إستمرار احلصار
،م2017 اجلائر الذي فرض على دولة قطر منذ اخلامس من يونيو
على الرغم من كل ذلك فإن التطورات التي شهدها االقتصاد
احمللي والتي مت تناولها في القسم األول من هذا التقرير تشير
بجالء إلى أن تأثر االقتصاد احمللي بتلك الظروف غير املواتية كان
في أضيق احلدود؛ فقد سجل الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
 بينما شهدت املوازين الداخلية%0.2 انكماشاً هامشياً لم يتجاوز
واخلارجية لدولة قطر حتقيق فوائض مالية للعام الثاني على
6.3 التوالي؛ حيث شهدت املوازنة العامة حتقيق فائض يبلغ نحو
 كما شهد احلساب اجلاري مبيزان املدفوعات،مليار ريال قطري
 كما اتخذ املصرف، مليار ريال قطري15.4 حتقيق فائض قدره
تدابير فعالة لضمان بقاء السيولة مريحة في النظام لتسهيل تدفق
.اإلئتمان الكافي للقطاعات اإلنتاجية

credit to the productive sectors.
The second part of the report describes the developments
in 2019 in the management of liquidity and monetary policy
and their impact on the financial markets of the country, as
well as the management of cash and public debt, and also
the regulatory instructions issued by QCB during the year,
especially with regard to banks, insurance companies, as
well as combating money laundering and terrorism financing,
and the QCB's work to maintain the monetary and financial
stability in the State.

يتناول اجلزء الثاني من هذا التقرير شرحا للتطورات التي
م فــي إدارة السيولة والــســيــاســة النقدية2019 شهدها عــام
 وكذلك إدارة النقد،وانعكاساتها على األســواق املالية بالدولة
 وأيضاً التعليمات الرقابية التي صدرت عن املصرف،والدين العام
خالل العام السيما فيما يخص البنوك وشركات التأمني ومكافحة
 وما يقوم به املصرف من أعمال،غسل األموال ومتويل اإلرهاب
.للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي بالدولة

QCB has the honour to raise deepest thanks and appreciation
to His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, the Emir of
Qatar, and to HH Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, Deputy
Emir, and HE the Prime Minister and Interior Minister. Thanks
and appreciation, are conveyed to the government agencies,
banks and financial institutions operating in the State of Qatar
that have provided data to prepare this report.

ويتشرف مصرف قطر املركزي بهذه املناسبة أن يرفع أسمى
آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ متيم
 وإلى سمو الشيخ عبداهلل بن،بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى
 وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير،حمد آل ثاني نائب األمير
 كما يتوجه املصرف بالشكر والتقدير للجهات احلكومية،الداخلية
والبنوك واملؤسسات املالية العاملة في دولة قطر على توفير البيانات
.الالزمة إلعداد هذا التقرير

عبد اهلل بن سعود آل ثاني
احملاف ـ ـ ـ ـ ــظ

Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor
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Executive Summary

الملخص التنفيذي

The Qatari economy during 2019 showed a mild
contraction due to fall in the global demand for energy
leading to lower hydrocarbon output. Combined with lower
global energy prices, the nominal GDP contracted by 4.1% in
contrast to a high growth of 14.6% during 2018. However, the
real GDP growth during 2019 contracted only marginally by
0.2% as against a growth of 1.5% during 2018.

ً انكماشاً طفيفا2019 أظهر االقتصاد القطري خالل عام
بسبب انخفاض الطلب العاملي على الطاقة مما أدى إلى انخفاض
، وإلى جانب انخفاض أسعار الطاقة العاملية.إنتاج الهيدروكربونات
 على عكس٪4.1 تقلص الناجت احمللي اإلجمالي االسمي بنسبة
 تقلص، ومع ذلك.2018  خالل عام٪14.6 النمو املرتفع بنسبة
 بشكل2019 منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي خــال عــام
 خالل عام٪1.5  فقط مقابل منو بنسبة٪0.2 هامشي بنسبة
.2018

Despite the contraction in the real GDP, the nonhydrocarbon sector grew, although at a slower pace than the
previous year. While manufacturing, trade and construction
largely due to completion of many FIFA 2022 related mega
projects declined, other sub-sectors of the non-hydrocarbon
grew at a reasonable pace. This pattern in the growth of
non-hydrocarbon sector reflected the outcome of the ongoing
economic diversification strategy.

،على الرغم من االنكماش في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
 وإن كان بوتيرة أبطأ من العام،منا القطاع غير الهيدروكربوني
 ويرجع، في حني انخفض قطاع التصنيع والتجارة والبناء.السابق
ذلك إلى حد كبير إلى االنتهاء من العديد من املشاريع الضخمة
 ومنت القطاعات،٢٠٢٢ ذات الصلة بتنظيم بطولة كأس العالم
الفرعية األخ ــرى مــن القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة
 ويعكس هذا النمط في منو القطاع غير الهيدروكربوني.معقولة
.نتائج استراتيجية التنويع االقتصادي اجلارية

On the price front, the CPI remained mostly in deflationary
zone during 2019. The primary drivers of this deflation were
rent, recreation & culture, transport, and communication. A
combination of several factors caused this deflationary trend,
which included fall in oil prices in the beginning of 2019,
followed by the falling cost of tourist packages and airfares,
and continued fall in rent, which has the largest weight in CPI,
on account of oversupply conditions.

 ظل مؤشر أسعار املستهلكني أغلب الوقت،وعلى صعيد األسعار
 وكانت احملركات الرئيسية.2019 في منطقة االنكماش خالل عام
. والنقل واالتصاالت، والترفيه والثقافة،لهذا االنكماش هي اإليجار
 والذي،وتسببت مجموعة من العوامل في هذا االجتاه االنكماشي
 يليه انخفاض،2019 شمل انخفاض أسعار النفط في بداية عام
 واستمرار الهبوط في،تكلفة الرحالت السياحية وتذاكر الطيران
اإليجارات (الذي له أكبر وزن في مؤشر أسعار املستهلكني) بسبب
.العرض الزائد

On the fiscal front, the budget continued to record a
surplus of QR 6.3 billion during 2019, although lower than the
surplus of QR 15.1 billion recorded during 2018. A combination
of lower growth in the total revenue and increase in the total
expenditure, in contrast to declines in the previous two years,
led to the decline in fiscal surplus.

6.3  واصلت امليزانية تسجيل فائض قدره،على الصعيد املالي
 وإن كان ذلك أقل من الفائض البالغ،2019 مليار ريال قطري خالل
 وأدى مزيج من انخفاض.2018  مليار ريال املسجل خالل15.1
 على عكس،النمو في إجمالي اإليرادات وزيادة في إجمالي اإلنفاق
. إلى انخفاض الفائض املالي،االنخفاضات في العامني املاضيني

On the external sector front, the current account balance
recorded a lower surplus of QR 15.4 billion (2.3% of GDP)
during 2019 as compared with a surplus of QR 60.6 billion
(8.7% of GDP) during 2018. The decline in merchandize
exports due to weakened demand for energy and softening in
global energy prices was an important factor, among others,
for the lower current account surplus.

 سجل رصيد احلساب اجلاري،وعلى صعيد القطاع اخلارجي
 مليار15.4  فائضاً أقل قدره2019 مبيزان املدفوعات في عام
 مقارنة بفائض قدره،) من الناجت احمللي اإلجمالي٪2.3( ريال
 من الناجت احمللي اإلجمالي) خالل٪8.7(  مليار ريــال60.6
 ويُعزى انخفاض الصادرات السلعية إلى ضعف الطلب.2018
ً  وكان تراجع أسعار الطاقة العاملية عام،على الطاقة
 من،ًال مهما
. في انخفاض فائض احلساب اجلاري،بني عوامل أخرى
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The net capital flows remained strong, and along with the
current account surplus, the balance of payment continued
to record a surplus during 2019. Thus, during 2019, QCB
continued to accumulate significant amount of foreign
exchange reserves, although lower than during the previous
year.

 فإلى جانب فائض،ًوظل صافي التدفقات الرأسمالية قويا
 واصل ميزان املدفوعات تسجيل فائض خالل،احلساب اجلاري
 واصل مصرف قطر املركزي،2019  وهكذا خالل عام.2019 عام
 على الرغم من،تراكمه لكمية كبيرة من احتياطيات النقد األجنبي
.أنه كان أقل من العام السابق

The liquidity conditions in terms of primary liquidity in
the banking system varied during the course of 2019. It was
higher during the first half than in the second half, partially
reflecting the liquidity management operations of QCB.
As in the past, QCB modulated durable systemic liquidity
through the auctions of T-bills/bonds, given the redemption
schedules. During 2019, there was some shorter-term liquidity
injection through net redemptions of T-bills. On the other
hand, significant longer-term durable liquidity was absorbed
through net issuances of T-bonds (including Sukuks) during
the second and third quarter of 2019.

تباينت ظروف السيولة من حيث السيولة األولية في النظام
 وكانت أعلى خــال النصف األول.2019 املصرفي خــال عــام
 مما يعكس جزئياً عمليات إدارة السيولة،منها في النصف الثاني
 قام مصرف قطر، وكما في املاضي.لدى مصرف قطر املركزي
املركزي بتعديل السيولة النظامية الدائمة من خالل مزادات أذون
 وخالل عام. بالنظر إلى جــداول االسترداد،السندات/اخلزانة
 كان هناك بعض الضخ للسيولة قصيرة األجل من خالل،2019
 مت امتصاص، من ناحية أخرى.صافي االسترداد لسندات اخلزانة
سيولة دائمة طويلة األجل كبيرة من خالل اإلصــدارات الصافية
لسندات اخلزينة (مبا في ذلك الصكوك) خالل الربعني الثاني
.2019 والثالث من عام

The monetary and liquidity conditions reflected alignment
with the developments in the domestic economy and the
external environment. The reserve money declined due
to contraction in net domestic assets of QCB more than
offsetting the continued increase in net foreign assets of
QCB.

كانت الظروف النقدية والسيولة متوافقة مع التطورات في
 وانخفضت األموال االحتياطية.االقتصاد احمللي والبيئة اخلارجية
بسبب االنكماش في صافي املــوجــودات احمللية ملصرف قطر
املركزي أكثر من تعويض الزيادة املستمرة في صافي املوجودات
.األجنبية للبنك

Despite the contraction of the reserve money, the broad
money increased during 2019, almost entirely due to the
expansion in time deposits. On the other hand, the deposits
in foreign currencies continued to decline due to further
withdrawal of liquidity support provided by the public sector
to banks during 2017 following the economic blockade. The
non-resident deposits continued to increase further.

 زاد عرض النقد،على الرغم من تقلص النقود االحتياطية
 ويرجع ذلك بالكامل تقريباً إلى التوسع،2019 الواسع خالل عام
 استمرت الودائع بالعمالت، ومن ناحية أخرى.في الودائع ألجل
األجنبية في االنخفاض بسبب املزيد من سحب دعم السيولة
 بعد احلصار2017 الذي قدمه القطاع العام للبنوك خالل عام
. كما استمرت ودائع غير املقيمني في الزيادة،االقتصادي

During 2019, similar to that of 2018, the bank credit to the
public sector declined while the private sector credit growth
accelerated further, led by “General Trade” and “Services”.
Credit outside Qatar continued to contract as in the previous
year. Overall, the total credit growth during 2019 increased
significantly.

 انخفض االئتمان،2018  وعلى غرار عام،2019 خالل عام
املصرفي للقطاع العام في حني تسارع منو االئتمان في القطاع
 واستمر." و "اخلــدمــات،"اخلــاص أكثر بقيادة "التجارة العامة
 وبشكل.االئتمان خارج قطر في التراجع كما في العام السابق
. بشكل ملحوظ،2019 عام ارتفع إجمالي منو االئتمان خالل عام

During 2019, in response to three rate cuts by the
US Federal Reserve and taking due considerations of the
domestic macroeconomic conditions, QCB reduced both the

 واستجابة لثالثة تخفيضات في أسعار،2019 خــال عــام
الفائدة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي ومع األخذ
 قام مصرف قطر،في االعتبار ظروف االقتصاد الكلي احمللية
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QCB deposit rate (QCBDR) and QCB repo rate (QCBRR) twice,
while the QCB lending rate (QCBLR) was reduced thrice.
While maintaining of the currency peg remained the main
aim of these monetary policy actions, QCB also ensured the
availability of comfortable liquidity in the system to facilitate
an adequate flow of credit to productive sectors.

املركزي بتخفيض كل من معدل اإليداع لديه ومعدل إعادة الشراء
 بينما مت تخفيض سعر االقتراض من مصرف،(الريبو) مرتني
 وفي حني ظل احلفاظ على ربط العملة.قطر املركزي ثالث مرات
 فقد،الهدف الرئيسي لهذه اإلجراءات املتعلقة بالسياسة النقدية
ضمن مصرف قطر املركزي أيضاً توفر سيولة مريحة في النظام
.لتسهيل التدفق الكافي لالئتمان إلى القطاعات اإلنتاجية

With regard to regulations, financial stability and credit
system, QCB took several measures during 2019, which,
among others, included:

 اتخذ،فيما يتعلق باألنظمة واالستقرار املالي ونظام االئتمان
، من بينها،2019 مصرف قطر املركزي عدة إجراءات خالل عام
: ما يلي،من بني أمور أخرى

Issue of guidelines/instructions to banks on additional
controls while issuing cheque to reduce bouncing, to report
major exposures to enhance credit risk management and
for managing of interest rate/return risk on mutual fund
investment. Initiating several measures to improve data
system of exchange houses, to enhance financial inclusion and
to regulate and develop the insurance market. QCB developed
an in-house software ‘QCredit’ to enhance the efficiency and
security of the credit system. Further, the Global Legal Entity
Identifier Foundation (GLEIF) accredited Qatar Credit Bureau.
QCB also initiated several new activities to monitor the risk
and vulnerabilities of the financial system.

تعليمات للبنوك حــول ضــوابــط إضافية/إص ــدار إرشادات
 لإلبالغ،أثــنــاء إص ــدار الشيكات للحد مــن الشيكات املرجتعة
 وإدارة،عن االنكشافات الرئيسية لتعزيز إدارة مخاطر االئتمان
.العائد على استثمار الصناديق املشتركة/مخاطر سعر الفائدة
والشروع في اتخاذ عدة إجراءات لتحسني نظام البيانات في محال
. وتنظيم وتطوير سوق التأمني، وتعزيز الشمول املالي،الصرافة
وقد قام مصرف قطر املركزي بتطوير برنامج "ائتمان قطر" لتعزيز
 اعتمدت مؤسسة، وعالوة على ذلك.كفاءة وأمن نظام االئتمان
.مع ّرف الكيان القانوني العاملية مركز قطر للمعلومات االئتمانية
كما بدأ مصرف قطر املركزي العديد من األنشطة اجلديدة لرصد
.املخاطر ونقاط الضعف في النظام املالي

On payment and settlement systems, the focus during
2019 was towards migrating payment transactions from
cash/paper modes to electronic modes, controlling risks
and developing sound payment infrastructure. Thus, QCB
developed a new retail payment system, “Qatar Mobile
Payment System” (QMP), to provide instant clearing and 24
hours settlement of payments and money transfers. There
was rationalization of charges and operational timings of
payment systems to promote electronic payments.

 كان التركيز خالل عام،فيما يتعلق بأنظمة الدفع والتسوية
 نحو حتويل معامالت الدفع من أوضاع النقد الورقي إلى2019
 والتحكم في املخاطر وتطوير البنية التحتية،األوضاع اإللكترونية
 قام مصرف قطر املركزي بتطوير نظام دفع، وهكذا.للدفع السليم
" "نظام الدفع عبر الهاتف النقال القطري،جديد للبيع بالتجزئة
لتوفير املقاصة الفورية وتسوية املدفوعات والتحويالت املالية على
 وكان هناك ترشيد الرسوم واملواعيد التشغيلية. ساعة24 مدار
.ألنظمة الدفع لتعزيز املدفوعات اإللكترونية

QCB commissioned a new independent centralized
information security department, with two layer
responsibilities, that looks after all the financial sector
posture. The first layer is dedicated to the overall supervision
and development of the security strategy required to support
the security program. The second layer oversees the cyber
security practice of the entire financial sector.

قام مصرف قطر املركزي بتكليف إدارة أمن معلومات مركزية
 والتي تعتني بجميع، مبسؤوليات من طبقتني،مستقلة جديدة
 والطبقة األولى مخصصة لإلشراف العام.أوضاع القطاع املالي
.وتطوير االستراتيجية األمنية املطلوبة لدعم البرنامج األمني
وتشرف الطبقة الثانية على ممارسات األمن السيبراني للقطاع
.املالي بأكمله
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Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

مقدمة

Introduction

سجل النشاط االقتصادي انكماشاً طفيفاً في عام  .2019فعلى
الرغم من خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبــك  ،+استمر
التباطؤ االقتصادي العاملي في التأثير على أسعار الطاقة والطلب على
الصادرات .ونتيجة لذلك ،انكمش الناجت احمللي اإلجمالي االسمي
السنوي بنسبة  ٪4.1في عام  2019مقارن ًة بنمو بنسبة  ٪14.6في
عام  .2018وباملثل ،تقلص الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي أيضاً
بنسبة  ٪0.2في عام  2019مقارن ًة بنمو بنسبة  ٪1.5في عام .2018
ويرجع االنكماش في الناجت احمللي اإلجمالي في املقام األول إلى
مجموعة من العوامل العاملية واحمللية ،فاالنكماش في قطاع النفط
والغاز يرجع الى انخفاض الطلب العاملي على الطاقة .ومع ذلك،
تباطأ منو القطاع غير الهيدروكربوني ،نتيج ًة لتباطؤ كل من قطاعات
"البناء" و"التصنيع" و "جتارة اجلملة والتجزئة" (جدول .)1-1
جدول رقم ()1-1
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

النشاط االقتصادي
النفط والغاز
األهمية النسبية

معدل النمو
القطاعات غير النفطية

األهمية النسبية
معدل النمو
املجموع العام
معدل النمو

The economic activity recorded a mild contraction in
2019. Despite oil production cut by the OPEC+ group, the
global economic slowdown continued to weigh on energy
prices and demand for exports. As a result, annual nominal
GDP decreased by 4.1% in 2019 as compared to a growth of
14.6% in 2018. Similarly, real GDP also contracted by 0.2%
in 2019 as compared to a growth of 1.5% in 2018. Overall,
the fall in GDP was primarily due to a combination of global
and domestic factors. The contraction in oil and gas sector
was on account of a decline in the global demand for energy.
However, non-hydrocarbon sector growth decelerated,
led by a slowdown in ‘construction’, ‘manufacturing’ and
‘wholesale and retail trade’ (Table 1-1).

)Table (1-1
GDP Development

مليون ريال قطري QR Million

بأسعار عام 2013

باألسعار اجلارية

**2019

*2018

**2019

*2018

383,154

390,362

227,194

256,986

46.8

47.6

34.0

36.9

Relative Share

-1.8

-0.3

-11.6

31.1

Growth Rate

436,278

430,575

440,623

439,571

53.2

52.4

66.0

63.1

Relative Share

1.3

3.2

0.2

6.8

Growth Rate

819,432

820,937

667,817

696,558

Grand Total

-0.2

1.5

-4.1

14.6

Growth rate

At 2013 prices

At current prices

Economic Activity
Oil & Gas

Non-Oil Sectors

* بيانات معدلة.
** بيانات أولية.

* Adjusted data.
** Preliminary data.
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الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

Nominal Gross Domestic Product

وخالل عام  ،2019كانت أسعار النفط العاملية أقل بشكل عام عما
كانت عليه في عام  ،2018وانكمش الناجت احمللي اإلجمالي االسمي
بنسبة  ٪4.1في عام  .2019وانخفض منو الناجت احمللي اإلجمالي
للهيدروكربونات بنسبة  ٪11.6مقارنة بزيادة قدرها  ٪31.1في
عام  .2018وسجل القطاع الغير هيدروكربوني تباطؤاً حاداً بسبب
االنخفاض في قطاع البناء وقطاع الصناعة.

During 2019, the nominal GDP decreased by 4.1%,
primarily reflecting the impact of lower global oil prices and
weak demand conditions. The gas & oil sector contracted
by 11.6% in 2019 as compared to 31.1% a year ago. The
non-oil sector exhibited a sharp deceleration in growth
’due to slowdown in the ‘construction’ and ‘manufacturing
sectors.

وبلغ الناجت احمللي اإلجمالي االسمي  667.8مليار ريــال في
 2019مقارنة بنحو  696.6مليار ريال في العام السابق .وخالل عام
 ،2019انخفضت حصة الناجت احمللي اإلجمالي الهيدروكربوني من
إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي إلى  ٪34من  ٪36.9في عام .2018
بينما ارتفعت حصة الناجت احمللي اإلجمالي غير الهيدروكربوني إلى
 ٪66من  ٪63.1في عام ( 2018جدول .)2-1

Nominal GDP reached QR 667.8 billion in 2019 as
compared with QR 696.6 billion in the previous year.
During 2019, the share of hydrocarbon GDP in overall GDP
decreased to 34.0% from 36.9% in 2018. Whereas, the
share of non-hydrocarbon GDP increased to 66.0% from
63.1% in 2018 (Table 1-2).

جدول رقم ()2-1
تطور الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

النشاط االقتصادي
النفط والغاز
األهمية النسبية

معدل النمو
القطاعات غير النفطية

األهمية النسبية
معدل النمو
املجموع العام

معدل النمو

)Table (1-2
Nominal GDP Development

مليون ريال قطري QR Million

Economic Activity

**2019

*2018

*2017

*2016

227,194

256,986

195,981

166,721

34.0

36.9

32.25

30.10

Relative Share

-11.6

31.1

17.6

-27.8

Growth rate

440,623

439,571

411,640

387,190

66.0

63.1

67.75

69.90

0.2

6.8

6.3

3.6

Growth Rate

667,817

696,558

607,621

553,910

Grand Total

-4.1

14.6

9.7

-8.4

Growth Rate

Oil & Gas

Non-Oil Sectors
Relative Share

* بيانات معدلة.
** بيانات أولية.

* Adjusted data.
** Preliminary data.
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الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
(بأسعار عام )2013

Real Gross Domestic Product
)(at 2013 prices

انكمش الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة  ٪0.2في عام
 2019مقارنة بنمو نسبته  ٪1.5في عام  .2018وانكمش قطاع النفط
والغاز من الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة  ٪1.8في عام  ،2019ويرجع
ذلك أساساً إلى انخفاض صادرات الطاقة .من ناحية أخرى ،منت
القطاعات غير النفطية بنسبة  ،٪1.3أي أقل من  ٪3.2في .2018
وكان التباطؤ في القطاع غير الهيدروكربوني بسبب االنخفاض في
"التصنيع" و"أنشطة جتــارة اجلملة والتجزئة" ،في حني تراجعت
أنشطة البناء بعد أن مت االنتهاء من العديد من املشاريع الضخمة
املتعلقة بالفيفا خالل هذه الفترة.
ومن حيث احلصة في الناجت احمللي اإلجمالي ،انخفضت حصة
الناجت احمللي اإلجمالي الهيدروكربوني بشكل طفيف إلى  ٪46.8في
 2019من  ٪47.6في  ، 2018في حني ارتفعت حصة الناجت احمللي
اإلجمالي غير الهيدروكربوني إلى  ٪53.2في  2019من  ٪52.4في
( 2018اجلدول . )3-1
وبعد أن شهد منواً إيجابياً خالل الربع األول ،ظل منو الناجت
احمللي اإلجمالي احلقيقي في املنطقة السلبية خالل الربعني الثاني
والرابع ،بينما لم يشهد الربع الثالث أي منو.

The real GDP contracted by 0.2% in 2019 as compared
to a growth of 1.5% in 2018. The oil & gas sector of GDP
contracted by 1.8% in 2019, primarily due to a fall in energy
exports. On the other hand, the non-oil sectors grew by
1.3%, lower than 3.2% in 2018. The deceleration in non’hydrocarbon sector was due to the drop in ‘manufacturing
and ‘wholesale and retail trade activities’, while the
construction activities declined as many mega projects
related to FIFA were completed during the period.
In terms of share in the GDP, the share of hydrocarbon
GDP marginally dropped to 46.8% in 2019 from 47.6% in
2018, while the share of non-hydrocarbon GDP increased
to 53.2% in 2019 from 52.4% in 2018 (Table 1-3).
After witnessing a positive growth during Q1-2019, the
real GDP growth remained in the negative zone in Q2-2019
and Q4-2019, while the growth of GDP was 0% in Q3.

)Table (1-3
)Development of Real GDP (at 2013 prices

جدول رقم ()3-1
تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (أسعار عام )2013

مليون ريال قطري QR Million

النشاط االقتصادي

**2019

*2018

*2017

*2016

383,154

390,362

391,609

393,444

األهمية النسبية

46.8

47.6

48.42

49.45

معدل النمو

-1.8

-0.3

-0.5

-1.2

436,278

430,575

417,248

402,127

األهمية النسبية

53.2

52.4

51.6

50.5

Relative Share

معدل النمو

1.3

3.2

3.8

5.7

Growth Rate

819,432

820,937

808,857

795,572

Total Grand

-0.2

1.5

1.7

2.1

Growth Rate

النفط والغاز

القطاعات غير النفطية

املجموع العام
معدل النمو

* بيانات معدلة.
** بيانات أولية.

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء
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Economic Activity
Oil & Gas
Relative Share
Growth Rate
Non-Oil Sectors

* Adjusted data.
** Preliminary data.
Source: Planning and Statistics Authority
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Gross Domestic Product

Chart (1-3)
Real GDP

GDP at Current Prices, by
Expenditure Items

الناتج المحلي اإلجمالي

)3-1( شكل
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

،الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
حسب بنود اإلنفاق

The expenditure side of GDP showed a sharp downturn
in net exports and investment activity. On the other hand,
there was a rise in government consumption.

ًأظهر الناجت احمللي اإلجمالي في جانب اإلنفاق تراجعاً حادا
 كان، ومن ناحية أخرى.في صافي الصادرات والنشاط االستثماري
.هناك ارتفاع في االستهالك احلكومي

The total consumption expenditure increased by 5.8% in
2019, primarily supported by government final consumption
expenditure. The share of government consumption
increased to 18.4% in 2019 from 15.9% in 2018.

 في عام٪5.8 فقد ارتفع إجمالي اإلنفاق االستهالكي بنسبة
. مدعوماً بشكل أساسي بنفقات االستهالك النهائي احلكومية،2019
 من2019  في٪18.4 وارتفعت حصة االستهالك احلكومي إلــى
.2018  في٪15.9

The net exports decreased by 31.3% in 2019, reflecting a
sharp fall in exports due to the global economic slowdown.
As a result, the share of net exports decreased to 13.8% in
2019 from 19.2% in 2018 (Table 1-4).

 مما يعكس،2019  في٪31.3 وانخفض صافي الصادرات بنسبة
.انخفاضاً حــاداً في الصادرات بسبب التباطؤ االقتصادي العاملي
 في٪13.8  انخفضت حصة صافي الصادرات إلى،ونتيجة لذلك
.)4-1  (اجلدول2018  في٪19.2  من2019
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الناتج المحلي اإلجمالي

)Table (1-4
Nominal GDP by Expenditure Items

جدول رقم ()4-1
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي حسب مكونات اإلنفاق
مليون ريال قطري QR Million

بنود اإلنفاق

**2019

*2018

*2017

*2016

2015

Expenditure Items

279,590

264,266

252,841

249,923

250,315

Total Consumption Expenditure

األهمية النسبية

41.87

37.94

41.6

45.3

42.5

Relative Share

معدل النمو

5.80

4.52

1.2

- 0.2

6.7

Growth Rate

157,010

153,622

149,491

141,982

131,230

األهمية النسبية

23.51

22.05

24.6

25.7

22.3

Relative Share

معدل النمو

2.21

2.76

5.3

8.2

10.8

Growth Rate

122,580

110,644

103,350

107,941

119,085

األهمية النسبية

18.36

15.88

17.0

19.5

20.2

Relative Share

معدل النمو

10.79

7.06

- 4.3

- 9.4

2.6

Growth Rate

296,285

298,521

271,017

269,906

218,227

األهمية النسبية

44.37

42.86

44.6

48.9

37.1

Relative Share

معدل النمو

-0.75

10.15

0.4

23.7

- 8.6

Growth Rate

صافي الصادرات (السلع واخلدمات)

91,942

133,770

83,763

32,476

120,192

األهمية النسبية

13.77

19.20

13.8

5.9

20.4

Relative Share

معدل النمو

-31.27

59.70

157.9

- 73.0

- 56.7

Growth Rate

667,817

696,558

607,620

552,305

588,733

-4.13

14.64

10.0

- 6.2

- 21.6

إجمالي اإلنفاق االستهالكي

اإلنفاق االستهالكي العائلي

اإلنفاق االستهالكي احلكومي النهائي

إجمالي تكوين رأس املال

الناجت احمللي اإلجمالي
معدل النمو
* بيانات معدلة.
** بيانات أولية.
املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء
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Household Consumption
Expenditure

Final Government Consumption
Expenditure

Total Capital Formation

)Net Exports (Goods & Services

GDP
Growth Rate
* Adjusted data.
** Preliminary data.
Source: Planning and Statistics Authority
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الفصل الثاني
Chapter Two

التضخم
Inflation

Inflation

Global Commodity Prices

التضخم

أسعار السلع األساسية العالمية

Global commodity prices weakened as trade-related
tensions intensified and significantly dampened global
economic growth in 2019. Global crude oil prices exhibited
downward movement due to weak demand conditions.
Initially, crude oil prices increased to US$68.3 per barrel
in Q2-2019 on account of the agreement by the OPEC+ to
extend supply cuts along with the US sanction on Iran’s oil
exports. However, crude oil prices eased during Q3-2019,
barring some volatility in September due to the attack on
Saudi Arabia’s oil facilities. During 2019, average Brent
crude oil prices decreased to US$ 64.0 per barrel from US$
71.1 per barrel in 2018.

انخفضت أسعار السلع العاملية مع اشتداد التوترات املتعلقة
 وانخفاض النمو االقتصادي العاملي بشكل كبير في عام،بالتجارة
 وأظهرت أسعار النفط اخلام العاملية تراجعاَ بسبب ظروف.2019
68.3  ارتفعت أسعار النفط اخلام إلى، وفي البداية.الطلب الضعيفة
 على حساب اتفاق2019 دوالراً أمريكياً للبرميل في الربع الثاني من
 لتمديد تخفيضات اإلمدادات إلى جانب العقوبات،+مجموعة أوبك
 تراجعت أسعار، ومع ذلك.األمريكية على صادرات النفط اإليرانية
 مع بعض التقلبات،2019 النفط اخلام خالل الربع الثالث من عام
 وخالل. بسبب الهجوم على منشآت النفط السعودية،في سبتمبر
ً دوالراً أمريكيا64  انخفض متوسط أسعار خام برنت إلى،2019 عام
.2018  دوالراً للبرميل في71.1 للبرميل من

In the non-energy group, prices of agricultural goods
gradually increased up to June 2019, primarily driven by
cereals and dairy. They, however, fell marginally on weak
demand conditions during July-December 2019. Base
metals prices decreased due to increased pessimism over
the global growth outlook and concerns over trade tension
between the US and China. Whereas gold prices remained
at an elevated level, especially after June on safe haven
demand as global uncertainties increased.

 ارتفعت أسعار السلع،في املجموعة غير املرتبطة بالطاقة
 مدفوعة بشكل أساسي،2019 الــزراعــيــة تدريجياً حتى يونيو
 انخفضت بشكل طفيف بسبب، ومع ذلك.باحلبوب ومنتجات األلبان
.2019 ظروف الطلب الضعيفة خالل الفترة من يوليو إلى ديسمبر
وانخفضت أسعار املعادن األساسية بسبب زيــادة التشاؤم بشأن
 واملخاوف بشأن التوتر التجاري بني الواليات،توقعات النمو العاملي
، في حني بقيت أسعار الذهب عند مستوى مرتفع.املتحدة والصني
خاصة بعد يونيو بسبب الطلب على املالذ اآلمن مع تزايد الشكوك
.العاملية

Overall, inflation remained benign in several advanced
and emerging market economies. Among commodity
importing countries, inflation pressures eased due to soft
energy costs and weakening growth.
In advanced economies, inflation moderated by 1.5%
in 2019 from 2.0% in 2018. For the emerging market and
developing economies, inflation decreased to 4.7% in 2019
from 4.8% in 2018.
In Qatar, CPI contracted by 0.7% in 2019 from an
increase of 0.3% in 2018, thereby recording deflation
after nine years. The intra-year movements of CPI showed
a marginal easing in deflation during Q2-2019, before
witnessing a further increase in deflationary pressures
during the second half of 2019.

29

Forty Third Annual Report 2019

 ظل التضخم حميداً في العديد من اقتصادات السوق،وبشكل عام
 خفت، ومن بني البلدان املستوردة للسلع األساسية.املتقدمة والناشئة
.ضغوط التضخم بسبب تكاليف الطاقة الضعيفة وضعف النمو
 في٪1.5  اعتدل معدل التضخم إلى،وفي االقتصادات املتقدمة
 وبالنسبة إلى األسواق الناشئة واالقتصادات.2018  في٪2  من2019
.2018  في٪4.8  من2019  في٪4.7  انخفض التضخم إلى،النامية
 في٪0.7  انكمش مؤشر أسعار املستهلكني بنسبة،وفي قطر
 وبذلك سجل،2018  في عــام٪0.3  من زيــادة بنسبة2019 عــام
 وأظهرت حتركات مؤشر.املؤشر أول انكماش له بعد تسع سنوات
أسعار املستهلك خالل العام تراجعاً هامشياً في االنكماش خالل
 قبل أن تشهد زيادة أخرى في الضغوط،2019 الربع الثاني من عام
.2019 االنكماشية خالل النصف الثاني من عام

٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون

التضخم

Inflation

The nominal effective exchange rate (NEER) of the
Qatari Riyal (QR) appreciated in 2019, broadly in line with
the strong US dollar against most of the currencies in 2019.
At the same time, the decline in the prices of imported
commodities and a stronger dollar also suppressed
domestic prices.

وارتفع سعر الصرف االسمي الفعال للريال القطري في عام
 وذلــك متاشياً بشكل عــام مــع ارتــفــاع سعر صــرف الــدوالر2019
، وفي الوقت نفسه.2019 األمريكي مقابل معظم العمالت في عام
 وقــوة ال ــدوالر إلــى خفض،أدى انخفاض أسعار السلع املستوردة
.األسعار احمللية
أسعار المستهلك

Consumer Prices
CPI remained mostly in the deflationary zone in 2019.
The predominant drivers of deflation were rent, recreation
& culture, transport, and communication. A confluence
of factors caused this deflationary momentum, which
started with a sharp fall in oil prices at the beginning of
2019, followed by the falling cost of tourist packages and
airfares. Rent, having the largest weight in CPI, continued
to decrease further on account of oversupply conditions in
the real estate market.

بقي مؤشر أسعار املستهلك في الغالب في منطقة االنكماش في
 وكانت احملركات الرئيسية النكماشه هي انخفاض أسعار.2019 عام
 وتسبب. واالتصاالت، والنقل، والترفيه والثقافة، اإليجار:مجموعات
 والذي بدأ بهبوط،مزيج من هذه العوامل في هذا الزخم االنكماشي
 تبعه انخفاض تكلفة،2019 حاد في أسعار النفط في بداية عام
 واستمرت مجموعة اإليجارات.احلزم السياحية وتذاكر الطيران
،(التي لها أكبر وزن في مؤشر أسعار املستهلك) في االنخفاض أكثر
.بسبب ظروف العرض املفرط في سوق العقارات
)1-2( جدول رقم
 المتوسط السنوي- الرقم القياسي ألسعار المستهلك

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

(2013 = 100)

Item

Weight

)٪( التضخم

الرقم

الوزن

Index

Inflation (%)

2017

2018

2019

2018

201 9

البنود

Household Consumption (CPI)

100.0

108.5

108.8

108.0

0.3

-0.7

اإلستهالك العائلي

Food & Beverages

12.6

101.1

101.1

100.9

0.0

-0.2

األغذية واملشروبات

Tobacco

0.3

114.0

114.0

259.0

0.0

127.2

Clothing & Footwear

5.1

101.7

104.0

103.4

2.3

-0.6

21.9

111.9

107.5

105.3

-3.9

-2.1

7.7

108.2

109.9

110.7

1.6

0.8

األثاث واألجهزة املنزليه

Health

1.8

103.2

107.4

107.6

4.1

0.2

الصحة

Transport

14.6

118.2

126.3

125.6

6.9

-0.5

النقل

Communication

5.9

98.7

92.5

87.4

-6.3

-5.3

اإلتصاالت

Recreation and Culture

12.7

107.1

104.8

98.3

-2.1

-6.2

الترفيه والثقافة

Education

5.8

124.1

128.9

137.0

3.9

5.6

التعليم

Restaurants & Hotels

6.1

98.7

99.3

100.0

0.6

0.7

Miscellaneous Goods &
Services

املطاعم والفنادق

5.7

102.8

103.3

105.0

0.5

1.6

Housing, Water, Electricity &
Gas
Furniture & Household
Equipment

Source: Planning and Statistics Authority.
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Inflation

التضخم

At the disaggregated level, “Recreation & Culture” saw
the largest decline (6.2%), followed by “Communication”
(5.3%), “Housing, Water, Electricity & Gas” (2.1%), and
Transport (0.5%). Barring transport, deflation in the other
three groups during 2019 was for the second consecutive
year.

" شهدت مجموعة "الترفيه والثقافة،وعلى املستوى التفصيلي
،)٪5.3( " يليها مجموعة "االتــصــاالت،)٪6.2( أكبر انخفاض
) ومجموعة النقل٪2.1( "ومجموعة "اإلسكان واملياه والكهرباء والغاز
 وباستثناء مجموعة النقل كان االنكماش في املجموعات.)٪0.5(
. للسنة الثانية على التوالي،2019 الثالث األخرى خالل عام

At the same time, deflation eased marginally due to
a rise in the cost of “Education” (5.6%), followed by a
pick-up in inflation in “Miscellaneous Goods & Services”
(1.6%), “Furniture & Household Equipment” (0.8%) and
“Restaurants & Hotels” (0.7%). However, the upward price
pressures from these groups were more than offset by the
deflation in other major sub-groups.

 تراجع االنكماش بشكل هامشي بسبب ارتفاع،وفي الوقت نفسه
 يليه ارتفاع التضخم في مجموعة،)٪5.6( "تكلفة مجموعة "التعليم
 فمجموعة "األثــاث واملعدات،)٪1.6( ""السلع واخلدمات املتنوعة
، ومع ذلك.)٪0.7( " فمجموعة "مطاعم وفنادق،)٪0.8( "املنزلية
فإن ضغوط األسعار الصاعدة من هذه املجموعات قد قابلها انكماش
.أكثر في املجموعات الفرعية الرئيسية األخرى

The average food price index eased in 2019, primarily
due to favourable global supply conditions along with the
availability of domestic supplies (Table 2-1). After recording
deflation in the first half of 2019, food price inflation
temporarily reached 1.2% in Q3-2019, before easing in Q4
due to the availability of food supplies from the domestic
sources.

 ويرجع ذلك،2019 وتراجع مؤشر أسعار املواد الغذائية في عام
في املقام األول إلى ظروف التوريد العاملية املواتية جنباً إلى جنب مع
 وبعد تسجيل انكماش في.)1-2 توافر اإلمــدادات احمللية (جدول
 بلغ التضخم في أسعار مجموعة الغذاء،2019 النصف األول من عام
 قبل أن يتراجع في الربع الرابع بسبب توافر، في الربع الثالث٪1.2
.اإلمدادات الغذائية من املصادر احمللية

Producer Price Index (PPI)
Producer Price Index (PPI) captures the average selling
prices of producers. It captures price pressures felt by
producers of goods and services.

مؤشر أسعار المنتجين
 وهو.يعبر مؤشر أسعار املنتجني عن متوسط أسعار بيع املنتجني
.يعكس ضغوط األسعار التي يشعر بها منتجو السلع واخلدمات

On an annual average basis, the PPI decreased from
70.0 in 2018 to 63.3 in 2019, a contraction of 9.50% as
against an increase of 25.9% a year ago. During the year,
the PPI decreased from 66.1 in Q1-2019 to 61.9 in Q4-2019.
The fall in global crude oil and industrial input prices have
negatively affected the PPI in 2019. The PPI mining group
weighting 72.7%, decreased from 63.1 in Q1-2019 to 58.2
in Q4-2019 (Table 2-2).

 في70  انخفض مؤشر أسعار املنتجني من،وعلى أساس سنوي
 مقابل٪9.50  بانكماش بنسبة،2019  في عام63.3  إلى2018 عام
 وانخفض مؤشر أسعار املنتجني خالل. قبل عام٪25.9 زيادة بنسبة
 في الربع61.9  إلى2019  في الربع األول من عام66.1 العام من
 واملدخالت، وأثر انخفاض أسعار النفط اخلــام.2019 الرابع من
.2019 الصناعية العاملية سلباً على مؤشر أسعار املنتجني في عام
،٪72.7 وانخفضت مجموعة التعدين ملؤشر أسعار املنتجني بنسبة
 في الربع الرابع من58.2  إلى2019  في الربع األول من63.1 من
.)2-2  (جدول2019

Overall, CPI recorded a deflation after nine years due
to a combination of supply and demand-side factors,
which includes a fall in global crude oil prices and weak
demand conditions. At the same time, appreciation of the
domestic currency and downward movement in global nonoil commodity prices also helped in keeping deflation in
Qatar. Excess supply conditions in the real estate market
continued to put downward pressure on rents and overall
inflation in 2019 as well.

 سجل مؤشر أسعار املستهلك انكماشاً بعد تسع،وبشكل عــام
 والتي تشمل، بسبب مزيج من عوامل العرض والطلب،ســنــوات
 وفي.انخفاض أسعار النفط اخلام العاملية وظروف الطلب الضعيفة
 ساعد ارتفاع قيمة العملة احمللية وتراجع أسعار السلع،الوقت ذاته
 كما. في احلفاظ على االنكماش في قطر،غير النفطية العاملية
واصلت ظروف العرض الزائدة في سوق العقارات ممارسة ضغوطها
.ً أيضا2019 على اإليجارات والتضخم العام في عام
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التضخم

Inflation

)Table (2-2
Quarterly PPI

جدول رقم ()2-2
المؤشر الفصلي ألسعار المنتجين
2013 = 100

النشاط االقتصادي

Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019

الوزن

Weight

Economic Activity/Product

الرقم القياسي العام

61.9

61.5

63.8

66.1

100.0

Overal Index

التعدين

58.2

57.3

59.0

63.1

72.7

Mining

النفط اخلام و الغاز الطبيعي

58.1

57.3

58.9

63.0

72.6

Crude Petroleum and Natural Gas

األحجار والرمل والطوب

110.8

111.2

111.4

111.8

0.1

Stone, Sand and Clay

الكهرباء واملاء

104.0

98.1

109.2

111.5

0.5

Electricity & Water

الطاقة الكهربائية

98.0

84.8

103.1

112.8

0.3

Electrical energy

املياه

112.7

117.2

118.1

109.6

0.2

Water

الصناعة التحويلية

71.1

72.1

75.8

73.5

26.8

Manufacturing

العصائر

137.4

136.4

135.2

132.9

0.0

Juices

منتجات األلبان
منتجات احلبوب املطحونة
ومنتجات أخرى

120.5

120.9

119.6

119.6

0.0

Dairy Products

100.0

99.9

99.8

99.9

0.1

Grain Mill and Other products

املرطبات واملشروبات

102.4

102.3

103.6

102.2

0.1

Beverages

الورق ومنتجاته

111.5

109.3

110.4

110.0

0.1

Paper and Paper Products

منتجات تكرير البترول

69.1

69.5

73.6

69.6

17.8

Refined Petroleum products

املواد الكيميائية األساسية

68.9

69.4

72.8

75.5

5.3

Basic Chemicals

املنتجات الكيميائية األخرى
واأللياف من صنع االنسان

132.9

132.9

134.7

133.6

0.1

Other Chemical Products,
Man-made Fibers

108.0

111.9

111.4

105.3

0.2

Rubber and Plastics products

100.1

99.3

99.9

102.0

0.8

Cement and Other Non-Metallic
products

74.4

81.2

83.4

82.6

2.4

Basic Metals

منتجات من املطاط والبالستيك
االسمنت واملنتجات غير املعدنية
األخرى
املعادن االساسية
.املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء

32

التقرير السنوي الثالث و األربعون 2019

Source: Planning and Statistics Authority.

Forty Third Annual Report 2019

الفصل الثالث
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النقود واالئتمان
Money and Credit

Money and Credit

النقود واالئتمان

Introduction

مقدمة

The State of Qatar continued the process of economic
diversification in 2019 in line with the Qatar National
Vision 2030. Important political reforms have been made
to enhance the role of the private sector in the process
of economic growth, where an agency was formed to
encourage foreign investment in Qatar. In this direction,
a new foreign direct investment (FDI) law was issued in
2019, which allowed foreign direct investment in many
sectors in Qatar. Consequently, Qatar continued to improve
its rankings in the Global Competitiveness Index, thus
reflecting higher productivity and efficiency due to informed
policy efforts.

 مبا2019 واصلت دولة قطر عملية التنويع االقتصادي في عام
 وقد مت إجــراء إصالحات.2030 يتماشى مع رؤيــة قطر الوطنية
سياسية مهمة لتعزيز دور الــقــطــاع اخل ــاص فــي عملية النمو
 حيث مت تشكيل وكالة لتشجيع االستثمار األجنبي في.االقتصادي
 مت إصدار قانون جديد لالستثمار األجنبي، وفي هذا االجتاه.قطر
 والــذي سمح باالستثمار األجنبي املباشر،2019 املباشر في عام
 واصلت قطر، وبنا ًء على ذلك.في العديد من القطاعات في قطر
 وبالتالي انعكس ذلك،حتسني تصنيفها في مؤشر التنافسية العاملية
.في ارتفاع اإلنتاجية والكفاءة بسبب جهود السياسة الواعية

Despite the downward trend in world oil prices, Qatar
maintained a current account surplus, albeit less than
the previous year. The financial balance also recorded a
surplus. The economic activity contracted in 2019 due to
a combination of factors including a slowdown in global
trade and net external demand due to trade tensions
between the United States and China. As a result, despite
supply cuts by the OPEC + group, the slowdown in global oil
demand kept oil price movements under control. In terms
of local factors, non-oil sector growth slowed due to the
construction sector after the completion of several mega
projects related to the 2022 World Cup.

 حافظت،وعلى الرغم من االجتاه الهبوطي ألسعار النفط العاملية
. وإن كان أقل من العام السابق،قطر على فائض احلساب اجلاري
 وتقلص النشاط االقتصادي.ًكما سجل الرصيد املالي أيضاً فائضا
 بسبب مجموعة مــن العوامل التي شملت تباطؤ2019 فــي عــام
التجارة العاملية وصافي الطلب اخلارجي بسبب التوترات التجارية
 وعلى الرغم من خفض، ونتيجة لذلك.بني الواليات املتحدة والصني
 فإن التباطؤ في الطلب العاملي،+ اإلمدادات من قبل مجموعة أوبك
 ومن حيث.على النفط أبقى حتركات أسعار النفط حتت السيطرة
 تباطأ منو القطاع غير النفطي بسبب قطاع البناء،العوامل احمللية
بعد االنتهاء من العديد من املشاريع الضخمة ذات الصلة بكأس العام
.2022

Consequently, overall real GDP during 2019 decreased
slightly by 0.3%.

2019  انخفض إجمالي الناجت احمللي احلقيقي لعام،وبالتالي
.٪0.3 بشكل طفيف بنسبة

The deflation continued in Qatar mainly throughout
2019 due to many external and domestic factors. The local
factors behind the downturn were the lease, transportation,
and leisure and cultural activities group, and the external
factors that contributed to the domestic price drop included
strengthening the US Dollar against other major currencies
and lowering global commodity prices, among other things.

 بسبب2019 استمر االنكماش في قطر بشكل أساسي طوال عام
 وقد متثلت العوامل احمللية.العديد من العوامل اخلارجية واحمللية
 واألنشطة، والنقل،التي كانت وراء االنكماش في كل من اإليجارات
الترفيهية والثقافية وشملت العوامل اخلارجية التي ساهمت في
انخفاض األسعار احمللية حتسن الدوالر األمريكي مقابل العمالت
. من بني أمور أخرى،األخرى الرئيسية وتراجع أسعار السلع العاملية

With the full normalization of capital flows after the
success of addressing the economic blockade, the liquidity
position in the banking system improved continuously

ومع التطبيع الكامل لتدفقات رأس املال بعد النجاح في معاجلة
 حتسن وضــع السيولة في النظام املصرفي،احلصار االقتصادي
 وتراكم لدى مصرف قطر املركزي.2019 بشكل مستمر خالل عام
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Money and Credit

النقود واالئتمان

during 2019. Qatar Central Bank (QCB) accumulated large
foreign exchange reserves, and the bank reduced the
liquidity support to banks through repurchase transactions.
In addition, the government's liquidity support through
foreign currency deposits in 2017 to counter the impact
of the economic blockade was withdrawn during 20182019. Consequently, the growth in public sector deposits
decreased more than in the previous year. Private sector
deposits grew from the previous year, despite their
moderation. On the other hand, non-resident deposits
continued to grow significantly as in the previous year.
Consequently, total deposits increased during 2019, in
contrast to the decrease observed during 2018.

 وقام املصرف بتخفيض دعم،احتياطيات كبيرة من النقد األجنبي
 باإلضافة إلى ذلك؛،السيولة للبنوك من خالل معامالت إعادة الشراء
فإن دعم السيولة الذي قدمته احلكومة من خالل ودائع بالعمالت
 ملواجهة تأثير احلصار االقتصادي مت2017 األجنبية خالل عام
 تقلص منو ودائع القطاع، وبالتالي.2019-2018 سحبه خالل عامي
 ومنت ودائع القطاع اخلاص عن العام.العام أكثر من العام السابق
 استمرت الودائع، من ناحية أخرى. على الرغم من اعتدالها،السابق
، وبالتالي.غير املقيمة في النمو بشكل ملحوظ كما في العام السابق
 على عكس االنخفاض الذي2019 ارتفع إجمالي الودائع خالل عام
.2018 لوحظ خالل عام

The bank credit to the public sector decreased during
2019, as in the previous year, mainly due to the contraction
of the government-supplied credit. By contrast, the bank
credit growth for the private sector accelerated further
during the year 2019, led by the sectors of “General Trade”
and “Services”, a trend that was observed during 2018
as well. Credit outside Qatar continued to contract as it
was in the previous year. In general, the growth of total
credit during 2019 increased significantly compared to the
moderation observed in 2018.

 كما،2019 انخفض االئتمان املصرفي للقطاع العام خالل عام
 بسبب انكماش االئتمان املقدم للحكومة بشكل،في العام السابق
 تسارع منو االئتمان املصرفي، وعلى النقيض من ذلــك.أســاســي
 بقيادة قطاعي "التجارة،2019 للقطاع اخلاص بشكل أكبر خالل عام
.ً أيضا2018  وهو اجتــاه لوحظ خالل عام،"العامة" و "اخلــدمــات
استمر االئتمان خارج قطر باالنكماش كما كان عليه في العام السابق
 بشكل2019  تسارع منو إجمالي االئتمان خالل عام، وبشكل عام،
.2018 ملحوظ مقابل االعتدال الذي لوحظ خالل عام

During 2019, the QCB faced three interest rate cuts
by the United States Federal Reserve. In the above
background, QCB pursued its monetary policy goal of
maintaining the QR peg to the Dollar, while ensuring stable
liquidity. In response to decrease interest rates by the US
Federal Reserve, QCB also cut official interest rates three
times during 2019 after taking into account local economic
conditions. Meanwhile, measures have been taken to
ensure comfortable systemic liquidity to facilitate adequate
credit flows to the productive sectors.

 واجه مصرف قطر املركزي ثالثة تخفيضات،2019 وخالل عام
 وعلى.لسعر الفائدة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي
 تابع مصرف قطر املركزي العمل على حتقيق هدف،خلفية ذلــك
 مع،سياسته النقدية املتمثل في احلفاظ على ربط الريال بالدوالر
 واستجاب ًة لتراجع أسعار الفائدة من قبل.ضمان سيولة مستقرة
 قام املصرف أيضاً بخفض،مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي
 بعد مراعاة2019 أسعار الفائدة الرسمية ثالث مرات خالل عام
 اتخذت تدابير، وفــي الوقت نفسه.الظروف االقتصادية احمللية
لضمان سيولة نظامية مريحة لتيسير التدفقات االئتمانية الكافية
.إلى القطاعات اإلنتاجية

Monetary and liquidity conditions were largely in line
with developments in the local economy and external
environment. Despite the contraction of reserves and initial
liquidity, the overall systemic liquidity represented by the
wide money supply increased during 2019. The increase
in the wide money supply was almost entirely due to the

وكانت الظروف النقدية والسيولة تتماشى إلــى حد كبير مع
 وعلى الرغم من.التطورات في االقتصاد احمللي والبيئة اخلارجية
 فقد زادت السيولة،انكماش األموال االحتياطية والسيولة األولية
.2019 النظامية الشاملة املتمثلة في عرض النقد الواسع خالل عام
وكانت الزيادة في عرض النقد الواسع بالكامل تقريباً بسبب التوسع
 ومــن ناحية أخــرى استمرت الــودائــع بالعمالت.في الــودائــع ألجــل
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expansion of time deposits. On the other hand, deposits
in foreign currencies continued to shrink after withdrawing
more liquidity support provided by the public sector to
banks during 2017 after the economic blockade. Thus,
the money multiplier increased, while the turnover speed
decreased.

األجنبية في االنكماش بعد سحب املزيد من دعم السيولة الذي قدمه
. بعد احلصار االقتصادي2017 القطاع العام للبنوك خالل عام
 في حني انخفضت سرعة دوران، ارتفع مضاعف النقود،وهكذا
.النقد

The remainder of this chapter briefly analyses monetary
and credit developments during 2019.

يحلل اجلزء املتبقي من هذا الفصل بإيجاز التطورات النقدية
.2019 واالئتمانية خالل عام

Monetary Developments:

:التطورات النقدية

The total domestic liquidity, measured by the broad
concept of Money Supply (M2), grew at a low rate of 2.5%
(QR 14 billion) during 2019, in contrast to the decrease
of 6.5% (QR 39.32 billion) during 2018 (Table 3 -1). This
increase in (M2) was due to growth in all components. As a
result, the wide money supply (M2) reached QR 578 billion
at the end of 2019, compared to about QR 564 billion at the
end of 2018.

منا إجمالي السيولة احمللية مقاساً بعرض النقد مبفهومه الواسع
،2019  مليار ريال) خالل عام14( ٪2.5 ) بوتيرة منخفضة بنسبة2(م
 مليار ريال) خالل39.32( %6.5 على النقيض من االنخفاض بنسبة
) كانت بسبب النمو2 هذه الزيادة في (م.)1-3  (جدول2018 عام
) نحو2 بلغ عرض النقد الواسع (م، ونتيجة لذلك.في جميع املكونات
 مليار ريال في564  مقارنة بنحو2019  مليار ريال في نهاية عام578
.2018 نهاية عام

Table (3-1)
Money Supply

)1 -3( جدول رقم
عرض النقد
QR Million مليون ريال قطري

Items

2017

2018

2019

Change التغير
(2019/2018)

قيمة

Value

%

البيـ ـ ـ ـ ــان

Money Supply ( M1 )

123,088

119,076

124,703

5,627

4.7

) 1عرض النقد ( م

Currency in Circulation

11,590

11,244

11,600

356

3.2

النقد في التداول

Demand Deposits

111,497

107,832

113,103

5,271

4.9

الودائع حتت الطلب

Quasi Money

480,244

444,932

453,301

8,369

1.9

شبه النقد

Time Deposits

259,691

245,368

295,407

50,039

20.4

الودائع ألجل

Deposits in Foreign Currencies

220,553

199,564

157,894

-41,670

-20.9

الودائع بالعمالت األجنبية

Money Supply ( M2 )

603,332

564,008

578,004

13,996

2.5
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As a percentage of nominal GDP, (M2) increased
significantly to 86.6% in 2019 from 82.7% in 2018 due
to the increase in (M2) and growth in nominal GDP, and
therefore, the speed of money circulation (i.e. Nominal GDP
to M2) has decreased to 1.15 in 2019 from 1.24 in 2018.

ً) ارتفاعا2 سجل (م،وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي
 في عام٪82.7  من2019  في عام٪86.6 ملحوظاً ليصل إلى نحو
) وتراجع النمو في الناجت احمللي2 نتيج ًة لالرتفاع في (م2018
 فإن سرعة دوران النقود (أي نسبة، وبالتالي،اإلجمالي االسمي
 في1.15 ) قد انخفضت إلى2الناجت احمللي اإلجمالي االسمي إلى م
.2018  في عام1.24  من2019 عام

The narrow money supply (M1) also grew during 2019,
by 4.7% compared to a contraction of 3.3% during 2018.
Through the components of M1, demand deposits and cash
in circulation increased, and with the first rise representing
about 93.7% of the total rise In M1.

 وبنسبة،2019 ) أيضاً خالل عام1كما منا عرض النقد الضيق (م
 ومن.2018  خالل عام٪3.3  مقارن ًة بانكماش بنسبة٪4.7 بلغت
، ارتفعت الودائع حتت الطلب والنقد في التداول،1خالل مكونات م
.1 من إجمالي االرتفاع في م٪93.7 وميثل ارتفاع األول حوالي

With this increase, the Narrow Money Supply (M1) at
the end of 2019 was about QR124.7 billion, compared to
about QR 119.1 billion at the end of 2018. (M1) amounted
to about 28.3% of the Non-Oil GDP in 2019, greater than
26.7% In 2018. On the contrary, Nominal Non-Oil GDP fell
to (M1) to about 3.53 in 2019 from 3.75 in 2018.

) في نهاية عام1 بلغ عرض النقد الضيق (م،مع هذا االرتفاع
 مليار ريال في119.1  مليار ريال مقارنة بنحو124.7  حوالي2019
 من الناجت احمللي٪28.3 ) نحو1 وبلغت نسبة (م.2018 نهاية عام
 وعلى.2018  في٪26.7  أكبر من،2019 اإلجمالي غير النفطي في
 انخفض إجمالي الناجت احمللي غير النفطي االسمي،العكس من ذلك
.2018  في عام3.75  من2019  في3.53 ) إلى حوالي1إلى (م

As mentioned above, Quasi-Money grew by 1.9%
in 2019, in contrast to the decline of 7.4% during 2018.
The growth in Quasi-Money was due to the sharp rise in
Term Deposits, despite the continued decline in deposits
in Foreign Currencies. The decrease in deposits in Foreign
Currencies is mainly due to the decrease in Public Sector
Deposits, which reflects the decline of the effects of the
embargo and a return to normal life. While total deposits
in Foreign Currencies decreased, Non-Resident deposits
increased significantly during 2019. Given the decrease
in foreign currency deposits and the increase in M2,
the dollarization rate (i.e. the ratio of Foreign Currency
Deposits in the Broad Money Supply) decreased to 27.3%
by the end of December 2019 from 35.4% at the end of
December 2018. During 2019, the dollarization rate in the
first quarter decreased significantly, then stabilized during
the second and third quarters, causing the decline to return
again but at a slower pace at the beginning of the fourth
quarter (Chart 3-1).

2019  خالل عام٪1.9  منا شبه النقد بنسبة،وكما ورد أعاله
 ويعزى.2018  خالل عام٪7.4 على النقيض من االنخفاض بنسبة
،النمو الذي شهده شبه النقد إلى االرتفاع احلاد في الودائع ألجل
 ويعود.على الرغم من استمرار تراجع الودائع بالعمالت األجنبية
االنخفاض في الودائع بالعمالت األجنبية بشكل رئيسي إلى انخفاض
 مما يعكس انحسار تداعيات احلصار والعودة،ودائع القطاع العام
 وبينما انخفض إجمالي الــودائــع بالعمالت.إلــى احلياة الطبيعية
.2019  زادت الودائع غير املقيمة بشكل كبير خالل عام،األجنبية
 فإن،2ونظراً لالنخفاض في ودائع العمالت األجنبية واالرتفاع في م
معدل الدولرة (أي نسبة ودائع العمالت األجنبية في عرض النقد
٪35.4  من2019  بحلول نهاية ديسمبر٪27.3 الواسع) انخفض إلى
 انخفض معدل الدولرة،2019  وخالل عام.2018 في نهاية ديسمبر
 ثم استقر خالل الربعني الثاني والثالث،في الربع األول بشكل ملحوظ
ليعود االنخفاض بعد ذلك مرة أخرى ولكن بوتيرة أبطأ في بداية
.)1-3 الربع الرابع (شكل
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Chart (3-1)
Dollarization Ratio

Credit Developments:
The growth in domestic credit increased significantly
in 2019 to 12.1% from the growth of 4.8% during 2018.
The increase was due to the growth of private sector credit
at an accelerating rate of 19.5%, while the growth of
the public sector shrank by 0.4%. Within the framework
of credit provided to the public sector, the rate of decline
continued during the year 2019, despite the different rate
of decline, but there is an approximate stability in the value
and sources of this decline compared to that of the previous
year 2018. The credit provided to both the government
and semi-governmental institutions, especially the latter,
decreased by 11.9% and 25.9%, respectively, compared
to the contraction of 13.5% and 6.7% during the previous
year. While the credit provided to government institutions
expanded significantly during the year 2019 to 14.6% from
1.4% during the previous year, therefore, the existing credit
for the public sector at the end of 2019 decreased to about
QR 317.5 billion from QR 318.7 billion at the end of 2018.
In contrast of this, credit to the private sector grew at an
accelerating rate of 19.5% during 2019 compared to 13%
during 2018 (Table 2-3).
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)1-٣( شكل
نسبة الدولرة

:التطورات االئتمانية
 بشكل ملحوظ2019 ارتفع النمو في االئتمان احمللي خالل عام
 وكان االرتفاع.2018  خالل عام٪4.8  من النمو البالغ%12.1 إلى
 في%19.5 بسبب منو ائتمان القطاع اخلاص مبعدل متسارع بنسبة
 وفي إطار االئتمان.%0.4 حني انكمش منو ائتمان القطاع العام بنسبة
 فعلى2019  استمرت وتيرة التراجع خالل عام،املقدم للقطاع العام
الرغم من اختالف معدل التراجع إال أن هناك ثبات تقريبي في قيمة
 حيث.2018 ومصادر هذا التراجع عن مثيله اخلاص بالعام السابق
تراجع االئتمان املقدم لكل من احلكومة واملؤسسات شبه احلكومية
 مقارن ًة، على التوالي،٪25.9 و٪11.9 والسيما األخيرة وبنسبة
 في حني. خالل العام السابق٪6.7 و٪13.5 باالنكماش وبنسبة
أن االئتمان املقدم للمؤسسات احلكومية توسع بشكل كبير خالل
، وبالتالي، خالل العام السابق٪1.4  من٪14.6 وبنسبة2019 عام
 إلى حوالي2019 انخفض االئتمان املقدم للقطاع العام في نهاية عام
 وعلى.2018  مليار ريال في نهاية عام318.7  مليار ريال من317.5
 منا االئتمان املقدم للقطاع اخلاص مبعدل متسارع،النقيض من ذلك
2018  خالل عام٪13.0  مقارنة مع2019  خالل عام٪19.5 بنسبة
.)2-3 (جدول
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Table (3-2)
Domestic Credit by Economic Activity

)٢-3( جدول رقم
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي
QR Million مليون ريال قطري

Items

2017

2018

2019

Change التغير
(2019/2018)
قيمة

Value

%

البيـ ـ ـ ـ ــان

Public Sector

341,562

318,675

317,485

-1,190

-0.4

القطاع العام

Government

175,578

151,917

133,790

-18,126

-11.9

احلكومة

Government Institutions

146,199

148,299

170,021

21,721

14.6

املؤسسات احلكومية

Semi- Government Institutions

19,785

18,459

13,674

-4,785

-25.9

املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector

478,995

541,225

646,708

105,483

19.5

القطاع اخلاص

General Trade

64,536

83,985

132,093

48,108

57.3

التجارة العامة

Industry

16,781

16,655

17,509

854

5.1

الصناعة

Contractors

38,314

35,669

34,169

-1,500

-4.2

املقاولون

Real Estate

147,763

150,255

147,716

-2,540

-1.7

العقارات

Consumption

123,373

127,233

137,226

9,993

7.9

االستهالك

Services

78,997

117,724

166,321

48,597

41.3

اخلدمات

Others Sectors

9,231

9,704

11,674

1,970

20.3

قطاعات أخرى

820,556

859,900

964,192

104,293

12.1

إجمالي التسهيالت
االئتمانية احمللية

Total Domestic Credit

Most of the increase in credit growth provided to the
private sector during 2019 was due to the sharp increase
in credit provided to the "General Trade" and "Services"
sectors compared to the previous year. There was also an
acceleration in credit to the “Consumption” sector, which is
the third largest component of private sector credit. Credit
accelerated to "various other" sectors and the industrial
sector as well. In contrast, there was a contraction in credit
for the “Contractors” and “Real Estate” Sectors, with the
latter being the largest component of credit to the private
sector (Chart 3-2).
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تعزى معظم الزيادة في منو االئتمان املقدم للقطاع اخلاص خالل
 إلى الزيادة احلادة في االئتمان املقدم لقطاعي "التجارة2019 عام
 كما كان هناك تسارع.العامة" و "اخلدمات" مقارنة بالعام السابق
 والذي يعد ثالث أكبر عنصر،"في االئتمان املقدم لقطاع "االستهالك
 وتسارع االئتمان إلى قطاعات "أخرى.في ائتمان القطاع اخلاص
 كان هناك، وعلى النقيض من ذلك.ًمتنوعة" وقطاع الصناعة أيضا
 حيث يشكل،"انكماش في االئتمان لـقطاعي "املقاولون" و "العقارات
.)2-3 األخير أكبر عنصر في االئتمان املقدم للقطاع اخلاص (شكل
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)2-3( شكل
نمو ائتمان القطاع الخاص

Chart (3-2)
Private Sector Credit Growth

General Trade

Industry

Contractors

Real Estate

Consumption

Services

Others

 كانت هناك اختالفات كبيرة،ومن خالل كل من الودائع واالئتمان
 كان هناك تغيير، وبالتالي.في منو مكونات العملة احمللية واألجنبية
 منت الودائع، ففي الودائع.في تكوين العملة في الودائع واالئتمان
بالعملة احمللية بوتيرة متسارعة بينما تقلصت الودائع بالعمالت
 زادت حصة ودائــع العملة احمللية من إجمالي، وبالتالي.األجنبية
 ففي حني منا االئتمان بالعملة األجنبية، ومن ناحية أخرى.الودائع
.بوتيرة متسارعة انكمش االئتمان بالعملة احمللية بشكل ملحوظ
. زادت حصة االئتمان بالعملة األجنبية من إجمالي االئتمان،وبالتالي
وارتفعت نسبة االئتمان إلى الودائع بالعملة احمللية والعملة األجنبية
.)3-3  (جدول2018 مقارنة بعام

Within both deposits and credit, there were significant
differences in the growth of local and foreign currency
components. Consequently, there has been a change in
the composition of the currency in deposits and credit.
In Deposits, Deposits in the local currency grew at an
accelerated pace, while Deposits in foreign currencies
shrank. Consequently, the share of Local Currency Deposits
increased in Total Deposits. On the other hand, while Credit
in Foreign Currency grew at an accelerated pace, Credit
in the Local Currency shrank significantly. Consequently,
the share of Foreign Currency Credit in Total Credit has
increased. The Credit-to-Deposit Ratio in Local and Foreign
Currency increased compared to 2018 (Table 3-3).

Table (3-3)
Deposit and Credit Growth

)٣-3( جدول رقم
نمو الودائع واالئتمان

(%)
السنة

Deposit الودائع

Year

الريال القطري

العمالت األجنبية

اإلجمالي

الريال القطري

العمالت األجنبية

اإلجمالي

2018

-6.7

3.8

-1.5

1.0

8.4

3.2

2019

19.9

-9.3

4.8

-5.2

43.7

10.5

QR

Note: Including information on the Development Bank.
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Public Finance

المالية العامة

Fiscal policy plays a key role in the State of Qatar. Public
spending remained one of the main driver of the domestic
economy being an important source of income, spending
and liquidity. Development of human, social, economic and
environmental resources has been the focus of the public
spending. Thus, the State Budget allocates a high share to
the public projects and infrastructure. The aim has been to
achieve the economic development objectives as envisaged
in the Qatar National Vision 2030. Public spending on major
projects in recent years has shown some moderation with
the completion of many projects related to FIFA World Cup
2022. However, as a part of the fiscal reforms, the focus of
the Government has been on improving efficiency in public
spending by rationalizing and prioritizing expenditure.

 وقــد ظل.تلعب السياسة املالية دوراً رئيسياً في دولــة قطر
اإلنــفــاق الــعــام أحــد احملــركــات الرئيسية لالقتصاد احمللي لكونه
 وكانت تنمية املوارد البشرية.مصدراً مهماً للدخل واإلنفاق والسيولة
ً وتبعا.واالجتماعية واالقتصادية والبيئية محط تركيز اإلنفاق العام
لذلك خصصت املوازنة العامة للدولة حصة كبيرة للمشاريع العامة
 وكان الهدف هو حتقيق أهداف التنمية االقتصادية.والبنية التحتية
 وقد أظهر اإلنفاق.2030 على النحو املتوخى في رؤية قطر الوطنية
العام على املشاريع الكبرى في السنوات األخيرة بعض االعتدال مع
االنتهاء من العديد من املشاريع املتعلقة بكأس العالم لكرة القدم
 انصب تركيز، وكجزء من اإلصــاحــات املالية، ومــع ذلــك.2022
احلكومة على حتسني الكفاءة في اإلنفاق العام من خالل ترشيد
.اإلنفاق وحتديد أولوياته

The remainder of this chapter highlights the important
budgetary developments during 2019 vis-à-vis the budget
estimates for the year and the actuals of 2018. It also
reviews the important features of the State Budget
estimates for 2020.

ويسلط اجلزء املتبقي من هذا الفصل الضوء على التطورات
 مقابل تقديرات املوازنة للسنة2019 املهمة في امليزانية خالل عام
 كما يستعرض السمات املهمة لتقديرات.2018 واألرقام الفعلية لعام
.2020 موازنة الدولة لعام

The State Budget for 2019

2019 ميزانية الدولة لعام

Preliminary data on the State’s Budget for 2019 show
a slowdown in the growth of total revenue from the high
growth during 2018 enabled by the significant rise in global
energy prices. The total revenue increased by 3.3% during
2019 on top of the high growth of 27.3% during 2018. The
total expenditure, on the other hand, reversed the declining
trend during the previous two years, and increased by 8.1%
over that of 2018. As the increase in total expenditure
outpaced the increase in total revenue, the recorded
budget surplus of QR 6.3 billion was lower than the surplus
of QR 15.1 billion during 2018.

 تباطؤاً في منو2019 تُظهر البيانات األولية مليزانية الدولة لعام
 بفضل االرتفاع2018 إجمالي اإليرادات من النمو املرتفع خالل عام
 فقد ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة.الكبير في أسعار الطاقة العاملية
 ومن.2018  خــال عــام٪27.3  وبنسبة2019  خــال عــام٪3.3
 االجتاه الهبوطي خالل العامني، عكس إجمالي اإلنفاق،ناحية أخرى
 وجتاوزت الزيادة.2018  مقارنة بعام٪8.1  وزاد بنسبة،املاضيني
 حيث كان فائض،في إجمالي اإلنفاق الزيادة في إجمالي اإليرادات
 مليار15.1  أقل من الفائض البالغ، مليار ريال6.3 امليزانية املسجل
.2018 ريال خالل

A more detailed description of the developments in the
components of the total public revenue and expenditure
during 2019 are set out in the following sections.

ً ويــرد في األقسام التالية وصــف أكثر تفصي
ال للتطورات في
.2019 مكونات إجمالي اإليرادات العامة واإلنفاق خالل عام

Total Public Revenue
Total public revenue during 2019 amounted to QR 214.7
billion as compared with QR 207.9 billion during 2018.
As mentioned above, the increase in total public revenue
during 2019 was on top of a sharp increase observed during
2018 when energy prices recovered significantly.
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 مليار214.7  نحو2019 بلغ إجمالي اإليرادات العامة خالل عام
 وكما ذكر.2018  مليار ريال خالل عام207.9 ريال قطري مقارنة مع
2019  جاءت الزيادة في إجمالي اإليرادات العامة خالل عام،أعاله
 عندما انتعشت2018 بعد الزيادة احلادة التي لوحظت خالل عام
.أسعار الطاقة بشكل كبير
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However, the ‘oil and gas’ component of revenue
declined during 2019, reflecting moderation of global energy
prices. On the other hand, the ‘miscellaneous transferable’
component rose sharply during 2019, and more than offset
the decline in revenue from ‘oil and gas’. Revenue from
‘oil and gas’ declined by 1.8% to QR 170.0 billion from QR
173.1 billion during 2018. The revenue from ‘miscellaneous
transferable’, consisting of various fees and taxes, during
2019 increased by 28.7% to QR 44.8 billion from QR 34.8
billion during 2018.

 انخفضت مساهمة "النفط والغاز" في اإليرادات خالل،ومع ذلك
 ومن ناحية. مبا يعكس اعتدال أسعار الطاقة العاملية،2019 عام
 ارتفع مك ّون "اإليــرادات األخرى املتنوعة" بشكل حاد خالل،أخرى
." وأكثر من ذلك عوض انخفاض اإليرادات من "النفط والغاز،2019
173.1  مليار ريال من170.0  إلى٪1.8 والتي انخفضت بنسبة
 وارتفعت اإليرادات األخرى املتنوعة والتي.2018 مليار ريال خالل
 إلى٪28.7  بنسبة2019  خالل،تتكون من رسوم وضرائب مختلفة
.2018  مليار ريال خالل34.8  مليار ريال من44.8

The revenue from ‘oil and gas’, despite the decline,
continued to be the major source of public revenue with a
share of 79.2% during 2019, although markedly lower than
83.3% during 2018.

 على الــرغــم من،"واســتــمــرت اإلي ـ ــرادات مــن "الــنــفــط وال ــغ ــاز
 في كونها املصدر الرئيسي لــإيــرادات العامة بنسبة،االنخفاض
 على الرغم من أنها كانت أقــل بشكل،2019  خــال عــام٪79.2
.2018  خالل عام٪83.3 ملحوظ من

Table (4-1)
Qatar State Public Budget

)١-٤( جدول رقم
الموازنة العامة لدولة قطر
QR Million مليون ريال قطري

Details

البيانات

2015*

2016

2017

2018

2019

Total Revenue

187,212

170,856

163,272

207,915

214,749

Oil & Gas**

153,296

140,717

132,988

173,129

169,986

Miscellaneous Transferables

33,915

30,139

30,284

34,786

44,763

إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditure

191,445

221,685

203,265

192,835

208,418

إجمالي النفقات

Wages and Salaries

36,986

59,241

53,121

55,688

61,439

الرواتب واألجور

Current Expenditure

73,807

59,766

60,152

55,467

62,667

املصروفات اجلارية

Secondary Capital

30,941

3,929

3,913

3,840

4,092

النفقات الرأسمالية الثانوية

Major projects

49,711

98,748

86,079

77,840

80,221

املشروعات الرئيسية

Surplus Or Deficit

-4,233

-50,829

-39,993

15,080

6,331

الفائض أو العجز

إجمالي اإليرادات
**والغاز

النفط

)%( مؤشرات

Indicators (%)

 إجمالي/ اإليرادات النفطية
االيرادات

Oil Revenue/Total Revenue

81.9

82.4

81.5

83.3

79.2

Wages and Salaries/Total Exp.

19.3

26.7

26.1

28.9

29.5

 إجمالي النفقات/ الرواتب واألجور

-6.6

2.2

0.95

 الناجت احمللى/ الفائض أو العجز
اإلجمالي

Surplus or Deficit/GDP

-0.7

-9.2

Source: Ministry of Finance
* Preliminary data covers 9 months (1/4- 32/12/2015) where the period has
been extended as per Law No. (2) for the year 2015 for amending the fiscal
year to a calendar year.
** Oil & Gas Revenue includes investment revenue transferred from
Qatar Petroleum.
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 وزارة املالية:املصدر
) حيث مت التمديد2015/12/31-4/1(  أشهر فقط9 * أرقام أولية تغطي فترة
. لتحويل السنة املالية إلى سنة ميالدية2015 ) لسنة2( وفقاً للقانون رقم
** يتضمن باب إيرادات النفط والغاز إيرادات االستثمار احملولة من شركة قطر
.للبترول
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)١-٤( شكل
الموازنة العامة الفعلية لدولة قطر

QR Billion

Chart (4-1)
Qatar State Public Budget

Total Revenue

Total Public Expenditure

Total Expenditure

إجمالي النفقات العامة

Total public expenditure during 2019, as mentioned
above, reversed the declining trend during the previous
two years, and increased to QR 208.4 billion from QR 192.8
billion during 2018. Expenditure trend has largely reflected
the completion of major projects and the endeavor for
expenditure rationalization under fiscal reforms.

، كما تبني أعاله،2019 ارتفع إجمالي النفقات العامة خالل عام
 مليار208.4  إلى،بخالف االجتاه النزولي خالل العامني املاضيني
 وقد عكس اجتاه اإلنفاق.2018  مليار ريال خالل192.8 ريال من
إلى حد كبير استكمال املشاريع الكبرى والسعي لترشيد اإلنفاق
.مبوجب اإلصالحات املالية

Expenditure on wages and salaries during 2019
increased by 10.3% to QR 61.4 billion from QR 55.7 billion
during 2018. Thus, its share in total expenditure increased
to 29.5% during 2019 from 28.9% during 2018.

 بنسبة2019 وارتفع اإلنفاق على األجور واملرتبات خالل عام
،2018  مليار ريال خالل عام55.7  مليار ريال من61.4  إلى٪10.3
 خالل عام٪29.5 وبذلك ارتفعت حصته في إجمالي النفقات إلى
.2018  خالل عام٪28.9  من2019

Similarly, current expenditure during 2019 increased by
13.0% to QR 62.7 billion from QR 55.5 billion during 2018.
Consequently, its share in the total expenditure increased
to 30.1% during 2019 from 28.8% during 2018.

٪13  بنسبة2019  ارتفعت املصروفات اجلارية خالل عام،وباملثل
، وبالتالي.2018  مليار ريال خالل55.5  مليار ريال من62.7 إلى
 من2019  خالل٪30.1 ارتفعت حصته في إجمالي اإلنفاق إلى
.2018  خالل٪28.8

Expenditure on major projects continued to be the
largest component of total expenditure. Despite the
completion of many projects related to FIFA World Cup
2022, expenditure on major projects during 2019 increased
by 3.1% to QR 80.2 billion, reversing the declining trend
observed in the previous two years. This pattern reflected
the continued emphasis of the Government on infrastructure
development to meet the targets set out in Qatar National
Vision 2030. However, the share of capital expenditure
on major projects in total public expenditure during 2019
declined further to 38.5% from 40.4% during 2018.

وظل اإلنفاق على املشروعات الكبرى يشكل أكبر عنصر من
 على الرغم من االنتهاء من العديد من املشاريع.إجمالي النفقات
 حيث ارتفع اإلنفاق على،2022 املتعلقة بكأس العالم لكرة القدم
، مليار ريال80.2  إلى٪3.1  بنسبة2019 املشاريع الكبرى خالل
 ويعكس.بعكس اجتاه االنخفاض الذي لوحظ في العامني السابقني
هذا النمط استمرار تركيز احلكومة على تطوير البنية التحتية لتحقيق
 انخفضت، ومع ذلك.2030 األهداف احملددة في رؤية قطر الوطنية
حصة اإلنفاق الرأسمالي على املشاريع الكبرى في إجمالي النفقات
.2018  خالل٪40.4  من٪38.5  إلى2019 العامة خالل عام
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Expenditure on secondary capital also reversed its
declining trend and rose by 6.6% to QR 4.1 billion. However,
it constituted a small fraction of total public expenditure of
around 2.0% during 2019, almost the same as during 2018.

The State Budget Estimates for 2020

المالية العامة

كما خالف اإلنفاق على رأس املــال الثانوي اجتاهه الهبوطي
ً فقد شكل جزءا، ومع ذلك. مليار ريال4.1  إلى٪6.6 وارتفع بنسبة
،2019  خالل عام٪2.0 صغيراً من إجمالي النفقات العامة بحوالي
.2018 تقريباً نفس الشيء خالل عام
2020 تقديرات ميزانية الدولة لعام

The total public revenue during 2020 has been budgeted
at QR 211.0 billion, same as the corresponding budget
estimates of 2019. However, this would show a decline of
1.75% over the actuals of 2019.

 مببلغ2020 مت تخصيص إجمالي اإليــرادات العامة خالل عام
 فإن هذا، ومع ذلك.2019  كتقديرات موازنة عام، مليار ريال211
.2019  مقارنة بالقيم الفعلية لعام٪1.75 يظهر انخفاضاً بنسبة

Within the total public revenue, both the components
viz., ‘oil and gas’ and ‘miscellaneous transferable’ during
2020 are budgeted to remain the same at QR 168 billion and
QR 43 billion, respectively, as in the corresponding budget
of 2019. However, as compared with the actuals of 2019,
while revenue from ‘oil and gas’ would show a decline of
1.2% that of ‘miscellaneous transferable’ would decline by
3.9%. The total public expenditure during 2020 has been
budgeted at QR 210.5 billion, showing an increase of 1.9%
and 1.0% over the budget estimates and the actuals of
2019, respectively.

، مت حتديد كل من املكونات،وضمن إجمالي اإليــرادات العامة
،2020 مثل "النفط والغاز" و"اإليرادات التحويلية املتنوعة" خالل عام
، مليار ريال على التوالي43 مليار ريال و168 لتبقى كما هي عند
 وباملقارنة، ومع ذلك.2019 كما هو احلال في املوازنة املقابلة لعام
" تظهر اإليرادات من "النفط والغاز،2019 مع األرقام الفعلية لعام
 بينما انخفضت اإليرادات التحويلية املتنوعة،٪1.2 انخفاضاً بنسبة
2020  وقد بلغ إجمالي النفقات العامة في موازنة عام.٪3.9 بنسبة
 عن تقديرات٪1.0 و٪1.9  وبزيادة قدرها، مليار ريال210.5 نحو
. على التوالي2019  والفعلية لعام،املوازنة

Expenditure on wages and salaries is budgeted to
increase by 3.3% to QR 59.0 billion over the budget
estimates of 2019. However, it would be lower than the
actuals of 2019 by 4.0%.

٪3.3 من املتوقع أن يزيد اإلنفاق على األجور واملرتبات بنسبة
 فإنها، ومع ذلك.2019  مليار ريال عن تقديرات موازنة عام59 إلى
.٪4.0  بنسبة2019 أقل من املبالغ الفعلية لعام

The current expenditure, consisting of expenditure on
‘goods and services’, ‘interest payments’, ‘foreign grants’
and ‘other expense’, has been budgeted at QR 58.0 billion,
showing an increase of 3.3% over the budget estimates of
2019. However, it would be lower than the actuals of 2019
by 7.5%.

بلغت النفقات اجلــاريــة التي تتألف من اإلنــفــاق على "السلع
 و"املنح األجنبية" و"املصروفات،" و"مدفوعات الفوائد،"واخلدمات
 عن٪3.3  وهو ما ميثل زيادة بنسبة، مليار ريال58 األخرى" نحو
 فإنها أقل من الفعلي لعام، ومع ذلك.2019 تقديرات موازنة عام
.٪7.5  بنسبة2019

Capital expenditures on major projects has been
budgeted at QR 90.0 billion, marginally higher by 0.5%
than the budget estimates of 2019, but substantially higher
by 12.2% over the actuals of 2019.

وقد مت اعتماد النفقات الرأسمالية للمشاريع الكبرى في املوازنة
 عن تقديرات٪0.5  وهي زيادة هامشية بنسبة، مليار ريال90 مببلغ
 مقارنة بالقيم٪12.2  ولكنها أعلى بكثير بنسبة،2019 موازنة عام
.2019 الفعلية لعام

Secondary capital expenditure, budgeted at QR 3.5
billion, however, would decline by 9.4% and 14.4% from
the budget estimates and actuals of 2019, respectively.

 الذي تبلغ تقديراته، فإن اإلنفاق الرأسمالي الثانوي،ومع ذلك
 عن٪14.4 و٪9.4  انخفض بنسبة، مليار ريال3.5 باملوازنة نحو
. على التوالي2019 تقديرات املوازنة وأرقامها الفعلية لعام
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0.5  فائضاً قدره2020 ويظهر رصيد املوازنة التقديرية لعام
 مليار6.33 مليار ريال و4.35  وهو أقل من الفائض البالغ،مليار ريال
. على التوالي2019 ريال في تقديرات املوازنة واألرقام الفعلية لعام
ويأتي االنخفاض في فائض املوازنة انعكاساً ملزيج من انخفاض
.2019  وزيــادة في اإلنفاق مقارنة بالقيمة الفعلية لعام،اإليــرادات
 فإن الزيادة في اإلنفاق تعزى فقط إلى الزيادة الكبيرة،ومع ذلك
 في حني تراجعت جميع النفقات،في اإلنفاق على املشاريع الكبرى
.األخرى خاصة األجور واملرتبات والنفقات اجلارية

The estimated budget balance for 2020 is a surplus of
QR 0.5 billion, lower than the surplus of QR 4.35 billion
and QR 6.33 billion in the budget estimates and the actuals
of 2019, respectively. The decline in budget surplus would
be a reflection of a combination of decline in revenue and
increase in expenditure from the actuals of 2019. However,
increase in expenditure would be solely because of
significant increase in expenditure on major projects, while
all other expenditures particularly on wages and salaries
and current expenditures would decline.

Table (4-2)
Preliminary Estimates for
Qatar Budget of 2020

)٢-٤( جدول رقم
التقديرات األولية للموازنة العامة
2020 لدولة قطر لعام
QR Million مليون ريال قطري

2019
Details

فعلية

2020
تقديرية

تقديرية

البيانات

Actual

Estimates

Estimates

Total Revenue

214.75

211.01

211.00

إجمالي اإليرادات

Oil & Gas

169.99

168.00

168.00

إيرادات البترول والغاز

Miscellaneous Transferable

44.76

43.01

43.00

إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditure

208.42

206.66

210.50

إجمالي النفقات

Wages and Salaries

61.44

57.12

59.00

الرواتب واألجور

Current Expenditure

62.67

56.13

58.00

املصروفات اجلارية

Secondary Capital

4.09

3.86

3.50

الرأسمالية الثانوية

Major Projects

80.22

89.54

90.00

املشروعات الرئيسية

Surplus Or Deficit

6.33

4.35

0.50

الفائض أو العجز
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Balance of Payments

ميزان المدفوعات

Revised estimates of Balance of Payments (BoP) for the
State of Qatar during 2019 showed an overall surplus, for
the second year in succession following three consecutive
years of deficit. However, the surplus of QR 34.1 billion
during 2019 was lower than the surplus of QR 57.7 billion
recorded during 2018. Both the current account and the
capital & financial account recorded surpluses during 2019.
However, while the current account surplus declined, the
surplus in capital and financial account increased sharply
from that of 2018 (Table 5-1 and Chart 5-1).

2019 أظهرت التقديرات مليزان املدفوعات لدولة قطر خالل عام
 للعام الثاني على التوالي بعد ثالث سنوات متتالية،وجود فائض عام
 مليار ريال خالل عام34.1  إال أن الفائض البالغ،من تسجيل عجز
 مليار ريال املسجل خالل57.7  كان أقل من الفائض البالغ2019
 وقد سجل كل من احلساب اجلاري واحلساب الرأسمالي،2018 العام
 وبينما انخفض فائض احلساب اجلاري.2019 املالي فوائض خالل
 فقد ارتفع الفائض في احلساب الرأسمالي املالي،2018 عن عام
.)1-5  شكل،1-5  (جدول2018 بشكل حاد عن عام

Table (5-1)
Qatar Balance of Payments

)١-٥( جدول رقم
ميزان المدفوعات القطري
QR Million مليون ريال قطري

2015

2016

2017

2018

2019

البند

Current Account

50,053

-30,101

23,389

60,614

15,394

احلساب اجلاري

Capital & Financial Account

-71,610

13,840

-92,648

1,035

21,726

احلساب الرأسمالي واملالي

Overall Balance

-20,031

-20,510

-65,071

57,734

34,143

امليزان الكلي

ITEM

)١-٥( شكل
ميزان المدفوعات القطري

QR Billion

Chart (5-1)
Qatar's Balance of Payments
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ميزان المدفوعات

Current Account

الحساب الجاري

Current account balance (CAB) measures the net
outcome of the transactions between the residents and the
rest of the world in goods, services, investment income and
current transfers.

يقيس رصيد احلساب اجلــاري النتيجة الصافية للمعامالت
بني املقيمني بدولة قطر وبقية العالم في السلع واخلدمات ودخل
.االستثمار والتحويالت اجلارية

The surplus in the current account during 2019 was
QR 15.4 billion as compared with QR 60.6 billion recorded
during 2018 (Table 5.1). Weakened demand for energy
with slowdown in global growth and softening in global
energy prices, which pulldown merchandize exports
was an important factor, among others, for the lower
current account surplus. As a percentage of GDP, the
current account surplus stood at about 2.3% during 2019,
significantly lower than about 8.7% recorded during 2018.

 نحو2019 وقد بلغ الفائض في احلساب اجلــاري خالل عام
 مليار ريــال مسجلة خــال عام60.6  مقابل، مليار ري ــال15.4
 مع تباطؤ، وكــان ضعف الطلب على الطاقة.)1-5  (جــدول2018
 وتراجع أسعار الطاقة العاملية والذي اثر في انخفاض،النمو العاملي
ً  عام،الصادرات السلعية
 في انخفاض، من بني عوامل أخرى،ًال مهما
 بلغ، وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي.فائض احلساب اجلــاري
 وهو أقل،2019  خالل عام٪2.3 فائض احلساب اجلاري حوالي
.٪8.7 بكثير من النسبة املسجلة العام املاضي والبالغة حوالي

Within the current account, the merchandize (goods)
trade account surplus during 2019 declined to QR 151.4
billion from QR 185.6 billion during 2018, a decline of
18.4% as against an increase of 38.8% during the previous
year (Table 5.2).

 انخفض فائض احلساب التجاري،وضمن احلساب اجلــاري
 مليار185.6  من، مليار ريال151.4  إلى2019 (السلع) خالل عام
 مقابل زيادة بنسبة٪18.4  بانخفاض نسبته،2018 ريال خالل عام
.)2-5  خالل العام السابق (جدول٪38.8

The deficits in services, income and current transfers’
accounts increased during 2019. In the services account,
the deficit increased by 14.8% to QR 59.5 billion from QR
51.8 billion during 2018. The deficit in the income account
increased by 18.3% to QR 16.1 billion from QR 13.6 billion
during the previous year. Increase in the deficit in current
transfers account during 2019 was by about 1.6% to QR
60.4 billion from QR 59.5 billion during 2018 (Table 5-3).

وارتفع العجز في حساب اخلدمات والدخل والتحويالت اجلارية
59.5  زاد العجز إلــى، ففي حساب اخلــدمــات.2019 خــال عــام
.%14.8  أي بنسبة2018  مليار ريال خالل عام51.8 مليار ريال من
13.6  من، مليار ريال16.1 وارتفع العجز في حساب الدخل إلى
 وزاد العجز في.%18.3 مليار ريــال خــال العام السابق وبنسبة
 مليار ريال60.4  إلى2019 حساب التحويالت اجلارية خالل عام
.)3-5  (جدول%1.6  وبنسبة2018  مليار ريال خالل عام59.5 من

Table (5-2)
Trade Balance (Goods Account)

)٢-٥( جدول رقم
)ميزان المدفوعات القطري (حساب السلع
QR Million مليون ريال قطري

ITEM

البند

2015

2016

2017

2018

2019

Exports (fob)

281,351

208,604

245,694

306,810

265,483

)الصادرات (فوب

Natural Gas (Including
Condensates)

184,018

127,972

146,603

188,611

164,204

)الغاز الطبيعي (مبا فيه املكثفات

Oil

50,731

42,159

60,199

75,333

63,666

النفط

Other Exports

37,102

29,919

29,357

32,975

28,698

صادرات أخرى

Re Exports

9,500

8,554

9,534

9 ,892

8,915

إعادة التصدير

Imports (fob)

-103,726

-116,240

-111,987

-121,238

-114,128

)الواردات (فوب

Trade Balance

177,625.0

92,363.6

133,707.0

185,572.1

151,355.2

امليزان التجاري
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Decline in trade surplus during 2019 was due to greater
contraction in exports than the contraction in imports.
While exports declined by 13.5% to QR 265.5 billion,
reflected in all the major components, imports declined at
a much lower rate of 5.9% to QR 114.1 billion from the
previous year (Chart 5-2).

 عن العام2019 ويرجع انخفاض الفائض التجاري خالل عام
.السابق إلى انكماش الصادرات بنسبة أكثر من انكماش الواردات
٪13.5  بنسبة، مليار ريال265.5 ففي حني انخفضت الصادرات إلى
 انخفضت الواردات الى،وهو ما انعكس في جميع املكونات الرئيسية
.)2-5  فقط (شكل٪5.9  وبنسبة114.1

The endeavour for economic diversification by reducing
the reliance on the hydrocarbon sector even while Qatar
playing a leading role in the global natural gas market
remained during 2019 as well. However, the share of
energy related exports in total exports continued to remain
high at 85.8% during 2019, a marginal decline from 86.0%
during 2018 (Table 5.2). Total exports as a percentage of
GDP during 2019 declined markedly to 39.8% from 43.9%
during 2018. The share of merchandize exports in total
current account receipts declined to 71.3% during 2019
from 75.6% during 2018.

 وذلــك بتقليل،وقــد ساهم في ذلــك أيضاً التنويع االقتصادي
االعتماد على قطاع الهيدروكربونات حتى في الوقت الذي لعبت فيه
.2019 قطر دوراً رائداً في سوق الغاز الطبيعي العاملي خالل عام
 استمرت حصة الصادرات املتعلقة بالطاقة في إجمالي،ومع ذلك
 وهو انخفاض،2019  خالل عام٪85.8 الصادرات في االرتفاع عند
 وانخفض إجمالي.)2-5  (جــدول2018  خــال٪86 هامشي من
2019 الصادرات كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي خالل عام
 وانخفضت.2018  خالل٪43.9  من٪39.8 بشكل ملحوظ إلى
حصة الصادرات السلعية في إجمالي مكونات احلساب اجلاري إلى
.2018  خالل٪75.6  من2019  خالل٪71.3

)٢-٥( شكل
الميزان التجاري

QR Billion

Chart (5-2)
Trade Balance
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The overall deficits under non-merchandise heads
during 2019 increased to QR 136 billion from QR 125.0
billion during 2018, with an increase of 8.8%. As
mentioned above, the deficit increased in all the three
components viz., services, income and current transfers.
The export of services grew significantly slower than that
of import of services during 2019, which led to increase
in the deficit. While export of services grew by 4.4% to
QR 69.5 billion, import of services rose by 12.4% to QR
128.9 billion. Exports of travel services contracted further,
while that of transportation and other services grew
during 2019. On the other hand, imports of all the major
components of services increased during 2019 (Table 5-3).

2019 ارتفع إجمالي العجز في املكونات غير السلعية خالل عام
 وبزيادة،2018  مليار ريال خالل عام125  مليار ريال من136 إلى
 زاد العجز في جميع املكونات الثالثة املتمثلة، وكما ذكر أعاله.٪8.8
 فقد منا تصدير. والتحويالت اجلــاريــة، والــدخــل،في اخلــدمــات
،2019 اخلدمات بشكل أبطأ بكثير من استيراد اخلدمات خالل عام
 ففي حني منا تصدير اخلدمات بنسبة.مما أدى إلى زيادة العجز
٪12.4  ارتفع استيراد اخلدمات بنسبة، مليار ريال69.5  إلى٪4.4
 وانكمشت صادرات خدمات السفر بشكل. مليار ريال128.9 إلى
 في حني منت صــادرات النقل واخلدمات األخرى خالل عام،أكبر
 زادت واردات جميع املكونات الرئيسية، ومن ناحية أخرى.2019
.)3-5  (جدول2019 للخدمات خالل عام

In the income account, while the investment income
of residents increased by 11.6% to QR 32.6 billion, the
outflows from investment income of foreigners increased
by 13.7% to QR 48.1 billion, thereby leading to the
increased deficit in this account during 2019 (Table 5-3).

 جند أنه في حني ارتفع دخل االستثمار،وفي حساب الدخل
 زادت التدفقات، ٪11.6  مليار ريال و بنسبة32.6 للمقيمني بحوالي
 مليار ريال48.1 اخلارجة من دخل االستثمار لألجانب بحوالي
 مما أدى إلى زيادة العجز في هذا احلساب خالل،٪13.7 وبنسبة
.)3-5  (جدول2019 عام

With regard to deficit in the current transfers account,
non-remittance outflows increased by 4.5% to QR 22.4
billion while remittance outflows increased by 3.5% to
QR 43.0 billion during 2019. However, transfer inflows
from abroad remained small at QR 4.9 billion, despite
recording a growth of 44.1%, and thus deficit in the current
transfers account increased during 2019 (Table 5-3).

 فقد ارتفعت،وفيما يتعلق بالعجز في حساب التحويالت اجلارية
،%4.5  مليار ريال وبنسبة22.4 التدفقات للخارج من التحويالت إلى
 مليار ريال43.0 في حني زادت التدفقات للخارج من التحويالت إلى
 ظلت تدفقات التحويالت، ومع ذلك.2019  خالل عام%3.5 وبنسبة
 على الرغم من كونها قد، مليار ريال4.9 من اخلارج منخفضة عند
 وبالتالي زاد العجز في حساب التحويالت،٪44.1 سجلت منواً بنسبة
.)3-5  (جدول2019 اجلارية خالل عام

Capital and Financial Account
Capital and financial account balance recorded a surplus
of QR 21.7 billion during 2019, far larger than the surplus
of QR 1.0 billion during 2018. The finance account recorded
a surplus of QR 22.2 billion during 2019 as compared with
QR 1.9 billion during the previous year. This larger surplus
primarily followed from net portfolio inflows in contrast
to outflows during the previous year (Chart 5-3). Capital
account remained in a small deficit of QR 0.5 billion during
2019 as compared with a deficit of QR 0.9 billion during
2018 (Table 5.3).
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الحساب الرأسمالي والمالي
21.7 سجل رصيد احلساب الرأسمالي واملالي فائضاً قــدره
 مليار1.0  أي أكبر بكثير من الفائض البالغ،2019 مليار ريال خالل
 مليار22.2  وسجل احلساب املالي فائضاً قدره.2018 ريال خالل
 وقد. مليار ريال خالل العام السابق1.9  مقارنة مع2019 ريال خالل
نتج هذا الفائض األكبر بشكل أساسي من صافي تدفقات احملافظ
.)3-5 على النقيض من التدفقات اخلارجة خالل العام السابق (شكل
 مليار ريال خالل0.5 وظل احلساب الرأسمالي في عجز صغير بلغ
2018  مليار ريــال خالل عام0.9  مقارنة بعجز قــدره2019 عام
.)3-5 (جدول
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)3-٥( شكل
المكونات الرئيسية للحساب المالي

QR Billion

Chart (5-3) : Major Components of
Financial Account

ميزان المدفوعات

‘Direct investment’ account remained in a deficit
as residents’ investment abroad traditionally exceeded
foreigners’ investment in Qatar. During 2019, the deficit
increased to QR 26.4 billion from QR 20.9 billion during
2018. The outflows due to residents’ direct investment
abroad rose to QR 16.2 billion during 2019 from QR 12.8
billion during 2018. The outflows due to withdrawal of
foreigners’ direct investment in Qatar increased to QR 10.2
billion during 2019 from around QR 8.0 billion during 2018.

ظل حساب "االستثمار املباشر" في حالة عجز حيث جتــاوزت
 وارتفع.استثمارات املقيمني خارج قطر استثمارات األجانب في قطر
 مليار ريال20.9  مليار ريال من26.4  إلى2019 العجز خالل عام
 وارتفعت التدفقات للخارج الناجتة من االستثمار املباشر.2018 خالل
 مليار12.8  من2019  مليار ريال خالل16.2 للمقيمني إلى اخلارج إلى
 والتدفقات للخارج بسبب سحب االستثمار املباشر.2018 ريال خالل
 من حوالي2019  مليار ريال خالل10.2  في قطر ارتفع إلى،لألجانب
.2018  مليار ريال خالل8.0

Under ‘portfolio investment’, there was a net inflow of
around QR 7.9 billion during 2019 as against a net outflow
of QR 19.4 billion recorded during 2018. The outflows from
residents’ portfolio investment declined significantly to
QR 38.2 billion during 2019 from QR 67.3 billion recorded
during 2018. Foreigners’ portfolio investment inflows in
Qatar during 2019 remained largely stable at around QR
46.1 billion as compared with QR 47.9 billion during 2018.

 كان هناك صافي تدفق للداخل بنحو،"وضمن "استثمار احلافظة
19.4  مقابل صافي تد ّفق للخارج بلغ2019  مليار ريال خالل عام7.9
 وانخفضت التدفقات للخارج.2018  مت تسجيله خالل عام،مليار ريال
 مليار ريال خالل38.2 من استثمارات احلافظة للمقيمني بشكل كبير إلى
 واستمرت.2018  مليار ريال مت تسجيلها خالل عام67.3  من2019
 مستقرة2019 تدفقات استثمارات احملافظ األجنبية في قطر خالل عام
 مليار ريال47.9  مليار ريال مقارنة بنحو46.1 إلى حد كبير عند حوالي
.2018 خالل عام

A major component of finance account is the ‘other
investment’, which is mostly made up of overseas loans,
currencies and deposits and other foreign assets/liabilities
(including derivatives). The net inflows under this account
during 2019 stood at QR 40.8 billion, marginally lower than
net inflows of QR 41.2 billion during 2018. However, the
outflows due to residents’ net investment abroad under this
account increased significantly to QR 35.5 billion during 2019
from QR 17.2 billion during 2018. At the same time, inflows

يعد بند "االستثمارات األخرى" أحد العناصر الرئيسية في احلساب
 والذي يتكون في الغالب من القروض والعمالت والودائع اخلارجية،املالي
 وقد.)املطلوبات األجنبية (مبا في ذلك املشتقات/وغيرها من املوجودات
 ما قيمته2019 بلغ صافي التدفقات للداخل لهذا احلساب خالل عام
 وهو أقل بشكل هامشي من صافي التدفقات للداخل. مليار ريال40.8
 ارتفعت التدفقات، ومع ذلك.2018  مليار ريال خالل عام41.2 بقيمة
للخارج من صافي استثمارات املقيمني في اخلارج مبوجب هذا احلساب
 مليار خالل17.2  من2019  مليار ريال خالل35.5 بشكل ملحوظ إلى
 ارتفعت التدفقات للداخل من استثمارات، وفي الوقت نفسه.2018
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due to foreigners’ investment increased to QR 76.3 billion
during 2019, markedly larger than QR 58.4 billion during 2018.

 وهي بذلك أكبر بشكل،2019  مليار ريال خالل76.3 األجانب إلى
2018  مليار ريال املسجلة خالل58.4 ملحوظ من

Thus, the BOP recorded an overall surplus of around QR
34.1 billion during 2019, leading to an equivalent amount
of reserve accumulation. While the current account
balance remained in surplus, although at a lower level, a
noteworthy feature in the financial account during 2019
was the significant fall in residents’ portfolio investment
abroad, which resulted in net portfolio inflows (Table 5-3).

 مليار34.1 وبذلك سجل ميزان املدفوعات فائضاً إجمالياً بنحو
. مما أدى إلى قدر معادل من تراكم االحتياطيات،2019 ريال خالل عام
 على الرغم من،وفي حني ظل رصيد احلساب اجلاري في حالة فائض
 كانت السمة اجلديرة بالذكر في احلساب املالي،أنه عند مستوى أقل
 هي االنخفاض الكبير في استثمارات حافظة املقيمني2019 خالل عام
.)3-5  مما أدى إلى صافي تدفقات للداخل (جدول،في اخلارج

Table (5-3)
Qatar’s Balance of Payments

)٣-٥( جدول رقم
ميزان المدفوعات القطري
QR Million مليون ريال قطري

Particular

البيان

2015

2016

2017

2018

2019*

50,053

-30,101

23,389

60,614

15,394

177,625

92,364

133,707

185,572

151,355

Exports (FOB)

281,351

208,604

245,694

306,810

265,483

)الصادرات (فوب

Imports (FOB)

-103,726

-116,240

-111,987

-121,238

-114,128

)الواردات (فوب

-57,433

-59,571

-49,944

-51,802

-59,461

54,589

55,239

64,450

66,512

69,453

Travel

18,329

19,696

21,734

20,258

19,808

السفر

Transportation

26,984

27,690

37,254

36,619

38,811

النقل

Others

9,276

7,853

5,462

9,635

10,834

أخرى

-112,022

-114,810

-114,394

-118,314

-128,914

Travel

-29,741

-33,084

-35,084

-33,750

-34,528

السفر

Transportation

-41,713

-39,873

-39,766

-41,676

-50,812

النقل

Others

-40,568

-41,853

-39,544

-42,888

-43,574

أخرى

-12,978

-4,038

-1,527

-13,633

-16,051

28,368

25,902

31,241

29,171

32,554

0

0

0

0

0

تعويضات العاملني

28,368

25,902

31,241

29,171

32,554

دخل االستثمارات

A. Current Account
Goods

Services
Services (Credit)

Services (Debit)

Income
Income (Credit)

Compensation of
employees
Investment Income
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السلع

اخلدمات
)اخلدمات (دائن

)اخلدمات (مدين

الدخل
)الدخل (دائن
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)الدخل (مدين

-41,346

-29,940

-32,768

-42,804

-48,605

-555

-535

-581

-528

-545

تعويضات العاملني

-40,791

-29,405

-32,187

-42,276

-48,060

دخل االستثمارات

-57,161

-58,856

-58,847

-59,523

-60,449

Credit

2,278

2,160

4,759

3,407

4,911

دائن

Debit

-59,439

-61,016

-63,606

-62,930

-65,360

مدين

of which Workers'
Remittances

-43,824

-43,079

-45,863

-41,543

-43,003

B. Capital and Financial
Account

-71,610

13,840

-92,648

1,035

21,726

Capital Account

-2,683

-2,996

-1,702

-873

-519

Financial Account

-68,927

16,836

-90,946

1,908

22,245

-10,747

-25,946

-2,580

-20,781

-26,437

Abroad

-14,645

-28,763

-6,169

-12,823

-16,199

في اخلارج

In Qatar

3,898

2,817

3,589

-7,958

-10,238

في قطر

-60,236

22,091

33,500

-19,380

7,931

Assets

-42,242

-36,815

41,603

-67,292

-38,215

املوجودات

Liabilities

-17,994

58,906

-8,103

47,912

46,146

املطلوبات

Financial Derivatives, net

-326

230

-1,008

885

-48

Other Investment

2,382

20,462

-120,858

41,184

40,799

Assets

-69,125

-83,055

-40,282

-17,217

-35,497

املوجودات

Liabilities

71,507

103,517

-80,576

58,401

76,296

املطلوبات

1,526

-4,249

4,188

-3,933

-2,977

 صافي السهو واخلطأ.ج

D. Overall Balance

-20,031

-20,510

-65,071

57,716

34,143

 امليزان الكلي.د

E. Change in Reserves
( Increase - )

20,031

20,510

65,071

-57,716

-34,143

 التغير في االحتياطيات.هـ
)- (الزيادة

Compensation of
employees
Investment Income
Current Transfers

Direct Investment

Portfolio Investment

C. Net Errors & Omissions

* Primarily estimate
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Monetary Policy Development, Liquidity and Financial Markets

Introduction

تطورات السياسة النقدية والسيولة واألسواق المالية

مقدمة

As defined in the ‘Law of Qatar Central Bank and the
Regulation of financial Institutions’ issued by virtue of Law
no (13) of 2012, Qatar Central Bank (QCB) for the purposes
of developing and supporting the national economy is
entrusted with the following major functions, among
others:

التزاماً مبا ورد في "قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات
 فإن مصرف قطر،2012 ) لسنة13( املالية" الصادر مبوجب القانون رقم
املركزي ألغراض تطوير ودعم االقتصاد الوطني مكلف من بني أمور
:أخرى مبتابعة الوظائف الرئيسية التالية

1. Preserve money value and ensure monetary stability.
2. Issuance of currency and regulation of its circulation.

. احلفاظ على القيمة النقدية وضمان االستقرار النقدي- 1
. إصدار العملة وتنظيم تداولها- 2

3. Establish regulations and rules and supervise the
financial sector to ensure the stability of the financial
system.
4. Act as a bank of the Government

 وضع اللوائح والقواعد واإلشراف على القطاع املالي لضمان- 3
.استقرار النظام املالي

5. Act as a bank for all the banks and financial institutions
operating in Qatar.

. العمل كبنك جلميع البنوك واملؤسسات املالية العاملة في قطر- 5

To fulfil these objectives, QCB executes its functions
through various departments. Further, QCB along with other
two financial sector regulators, namely, Qatar Financial
Centre Regulatory Authority (QFCRA) and Qatar Financial
Markets Authority (QFMA), develop a Strategic Plan for a
period of five year to enhance regulation and coordination
among regulators and to coordinate and streamline the
financial sector developmental activities. A set of targets
are identified in line with the Qatar National Development
Strategies (QNDS) to be achieved in a five-year period.

 ينفذ مصرف قطر املركزي مهامه من خالل،ولتحقيق هذه األهداف
 يقوم مصرف قطر املركزي باإلضافة، عالوة على ذلك.أقسام مختلفة
 وهما هيئة تنظيم مركز قطر،إلى سلطتي تنظيم القطاع املالي اآلخرتني
 بتطوير خطة استراتيجية ملدة خمس، وهيئة قطر لألسواق املالية،للمال
سنوات لتعزيز التنظيم والتنسيق بني اجلهات التنظيمية لتنسيق وتيسير
 ويتم حتديد مجموعة من األهداف مبا.األنشطة التنموية للقطاع املالي
يتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية القطرية التي سيتم حتقيقها
.في فترة خمس سنوات

The second strategic plan for 2018-22, currently under
implementation, endeavours to diversify the development
process to achieve the overall objective of Qatar National
Vision 2030 (QNV 2030). Thus, as envisaged in QNV 2030,
QCB plays a major role in enabling a sustainable economic
development to transform the State of Qatar into an
advanced economy by the year 2030.

 قيد التنفيذ،2018/2022 تسعى اخلطة االستراتيجية الثانية للفترة
 إلى تنويع عملية التطوير لتحقيق الهدف العام لرؤية قطر الوطنية،ًحاليا
 يلعب مصرف قطر،2030  كما هو متوخى في رؤية، وبالتالي.2030
املركزي دوراً رئيسياً في متكني التنمية االقتصادية املستدامة من حتويل
.2030 دولة قطر إلى اقتصاد متقدم بحلول عام

This part of the report discusses the functions and
activities of various departments of QCB along with the
operating environments under which these activities were
carried out during 2019.

ويناقش هذا اجلزء من التقرير وظائف وأنشطة مختلف إدارات
مصرف قطر املركزي باإلضافة إلى البيئات التشغيلية التي مت تنفيذ
.2019 هذه األنشطة في ظلها خالل عام
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Monetary Policy

تطورات السياسة النقدية والسيولة واألسواق المالية

السياسة النقدية

The primary objective of QCB’s monetary policy continued
to be maintaining the fixed exchange rate between the Qatari
Riyal (QR) and the US Dollar (USD). The formal framework for
the exchange rate policy is currently a fixed parity of QR 3.64
per USD. Accordingly, QCB’s monetary policy is drawn and
implemented to manage the short-term interbank interest
rates with a view to sustain the fixed parity between the QR
and the USD.

استمر الهدف األساسي للسياسة النقدية ملصرف قطر املركزي
في احلفاظ على سعر الصرف الثابت بني الريال القطري والدوالر
 إن اإلطــار الرسمي لسياسة سعر الصرف في الوقت.األمريكي
، ووفقاً لذلك. ريال لكل دوالر أمريكي3.64 احلاضر ثابت مبا يعادل
يتم رسم السياسة النقدية ملصرف قطر املركزي وتنفيذها إلدارة
أسعار الفائدة قصيرة األجل بني البنوك بهدف احلفاظ على التكافؤ
.الثابت بني الريال القطري والدوالر األمريكي

QCB resorts to a number of instruments to implement its
monetary policy. They in turn play a key role in managing
the liquidity within the domestic financial system. These
instruments are:

ويتبنى مصرف قطر املركزي عدد من األدوات لتنفيذ سياسته
 وهي بدورها تلعب دوراً رئيسياً في إدارة السيولة داخل.النقدية
: هذه األدوات هي.النظام املالي احمللي

1. The “Required Reserve Ratio” (the ratio of average total
deposits that banks have to keep as interest-free balance
with QCB on a daily basis).

نسبة االحتياطي اإللزامي (نسبة من متوسط إجمالي الودائع التي.1
يتعني على البنوك االحتفاظ بها كرصيد بدون فائدة مع مصرف
.)قطر املركزي على أساس يومي

2. The “QMR Deposit Rate” (QCBDR) (the rate at which banks
can keep deposit with QCB with a pre-specified bank-bybank ceiling).

 وهو املعدل الذي ميكن للبنوك االحتفاظ من خالله،معدل اإليداع.2
بودائع مع مصرف قطر املركزي مع وجود سقف محدد لكل بنك
.على حدة

3. The “QMR Lending rate” (QCBLR) (the rate at which banks
can borrow from QCB without a collateral).

 وهو سعر الفائدة الذي ميكن للبنوك االقتراض به،سعر اإلقراض.3
.من مصرف قطر املركزي بدون ضمانات

4. The “Repo Rate” (QCBRR) (the rate at which the banks can
borrow from QCB by providing a collateral).

 وهو سعر الفائدة الذي ميكن للبنوك االقتراض به من،سعر الريبو.4
.مصرف قطر املركزي مع تقدمي ضمانات

Monetary Policy Actions

إجراءات السياسة النقدية

The major monetary policy measures taken during the
year were as follows:

فيما يلي أهم إجراءات السياسة النقدية التي مت اتخاذها خالل
:العام

1. Following the decision by the US Federal Reserve to reduce
the targeted federal funds rate three times and taking due
considerations of domestic macroeconomic conditions,
QCB reduced both the QCBDR and QCBRR twice, while
QCBLR was reduced thrice during 2019.

عقب قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي بتخفيض سعر.1
 ومع األخذ،الفائدة على األموال الفيدرالية املستهدفة ثالث مرات
 قام مصرف قطر،في االعتبار ظروف االقتصاد الكلي احمللية
املركزي بتخفيض كل من سعر فائدة اإليداع وسعر فائدة الريبو
 في حني مت تخفيض سعر فائدة اإلقــراض ثالث مرات،مرتني
.2019 خالل عام

2. The QCBDR was reduced by 25 basis points each in
September and October to 2.0%.

 نقطة أساس25 مت تخفيض سعر فائدة اإليداع مرتني مبقدار.2
.٪2.0 لكل منهما في سبتمبر وأكتوبر إلى
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3. The QCBLR was reduced by 25 basis points each in August,
September and October to 4.25%.

 نقطة25 مت تخفيض سعر فائدة اإلقــراض ثالث مرات مبقدار.3
.٪4.25 أساس لكل منها في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى

4. The QCBRR was reduced by 25 basis points each in
September and October to 2.0%.

 نقطة أساس لكل25 مت تخفيض سعر فائدة الريبو مرتني مبقدار.4
.٪ 2.0 منهما في سبتمبر وأكتوبر إلى

5. Required reserve ratio was kept unchanged at 4.5% since
April 2017.

 منذ أبريل٪4.5 مت االحتفاظ بنسبة االحتياطي اإللزامي عند.5
.2017

Liquidity Management

إدارة السيولة

There are three factors, which primarily influence the
domestic liquidity conditions in Qatar. They are: (i) foreign
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii)
deposit and credit developments. The movements in global
energy prices, besides the macroeconomic fundamentals
driven capital flows, in turn influence all these factors.

هناك ثالثة عوامل تؤثر بشكل أساسي على ظــروف السيولة
) صافي2( ) تدفقات النقد األجنبي؛1( :احمللية في قطر وهــي
 وتؤثر التحركات.) تطورات الودائع واالئتمان3( اإلنفاق احلكومي؛ و
 باإلضافة إلى أساسيات االقتصاد الكلي،في أسعار الطاقة العاملية
. بدورها على جميع هذه العوامل،التي تدفع بتدفقات رأس املال

Slowdown in global energy demand and moderation in
energy prices, coupled with increased deficit in the nonmerchandised accounts, led to a lower current account
surplus during 2019 than during 2018. Government, however,
sustained fiscal expenditure. Thus, there was a lower fiscal
surplus during 2019 than during 2018. As discussed in
chapter 5, despite a higher surplus in the capital and financial
account of the balance of payment, the decline in current
account surplus led a lower balance of payment surplus and
thus lower accumulation of foreign exchange reserves by
QCB during 2019. Nonetheless, there was significant reserve
accumulation and the net foreign assets of QCB continued
to increase during 2019. However, the contraction in net
domestic assets was more than offset the increase in net
foreign assets of QCB. As a result, reserve money and primary
liquidity in the banking system were contracted, particularly
during the second half of 2019.

وقد أدى التباطؤ في الطلب العاملي على الطاقة واالعتدال في
 إلى جانب زيادة العجز في احلسابات غير املتعلقة،أسعار الطاقة
2019  إلى انخفاض فائض احلساب اجلاري خالل عام، بالبضائع
 كان، واصلت احلكومة اإلنفاق وبالتالي، ومع ذلك.2018 مقارنة بعام
و كما.2018  مقارنة بعام2019 هناك فائض مالي أقل خالل عام
 فعلى الرغم من وجود فائض أعلى في،نوقش في الفصل اخلامس
 أدى انخفاض فائض،احلساب الرأسمالي واملالي مليزان املدفوعات
 وبالتالي،احلساب اجلاري إلى انخفاض فائض ميزان املدفوعات
انخفاض تراكم احتياطيات النقد األجنبي من قبل مصرف قطر
، كان هناك تراكم احتياطي كبير، ومع ذلك.2019 املركزي خالل عام
واستمر صافي املــوجــودات األجنبية للمصرف في االرتفاع خالل
 فإن االنكماش في صافي املوجودات احمللية، ومع ذلك.2019 عام
كان أكثر من الزيادة في صافي املوجودات األجنبية ملصرف قطر
 تقلصت األموال االحتياطية والسيولة األولية، ونتيجة لذلك.املركزي
. 2019  خاصة خالل النصف الثاني من عام،في النظام املصرفي

Even though reserve money and primary liquidity
contracted, the overall systemic liquidity represented by
broad money increased during 2019. The increase in broad
money was almost entirely due to the expansion in time
deposits. On the other hand, foreign currency deposits
continued to contract following declined of public sector
deposit with banks. Private sector deposits also increased
during 2019, in contrast to decline during 2018, due to higher
personal deposits. With regard to credit, public sector credit

،وعلى الرغم من انكماش األموال االحتياطية والسيولة األولية
فقد زادت السيولة النظامية الشاملة املتمثلة في عرض النقد الواسع
 وكانت الزيادة في عرض النقد الواسع بالكامل.2019 خالل عام
 ومن ناحية أخرى استمرت.تقريباً بسبب التوسع في الودائع ألجل
الودائع بالعمالت األجنبية في االنكماش بعد تراجع ودائع القطاع
 كما ارتفعت ودائــع القطاع اخلــاص خالل عام.العام لدى البنوك
 بسبب ارتفاع الودائع،2018  على عكس االنخفاض خالل عام،2019
، تقلص ائتمان القطاع العام، وفيما يتعلق باالئتمان.الشخصية
.مدفوعاً إلى حد كبير باالئتمان احلكومي كما في العام السابق

69

Forty Third Annual Report 2019

٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون

Monetary Policy Development, Liquidity and Financial Markets

تطورات السياسة النقدية والسيولة واألسواق المالية

contracted, largely driven by the credit to government as in
the previous year. By contrast, similar to the previous year,
growth in private sector credit grew significantly, driven by
‘general trade’ and ‘services’ sector.

 منا معدل منو، وعلى غرار العام السابق،وعلى النقيض من ذلك
" مدفوعاً بقطاع "التجارة العامة،ائتمان القطاع اخلاص بشكل كبير
."و "اخلدمات

It was in the above backdrop that QCB has conducted
its liquidity management operation during 2019. With its
objective of aligning the policy rates with the average
overnight interbank rate (AOIR) through effective liquidity
management to promote economic growth and maintaining
financial stability, QCB resorted to most of its policy
instruments under the QMR system and auctioning of
Treasury bills and bonds.

 أجرى مصرف قطر املركزي عمليته إلدارة،وعلى اخللفية أعاله
 وبهدف مواءمة معدالت السياسة مع.2019 السيولة خالل عام
متوسط سعر الصرف بني البنوك لليلة واحدة من خالل إدارة السيولة
 جلأ،الفعالة لتعزيز النمو االقتصادي واحلفاظ على االستقرار املالي
،املصرف إلى أدوات السياسة اخلاصة بنظام السوق النقدي القطري
.وبيع أذونات اخلزانة وسنداتها باملزاد العلني

Table (6-1)
Liquidity Indicators

)1 -6( جدول رقم
مؤشرات السيولة
QR Million مليون ريال قطري

صافي سوق
* النقد القطري

أذونات اخلزانة

سندات اخلزانة

T-Bonds

االحتياطيات الفائضة
Excess Reserve

2016

2,125

5,620

103,476

3,656

2017

5,286

5,040

112,276

4,992

2018

22,945

3,950

112,276

7,664

2019

13,218

3,000

130,276

4,987

Year-end (Outstanding)

QMR (Net)*

* QMR Deposit - QMR Lending.

On other hand, the daily average QMR lending increased
during the second and third quarter. Excess reserves
maintained by banks fluctuated during 2019. The decline
in QMR deposits, particularly in the second half, reflected
tightening of primary liquidity, in part due to liquidity
absorption through net issuance of treasury bonds. The
outstanding primary liquidity (QMR deposits plus excess
reserves) at the end of 2019 declined to QR 18.2 billion from
QR 30.6 billion at the end of 2018.
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T-Bills

قروض السوق-* ودائع سوق النقد القطري

 ارتفع متوسط اإلقراض اليومي في سوق النقد،ومن ناحية أخرى
 وتقلبت االحتياطيات الزائدة.القطري خالل الربع الثاني والثالث
 وقد عكس االنخفاض.2019 التي حتتفظ بها البنوك خالل عام
 تشديد، خاصة في النصف الثاني،في ودائع سوق النقد القطري
 ويرجع ذلك جزئياً إلى امتصاص السيولة من خالل،السيولة األولية
 وانخفضت السيولة األولية املستحقة.صافي إصدار سندات اخلزينة
(ودائع سوق النقد القطري باإلضافة إلى االحتياطيات الفائضة) في
 مليار ريال في نهاية30.6  مليار ريال من18.2  إلى2019 نهاية عام
.2018 عام
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Chart (6-1)
Primary Liquidity

)1-6( شكل
السيولة األولية

Table (6-4)
Developments in Primary Liquidity

)2 -6( جدول رقم
تطورات السيولة األولية
QR Million مليون ريال قطري

ودائع سوق
النقد القطري

قروض سوق
النقد القطري

صافي القائم في سوق
النقد القطري

QMR Deposit

QMR Loan

Net QMR Outstanding

Jan-19

19,202

0

Feb-19

15,471

Mar-19

االحتياطيات الفائضة
Excess Reserve

فائض السيولة األولية
Primary Liquidity
Surplus

19,202

3,593

22,795

0

15,471

3,686

19,157

24,922

0

24,922

4,429

29,351

Apr-19

27,977

0

27,977

5,789

33,766

May-19

24,013

50

23,963

6,795

30,758

Jun-19

25,080

220

24,860

4,732

29,592

Jul-19

21,902

0

21,902

4,456

26,358

Aug-19

14,981

0

14,981

6,279

21,260

Sep-19

12,677

0

12,677

5,271

17,948

Oct-19

9,681

0

9,681

7,755

17,436

Nov-19

12,450

0

12,450

4,130

16,580

Dec-19

13,218

0

13,218

4,987

18,205

الفترة
Period

71

Forty Third Annual Report 2019

٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون

Monetary Policy Development, Liquidity and Financial Markets

T-bills
QCB modulated the short-term liquidity through
the monthly auctions of T-Bills of 91, 182 and 273 days
maturities, given the redemption schedules. During 2019,
there were net liquidity injections through net redemption
of T-bills in the first half of 2019, and absorption in the third
quarter through net issuance of T-bills. Overall, T-bills worth
QR 8.05 billion matured while there were fresh issuances of
QR 7.1 billion, leading to a net injection of QR 0.95 billion
during 2019.

T-Bonds
As in the past, QCB modulated durable structural
liquidity during 2019 through the auctions of government
bonds (including Sukuks), given the redemption schedule.
Auctions took place in all the four quarters. In the second
and third quarter, the auction amount far surpassed the
maturing amount, while they matched in the first and the
fourth quarter. Thus, substantial structural liquidity was
absorbed in the second and the third quarter of 2019 (Table
6-3). Overall, QCB auctioned T-bonds worth around QR 41.3
billion, consisting conventional bonds of QR 30.3 billion and
Sukuks of QR billion 10.95 during 2019. Matured T-bonds
during 2019 amounted to QR 23.3 billion, consisting of
QR 16.9 billion of conventional bonds and QR 6.4 billion
of Sukuks. Thus, while the stock of conventional bonds
increased to QR 83.7 billion that of Sukuks increased to QR
46.5 billion at the end of 2019. Facilitating the development

تطورات السياسة النقدية والسيولة واألسواق المالية

أذونات الخزانة
قام مصرف قطر املركزي بتعديل السيولة قصيرة األجــل من
،ً يوما273 و182 و91 خالل املزادات الشهرية ألذونات اخلزانة ألجل
 وكان هناك صافي،2019  وخالل عام.مع مراعاة جداول االسترداد
حقن للسيولة من خالل صافي استرداد أذونات اخلزانة في النصف
 واسترداد في الربع الثالث من خالل صافي،2019 األول من عام
 استحقت أذونات اخلزانة بقيمة، وبشكل عام.إصدار أذونات اخلزانة
7.1  في حني كان هناك إصدارات جديدة بقيمة، مليار ريال8.05
 مليار ريال خالل0.95  مما أدى إلى ضخ صافي بقيمة،مليار ريال
.2019
سندات الخزانة
 قام مصرف قطر املركزي بتعديل السيولة،كما حدث في املاضي
 من خــال م ــزادات السندات2019 الهيكلية الدائمة خــال عــام
. بالنظر إلى جدول االسترداد،)احلكومية (مبا في ذلك الصكوك
 وفي الربع.وجرت املزادات في جميع الفترات الربع سنوية األربعة
 بينما كانا، جتاوز مبلغ املزاد بكثير مبلغ االستحقاق،الثاني والثالث
 مت امتصاص السيولة، وبالتالي.متطابقني في الربعني األول والرابع
 (اجلدول2019 الهيكلية الكبيرة في الربع الثاني والربع الثالث من عام
 وعموما قام مصرف قطر املركزي مبزايدة سندات خزينة.)3-6
 وهي تتكون من سندات تقليدية بقيمة، مليار ريال قطري41.3 بقيمة
.2019  مليار ريال خالل10.95  وصكوك بقيمة، مليار ريال30.3
، مليار ريــال23.3  مبلغ2019 وبلغت السندات املستحقة خــال
 مليار ريال6.4 و، مليار ريال من السندات التقليدية16.9 تتكون من
83.7  في حني ارتفع مخزون السندات التقليدية إلى، وهكذا.صكوك
 مليار ريال في نهاية46.5  ارتفع مخزون الصكوك إلى،مليار ريال
 وظل تيسير تطوير سوق الدين احمللي هدفاً آخر إلطار.2019 عام
.إدارة السيولة لدى مصرف قطر املركزي

of domestic debt market continued to be another objective
of QCB’s liquidity management framework.
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Table (6-3)
Treasury Bonds

)3 -6( جدول رقم
سندات الخزانة
QR Million مليون ريال قطري

Item
T-Bonds Issued

Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 Total 2019

البيـ ـ ـ ـ ــان

سندات اخلزانة املصدرة

9,000

16,250

15,300

700

41,250

(a) Conventional

5,000

13,300

11,500

500

30,300

أ) التقليدية

(b) Sukuks

4000

2,950

3,800

200

10,950

ب) الصكوك

9,000

10,276

3,300

700

23,276

(a) Conventional

5,000

9,326

2,050

500

16,876

أ) التقليدية

(b) Sukuks

4000

950

1250

200

6,400

ب) الصكوك

112,280

118,250

130,250

130,250

130,250

(a) Conventional

70,300

74,280

83,725

83,725

83,725

أ) التقليدية

(b) Sukuks

41,980

43,980

46,525

46,525

46,525

ب) الصكوك

T-Bonds Matured

T-Bonds Outstanding
(end-quarter)

Interest Rates
Response of QCB to reduction in federal funds rate by the
US Federal Reserve and the evolution of liquidity conditions
were the main factors that influenced interest rates during
2019. There were three reductions of 25 basis points each
in the federal funds rate in August, September and October
2019. Liquidity situation in the banking system was much
more comfortable in the first half of 2019 than in the second
half when liquidity tightened as decline in net domestic
assets was more than offset the accumulation of net foreign

سندات اخلزانة املستحقة

) السندات القائمة (بنهاية الربع

معدالت الفائدة
كانت استجابة مصرف قطر املــركــزي خلفض سعر الفائدة
الفيدرالية من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي وتطور ظروف
السيولة من العوامل الرئيسية التي أثرت على أسعار الفائدة خالل
 نقطة أساس25  وكانت هناك ثالثة تخفيضات مبقدار.2019 عام
.2019 في سعر الفائدة الفيدرالية في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر
وكان وضع السيولة في النظام املصرفي أكثر راحة في النصف األول
 عندما شددت، مما كــان عليه في النصف الثاني2019 من عــام
السيولة حيث أدى انخفاض صافي املوجودات احمللية إلى تعويض
.تراكم صافي املوجودات األجنبية ملصرف قطر املركزي

assets of QCB.
In response to these rate cuts by the US Federal
Reserve, QCB, while giving due considerations to domestic
developments, reduced its policy rates during 2019. The
reductions in the QCBDR and QCBRR were twice by 25
basis points each in September and October 2019 to 2.0%.
However, there were three reductions of 25 basis points
each in the QCBLR in August, September and October 2019
to 4.25% (Chart 6-2).
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ونتيجة هذه التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل االحتياطي
 مع إيالء االعتبار، قام مصرف قطر املركزي،الفيدرالي األمريكي
 بخفض معدالت سياسته خــال عام،الــواجــب للتطورات احمللية
 وكانت التخفيضات في معدل فائدة اإليــداع ومعدل الريبو.2019
2019  نقطة أساس لكل منهما في سبتمبر وأكتوبر25 مرتني مبقدار
 نقطة25  كانت هناك ثالث تخفيضات مبقدار، ومع ذلك.٪ 2.0 إلى
أساس لكل منها في معدل فائدة اإلقراض في أغسطس وسبتمبر
.)2-6  (الشكل٪4.25  إلى2019 وأكتوبر
٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون
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In the money market, the average overnight interbank
rate (AOIR) declined in the later part of 2019, tracking the
cuts in the QCBDR. However, around May-August, when
the surplus primary liquidity was ample, AOIR remained
significantly below the QCBDR. Thereafter, the AOIR aligned
closer to the QCBDR as some of the surplus primary liquidity
was drained out (Chart 6-2).

Chart (6-2)
Primary Liquidity

The AOIR for 2019, however, was higher at 2.25% with a
range of 1.94-2.47% than the AOIR for 2018 of 2.15% with a
range of 1.89-2.35%. The volatility in AOIR, which dropped
sharply during 2018, declined further during 2019. On an
average, the interbank rate across all maturities during
2019 increased from 2018. However, the range of 1.94-3.7%
during 2019 was much narrower than the range of 1.684.27% during 2018.
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 انخفض متوسط سعر الفائدة بني البنوك لليلة،وفي سوق املال
 متتبعاً التخفيضات في فائدة،2019 واحدة في اجلزء األخير من عام
 عندما كانت، ففي الفترة من مايو إلى أغسطس، ومع ذلك.اإليداع
 ظل سعر الفائدة لليلة واحدة أقل،السيولة األولية الفائضة متوفرة
 اقترب سعر الفائدة لليلة، بعد ذلك.بكثير من معدل فائدة اإليداع
واحدة من سعر فائدة اإليداع حيث مت استنزاف بعض السيولة األولية
.)2-6 الفائضة (الشكل

)2-6( شكل
السيولة األولية

 أعلى عند2019  كان سعر الفائدة لليلة واحدة لعام،ومع ذلك
 بنطاق٪2.15  بنسبة2018  منه لعام٪2.47-1.94  بنطاق٪2.25
 والذي انخفض، والتقلب في سعر الفائدة لليلة واحدة.٪2.35-1.89
 وفي.2019  قد انخفض أكثر خالل عام،2018 بشكل حاد خالل عام
ارتفع معدل الفائدة بني البنوك في جميع فترات االستحقاق،املتوسط
 كان نطاق، ومع ذلك.2018  عما كان عليه في عام2019 خالل عام
٪4.27-1.68  أضيق بكثير من نطاق2019  خالل عام٪3.7-1.94
.2018 خالل عام
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Table (6-4)
Inter-Bank Market (Average of the Months)
Indicator

2018

2019

2.15

2.25

1.89-2.35

1.94-2.47

8.2

7.5

1.68-4.27

1.94-3.7

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

)4-6( جدول
)سوق ما بين البنوك( متوسط الشهور
املؤشر

)%( سعر الفائدة لليلة واحدة
)%( هامش سعر الفائدة لليلة واحدة
*واحدة

التقلب في سعر الفائدة لليلة

هامش سعر الفائدة لليلة واحدة بني البنوك
* معامل االختالف

* Coefficient of Variation.

There was transmission of the cuts in policy rates
and the consequent decline in AOIR in the second half of
2019 to various spectrums of deposit and lending rates of
banks. Consequently, the weighted average interest rates
on customer deposits across maturities at end-2019 were
lower than that of end-2018 by a range of 5 to 95 basis
points. (Table 6-5).

كان هناك انتقال لالنخفاضات في أسعار السياسة وما تالها من
2019 انخفاض في سعر الفائدة لليلة واحدة في النصف الثاني للعام
 ونتيجة.إلى أطياف مختلفة من معدالت اإليداع واإلقراض للبنوك
 كان متوسط أسعار الفائدة املرجحة على ودائع العمالء عبر،لذلك
2018  أقل منه في نهاية عام2019 تاريخ االستحقاق في نهاية عام
.)5-6  نقطة أساس (اجلدول95  إلى5 بنطاق من

Table (6-5)
Weighted Average Interest Rates on Customer
Deposits and Credit Facilities

)5-6( جدول
المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على ودائع العمالء
والتسهيالت االئتمانية

Credit Cards

بطاقات االئتمان

Cars

السيارات

≥ 3 yrs

1 yr to < 3 yrs

Period

ثالث سنوات أو أكثر

استحقاق القرض
Loan Maturity
3 من سنة إلى أقل من

استحقاق القرض
Loan Maturity

الفترة

1-mon

3-mon

6-mon

1-yr

> 1-yr

< 1 yr

Dec-17

2.26

2.93

3.08

3.21

2.9

4.89

6.36

4.91

5.19

10.55

2017 ديسمبر

Dec-18

3.04

2.87

3.67

3.57

3.53

5.05

6.24

5.54

5.19

10.34

2018 ديسمبر

Dec-19

2.52

2.44

2.72

3.44

3.48

4.78

5.32

5.37

5.05

9.64

2019 ديسمبر

Change during 2018

0.78

-0.06

0.59

0.36

0.63

0.16

-0.12

0.63

0

-0.21

2018 التغير أثناء

Change during 2019

-0.52

-0.43

-0.95

-0.13

-0.05

-0.27

-0.92

-0.17

-0.14

-0.70

2019 التغير أثناء

Along with the decline in deposit rates of banks,
interest rates across various credit facilities/maturities also
declined. The decline in weighted average interest rates
across credit facilities/maturities at the end of 2019 from
that of end-2018 ranged from 14-92 basis points (Table 6-5).
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 انخفضت أيضاً أسعار،وإلى جانب انخفاض أسعار ودائع البنوك
 وتراوح.آجال االستحقاق/الفائدة عبر مختلف التسهيالت االئتمانية
االنخفاض في املتوسط املرجح ألسعار الفائدة عبر التسهيالت
 مقارنة بنهاية عام2019 االستحقاقات في نهاية عام/االئتمانية
.)5-6  نقطة أساس (اجلدول92-14  بني2018
٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون
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التعليمات الرقابية
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Supervisory Regulation

Regulations and Supervision of Banks,
Other Financial Institutions and Insurance
Companies
Banks

التعليمات الرقابية

التعليمات الرقابية واإلشراف على البنوك
والمؤسسات المالية األخرى وشركات التأمين
البنوك

To reduce the phenomenon of bounced checks for
reasons of insufficient balance and to enhance confidence
in checks as a method of payment in financial transactions,
َQCB issued on 16/1/2019 instructions to banks that
include a number of additional controls to strengthen the
mechanism of issuing checks books, including the need for
banks to inquire from Qatar Credit Bureau before issuing
Check books for customers and that the cheque books
issued for the first time are limited to (25). The instructions
also included confirmation of adherence to the controls
mentioned in the previous instructions.

للحد من ظاهرة الشيكات املرجتعة ألسباب عدم كفاية الرصيد
ولتعزيز الثقة في الشيكات كوسيلة دفع في التعامالت املالية؛ أصدر
 تعليمات للبنوك تتضمن2019يناير16 مصرف قطر املركزي في
عدد من الضوابط اإلضافية لتعزيز آلية إصدار دفاتر الشيكات
منها ضرورة قيام البنوك باالستعالم من مركز قطر للمعلومات
املالية قبل إصدار دفاتر الشيكات للعمالء وأن تكون دفاتر الشيكات
) شيكاً كما تضمنت25( املصدرة للمرة األولى محدودة بـعدد
.التعليمات التأكيد على االلتزام بالضوابط الواردة بالتعليمات السابقة

Within the framework of encouraging foreign banks to
advance development, the bank decided on 28/1/2019 to
amend the components of the credit-to-deposit ratio for
branches of foreign banks while maintaining the maximum
limit of 100%

في إطار تشجيع البنوك األجنبية في دفع عجلة التنمية قرر املصرف
 تعديل مكونات نسبة االئتمان الى الودائع لفروع2019 يناير28 بتاريخ
100% البنوك األجنبية مع اإلبقاء على احلد األقصى املقرر للنسبة والبالغ

On 21/4/2019, the bank issued a circular to banks that
includes the completion of a number of amendments to
the credit risk management system to include a number
of reports of major exposures, as well as a number of
reports that banks must send to the bank periodically on
the subject.

 أصدر املصرف تعميماً للبنوك يتضمن االنتهاء2019 أبريل21 بتاريخ
من إجراء عدد من التعديالت على نظام إدارة مخاطر االئتمان ليشمل عدد
من التقارير اخلاصة باالنكشافات الكبيرة وكذلك تعديل عدد من التقارير
.التي يتوجب على البنوك إرسالها للمصرف بشكل دوري بشأن املوضوع

In light of the new amendments made by the Basel
Committee to the Basel Framework (3) regarding the risks
of investing in mutual funds, the bank issued on 30/5/2019
the executive instructions on managing interest rate/
return risk in the banking record as well as the executive
instructions for capital requirements to invest in funds,
The joint investment and the banks were given until
30/6/2020 to finish creating their systems and abide by the
instructions.

في ضوء التعديالت اجلديدة التي أدخلتها جلنة بازل على إطار
) بشأن مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار املشتركة أصدر3( بازل
 التعليمات التنفيذية بشأن إدارة مخاطر أسعار2019  مايو30 املصرف في
العائد في السجل املصرفي وكذا التعليمات التنفيذية ملتطلبات/الفائدة
 ومت إعطاء البنوك،رأس املال لالستثمار في صناديق االستثمار املشتركة
. لالنتهاء من تهيئة أنظمتها وااللتزام بالتعليمات2020يونيو30 مهلة لغاية
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Supervisory Regulation

Other Financial Institutions

التعليمات الرقابية

المؤسسات المالية األخرى

Within the framework of the QCB’s endeavour to
support the data systems of the money exchange store
and for the purpose of raising the level of performance
and improving the accuracy of data, the Exchange House
was provided with a service to obtain all personal card
data for clients by linking exchange shop systems with the
personal cards system at the QCB linked to the Ministry
of Interior data program, and this would increase the
accuracy of the data and contribute to the development of
customer identification procedures and the application of
due diligence measures.

وفي إطار سعي مصرف قطر املركزي لدعم أنظمة البيانات
مبحال الصرافة ولغرض رفع مستوي األداء وحتسني دقة البيانات؛
مت تزويد محال الصرافة بخدمة احلصول على كافة بيانات
البطاقة الشخصية للعمالء من خالل ربط أنظمة محال الصرافة
مع نظام البطاقات الشخصية لدي مصرف قطر املركزي املربوط
مع برنامج بيانات وزارة الداخلية وهذا من شأنه أن يرفع من دقة
البيانات ويساهم في تطوير إجراءات التعرف على العمالء وتطبيق
.تدابير العناية الواجبة

In light of the desire of the QCB to enhance the
financial inclusion and benefit all sectors and segments of
the society from banking and financial services provided
by the financial institutions subjected to its control, and
in line with global developments in overcoming obstacles
that prevent the provision of these services to persons with
disabilities, the financial institutions are obligated to take
appropriate and effective measures to ensure the equal
right of a client with a disability in managing his financial
transactions and pricing the financial products and services
provided to him on the basis of equality with other clients.
Financial institutions must equip their branches and their
various apparatus with appropriate measures that facilitate
the access of these clients to them.

وانطالقاً من رغبة مصرف قطر املركزي في تعزيز الشمول
املالي واستفادة كافة فئات وشرائح املجتمع من اخلدمات املصرفية
 ومسايرة،واملالية التي تقدمها املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته
للتطورات العاملية في تذليل العقبات التي حتول دون إتاحة تلك
اخلدمات لذوي اإلعاقة؛ مت إلزام املؤسسات املالية باتخاذ التدابير
املناسبة والفعالة لضمان حق املساواة للعميل ذو اإلعاقة في إدارة
معامالته املالية وتسعير املنتجات واخلدمات املالية املقدمة له على
 ويجب على املؤسسات املالية.أساس املساواة مع العمالء اآلخرين
جتهيز فروعها وأجهزتها املختلفة بالتدابير املناسبة التي تسهل
.وصول هؤالء العمالء لها

In light of the State of Qatar joining the list of countries
applying the Common Reporting Standard - CRS issued
by the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), QCB issued several instructions
to all investment and financing companies operating in
the country to adhere to the Ministry of Finance circular
No. (1) for the year 2018 applying the common standard
for reporting which contains the standards of reporting
and due diligence related to the automatic exchange of
information on financial accounts.

في ضوء انضمام دولــة قطر لقائمة الــدول املطبقة للمعيار
،املشترك لإلبالغ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أصــدر مصرف قطر املركزي عدة تعليمات إلى جميع شركات
االستثمار وشركات التمويل العاملة في الدولة بضرورة االلتزام
 بتطبيق املعيار املشترك2018 ) لسنة1( بتعميم وزارة املالية رقم
لإلبالغ والذي يحتوي على معايير اإلبالغ والعناية الواجبة التي
.تتعلق بالتبادل اآللي للمعلومات عن احلسابات املالية

Referring to the US Department of the Treasury’s
Internal Revenue Authority (IRS) updates of reporting
requirements, QCB has issued guidelines on how to prepare
a tax identification form for reporting Vatica.

وباإلشارة الى حتديثات مصلحة اإليــرادات الداخلية بوزارة
 أصدر مصرف قطر املركزي،اخلزانة األمريكية ملتطلبات اإلبالغ
تعليمات إرشادية حول كيفية إعــداد منــوذج التعريف الضريبي
.اخلاص برفع تقارير الفاتيكا
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In light of the AAOIFI issued by the Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) the final version of Standard No. (30) for credit
losses to replace the Authority’s Standard No. (11) in line
with the latest developments on international standards,
on top of which is the International Financial Reporting
Standard No. (9), QCB issued instructions to financing
institutions for the application of the new standard, which
includes requiring financing institutions to normalize
the standard as of 01/01/2020 and prepare the required
disclosure of the impact of the application on the financial
statements for the year ended 31/12/2019 except for
companies affiliated with Islamic banks that meet the
deadline specified in the instructions for applying the
standard issued to Islamic banks.

Insurance Companies

التعليمات الرقابية

وفي ضوء قيام هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
) واخلاص30( اإلسالمية بإصدار النسخة النهائية من املعيار رقم
) مبا يتوافق مع11( بخسائر االئتمان ليحل محل معيار الهيئة رقم
أحدث التطورات في املعايير الدولية وعلى رأسها املعيار الدولي
 قام املصرف بإصدار التعليمات ملؤسسات،)9( للتقارير املالية رقم
التمويل بتطبيق املعيار اجلديد واملتضمنة إلزام مؤسسات التمويل
 وإع ــداد اإلفصاح،2020بتطبيق املعيار اعتباراً من أول يــنــايــر
املطلوب عن أثر التطبيق على البيانات املالية للسنة املنتهية في
 باستثناء الشركات التابعة لبنوك إسالمية والتي2019 ديسمبر31
تنطبق عليها املهلة احملددة بتعليمات تطبيق املعيار الصادرة للبنوك
.اإلسالمية

شركات التأمين

QCB issued instructions for licensing support services
providers and organizing their work and monitoring them.
These instructions are implementation of the steps that the
QCB has put in place to regulate and develop the insurance
market in the State of Qatar by setting the necessary
legal frameworks to advance these professions within
professional rules whose importance is mainly reflected
in protecting the rights of insurance policy holders.
These occupations include the business of each of the
representative of the insurance company, the insurance
broker, the reinsurance broker, the insurance consultant,
the actuary, the expert for inspection and damage
assessment, the insurance business management company
and the bank authorized to conduct banking insurance
business. QCB issued special forms for licensing support
services providers and a number of circulars regarding the
reconciliation of their status according to the instructions
referred to.

أصدر املصرف تعليمات ملقدمي اخلدمات التأمينية املساندة
املرخصني لتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم وتعتبر هذه التعليمات
تنفيذاً للخطوات التي وضعها املصرف لتنظيم وتطوير سوق
التأمني في دولة قطر من خالل وضع األطر القانونية الالزمة
لالرتقاء بتلك املهن ضمن قواعد مهنية والتي تنعكس أهميتها
 وتضم تلك،بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمني
املهن أعمال كل من ممثل شركة التأمني ووسيط التأمني ووسيط
إعادة التأمني واستشاري التأمني واخلبير االكتواري وخبير املعاينة
وتقدير األضرار وشركة إدارة أعمال التأمني والبنك املصرح له
 كذلك أصدر املصرف النماذج،ملمارسة أعمال التأمني املصرفي
اخلاصة لترخيص مقدمي اخلدمات التأمينية املساندة وعدد من
.التعاميم بخصوص توفيق أوضاعهم حسب التعليمات املشار إليها

QCB also issued a circular with additional controls for
motor vehicle insurance, for the purpose of organizing some
issues related to the practical applications of motor vehicle
insurance, whether it is compulsory or optional insurance,
and in order to improve the level of services provided to
the holders of insurance documents and those affected by
traffic accidents, addressing some practical problems with
this type of insurance.

كذلك أصدر املصرف تعميماً بضوابط إضافية خاصة بالتأمني
على املركبات امليكانيكية وذلك لغايات تنظيم بعض املسائل املتعلقة
بالتطبيقات العملية اخلاصة بالتأمني على املركبات امليكانيكية
 ومبا يكفل االرتقاء مبستوى،ًسواء أكان التأمني إلزامياً أو اختياريا
اخلدمات املقدمة إلى حملة وثائق التأمني واملتضررين من احلوادث
. ومعاجلة بعض اإلشكاالت العملية لهذا النوع من التأمني،املرورية

In order to organize the process of evaluating
investments in the real estate and contributions according
to the method of property rights in insurance companies,

ولتنظيم عملية تقييم االستثمارات في العقارات واملساهمات
وفقاً لطريقة حقوق امللكية في شركات التأمني أصدر املصرف
تعميماً يحدد أسس وضوابط تلك التقييمات وآلية االعتراف
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the QCB issued a circular outlining the foundations and
controls of these evaluations and the mechanism for
recognizing unrealized profits, which ensures better
hedging of insurance companies and maintaining sufficient
reserves to face the risk of lower prices for those assets.

باألرباح غير احملققة مما يضمن وجود حتوط أفضل لدى شركات
التأمني واحتفاظها باحتياطيات كافية ملواجهة خطر انخفاض
.أسعار تلك املوجودات

For the purposes of updating and developing the
executive instructions of insurance companies, modified
instructions have been issued for the executive instructions
for insurance for Chapter 9 (precautionary requirements),
and a number of circulars have been issued regarding the
implementation of the Common Standard for Reporting for
the year 2019 in cooperation with the General Tax Authority
and the Ministry of Finance, and a circular has been
issued to regulate the treatment of companies insurance,
reinsurance, takaful, re-takaful, insurance brokers and
insurance service providers with companies authorized by
the Qatar Financial Centre, and the QCB issued a circular
related to the regulations for appointing senior employees
of insurance companies in a manner that guarantees the
activation of the provisions of Article (128 ) of QCB Law
and Regulation of Financial Institutions No. (13) of 2012
and the executive instructions for insurance companies
issued pursuant to it.

ولغايات حتديث وتطوير التعليمات التنفيذية لشركات التأمني
فقد مت إصــدار تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية للتأمني
 وإصدار عدد،)واخلاصة بالفصل التاسع (املتطلبات االحترازية
من التعاميم التي تتعلق بضوابط تطبيق املعيار املشترك لإلبالغ
، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ووزارة املالية2019 لسنة
ومت إصدار تعميم لتنظيم تعامل شركات التأمني وإعادة التأمني
والتكافل وإعادة التكافل ووسطاء التأمني ومزودي خدمات التأمني
 وأصدر املصرف،مع الشركات املرخص لها من مركز قطر للمال
تعميماً يتعلق بضوابط تعيني كبار موظفي شركات التأمني ومبا
) من قانون مصرف قطر املركزي128( يضمن تفعيل أحكام املادة
 والتعليمات2012 ) لسنة13( وتنظيم املؤسسات املالية رقــم
.التنفيذية لشركات التأمني الصادرة مبوجبه

Protecting Customers of
Financial Institutions

حماية عمالء المؤسسات المالية

Within the framework of Qatar Central Bank's interest
in protecting clients of financial institutions, QCB worked
to resolve customer complaints and respond to their
inquiries about credit facilities, cards, transfers, checks,
commissions, fees, and corporate complaints related to the
letters of guarantee and documentary credits, and work to
resolve them and other inquiries and observations of all its
types. The QCB in turn studied them in banking terms and
responded to them in a manner that preserves the rights of
clients of financial institutions and is in accordance with
the laws, instructions and guidelines in force.

عَ مِ َل املصرف املركزي على حل شكاوى العمالء والرد على
، واحلواالت، والبطاقات،استفساراتهم حول التسهيالت االئتمانية
 وشــكــاوى الشركات اخلاصة، والعموالت والــرســوم،والشيكات
 والعمل على حلها،بخطابات الضمان واالعتمادات املستندية
 وقام.وغيرها من االستفسارات واملالحظات بجميع أنواعها
املصرف املركزي بــدوره بدراستها من الناحية املصرفية والرد
عليها مبا يحفظ حقوق عمالء املؤسسات املالية ويتوافق مع
.القوانني والتعليمات واإلرشادات املعمول بها

The QCB has also played a role in monitoring the rights
of clients of the financial institutions in terms of financial
products, commissions and fees by reviewing promotional
offers for financial services, reviewing the maximum
limits for commissions and fees on accounts and personal

كما قام املصرف املركزي بدوره في الرقابة على حقوق عمالء
املؤسسات املالية من ناحية املنتجات املالية والعموالت والرسوم
من خالل مراجعة العروض الترويجية للخدمات املالية ومراجعة
احلدود القصوى للعموالت والرسوم على احلسابات واخلدمات
املصرفية الشخصية بصورة دورية والتأكد من القيم العادلة لها
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banking services periodically, and ensuring fair values for
them and ensuring disclosure to clients transparently and in
all ways of disclosure that guarantees that the information
reaches the customer about the commission rates and fees
and expenses that are debited or collected by the bank on
the accounts and banking services, within the limits of the
ceilings set by the Central Bank. In addition to reviewing
contracts for financial services and products provided to
the public.

والتأكد من اإلفصاح للعمالء بشفافية وبكافة طرق اإلفصاح التي
تضمن وصول املعلومة للعميل عن أسعار العموالت والرسوم التي
،يخصمها أو يحصلها البنك على احلسابات واخلدمات املصرفية
 باإلضافة.وذلك في حدود السقوف املقررة من املصرف املركزي
.إلى مراجعة عقود اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة للجمهور

QCB was keen to take appropriate measures to address
practices that are not competitive or harmful to the
interests of customers in the face of financial institutions
subject to the supervision and control of the bank, to ensure
their compliance with the provisions of law, regulations,
decisions and instructions issued in implementation
thereof.

وحــرص املصرف املركزي على اتخاذ اإلج ــراءات والتدابير
املناسبة ملعاجلة املمارسات غير التنافسية أو الضارة مبصالح
العمالء في مواجهة املؤسسات املالية اخلاضعة إلشراف ورقابة
 لضمان التزامها بأحكام القانون واللوائح والقرارات،املصرف
.والتعليمات الصادرة تنفيذاً له

The QCB was also keen to educate clients of the financial
institutions about their rights and obligations when dealing
with the financial service providers. The Central Bank
participated in the financial inclusion program that the
State of Qatar attaches great importance to formulating a
national strategy for financial inclusion and education.

كما حرص املصرف املركزي على تثقيف عمالء املؤسسات
املالية حول حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع مزودي اخلدمات
 وشارك املصرف املركزي في برنامج الشمول املالي الذي.املالية
توليه دولة قطر اهتماماً كبيراً من أجل وضع استراتيجية وطنية
.للشمول والتثقيف املالي

Anti-Money Laundering and Combating
Financing of Terrorism

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

Qatar Central Bank has made great strides in achieving
its strategic goals for combating money laundering and
terrorism financing. The QCB's strategy to combat money
laundering and terrorism financing terrorism has continued
on five pillars as follows:

قطع مصرف قطر املركزي شوطاً كبيراً في إجنــاز أهدافه
،االستراتيجية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وقد استمرت استراتيجية مصرف قطر املركزي ملكافحة غسل
:األموال ومتويل اإلرهاب في االعتماد على خمسة مرتكزات هي

1. Continue with field monitoring operations and intensify
direct control operations through the central bank’s
technical teams in accordance with the risk map.

 االستمرار في عمليات الرقابة امليدانية وتكثيف عمليات الرقابة.1
املباشرة من خالل فرق مصرف قطر املركزي الفنية وفق خارطة
.املخاطر

2. Developing models used in office control to determine
patterns and trends of financial transactions in the
banking system and direct efforts to combat money
laundering and terrorism financing terrorism according
to the evaluation results.

 تطوير النماذج املستخدمة في الرقابة املكتبية لتحديد أمناط.2
واجتــاهــات املعامالت املالية باجلهاز املصرفي وتوجيه جهود
.مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وفقاً لنتائج التقييم

3. The specialized technical program has been activated
in the follow-up and analysis of transactions carried
out through the banking system and the issuance of a
number of other periodic reports.

 مت تفعيل البرنامج الفني املتخصص في متابعة وحتليل املعامالت.3
 وإصدار عدد من التقارير،التي تتم من خالل اجلهاز املصرفي
.الدورية األخرى
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4. Supporting training and education programs for
financial institutions to verify the financial institutions'
understanding of the methodology for assessing the risks
of money laundering and terrorism financing applied
in each institution on the risk-based approach, as the
number of regular meetings and technical assessments
during the year 2019 reached more than 30 meetings
with the financial institutions to ensure the institutions’
understanding the financial mechanisms for the riskbased approach and adherence to the best international
requirements.

 دعم برامج التدريب والتثقيف للمؤسسات املالية للتحقق من تفهم.4
املؤسسات املالية ملنهجية تقييم مخاطر غسل األمــوال ومتويل
،اإلرهاب املطبقة بكل مؤسسة بناء على املنهج القائم على املخاطر
حيث بلغ عدد االجتماعات املنتظمة والتقييمات الفنية خالل عام
 اجتماع مع املؤسسات املالية للتأكد من تفهم30  أكثر من2019
تلك املؤسسات املالية آلليات املنهج القائم على املخاطر وااللتزام
.بأفضل املتطلبات الدولية

5. QCB continued to cooperate and coordinate at
the national and international levels by signing
agreements or by opening communication channels
with international counterparts. During the year, the
QCB signed cooperation agreements with a number
of national authorities, and work is ongoing to sign
cooperation agreements with other authorities in the
country.

 استمر مصرف قطر املركزي في التعاون والتنسيق على املستويني.5
الوطني والدولي من خالل توقيع اتفاقيات أو من خالل فتح قنوات
تواصل مع جهات نظيرة دولية حيث قام مصرف قطر املركزي
خالل العام بتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من السلطات واجلهات
الوطنية وجــاري العمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع سلطات
.أخرى بالدولة

The Anti-Money Laundering and Terrorism Financing
Department at QCB has worked on several axes within the
framework of its strategy to combat money laundering and
terrorism financing in the QCB, as follows:

هذا وقد عملت إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مبصرف قطر املركزي على عدة محاور في إطار استراتيجيتها
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب باملصرف وذلك على النحو
:التالي

The First Axis: Developments at the
Legislative and Legal Level

 التطورات على المستوى التشريعي:المحور األول
والقانوني

- The QCB's Anti-Money Laundering/ Financing Terrorism
Department participated in the preparation of the
draft of the new law to combat money laundering and
terrorism financing terrorism, which was adopted and
issued at the end of 2019 and its executive regulations.

 شاركت إدارة مكافحة غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب مبصرفقطر املركزي في إعداد مسودة القانون اجلديد ملكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب والذي مت اعتماده وإصداره في أخر عام
. والئحته التنفيذية2019

- Issuing and circulating the updated version of the antimoney laundering and terrorism financing terrorism
instructions to all financial institutions subject to the
QCB’s control that include adherence to the latest
international standards and requirements.
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The Second Axis: Developments at the Level
of National and International Cooperation
and Coordination

 التطورات على مستوى التعاون:المحور الثاني
والتنسيق الوطني والدولي

1. Continuing to enhance cooperation with the National
Committee for Combating Money Laundering and
Terrorism Financing Terrorism in preparation for the
evaluation of the State of Qatar during the year 2020
and the continuous communication with the Committee
to complete the joint work plan in a full and effective
manner.

 االستمرار في تعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة غسل.1
األموال ومتويل اإلرهاب استعدادا لتقييم دولة قطر خالل العام
 والتواصل املستمر مع اللجنة إلجناز خطة العمل املشتركة2020
.بشكل كامل وفعال

2. Participating with the National Committee for Combating
Money Laundering and the Financing of Terrorism in
formulating and adopting statistical data models that
are requested from the financial institutions to develop
a national risk strategy and update the national risk
assessment.

 االشــتــراك مع اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األم ــوال ومتويل.2
اإلرهاب في صياغة واعتماد مناذج البيانات اإلحصائية التي يتم
طلبها من املؤسسات املالية لوضع استراتيجية وطنية للمخاطر
.وحتديث التقييم الوطني للمخاطر

3. Enhancing cooperation and coordination with the
National Committee for Combating Money Laundering
and the Financing of Terrorism in the efforts to combat
terrorism and its financing, and participating in meetings
held by the Committee through the QCB’s representative
in the Committee.

 تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال.3
 واالشتراك،ومتويل اإلرهاب في جهود مكافحة اإلرهاب ومتويله
في االجتماعات التي تعقدها اللجنة من خالل ممثل املصرف في
.اللجنة

4. Providing the National Counter-Terrorism Committee
with the periodic reports of persons on the national and
international sanctions lists.

 موافاة اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب بالتقارير الدورية اخلاصة.4
.باألشخاص املدرجني على قوائم العقوبات الوطنية والدولية

5. Participation in preparing for the field visit by the
Executive Directorate of the United Nations Security
Council Counter-Terrorism Committee scheduled for
2020.

 املشاركة في االستعداد للزيارة امليدانية من قبل اإلدارة التنفيذية.5
للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن باألمم املتحدة املقررة
.2020 عام

6. Adopting a joint strategy between the three main
financial regulatory authorities in Qatar through the
Financial Stability and Risk Committee, in addition
to holding regular meetings of the Joint Supervisory
Committee and the working groups and sub-committees
formed in this regard.

 اعتماد استراتيجية مشتركة بني السلطات الرقابية املالية الثالثة.6
الرئيسية في قطر من خالل جلنة االستقرار املالي واملخاطر
باإلضافة إلى عقد اجتماعات دوريــة للجنة الرقابية املشتركة
.وفرق العمل واللجان الفرعية املشكلة في هذا الشأن

7. Holding a number of training courses and workshops for
all the financial institutions subject to the supervision
of the QCB, with the aim of promoting and raising
awareness and developing expertise of financial
institutions in the field of combating money laundering
and financing terrorism.

 عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة املؤسسات.7
املالية اخلاضعة إلشراف مصرف قطر املركزي بهدف تعزيز ورفع
الوعي وتطوير اخلبرات لدى املؤسسات املالية في مجال مكافحة
.غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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8. Participating in coordination with the Qatari Financial
Information Unit in the periodic dialogue forum with the
aim of raising awareness of the financial institutions
subject to the supervision of the QCB.

 االشتراك بالتنسيق مع وحدة املعلومات املالية القطرية في املنتدى.8
احلــواري الــدوري بهدف رفع وعي املؤسسات املالية اخلاضعة
.إلشراف املصرف

9. Activating the memorandum of understanding signed
between the QCB and the unit by holding a number of
periodic meetings and exchanging information.

 تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني املصرف ووحدة املعلومات املالية.9
القطرية من خالل عقد عدد من االجتماعات الدورية وتبادل
.املعلومات

10. Signing a memorandum of understanding between QCB
and the Customs Authority, as well as with the Ministry
of Trade and Industry and the Tax Authority to enhance
cooperation and joint coordination frameworks.

 توقيع مذكرة تفاهم بني مصرف قطر املركزي وهيئة اجلمارك.10
 وهيئة الضرائب لتعزيز أطر،وكذلك مع وزارة التجارة والصناعة
.التعاون والتنسيق املشترك

11. Continuing in cooperation and coordination between
QCB and the Ministry of Finance for the purpose of
combating tax evasion as a money laundering crime
stipulated by Law No. (20) of 2019 to combat money
laundering and terrorism financing terrorism.

 استمرار التعاون والتنسيق بني مصرف قطر املركزي ووزارة.11
املالية بغرض مكافحة عمليات التهرب الضريبي باعتبارها من
) لسنة20( جرائم غسل األموال املنصوص عليها بالقانون رقم
. ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب2019

12. Communicating with a number of counterparts in a
number of foreign countries to exchange information
and conduct inspection tasks at branches of the national
banks abrod and its subsidiaries.

 التواصل مع عدد من اجلهات الرقابية النظيرة في عدد من.12
الدول األجنبية لتبادل املعلومات وإجراء مهام تفتيشية على فروع
.البنوك الوطنية باخلارج والشركات التابعة لها

The Third Axis: Developments at the Level
of the Banking Sector

 التطورات على مستوى القطاع:المحور الثالث
المصرفي

• Work is under way through a joint project with Deloitte
Touche company to develop the audit evidence for
field and office inspection as well as the development
of the QCB's strategy in the area of combating money
laundering and terrorism financing terrorism.

 جاري العمل من خالل مشروع مشترك مع شركة ديلويت توش على
تطوير األدلة الرقابية اخلاصة بالتفتيش امليداني واملكتبي وكذلك
تطوير استراتيجية مصرف قطر املركزي في مجال مكافحة غسل
.األموال ومتويل اإلرهاب

• Continue to hold monthly meetings with all the financial
institutions, where during the periodic meetings this
year, many topics were discussed, the most important
of which are:

 االستمرار في عقد اللقاءات الشهرية مع كافة املؤسسات املالية
حيث مت خالل االجتماعات الدورية في هذا العام مناقشة العديد
:من املوضوعات أهمها

• Technical obligations associated with the application of
a risk-based approach.

. االلتزامات الفنية املرتبطة بتطبيق املنهج القائم على املخاطر

• Defining risks in financial institutions within the
framework of sectoral and national risks and ways to
reduce them.

 حتديد املخاطر في املؤسسات املالية سواء على املستوى القطاعي
.أو الوطني وسبل احلد منها

• Managing the risks associated with high-risk customers,
especially non-profit organizations.

 إدارة املخاطر املرتبطة بالعمالء ذوي املخاطر العالية خاصة
.اجلهات غير الهادفة للربح
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• Defining patterns of terrorism financing during the last
three years at the global level.
• Implementing the project of the Anti-Money Laundering
and Combating the terrorism financing Program (SAS)
program and starting the actual operation of the system
through which monitoring and analyzing financial
transactions conducted by all the financial institutions
licensed by the QCB, and discovering some patterns
and methods that may indicate cases or attempts of
crimes of Money laundering and terrorist financing by
collecting data on financial transactions that take place
in the financial institutions.

التعليمات الرقابية

 حتديد أمنــاط متويل اإلره ــاب خــال آخــر ثــاث ســنــوات على
.املستوى العاملي
 تنفيذ مشروع نظام مراقبة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
) وبدء التشغيل الفعلي للنظام الذي يتم منSAS( من خالل برنامج
خالله رصد وحتليل املعامالت املالية التي جتريها جميع املؤسسات
 واكتشاف بعض،املالية املرخصة من قبل مصرف قطر املركزي
األمناط واألساليب التي قد تدل على حاالت أو محاوالت جرائم
غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل جتميع بيانات املعامالت
.املالية التي تتم في املؤسسات املالية

• A new mechanism has been developed for the exchange
companies based on reading the identity card data
through a barcode reader and a direct link with the
internal data.

 مت تطوير آلية جديدة حملال الصرافة تقوم على قــراءة بيانات
البطاقة الشخصية من خالل قارئ الباركود وربطه مباشرة مع
.بيانات وزارة الداخلية

• Prepare and approve the sectoral assessment of the risks
of money laundering and terrorism financing terrorism at
the level of the financial institutions subject to the QCB’s
supervision and determine work priorities based on the
degree of risks specific to each sector and future plans
in this regard.

 إعداد واعتماد التقييم القطاعي ملخاطر غسل األموال ومتويل
اإلرهـــاب على مستوى املــؤســســات املالية اخلاضعة إلشــراف
املصرف وحتديد أولويات العمل بناء على درجة املخاطر اخلاصة
.بكل قطاع واخلطط املستقبلية في هذا الشأن

• Continue to update additional forms of data and
statistics that are requested from the financial
institutions with a view to discovering the risk areas of
the financial institutions while exercising their activities
and providing their services.

 االستمرار في حتديث منــاذج إضافية للبيانات واإلحــصــاءات
التي تطلب من املؤسسات املالية بغرض اكتشاف مناطق اخلطر
.باملؤسسات املالية أثناء ممارستها ألنشطتها وتقدمي خدماتها

• Continue to implement regular field visits to the
financial institutions with a focus on the financial
institutions classified as having high risk according to
specific criteria that take into account the degree of risk
represented by each financial institution based on the
risk map.

 االستمرار في تنفيذ الزيارات امليدانية املنتظمة للمؤسسات املالية
مع التركيز على املؤسسات املالية املصنفة بإنها ذات مخاطر عالية
وفق معايير محددة تأخذ في االعتبار درجة املخاطر التي متثلها
.كل مؤسسة مالية بناء على خارطة املخاطر

• Conducting a special tour of the offsite inspection
with the aim of measuring the extent of the financial
institutions’ commitment to applying the risk-based
approach and the degree of effectiveness of the
applied systems, and identifying the risks faced by each
institution and plans to reduce those risks.

 القيام بجولة خاصة للتفتيش املكتبي بهدف قياس مدى التزام
املؤسسات املالية بتطبيق املنهج القائم على املخاطر ودرجة فعالية
 وحتديد املخاطر التي تواجهها كل مؤسسة،األنظمة املطبقة
.وخطط احلد من تلك املخاطر

• Preparing a guide to work procedures for controlling
foreign branches of the financial institutions and its
subsidiaries.

 إع ــداد دليل إلجـــراءات العمل اخلــاصــة بالرقابة على الفروع
.اخلارجية للمؤسسات املالية والشركات التابعة لها

• Preparing business procedures for imposing sanctions
and a guide for financial sanctions standards.

 إعداد إجراءات عمل خاصة بفرض اجلزاءات ودليل استرشادي
.خاص مبعايير فرض اجلزاءات املالية
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• Imposing financial and administrative penalties on a
number of financial institutions in violation of QCB’s
instructions for future projects.

 فرض جــزاءات مالية وعقوبات إداريــة على عدد من املؤسسات
املالية املخالفة لتعليمات مصرف قطر املركزي املتعلقة باملشاريع
.املستقبلية

• Signing of a memorandum of understanding during the
year 2020 with some national authorities.

. مع بعض اجلهات الوطنية2020  توقيع مذكرة تفاهم خالل العام

• Continue to raise the degree of readiness of all the
financial institutions to evaluate the State of Qatar in
the year 2020 regarding anti-money laundering and
trrorism financing systems .

 االستمرار في رفع درجة استعداد كافة املؤسسات املالية لتقييم
 واخلاص بأنظمة مكافحة غسل األموال2020 دولة قطر في عام
.ومتويل اإلرهاب

• Developing onsite and offsite inspection plans for the
financial institutions subject to the QCB’s supervision
using the risk-based approach and evaluating the
applications used by these financial institutions.

 تطوير اخلطط التفتيشية املكتبية وامليدانية على املؤسسات املالية
اخلاضعة إلشــراف مصرف قطر املركزي باستخدام األسلوب
القائم على املخاطر وتقييم التطبيقات التي تستخدمها هذه
.املؤسسات املالية

• Developing periodic data models to measure the risks
of combating money laundering and terrorism financing
and placing them on the QCB's website so that the
financial institutions can fill them automatically and
immediately to ensure effectiveness and speed.

 تطوير منــاذج البيانات الدورية لقياس مخاطر مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ووضعها على املوقع اإللكتروني ملصرف
ًقطر املركزي حتى ميكن للمؤسسات املالية استيفاؤها آلياً وفوريا
.لضمان الفعالية والسرعة

• Follow up on cooperation and coordination with all
the institutions concerned with combating money
laundering and terrorism financing in the country to
ensure compliance with the international requirements
and standards.

 متابعة التعاون والتنسيق مع كافة املؤسسات املعنية مبكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب في الدولة لضمان االلتزام باملتطلبات
.واملعايير الدولية

Exchange Evaluation
The QCB continues to prepare for the joint assessment
of the country during 2020, which requires effective
treatment of all risks faced by the financial institutions
when dealing with clients.
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مركز قطر للمعلومات االئتمانية

Qatar Credit Bureau committed to create an efficient
and secured credit system in the State of Qatar that is
operating in accordance with excellent technology and
international level of standards. The Bureau collects &
maintains credit information, prepares & issues accurate
and comprehensive credit reports. This report will assist
the credit providers to take the right credit decisions,
manage credit risk degrees and enhance transparency in
the banking and financial sector.

يلتزم مركز قطر للمعلومات االئتمانية بإنشاء نظام ائتمان
فعال وآمن في دولة قطر ويعمل وفق التكنولوجيا املتطورة ومستوى
 يقوم املركز بجمع املعلومات االئتمانية واالحتفاظ.املعايير الدولية
 سوف تساعد. إلعداد وإصدار تقارير ائتمانية دقيقة وشاملة،بها
هذه التقارير مانحي التسهيالت االئتمانية على اتخاذ القرارات
االئتمانية الصحيحة وإدارة درجــات مخاطر االئتمان وتعزيز
.الشفافية في القطاعني املصرفي واملالي

The Bureau developed a long-term relationship with its
member institutions and continued to expand the horizon
by adding new members from different economic sectors.
Presently, 25 members from both banking and non-banking
sectors are using credit bureau services for their credit
decisions. In 2019, Abdulla Abdullghani & Bros from motor
sector and Vodafone from telecom sector has joined Qatar
Credit Bureau.

طور املركز عالقة طويلة األمد مع مؤسساته األعضاء واستمر
في توسيع أفق عمله عن طريق إضافة أعضاء جدد من القطاعات
 عضواً من القطاع25  حالياً ينتسب للمركز.االقتصادية املختلفة
املصرفي والقطاعات األخــرى يستخدمون خدمات املركز كأداة
 مت انضمام شركة عبد2019  وفي عام.التخاذ قراراتهم االئتمانية
اهلل عبد الغني وأخوانه من قطاع املركبات وشركة فودافون من
.قطاع االتصال إلى عضوية املركز

Qatar Credit Bureau’s most impactful and far reaching
achievement during the year 2019 was an in-house
developed software application QCredit, which helped to
enhance bureau operations and provide better services to
the member institutions.

ًحقق مركز قطر للمعلومات االئتمانية إجنازا2019 خالل عام
متثل في إنشاء وتطوير أهــم البرامج التشغيلية للمركز وهو
"ائتمان قطر" والذي يساعد بشكل فعال في تقدمي خدمات أفضل
.للمؤسسات األعضاء

Another important achievement during the year was
accreditation from Global Legal Entity Identifier Foundation
(GLEIF). Qatar Credit Bureau accredited by the GLEIF as
an authorized Local Operating Unit (LOU) that issues Legal
Entity Identifiers (LEI) for companies and institutions that
conduct financial transactions globally.

اعتمدت املؤسسة العاملية لتعريف الكيانات القانونية مركز
قطر للمعلومات االئتمانية كوحدة تشغيل محلية معتمدة إلصدار
بطاقات تعريفية للشركات التي تستخدم نظام املؤسسة الدولية
 والــذي ميكن للشركات استخدامه،لتعريف الكيانات القانونية
.لتعريف نفسها على املستوى العاملي

Qatar get 8/8 on the Getting Credit index in World
Bank Group’s Doing Business 2020 Report, an improvement
from last year’s report. Credit Bureau’s effort to expand the
credit coverage from different sectors helped to improve
ranking in the Getting Credit index. This year, credit
coverage percentage was 34%, consisting of consumer &
commercial who have credit records in Credit Bureau data
base of the total adult population of the state of Qatar.

 في مؤشر احلصول على االئتمان8/8 حصلت دولة قطر على
 الــصــادر عن2020 فــي تقرير ممــارســة أنشطة األعــمــال لعام
 وقد. وهو حتسن عن تقرير العام املاضي،مجموعة البنك الدولي
ساعدت اجلهود التي بذلها املركز لتوسيع نطاق التغطية االئتمانية
في مختلف القطاعات على حتسني التصنيف في مؤشر احلصول
 هذا العام%34  حيث بلغت نسبة تغطية االئتمان،على االئتمان
وهي نسبة األفراد والشركات الذين لديهم سجل ائتماني في قاعدة
.بيانات املركز من إجمالي عدد السكان الراشدين في الدولة

Major Credit Bureau performance highlights for the
year 2019 is given below:

فيما يلي أبرز النقاط الرئيسية ألداء مركز قطر للمعلومات
:2019 االئتمانية لعام

• Qatar Credit Bureau issued a total of 461,313 credit
reports during 2019 (year-on-year growth of 11.72%).
There were 428,316 consumer credit reports (year-onyear growth of 11.24%) and 32,997 commercial credit
reports (year-on-year growth of 18.42%).

 تقرير ائتماني461،313 < أصدر مركز قطر للمعلومات االئتمانية
 بلغت منها تقارير.)٪11.72  (منو سنوي بنسبة2019 خالل عام
)٪11.24  تقرير ائتماني (منو سنوي قــدره428،316 األفــراد
.)٪18.42  تقرير ائتماني للشركات (منو سنوي بنسبة32،997و
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• Issued 422,852 credit reports to member institutions
during 2019 against 383,673 during 2018 (year-on-year
growth of 10.21%)

 تقرير ائتماني للمؤسسات األعضاء خالل422،852 < مت إصدار
 (مسجل منو سنوي2018  خالل عام383،673  مقابل2019 عام
.)٪10.21 بنسبة

• Issued 320,318 consumer credit reports with credit
score during 2019 against 296,857 during 2018.

 تقرير ائتماني للمؤسسات األعضاء مع320،318 < مت إصــدار
 خالل عام296،857  مقابل2019 التقييم الرقمي خالل عام
.2018

• Issued 38,461 self-enquiry credit reports to customers
through our Customer Service Centre during 2019
against 29,231 during 2018 (year-on-year growth of
31.58%)

 تقرير ائتماني لالستعالم الذاتي للعمالء من38،461 < مت إصدار
 مقابل2019 خالل مركز خدمة العمالء في املركز خالل عام
.)٪31.58  (منو سنوي بنسبة2018  خالل عام29,231

• The number of customers disputed the credit report
during 2019 is 420 against 350 during 2018.

< بلغ عدد العمالء الذين تقدموا بشكاوى بشأن البيانات التي وردت
 مقابل2019  خالل عام420 في التقرير االئتماني اخلاص بهم
.2018  خالل عام350

• Consumer Credit QR. 243,785 million at end-December
2019 from QR. 237,763 million at end-December 2018
(year-on-year growth of 2.53%).

 مليون ريال قطري في نهاية ديسمبر243,785 < بلغ ائتمان األفراد
2018  مليون ريال قطري في نهاية ديسمبر237,763  من2019
.)٪2.53 (منو سنوي بنسبة

• Consumer delinquency decreased to 13.50% at endDecember 2019 from 15.99% a year ago.

 من2019  في نهاية ديسمبر٪13.50 < انخفض تعثر األفراد إلى
.2018  في عام٪15.99

* Data Source:
database.

Figures are based on Credit Bureau

 تستند األرقــام إلى قاعدة بيانات مركز قطر:* مصدر البيانات
.للمعلومات االئتمانية

Qatar Credit Bureau continuously working to extend
coverage of credit information by adding new members
from a wide variety of sources and sectors. The Bureau will
design new products & services to strengthen the credit risk
management processes within the member institutions.

يعمل مركز قطر للمعلومات االئتمانية على توسعة قاعدة
بيانات املركز وذلك من خالل إضافة أعضاء جدد من مختلف
 سوف يقوم املركز بتصميم وإصدار منتجات وخدمات.القطاعات
.جديدة لتعزيز إدارة املخاطر مع املؤسسات األعضاء

The Bureau contributions will continue to build up an
efficient and stable economic system in the country by
strengthen the credit risk management processes providing
comprehensive and accurate credit information, based on
excellent technology and global knowledge.

سوف تستمر مساهمات املركز في بناء نظام اقتصادي فعال
ومستقر في البالد من خــال توفير معلومات ائتمانية شاملة
. تعتمد على التكنولوجيا املتطورة واملعرفة العاملية،ودقيقة
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إدارة االستقرار المالي

The Financial Stability Department (FSD), a department
under the Financial System Stability and Statistics
Sector of QCB, ensures stability in the financial system
through in-depth analysis of potential vulnerabilities. The
department, being one of the mainstream departments of
the Central Bank, actively participates in recommending
macroprudential policies. The department also closely
monitors the systemic impact of such policies on the
financial and non-financial sector and calibrates the
measures time to time to address systemic risk.

 وهي تابعة لقطاع استقرار،تضمن إدارة االستقرار املالي
 استقرار النظام،النظام املالي واإلحصاء في مصرف قطر املركزي
 وتشارك.املالي من خالل التحليل املتعمق لنقاط الضعف احملتملة
، باعتبارها واحدة من اإلدارات الرئيسية للمصرف املركزي،اإلدارة
 كما تراقب عن كثب،بنشاط في التوصية بسياسات التحوط الكلي
التأثير املنهجي لهذه السياسات على القطاع املالي وغير املالي
.وتعاير التدابير من وقت آلخر ملعاجلة املخاطر النظامية

The four sections of the Financial Stability Department
viz., “Macro-prudential policy”, “Macro-prudential analysis”,
“Stress testing” and “Non-Banking” are working with
independent capacity and targets, but in close coordination to
ensure smooth operation of the department. All four sections
contributed to policy recommendations and mitigating
potential systemic challenges in 2019.

 "سياسة: وهي،وتعمل األقسام األربعة إلدارة االستقرار املالي
"التحوط الكلي" و "حتليل التحوط الكلي" و "اختبارات الضغط
 ولكن بتنسيق وثيق،و "غير املصرفي" بقدرة وأهــداف مستقلة
 وقد ساهمت جميع األقسام األربعة.لضمان سالسة عمل اإلدارة
في توصيات السياسة والتخفيف من التحديات النظامية احملتملة
.2019 في عام

Financial stability department also functions as the
Secretariat of the Financial Stability and Risk Control
Committee (FSC). During 2019, apart from arranging
meetings of the FSC, the Secretariat arranged joint
meetings of the Financial Stability and Supervision
Subcommittees, the two subcommittees to FSC. During
the year, five meetings of the FSC and three joint meetings
of the Subcommittees were arranged by the Secretariat.
Comprehensive assessment of financial stability in Qatar
and regulatory policies of QCB, QFMA and QFCRA were
taken up during the year.

تعمل إدارة االستقرار املالي أيضاً كأمانة للجنة االستقرار
 وبصرف النظر عن،2019  وخالل عام.املالي ومراقبة املخاطر
 رتبت األمانة اجتماعات،ترتيب اجتماعات جلنة االستقرار املالي
 (اللجنتان،مشتركة للجان الفرعية لالستقرار املالي واإلشــراف
 قامت األمانة بترتيب، وخــال العام.)الفرعيتان للجنة املالية
خمسة اجتماعات للجنة التنسيق الدائمة وثالثة اجتماعات
 ومت خالل العام تقييم شامل لالستقرار.مشتركة للجان الفرعية
املالي في قطر والسياسات التنظيمية ملصرف قطر املركزي وهيئة
.قطر لألسواق املالية ومركز قطر للمال

In addition to the usual monthly, quarterly and annual
reviews of the financial sector risks and vulnerabilities,
several activities were taken up by the department. These
included among others:

باإلضافة إلى املراجعات الشهرية والفصلية والسنوية املعتادة
 فقد قامت اإلدارة بتنفيذ،ملخاطر ونقاط الضعف في القطاع املالي
: وشمل ذلك من بني أمور أخرى.العديد من األنشطة

• Daily monitoring of the funded liabilities, both external
and domestic of the banking sector.

 اخلارجية واحمللية للقطاع،< املراقبة اليومية لاللتزامات املمولة
.املصرفي

• Weekly analysis of asset-liability mismatches in the
domestic banking sector.

< التحليل األسبوعي للفجوات بني املوجودات واملطلوبات في القطاع
.املصرفي احمللي

• Quarterly Stress Testing on Credit Risk, Market Risk,
Liquidity Risks, Mortgage Risk in the banking sector.

< اختبار الضغط الفصلي حول مخاطر االئتمان ومخاطر السوق
.ومخاطر السيولة ومخاطر الرهن العقاري في القطاع املصرفي

• Report on Quarterly Countercyclical Buffer.

.< تقرير فصلي عن التصدي للتقلبات الدورية

• Quarterly report on Real Estate Price Index.

.< تقرير ربع سنوي عن مؤشر أسعار العقارات
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• Quarterly report on Early Warning system.
• Quarterly report on Bank Lending Survey.
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.< تقرير ربع سنوي عن نظام اإلنذار املبكر
.< تقرير فصلي عن مسح اإلقراض املصرفي

• Analysis of Non-resident Deposits in the domestic
banking system.

.< حتليل الودائع غير املقيمة في النظام املصرفي احمللي

• Analysis of Half-Yearly Reports on Stress Tests conducted
by the Banks as per guidelines given by QCB Analysis
of Half-yearly Reports on Stress Tests conducted by the
Banks as per guidelines given by QCB.

< حتليل التقارير نصف السنوية حول اختبارات الضغط التي جتريها
.البنوك حسب اإلرشادات املقدمة من مصرف قطر املركزي

• Co-ordination of the work of Financial Stability
Subcommittee (FSS)

.< تنسيق عمل اللجنة الفرعية لالستقرار املالي

• Work relating to semi-annual Financial Stability
Indicators Report

.< العمل املتعلق بتقرير مؤشرات االستقرار املالي نصف السنوي

During the year, the department had coordinated
with the World Bank technical mission to develop the
macroprudential Stress Testing Tool. The tool developed
by World Bank team is being subjected to test run by the
department before its final implementation. Further, the
department initiated the processes of development of an
alternative model for Early Warning System during the year.

 قامت اإلدارة بالتنسيق مع البعثة الفنية للبنك،خالل العام
 تخضع األداة.الدولي لتطوير أداة اختبار التحمل االحترازي الكلي
التي طورها فريق البنك الدولي لالختبار من قبل اإلدارة قبل
 بدأت اإلدارة عمليات تطوير، عالوة على ذلك.تنفيذها النهائي
.منوذج بديل لنظام اإلنذار املبكر خالل العام

The department is also playing a supportive role in
enhancing the Risk Management through decisions taken
by the FSC. Implementation mechanism for various FSC
decisions is being developed. The macro-prudential policy
framework put in place by the department ensures financial
stability through effectively control excess leverage,
manage system liquidity and ensure financial discipline.

وتلعب اإلدارة أيضاً دوراً داعماً في تعزيز إدارة املخاطر من
 ومت تطوير.خالل القرارات التي تتخذها جلنة االستقرار املالي
 و يضمن إطار.آلية التنفيذ ملختلف ق ــرارات جلنة االستقرار
السياسة االحترازية الكلية التي وضعتها إدارة االستقرار املالي
من خالل التحكم الفعال في الرافعة املالية الزائدة وإدارة سيولة
.النظام وضمان االنضباط املالي

The department maintains close contact with the
banks and other organizations, including other regulatory
bodies like QFMA, QFCRA etc. and exchange information
to make consolidated policy measures for the entire
financial sector. As a part of its external contacts, the
department co-ordinates with multinational organizations
like World Bank, IMF, BIS etc. and other central banks
to have a holistic picture of the global economy which
enables the department in framing macroprudential
policies in line with the best international practice. As part
of the macroprudential analysis of the financial sector, the
department provides data and analytical inputs to the Top
Management of QCB and outside agencies like IMF, rating
agencies and others.

حتــافــظ االدارة على إتــصــال وثــيــق مــع البنوك واملنظمات
 مبا في ذلك الهيئات التنظيمية األخرى مثل هيئة قطر،األخرى
 وتتبادل معها، إلخ...  هيئة تنظيم مركز قطر للمال،لألسواق املالية
.املعلومات التخاذ تدابير سياسية موحدة للقطاع املالي بأكمله
 تتعاون اإلدارة مع املنظمات،وكجزء من جهات االتصال اخلارجية
، وصندوق النقد الدولي،متعددة اجلنسيات مثل البنك الدولي
 وغيرها من البنوك املركزية للحصول على،وبنك التسويات الدولية
 والتي متكّن اإلدارة من صياغة،صورة شاملة لالقتصاد العاملي
.سياسات التحوط الكلي مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية
 توفر اإلدارة،وكجزء من التحليل االحترازي الكلي للقطاع املالي
البيانات واملدخالت التحليلية لإلدارة العليا والوكاالت اخلارجية
.مثل صندوق النقد الدولي ووكاالت التصنيف وغيرها
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The Financial Stability Review 2019, an annual
publication of the department, provides an analytical
snapshot of the events that summarizes the risks and
vulnerabilities of the financial sector of Qatar during
the entire span of 2019. It is a holistic review of the
financial sector as it consolidates the developments of
Qatar Financial Centre (QFC) and Qatar Financial Markets
Authority (QFMA), as well. The review also provides
the strategies adopted by the regulatory authorities in
addressing the systemic risks and strengthening the
internal capacity of the financial system.
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 وهو تقرير سنوي يصدر،2019 ويقدم تقرير االستقرار املالي لعام
 لقطة حتليلية لألحداث التي تلخص املخاطر ونقاط الضعف،عن اإلدارة
 وهي مراجعة شاملة للقطاع.في القطاع املالي في دولة قطر طوال العام
املالي ألنه يجمع إلى جانب التطورات في اجلهاز املصرفي اخلاضع
إلشراف مصرف قطر املركزي التطورات في مركز قطر للمال وهيئة
 كما يقدم التقرير االستراتيجيات التي.قطر لألسواق املالية كذلك
اعتمدتها السلطات التنظيمية في معاجلة املخاطر النظامية وتعزيز
.القدرة الداخلية للنظام املالي
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إدارة العملة والدين العام

Currency Management

إدارة العملة

According to Article 7 of QCB Law No (13) of 2012,
Qatar Central Bank (QCB) is entrusted with the function of
issuance of currency and regulation of its circulation. The
issuance department of QCB, carryout the management of
currency issuance and its circulation in the State of Qatar.

)13( وفقاً للمادة السابعة من قانون مصرف قطر املركزي رقم
 فإن مصرف قطر املركزي مكلف مبهمة إصدار العملة،2012 لسنة
 بإدارة إصدار، وتقوم إدارة اإلصدار لدى املصرف.وتنظيم تداولها
.العملة وتداولها في دولة قطر

During 2019, value of notes in circulation and value
of coins in circulation grew. As of end-December 2019,
the value of notes in circulation stood at QR 16.35
billion; denoting annual increase of 1.16% compared to a
decreased of 1.98% in end of 2018 (Table 8-1). The value
of coins in circulation stood at QR 52.33 million, denoting
growth of 1.96% in 2019 as opposed to 5.76% in 2018.
The volume of notes increased by 8.43% in 2019 as against
3.32% 2018. In value terms, QR 500 accounted for 79.02%
of the total value of notes in circulation while in terms of
volume, QR 1 constituted around 52% of the total notes in
circulation.

 منت قيمة األوراق املتداولة والعمالت املعدنية،2019 خالل عام
 بلغت قيمة العمالت،2019  وفي نهاية ديسمبر.املتداولة بشكل بسيط
 مقارنة٪1٫16  مليار ريال؛ بزيادة سنوية قدرها16٫35 الورقية املتداولة
 وبلغت قيمة.)1- 8  (جدول2018  مع نهاية عام٪1٫98 بانخفاض قدره
 بنمو سنوي بنسبة، مليون ريال52.33 العمالت املعدنـيـة الـمتداولة
 وارتفع.2018  في عام٪5٫76  مقابل منو بنسبة2019  في عام٪1٫96
 مقابل ارتفاع بنسبة2019  في عام٪8٫43 حجم األوراق النقــدية بنسبة
 ريال على ما500  استحوذت فئة، ومن حيث القيمة.2018  عام٪3٫32
1  بينما شكلت فئة، من إجمالي قيم األوراق املتداولة٪79٫02 نسبته
. من إجمالي األوراق النقدية املتداولة من حيث احلجم٪52 ريال حوالي

Table (8-1)
Notes and Coins in Circulation (end of Year)
2016

2017

)1-8( جدول رقم
)العمالت الورقية والمعدنية المتداولة (بنهاية السنة

2018

2019

Value in Million QR القيمة باملليون ريال

2016

2017

2018

2019

Volume in '000 Pieces احلجم باأللف قطعة

QR 500

13,097.80

13,183.00

12,840.91

12,922.81

26,196

26,366

25,682

25,845

QR 100

1,694.70

1,893.00

1,847.86

1,905.57

16,947

18,930

18,479

19,055

العملة
الورقية

QR. 50

743.2

814

844.06

824.57

14,863

16,280

16,881

16,491

QR. 10

317.8

317

332.41

365.86

31,785

31,700

33,241

36,586

Notes

QR. 5

161.7

156

165.72

185.32

32,347

31,200

33,143

37,065

QR. 1

122.3

128

133.43

147.81

122,320

128,000

133,431

147,815

Total

16,137.60

16,491.00

16,164.39

16,351.97

244,459

252,476

260,857

282,857

Value in Million QR القيمة باملليون ريال

القطع
املعدنية
Coins
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Volume in '000 Pieces احلجم باأللف قطعة

QD. 50

33.3

34.53

36.15

36.69

66,603

69,060

72,297

73,387

QD. 25

12.8

13.62

14.76

15.21

51,339

54,480

59,026

60,872

QD. 10

0.2

0.22

0.23

0.24

2,130

2,200

2,348

2,405

QD. 5

0.1

0.14

0.16

0.16

2,837

2,800

3,255

3,341

QD. 1

0

0.01

0.02

0.01

1,367

100

1,643

1,802

Total

46.5

48.52

51.32

52.33

124,276

128,640

138,569

141,807
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إدارة العملة والدين العام

إدارة الدين العام

Domestic liquidity conditions during 2019 continued
to remain at comfortable level, supported by capital
inflows, non-resident deposits inflows and current account
surplus. As a result, there has been accumulation of
foreign exchange reserves by QCB. The government,
besides the ongoing fiscal reforms, continued expenditure
on infrastructure spending and projects related to FIFA
world cup 2022. The surplus fiscal balance was attained
for the second consecutive year, helped by higher revenue
mobilization from hydrocarbon sector. Public sector
deposits contracted from the previous year, largely due to
time and saving deposits in foreign currency, while that of
private sector deposits increased from the previous year.
On the other hand, non-resident deposits increased sharply
in contrast to contraction in domestic deposits in 2019.

، في مستوى مريح2019 ظلت ظروف السيولة احمللية خالل عام
 وفائض، وتدفقات الودائع غير املقيمة،مدعومة بتدفقات رأس املال
 ونتيجة لذلك تراكم احتياطي النقد األجنبي لدى.احلساب اجلاري
 فقد، وإلى جانب اإلصالحات املالية اجلارية.مصرف قطر املركزي
واصلت احلكومة اإلنفاق على البنية التحتية وعلى املشاريع املتعلقة بتنظيم
 ومت احلفاظ على فائض امليزان.2022 الفيفا لكأس العالم في قطر عام
 مبساعدة ارتفاع حصيلة اإليرادات من،املالي للسنة الثانية على التوالي
، وتقلصت ودائع القطاع العام عن العام السابق.قطاع الهيدروكربونات
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الودائع االدخارية وألجل بالعملة
 ومن. في حني زادت ودائع القطاع اخلاص عن العام السابق،األجنبية
 على النقيض من، زادت الودائع غير املقيمة بشكل حاد،ناحية أخرى
.2019 االنكماش في الودائع احمللية في عام

With regard to credit, bank credit to public sector also
declined during 2019, mostly due to the Government. By
contrast, growth in bank credit to private sector increased
significantly during 2019, led by ‘general trade’ and
‘services’ sectors. Thus, despite the decline in public sector
credit, the total credit increased significantly during 2019.

 فقد انخفض االئتمان املصرفي للقطاع العام،وفيما يتعلق باالئتمان
 ويرجع ذلك في معظمه إلى تراجع االئتمان،2019 أيضاً خالل عام
 ارتفع منو االئتمان املصرفي للقطاع، وعلى النقيض من ذلك.احلكومي
" بقيادة قطاعي "التجارة العامة،2019 اخلاص بشكل ملحوظ خالل عام
 فإنه على الرغم من االنخفاض في االئتمان للقطاع، وبالتالي."و"اخلدمات
.2019  فقد ارتفع إجمالي االئتمان بشكل ملحوظ خالل عام،العام

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.

 مت تنفيذ عمليات إدارة السيولة لدى مصرف قطر،على ضوء ما تقدم
 مت تعديل السيولة النظامية الدائمة من، وعلى وجه اخلصوص،املركزي
، وبالنظر إلى جداول االستحقاق،السندات/خالل مزادات أذون اخلزانة
.ظل الهدف هو ضمان سيولة مريحة في النظام املالي

QCB managed short-term liquidity through T-bill
auctions of various maturities (91, 182 and 273 days)
during 2019.

متكن مصرف قطر املركزي من إدارة السيولة قصيرة األجل من خالل
)ً يوما273 و182 و91( مزادات أذون اخلزانة لفترات استحقاق مختلفة
2019 خالل عام

Table (8-2) shows the issued and outstanding T-bills
according to the varying maturities.

) أذون اخلزانة املصدرة واملستحقة حسب8-2( ويوضح اجلدول
.فترات االستحقاق املختلفة
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Table (8-2)
Treasury Bills

)2-8( جدول رقم
أذون الخزينة
QR Million مليون ريال قطري

Item

البند

2017

2018

2019

13,550

10,750

7,100

91- day

7,350

5,625

3,700

 يوم91

182- day

4,210

3,125

2,200

 يوم182

273- day

1,990

2,000

1,200

 يوم273

14,130

11,840

8,050

91- day

7,130

6,225

3,800

 يوم91

182- day

3,650

3925

2,400

 يوم182

273- day

3,350

1,690

1,850

 يوم273

5,040

3,950

3,000

T- Bills Issued

T- Bills Matured

T- Bills Outstanding (Year- End)

Also, QCB engaged in auctions of 3-year, 5-year and
10-year government bonds intermittently during 2019 to
manage structural liquidity. T-bonds worth QR 41.3 billion
were issued, which includes QR 30.3 billion in conventional
bonds and the rest were Islamic Sukuks (Table 8-3).

أذون خزينة صادرة

أذون خزينة مستحقة

رصيد أذون اخلزينة بنهاية السنة

كما نفذ مصرف قطر املركزي مزادات للسندات احلكومية ملدة ثالث
 إلدارة2019 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات بشكل متقطع خالل
، مليار ريال41٫3  ومت إصدار سندات خزينة بقيمة.السيولة الهيكلية
 مليار ريال في سندات تقليدية والباقي صكوك إسالمية30٫3 منها
.)8-3 (اجلدول

Table (8-3)
Treasury Bonds Issued in 2019

)٣-8( جدول رقم
2019 سندات الخزينة المصدرة في عام
QR Million مليون ريال قطري

 سنوات3

 سنوات5

 سنوات7

 سنوات10

اإلجمالي

Conventional

6,500

17,000

0

6,800

30,300

تقليدية

Sukuks

2,100

7,850

0

1,000

10,950

صكوك

Total

8,600

24,850

0

7,800

41,250

اإلجمالي

Category
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During 2019, T-bills of varying maturities worth QR7.1
billion were issued, while T-bills worth QR8.1 billion
matured. Thus, liquidity worth QR 950 million was injected
as compared to QR 1.1 billion injection in the previous year
(Table 8-4). Fresh issuances of T-bonds (including Sukuks)
of QR 41.3 billion was higher than the matured amounts,
which resulted in absorption of durable liquidity by QR 14.9
billion.

Table (8-4)
Public Debt Management by QCB

 مت إصدار أذونات خزينة ذات آجال استحقاق،2019 وخالل عام
8٫1  في حني استحقت أذونات بقيمة، مليار ريال7٫1 متنوعة بقيمة
1٫1  مليون ريال مقابل950  مت ضخ سيولة بقيمة، وبذلك.مليار ريال
 وكانت اإلصدارات اجلديدة.)4-8 مليار ريال في العام السابق (اجلدول
 مليار ريال أعلى من41٫3 للسندات (مبا في ذلك الصكوك) البالغة
 مما أدى إلى امتصاص قدر من السيولة الدائمة،املبالغ املستحقة
 مليار ريال14٫9 مبقدار
)4-8( جدول رقم
إدارة الدين العام من جانب مصرف قطر المركزي

QR Million مليون ريال قطري

) من خالل+( الزيادة/)-( صافي االمتصاص

الفترة

Period

Net Absorption (-)/Release(+) Through

أذون اخلزينة

سندات اخلزينة

املجموع

2016

8,380

-9,200

-820

2017

580

-8,800

-8,220

2018

1,090

0

1,090

2019

950

-14,859

-13,909

T-Bills
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نظام المدفوعات والتسوية

Payment and settlement systems play an important
role in achieving the goals of monetary policy and financial
stability. Secure and efficient payment systems ensure
the smooth transmission of monetary policy. Disruptions
in payment systems can adversely impact the financial
system and can be an impediment to the development of
the real economy. QCB, therefore, has been taking several
policy initiatives to strengthen the payment and settlement
systems in Qatar. The focus, during the year, was towards
migrating payment transactions from cash/paper modes to
electronic modes, controlling risks and developing sound
payment infrastructure, in line with the objectives of Qatar
National Vision 2030, which aims for a cashless society
with greater financial inclusion.

تلعب أنظمة الدفع والتسوية دوراً مهماً في حتقيق أهــداف
 حيث تضمن أنظمة الدفع اآلمنة،السياسة النقدية واالستقرار املالي
 وتؤثر االضطرابات في.والفعالة النقل السلس للسياسة النقدية
أنظمة الدفع سلباً على النظام املالي كما وتكون عائقاً أمام تطوير
 قام مصرف قطر املركزي بعدة مبادرات، لذلك.االقتصاد احلقيقي
 وكان التركيز.في سياسته لتعزيز أنظمة الدفع والتسوية في قطر
)خالل العام على حتويل معامالت الدفع من األدوات النقدية (الورقية
 والتحكم في املخاطر وتطوير البنية التحتية،إلى األدوات اإللكترونية
،2030  مبا يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية،السليمة للدفع
.والتي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع املزيد من الشمول املالي

In fulfilment its commitment to strengthen the payment
infrastructure, QCB has developed a new retail payment
system, “Qatar Mobile Payment System” (QMP), to provide
instant clearing and settlement of payments and money
transfers 24 hours a day, seven days a week. This system
will facilitate banks and FinTech firms offer interoperable
mobile based e-wallets and Quick Response(QR) code
based low cost payment options to the public for carrying
out electronic payments at the point of sales and for person
to person money transfers, which will further enhance
financial inclusion and help Qatar to move towards a secure
cashless society. Recognizing the importance of innovation
and growth of FinTech in general and of payment services
in particular for the development of Qatar economy, an
exclusive Fintech section was set up in QCB and a financial
technology strategy was drawn up aiming to develop a
collaborative and connected financial ecosystem to meet
with the long-term objectives of Qatar National Vision
2030. As part of the strategy, QCB is working towards
creating a modern regulatory environment, including a
regulatory sandbox, that supports Innovation and market
stability.

 قام مصرف قطر،واستيفا ًء اللتزامه بتعزيز البنية التحتية للدفع
 "نظام الدفع القطري،املركزي بتطوير نظام جديد للدفع بالتجزئة
 لتوفير املقاصة الفورية وتسوية املدفوعات،"عبر الهاتف النقال
 وسيسهل.والتحويالت املالية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
هذا النظام للبنوك واملؤسسات املالية اإللكترونية التي تقدم محافظ
إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف احملمول
وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز االستجابة السريعة
 ولتحويل،للجمهور لتنفيذ املدفوعات اإللكترونية في نقاط البيع
 ومساعدة، وزيــادة تعزيز الشمول املالي،األمــوال من شخص آلخر
 وإدراكـ ـاً ألهمية.قطر على التحرك نحو مجتمع آمــن غير نقدي
االبتكار والنمو املالي اإللكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل
 مت إنشاء قسم حصري للنظام،خاص لتنمية االقتصاد القطري
 ومت وضع استراتيجية،املالي اإللكتروني في مصرف قطر املركزي
للتكنولوجيا املالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل
 وكجزء من.2030 للوفاء باألهداف طويلة األجل لرؤية قطر الوطنية
 يعمل مصرف قطر املركزي على خلق بيئة تنظيمية،االستراتيجية
 يدعم االبتكار واستقرار، مبا في ذلك صندوق حماية تنظيمي،حديثة
.السوق

QCB has also implemented several policy measures
to promote electronic payments in Qatar. One of the key
initiatives in this regard was the rationalization of charges
and operational timings of payment systems. In order to
increase the availability of the Real Time Gross Settlement
System (RTGS), timing of the RTGS system was extended.
Further, banks are provided with the right regulatory

كما قام مصرف قطر املركزي بتطبيق العديد من السياسات
 وكانت.واإلجراءات القياسية لتعزيز املدفوعات اإللكترونية في قطر
إحدى املبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم واملواعيد
 ومــن أجــل زي ــادة تــوافــر نظام التسوية.التشغيلية ألنظمة الــدفــع
 عالوة على.اإلجمالية في الوقت احلقيقي؛ مت متديد توقيت النظام
 يتم تزويد البنوك بالدعم التنظيمي املناسب لتقدمي قنوات،ذلك
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support to offer innovative digital banking channels for safe
and convenient banking to their retail customers. Several
banks in Qatar started offering e-wallets, m-commerce,
e-commerce, and e-remittance facilities which leverage
advanced technologies such as the face, voice and
fingerprint recognition, QR code, contact-less technology,
etc. on par with international banks.

 وبدأت.مصرفية رقمية مبتكرة آمنة ومريحة لعمالئها من األفراد
العديد من البنوك في قطر في تقدمي احملافظ اإللكترونية والتجارة
 ومرافق التحويل اإللكتروني التي تستفيد من التقنيات،اإللكترونية
املتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات األصابع ورمز
االستجابة السريعة وتقنية عدم االتصال وغيرها من الوسائل على
.قدم املساواة مع البنوك الدولية

From the risk management perspective, to condense
the liquidity risk in the clearing and settlement system,
settlement timings of all retail payment systems were
realigned with RTGS timing. Moreover, the overnight
automatic loan facility extended to banks for meeting their
liquidity shortage was withdrawn and instead, banks were
given an extended window in RTGS to facilitate interbank
borrowing to meet their liquidity requirements. These
measures helped in better market discipline, efficient
clearing liquidity management and contain settlement risk.

 وحلصر مخاطر السيولة في نظام،ومن منظور إدارة املخاطر
 متت إعادة ضبط توقيتات التسوية جلميع أنظمة،املقاصة والتسوية
 مت، وعالوة على ذلك.الدفع بالتجزئة مع توقيت الوقت احلقيقي
سحب تسهيالت القرض التلقائي الذي مينح للبنوك لليلة واحدة
 مت منح البنوك فترة ممتدة، وبدالً من ذلك، ألغراض دعم السيولة
في نظام الوقت احلقيقي لتسهيل االقــتــراض بني البنوك لتلبية
 وقد ساعدت هذه اإلجــراءات في.متطلبات السيولة اخلاصة بها
حتسني انضباط السوق وإدارة تصفية السيولة بكفاءة واحتواء
.مخاطر التسوية

As the reliability and security of payment and
settlement systems are crucial for financial stability, the
information security measures and business continuity
arrangements for payment and settlement systems
were reviewed and measures have been taken to further
strengthen the arrangements. With these proactive
measures, the payment and settlement systems in Qatar
remained resilient throughout the year and handled more
than 135 million transactions, with a total value amounting
to QR. 4.3 trillion.

ومبا أن موثوقية أنظمة الدفع والتسوية وأمنها أمران حاسمان
 وترتيبات، فقد متت مراجعة تدابير أمن املعلومات،لالستقرار املالي
 ومت اتخاذ تدابير لزيادة،استمرارية العمل ألنظمة الدفع والتسوية
 ظلت أنظمة، وبفضل هذه اإلجــراءات االستباقية.تعزيز الترتيبات
135 الدفع والتسوية في قطر مرنة طوال العام وعاجلت أكثر من
. تريليون ريال4.3  بقيمة إجمالية بلغت،مليون معاملة

Retail Payment System

نظام المدفوعات بالتجزئة

The retail payment system encompasses several
systems that handle the retail transactions, among the
banks within the State of Qatar. In terms of volume, as
in the previous years, the retail payments accounted for
more than 99% of the total payments. The transactions
processed by the electronic cheque clearing system
continued to decline in both value and volume indicating a
shift from paper based payment modes to electronic modes
as expected.

ويشمل نظام مدفوعات التجزئة عدة أنظمة تتعامل مع معامالت
 كما هو، ومن حيث احلجم.التجزئة بني البنوك داخل دولة قطر
%99  شكلت مدفوعات التجزئة أكثر من،احلال في السنوات السابقة
 واستمرت املعامالت التي متت معاجلتها.من إجمالي املدفوعات
بواسطة النظام اإللكتروني ملقاصة الشيكات في االنخفاض من حيث
 مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية إلى،القيمة واحلجم
.وضع املعامالت اإللكترونية كما هو متوقع

The retail payment system QATCH that facilitates
settlement of bulk direct credit and direct debit transactions
handled 7.2 Million transactions during the year, 10.64%
increase over the previous year. NAPS (National ATM

وقد بلغت معامالت نظام الدفع بالتجزئة الذي يسهل تسوية
 مليون معاملة خالل7.2 مجمل املعامالت املدينة والدائنة حوالي
 وتعامل نظام الشبكة الوطنية. عن العام السابق٪10.64 العام بزيادة
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and Point of Sale (POS) System), the Electronic Payment
Gateway used for switching and settling of all local
and GCC interbank debit card transactions handled the
maximum number of retail transactions (123 million) during
the year, an increase of 16.42 % compared to 2018. The
e-commerce transactions made through QPay channel
registered many fold increase in volume from 0. 68 million
in 2018 to 2.8 million in 2019 indicating a robust growth in
the country’s e-commerce market.

Wholesale Payment System
Real Time Gross Settlement System (RTGS), handled
84.8% (QR. 2.5 Trillion) of the customer and interbank
payments in value terms. The transactions processed by
RTGS system declined in both value and volume by 3.26%
and 11.72%, respectively, in 2019. The decline in volume
attributes mainly to the migration of a large number of small
value recurring transactions from RTGS to the other retail
payment systems. Whereas, the marginal decline seen in
value is due to a reduction in the size of the transactions.
As regards the settlement of transactions related to central
bank market operations, the value and volume of QMR
deposits were much higher than those of QMR loans during
the year. Overall, the QMR deposits and loan transactions
settled in the payment system indicates that the banking
system had adequate liquidity during the year.

Clearing and Settlement System
The clearing and settlement involves gross settlement
of RTGS transactions and large value cheque transactions
as well as the net settlement of retail transactions such
as low-value cheque transactions, transactions through
ATMs, Point of Sale (PoS), QPay and QATCH. In order to
reduce the settlement risk and disincentives use of cheques
for large value payments, the limit for gross settlement
facility for large value cheques has been revised from QR
0.250 Million to QR 1 Million with effect from 1st Jul 2019.
One of the key requirements for smooth functioning of
the payments and settlement system is the availability of
adequate liquidity with the participants.
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 وبوابة الدفع اإللكترونية املستخدمة لتبديل، ونقاط البيع،)(نابس
وتسوية جميع معامالت بطاقات اخلصم بني البنوك احمللية ودول
 مع احلد األقصى لعدد معامالت التجزئة،مجلس التعاون اخلليجي
 مقارنة بعام٪16.42  بزيادة قدرها، مليون معاملة) خالل العام123(
 وسجلت معامالت التجارة اإللكترونية التي مت إجراؤها عبر.2018
 مليون ريال في0.68 قناة مدفوعات قطر زيادة كبيرة في احلجم من
 مما يشير إلى منو قوي في سوق2019  مليون في2.8  إلى2018
التجارة اإللكترونية في البالد
نظام المدفوعات بالجملة
 تريليون2.5( تعامل نظام التسوية اإلجمالية في الوقت الفعلي
 من العمالء واملدفوعات بني البنوك من%84.8 ريــال قطري) مع
 وانخفضت املعامالت التي متت معاجلتها بواسطة نظام.حيث القيمة
٪11.72 و٪3.26 الوقت احلقيقي من حيث القيمة واحلجم بنسبة
 ويعزى االنخفاض في احلجم بشكل.2019 على التوالي في عام
رئيسي إلى ترحيل عدد كبير من املعامالت املتكررة ذات القيمة
الصغيرة من نظام الوقت احلقيقي إلى أنظمة الدفع األخرى للبيع
 ويرجع االنخفاض الهامشي في القيمة إلى انخفاض حجم.بالتجزئة
 وفيما يتعلق بتسوية املعامالت املتعلقة بعمليات سوق البنك.املعامالت
 كانت قيمة ودائع السوق النقدي القطري وحجمها أعلى،املركزي
.بكثير من تلك اخلاصة بقروض سوق النقد القطري خالل العام
 تشير ودائع سوق النقد القطري ومعامالت القروض،وبشكل عام
املستقرة في نظام الدفع إلى أن النظام املصرفي كان لديه سيولة
.كافية خالل العام

نظام المقاصة والتسوية
تتضمن عمليات املقاصة والتسوية تسوية شاملة ملعامالت الوقت
 باإلضافة إلى، ومعامالت الشيكات ذات القيمة الكبيرة،احلقيقي
التسوية الصافية ملعامالت التجزئة مثل معامالت الشيكات منخفضة
، واملعامالت من خالل أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع،القيمة
 من أجل. و نظام الدفع اآلمن في قطر،وبوابة الدفع عبر اإلنترنت
احلد من مخاطر التسوية واستخدام مثبطات الشيكات للمدفوعات
 مت تعديل احلد األقصى لتسهيل التسوية الشاملة،ذات القيمة الكبيرة
 مليون ريال1  مليون ريال إلى0.25 للشيكات ذات القيمة الكبيرة من
 أحد مفاتيح متطلبات األداء السلس لنظام.2019  يوليو1 اعتباراً من
.املدفوعات والتسوية هو توافر سيولة كافية مع املشاركني
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During the clearing and settlement process, it is
possible that liquidity position turns negative, in which
case QCB makes available the necessary credit on an intraday basis. The daily aggregate intraday credit provided to
banks remained very low compared to the total amount
settled in the system for most of the days indicating
that the clearing and settlement system did not face any
liquidity stress during the year. The intra-day credit (IDC)
extended to the banks gets reversed automatically during
the clearing window when the banks receive incoming
payments. However, at the end of the clearing window,
some banks still may have a shortfall in their settlement
account. QCB used to provide liquidity facility by way of
an overnight credit facility ‘Auto loans’ at a fixed interest
rate to the concerned banks to square of their end-of-day
position. Aligning with the international best practices, the
QCB has discontinued the ‘Auto loans’ facility with effect
from 1st July 2019. An extended window of 30 minutes
from the close of business hours of payment system is
given to the banks to meet the shortfall in their settlement
accounts. These measures have resulted in better clearing
liquidity management and enhanced market discipline.
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 من املمكن أن يتحول مركز،خــال عملية املقاصة والتسوية
 وفي هذه احلالة يوفر مصرف قطر املركزي،السيولة إلى سلبي
 وظل االئتمان اليومي اإلجمالي.االئتمان الالزم على أساس يومي
املقدم للبنوك منخفضاً جداً مقارنة بإجمالي املبلغ املستقر في النظام
ملعظم األيــام مما يشير إلى أن نظام املقاصة والتسوية لم يواجه
 ويتم عكس االئتمان الداخلي.أية ضغوط على السيولة خالل العام
املمنوح للبنوك تلقائياً أثناء فترة املقاصة عندما تتلقى البنوك
 قد تظل بعض، في نهاية فترة املقاصة، ومع ذلك.املدفوعات الواردة
 وقد كان.البنوك تعاني من نقص في حساب التسوية اخلاص بها
مصرف قطر املركزي يقدم للبنوك املعنية تسهيالت سيولة من خالل
قروض تلقائية لليلة واحدة بسعر فائدة ثابت لتغطية مركزها في
 أوقف مصرف، ومتاشياً مع أفضل املمارسات الدولية.نهاية اليوم
.2019  يوليو1 قطر املركزي تسهيالت القروض التلقائية اعتباراً من
 دقيقة من وقت انتهاء ساعات30 ومنح البنوك نافذة ممتدة ملدة
العمل بنظام الدفع لتغطية العجز في حسابات التسوية اخلاصة بها
 وقد أدت هذه اإلجراءات إلى حتسن إدارة السيولة وتعزيز انضباط.
.السوق
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In the middle of the year 2019, QCB has witnessed a
restructuring of the information security function and has
commissioned a new independent centralized information
security department that looks after all the financial sector
security posture including QCB. The independent nature
of the function makes it more effective in designing the
information security strategy of the QCB. The oversight
of the risks related to the use of technologies shifted to
the new department providing the function with two layer
responsibilities: one looking at protecting QCB environment
and assets and the other overseeing the cyber security
practice of the entire financial sector.

 شهد مصرف قطر املركزي إعادة هيكلة،2019 في منتصف العام
 ومت إنشاء إدارة أمن معلومات مركزية مستقلة،وظيفة أمن املعلومات
 مبا في ذلك،جديدة تتولى رعاية جميع أوضاع أمن القطاع املالي
 والطبيعة املستقلة لهذه اإلدارة جتعلها أكثر.مصرف قطر املركزي
.فعالية في تصميم استراتيجية أمن املعلومات ملصرف قطر املركزي
وبذا انتقل اإلشراف على املخاطر املتعلقة باستخدام التقنيات إلى
اإلدارة اجلديدة والتي متارس مسؤولياتها من خالل قسمني أحدهما
 واألخر يشرف،يبحث في حماية بيئة وأصول مصرف قطر املركزي
.على ممارسة األمن السيبراني للقطاع املالي بأكمله

The department operates two key sections in order to
support a new security program. One section is dedicated
to the overall supervision and development of the security
strategy required to support the security program. This
includes the development of the set of policies and
risk management framework, as well as managing the
governance of information security. The other section
would work at monitoring and responding to cyber-attacks,
cyber threats and incident, but also anticipate on future
threats and threat actors, developing in the form of a
security assurance section.

.وتشغل اإلدارة قسمني رئيسيني لدعم برنامج أمني جديد
أحدهما مخصص لإلشراف العام وتطوير االستراتيجية األمنية
 وهذا يشمل تطوير مجموعة من.املطلوبة لدعم البرنامج األمني
 باإلضافة إلى إدارة حوكمة أمن،السياسات وإطــار إدارة املخاطر
 فــي حــن يعمل القسم األخــر على مراقبة الهجمات،املعلومات
ً ولكنه سيتوقع أيضا،والتهديدات واحلوادث السيبرانية والرد عليها
 والتي،التهديدات املستقبلية واجلهات الفاعلة في مجال التهديد
.ستتطور في شكل قسم ضمان أمني

Development of the Governance
Framework

التطور في إطار الحوكمة

The creation of the new Information Security
department has allowed for reviewing the current state
of information security practice at Qatar Central Bank
and identify the areas of development. Therefore the key
strategic objectives of the department have been to quickly
identify the weaknesses and roll-out a plan, implement
measures to identify and monitor cyber security threat and
engage the QCB stakeholders internally and at the sector
level to support the overall strategic objectives of QCB

سمح إنشاء إدارة أمن املعلومات اجلديدة مبراجعة الوضع احلالي
ملمارسات أمن املعلومات في مصرف قطر املركزي وحتديد مجاالت
 كانت األهــداف االستراتيجية الرئيسية لــإدارة، ولذلك.التطوير
هي حتديد نقاط الضعف بشكل سريع باإلضافة إلى إعداد خطة
 وإشراك،مع تنفيذ تدابير لتحديد ورصد تهديد األمن السيبراني
أصحاب املصلحة في مصرف قطر املركزي داخلياً وعلى مستوى
. لدعم األهداف االستراتيجية الشاملة للمصرف،القطاع

The strategic objectives have been translated into
the design of the Information Security Governance
Framework which encompasses the definition of the
security program with the related security objectives, the

تُرجمت األهــداف االستراتيجية إلى تصميم إطار حوكمة أمن
 والذي يشمل تعريف للبرنامج األمني مع األهداف األمنية،معلومات
 وحتديد املخاطر الرئيسية، ممارسات احلوكمة املطلوبة،ذات الصلة
 إن النهج في إدارة.التي يجب على مصرف قطر املركزي التعامل معها
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required governance practice and the identification of the
key risks that QCB has to deal with. The approach in the
IS risk management is of two-fold: understanding QCB IS
posture, strength and weaknesses and defining the IS Risk
Management framework with the dedicated risk register.

 فهم مصرف قطر املركزي ملوقف،مخاطر أمن املعلومات له شقني
 وحتديد إطار إدارة مخاطر أمن املعلومات مع،نقاط القوة والضعف
.املخاطر املسجلة

The main threat actors targeting QCB are multiple and
can pose serious risks if not identified early and mitigated
with the proper set of measures. Therefore the Information
Security Governance Framework has identified the threat
actors and risks by some of the risks such as theft or leakage
of data, disruption of the infrastructure and operations,
sabotage, hacking are amongst the common risks driven by
hacktivists, hackers, rogue states or cybercrime syndicates.
The program includes the development of a new set of
policies that incorporate the new state of security and the
threat landscape. On the technology side, a new set of
security standards are developed in order to cater for the
technology risks directly.

إن اجلــهــات الفاعلة الرئيسية التي تستهدف مصرف قطر
املركزي متعددة وميكن أن تشكل مخاطر خطيرة إذا لم يتم حتديدها
، لذلك.في وقــت مبكر وتخفيفها مع مجموعة التدابير املناسبة
 اجلهات الفاعلة واملخاطر،حدد إطار عمل حوكمة أمن املعلومات
 وتعطيل البنية،املهددة ببعض املخاطر مثل سرقة أو تسرب البيانات
 من بني املخاطر الشائعة، والقرصنة، والتخريب،التحتية والعمليات
.التي يدفعها املتسللون والدول املارقة أو نقابات اجلرائم اإللكترونية
ويتضمن البرنامج تطوير مجموعة جديدة من السياسات التي تتضمن
 مت، ومن ناحية التكنولوجيا.احلالة األمنية اجلديدة ومشهد التهديد
تطوير مجموعة جديدة من املعايير األمنية من أجل تلبية مخاطر
.التكنولوجيا بشكل مباشر

As QCB is operating a critical infrastructure, the
information security program ensures that the critical
assets are identified and classified properly. These critical
assets are supported by a set of specific security controls
defined in the various QCB Information Security standards.
The central bank is operating independently in its capacity
as a regulator and advisor, hence it defines the rules and
requirements that it requires to ensure the stability of the
entire financial sector.

مبا أن مصرف قطر املركزي يقوم بتشغيل بنية حتتية بالغة
 فإن برنامج أمن املعلومات يضمن حتديد األصول املهمة،األهمية
 هذه األصول املهمة مدعومة مبجموعة من.وتصنيفها بشكل صحيح
 يعمل.الضوابط األمنية احملددة في مختلف معايير أمن املعلومات
 وبالتالي،ًاملصرف املركزي بشكل مستقل بصفته منظماً ومستشارا
فهو يحدد القواعد واملتطلبات التي يتطلبها لضمان استقرار القطاع
.املالي بأكمله

Information Security for the Financial
Sector
The oversight of the financial sector is one of the
key functions of a central bank, this includes also the
information and cyber security domain. From the previous
year, the oversight towards cyber risks has increased
substantially. Indeed the information security department
has developed new tools to support the practice as well
as enhanced the existing ones. It is a well-known fact
now that the financial sector, mainly the banks, is a prime
target from hackers and digital fraudsters as it has always
been and will be. Indeed a potential access to the financial
information and money is ultimately, what these threat
actors are seeking to get.
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أمن المعلومات للقطاع المالي
تعد الرقابة على القطاع املالي إحدى الوظائف الرئيسية للمصرف
 وقد. وهذا يشمل أيضاً مجال املعلومات واألمن السيبراني،املركزي
. الرقابة على مخاطر اإلنترنت زيادة كبيرة،ازدادت منذ العام السابق
وبالفعل فقد طور قسم أمن املعلومات أدوات جديدة لدعم املمارسة
، ومــن املــعــروف اآلن أن القطاع املالي.وتعزيز األدوات املــوجــودة
 هو هدف رئيسي للمتسللني واحملتالني الرقميني كما،وخاصة البنوك
 والواقع أن الوصول احملتمل إلى املعلومات. وسيظل كذلك،ًكان دائما
املالية واألموال هو في نهاية املطاف ما يسعى هؤالء الفاعلون من
.التهديد إلى احلصول عليه
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The QCB Information Security department is constantly
supporting the actors of the financial sector and meeting
with the financial sector stakeholders regularly as part of
the regulatory oversight activities. Therefore the Banking
Security Group meeting is taking place on quarterly basis
and considered as a platform to devise new regulatory
developments, to enable a reporting on cyber security
activities, to monitoring cyber security threats and events
but also helps in defining new initiatives together with the
financial sector.

يدعم قسم أمن املعلومات في مصرف قطر املركزي باستمرار
اجلهات الفاعلة في القطاع املالي ويجتمع مع اجلهات املعنية في هذا
 يُعقد، لذلك.القطاع بانتظام كجزء من أنشطة الرقابة التنظيمية
 وهو عبارة،اجتماع مجموعة األمن املصرفي على أساس ربع سنوي
 لتمكني إعداد تقارير،عن منصة البتكار تطويرات تنظيمية جديدة
 لرصد التهديدات واألحداث املتعلقة،عن أنشطة األمن السيبراني
 ولكنه يساعد أيضاً في حتديد املبادرات اجلديدة،باألمن السيبراني
.جنباً إلى جنب مع القطاع املالي

The QCB Information Security team collects some key
risk indicators in order to provide the exact state of the
on-going cyber threat activities. Indeed the data collected
shows that the banks are heavily targeted across the 3
layers of their IT environment (Application, System and
Network). While the results showed that the majority of
the attacks were targeting the end-users via the application
layer (51%), the infrastructure-layer showed a great
interest from attackers (44%). Attempts to breach systems
directly are representing only with a 5% ratio of activities
out of an overall approximate 150 Million security events
recorded by the banking sector. The statistics showed
a clear correlation with the active phishing campaigns
seen across the year that were increasing from quarter to
quarter as well, but also threat actors as rogue states were
attempting to destabilize the banking infrastructure. The
analysis per layer showed that the same trend of attacks
was ramping up between Q1 to Q2 of 2019 and then finally
was doubling the attacking efforts between Q3 and Q4. The
last quarter always seemed to be the most concentrated
period for cyber-attacks.

ويقوم فريق أمن املعلومات مبصرف قطر املركزي بجمع بعض
مؤشرات املخاطر الرئيسية من أجل توفير احلالة الدقيقة ألنشطة
 تُظهر البيانات التي مت، وفي الواقع.التهديد السيبراني اجلارية
جمعها أن البنوك مستهدفة بشكل كبير عبر ثالث طبقات من بيئة
.) والشبكة، والنظام،تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بها هي (التطبيق
بينما أظهرت النتائج أن غالبية الهجمات كانت تستهدف املستخدمني
 وأظهرت طبقة البنية التحتية.)٪51( النهائيني عبر طبقة التطبيق
 ومتثل محاوالت خرق األنظمة.)٪44( اهتماماً كبيراً من املهاجمني
 مليون150  من األنشطة من إجمالي٪5 بشكل مباشر فقط ما نسبته
 وتُظهر اإلحصائيات.حدث أمني تقريباً سجلها القطاع املصرفي
ارتباطاً واضحاً بحمالت التصيد النشط التي شوهدت على مدار
ً ولكنها تهدد أيضا،ًالعام والتي كانت تتزايد من ربع إلى ربع أيضا
اجلهات الفاعلة حيث كانت الدول املارقة حتاول زعزعة استقرار
 وأظهر التحليل لكل طبقة أن االجتاه نفسه.البنية التحتية املصرفية
،2019 للهجمات كان يتصاعد بني الربع األول والربع الثاني من عام
.ثم تضاعف في النهاية جهود الهجوم بني الربع الثالث والربع الرابع
.وكان الربع األخير دائماً هو الفترة األكثر تركيزاً للهجمات اإللكترونية

Chart (10-1)
Risk Events Distribution Ratio
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On the regulatory side, the QCB Information Security
Department is introducing a new set of supporting
documentations for the existing Technology Risk
regulation. This includes a Secure Outsourcing Instructions
for managing 3rd party risks as well as a soon to be
issued Cloud Security Instructions. On the current state
of compliance, the self-assessment tool created by the
team has given QCB with a rapid update on the progress to
compliance towards the QCB Technology Risk regulation.
The latter contains all the fundamental requirements
and is reviewed gradually with the emergence of new
technologies and practices. Indeed banks are large
consumers of advanced information technologies as they
are always keen to advance their technology roadmap in
order to increase the efficiency and speed of operations
for the benefits of the customers. It is important for QCB to
keep up with the technological advancement and the risks
related to these new technologies.

 يقدم قسم أمــن املعلومات مبصرف،على اجلانب التنظيمي
قطر املركزي مجموعة جديدة من الوثائق الداعمة لتنظيم مخاطر
 وهــذا يشمل تعليمات االستعانة مبصادر.التكنولوجيا احلالية
 باإلضافة إلى تعليمات،خارجية آمنة إلدارة مخاطر الطرف الثالث
 فيما يتعلق باحلالة.ًاألمــان السحابي التي سيتم إصدارها قريبا
 أعطت أداة التقييم الذاتي التي أنشأها الفريق،احلالية لالمتثال
ملصرف قطر املركزي حتديثاً سريعاً للتقدم احملرز نحو االمتثال جتاه
 والذي يحتوي على،تنظيم مخاطر تكنولوجيا مصرف قطر املركزي
 ويتم مراجعته تدريجياً مع ظهور تقنيات،جميع املتطلبات األساسية
 والواقع أن البنوك هي مستهلك كبير لتقنيات.وممارسات جديدة
املعلومات املتقدمة ألنها حريصة دائماً على تطوير خارطة طريق
.التكنولوجيا من أجل زيادة كفاءة وسرعة العمليات لصالح العمالء

The QCB Information Security Department is also
developing a new set of requirements that will cater for
the new Fintech domain and related new entrants to the
market. Indeed as QCB is launching a Fintech sandbox,
the QCB IS Department has heavily contributed to the
approach, design and strategy while preparing also specific
regulatory contextual requirements. Whether it is with the
use of Artificial Intelligence, Blockchain, APIs or other
sensing networks, QCB is integrating the core technologies
into the security regulatory landscape.

وم ــن املــهــم بالنسبة ملــصــرف قــطــر املــركــزي مــواكــبــة التقدم
 كما تعمل.التكنولوجي واملخاطر املتعلقة بهذه التقنيات اجلديدة
إدارة أمن املعلومات في املصرف املركزي على تطوير مجموعة جديدة
من املتطلبات التي ستلبي مجال التقنيات املالية اجلديدة والداخلني
 بينما يطلق مصرف قطر، وفي الواقع.اجلــدد املرتبطني بالسوق
 ساهم قسم أمن املعلومات،املركزي صندوق حماية التقنيات املالية
 بينما يعد،باملصرف بشكل كبير في النهج والتصميم واالستراتيجية
 سواء كان ذلك باستخدام.أيضاً متطلبات سياقية تنظيمية محددة
الذكاء االصطناعي أو البلوك تشني أو واجهات برمجة التطبيقات
 يقوم مصرف قطر املركزي بدمج،أو شبكات االستشعار األخــرى
.التقنيات األساسية في املشهد التنظيمي لألمان

In 2019, QCB ISD has also defined the Information
Security Inspection process that has already been applied
fully to an entity of the sector and which provides a
comprehensive overview of the security posture of the
entity. Also the QCB ISD released the Insurance Sector
Technology risk regulation which will follow the same
process as for the banking sector.

 قام قسم أمن املعلومات أيضاً بتحديد عملية،2019 في عام
فحص أمن املعلومات التي مت تطبيقها بشكل كامل على كيان من
 كما. ويقدم نظرة عامة شاملة عن الوضع األمني للكيان،القطاع
أصدر مصرف قطر املركزي (إدارة أمن املعلومات) الئحة مخاطر
تكنولوجيا قطاع التأمني التي ستتبع نفس العملية التي يتبعها القطاع
.املصرفي

Forty Third Annual Report 2019

2019 التقرير السنوي الثالث و األربعون

116

QCB Information Security

Evolving Threats and Trends

أمن معلومات مصرف قطر المركزي

تطور التهديدات واالتجاهات

As cyberattacks become more sophisticated and
targeted nowadays, it has become crucial to adapt and
detect such threats in a proactive manner. The information
Security department has developed proactive measures
and plans in alignment with QCB’s strategic objectives
in order to detect trends and potential threats. Detection
of such trends is very important to prevent actual attacks
and consequently avoiding costly reactive actions and
subsequent cleanup measures.

ًنظ ًرا ألن الهجمات اإللكترونية أصبحت أكثر تعقيداً واستهدافا
 فقد أصبح من الضروري تكييف هذه التهديدات،في الوقت احلاضر
 ولقد طور قسم أمن املعلومات إجراءات.واكتشافها بطريقة استباقية
وخطط استباقية تتماشى مع األهداف االستراتيجية ملصرف قطر
 ويعد. من أجل اكتشاف االجتاهات والتهديدات احملتملة،املركزي
،اكتشاف هذه االجتاهات أمــراً مهماً للغاية ملنع الهجمات الفعلية
وبالتالي جتنب اإلج ــراءات التفاعلية املكلفة وإج ــراءات اإلصــاح
.الالحقة

One main strategy that the Information Security
department utilizing is that, consequently monitoring
and analyzing security feeds, which provide up-to-date
information on current or potential security attacks that
could pose business risk on our environment.

إحــدى االستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها إدارة أمن
املعلومات هي املراقبة املتتابعة وحتليل املدخالت األمنية التي توفر
 والتي،أحدث املعلومات عن الهجمات األمنية احلالية أو احملتملة
.ميكن أن تشكل مخاطر تشغيلية على بيئتنا

In addition to the security feeds, strategic collaborations
have been established with key entities in the country such
as the Ministry of Interior and QCERT to have a broader
view of all surrounding threats from different perspectives
and sources of information. Furthermore, raising the
capabilities of security resources is one of our core
objectives which is utilized to advance the ability to detect
trends and spot threats.

 مت إنشاء تعاون استراتيجي مع،باإلضافة إلى املدخالت األمنية
الكيانات الرئيسية في الدولة مثل وزارة الداخلية ومركز قطر الوطني
ألمن املعلومات للحصول على رؤية أوسع جلميع التهديدات احمليطة
 يعد رفع، عالوة على ذلك.من وجهات نظر ومصادر معلومات مختلفة
قدرات املوارد األمنية أحد أهدافنا األساسية التي يتم استخدامها
.لتعزيز القدرة على اكتشاف االجتاهات وحتديد التهديدات

Security Monitoring and Incident Response

مراقبة األمن واالستجابة للحوادث

In conjunction with the proactive measures and
the implemented strategies, the Information Security
department has been working to improve and build upon
the monitoring systems and capabilities in QCB and
develop more robust strategies and plans for responding
to threats. Therefore, several projects have been approved
and initiated to accomplish those objectives.

 تعمل،بالتزامن مع التدابير واالستراتيجيات االستباقية املنفذة
إدارة أمن املعلومات على حتسني وبناء أنظمة املراقبة والقدرات
 وتطوير استراتيجيات وخطط أكثر قوة،في مصرف قطر املركزي
 متت املوافقة على العديد من املشاريع، لذا.لالستجابة للتهديدات
.والشروع فيها لتحقيق هذه األهداف

One critical project that will significantly improve the
monitoring capabilities is the Security Operations Centre,
known as SOC, that will enable a vastly wider monitoring
parameter by extending our visibility to the banking sector,
and eventually all of the financial landscape in Qatar. This
dedicated security monitoring unit will have an advantage

أحد املشاريع احلاسمة التي ستحسن بشكل كبير قدرات املراقبة
 والذي سيسمح مبراقبة أوسع بكثير من،هو مركز العمليات األمنية
 وفي النهاية كل املشهد،خالل توسيع نطاق رؤيتنا للقطاع املصرفي
 وسوف تتمتع وحدة املراقبة األمنية املخصصة هذه.املالي في قطر
مبيزة على اإلعــداد املعزول احلالي لوحدات املراقبة الفردية عبر
 حيث ستؤدي الرؤية املتكاملة بالتالي إلى،جميع الكيانات في القطاع
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QCB Information Security

أمن معلومات مصرف قطر المركزي

over the current isolated setup of individual monitoring
units across all entities in the sector where the integrated
visibility will consequently empower our security posture
by significantly decreasing the response time to attacks
and giving up-to-date access to vital information for all
entities.

متكني وضعنا األمني من خالل تقليل وقت االستجابة بشكل كبير
.للهجمات ومنح وصول حديث إلى املعلومات احليوية جلميع الكيانات

In addition, the earlier established collaboration with
MOI and QCERT has been utilized to share and get the
latest advisories and patching recommendations generated
by Information security department. This has facilitated
the efforts of the incident response team by effectively
utilizing the collaboration mechanism for sharing such
critical information to act upon and minimize the potential
impact of any threat.

ً مت استخدام التعاون الذي مت إنشاؤه سابقا،باإلضافة إلى ذلك
مع وزارة الداخلية ومركز قطر الوطني ألمن املعلومات للمشاركة
واحلصول على أحدث النصائح وتوصيات التصحيح التي مت إنشاؤها
 وقد سهل ذلك جهود فريق االستجابة.بواسطة قسم أمن املعلومات
للحوادث من خــال االستخدام الفعال آللية التعاون لتبادل هذه
. وتقليل التأثير احملتمل ألي تهديد،املعلومات املهمة للعمل على

Additionally, an incident response plan has been
developed to improve our response and actions taken
towards attacks, increasing the effectiveness of such
measures and utilizing the previously mentioned
collaboration for sharing attacks and threats information.
Responding to security incidents has enabled the
Information Security Department to discover new threats
and share them with the authorities and the financial
sector allowing a more robust response to cybersecurity
threats on a broader scale.

 مت تطوير خطة االستجابة للحوادث لتحسني،باإلضافة إلى ذلك
 وزيــادة فعالية هذه،استجابتنا واإلجــراءات املتخذة جتاه الهجمات
التدابير واستخدام التعاون املذكور سابقاً ملشاركة معلومات الهجمات
 ومكنت االستجابة للحوادث األمنية إدارة أمن املعلومات.والتهديدات
 ومشاركتها مع السلطات والقطاع،من اكتشاف تهديدات جديدة
املالي مما سمح باستجابة أقوى لتهديدات األمن السيبراني على
.نطاق واسع
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Financial Statement of QCB

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

Introduction

مقدمة

The financial statement of QCB reflects its role in
the economy while pursuing its assigned functions. The
statement provides the key monetary developments during
the year and their impact on QCB’s assets and liabilities,
which at the end of 2019 stood as at QR 233.1 billion,
almost the same as at the end of 2018.

يعكس البيان املالي ملصرف قطر املركزي دوره في االقتصاد
 ويقدم البيان التطورات النقدية.أثناء قيامه بالوظائف املسندة إليه
الرئيسية خالل العام وتأثيرها على موجودات ومطلوبات مصرف
 مليار233.1  ما قيمته2019  والتي بلغت في نهاية عام،قطر املركزي
.2018  وهي نفس القيمة تقريباً في نهاية عام،ريال

The remainder of this chapter briefly describes some
of the important developments in the assets and liabilities
of QCB during 2019 and how they got reflected in the
international reserves (assets) of QCB and on reserve
money (liabilities).

ويصف اجلزء املتبقي من هذا الفصل بإيجاز بعض التطورات
املهمة في موجودات ومطلوبات مصرف قطر املركزي خالل عام
 وكيف انعكست في االحتياطيات (املوجودات) الدولية ملصرف2019
.)قطر املركزي وفي األموال االحتياطية (املطلوبات

Table (11-1)
Financial Statement of Qatar Central Bank

)1-11( جدول رقم
البيان المالي لمصرف قطر المركزي

QR Million مليون ريال قطري

Item

2017

2018

2019

Change التغير
(2018/2017)

القيمة

%

Value

Change التغير
(2019/2018)

القيمة

%

Value

البيان

Balances with Foreign Banks

33,794

49,062

54,653

15,268

45.2

5,591

11.4

األرصدة لدى البنوك األجنبية

Foreign Securities

14,167

54,818

80,267

40,651

286.9

25,449

46.4

األوراق املالية األجنبية

SDR Holding

1,415

1,387

1,387

-27

-1.9

0

0.0

ودائع حقوق السحب اخلاصة

Gold

4,528

4,676

7,486

147

3.3

2,810

60.1

الذهب

Balances with Local Banks

110,461

80,194

65,311

-30,267

-27.4

-14,883

-18.6

األرصدة لدى البنوك احمللية

Unclassified Assets

24,042

42,891

24,033

18,849

78.4

-18,858

-44.0

موجودات غير مصنفة

Assets = Liabilities

188,406

233,027

233,136

44,621

23.7

109

0.0

املوجودات = املطلوبات

Currency Issued

16,540

16,216

16,404

-324

-2.0

189

1.2

النقد املصدر

312

671

349

359

114.9

-321

-47.9

Capital and Reserves

52,032

143,246

147,311

91,215

175.3

4,065

2.8

رأس املال واالحتياطيات

Required Reserves

35,954

36,042

37,448

88

0.2

1,406

3.9

االحتياطي اإللزامي

Deposits of Local Banks:

10,278

30,609

18,205

20,331

197.8

-12,404

-40.5

:ودائع البنوك احمللية

Excess Reserves

4,992

7,664

4,987

2,672

53.5

-2,677

-34.9

االحتياطيات الفائضة

Others

5,287

22,945

13,218

17,659

334.0

-9,727

-42.4

أخرى

73,292

6,244

13,418

-67,048

-91.5

7,174

114.9

Due to Government

Unclassified Liabilities
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Financial Statement of QCB

Assets

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

جانب الموجودات

As mentioned above, the total assets of QCB at the end
of 2019 remained almost unchanged at QR 233.1 billion
from that of QR 233.0 billion at the end of 2018 (Table 11-1).
There was substantial accumulation of net foreign assets
during 2019, although at a much slower pace than during
2018. A major portion of these net foreign assets was
deployed in the form of investment in foreign securities,
which increased by 46.4% to QR 80.3 billion at the end
of 2019 as compared with an increase of 286.9% during
2018. As a result, they constituted the largest component
of QCB’s assets at the end of 2019 at 34.4%, rising from
23.5% as the second largest component at the end of 2018.

 ظل إجمالي موجودات املصرف في نهاية،وكما مت إيضاحه أعاله
233.0  مليار ريال من233.1  دون تغيير تقري ًبا عند2019 عام
ً وكان هناك تراكما.)1-١١  (اجلدول2018 مليار ريال في نهاية عام
 وإن كان بوتيرة،2019 جوهرياً لصافي املوجودات األجنبية خالل عام
 وقد مت استخدام جزء كبير من هذه.2018 أبطأ بكثير من عام
،املوجودات األجنبية في شكل استثمار في األوراق املالية األجنبية
2019  في نهاية عام٪46.4  مليار ريال بنسبة80.3 التي ارتفعت إلى
، ونتيجة لذلك.2018  في نهاية عام٪286.9 مقارنة بزيادة نسبتها
شكلت أكبر مكون في موجودات مصرف قطر املركزي في نهاية عام
 كثاني أكبر مكون في نهاية٪23.5  مرتفع ًة من،٪34.4  بنسبة2019
2018 عام

QCB’s balances with foreign banks also increased, but
at much lower rate of 11.4% to QR 54.7 billion at the end
of 2019 from QR 49.1 billion at the end of 2018.

كما ارتفعت أرصدة مصرف قطر املركزي مع البنوك األجنبية
 مليار ريال في نهاية54.7  إلى٪11.4 ولكن مبعدل أقل بكثير بنسبة
.2018  مليار ريال في نهاية عام49.1  من2019 عام

However, during the same period, the value of
investment in gold rose sharply by 60.1% to QR 7.5 billion
from QR 4.7 billion. On the other hand, SDR deposits stayed
unchanged at QR 1.39 billion.

وبالرغم إنــه خــال نفس الفترة ارتفعت قيمة االستثمار في
 مليار4.7  مليار ريال من7.5  إلى٪60.1 الذهب بشكل حاد بنسبة
 ظلت ودائع حقوق السحب اخلاصة دون تغيير، من ناحية أخرى.ريال
. مليار ريال1.39 عند

By contrast, the domestic assets in the form of balances
with local banks during 2019 further contracted from the
sharp contraction witnessed during 2018. These balances
declined by 18.6% to QR 65.3 billion at the end of 2019 from
QR 80.2 billion at the end of 2018. As a result, they formed
the second largest component of QCB’s assets at the end of
2019 (28.0%) in contrast to the largest component (34.4%)
at the end of 2018.

 استمر انكماش املوجودات احمللية في،وعلى النقيض من ذلك
 بعد االنكماش احلاد2019 شكل أرصدة مع البنوك احمللية خالل
٪18.6  فقد انخفضت هذه األرصدة بنسبة.2018 الذي شهده عام
 مليار ريال في80.2  من2019  مليار ريال في نهاية عام65.3 إلى
 شكلت ثاني أكبر مكون في موجودات، ونتيجة لذلك.2018 نهاية عام
) بعد أن كانت٪28.0( 2019 مصرف قطر املركزي في نهاية عام
.2018 ) في نهاية عام٪34.4( تشكل أكبر مكون

Other domestic assets decreased markedly by 44.0% to
QR 24.0 billion at the end of 2019, in contrast to a growth
of 78.4% during 2018.

وانخفضت املــوجــودات احمللية األخــرى بشكل ملحوظ بنسبة
 على النقيض من،2019  مليار ريال في نهاية عام24.0  إلى٪44.0
.2018  خالل عام٪78.4 منوها بنسبة

With accumulation of significant foreign exchange
reserves by QCB during 2019, the international reserve
adequacy indictors at the end of 2019 improved further
from the already comfortable level at the end of 2018. The
international reserve to currency issued ratio of 879.7% at
the end of 2019 was almost about nine times the stipulated
minimum of 100% in the QCB Law (Table 11-2)1.

ومع تراكم احتياطيات النقد األجنبي الكبيرة من قبل مصرف
 حتسنت مؤشرات كفاية االحتياطيات،2019 قطر املركزي خالل عام
 أكثر من املستوى املريح بالفعل في نهاية2019 الدولية في نهاية عام
 وبلغت نسبة االحتياطيات الدولية إلى النقد املصدر.2018 عام
 أي حوالي تسعة أضعاف احلد،2019  في نهاية عام٪879.7 نحو
 في قانون مصرف قطر املركزي٪100 األدنى املنصوص عليه بنسبة
1
)2-١١ (اجلدول

1
These reserves do not represent the international reserves of the State of Qatar, but they represent only a
small part of them to meet the currency issued on one hand (the law stipulates that these reserves should
not be less than 100% of the currency issued), and to manage the banks purchasing of the dollar within the
exchange rate policy followed by QCB, as well as for monetary policy purposes.
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)Table (11-2
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

جدول رقم ()٢-١١
مؤشرات كفاية االحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي
مليون ريال قطري QR Million

البيان
االحتياطيات الدولية (صافي)
النقد املصدر
القاعدة النقدية (م).

2019

2018

2017

2016

2015

Item

144,304

110,496

53,903

115,132

135,164

)QCB’s International Reserves (Net

16,404

16,216

16,540

16,184

14,985

Currency Issued

72,057

82,866

62,771

54,988

48,662

)Monetary Base (M0

نسبة تغطية االحتياطيات إلى:

Reserves Coverage Ratio of:

النقد املصدر ()%

879.7

681.4

325.9

711.4

902.0

)Currency Issued (%

القاعدة النقدية ()%

200.3

133.3

85.9

209.4

277.8

)Monetary Base (%

جانب المطلوبات

Liabilities Side

تتكون مطلوبات مصرف قطر املركزي بشكل رئيسي من رأس املال
واالحتياطيات ،وأرصدة البنوك احمللية لدى املصرف في شكل إجمالي
االحتياطيات (االحتياطي اإللزامي ،باإلضافة إلى فائض االحتياطيات)،
وودائع سوق النقد القطري ،والنقد املصدر .ومن هذه املطلوبات ،تتكون
املطلوبات النقدية من النقد املصدر ،وأرصدة االحتياطيات اإلجمالية
للبنوك احمللية مع ودائع املصرف املركزي ،والسوق النقدي ،والتي تُسمى
معاً األموال عالية القوة أو النقود االحتياطية أو القاعدة النقدية (م).
(اجلدول .)3 - 11

The liabilities of QCB mainly consist of capital and
reserves, domestic banks’ balances with QCB in the form
of total reserves (required reserve plus excess reserves),
QMR deposits and currency issued. Of these liabilities,
monetary liabilities consist of currency issued, domestic
banks’ total reserve balances with QCB and QMR deposits,
which together are called high-powered money, reserve
money or monetary base (M0) (Table 11-3).

)Table (11-3
Components of Reserve Money

جدول رقم ()3-١١
مكونات النقود االحتياطية
مليون ريال قطري QR Million

التغير
البيان

Change

الرصيد القائم بنهاية
ديسمبر 2019

%

القيمة Value

)(2019/2018

)(2019/2018

Outstanding as at endDecember 2019

( )1النقد املصدر

1.2

188.6

16,404.3

(1 ) Currency Issued

( )2إجمالي االحتياطيات

-2.9

-1,270.4

42,435.2

(2) Total Reserves

أ .االحتياطي اإللزامي

3.9

1,406.1

37,448.0

a. Required Reserves

-34.9

-2,676.5

4,987.2

b. Excess Reserves

( )3أخرى

-42.4

-9,727.3

13,217.8

(3) Others

النقود االحتياطية ()3+2+1

-13.0

-10,809.0

72,057.4

)M0 (1+2+3

ب .االحتياطيات الفائضة

التقرير السنوي الثالث و األربعون ٢٠١٩

Item

Forty Third Annual Report 2019

125

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

خالل عام  ،2019تراجعت أرصدة النقود االحتياطية بنسبة
 ٪13إلى  72مليار ريال في نهاية العام من  82.9مليار ريال في
نهاية عام  .2018وعلى أساس شهري ،انكمش النمو في النقود
االحتياطية في ثمانية أشهر من عام  ،2019هي يناير ،فبراير،
مايو ،يونيو ،يوليو ،أغسطس ،سبتمبر ونوفمبر .وفي األشهر األربعة
املتبقية ،زادت ،ولكن بشكل رئيسي فقط خالل مارس-أبريل مما
أدى إلى انكماش كبير في النقود االحتياطية خالل ( 2019شكل
.)1-١١

شكل ()١-11
معدالت نمو النقود االحتياطية
(على أساس سنوي)

مت احتساب االنكماش في النقود االحتياطية خالل عام 2019
بالكامل من خالل انخفاض السيولة األولية ،أي صافي ودائع سوق
النقد القطري ،باإلضافة إلى األرصدة االحتياطية الزائدة للبنوك
لدى مصرف قطر املركزي ،والتي حدثت في الغالب في النصف
الثاني من عام  .2019وانخفض صافي ودائع السوق النقد القطري
بنسبة  ٪42.4إلى  13.2مليار ريال بنهاية عام  2019من 22.9
مليار ريــال بنهاية عام  .2018من ناحية أخــرى ،انخفض فائض
احتياطي البنوك بنسبة  ٪34.9إلــى  5.0مليارات ريــال بنهاية
عام  2019من  7.7مليار ريال بنهاية عام  .2018ومنا االحتياطي
اإللزامي بنسبة  ٪3.9إلى  37.4مليار ريال ،مع منو إجمالي ودائع
البنوك .وباملقابل منا النقد املصدر بنسبة  ٪1.2إلى  16.4مليار
ريال من  16.2مليار ريال خالل نفس الفترة (اجلدول .)3-١١
وكــان االنكماش في النقود االحتياطية مدفوعاً باالنخفاض
في صافي املوجودات احمللية بصورة أكبر من الزيادة في صافي
املــوجــودات األجنبية .وانخفض صافي املــوجــودات احمللية مببلغ
 44.6مليار ريال خالل عام  .2019وعلى النقيض من ذلك ،زاد
صافي املوجودات األجنبية مبقدار  33.8مليار ريــال ،حيث كان
هناك صافي تدفقات رأسمالية ،وسجل ميزان املدفوعات فوائض
في كل من احلساب اجلاري واحلساب الرأسمالي واملالي (الشكل
.)2-١١
126

التقرير السنوي الثالث و األربعون 2019

Financial Statement of QCB

During 2019, reserve money declined by 13.0% to
QR 72.0 billion at the end of 2019 from QR 82.9 billion at
the end of 2018. On a month-on-month basis, growth in
reserve money contracted in eight months of 2019 viz.,
January, February, May, June, July, August, September
and November. In the remaining four months it increased,
but mainly during March-April only which thereby led to
the significant contraction in reserve money during 2019
(Chart 11-1).

)Chart (11-1
Money Reserve Growth Rates
)(on an Annualized Basis

The contraction in reserve money during 2019 was
entirely accounted by decline in primary liquidity i.e., net
QMR deposits plus excess reserve balances of banks with
QCB, which mostly took place in the second half of 2019.
Net QMR deposits declined by 42.4% to QR 13.2 billion at
the end of 2019 from QR 22.9 billion at the end of 2018.
On the other hand, excess reserves of banks declined by
34.9% to QR 5.0 billion at the end of 2019 from QR 7.7
billion at the end of 2018. By contrast, required reserves
grew by 3.9% to QR 37.4 billion, as total deposits of banks
grew. Currency issued grew by 1.2% to QR 16.4 billion
from QR 16.2 billion during the same period (Table 11-3).

The contraction in reserve money was driven by decline
in net domestic assets (NDA) which more than offset the
increase in net foreign assets (NFA) of QCB. NDA contracted
by QR 44.6 billion during 2019. By contrast, NFA increased
by QR 33.8 billion, as there was net capital inflows and the
balance of payments recorded surpluses in both the current
and capital & financial accounts (Chart 11-2).
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Factors Affecting Reserve Money
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استراتيجية تنظيم القطاع المالي الثانية
)٢٠٢٢-٢٠١٧(

In 2017, Qatar Central Bank (QCB), in cooperation with
financial sector supervisors - the Qatar Financial Markets
Authority and the Qatar Financial Centre Regulatory
Authority - launched the second strategic plan for regulating
the financial sector for the period (2017-2022).

 أطلق مصرف قطر املركزي (املصرف) بالتعاون،٢٠١٧ في عام
مع اجلهات الرقابية على القطاع املالي (هيئة قطر لألسواق املالية
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) اخلطة االستراتيجية الثانية لتنظيم
.)٢٠٢٢-٢٠١٧( القطاع املالي للفترة

The second strategic plan for organizing the sector
aims to create a regulatory framework that promotes
inclusive and sustainable growth, promotes innovation
and financial technology, and in parallel maintaining cyber
security, while continuing to nurture and develop human
capital that contributes to building a knowledge-based
economy. The strategy supports the promotion of a more
flexible approach to work and coordination between the
three regulators, with a focus on setting medium-term
priorities for the financial sector in Qatar.

تهدف اخلطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع املالي إلى
 ويعزز االبتكار،إنشاء إطار تنظيمي يعزز النمو الشامل واملستدام
 مع، وبالتوازي احلفاظ على األمن السيبراني،والتكنولوجيا املالية
االستمرار في رعاية وتطوير رأس املال البشري الذي يساهم في بناء
 وتدعم االستراتيجية تشجيع منهج أكثر.اقتصاد قائم على املعرفة
مرونة للعمل والتنسيق بني اجلهات الرقابية الثالث مع التركيز على
.حتديد األولويات متوسطة املدى للقطاع املالي في دولة قطر

In this issue of the annual report, this section
summarizes the most important achievements made by
the QCB in the strategy for regulating the second financial
sector, important development projects in line with the
Qatar National Vision 2030, and the general economic
policy framework of the country to support the development
of the national economy and achieve the goals of economic
diversification and that promotes the economic and
financial stability of the State of Qatar. QCB contributes
to achieving the goals of the first and second national
development strategy (2018-2022) through its projects in:

في هــذا العدد من التقرير السنوي يلخص هــذا القسم أهم
اإلجنازات التي حققها املصرف في استراتيجية تنظيم القطاع املالي
الثانية واملشاريع التطويرية املهمة مبا يتوافق مع رؤية قطر الوطنية
 وإطار السياسة االقتصادية العامة للدولة مبا يدعم تنمية،م٢٠٣٠
االقتصاد الوطني وحتقيق أهداف التنويع االقتصادي والذي يعزز
 ويساهم املصرف في.االستقرار االقتصادي واملالي لدولة قطر
-٢٠١٨( حتقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية األولى والثانية
:) من خالل مشاريعه في كل من٢٠٢٢

(1) the economic diversification sector.
(2) the institutional and financial services development
sector.
QCB is working with financial sector regulators and Qatar
Development Bank to implement the second financial sector
regulation strategy 2017-2022. The strategic objectives of
the financial sector for the five years (2017-2022) have been
identified, as well as their priorities and projects, in order to
achieve the desired results and support the future vision of
the financial sector. The framework of the financial sector
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.) قطاع التنويع االقتصادي١(
.) قطاع التطوير املؤسسي وتطوير اخلدمات املالية٢(
يعمل املصرف مع اجلهات الرقابية على القطاع املالي وبنك قطر
للتنمية على تنفيذ اخلطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع املالي؛
والتي حددت األهداف االستراتيجية للقطاع املالي للسنوات اخلمس
) وأولوياتها ومشاريعها مبا يحقق النتائج املرجوة٢٠٢٢-٢٠١٧(
 ويضمن إطار استراتيجية.ويدعم الرؤية املستقبلية للقطاع املالي
تنظيم القطاع املالي التعاون والتنسيق بني مختلف مكونات اجلهات
 وتتم متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية.الرقابية في القطاع املالي
٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون
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strategy ensures cooperation and coordination between
the various components of the regulatory authorities in the
financial sector. The implementation of the strategic plan is
monitored periodically in coordination with the supervisory
authorities, and the achievements and developments in the
periodic reports issued by the three supervisory authorities
are also updated.

 كما يتم حتديث اإلجنازات،بشكل دوري بالتنسيق مع اجلهات الرقابية
.والتطورات في التقارير الدورية الصادرة عن اجلهات الرقابية الثالثة

The financial sector strategy consists of five main
objectives that are concerned with supporting and
strengthening the supervisory and control issues,
developing financial markets, and encouraging financial
innovation, which enhances confidence in the financial
sector, along with an interest in developing human capital.
Taking into account the global developments, the strategy
presented a new strategic goal that addresses issues of
inclusion and financial education.

تتكون استراتيجية القطاع املالي من خمسة أهداف رئيسية تهتم
، وتطوير األسواق املالية،بدعم وتعزيز القضايا اإلشرافية والرقابية
 بجانب،وتشجيع االبتكارات املالية مما يعزز الثقة في القطاع املالي
 وباألخذ في االعتبار التطورات.االهتمام بتطوير رأس املال البشري
 قدمت االستراتيجية هدف استراتيجي جديد يهتم مبسائل،العاملية
.الشمول والتثقيف املالي

In the following below is a review of the most important
achievements in 2019:

:م٢٠١٩ وفيما يلي عرض ألهم اإلجنازات التي حتققت في عام

The First Strategic Goal: To Strengthen
Supervision of the Financial Sector and
Regulatory Cooperation

 تعزيز الرقابة على:الهدف االستراتيجي األول
القطاع المالي والتعاون الرقابي

Within the framework of supporting the financial and
banking policies that balance between developing the
financial system on one side and achieving stability on the
other hand in meeting our goals, this goal is designed to
achieve the compatibility of the supervisory and control
environment in the financial sector in the State of Qatar
with the global practices in a manner that enhances the
protection of the financial stability and sustainable growth,
which in turn, contributes to achieving the goals of the
economic pillar of the vision of Qatar 2030.

في إطار دعم السياسات املالية واملصرفية مبا يوازن بني تطوير
النظام املالي من جهة وحتقيق االستقرار من جهة أخرى في تلبية
 مت تصميم هذا الهدف لتحقيق توافق البيئة اإلشرافية،أهدافنا
والرقابية في القطاع املالي في دولة قطر مع املمارسات العاملية مبا
 والذي بدوره يساهم،يعزز حماية االستقرار املالي والنمو املستدام
.م٢٠٣٠ في حتقيق أهداف الركيزة االقتصادية لرؤية قطر الوطنية

In keeping with the international legislation and
practices, QCB submitted in 2019 a package of bills that
encourage the private sector and provide a stimulating
environment for growth. Among the most prominent
achievements in this regard were the enactment of the
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law No.
20 of 2019, and the issuance of executive regulations
by the QCB, which facilitates the process of exchanging
relevant financial information between the State of Qatar

 قدم املصرف،ففي إطار مواكبة التشريعات واملمارسات الدولية
م حزمة من مشاريع القوانني التي تشجع القطاع٢٠١٩ في عــام
 ومن أبرز اإلجنازات التي حتققت.اخلاص وتوفر البيئة احملفزة للنمو
في هذا الصدد سن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
، وإصدار اللوائح التنفيذية من قبل املصرف،م٢٠١٩  لعام٢٠ رقم
مما يسهل عملية تبادل املعلومات املالية ذات الصلة بني دولة قطر
ونظيراتها ويضمن حماية النظام املالي في الدولة من أي عمليات غير
 كما مت توقيع اتفاقية بني وحدة قطر.مشروعة تتعلق بغسل األموال
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and its counterparts and ensures protection of the financial
system in the state from any illegal operations related to
money laundering. An agreement was also signed between
the Qatar Financial Information Unit and the financial
sector regulators to develop a mechanism to enhance
cooperation, as part of efforts to combat money laundering
and terrorist financing. It is worth noting that the State of
Qatar occupied an advanced rank in the Basel index for
combating money laundering. In light of the development
of regulatory systems for the financial sector based on
international standards, the precautionary requirements,
both total and partial, were prepared and applied.

للمعلومات املالية واجلهات املنظمة للقطاع املالي لتطوير آلية لتعزيز
. كجزء من جهود مكافحة غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب،التعاون
اجلدير بالذكر أن دولة قطر قد احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر بازل
 وفي ضوء وضع األنظمة الرقابية للقطاع.ملكافحة غسل األمــوال
املالي باالستناد إلى املعايير الدولية مت إعــداد وتطبيق املتطلبات
.االحترازية الكلية واجلزئية

According to Article No. (6) Of Law No. 13 of 2012, QCB
cooperates and coordinates with the Ministry of Finance,
the Ministries, and the concerned government agencies
to achieve the general economic and development policy
goals of the state in a manner that does not conflict with its
main objectives. The strategy strengthens the framework
for cooperation with the Ministry of Finance on policies
that require close coordination between them. Where
bonds, Sukuk and Treasury bills are issued, and besides
that, the secondary markets are developed in cooperation
with the Qatar Financial Markets Authority by listing these
issues on the Qatar Stock Exchange.

م يقوم املصرف٢٠١٢  لعام١٣ ) من قانون رقم٦( مبوجب املادة رقم
 والــوزارات واألجهزة احلكومية،بالتعاون والتنسيق مع وزارة املالية
املختصة على حتقيق أهداف السياسة االقتصادية والتنموية العامة
 تعمل االستراتيجية على.للدولة مبا ال يتعارض مع أهدافه الرئيسية
تعزيز إطار التعاون مع وزارة املالية بشأن السياسات التي تتطلب
 حيث يتم إصدار السندات والصكوك وأذونات.تنسيقاً وثيقاً بينهما
 وبجانب ذلك يتم تطوير األسواق الثانوية بالتعاون مع هيئة،اخلزانة
قطر لألسواق املالية من خالل إدراج هذه اإلصــدارات في بورصة
.قطر

The Second Strategic Objective: Developing
Financial Markets and Promoting Financial
Innovation

 تطوير األسواق المالية:الهدف االستراتيجي الثاني
وتعزيز االبتكار المالي

The strategy aims to maintain the resilience of the
financial institutions and markets and to maintain an
element of innovation and keep pace with global trends
in support of environmental conservation initiatives and
policies. Within the framework of the second strategic
objective that focuses on developing financial markets
and promoting financial innovation, efforts are made to
strengthen the technological base on which the financial
sector is based. In turn, the bank supports the creation
of a sector for services, business, markets, and financial
activities that is based on the rules of governance and is
stable and competitive. This goal contributes to achieving
the economic pillar as it corresponds to the objectives of
the environmental pillar in Qatar Vision 2030.

تهدف االستراتيجية للحفاظ على مرونة املؤسسات واألسواق
 ومواكبة االجتاهات العاملية،املالية واحلفاظ على عنصر االبتكار
 في إطار الهدف.الداعمة ملبادرات وسياسات احلفاظ على البيئة
االستراتيجي الثاني الذي يركز على تطوير األسواق املالية وتعزيز
 تُبذل اجلهود لتعزيز القاعدة التكنولوجية التي يقوم،االبتكار املالي
 وبدوره يدعم املصرف إيجاد قطاع للخدمات.عليها القطاع املالي
واألعمال واألســواق واألنشطة املالية يستند إلى قواعد احلوكمة
 ويساهم هــذا الهدف في حتقيق.ويتمتع باالستقرار والتنافسية
الركيزة االقتصادية كما يتوافق مع أهداف الركيزة البيئية في رؤية
.م٢٠٣٠ قطر الوطنية
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One of the most important achievements in 2019 is
the implementation of a stock splitting process that was
applied on the Qatar Stock Exchange as this decision
was implemented during the period from June to July
2019, and among other things, increased the number
of tradable shares and reduced share prices, along with
improving equity liquidity and expand the ownership base.
In addition to listing several companies during the year, the
total number of companies listed on the stock exchange
reached 47 companies with a total market capitalization of
QR 583 billion, equivalent to 87.3% of the nominal GDP for
2019. As for government bonds, the issue of outstanding
bonds (including sukuk) amounted to about QR 130 billion,
equivalent to 19.4% of the nominal GDP for 2019.

 هي تنفيذ،م٢٠١٩ ومن أهم اإلجنــازات التي حتققت في عام
عملية جتزئة األسهم التي مت تطبيقها في بورصة قطر حيث مت
 مما أدى،م٢٠١٩ تنفيذ هذا القرار خالل الفترة من يونيو إلى يوليو
 زيادة عدد األسهم القابلة للتداول وخفض،إلى من بني أمور أخرى
 إلى جانب حتسني سيولة األسهم وتوسيع قاعدة،أسعار األسهم
 ليبلغ إجمالي عدد، إضافة إلى إدراج عدة شركات خالل العام،امللكية
 شركة برسملة سوقية إجمالية٤٧ الشركات املدرجة في البورصة
 من الناجت احمللي٪٨٧٫٣  أي ما يعادل، مليار ريال قطري٥٨٣ تبلغ
 فقد بلغ، أما السندات احلكومية.٢٠١٩ اإلجمالي االسمي لعام
 مليار١٣٠ إصدار السندات القائمة (مبا في ذلك الصكوك) حوالي
 من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي٪١٩٫٤  أي ما يعادل،ريال قطري
.م٢٠١٩ لعام

The payment and settlement systems are essential to
economy as they are used to facilitate payments processing,
salary transfers and other commercial purposes. The high
demand for digital services and products and competition
in the ICT sector has led to widespread growth in payments
and financial technology in the world in general and the
MENA region in particular. In response to the requirements
of new technology and the increase in the volume of trade
and electronic services that require greater flexibility than
ever before, QCB is constantly updating the payment and
settlement systems - which are considered the centre
of payments infrastructure - and comparing it with the
international best practices. According to the International
Monetary Fund, Qatar has made great progress in this area,
which reflects the major investments in the field supporting
the financial Internet services.

تعتبر أنظمة الدفع والتسويات ضرورية لالقتصاد حيث يتم
استخدامها لتسهيل عمليات تلقي املــدفــوعــات وحتــويــل الــرواتــب
 فقد أدى الطلب املرتفع على اخلدمات.واألغراض التجارية األخرى
واملــنــتــجــات الرقمية واملــنــافــســة فــي قــطــاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إلى منو واسع النطاق للمدفوعات والتكنولوجيا املالية
في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 واستجابة ملتطلبات التكنولوجيا اجلديدة وزيادة حجم.بشكل خاص
التجارة واخلدمات اإللكترونية التي تتطلب مرونة أكبر من أي وقت
 يعمل املصرف على حتديث نظم الدفع والتسويات باستمرار،مضى
(والتي تعتبر مركز البنية التحتية للمدفوعات) ومقارنتها بأفضل
 ووفقاً لصندوق النقد الدولي فقد حققت دولة.املمارسات الدولية
 مما يعكس االستثمارات الكبيرة،قطر تقدماً كبيراً في هذا املجال
.في مجال دعم خدمات اإلنترنت املالية

On the part of supporting the goals of diversification
and financial innovation in the State of Qatar, making
efforts to promote financial innovation, as the bank works
to facilitate and encourage innovation in the field of service,
business and financial activities industries. The design of
the Fintech Financial Technology Strategy has also been
accomplished, which aims to create an environment that
supports the development of the financial and business
innovation, including small and medium-sized companies,
in addition to facilitating comfortable and efficient financial
transactions, and it is planned to start implementing the
strategy during the year 2020.

أمــا من جانب دعــم أهــداف التنويع واالبتكار املالي في دولة
 حيث يعمل املصرف،قطر فقد بذلت اجلهود لتعزيز االبتكار املالي
على تسهيل وتشجيع االبتكار في مجال صناعة اخلدمات واألعمال
 كما مت إجنــاز تصميم استراتيجية التكنولوجيا.واألنشطة املالية
 والتي تهدف إلــى خلق بيئة تدعم تطوير االبتكار املالي،املالية
 باإلضافة إلى،واألعمال مبا في ذلك الشركات الصغيرة واملتوسطة
 ومن املخطط له البدء في،تسهيل املعامالت املالية املريحة والفعالة
.م٢٠٢٠ تنفيذ االستراتيجية خالل العام
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To support the readiness of the infrastructure for
financial technology activities, Sandbox technology has
been completed and is considered one of the protection
mechanisms that isolate programs to stop their disruptive
effects. In this regard, the IMF indicated in the report of
the Article IV Consultations for the State of Qatar for the
year 2019 that financial technology can help the country
to increase financial inclusion and increase lending to
small and medium enterprises. The fund supported QCB's
approach to the initial testing of financial technology
through the sandbox environment and cooperation with the
international regulators.

 مت،لدعم جاهزية البنية التحتية ألنشطة التكنولوجيا املالية
 وهي تعتبر إحدى،االنتهاء من جتهيز تقنية صندوق احلماية التنظيمي
 في.آليات احلماية التي تقوم بعزل البرامج إليقاف آثارها التخريبية
 أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات املادة،هذا الصدد
م إلى أن التكنولوجيا املالية ميكن أن٢٠١٩ الرابعة لدولة قطر لعام
 وزيادة اإلقراض للمشاريع،تساعد الدولة في زيادة الشمول املالي
 ودعــم الصندوق نهج املصرف في االختبار.الصغيرة واملتوسطة
األولي للتكنولوجيا املالية من خالل بيئة صندوق احلماية التنظيمي
.والتعاون مع املنظمني الدوليني

In general, the risks of other (non-financial) crises facing
central banks may affect the achievement of the monetary
and financial stability goals, such as the physical risks of
environmental disasters or health pandemics that may
lead to economic and financial losses - for example, they
can affect insurance companies through Higher claims.
Financial risks also arise in the stages of transition to low
carbon economies, such as changing some policy, such as
increasing energy efficiency standards or growing demand
for renewable energy and relying on environmentally
friendly technology. In view of this mix of direct physical
risks and the expected global transformation risks, the
three supervisory authorities have allocated a number
of projects in the field of encouraging sustainable
investment and green financing and setting incentives for
financial companies and industry companies to support
green financing by intensifying cooperation with Qatar
Development Bank in this field. In support of this directive,
a number of Qatari banks and banks operating in Qatar
have launched a number of initiatives that support green
banking and support the integration of environmentally
friendly technology into its operations and services
provided to clients.

 قد تؤثر مخاطر األزمات األخرى (غير املالية) التي،بشكل عام
،تواجه البنوك املركزية على حتقيق أهداف االستقرار النقدي واملالي
كاملخاطر املادية للكوارث البيئة أو اجلوائح الصحية التي قد تؤدي
إلى خسائر اقتصادية ومالية؛ فعلى سبيل املثال ميكن أن تؤثر على
ً تنشأ املخاطر املالية أيضا.شركات التأمني من خالل مطالبات أعلى
في مراحل التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون كتغيير بعض
السياسة كتشديد معايير كفاءة الطاقة أو منو الطلب على الطاقة
 بالنظر إلى هذا.املتجددة واالعتماد على التكنولوجيا الصديقة للبيئة
،املزيج من املخاطر املادية املباشرة ومخاطر التحول العاملية املتوقعة
فقد قامت اجلهات الرقابية الثالثة بتخصيص عدد من املشاريع في
مجال تشجيع االستثمار املستدام والتمويل األخضر ووضع حوافز
للشركات املالية وشركات الصناعة لدعم التمويل األخضر من خالل
 ودعماً لهذا.تكثيف التعاون مع بنك قطر للتنمية في هذا املجال
 فقد أطلق عدد من البنوك الوطنية والبنوك العاملة في،التوجه
الدولة عدد من املبادرات الداعمة للصيرفة اخلضراء ودعم دمج
.التكنولوجيا الصديقة للبيئة في عملياتها وخدماتها املقدمة للعمالء

All the aforementioned will support the realization of
the QCB's vision to prepare for and move into a new era of
financial services in the country.

سيدعم كل ما سبق ذكره حتقيق رؤية املصرف في االستعداد
.واجلاهزية لالنتقال لعصر جديد من اخلدمات املالية في الدولة

135

Forty Third Annual Report 2019

٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون

Annex

The Third Strategic Goal: Maintaining the
Integrity and Trust in the Financial System

ملحق

 المحافظة على نزاهة:الهدف االستراتيجي الثالث
النظام المالي والثقة به

QCB works to enhance public confidence in the state
as a leading centre for services, business, markets and
financial activities, by enhancing the financial stability
and supporting its competitor and market governance
alongside consumer and investor protection, and achieving
this stability is only complete by ensuring the strengthening
and proactive protection of the financial information
infrastructure. The Third Strategic Objective focuses on
maintaining the integrity and confidence of the financial
system, and achieving this goal will support the economic
pillar of Qatar's National Vision 2030. In line with its focus
on expanding the provision of credit information, the Qatar
Credit Bureau has improved its credit coverage, which has
increased the depth of credit information to 8 (the highest
degree possible), according to the Doing Business 2020
report.

يعمل املصرف على تعزيز الثقة العامة في الدولة كمركز رائد
 ذلــك من خالل،للخدمات واألعــمــال واألس ــواق واألنشطة املالية
تعزيز االستقرار املالي ودعم منافسة وحوكمة السوق بجانب حماية
 وال يكتمل حتقيق ذلك االستقرار إال من خالل،املستهلك واملستثمر
.ضمان التعزيز واحلماية االستباقية للبنية التحتية للمعلومات املالية
يركز الهدف االستراتيجي الثالث على احلفاظ على سالمة النظام
املالي والثقة به وسوف يساهم حتقيق هذا الهدف في دعم الركيزة
 ومع تركيزه على توسيع توفير.٢٠٣٠ االقتصادية لرؤية قطر الوطنية
 قام مركز قطر للمعلومات االئتمانية بتحسني،املعلومات االئتمانية
٨  مما أدى إلى زيادة عمق املعلومات االئتمانية إلى،تغطيته االئتمانية
 وفقا لتقرير ممارسة أنشطة األعمال،)درجات (أقصى درجة ممكنة
.٢٠٢٠ الصادر عن البنك الدولي

In November 2019, the Qatar Credit Bureau was
accredited by the Global Legal Entity Identification
Corporation (GLEIF) as a local operating unit that issues
identifiers of legal entities to companies and institutions
conducting financial transactions worldwide. This is
expected to increase the transparency of the financial
sector by allowing each entity to be identified in the
financial markets, with a view to improving corporate
risk management and better assessing partial and macro
hedging risks. The QCB is also keen to put in place systems
and procedures to protect consumers of financial services
and products, and the tools for preparing the international
financial reports have been approved among the regulatory
authorities.

 مت اعتماد مركز قطر للمعلومات االئتمانية،٢٠١٩ وفي نوفمبر
من قبل مؤسسة تعريف الكيانات القانونية العاملية كوحدة تشغيل
محلية تُصدر معرفات الكيانات القانونية للشركات واملؤسسات التي
 ومن املتوقع أن يزيد.جتري املعامالت املالية على مستوى العالم
ذلك من شفافية القطاع املالي من خالل السماح بتحديد كل كيان
 وتقييم، بهدف حتسني إدارة املخاطر املؤسسية،في األسواق املالية
 كما يحرص.املخاطر التحوطية اجلزئية والكلية بشكل أفــضــل
املصرف على وضع النظم واإلج ــراءات الكفيلة بحماية مستهلكي
 كما مت اعتماد األدوات اخلاصة بإعداد،اخلدمات واملنتجات املالية
.التقارير املالية الدولية بني اجلهات الرقابية

In general, the electronic risks represent a challenge
to the financial sector at the global level due to potential
systemic risks and interaction with other risks, and
operational flexibility refers to the ability of institutions
and the financial system as a whole to prevent or reduce
the occurrence of the operational disturbances, adaptation,
response, and recovery and benefit from them. In the
framework of cyber security for the financial and banking
sector in the state of Qatar, the QCB is taking appropriate

 متثل املخاطر اإللكترونية حتدياً للقطاع املالي،بشكل عــام
على املستوى العاملي بسبب املخاطر النظامية احملتملة والتفاعل
 وتشير املرونة التشغيلية إلى قدرة املؤسسات،مع املخاطر األخرى
والنظام املالي ككل على منع أو تقليل حدوث االضطرابات التشغيلية
 ففي إطار األمن.والتكيف واالستجابة لها والتعافي واالستفادة منها
السيبراني للقطاع املالي واملصرفي في دولــة قطر يقوم املصرف
باتخاذ اإلجراءات والتدابير املناسبة للحد من ارتكاب اجلرائم املتعلقة
 حيث مت وضع استراتيجية ألمن،باخلدمات واألعمال واألنشطة املالية
، مما سيحد من التأثيرات املنهجية للمخاطر التشغيلية،املعلومات
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measures to reduce the commission of crimes related to
services, businesses and financial activities, where an
information security strategy has been developed, which
will reduce the systemic effects of operational risks, and a
strategy that enhances confidence in the financial system
and the defence ability to stabilize the country's financial
environment. QCB works closely with all components
of the financial and banking sector to ensure enhanced
precautionary awareness and measures to ensure cyber
security and proactive response to cyber-attacks in the
financial sector.

واستراتيجياً يعزز الثقة في النظام املالي والقدرة الدفاعية الستقرار
 يعمل املصرف بشكل وثيق مع كافة مكونات.البيئة املالية في الدولة
القطاع املالي واملصرفي لضمان تعزيز الوعي االحترازي واإلجراءات
الضامنة لألمن السيبراني واستباقية االستجابة للهجمات السيبرانية
.في القطاع املالي

As part of the international efforts to promote and
develop the financial services sector in cooperation with the
leading countries in the field, the bank organized the "Qatar
Day" event in the United Kingdom in cooperation with the
British Ministry of International Trade and the Municipality
of London in partnership with the City of London Foundation
in 2019, to show and discuss developments in the field of
financial technology, investment opportunities, cooperation
and transfer of expertise between the two countries, a
number of international financial technology companies and
supervisory bodies participated in the event. This reflects
the bilateral cooperation between the two countries in the
field of enhancing cybersecurity, and achieving the goals
mentioned in the memorandum of understanding that was
signed between the two countries in 2018.

وفي إطار اجلهود الدولية لتعزيز وتطور قطاع اخلدمات املالية
 قام املصرف بتنظيم فعالية،بالتعاون مع الدول الرائدة في املجال
"يوم قطر" في اململكة املتحدة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية
"البريطانية وبلدية لندن بالشراكة مع مؤسسة "سيتي أوف لندن
 لعرض ومناقشة التطورات في مجال التكنولوجيا املالية،٢٠١٩ في
 وشــارك،وفــرص االستثمار والتعاون ونقل اخلبرات بني البلدين
في الفاعلية عدد من شركات التكنولوجيا املالية العاملية واجلهات
 ما يعكس التعاون الثنائي بني البلدين في مجال تعزيز األمن.الرقابية
 وحتقيق األهــداف الــواردة في مذكرة التفاهم التي مت،السيبراني
.٢٠١٨ التوقيع عليها بني البلدين في عام

Box (1): Key strategic projects in the Financial
Sector Regulation Strategy (2017-2022)
In light of the strategic goals and keeping pace with
the latest global strategic directions, the bank works
in cooperation with the supervisory authorities on the
financial sector and Qatar Development Bank to develop the
financial and banking sector in the State of Qatar, through
achieving three main axes represented in the supervision
and control of the financial technology, the contribution
of the small and medium financial technology companies
in economics, in addition to achieving cyber security.
Therefore, the second financial sector strategy framework
(2017-2022) adopted three pivotal and important strategies
not only at the national level but also at the global level,
namely:

137

Forty Third Annual Report 2019

 المشاريع االستراتيجية الرئيسية في:)١( إطار
)٢٠٢٢-٢٠١٧( استراتيجية تنظيم القطاع المالي
في ضــوء األهــداف االستراتيجية ومواكبة أحــدث االجتاهات
 يعمل املصرف بالتعاون مع اجلهات الرقابية،االستراتيجية العاملية
على القطاع املالي وبنك قطر للتنمية على تطوير القطاع املالي
 من خالل حتقيق ثالثة محاور رئيسية،واملصرفي في دولــة قطر
 مساهمة شركات،تتمثل في اإلشراف والرقابة على التكنولوجيا املالية
 باإلضافة إلى،التكنولوجيا املالية الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد
 لذلك اعتمد إطــار استراتيجية تنظيم.حتقيق األمــن السيبراني
) ثالثة استراتيجيات محورية٢٠٢٢-٢٠١٧( القطاع املالي الثانية
ومهمة ليس على املستوى الوطني فحسب ولكن على املستوى العاملي
:وهي
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• Financial Technology Strategy
• Cyber security strategy
• Financial inclusion strategy
The financial technology is an innovative way to
achieve financial inclusion, the broader goal of inclusive
growth as well as improving the speed and efficiency
of financial services. The financial technology has the
potential to promote financial inclusion and inclusion,
as the financial technology strategy aims to create a
sophisticated environment for the financial environment in
the State of Qatar to support the development of financial
innovation and business, including small and mediumsized companies, and the speed and ease of financial
transactions. In parallel, the strategy of financial inclusion
and education aims to increase financial awareness of
the possibility of promoting integration and financial
inclusion, as the financial technology strategy aims to
create an advanced environment for the financial structure
in the State of Qatar in order to support the development
of the financial innovation and business, including small
companies, and thus a balance is achieved between
innovation and development and contain risks and address
them to enhance investor and consumer confidence in the
financial and banking sector.

Fourth Strategic Objective: Promote Financial
Inclusion and Financial Education
Promoting financial inclusion and the spread of culture
and financial education lie at the heart of the fourth
strategic goal. Financial Inclusion has gained a lot of
momentum at the global level in recent years due to its
role in promoting sustainable growth. This is achieved
through measures that allow access to finance and the
promotion of financial education, which strikes a balance
between the supply and demand factors. Besides linking
the development of banking services to the awareness
of customers and protecting them by expanding and
deepening access to finance and its use, this will seek to
create job opportunities and protect the financial stability.
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استراتيجية التكنولوجيا املالية
استراتيجية األمن السيبراني
استراتيجية الشمول املالي





تعتبر التكنولوجيا املالية طريقة مبتكرة لتحقيق الشمول املالي
 باإلضافة إلى حتسني سرعة اخلدمات،والهدف األوسع للنمو الشامل
 وتتمتع التكنولوجيا املالية بإمكانية تعزيز االندماج،املالية وكفاءتها
 حيث تهدف استراتيجية التكنولوجيا املالية إلى.والشمول املالي
إيجاد بيئة متطورة للبنية املالية في دولة قطر مبا يدعم تطور االبتكار
املالي واألعمال ومنها الشركات الصغيرة واملتوسطة وسرعة وسهولة
 وبالتوازي تهدف استراتيجية الشمول والتثقيف.املعامالت املالية
املالي إلى زيادة الوعي والثقافة املالية وضمان استخدام اخلدمات
املالية لكافة فئات املجتمع مبا يعزز االستقرار املالي والنقدي ويدعم
 وكما هو معروف فإن تغير مناذج األعمال.تطوير وحداثة املجتمع
املعتمدة على التكنولوجيا يفرض تغييراً في ملف طبيعة ومصادر
 تتحقق فوائد التكنولوجيا املالية، مع ذلك.مخاطر االستقرار املالي
 إذا،املتعلقة باالستقرار االجتماعي واالقتصادي واملالي بعيدة املدى
كانت املخاطر املرتبطة بها ُمدارة بشكل جيد من خالل حتقيق األمن
 وبالتالي يتحقق التوازن بني االبتكار والتطوير واحتواء.السيبراني
املخاطر والتصدي لها مبا يعزز ثقة املستثمر واملستهلك في القطاع
.املالي واملصرفي

 تعزيز الشمول المالي:الهدف االستراتيجي الرابع
والتثقيف المالي
يقع تعزيز الشمول املالي ونشر الثقافة والتعليم املالي في صميم
ً وقد اكتسب الشمول املالي زخماً كبيرا.الهدف االستراتيجي الرابع
على املستوى العاملي في السنوات األخيرة ملا له من دور في تعزيز
 ويتحقق ذلك من خالل التدابير التي تسمح بالنفاذ،النمو املستدام
 وتعزيز التثقيف املالي مما يحقق التوازن بني عوامل،إلى التمويل
 وبجانب ربط تطوير خدمات البنوك بوعي العمالء.العرض والطلب
،وحمايتهم من خالل توسيع وتعميق الوصول إلى التمويل واستخدامه
 حيث،سيسعى ذلك إلى خلق فرص العمل وحماية االستقرار املالي
 ويدعم،يجمع حتقيق هذا الهدف بني األثر االقتصادي واالجتماعي
بالتالي أهداف الركائز االقتصادية واالجتماعية لرؤية قطر الوطنية
.٢٠٣٠
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As achieving this goal combines economic and social
impact, and therefore supports the goals of the economic
and social pillars of Qatar's National Vision 2030. One of
the most important projects within the framework of this
goal is to develop a Strategy for Inclusion and Financial
Education in the State of Qatar in cooperation with the
relevant authorities, agencies, and ministries in the
country. One of the most important achievements aimed
at supporting the financial inclusion in 2019 is to establish
a reference pricing mechanism within the financial sector,
and to encourage the financial institutions to provide
financial products and services. The QCB also facilitates
electronic transactions to ensure fast and safe services.

Fifth Strategic Objective: To Develop Human
Capital

ملحق

أحــد أهــم املــشــاريــع املهمة فــي إط ــار هــذا الــهــدف هــو وضع
استراتيجية للشمول والتثقيف املالي في دولــة قطر بالتعاون مع
 ومن أهم اإلجنازات.اجلهات واألجهزة والوزارات املعنية في الدولة
م وضــع آلية تسعير٢٠١٩ الهادفة لدعم الشمول املالي في عــام
 وتشجيع املؤسسات املالية على توفير،مرجعية ضمن القطاع املالي
 كما يعمل املصرف على تسهيل املعامالت.املنتجات واخلدمات املالية
.اإللكترونية لضمان خدمات سريعة وآمنة

 تطوير رأس المال:الهدف االستراتيجي الخامس
البشري

The Development of Human Capital represents the fifth
goal of the strategy, which reflects the commitment of the
QCB and the Supervisory Authorities of the Financial Sector
in the country to build, develop and prepare human capital
systematically, which directly contributes to achieving
the human development goals in the Qatar National
Vision 2030. The major initiatives under this goal include
supporting Qatarization initiatives in the financial sector,
encouraging financial education programs, acquiring
professional certificates, and providing e-learning within
the training and program plans. The three supervisory bodies
work closely to achieve the goals of developing human
capital in the financial sector and upgrading the ambition
of high levels of human potential and what contributes to
preparing national financial and banking leaderships that
seek to develop the country as an important regional player
in the financial field.

ميثل تطوير رأس املال البشري الهدف اخلامس من االستراتيجية
الذي يعكس التزام املصرف واجلهات الرقابية على القطاع املالي
في الدولة ببناء وتنمية وإعداد رأس مال بشري بشكل منهجي مما
يساهم بشكل مباشر في حتقيق أهداف التنمية البشرية في رؤية
 تتضمن املبادرات الرئيسية حتت هذا الهدف.٢٠٣٠ قطر الوطنية
دعم مبادرات التقطير في القطاع املالي وتشجيع برامج التعليم املالي
واكتساب الشهادات املهنية وتوفير التعليم اإللكتروني ضمن خطط
 وتعمل اجلهات الرقابية الثالثة عن قرب على.التدريب والبرامج
حتقيق أهداف تطوير رأس املال البشري في القطاع املالي واالرتقاء
بالطموح ملستويات وإمكانيات بشرية عالية ومبا يسهم في إعداد
القيادات املالية واملصرفية الوطنية ويسعى لتطوير الدولة كالعب
.إقليمي مهم في املجال املالي

As part of the QCB’s inherent vision of the senior
leadership to improve human capital, QCB signed a
donation agreement for the UK’s King’s College to create
the Qatar Centre for Global Banking and Financial Services
within the College’s Business Academy (QCGBF) in 2019,
where the centre will seek to conduct advanced research in
addition to developing education and training in the field of
banking and finance, and to help in building the capabilities

وكجزء من الرؤية املتأصلة للقيادة العليا في املصرف بتحسني
 فقد وقع مصرف قطر املركزي اتفاقية تبرع،رأس املــال البشري
لكلية "كنجز كولدج" البريطانية إلنشاء مركز قطر للخدمات املصرفية
.٢٠١٩ واملالية العاملية ضمن أكادميية األعمال التابعة للكلية في عام
حيث سيسعى املركز إلجــراء البحوث املتقدمة إلــى جانب تطوير
 واملساعدة في بناء،التعليم والتدريب في مجال البنوك والتمويل
قدرات الكوادر الوطنية العاملة في املصرف والقطاع املالي في دولة
 وفي ضوء رؤيته االستباقية قام املصرف بالتعاون مع وزارة.قطر
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of national cadres working in the QCB and the financial
sector in the State of Qatar. In light of its proactive vision,
the QCB, in cooperation with the Ministry of Education and
Higher Education, established specialized banking schools
for the secondary stage for boys and girls in 2011, working
to prepare young cadres of Qataris to engage in the
financial sector for future work, and the state witnessed
the graduation of a number of patches so far.

التعليم والتعليم العالي بإنشاء مدارس مصرفية تخصصية للمرحلة
 تعمل على إعداد كادر يافع،٢٠١١ الثانوية للبنني والبنات في عام
ً من القطريني لالنخراط في القطاع املالي للعمل مستقب
 وشهدت،ال
.الدولة تخريج عدد من الدفعات حتى اآلن

Within the framework of the implementation plan of the
Second Strategic Plan for the Financial Sector Regulation
(2017-2022), governance mechanisms have been designed
and made clear across all the three regulators, also several
projects were defined under each strategic goal. Through
setting clear responsibilities and clear-cut action plans,
these projects are currently being implemented by the
three regulators and QDB. Additionally, the defined projects
were assigned to the designated sectors/departments
along with identifying clear responsibilities for the working
teams. As such, SSP’s (Second Strategic Plan) projects are
being implemented through close coordination between
all regulators through clear mechanisms, committees and
joint working groups. A strategy has also been developed to
follow up on regular basis and monitor the implementation
process and the progress made across all regulators
and QDB, which is being managed by a designated task
force. A comprehensive report supported by quantitative
and qualitative indicators is being prepared on quarterly
basis and presented to the Financial Stability and Risk
Control Committee. Additionally, in order to ensure quality
implementation, several workshops have been arranged
and delivered internally with an aim to enhance the
working groups’ capabilities, in addition to brainstorming
sessions to address the operational challenges.

في إطار خطة تنفيذ استراتيجية تنظيم القطاع املالي الثانية
 مت تصميم آليات حوكمة واضحة على مستوى،)٢٠٢٢-٢٠١٧(
 ومت أيضاً حتديد العديد،اجلهات التنظيمية الثالث على القطاع املالي
 ويتم تنفيذ هذه املشاريع.من املشاريع حتت كل هدف استراتيجي
 من خالل،من قبل اجلهات التنظيمية الثالث وبنك قطر للتنمية
 كما مت إسناد املشاريع.مسؤوليات واضحة وخطط تنفيذية محددة
للقطاعات واإلدارات املختصة مع حتديد مسؤوليات واضحة للفرق
 ويتم تنفيذ املشاريع املشتركة بني اجلهات.التنفيذية في كل جهة
الرقابية من خالل آليات واضحة وجلان وفرق عمل مشتركة على
 مت وضع استراتيجيات وآليات واضحة.مختلف املستويات التنظيمية
لرصد إجناز املشاريع ومتابعتها دورياً على مستوى القطاع املالي ككل
(اجلهات الرقابية الثالث وبنك قطر للتنمية) من خالل فريق عمل
 ويتم عرض التقارير على جلنة استقرار النظام املالي.االستراتيجية
.وإدارة املخاطر مدعومة باملؤشرات الكمية والنوعية بشكل ربع سنوي
لضمان جودة التنفيذ؛ مت تقدمي مجموعة من ورش العمل الداخلية
لتعزيز قــدرات الفرق على التنفيذ باإلضافة إلى جلسات العصف
.الذهني على فترات مناسبة حلل التحديات التشغيلية

QCB continues to work closely with the local regulators
towards achieving the strategic goals of the SSP, and will
continue to pursue its approach to focus on and address
emerging developments and challenges. Overall, QCB is
on the right track to meet its targeted strategic priorities
provided for in QCB Law No. (13) of 2012, and the Second
Strategic Plan for the Financial Sector Regulation (20172022), and in its designated projects under the National
Development Strategy.

يستمر مصرف قطر املركزي بالتعاون مع اجلهات التنظيمية في
حتقيق إجناز األهداف الرئيسية الستراتيجية تنظيم القطاع املالي
 وسوف يستمر املصرف في متابعة منهجه،)٢٠٢٢-٢٠١٧( الثانية
.في التركيز والتعامل مع التطورات والتحديات الناشئة واملستقبلية
بشكل مجمل فإن مصرف قطر املركزي على املسار الصحيح لتحقيق
مجموعه األولويات االستراتيجية املنصوص عليها في قانون املصرف
-٢٠١٧( م واستراتيجية تنظيم القطاع املالي الثانية٢٠١٢ ) لعام١٣(
.) ومشاريعه احملددة في استراتيجية التنمية الوطنية٢٠٢٢
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تطورات السياسة

The State of Qatar continued the process of economic
diversification in 2019 in line with the Qatar National
Vision 2030. Decisive political reforms have been made
to enhance the role of the private sector in the process of
economic growth. An investment promotion agency has
been established to encourage foreign investment in Qatar.
In this direction, a new foreign direct investment law was
issued in 2019, which allowed foreign direct investment
in many sectors in the Qatari economy. Consequently, the
State of Qatar continued to improve its rankings in the
global competitiveness index, and thus this was reflected
in higher productivity and efficiency gains due to informed
policy efforts.

 مبا2019 واصلت دولة قطر عملية التنويع االقتصادي في عام
 وقد مت إجــراء إصالحات.2030 يتماشى مع رؤيــة قطر الوطنية
سياسية حاسمة لتعزيز دور القطاع اخل ــاص فــي عملية النمو
. مت تأسيس وكالة لتشجيع االستثمار األجنبي في قطر.االقتصادي
 مت إصدار قانون جديد لالستثمار األجنبي املباشر،في هذا االجتاه
 والذي سمح باالستثمار األجنبي املباشر في العديد،2019 في عام
 واصلت دولة، وبنا ًء على ذلك.من القطاعات في االقتصاد القطري
 وبالتالي انعكس،قطر حتسني تصنيفها في مؤشر التنافسية العاملية
ذلك في ارتفاع اإلنتاجية ومكاسب الكفاءة بسبب جهود السياسة
.الواعية

Despite the downward trend in global oil prices,
the strategy of diversification of the economy and the
implementation of the macroeconomic framework
continued, with the aim of achieving the goals of the Qatar
National Vision 2030, and the continuation of financial
reforms by setting spending priorities and focusing on
improving efficiency that enabled the State of Qatar to
maintain a current account surplus. Though it was less
than the previous year. The State budget also recorded a
surplus, despite continued spending on infrastructure and
spending linked to the World Cup 2022.

 واستمرار،وعلى الرغم من االجتاه الهبوطي ألسعار النفط العاملية
تنفيذ استراتيجية تنويع االقتصاد والعمل على تعزيز إطار االقتصاد
ً واستمرارا،2030  بهدف حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية،الكلي
لإلصالحات املالية عن طريق حتديد أولويات اإلنفاق والتركيز على
،حتسني الكفاءة؛ حافظت دولة قطر على فائض احلساب اجلاري
ً كما سجلت املوازنة العامة أيضا.وإن كان أقل من العام السابق
 على الرغم من استمرار اإلنفاق على البنية التحتية واإلنفاق،ًفائضا
.2022 املرتبط بكأس العام

The economic activity contracted in 2019 due to a
combination of factors including a slowdown in the global
trade and net external demand due to trade tensions
between the United States and China. As a result, despite
the supply cuts by the OPEC + group, the slowdown in the
global oil demand kept oil price movements under control.
In terms of local factors, the non-hydrocarbon sector
growth slowed due to the declining construction sector
after the completion of several mega projects related to
the World Cup 2022.

 بسبب مجموعة من2019 تقلص النشاط االقتصادي في عام
العوامل التي تشمل تباطؤ التجارة العاملية وصافي الطلب اخلارجي
 ونتيجة.بسبب التوترات التجارية بني الــواليــات املتحدة والصني
،+  وعلى الرغم من قطع اإلمــدادات من قبل مجموعة أوبك،لذلك
فإن التباطؤ في الطلب العاملي على النفط أبقى حتركات أسعار
 تباطأ منو القطاع، من حيث العوامل احمللية.النفط حتت السيطرة
غير الهيدروكربوني بسبب تراجع قطاع البناء بعد االنتهاء من العديد
.2022 من املشاريع الضخمة ذات الصلة بتنظيم كأس العالم

Consequently, the overall real GDP during 2019
decreased slightly by 0.3%. The nominal GDP decreased by
4.2% in 2019 as oil prices fell. The contraction in the GDP
was mainly driven by the hydrocarbon sector, although the

 انخفض إجمالي الناجت احمللي احلقيقي العام خالل،وبالتالي
 كما تقلص الناجت احمللي اإلجمالي.٪0.3  بشكل طفيف بنسبة2019
 كان. مع انخفاض أسعار النفط2019  في٪4.2 االسمي بنسبة
االنكماش في الناجت احمللي اإلجمالي مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع
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non-hydrocarbon sector also slowed. The slowdown in the
growth of the non-hydrocarbon sector was driven primarily
by construction, manufacturing, and wholesale and retail
trade. On the other hand, many services sectors recorded
growth such as finance, insurance, public administration,
and transport and warehousing activities.

الهيدروكربونات على الرغم من تباطؤ القطاع غير الهيدروكربوني
 كان التباطؤ في منو القطاع غير الهيدروكربوني مدفوعاً في.ًأيضا
 من ناحية.املقام األول بالبناء والتصنيع وجتارة اجلملة والتجزئة
 سجلت العديد من قطاعات اخلدمات منواً مثل قطاع التمويل،أخرى
.والتأمني واإلدارة العامة وأنشطة النقل والتخزين

The deflation continued mainly throughout 2019 due
to many external and domestic factors. The local factors
behind the downturn were the lease, transportation, and
leisure and cultural activities group, and the external
factors that contributed to the domestic price drop included
strengthening the US Dollar against other major currencies
and lowering global commodity prices, among other things.
As the consumer price index decreased in 2019 by 0.6%, in
contrast to the increase of 0.3% during 2018.

 بسبب العديد2019 استمر االنكماش بشكل أساسي طوال عام
 كانت العوامل احمللية السائدة.من العوامل اخلارجية واحمللية
 واألنشطة الترفيهية، النقل،وراء االنكماش هي مجموعة اإليجار
والثقافية؛ وشملت العوامل اخلارجية التي ساهمت في انخفاض
األسعار احمللية تعزيز قوة الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى
 حيث. من بني أمور أخرى،الرئيسية وتخفيف أسعار السلع العاملية
 على،٪0.6  بنسبة2019 انخفض مؤشر أسعار املستهلك خالل عام
.2018  خالل عام٪0.3 عكس الزيادة بنسبة

The objectives of Qatar Central Bank (QCB) during 2019
continued to maintain the exchange rate pegged to the U.S.
Dollar to ensure the monetary and financial stability. QCB
provided liquidity support to the banking sector, through its
various tools, to support credit growth. As the QCB started
its monetary easing cycle since August 2019, after the
US Federal Reserve session. As a result, the bank deposit
and lending rates across all maturities were declining to
stimulate aggregate demand in the economy.

 في2019 استمرت أهــداف مصرف قطر املركزي خالل عام
احلفاظ على سعر الصرف املرتبط بــالــدوالر األمريكي لضمان
 وقــدم املصرف دعــم السيولة للقطاع.االستقرار النقدي واملــالــي
 حيث بدأ. لدعم منو االئتمان، من خالل أدواته املختلفة،املصرفي
،2019 مصرف قطر املركزي في دورة التيسير النقدي منذ أغسطس
 كانت، ونتيجة لذلك.بعد دورة مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي
معدالت الودائع واإلقراض للبنوك في جميع آجال االستحقاق آخذة
.في االنخفاض لتحفيز الطلب الكلي في االقتصاد

The local liquidity conditions during 2019 were affected
by three factors. They are: (1) Foreign Exchange flows.
(2) Government spending; and (3) Growth in Deposits
and Credit. Capital flows played an important role in the
development of liquidity conditions during 2019. The high
level of average global energy prices for the greater part of
2019 also helped to maintain the Current Account surplus.
These factors have helped in accumulating large foreign
exchange reserves from QCB. The private Sector deposits
also grew from the previous year, despite their moderation.
On the other hand, the Non-Resident Deposits continued
to grow significantly as in the previous year. Consequently,
total deposits increased during 2019, in contrast to the
decrease observed during 2018.

 بثالثة عوامل2019 وتأثرت ظروف السيولة احمللية خالل عام
) منو3( ) اإلنفاق احلكومي؛ و2( .) تدفقات النقد األجنبي1( :هي
 لعبت التدفقات الرأسمالية دوراً مهماً في تطور.الودائع واالئتمان
 كما أن املستوى املرتفع ملتوسط.2019 ظروف السيولة خالل عام
 ساعد أيضاً في2019 أسعار الطاقة العاملية للجزء األكبر من عام
 وقد ساعدت هذه العوامل.احلفاظ على فائض احلساب اجلــاري
فــي تــراكــم كبير الحتياطيات النقد األجنبي لــدى مصرف قطر
 على الرغم، ومنت ودائع القطاع اخلاص عن العام السابق.املركزي
 استمرت الودائع غير املقيمة في، ومن ناحية أخرى.من اعتدالها
 ارتفع إجمالي، وبالتالي.النمو بشكل ملحوظ كما في العام السابق
 على عكس االنخفاض الذي لوحظ خالل2019 الودائع خالل عام
.2018 عام

Accordingly, QCB undertook the liquidity management
operations proactively to ensure comfortable liquidity

وعليه قام مصرف قطر املركزي بعمليات إدارة السيولة بشكل
استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام املصرفي مع توجيه أسعار
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of the banking system while directing interest rates to
the required level to facilitate adequate flow of credit to
the productive sectors. Moreover, with the enhancement
of financial stability as one of its most important
objectives, QCB has taken additional steps to enhance the
implementation of Basel III framework and various macro
prudential policies.

الفائدة إلى املستوى املطلوب لتسهيل التدفق الكافي لالئتمان إلى
 ومع تعزيز االستقرار املالي، عالوة على ذلك.القطاعات اإلنتاجية
 اتخذ املصرف خطوات إضافية لتعزيز،باعتباره أحد أهم أهدافه
. ومختلف السياسات االحترازية الكلية3 تنفيذ إطار بازل

atar Central Bank also continued to monitor the
global developments, including low interest rates in the
United States (which QR is linked to its currency), and
its need to strengthen its capabilities to cope with the
negative impacts being transmitted to the local economy.
Accordingly, QCB changed its position on the Monetary
Policy, and the followings are the most important measures
main monetary policy taken during the year:

،كما واصــل مصرف قطر املركزي مراقبة التطورات العاملية
مبا في ذلك انخفاض معدالت الفائدة في الواليات املتحدة (التي
 وحاجته إلى تعزيز قدراته على مواجهة،)يرتبط الريال بعملتها
 غير املصرف، وفقاً لذلك.انتقال اآلثار السلبية إلى االقتصاد احمللي
 وفيما يلي أهم اإلجراءات،املركزي موقفه اخلاص بالسياسة النقدية
:الرئيسية التي اتخذتها السياسة النقدية خالل السنة

1. After the US Federal Reserve decided to cut the target
federal interest rate three times, taking into account
local macroeconomic conditions, QCB reduced the
deposit interest rates on the Qatari Money Market and
Repo repurchase rates twice during 2019, while the
Lending Interest Rate on operations was reduced Qatar
Money Market three times during 2019.

 بعد قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض سعر.1
الفائدة الفدرالي املستهدف ثالث مرات مع مراعاة الظروف
 خفض مصرف قطر املركزي سعري،االقتصادية الكلية احمللية
فائدة اإليداع على عمليات السوق النقدي القطري وسعر إعادة
 في حني مت تخفيض سعر،2019 شراء الريبو مرتني خالل عام
فائدة اإلقراض على عمليات السوق النقدي القطري ثالث مرات
.2019 خالل

2. Accordingly, the deposit interest rate (QMRDR) was
reduced by 25 basis points in both September and
October to the level of 2.0%.

 نقطة أساس في25  مت خفض سعر فائدة اإليداع مبقدار، وعليه.2
.٪2.0 كل من سبتمبر وأكتوبر إلى مستوى

3. The lending interest rate QMRLR was reduced by 25
basis points in both August, September and October to
the level of 4.25%.

 نقطة أساس في كل25  مت تخفيض سعر فائدة اإلقراض مبقدار.3
.٪4.25 من أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى مستوى

4. Repurchase Interest Rate "Repo" was reduced by 25
basis points in both September and October to the level
of 2.0%.

 نقطة25  مت تخفيض سعر فائدة إعادة الشراء الريبو مبقدار.4
.٪2.0 أساس في كل من سبتمبر وأكتوبر إلى مستوى

5. The Required Reserve Rate (RR) was remained at the
same level of 4.5% since April 2017.

٪4.5  ظلت نسبة االحتياطي االلزامي عند نفس مستواها البالغ.5
.2017 منذ أبريل
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Main Economic Indicators

أهم المؤشـرات االقتصادية
مليون ريال قطري QR Million

البيان

**2019

*2018

2017

2016

عدد السكان (تقديرات منتصف العام)

2,799,202

2,760,170

2,579,840

2,617,634

اإلنتاج واألسعار

Particular
)Population (Estimated Mid -Year
Production & Prices

667,817

696,558

607,623

554,925

معدل النمو ()%

-4.2

14.6

9.5

-7.4

)Growth Rate (%

معدل النمو احلقيقي ()%

-0.2

1.5

1.6

2.2

)Real GDP Growth Rate (%

حصة قطاع التعدين واستغالل احملاجر
()%

34.1

36.9

32.3

30.3

Mining and Quarrying Activities Share
)(%

معدل النمو ()%

-11.6

31.1

16.5

-27.3

)Growth Rate (%

معدل النمو احلقيقي ()%

-1.8

-0.3

-0.7

-1.0

)Real Growth Rate (%

حصة قطاع األنشطة غير النفطية ()%

66.0

63.1

67.7

69.7

Non Mining and Quarrying Activities
)Share (%

معدل النمو ()%

0.2

6.8

6.5

5.1

)Growth Rate (%

معدل النمو احلقيقي ()%

1.3

3.2

3.8

5.6

)Real Growth Rate (%

238.6

253.2

223.0

211.0

-0.7

0.3

0.42

2.7

إجمالي الناجت احمللي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي
(ألف ريال)
معدل التضخم ()%
املالية العامة

GDP

)GDP Per Capita (QR Thousand
)CPI- Inflation (%
Public Finance

إجمالي االيرادات العامة

214,749

207,915

163,272

170,856

Total Revenues

إجمالي النفقات العامة

208,418

192,835

203,265

221,685

Total Expenditures

العجز أو الفائض

6,331

15,080

-39,993

-50,829

Deficit or Surplus

العجز أو الفائض/الناجت احمللي ()%

0.95

2.2

-6.6

-9.2

ميزان املدفوعات

)Deficit or Surplus / GDP(%
Balance of Payments

السلع

151,355

185,572

133,707

92,364

Trade Balance

الصادرات (فوب)

265,483

306,810

245,694

208,604

)Exports (FOB

الواردات (فوب)

-114,128

-121,238

-111,987

-116,240

)Imports (FOB

رصيد احلساب اجلاري

15,394

60,614

23,389

-30,101

)Current Account (CA

2.3

8.7

3.8

-5.4

احلساب الرأسمالي واملالي

21,726

1,035

-92,648

13,840

Capital & Financial Account

الوضع الكلي للميزان

34,143

57,734

-65,071

-20,510

Overall Balance

رصيد احلساب اجلاري/الناجت احمللي
()%

* بيانات معدلة.
* * تقديرات أولية.
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* Revised Estimates
** Preliminary Estimates.
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Main Financial Indicators

أهم المؤشـرات المالية
مليون ريال قطري QR Million

البيان

2019

2018

2017

2016

اجلهاز املصرفي
عرض النقد (م)1

Particular
The Banking System

124,703

119,076

123,088

128,349

4.7

-3.3

-4.1

1.1

578,004

564,008

603,332

497,548

2.5

-6.5

21.3

-4.6

صافي املوجودات األجنبية

-154,952

-89,310

-74,438

-59,356

)Foreign Assets (Net

صافي املوجودات احمللية

732,956

653,318

677,770

556,904

)Domestic Assets (Net

عرض النقد (م)3

652,876

653,181

697,812

556,915

)Money Supply (M3

0.0

-6.4

25.3

-4.6

معدل النمو ()%
عرض النقد (م)2
معدل النمو ()%

معدل النمو ()%
مصرف قطر املركزي

)Money Supply (M1
)Growth Rate (%
)Money Supply (M2
)Growth Rate (%

)Growth Rate (%
Qatar Central Bank

النقود االحتياطية (م).

72,057

82,866

62,771

54,988

)Reserve Money (M0

صافي املوجودات األجنبية

143,410

109,602

52,998

114,261

)Foreign Assets (Net

املوجودات األجنبية

144,704

110,898

54,315

115,523

Foreign Assets

املطلوبات األجنبية

1,295

1,297

1,317

1,262

سعر فائدة السوق النقدي القطري ()%

Foreign Liabilities
)QCB Rate (%

إيداع

2.00

2.50

1.50

1.00

Deposits

إقراض

4.25

5.00

5.00

4.75

Loan

سعر الريبو ()%

2.00

2.50

2.50

2.25

)Repo Rate (%

نسبة االحتياطي اإللزامي

4.50

4.50

4.50

4.75

Required Reserve Ratio

البنوك التجارية

Commercial Banks

إجمالي الودائع

640,927

641,266

685,909

543,656

Total Deposits

الودائع اخلاصة

367,847

359,261

370,512

357,736

Private Deposits

إجمالي االئتمان احمللي

964,192

859,900

820,556

743,941

Total Domestic Credit

االئتمان اخلاص

646,708

541,225

478,995

450,065

Private Sector Credit

صافي املوجودات األجنبية

-298,362

-198,912

-127,436

-173,617

)Foreign Assets (Net

املوجودات األجنبية

240,144

239,086

234,442

273,202

Foreign Assets

املطلوبات األجنبية

538,506

437,998

361,878

446,819

Foreign Liabilities

حسابات رأس املال

155,421

145,500

146,716

135,141

Capital Accounts
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بورصة قطر
عدد األسهم املتداولة ( باأللف )

Qatar Stock Exchange
)Traded Volume (thousand

11,415,731

2,285,923

2,465,479

1,976,573

قيمة األسهم املتداولة

67,705

68,501

66,246

68,989

Traded Value

القيمة السوقية لألسهم املدرجة فى السوق

582,745

588,715

472,025

563,466

)Market Capitalization (M CAP

87.3

84.5

77.7

101.5

47

46

45

44

10,426

10,299

8,523

10,437

1.2

20.8

-18.3

0.1

القيمة السوقية  /الناجت احمللي ()%
عدد الشركات املقيدة
املؤشر
معدل التغير ()%
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No. of Listed Companies
Index
)Rate of Change (%
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آفاق االقتصاد القطري

During 2019, Qatar continued to pursue the policy of
economic diversification process for achieving goals of
Qatar National Vision- 2030. The government undertook
various critical policy reforms to enhance the role of
private sector in the overall economic growth process.
However, the global economic downturn had an adverse
impact on the global energy prices and its exports from
Qatar. As per the preliminary estimates, the economy
had suffered a marginal contraction in 2019 in real terms.
The hydrocarbon sector, in particular, recorded a marked
contraction because of the softening demand for oil & gas
exports and the decline in prices. Consequently, the GDP at
current prices decreased by a bigger margin of 4.1%. At the
same time, non-hydrocarbon sector decelerated, driven by
slowdown in the construction and manufacturing sectors
due to the sector specific issues.

 واصلت قطر اتباع سياسة عملية التنويع،2019 خــال عــام
 وقد قامت.2030 االقتصادي لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية
احلكومة بإجراء سياسات مختلفة لتعزيز دور القطاع اخلاص في
 كان لالنكماش االقتصادي، ومع ذلك.عملية النمو االقتصادي الشاملة
.العاملي تأثير سلبي على أسعار الطاقة العاملية وصادراتها من قطر
 عانى االقتصاد من انكماش هامشي في،ووفقاً للتقديرات األولية
 على وجه، سجل قطاع الهيدروكربونات. بالقيمة احلقيقية2019 عام
 انكماشاً ملحوظاً بسبب ضعف الطلب على صادرات،اخلصوص
 انخفض الناجت، ونتيجة لذلك. وانخفاض األسعار،النفط والغاز
 في.٪4.1 احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية بهامش أكبر قــدره
 مدفوعاً بالتباطؤ، تباطأ القطاع غير الهيدروكربوني،الوقت نفسه
.في قطاعي البناء والتصنيع بسبب قضايا خاصة بالقطاع

The economic outlook for 2020 appears to be quite
challenging due to the outbreak of Covid-19. As per the
IMF estimates, the global economy is expected to contract
in 2020, driven by broad-based contraction in advanced
and emerging market economies. At the same time, the
IMF noted that the output loss associated with this health
emergency and related containment measures are likely to
be larger than the losses that triggered during the global
financial crisis in 2008.

 صعبة للغاية بسبب2020 يبدو أن التوقعات االقتصادية لعام
، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.19-تفشي وبــاء كوفيد
ً مدفوعا،2020 من املتوقع أن ينكمش االقتصاد العاملي في عام
.باالنكماش واسع النطاق في اقتصادات األسواق املتقدمة والناشئة
 أشار صندوق النقد الدولي إلى أن خسارة الناجت،وفي الوقت نفسه
املرتبطة بهذه الطوارئ الصحية وتدابير االحتواء ذات الصلة من
املرجح أن تكون أكبر من اخلسائر التي تسببت فيها األزمة املالية
.2008 العاملية في عام

As for the GCC region, the IMF estimates show a
downturn in the region during 2020, driven by a combined
impact of Covid-19 and lower level of oil prices.

 تظهر تقديرات،أمــا بالنسبة لــدول مجلس التعاون اخلليجي
ً مدفوعا،2020 صندوق النقد الدولي تراجعاً في املنطقة خالل عام
. واملستوى األقل ألسعار النفط19 بالتأثير املشترك لكوفيد

In order to deal with Covid-19, Qatar has put an
unprecedented policy response in place to deal with the
partial economic lockdown, which would reduce the amount
of stress that emanates from the Covid-19 outbreak. The
government of Qatar rolled out a stimulus plan worth QR
75 billion to help the private sector to cover the losses
generated by the lockdown of the economic activity. QCB
reduced lending rates by 1.75% in March-2020 to support
aggregate demand in the economy. Banks were instructed
to postpone loan instalments for a period of six months

 استجابت قطر استجابة غير،19-من أجل التعامل مع كوفيد
 األمر الذي سيقلل،مسبوقة للتعامل مع اإلغالق االقتصادي اجلزئي
 وطرحت حكومة.19-من مقدار الضغط الناجت عن انتشار كوفيد
 مليار ريــال ملساعدة القطاع اخلاص75 قطر خطة حتفيز بقيمة
 وقام.على تغطية اخلسائر الناجتة عن إغالق النشاط االقتصادي
 في٪1.75 مصرف قطر املركزي بتخفيض معدالت اإلقراض بنسبة
 وصدرت تعليمات. لدعم إجمالي الطلب في االقتصاد2020 مارس
للبنوك بتأجيل أقساط القروض ملدة ستة أشهر ملساعدة القطاع
 مت تقدمي، وعالوة على ذلك.اخلاص والصناعات الصغيرة واملتوسطة
دعم السيولة للبنوك من خالل نافذة إعادة الشراء بتكلفة صفرية
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to help private sector and small and medium industries.
Furthermore, liquidity support was given to banks through
repurchase window (Repo) at zero cost to deal with the
stress on account of postponement of loan repayments
and other waivers given during the Covid-19 outbreak. The
economic package will facilitate private sector entities to
manage their cash flows, maintain their payrolls during the
lockdown period and prevent layoffs to the extent possible.

للتعامل مع الضغط الناجت عن تأجيل سداد القروض واإلعفاءات
 وستعمل احلزمة.19-األخرى التي مت تقدميها خالل انتشار كوفيد
االقتصادية على تسهيل كيانات القطاع اخلــاص إلدارة تدفقاتها
 واحلفاظ على كشوف مرتباتها خالل فترة اإلغالق ومنع،النقدية
.تسريح العمال إلى أقصى حد ممكن

Notwithstanding the containment measures undertaken,
as per the available estimates, Qatar’s economy is likely to
suffer some amount of contraction during 2020. With large
downside risks, the economic outlook remains challenging
as the economy have witnessed the dual shock of collapse
in oil prices and the outbreak of Covid-19. However, given
the low fiscal break-even of oil prices for the state of Qatar,
the economy would be able to withstand much of the
adverse impact. At the same time, the lowest mortality rate
in the GCC region augurs well for the economic recovery in
the second half of 2020.

 ووفقاً للتقديرات،وعلى الرغم من تدابير االحــتــواء املتخذة
 من املرجح أن يعاني االقتصاد القطري قدر من االنكماش،املتاحة
 ال تزال التوقعات، مع وجود مخاطر سلبية كبيرة.2020 خالل عام
االقتصادية صعبة حيث شهد االقتصاد الصدمة املزدوجة النهيار
 نظراً النخفاض تكلفة، ومع ذلك.19-أسعار النفط وانتشار كوفيد
 سيكون االقتصاد قادراً على حتمل الكثير،إنتاج النفط لدولة قطر
 يبشر أدنى معدل للوفيات في، وفي الوقت ذاته.من اآلثار السلبية
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي باخلير لالنتعاش االقتصادي
.2020 في النصف الثاني من عام

During 2019, the construction sector recorded a decline
in growth as many projects related to FIFA-2022 were
completed and many others reached the advanced level.
However, after this structural shift witnessed in 2019, the
construction sector would likely maintain a stable growth,
albeit, at a slower pace from 2020 onwards.

 سجل قطاع اإلنشاءات انخفاضاً في النمو،2019 خالل عام
2022 حيث مت االنتهاء من العديد من املشاريع املتعلقة بـكأس العالم
 بعد، ومع ذلك.ووصل العديد من املشاريع األخرى إلى مستوى متقدم
 من املرجح أن يحافظ،2019 هذا التحول الهيكلي الذي شهده عام
2020  وإن كان بوتيرة أبطأ من عام،قطاع البناء على منو مستقر
.ًفصاعدا

The CPI recorded deflation during the larger part of
2019, as many sub-components exhibited downward
price momentum due to the weak demand conditions.
The predominant drivers of deflation were rent, recreation
& culture, transport, and communication. Given this
backdrop, inflation outlook during 2020 remains negative,
as persistently the weak demand conditions may lead
to further downward movements in prices. The global
commodity prices are likely to ease substantially as the
global economy would remain in recession, led by the global
health crisis and lockdown measures. On the upside, there
are some risks to inflation, which could arise due to supplychain issues and restrictions on airports and seaports.

سجل مؤشر أسعار املستهلك انكماشاً خالل اجلزء األكبر من عام
 حيث أظهرت العديد من املكونات الفرعية زخم سعر هبوطي،2019
 وكانت العوامل الدافعة الرئيسية.بسبب ظروف الطلب الضعيفة
. واالتصاالت، والنقل، والترفيه والثقافة،لالنكماش هي اإليجار
2020  فإن توقعات التضخم خالل عام،وبالنظر إلى هذه اخللفية
 حيث قد تؤدي ظروف الطلب الضعيفة باستمرار إلى،ال تزال سلبية
 ومن املرجح أن تنخفض.مزيد من التحركات الهبوطية في األسعار
أسعار السلع العاملية بشكل كبير حيث سيظل االقتصاد العاملي في
 وعلى. بقيادة األزمة الصحية العاملية وتدابير اإلغالق،حالة ركود
 والتي قد تنشأ بسبب، هناك بعض املخاطر للتضخم،جانب االرتفاع
.قضايا سلسلة التوريد والقيود املفروضة على املطارات واملوانئ
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In the medium-term, the growth outlook for Qatar
remains positive. Various policy reforms undertaken
towards the economic diversification are likely to support
a reasonably quick economic recovery. Going forward,
the growth in other sectors such as the financial sector
and other services activities would partially offset
the slowdown in the construction sector. Overall, the
infrastructure development and expenditure on education
and health sector will help in realising the goals of Qatar
National Vision, 2030.
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 ومن. ال تزال توقعات النمو في قطر إيجابية،على املدى املتوسط
املرجح أن تدعم إصالحات السياسات املختلفة التي مت إجراءها من
.أجل التنويع االقتصادي انتعاشاً اقتصادياً سريعاً إلى حد معقول
 فإن النمو في قطاعات أخــرى مثل القطاع املالي،ًوللمضي قدما
.وأنشطة اخلدمات األخرى سيعوض جزئياً التباطؤ في قطاع البناء
 سيساعد تطوير البنية التحتية واإلنفاق على قطاعي،وبشكل عام
.2030 التعليم والصحة في حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية

٢٠١٩ التقرير السنوي الثالث و األربعون

مصرف قطر املركزي
إدارة االســــــتقرار املــــــالي واإلحصـــــاء

Financial Stability & Statistics Department

