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متهيد

يجــرى مصــرف قطــر املركــزي تقييمــاً ســنوياً ملخاطــر ونقــاط
الضعــف فــي القطــاع املالــي لقطــاع عريــض مــن اجلمهــور مــن
خــال النشــر الســنوي لتقريــر االســتقرار املالــي .ويســعدني أن
أقــدم تقريــر االســتقرار املالــي لعــام 2019م ،وهــو التقريــر احلــادي
عشــر فــي هــذه السلســلة الصــادرة عــن املصــرف .وأنــا علــى يقــن
مــن أن التحليــل املقــدم فــي هــذا التقريــر ســيكون مفيــداً للجميــع
وخاصــة ألصحــاب املصلحــة وحملللــي القطــاع املالــي.
ويقــدم هــذا التقريــر عرض ـاً لألحــداث التــي أثــرت علــى القطــاع
املالــي فــي دولــة قطــر خــال عــام  ،2019كمــا يلخــص أنشــطة
مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة مــن أجــل اكتمــال
املشــهد املالــي .ويســتند التحليــل إلــى البيانــات املاليــة لعام ،2019
مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

PREFACE

Qatar Central Bank (QCB) provides an annual
assessment of the financial sector’s risks and
vulnerabilities for the wider audience through the
annual publication of Financial Stability Review (FSR).
I am happy to release FSR 2019, which is the eleventh
in the series issued by QCB. I am sure; the analysis
provided in the FSR will certainly be useful to all the
stakeholders and to the financial sector’s analysts,
among others.
The current FSR provides a review of the events that
influenced Qatar’s financial sector during the year
2019. The review also summarizes the activities of
Qatar Financial Centre (QFC) and Qatar Financial
Markets Authority (QFMA) for completeness. The
analysis is based on the data up to the financial year
2019 unless otherwise mentioned.

أثــر الضغــط املتزايــد علــى االقتصــاد الكلــي بســبب تشــديد
األوضــاع املاليــة والتوتــرات اجليوسياســية ،وتصاعــد احلواجــز
التجاريــة ،علــى النمــو االقتصــادي العاملــي فــي عــام 2019؛ حيــث
كان النمــو العاملــي عنــد أدنــى مســتوياته منــذ األزمــة املاليــة،
وكان تباطــؤ النمــو االقتصــادي واضح ـاً فــي اقتصــادات األســواق
املتقدمــة والناشــئة .وأضــاف الضغــط النــاجت عــن هبــوط أســعار
النفــط املزيــد مــن القلــق للبلــدان املصــدرة للنفــط .وش ـ ّكل عــدم
اليقــن النــاجت عــن النزاعــات التجاريــة ،والضغــوط الناجمــة مــن
التوتــرات اجليوسياســية حتديــات لألســواق املاليــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم.

The increased macroeconomic stress from tighter
financial conditions, geopolitical tensions and
escalated trade barriers weighed on the global
economic growth in 2019. The global growth was at
its lowest level during the year since the financial crisis
during the year. The slowdown of economic growth
was evident both in advanced and emerging market
economies. Downward pressure on the oil prices
added further worry for the oil exporting countries.
Uncertainties from the trade disputes and stress from
geopolitical tensions posed challenges to the financial
markets across the globe.

وفــي خضــم هــذه الريــاح املعاكســة ،أقدمت معظم البنــوك املركزية
علــى تخفيــف السياســة النقديــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام
 2019ممــا أعطــى إشــارات إيجابيــة لألســواق املاليــة باالنتعــاش
العاملــي .وظهــر تضــاؤل املخاطــر العامليــة مــع بعــض االســتقرار
الــذي لوحــظ فــي األســواق املاليــة العامليــة عنــد نهايــة عــام .2019
إال أن تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-كان
مبثابــة صاعقــة مباغتــة.

Amidst these headwinds, the monetary policy easing
by most of the central banks in the second half of the
2019 provided positive signals to the financial markets
and a global recovery. The global risk sentiments
appear to have diminished with some stabilization
observed in the global financial markets towards the
end of 2019. However, the brake out of Covid-19
pandemic came as a bolt from the blue moon.

وقــد أدت حالــة عــدم اليقــن فــي االقتصــادي العاملــي والتقلــب
فــي أســواق الطاقــة إلــى انكمــاش النشــاط االقتصــادي فــي
دولــة قطــر خــال عــام  .2019إال أنــه فــي الوقــت نفســه ،فــإن
اســتمرار الفائــض فــي املوازنــة العامــة واحلســاب اجلــاري مبيــزان
املدفوعــات؛ قــد وفــر الزخــم الــازم ملواصلــة األنشــطة املتعلقــة
بالبنيــة التحتيــة .لقــد ســاهم إضفــاء الطابــع املؤسســي علــى وكالــة
تشــجيع االســتثمار وقانــون االســتثمار األجنبــي املباشــر اجلديــد
الــذي يســمح باالســتثمار األجنبــي املباشــر بنســبة  ٪100فــي
تعزيــز دور القطــاع اخلــاص .وانعكاسـاً لزيــادة اإلنتاجيــة والكفــاءة
وحتســن تصنيــف دولــة قطــر فــي مؤشــر التنافســية العامليــة بشــكل
أكبــر.

The global economic uncertainties and volatile
energy markets lead to contraction in the economic
activity in Qatar during 2019. At the same time, the
current account and fiscal account remained surplus,
which provided the necessary impetus to continue
infrastructural related activities. The institutionalization
of Investment promotion agency and the new Foreign
Direct Investment (FDI) law allowing 100% foreign
direct investment, enhanced the role of the private
sector. Reflecting the rising productivity and efficiency,
the ranking of Qatar in the global competitiveness
index improved further.

وقــد ظــل القطــاع املصرفــي الــذي يشــكل الدعامــة األساســية
للقطــاع املالــي ،آمنـاً وســليماً وقويـاً .وحتســنت الســيولة في النظام
املصرفــي مــع تطبيــع تدفقــات رأس املــال ومــا ترتــب علــى ذلــك
مــن تراكــم صافــي املوجــودات األجنبيــة مــن قبــل مصــرف قطــر
املركــزي .وقــد ســاهمت النســبة املتدنيــة للقــروض غيــر املنتظمــة
والفوائــض الرأســمالية العاليــة فــي النمــو املســتدام للميزانيــة
العموميــة للقطــاع املصرفــي .وأدى اعتمــاد املعاييــر الرقابيــة
املتوافقــة مــع أفضــل املعاييــر الدوليــة إلــى حتســن القــدرة علــى
امتصــاص الصدمــات وضمــان املرونــة املاليــة فــي هــذا القطــاع.

The banking sector, the mainstay of the financial
sector remained safe, sound and solid. Liquidity
conditions in the banking system have improved with
the normalization of capital flows and the consequent
accumulation of net foreign assets by QCB. The
low delinquent loans and higher cushion of capital
facilitated sustainable expansion of its balance sheet.
The adoption of regulatory standards in par with best
international standards improved the shock absorbing
capacity and ensured financial resiliency in the sector.

وتلعــب التطــورات فــي مجــال االبتــكارات التكنولوجية دوراً رئيســياً
فــي تعزيــز القطــاع املالــي رقميــاً .ومــن املتوقــع أن ٌي ّكــن نظــام
صــدى التكنولوجيــا املاليــة ،الــذي يتــم تطويــره ،أصحــاب املصلحــة
فــي القطــاع املالــي مــن التأقلــم مــع التقنيــات الناشــئة اجلديــدة.
وتدعــم األعمــال فــي هــذا املجــال بشــكل جيــد مــن قبــل بنــك قطــر
للتنميــة بينمــا يجتــذب مركــز قطــر للمــال الوافديــن اجلــدد إلــى
الســوق.

The developments in technological innovations is
taking a key role in digitally enhancing the financial
sector. The fintech echo system, which is being
developed, is expected to enable the financial
sector stakeholders to adapt with new emerging
technologies. The entrepreneurship in this area is
well supported with Qatar Development Bank while
Qatar Financial Center is attracting new entrants to
the market.

وباملضــي قدمــاً ،يعتمــد االجتــاه املســتقبلي للنمــو االقتصــادي
العاملــي علــى مــدة وشــدة جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد .)19-وقــد يؤثــر تقييــد النشــاط االقتصــادي علــى آفــاق
النمــو إلــى حــد مــا .كمــا تطــرح التوقعــات احلاليــة ألســعار الطاقــة
بعــض التحديــات .ومــع ذلــك ،أظهــرت دولــة قطــر قدرتهــا علــى
اخلــروج مــن هــذه التحديــات كمــا يتضــح مــن احلالــة الســابقة
النخفــاض أســعار النفــط واحلصــار االقتصــادي اجلائــر فــي عــام
 .2017وعــاوة علــى ذلــك فــإن تبنــي مجموعــة مــن اإلجــراءات
التــي اتخــذت لدعــم القطــاع املالــي والتحــول التدريجــي فــي
النشــاط االقتصــادي ،مــن املرجــح أن تعــود بالفائــدة علــى
االقتصــاد القطــري.
يتوجــه مصــرف قطــر املركــزي فــي هــذا الشــأن بالشــكر واالمتنــان
حلضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد املفــدى الشــيخ متيــم بــن
حمــد آل ثانــي ،وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن حمــد
آل ثانــي نائــب األميــر ،وإلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر
الداخليــة الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي .و
الشــكر والتقديــر موصــوالن إلــى اجلهــات احلكوميــة والهيئــات
التنظيميــة األخــرى مثــل مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق
املاليــة والبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى العاملــة فــي دولــة
قطــر ،والتــي وفــرت املعلومــات والبيانــات التــي ســاعدت فــي
إعــداد هــذا التقريــر.

Going forward, the future direction of the global
economic growth depends on the duration and
severity of the Covid-19 pandemic. The restriction on
the economic activity may affect the growth prospects
to a certain extent. The current outlook for energy
prices also pose some challenges. However, Qatar
has showed its ability to come out of such challenges
as evident from the earlier instance of drop in oil price
and the economic blockade in 2017.
Moreover,
the host of measures we have taken to support our
financial sector and the gradual upturn in economic
activity is likely to benefit the Qatar’s economy.
Qatar Central Bank extends thanks and gratitude
to His Highness the Emir, Sheikh Tamim bin Hamad
Al Thani, and to HH Sheikh Abdulla bin Hamad Al
Thani, Deputy Emir and to HE the Prime Minister and
the Minister of Interior, Sheikh Khalid bin Khalifa bin
Abdelaziz Al Thani. Thanks and appreciation are also
extended to the government entities as well as other
regulatory bodies such as Qatar Financial Centre and
Qatar Financial Markets Authority, including banks
and other financial institutions operating in Qatar
which provided the relevant information to draft this
Review.

عبداهلل بن �سعود �آل ثاين
املحافظ
Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor
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EXECUTIVE SUMMARY

تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي خــال عــام ،2019
وشــهد ضعفــا واســع النطــاق فــي معظــم االقتصــادات .وقــاد القطــاع
الصناعــي تباطــؤ النمــو بســبب التوتــرات احلــادة املتعلقــة بالتجــارة
واالنخفــاض احلــاد فــي التجــارة العامليــة .وظــل التضخــم فــي العديــد
مــن االقتصــادات املتقدمــة حميــداً ،بينمــا ارتفــع بشــكل هامشــي فــي
األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة .وظلــت األســواق املاليــة
متقلبــة وســط تزايــد املخاطــر والتشــاؤم بشــأن توقعــات النمــو.
وأصبحــت البنــوك املركزيــة الرئيســية أكثــر حــذراً وخفضــت أســعار
الفائــدة لتحفيــز وتيــرة النمــو االقتصــادي الضعيفــة .وبحلــول نهايــة
عــام  ،2019حتســنت الظــروف املاليــة علــى خلفيــة موقــف السياســة
النقديــة املتكيفــة وتراجــع ســمات املخــاوف التجاريــة .ومــع ذلــك،
انعكســت احلالــة متام ـاً بحلــول نهايــة فبرايــر  2020بســبب انــدالع
وبــاء كوفيــد -19فــي العديــد مــن البلــدان .ووفقــاً لتقييــم تقريــر
االســتقرار املالــي لصنــدوق النقــد الدولــي الصــادر فــي أبريــل ،2020
فقــد أصبحــت األوضــاع املاليــة فــي اقتصــادات األســواق املتقدمــة
والناشــئة أكثــر شــدة بســبب تداعيــات الوبــاء العاملــي علــى الســوق
املاليــة فــي شــكل انهيــار كبيــر فــي ســوق األســهم ،وتدفقــات رأس املــال
اخلارجــة وعالمــات نقــص التمويــل بالــدوالر ،وســط إعــادة تــوازن
األمــوال نحــو املــاذ اآلمــن.

The global GDP growth during 2019 decelerated, with broadbased weakening witnessed in majority of the economies. The
growth slowdown was led by industrial sector on account of
intensified trade related tensions and a sharp fall in the global
trade. Inflation in several advanced economies remained
benign, while in emerging markets and developing economies
it picked-up marginally. The financial markets remained volatile
amid heightened risks and pessimism over the growth outlook.
The major central banks turned dovish and cut policy rates to
unwind weakening pace of economic growth. By end 2019, the
financial conditions improved on the back of accommodative
monetary policy stance and easing sign of trade concerns.
However, the situation reverted completely by end-February
2020 due to the outbreak of Covid-19 in many countries. As
per assessment of International Monetary Fund’s (IMF) Global
Financial Stability Report (GFSR) of April 2020, the financial
conditions in advanced and emerging market economies have
tightened due to fallout of global pandemic on financial market
in the form of large crash in equity market, capital outflows and
signs of dollar funding shortages amid rebalancing of funds
towards safe-haven.

بعــد أن شــهدت أســعار النفــط اخلــام بعــض االرتفاعــات األوليــة
خــال الربــع الثانــي مــن عــام  ،2019فإنهــا فقــدت املســار فــي الربــع
الثالــث مــن عــام  ،2019نتيجــة زيــادة اإلمــدادات مــن إنتــاج النفــط
اخلــام األمريكــي .وفــي الوقــت نفســه ،فاقــت ظــروف الطلــب األكثــر
ليونــة تخفيضــات اإلنتــاج التــي نفذتهــا مجموعــة أوبــك  .+وضعــف
النشــاط االقتصــادي فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
بســبب تداعيــات تباطــؤ النمــو العاملــي ،وتأثيره الســلبي علــى صادرات
النفــط فــي عــام .2019

After witnessing some initial pick-up in crude oil prices during
Q2-2019, oil prices lost the track in Q3-2019 as oil supplies
increased from US crude oil production. At the same time, softer
demand conditions outweighed productions cuts implemented
by the OPEC+ group. The economic activity weakened in the
GCC region due to the fallout of slowing global growth and its
adverse impact on oil exports in 2019.

اســتمر هــدف مصــرف قطــر املركــزي خــال عــام  2019فــي
احلفــاظ علــى ســعر صــرف الريــال املرتبــط بالــدوالر األمريكــي،
لضمــان االســتقرار النقــدي واملالــي .وقــدم مصــرف قطــر املركــزي
دعم ـاً للســيولة فــي القطــاع املصرفــي مــن خــال أدواتــه املختلفــة،
لدعــم منــو االئتمــان .وظــل مصــرف قطــر املركــزي ميــارس دوره
فــي التيســير النقــدي منــذ أغســطس  ،2019بعــد إجــراءات بنــك
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي .ونتيجــة لذلــك ،كانــت معــدالت
اإليــداع واإلقــراض للبنــوك فــي جميــع آجــال االســتحقاق فــي
انخفــاض لتحفيــز الطلــب الكلــي فــي االقتصــاد.

The objective of Qatar Central Bank (QCB) during 2019
continued to be maintaining the pegged exchange to US
dollar to ensure monetary and financial stability. QCB provided
liquidity support to the banking sector, through its various tools,
to support credit growth. QCB has been on a monetary easing
cycle since August 2019, following that of US Federal Reserve.
Consequently, deposit and lending rates of banks across all
maturities have been on the decline to stimulate aggregate
demand in the economy.

واصلــت قطــر تســجيل فائــض فــي كل مــن املوازنــة العامــة واحلســاب
اجلــاري مبيــزان املدفوعــات خــال عــام  ،2019ولعبــت التدفقــات
الرأســمالية دوراً مهمـاً فــي تطــور ظــروف الســيولة خــال عــام ،2019
كمــا ســاعد املســتوى املرتفــع ملتوســط أســعار الطاقــة العامليــة للجــزء
األكبــر مــن عــام  2019فــي احلفــاظ علــى فائــض احلســاب اجلــاري.
وقــد ســاعدت هــذه العوامــل فــي تراكــم كبيــر الحتياطيــات النقــد
األجنبــي لــدى مصــرف قطــر املركــزي.

Qatar continued to record fiscal and current account surplus
during 2019. Capital inflows played an important role in the
evolution of liquidity conditions during 2019. The elevated
level of average global energy prices for the larger part of 2019
also helped in the sustenance of current account surplus. These
factors helped in significant accumulation of foreign exchange
reserves of QCB.
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واصــل القطــاع املصرفــي مســار منــوه فــي  2019مــع ظــروف ســيولة
قويــة ،وأوضــاع رأســمالية مريحــة .وظلــت ظــروف االقتصــاد الكلــي
الواســع داعمــة فــي النصــف األول مــن عــام  ،2019ممــا ســهل علــى
القطــاع املصرفــي تنويــع محفظتــه االئتمانيــة .وتعــززت الثقــة فــي
القطــاع املصرفــي باالســتقرار الســريع لالقتصــاد بعــد احلصــار.
وعلــى الرغــم مــن أن متوســط منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي
فــي عــام  2019بلــغ ســالب  ،% 0‰3إال أن بعــض القطاعــات مثــل
التعليــم والصحــة والنقــل ومــا إلــى ذلــك ،أظهــرت حتســناً .وقــد
ســجلت موجــودات القطــاع املصرفــي البالغــة  1.46تريليــون ريــال،
أثنــاء العــام منــواً بنســبة  ٪ 5‰3مقارنــة بالعــام الســابق .وقــد منــت
املوجــودات بدعــم مــن منــو االئتمــان الــذي منــا بشــكل ملحــوظ خــال
العــام املاضــي .وســجل النمــو فــي متوســط االئتمــان للســنة ،٪ 5.8
بارتفــاع بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة عــن العــام املاضــي .ومــع ذلــك ،لــم
يكــن منــو الودائــع كافي ـاً .وانخفــض االئتمــان للقطــاع العــام وكذلــك
لغيــر املقيمــن ،علــى الرغــم مــن أن وتيــرة االنخفــاض كانــت معتدلــة
خــال العــام .وعكســت الودائــع التــي شــهدت منــواً ســلبياً فــي عــام
 2018مســارها وحققــت منــواً بنســبة  ٪ 4‰8بحلــول نهايــة ديســمبر
.2019
وانخفضــت مخاطــر الســيولة فــي القطــاع املصرفــي خــال العــام
حيــث اســتمر القطــاع فــي االحتفــاظ مبوجــودات ســائلة كافيــة.
وحتســنت نســبة املوجــودات مرتفعــة الســيولة إلــى إجمالــي املوجــودات
فــي الربــع األول مــن العــام بشــكل أو بآخــر ،واســتقرت حتــى الربــع
الرابــع ثــم انخفضــت بعــد ذلــك بشــكل هامشــي .وقلــل القطــاع
املصرفــي مــن انكشــافاته عبــر احلــدود فــي نهايــة ديســمبر ،2019
وانخفضــت جميــع مكونــات املوجــودات اخلارجيــة مبــا فــي ذلــك
االئتمــان واالســتثمارات باســتثناء املوجــودات مــع املؤسســات املاليــة
األجنبيــة .وفــي الوقــت نفســه ،ســجلت االلتزامــات عبــر احلــدود منــواً
كبيــراً .وســجلت الودائــع غيــر املقيمــة أعلــى نســبة منــو ،حيــث منــت
بنســبة  ٪ 23‰2فــي عــام  .2019ويبــدو أن مخاطــر االئتمــان فــي
القطــاع املصرفــي قــد تضاءلــت ،حيــث انخفضــت نســبة القــروض
املتعثــرة بشــكل هامشــي  ،ومــع تطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقارير
املاليــة رقــم  9فــي الوقــت املناســب وبالشــكل املناســب حتســنت نســبة
تغطيــة مخاطــر االئتمــان باملخصصــات .وتشــير اختبــارات الضغــط
االئتمانــي ،علــى أنــه ميكــن حتديــد آثــار املخاطــر ولــو علــى مســتوى
البنــوك الفرديــة .وبشــكل عــام ،فــإن القطــاع املصرفــي فــي وضــع
مريــح بســبب توفــر رأس املــال الكافــي.
ســجل القطــاع املالــي غيــر املصرفــي فــي قطــر ،الــذي يضــم
شــركات التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة ،وشــركات التمويــل ،وشــركات
االســتثمار ،ومحــال الصرافــة ،ومؤسســات مركــز قطــر للمــال ،منــواً
إيجابيـاً فــي املوجــودات مــع احلــد مــن املخاطــر اإلجماليــة .وســجلت
موجــودات القطــاع املالــي غيــر املصرفــي اخلاضــع لتنظيــم مصــرف
قطــر املركــزي منــواً جيــداً بنســبة  ٪ 6خــال عــام  .2019وســجلت
جميــع قطاعــات مؤسســات التمويــل األصغــر منــواً إيجابيــاً خــال
عــام  2019بنمــو مرتفــع جــداً ،أعلــى بكثيــر مــن  ،٪ 20ســجلت مــن
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The banking sector continued its growth trajectory in 2019 with
solid liquidity conditions and comfortable capital positions. The
broder macroeconomic conditions remained supportive in the
first half of 2019, which facilitated the banking sector to diversify
their credit portfolio. Improved confidence in the banking
sector was reinforced by fast stabilization of the economy after
the blockade. Though the real GDP growth in 2019 averaged
at negative 0.3%, some of the sectors like education, health,
transportation, etc., showed improvements. At QR 1.46 trillion,
the banking sector’s average asset during the year recorded a
growth of 5.3% over the previous year. The asset growth was
supported by growth in credit which grew significantly over the
last year. The growth in average credit for the year recorded
5.8%, higher by around 1 percentage point over last year.
However, the deposits growth was not that adequate. Credit
to the public sector as well as non-resident declined, though
the pace of decline moderated during the year. The deposits
mobilization which experienced a negative growth in 2018
reversed its track and recoded a significant growth of 4.8% by
end December 2019.
The liquidity risk of the banking sector reduced during the year
as the sector continued to maintain sufficient liquid assets. The
ratio of (HQLA) to total assets improved in the first quarter of
the year remained more or less stable till the fourth quarter
and thereafter declined though marginally. The banking sector
reduced its cross-border exposure at end December 2019. All
the components of assets including credit and investments
declined but for assets with foreign financial institutions (FFI).
At the same time, cross-border liabilities recorded substantial
growth. The highest growth was recorded by Non-resident
deposits, which grew by 23.2% in 2019. The banking sector’s
credit risk appears to have diminished. NPL (Non Performing
Loans) ratio declined marginally reflecting improvements
in timely and proper recognition of problem loans with the
introduction of IFR-9 standards. The decline in NPL ratio while
increase in provisions, improved the coverage ratio. The credit
stress tests indicate, even though at individual bank level
traces of risk can be identified. Overall, the banking sector is
at comfortable position owing to the availability of sufficient
capital.
The non-banking financial sector in Qatar comprising of insurance
firms, Qatar Development Bank (QDB), finance companies,
investment companies, exchange houses and Qatar Financial
Centre (QFC) institutions recorded positive asset growth while
moderating overall risk. The assets of QCB regulated NBFI
sector recorded healthy growth of 6.0 percent during 2019.
All the segments of the NBFIs recorded positive growth during
2019 with very high growth, well above 20 percent, recorded
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قبــل شــركات التمويــل ومحــال الصرافــة .واســتمرت شــركات التأمــن
فــي االســتحواذ علــى ثالثــة أربــاع إجمالــي موجــودات القطــاع املالــي
غيــر املصرفــي اخلاضــع لرقابــة مصــرف قطــر املركــزي .وواصــل
بنــك قطــر للتنميــة دوره كمؤسســة ماليــة تنمويــة بهــدف أساســي
هــو تســهيل تنويــع االقتصــاد القطــري مــن خــال تطويــر املشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة .وعكــس النمــو الصحــي للميزانيــة العموميــة
لبنــك قطــر للتنميــة التوجــه نحــو تنويــع االقتصــاد .ودعمــت الطفــرة
فــي االســتثمار والنمــو املســتمر فــي التســهيالت االئتمانيــة منــو
املوجــودات .وفــي ضــوء اســتمرار الســعي لتطويــر الشــركات الصغيــرة
واملتوســطة ،ســجلت القــروض التــي قدمهــا بنــك قطــر للتنميــة خــال
عــام  2019منــواً بنســبة  .٪ 7وســجلت بنــوك اجلملــة فــي مركــز قطــر
للمــال قفــزة حــادة فــي العائــد علــى حقــوق املســاهمني والعائــد علــى
االســتثمار حيــث مت احتــواء خســائر االئتمــان بشــكل أكبــر فــي عــام
 2019نتيجــة تطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 9
فــي عــام .2018

by the finance companies and exchange houses. The insurance
business, continued to account for three-fourths of total assets
)of QCB regulated NBFIs. Qatar Development Bank (QDB
pursued its role as developmental financial institution with the
primary aim to facilitate diversification of the Qatari economy
through development of small and medium-sized enterprises
(SMEs). Healthy growth of the balance sheet of QDB reflected
the thrust towards diversification of the economy. Spurt in
investment and continued growth in credit facilities supported
the asset growth. In view of continued push on development
of SMEs, loans provided by QDB during 2019 recorded a
healthy 7 percent growth. The QFC corporate banks’ recorded
a sharp jump in ROE (Return On Equity) and ROI (Return On
Investment) as credit losses were more contained in 2019
following the impact of the implementation of IFRS9 in 2018.

لتعزيــز خدمــات الدفــع وتطويــر البنيــة التحتيــة للدفــع الســليم،
اتخــذ مصــرف قطــر املركــزي عــدة مبــادرات .وقــد ســهلت هــذه
املبــادرات مــن الســيطرة علــى املخاطــر فــي أنظمــة الدفــع .وجتــاوز
حجــم أنظمــة الدفــع فــي قطــر  4‰3تريليــون ريــال فــي 2019
وجتــاوز حجــم املعامــات  135مليــون معاملــة .وكان تركيــز مصــرف
قطــر املركــزي علــى بنــاء بنيــة حتتيــة حديثــة للدفــع تســمح للبنــوك
وشــركات التكنولوجيــا املاليــة املتناميــة بإنشــاء منتجــات وخدمــات
مبتكــرة لتلبيــة متطلبــات الدفــع للمســتهلكني فــي قطــر .ونتيجــة
لذلــك ،أطلــق مصــرف قطــر املركــزي نظام ـاً جديــداً للدفــع الفــوري،
"نظــام الدفــع عبــر الهاتــف النقــال القطــري" ،والــذي مت تصميمــه
لتوفيــر طريقــة جديــدة للمقاصــة الفوريــة وتســوية املدفوعــات
وحتويــل األمــوال علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع .ومــن
املتوقــع أن تعــزز هــذه احملافــظ اإللكترونيــة القابلــة للتشــغيل املتبــادل
القائمــة علــى الهاتــف احملمــول وخيــارات االســتجابة الســريعة التــي
تســتند إلــى رمــز االســتجابة الســريعة للجمهــور لتنفيــذ املدفوعــات
اإللكترونيــة فــي نقــاط البيــع والتحويــات املاليــة مــن شــخص آلخــر،
وتعزيــز الشــمول املالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت تطويــر اســتراتيجية
التكنولوجيــا املاليــة لدعــم االبتــكار فــي القطــاع املالــي مــع احلفــاظ
علــى اســتقرار الســوق .ونظــراً لكــون املدفوعــات ركنـاً رئيســياً ضمــن
طيــف التكنولوجيــا املاليــة ،فــإن االســتراتيجية تهــدف إلــى توفيــر
البيئــة التنظيميــة املناســبة لتبنــي أســرع ملجموعــة مــن خدمــات الدفــع
لتطويــر نظــام دفــع نشــط فــي قطــر .وبشــكل عــام ،عملــت البنيــة
التحتيــة للدفــع والتســوية بسالســة ولــم تواجــه أي ضغــط ســيولة
خــال العــام.

To promote payment services and developing sound payment
infrastructure, Qatar Central Bank (QCB) has taken several
initiatives. These initiatives has facilitated controlling the
risks in payment systems. The size of the payment systems
in Qatar surpassed QR 4.3 trillion in 2019 and the volume of
transactions crossed 135 million. The focus of QCB was on
building state of the art payment infrastructure that allows
banks and the growing financial technology (Fintech) firms to
create innovative products and services to meet the payment
requirements of the consumers in Qatar. Consequently, QCB
has launched a new instant payment system, “Qatar Mobile
Payment System” (QMP), which is designed to provide a new
method for immediate clearing and settlement of payments
and money transfers 24 hours a day, seven days a week. This
)interoperable mobile based e-wallets and Quick Response (QR
code based low cost payment options to the public for carrying
out the electronic payments at point of sales and person to
person money transfers, is expected to further enhance
financial inclusion. In addition, a FinTech strategy has been
developed to support innovation in the financial sector while
maintaining market stability. Payments being a key vertical
within the FinTech spectrum, the strategy is aimed at providing
the right regulatory environment for faster adoption of an array
of payment services to develop a vibrant payment ecosystem
in Qatar. Overall the payment and settlement infrastructure
functioned seamlessly and did not face any liquidity stress
during the year.

وبشــكل عــام ،اســتمر القطــاع املالــي القطــري فــي احلفــاظ علــى
ســامته ،ويبــدو أن قدرتــه علــى احلفــاظ علــى االســتقرار املالــي قــد
تعــززت فــي عــام .2019
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Overall, Qatar financial sector continued to remain sound
and its ability to maintain financial stability appeared to have
strengthened in 2019.
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MACROECONOMIC DEVELOPMENTS

تطورات االقتصاد الكلي

 1 .1التطورات العاملية
ظــل النشــاط االقتصــادي العاملــي ضعيفـاً خــال عــام  2019مع
تباطــؤ كبيــر فــي قطــاع التصنيــع .وواصلــت الشــكوك التجاريــة
املتزايــدة ،والتوتــرات اجليوسياســية ،واملخــاوف اخلاصــة بــكل
دولــة تأثيرهــا علــى النشــاط االقتصــادي .وانخفضــت أســعار
الســلع األساســية العامليــة مــع اشــتداد التوتــرات املتعلقــة
بالتجــارة ،وانخفــض النمــو االقتصــادي العاملــي بشــكل كبيــر
فــي عــام  .2019وظــل التضخــم فــي العديــد مــن االقتصــادات
املتقدمــة حميــداً ،بينمــا ارتفــع فــي األســواق الناشــئة
واالقتصــادات الناميــة بشــكل هامشــي .وظلــت األســواق املاليــة
متقلبــة وســط تزايــد املخاطــر والتشــاؤم بشــأن توقعــات النمــو.
وأصبحــت البنــوك املركزيــة الرئيســية مســاملة ،وخفضــت
معــدالت السياســة لتهدئــة وتيــرة النمــو االقتصــادي الضعيفــة.
وبحلــول نهايــة عــام  ،2019حتســنت الظــروف املاليــة علــى
خلفيــة موقــف السياســة النقديــة املتكيفــة وتراجــع دالئــل
املخــاوف التجاريــة .ومــع ذلــك ،فقــد تفاقــم الوضــع متامــاً
بحلــول نهايــة فبرايــر  2020بســبب انتشــار وبــاء كوفيد 19-في
العديــد مــن البلــدان .ووفق ـاً لتقريــر االســتقرار املالــي العاملــي
الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي أبريــل  ،2020فقــد
اشــتدت الظــروف املاليــة فــي اقتصــادات األســواق املتقدمــة
والناشــئة بســبب تداعيــات الوبــاء العاملــي علــى الســوق املاليــة
فــي شــكل انهيــار كبيــر فــي ســوق األســهم ،وتدفقــات رأس املــال
اخلارجــة وعالمــات نقــص التمويــل بالــدوالر وســط إعــادة
تــوازن األمــوال نحــو املــاذ اآلمــن .ونتيجــة لذلــك ،ظهــر خطــر
علــى االســتقرار املالــي مــن التطــورات الســلبية فــي الســوق
املاليــة إلــى جانــب تداعيــات االقتصــاد الكلــي األعمــق لوبــاء
كوفيــد.19-
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تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي خــال عــام 2019
إلــى  ،٪2.9مــع ضعــف محــدود علــى نطــاق واســع فــي الــدول
املتقدمــة والــدول الناميــة الرئيســية .وقــاد القطــاع الصناعــي
تباطــؤ النمــو بســبب التوتــرات احلــادة املتعلقــة بالتجــارة
واالنخفــاض احلــاد فــي التجــارة العامليــة .وقــد لعبــت عوامــل
محــددة مثــل معاييــر االنبعاثــات فــي أملانيــا والركــود فــي
قطــاع الســيارات ،والتــي أظهــرت مزيج ـاً مــن عوامــل الطلــب
والعــرض ،دوراً أيض ـاً .وتباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
فــي االقتصــادات املتقدمــة خــال عــام  2019إلــى  ٪1.7مــن
 ٪2.2خــال عــام  .2018مــن بــن االقتصــادات املتقدمــة
الرئيســية ،تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي الواليــات
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1.1 Global Developments
The global economic activity remained weak
during 2019, with substantial slowdown in the
manufacturing sector. Rising trade uncertainties,
geo-political tensions and country specific
concerns continued to weigh on the economic
activity. Global commodity prices weakened as
trade related tensions intensified and significantly
dampened the global economic growth in 2019.
)Inflation in several advanced economies (AEs
remained benign, while in emerging markets
and developing economies (EMDEs) it pickedup marginally. Financial markets remained
volatile amid heightened risks and pessimism
over growth outlook. Major central banks turned
dovish and cut policy rates to unwind weakening
pace of economic growth. By end of 2019,
financial conditions thus improved on the back
of accommodative monetary policy stance and
easing sign of trade concerns. However, situation
revered completely by end-February 2020 due to
the outbreak of Covid-19 in many countries. As
per assessment of International Monetary Fund’s
(IMF) Global Financial Stability Report (GFSR) of
April 2020, financial conditions in advanced and
emerging market economies have tightened due
to fallout of global pandemic on financial market
in the form of large crash in equity market, capital
outflows and signs of dollar funding shortages
amid rebalancing of funds towards safe-haven. As
a result, a risk to financial stability has emerged
from the adverse developments in financial market
along with deeper macroeconomic fallout of
Covid-19.

1.1.1 Macroeconomic Developments
The global GDP growth during 2019 decelerated to
2.9 %, with a broad-based weakening witnessed in
major AEs and EMDEs. The growth slowdown was
led by industrial sector on account of intensified
trade related tensions and a sharp fall in global
trade. Specific factors such as emission standards
in Germany and slump in automobile sector, which
exhibited a combination of demand and supply
side factors, also played a role. The GDP growth
in AEs during 2019 slowed down to 1.7% from
2.2% during 2018. Among major AEs, GDP growth
decelerated in the US to 2.3% and the Euro Area
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املتحــدة إلــى  ٪2.3ومنطقــة اليــورو إلــى  .٪1.2علــى النقيــض
مــن ذلــك ،تســارع النمــو فــي اليابــان إلــى  ٪0.7و ٪1.4فــي
اململكــة املتحــدة.

to 1.2%. By contrast, growth accelerated in Japan
to 0.7% and 1.4% in the UK.

كمــا تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات
الناميــة والناشــئة إلــى  ٪3.7خــال عــام  2019مــن ٪4.5
خــال عــام ( 2018شــكل  .)1-1ومــن بــن الــدول الناميــة
واألســواق الناشــئة الرئيســية ،تباطــأ منــو النــاجت احمللــي
اإلجمالــي خــال عــام  2019فــي الصــن إلــى  ،٪6.1وفــي
الهنــد إلــى  ،٪4.2وفــي البرازيــل إلــى  ٪1.1وجنــوب إفريقيــا
إلــى .٪0.2

GDP growth in EMDEs also decelerated to 3.7%
during 2019 from 4.5% during 2018 (Chart 1-1).
Among major EMDEs, the GDP growth during
2019 decelerated in China to 6.1%, in India to
4.2%, in Brazil to 1.1% and South Africa to 0.2%.

تغيــرت التوقعــات االقتصاديــة بشــكل كبيــر منــذ مــارس
 ٢٠٢٠بســبب انتشــار وبــاء كوفيــد  ،19وبالنســبة إلــى توقعــات
النمــو ،وفق ـاً لصنــدوق النقــد الدولــي ،فمــن املتوقــع أن يكــون
ألزمــة الصحــة العامــة التــي ســببها فايــروس كورونا-كوفيــد
 19تأثيــراً شــديداً علــى النمــو االقتصــادي العاملــي فــي عــام
 ،2020والــذي مــن املرجــح أن يكــون أســوأ بكثيــر مــن األزمــات
املاليــة التــي حدثــت فــي األعــوام  .2009-2008ومــن املتوقــع
أن ينكمــش االقتصــاد العاملــي بشــكل حــاد فــي عــام ،2020
مــع تداعيــات واســعة النطــاق علــى اشــتداد األوضــاع املاليــة
العامليــة ،والتحــول فــي منــط اإلنفــاق ،واملشــاعر الســلبية
وتقلــب أســعار الســلع األساســية.

The economic outlook changed dramatically since
March 2020 due to the outbreak of Covid-19. As
for the growth outlook, according to the IMF, the
public health crisis caused by Covid-19 is expected
to have severe impact on global economic growth
in 2020, which is likely to be much worse than
the 2008-09 financial crises. The global economy
is projected to contract sharply in 2020, with
widespread repercussion on tightening of global
financial conditions, shift in spending pattern,
negative sentiments and volatile commodity
prices.

Chart 1-1: Real GDP Growth and Average Inflation

شكل  :1-1منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ومتوسط معدل التضخم
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وتراجــع التضخــم فــي الــدول املتقدمــة ،فــي حــن شــهدت الــدول
الناميــة ككل زيــادة خــال عــام  .2019ففــي الــدول املتقدمــة ،ظــل
التضخــم حميــداً عنــد  ٪1.4ومــع انحــراف ضعيــف فــي اجلــزء
األخيــر مــن عــام  ،2019وســط نشــاط اقتصــادي هــادئ وانخفــاض
أســعار الســلع األساســية .ومــع ضعــف التوســع االقتصــادي ،انخفض
التضخــم األساســي إلــى مــا دون املتوســط التاريخــي فــي العديــد مــن
الــدول املتقدمــة والناميــة .وارتفــع متوســط التضخــم فــي الــدول
الناميــة إلــى  ،٪5.1بينمــا أظهــر اجتاه ـاً متباين ـاً مدفوع ـاً بعوامــل
خاصــة بــكل بلــد .وارتفــع التضخــم فــي الصــن والهنــد بســبب
ارتفــاع األســعار وتراجــع التضخــم فــي بعــض املــواد الغذائيــة .ومــن
ناحيــة أخــرى ،واجــه عــدد قليــل مــن الــدول الناميــة فــي املنطقــة
اآلســيوية تضخمـاً منخفضـاً بينمــا شــهد البعــض اآلخــر مثــل روســيا
تضخمــاً أعلــى بســبب تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة .وبشــكل
عــام ،ظلــت ضغــوط التضخــم العامليــة خافتــة فــي عــام  .2019ففــي
الــدول املتقدمــة ،وعلــى الرغــم مــن اســتمرار خلــق فــرص العمــل
وانخفــاض البطالــة ،ظــل التضخــم األساســي حميــداً .ومــن ناحيــة
أخــرى ،شــهدت الــدول الناميــة بعــض االرتفــاع التضخمــي خــال
النصــف األول ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى عوامــل خاصــة بــكل
بلــد.

 2 .1 .1تطورات األسواق املالية

Inflation in AEs eased, while EMDEs as a whole
witnessed an increase during 2019. In AEs, inflation
remained benign at 1.4% and with a softening bias in
the later part of 2019, amid subdued economic activity
and lower commodity prices. With the weakened
economic expansion, core inflation shifted downward
to below historic average in many AEs and EMDEs.
The average inflation in EMDEs rose to 5.1%, while
showing a divergent trend driven by country-specific
factors. Inflation picked-up in China and India due to
rise in prices of some food articles. On the other hand,
a few EMDEs in Asian region faced low inflation while in
some others such as Russia witnessed higher inflation
due to introduction of VAT. Overall, global inflation
pressures remained muted in 2019. In AEs, despite
continued job creations and low unemployment, core
inflation remained benign. On the other hand, EMDEs
witnessed some inflationary spike during the first half
largely due to country specific factors.

1.1.2 Financial Markets Developments

ظلــت األســواق املاليــة متقلبــة خــال عــام  ،2019حيــث
اســتمرت التوتــرات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن
فــي اإلضــرار باجتاهــات الســوق .وخــال النصــف األول مــن
عــام  ،2019شــهدت أســواق األســهم تصحيحــات حــادة بســبب
تكثيــف التوتــر التجــاري وتباطــؤ التجــارة العامليــة وزيــادة
املخاطــر علــى التوقعــات االقتصاديــة العامليــة .وقــد واصلــت
عائــدات الســندات انخفاضهــا فــي كل مــن الــدول املتقدمــة
والناميــة ،بســبب ضعــف البيانــات االقتصاديــة ،وأســعار الســلع
األكثــر ليونــة واملشــاعر الســلبية فــي الســوق .وبحلــول شــهر
يوليــو  ،2019أصبحــت األســواق املاليــة إيجابيــة ،مدعومــة
بالتوجيهــات احلــذرة مــن العديــد مــن البنوك املركزيــة ،وخاصة
بنــك االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي .كمــا أدت اإلشــارات
األوليــة للهدنــة التجاريــة إلــى حتســن معنويــات الســوق خــال
النصــف الثانــي مــن عــام  .2019وعمومــاً ،تعافــت الســوق
املاليــة وانتهــت بارتفــاع ،حيــث حتســنت التوقعــات االقتصاديــة
مدعومــة بشــكل كبيــر بالبيانــات االقتصاديــة احملســنة والتفاؤل
اإليجابــي مــن الهدنــة التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصني.

Financial markets remained volatile during 2019, as
the US-China trade tensions continued to hurt market
sentiments. During the first half of 2019, equity markets
witnessed sharp corrections due to intensifying trade
tension, global trade slowdown and heightened risks
to global economic outlook. Bond yields continued
to decline in both AEs and EMDEs due to weak
economic data, softer commodity prices and negative
market sentiments. By July 2019, the financial markets
turned positive, buoyed by dovish guidance from
many central banks, especially the US Fed. The initial
signs of trade truce also improved market sentiments
during the second half of 2019. Overall, financial
market recovered and ended higher, as the economic
outlook improved significantly supported by improved
economic data and positive optimism from US-China
trade truce.

وخفــض االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي ســعر سياســته ثــاث
مــرات مبقــدار  25نقطــة أســاس لــكل منهــا فــي أغســطس
وســبتمبر وأكتوبــر  ،2019لدعــم النمــو علــى الرغــم مــن أن
التضخــم كان قريبـاً مــن هدفــه (شــكل  .)2-1كمــا أنهــى خطتــه
خلفــض حجــم ميزانيتــه العموميــة.

The US Federal Reserve cut its policy rate three
times by 25 basis points each in August, September
and October 2019, in order to support growth even
though inflation was close to its target (Chart 1-2). It
also ended its plan of reducing the size of its balance
sheet.

وخفــض البنــك املركــزي األوروبــي ســعر الفائــدة علــى الودائــع
وأعلــن اســتئناف التيســير الكمــي .وهكــذا ،مت تخفيــض أســعار
عمليــات إعــادة التمويــل الرئيســية ،وتســهيالت اإلقــراض
الهامشــي ،وتســهيالت اإليــداع إلــى  ٪0.00و ٪0.25و ()-
 ٪0.50علــى التوالــي.

The European Central Bank reduced its deposit rate
and announced a resumption of quantitative easing.
Thus, the rates for main refinancing operations, the
marginal lending facility and the deposit facility were
reduced to 0.00%, 0.25% and (-) 0.50%, respectively.
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كمــا أعلــن عــن إعــادة تشــغيل برنامــج شــراء األصــول ()APP
بوتيــرة شــهرية تبلــغ  20مليــار يــورو اعتبــاراً مــن نوفمبــر
 ،2019مــع االســتمرار فــي إعــادة اســتثمار الدفعــة الرئيســية
مــن األوراق املاليــة املســتحقة مبوجــب التطبيــق.

It also announced restarting of its assets purchase
program (APP) at monthly pace of €20 billion from
November 2019, while continuing to reinvest the
principal payment from maturing securities under the
APP.

وقــد اتخــذ بنــك إجنلتــرا خــال عــام  2019موقفــاً أقــل
حياديــة وأكثــر معايــرة نظــراً لعــدم اليقــن املســتمر بشــأن
عــدم خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي .ووفقــاً لذلــك
ظــل ســعر السياســة الرســمي دون تغييــر عنــد  ٪0.75فــي
عــام  .2019ومــع ذلــك ،فقــد اســتمر فــي سياســته املتمثلــة فــي
شــراء ســندات الشــركات مــن الفئــة االســتثمارية التــي تصــل
إلــى عشــرة مليــارات جنيــه إســترليني والســندات احلكوميــة
البريطانيــة البالغــة  435مليــار جنيــه إســترليني املمولــة مــن
خــال إصــدار احتياطيــات البنــك املركــزي ،والــذي مت تقدميــه
فــي أغســطس .2016

The Bank of England during the course of 2019
took a less dovish and more calibrated stance due
to ongoing uncertainty over no-deal Brexit with the
European Union. Accordingly, the official policy rate
remained unchanged at 0.75% in 2019. However, it
continued with its policy of purchasing investment
grade corporate bonds of up to £10 billion and UK
government bonds of £435 billion financed through
issuance of central bank reserves, which were
introduced in August 2016.

ومــن ناحيــة أخــرى ،واصــل بنــك اليابــان بنفــس الوتيــرة فــي
موقــف السياســة النقديــة املتســاهلة للغايــة خــال عــام .2019
وهكــذا ،ظــل معــدل السياســة املطبقــة علــى أرصدة احلســابات
اجلاريــة للبنــوك مــع بنــك اليابــان عنــد ناقــص .٪ 0.1

On other hand, the Bank of Japan (BoJ) continued
with the same pace in its ultra-accommodative
monetary policy stance during 2019. Thus, the policy
rate applied to current account balances of banks with
BOJ remained at minus 0.1%.

وعلــى العمــوم ،حتــول العديــد مــن الــدول املتقدمــة إلــى موقــف
أكثــر تكيفـاً ،مــع التحــول إلــى املوقــف احليادي فــي االتصاالت.
وكان التخفيــض التدريجــي ملعــدالت السياســة مــن قبــل العديــد
مــن البنــوك املركزيــة الرئيســية مدفوعــاً باالقتصــاد العاملــي
الــذي يتحــرك نحــو مرحلــة طويلــة مــن التباطــؤ.

On the whole, many AEs turned more accommodative,
with a shift to dovish stance in communications. The
gradual easing of policy rates by several major central
banks was driven by the world economy moving
towards a prolonged phase of slowdown.

)Chart 1-2: Benchmark Policy Rates in Select Advanced Economies (%

شكل  :2-1أسعار السياسة املرجعية في االقتصادات املتقدمة املختارة ()%

* النهاية الدنيا للهامش
املصدر :مواقع البنوك املركزية لكل منها
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* Lower end of the range
Source: Respective Central Bank Websites.

Financial Stability Review 2019

تطورات االقتصاد الكلي

شــهدت أســواق الســندات ارتفاعــاً حــاداً فــي الطلــب علــى املــاذ
اآلمــن وســط التوتــرات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن
خــال عــام  .2019ومــع قيــام العديــد مــن البنــوك املركزيــة بتخفيــف
معــدالت السياســة وتوفيــر دعــم الســيولة ،تراجعــت عائــدات
الســندات بشــكل حــاد ودخلــت إلــى املنطقــة الســلبية فــي بعــض
مســتويات االقتصــادات املتقدمــة .وخــال الفتــرة مــن ينايــر إلــى
ســبتمبر ،اســتجابت الســندات احلكوميــة للتوقعــات االقتصاديــة
األضعــف ،والتأثيــر الســلبي للتوتــر بــن الواليــات املتحــدة والصــن
وانخفــاض أرقــام التضخــم .ففــي الواليــات املتحــدة ،انخفــض عائــد
الســندات الســيادية بشــكل مطــرد قبــل أن ينعكــس بشــكل هامشــي
بعــد خفــض ســعر الفائــدة فــي أغســطس  ،2019لكنــه انعكــس
بســرعة وانخفــض أكثــر بحلــول نهايــة ديســمبر .وفــي منطقــة
اليــورو ،دخلــت بعــض املؤشــرات املهمــة إلــى املنطقــة الســلبية بحلــول
مــارس  2019بســبب أســعار الفائــدة الســلبية وضعــف البيانــات
االقتصاديــة .ولوحــظ أيضـاً انخفــاض العائــدات فــي حالــة البلــدان
التــي تواجــه مشــاكل ماليــة وديــون مثــل إيطاليــا واليونــان .وفــي
اململكــة املتحــدة ،تذبــذب عائــد الســندات احلكوميــة بســبب عــدم
اليقــن الــذي نشــأ مــن خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي،
لكنــه أظهــر اجتاهـاً تنازليـاً عامـاً خــال عــام  .2019وفــي اليابــان،
اســتمرت عائــدات الســندات فــي االنخفــاض وفــي املنطقــة الســلبية
خــال اجلــزء الكبيــر مــن العــام ،نظــراً للسياســة النقديــة املتكيفــة
مــن خــال شــراء الســندات مــن قبــل بنــك اليابــان (شــكل .)3-1

Bond markets witnessed a sharp rally on safe haven
demand amid trade tensions between US and China
during 2019. With many central banks easing policy
rates and providing liquidity support, bond yields ebbed
sharply and went into negative zone in some AEs. During
January-September, government bonds responded to
weaker economic outlook, negative impact of the USChina tension and low inflation numbers. In the US,
sovereign bond yield steadily decreased before reversing
marginally after policy rate cut in August 2019. But it
reversed quickly and went down further by end December.
In the Euro Area some of the important benchmarks
went into negative zone by March 2019 due to negative
interest rates and weak economic data. The decline in
yields was also observed in case of countries facing fiscal
and debt problems such as Italy and Greece. In the UK,
government bond yield fluctuated due to uncertainty that
originated from Brexit, but showed an overall declining
trend during 2019. In Japan, bond yields continued to
remain low and in negative zone during the large part of
the year, given the ultra-accommodative monetary policy
through bond buying by Bank of Japan (Chart 1-3).

)Chart 1-3: 10-year Government Bond Yield Rates (%

شكل  :3-1معدالت فائدة السندات احلكومية  10سنوات ()%

ارتفعــت أســواق األســهم فــي الــدول املتقدمــة خــال عــام ،2019
علــى الرغــم مــن أنهــا شــهدت بعــض مراحــل التقلــب بســبب املشــاعر
الســلبية مــن املباحثــات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن
والتطــورات اجليوسياســية األخــرى .وبعــد أن شــهدت انخفاضــات
حــادة فــي أســعار األســهم خــال عــام  ،2018انتعشــت أســواق
األســهم ،حيــث توقفــت البنــوك املركزيــة عــن رفــع أســعار الفائــدة.
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Equity markets in AEs gained during 2019, though it
witnessed some phases of volatility due to negative
sentiments from the US-China trade deal and other
geopolitical developments. After witnessing a sharp
falls in equities during 2018, equity markets rebounded,
as central banks stopped raising interest rates.
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وخــال الربــع الثانــي مــن عــام  ،2019انتعشــت أســواق األســهم فــي
الــدول املتقدمــة ،وزادت تقريب ـاً بنســبة  ٪4خــال الربــع األول مــن
عــام  .2019وبحلــول شــهر يونيــو  ،2019اكتســبت أســواق األســهم
مزيــداً مــن التعافــي نتيجــة التوجيهــات احلــذرة مــن العديــد مــن
البنــوك املركزيــة مثــل زيــادة فــرص تخفيضــات أســعار الفائــدة،
والتحفيــز النقــدي لدعــم االنتعــاش االقتصــادي .كمــا حســنت
اإلشــارات األوليــة للهدنــة التجاريــة معنويــات الســوق خــال النصــف
الثانــي مــن عــام .2019
وبحلــول الربــع الرابــع مــن  ،2019دفعــت عــدة عوامــل أداء ســوق
األســهم مثــل النتائــج احملســنة الســتطالعات األعمــال ،وارتفــاع
أعــداد العمالــة فــي الواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو ،واألداء املــرن
لقطــاع اخلدمــات .وبشــكل عــام ،أعــادت التطــورات اإليجابيــة فــي
االقتصــاد الكلــي واملشــاعر مــن الصفقــة التجاريــة بــن الواليــات
املتحــدة والصــن ثقــة الســوق بنهايــة عــام ( 2019شــكل .)4-1

During Q2-2019, equity market rallied in AEs, nearly
increasing by 4% over the first quarter of 2019. By
June 2019, the equity markets gained further buoyed
by dovish guidance from many central banks such as
higher chances of rate cuts and monetary stimulus to
support economic recovery. The initial signs of trade
truce also improved market sentiments during the
second half of 2019.
By Q4-2019, several factors drove equity market
performance such as improved results of business
surveys and rise in employment numbers in the US
and Euro Areas and resilient performance of services
sector. Overall, positive macroeconomic developments
and sentiments from the US-China trade deal restored
market confidence by end 2019 (Chart 1-4).

Chart 1-4: Global Equity Market Performance

شكل  :4-1أداء أسواق األسهم العاملية

وبــن اقتصــادات األســواق الناميــة ،كان موقــف السياســة النقديــة
خــال عــام  2019متباينـاً متامـاً مــن حيــث درجــة تخفيــف السياســة
النقديــة .فقــد قامــت العديــد مــن اقتصــادات األســواق الناشــئة مثــل
الهنــد وإندونيســيا وتركيــا بتخفيــض معــدالت سياســتها الرئيســية
للتعامــل مــع التباطــؤ االقتصــادي املنتشــر علــى نطــاق واســع بســبب
العوامــل العامليــة واحملليــة .وفــي منتصــف املخــاوف التجاريــة بــن
الواليــات املتحــدة والصــن ،مت تخفيــف السياســة النقديــة فــي
الصــن مــن خــال تخفيــض نســبة االحتياطــي املطلوبــة للبنــوك
(شــكل  .)5-1وفــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي ،خفضــت
جميــع البنــوك املركزيــة أســعار سياســتها الرئيســية ثــاث مــرات
خــال شــهري أغســطس وديســمبر  ،2019باســتثناء الكويــت.

 24تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Among EMDEs, the monetary policy stance during 2019
was quite divergent in terms of degree of monetary
policy easing. Many emerging market economies such
as India, Indonesia and Turkey, reduced their key policy
rates to deal with a wide spread economic slowdown
on account of global and domestic factors. In the
middle of US-China trade concerns, monetary policy
was eased in China by reducing the required reserve
ratio of banks (Chart 1-5). In the GCC region, all central
banks reduced their key policy rates three times during
August-December 2019, barring Kuwait.
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)Chart 1-5: Benchmark Policy Rates in Selected Emerging Market Economies (%

شكل  :5-1معدالت السياسة املعيارية في اقتصادات مختارة من األسواق الناشئة ()%

املصدر :مواقع البنوك املركزية لكل جهة

وكان هنــاك تشــدداً فــي الظــروف املاليــة فــي االقتصــادات
الناشــئة بســبب ضعــف التوقعــات االقتصاديــة وخاصــة
التقلبــات الناشــئة عــن التوتــرات التجاريــة .وشــهدت أســواق
األســهم فــي الصــن والهنــد عمليــات بيــع كبيــرة بســبب العوامــل
احملليــة والعامليــة .ونتيجــة لذلــك ،لوحــظ وجــود تقلبــات فــي
أســواق العمــات ،وارتفــاع عــام للــدوالر األمريكــي مقابــل عــدة
عمــات خــال عــام .2019

 3 .1 .1التطورات في أسعار السلع الرئيسية
تأثــرت التحــركات فــي أســعار الســلع العامليــة خــال عــام 2019
بالتباطــؤ فــي النمــو االقتصــادي العاملــي والتطــورات اجليوسياســية
والتوتــرات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن .وبعــد أن
شــهدت بعــض االرتفاعــات األوليــة فــي أســعار النفــط اخلــام خــال
الربــع الثانــي مــن عــام  ،2019فقــدت أســعار النفط كل مكاســبها في
الربــع الثالــث مــن عــام  2019مــع زيــادة إمــدادات النفــط مــن إنتــاج
النفــط اخلــام األمريكــي .وفــي الوقــت نفســه ،فاقــت ظــروف الطلــب
األكثــر ليونــة تخفيضــات اإلنتــاج التــي نفذتهــا مجموعــة أوبــك .+
وكان هنــاك بعــض االرتفــاع املؤقــت فــي أســعار النفــط خــال شــهر
ســبتمبر بســبب الهجــوم علــى منشــآت النفــط الســعودية .ومــع
ذلــك ،خــال الربــع الرابــع مــن عــام  ،2019ظلــت أســعار النفــط
محــدودة النطــاق مــع تــوازن العــرض والطلــب فــي ســوق النفــط
العامليــة .وانخفــض متوســط األســعار الفوريــة للنفــط اخلــام التــي
ارتفعــت بثبــات مــن  54دوالراً أمريكيـاً للبرميــل فــي ديســمبر 2018
إلــى أعلــى مســتوى عنــد  68.6دوالراً أمريكي ـاً للبرميــل فــي أبريــل
 ،2019ثــم انخفــض إلــى  63.4دوالراً أمريكيــاً للبرميــل بحلــول
ديســمبر.
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Source: Respective Central Bank Websites.

There was tightening of financial conditions in EMDEs
due to weak economic outlook and especially volatility
originating from trade tensions. Equity markets in
China and India went through large sell-off due to
domestic and global factors. Consequently, there
were volatilities observed in currency market and
general appreciation in the US dollar against several
currencies during 2019.

1.1.3    Commodity Price Developments
Movements in global commodity prices during 2019 were
influenced by the slowing pace of global economic growth,
geopolitical developments and trade tensions between the
US and China. After witnessing some initial pick-up in crude
oil prices during Q2-2019, oil prices lost all its gain in Q32019 as oil supplies increased from US crude oil production.
At the same time, softer demand conditions outweighed
productions cuts implemented by the OPEC+ group. There
was some temporary rise in oil prices during September due
to attack on Saudi Arabia’s oil facilities. However, during
Q4-2019, oil prices remained range-bound as the supplydemand balanced in global oil market. The average crude
oil spot prices which steadily rose from US$ 54 in December
2018 to a high level of US$ 68.6 in April 2019, decreased to
US$ 63.4 by December.
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وفــي مجموعــة الســلع بخــاف الطاقــة ،ارتفعــت أســعار الســلع
الزراعيــة تدريجيــاً حتــى يونيــو  ،2019مدفوعــة بشــكل أساســي
باحلبــوب ومنتجــات األلبــان .ومــع ذلــك ،هبطــت بشــكل طفيــف
بســبب ظــروف الطلــب الضعيفــة خــال الفتــرة مــن يوليــو إلــى
ديســمبر  .2019ومــع تكثيــف التوتــر التجــاري بــن الواليــات املتحــدة
والصــن ،وتباطــؤ وتيــرة قطــاع التصنيــع العاملــي ،انخفضــت أســعار
املعــادن ،بقيــادة املعــادن األساســية ،بنســبة  ٪4خــال النصــف األول
مــن عــام  2019أي بــن ينايــر إلــى يونيــو ( 2019شــكل .)6-1
ومــع ذلــك ،ارتفعــت أســعار املعــادن الثمينــة اســتجابة لطلــب املــاذ
اآلمــن وســط التوتــرات التجاريــة وتخفيــف السياســة النقديــة فــي
االقتصــادات املتقدمــة.

In non-energy commodity group, prices of agricultural
goods gradually increased up to June 2019, primarily
driven by cereals and dairy. They, however, fell marginally
due to weak demand conditions during July-December
2019. With intensification of trade tension between the US
and China and slowing pace of global manufacturing sector,
metal prices, led by base metals, fell by 4% during the first
half of 2019 i.e., between January to June-2019 (Chart 1-6).
However, precious metal prices surged in response to safe
haven demand amid trade tensions and monetary policy
loosening in advanced economies.

)Chart 1-6: Global Primary Commodity Prices (y-o-y growth in percent

شكل  :6-1أسعار السلع األولية العاملية (معدل النمو السنوي)%

املصدر :ورقة البنك الدولي

الوردية.

 2 .1التطورات اإلقليمية
ضعــف النشــاط االقتصــادي فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي بســبب تداعيــات تباطــؤ النمــو العاملــي وتأثيــره الســلبي
علــى صــادرات النفــط فــي عــام  .2019وواصلــت العديــد مــن دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي جهودهــا فــي التنويــع االقتصــادي مــن
خــال إجــراء إصالحــات حاســمة .ونتيجــة لذلــك ،حافظــت قطــر
واإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى مكانتهمــا العاليــة فــي تقريــر
التنافســية العامليــة فــي عــام  .2019علــى الرغــم مــن انخفــاض
عائــدات النفــط ،ســاعد إدخــال ضريبــة القيمــة املضافــة فــي
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية فــي توليــد
اإليــرادات املاليــة مــن القطــاع غيــر الهيدروكربونــي.
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Source: World Bank Pink Sheet.

1.2    Regional Developments
The economic activity weakened in the GCC region due to
the fallout of slowing global growth and its adverse impact
on oil exports in 2019. Many GCC countries continued with
their efforts for economic diversification by conducting
critical reforms. As a result, Qatar and the UAE maintained
their high position in global competiveness report in 2019.
Despite fall in oil revenues, the introduction of VAT in the
UAE and Saudi Arabia helped in generating fiscal revenue
from non-hydrocarbon sector.
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 1 .2 .1تطورات االقتصاد الكلي

1.2.1    Macroeconomic Developments

انخفــض منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي فــي منطقــة دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال عــام  ،2019ويرجــع ذلــك أساسـاً
إلــى انخفــاض أســعار النفــط العامليــة .واســتمر العديــد مــن دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي حتقيــق منــو إيجابــي فــي القطــاع
غيــر الهيدروكربونــي ،وإن كان ذلــك بوتيــرة أبطــأ .ووفق ـاً ألحــدث
تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي ،منــت البحريــن بأســرع معــدل،
تليهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والكويــت وعمــان ،واململكــة العربيــة
الســعودية (شــكل  7-1أ).

The real GDP growth fell in the GCC region during 2019,
primarily due to fall in global oil prices. Many GCC countries
continued to witness positive growth in non-hydrocarbon
sector, albeit, at a slower pace. According to the IMF’s latest
estimates, Bahrain grew at the fastest rate, followed by the
UAE, Kuwait, Oman and Saudi Arabia (Chart 1-7a).

وظــل التضخــم فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي راكــداً ،حيــث
شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية ،واإلمــارات ،وقطــر ،انكماش ـاً.
فقد شــهدت الســعودية واإلمارات انكماشـاً بســبب اآلثار األساســية
الرتفــاع األســعار فــي  2018بعــد تطبيــق ضرائــب القيمــة املضافــة.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،أدت عوامــل محليــة محــددة إلــى تضخــم
فــي الكويــت وعمــان والبحريــن (شــكل  7-1ب).

Inflation in the GCC region continued to remain muted, with
Saudi Arabia, the UAE and Qatar witnessing deflation. The
Saudi Arabia and the UAE witnessed deflation due to base
effects of higher prices in 2018 after implementation of the
value added taxes. By contrast, specific domestic factors
led to inflation in Kuwait, Oman and Bahrain (Chart 1-7b).

)Chart 1.7 (b): GCC Average Inflation (%

�شكل 7-1ب :متو�سط الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ()%

املصدر :صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العاملي ،2020
    وجهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر

وقــد كان النخفــاض متوســط أســعار النفــط خــال  2019تأثيــر غيــر
مــوات علــى وضــع احلســاب املالــي واحلســاب اجلــاري لــدول مجلــس
التعــاون اخلليجــي .وانخفــض فائــض احلســاب اجلــاري املجمــع بأكثــر
مــن الثلــث عــن العــام الســابق .وقــادت االنخفــاض الســعودية ،تليهــا
الكويــت وقطــر .كمــا تدهــور الوضــع املالــي املجمــع لــدول مجلــس
التعــاون اخلليجــي إلــى جانــب انخفــاض عائــدات النفــط فــي عــام
 .2019وفــي الوقــت نفســه ،ســاعد فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة
فــي تعبئــة اإليــرادات فــي حالــة اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة املتحــدة مــن النشــاط االقتصــادي غيــر النفطــي (شــكل .)8-1
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)Chart 1.7 (a): GCC Real GDP Growth (%

�شكل �7-1أ :الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ()%

Source: IMF WEO April 2020 and Planning and Statistics
Authority (PSA), Qatar.

The decline in the average oil prices during 2019 had an
unfavourable effect on the fiscal and current account position
of the GCC countries. The combined current account surplus
fell by more than one-third from the previous year. The
decline was led by Saudi Arabia, followed by Kuwait and
Qatar. The combined fiscal position of GCC countries also
deteriorated along with the lower oil revenue generation in
2019. At the same time, the imposition of the VAT helped
in revenue mobilisation in the case of Saudi Arabia and the
UAE from the non-oil economic activity (Chart 1-8).
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)Chart 1-8: GCC Key Economic Indicators & Oil Price (year-on-year growth in%

شكل  :8-1املؤشرات االقتصادية الرئيسية لدول مجلس التعاون اخلليجي ،وأسعار النفط (النمو السنوي)%

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

 2 .2 .1تطورات السوق املالي
كان أداء أســواق األســهم اخلليجيــة ككل إيجابيــاً لعــام  2019كمــا
أشــار بذلــك مؤشــر مورجــان ســتانلي الــذي ارتفــع بنســبة  ٪6خــال
العــام .وأنهــت جميــع أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي باســتثناء
ســوق مســقط لــأوراق املاليــة فــي عمــان العــام علــى ارتفــاع .وظــل
ســوق األســهم العمانــي ضعيف ـاً ،واســتمر فــي التراجــع للســنة الثانيــة
علــى التوالــي بنســبة  ٪7.9فــي  .2019وكان مؤشــر ســوق البورصــة
الكويتــي الرابــح األكبــر فــي املنطقــة يليــه بورصــة البحريــن مبكاســب
ســنوية بلغــت  ٪32.4و ٪20.4علــى التوالــي .وكان االرتفــاع القــوي
فــي مؤشــر الكويــت مدعومــاً بقــرار مورجــان ســتانلي إلدراجــه فــي
مؤشــر األســواق الناشــئة اعتبــاراً مــن عــام  2020فصاعــداً .وانتعشــت
دبــي ،التــي كانــت األســوأ أدا ًء فــي  ،2018مبكاســب جتــاوزت .٪9
وأنهــى املؤشــر الســعودي العــام مبكاســب محــدودة نســبياً بلغــت ٪7.2
بســبب التوتــرات اجليوسياســية ومعظمهــا مــع اليمــن وإيــران .وحقــق
ســوق األســهم فــي أبــو ظبــي مكاســب معتدلــة بلغــت  ،٪5.2فــي حــن
ســجلت قطــر التــي كانــت األفضــل أدا ًء فــي  2018مكاســب طفيفــة
بلغــت  ٪1.2خــال ( 2019شــكل .)9-1
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Source: IMF WEO April 2019 and World Trade Organization.

1.2.2    Financial Market Developments
The performance of GCC equity markets as a whole was
positive for 2019 as indicated by the MSCI GCC index
which rose by 6% over the year. All the GCC markets except
Oman’s Muscat Securities Market ended the year with gains.
Oman’s equity market remained weak and continued falling
for the second consecutive year by 7.9% in 2019. Boursa
Kuwait’s Premier Market Index was the biggest gainer in
the region followed by Bahrain Bourse with yearly gains of
32.4% and 20.4% respectively. The strong rally in Kuwait’s
index was supported by MSCI’s decision to include it in the
emerging markets index from 2020 onwards. Dubai, which
was the worst performer in 2018, rebounded with gains
in excess of 9%. The Saudi Arabia’s TASI ended the year
with relatively modest gains of 7.2% due to geo-political
tensions, mostly with Yemen and Iran. Abu Dhabi’s stock
market posted moderate gains of 5.2%, while Qatar which
was the best performing market in 2018 recorded a mild
gain of 1.2% during 2019 (Chart 1-9).
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)Chart 1-9: GCC Equity Indices 2018-2019 (Base: January 2018=100

شكل  :9-1مؤشرات أسواق األسهم بدول مجلس التعاون  (٢٠١٩ -٢٠١٨سنة األساس يناير )100 =٢٠١٨

املصدر :ريفنتيڤ داتا سترمي

Source: Refinitiv Datastream

ومــع اعتــدال أســعار النفــط خــال عــام  ،2019شــهدت أســواق
الســندات اخلليجيــة زيــادة قياســية فــي حجــم األمــوال التــي مت جمعهــا
مــن خــال إصــدار الســندات والصكــوك .وخــال عــام  ،2019مت جمــع
مــا مجموعــه  178مليــار دوالر أمريكــي مــن الســندات والصكــوك ،ممــا
يشــير إلــى زيــادة بنســبة  ٪15.8مــن  153.7مليــار دوالر أمريكــي مت
جمعهــا فــي  .2018ولوحظــت زيــادة فــي إصــدارات ســندات الشــركات
والســندات الســيادية والبنــوك املركزيــة بحوالــي  ٪24.3و ٪3.1علــى
التوالــي .ومــن ضمــن ســندات الشــركات والســندات احلكوميــة ،ارتفــع
إصــدار الســندات والصكــوك الســيادية بقــوة بنســبة  ٪25و ٪22علــى
التوالــي (جــدول.)1-1

With the moderation of oil prices during 2019, the GCC bond
markets witnessed a record increase in the volume of funds
raised through the issuance of bonds and sukuks. During
2019, a total of US$ 178 billion was raised in conventional
bonds and sukuks, denoting an increase of 15.8% from US$
153.7 billion raised in 2018. The increase was observed in
the issuances of both corporate & sovereign and central
bank bonds by 24.3% and 3.1%, respectively. Within the
corporate & sovereign bonds, the issuance of conventional
bonds and Sukuks increased robustly by 25% and 22%,
respectively (Table 1-1).

)Table 1-1: GCC Bond Market Overview (in US$ billion

اجلدول  :1-1نظرة عامة على سوق السندات اخلليجية (مبليارات الدوالرات)
اإلصدار

إصدار جديد

الرصيد القائم
في نهاية الفترة

نوع السندات

2019

2018

2017

السندات املجمعة /الصكوك

178.0

153.7

174.2

إجمالي البنك املركزي

63.8

61.9

69.9

عدد إصدارات البنوك املركزية اإلجمالية

222.0

230.0

237.0

بنك مركزي  -صكوك

5.9

3.8

6.5

بنك مركزي -تقليدي

57.9

58.1

63.5

إجمالي الشركات واملؤسسات السيادية

114.2

91.9

104.3

Corporate & Sovereign Total

عدد االصدارات الكلية للشركات والسيادية

409.0

310.0

280.0

No. of Corporate & Sovereign Total Issuance

اإلصدارات التقليدية للشركات والسيادية

85.1

68.1

81.4

Corporate & Sovereign –Conventional

الصكوك السيادية وللشركات

29.1

23.8

22.9

Corporate & Sovereign –Sukuk

عملة اإلصدار ــ الدوالر ()%

80.0

79.3

79.1

)Issuance Currency - Dollar (%

596.7

484.0

425.7

43.0

49.7

52.2

مجموع املبلغ القائم
إصدارات الشركات ()%
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Issuance

Bond Type
Aggregate Bonds/Sukuks
Central Bank Total
No. of Central Banks’ Total Issuance
Central Bank -Sukuk
Central Bank –Conventional

Total Amount Outstanding
)Corporate Issuance (%

New Issuance

Outstanding -End
of period

Source: GCC Central Bank Websites
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وفيمــا يتعلــق بالبنــوك التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي،
فقــد ارتفــع إجمالــي موجوداتهــا بنســبة  ٪8.7إلــى مــا يعــادل حوالــي
 2.38تريليــون دوالر أمريكــي ،أي مــا يقــرب مــن ضعــف الزيــادة التــي
كانــت بنســبة  ٪4.8فــي العــام الســابق .ومــن بــن الــدول األعضــاء،
يتــراوح منــو موجــودات البنــوك التجاريــة مــن  ٪2.7فــي عمــان إلــى
 ٪11.3فــي اململكــة العربيــة الســعودية (شــكل  10-1أ).

With regard to the commercial banks in the GCC region,
their total assets increased by 8.7% to an equivalent of
about US$ 2.38 trillion, nearly double the increase of 4.8% in
the previous year. Among the member countries, the growth
in assets of commercial banks range from 2.7% in Oman to
11.3% in Saudi Arabia (Chart 1-10a).

وارتفــع إجمالــي االئتمــان لــدى البنــوك التجاريــة فــي دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي فــي عــام  2019بنســبة  ٪7.3إلــى مــا يعــادل حوالــي
 1.34تريليــون دوالر أمريكــي ،أي مــا يقــرب مــن ضعــف النمــو املســجل
فــي عــام  2018والبالــغ  .٪3.7وعلــى صعيــد كل دولــة ،تــراوح معــدل
النمــو مــن  %1.8فــي ســلطنة عمــان إلــى  ٪10.5فــي قطــر .ومــن
ناحيــة أخــرى ،منــت ودائــع البنــوك التجاريــة فــي املنطقة بنســبة ٪5.7
لتصــل إلــى مــا يقــرب مــن  1.47تريليــون دوالر أمريكــي ،وهــي نســبة
أعلــى مــن النمــو فــي العــام الســابق والتــي كانــت تبلــغ  .%4وتــراوح
معــدل منــو الودائــع فــي جميــع البلــدان مــن  ٪0.3فــي عمــان إلــى
 ٪8.1فــي اململكــة العربيــة الســعودية (شــكل 10-1ب) .وبشــكل عــام،
ظــل النظــام املصرفــي فــي املنطقــة يتمتــع برســملة جيــدة وســليمة.

The total credit of commercial banks in the GCC countries in
2019 increased by 7.3% to an equivalent of about US$ 1.34
trillion, almost double the growth of 3.7% recorded in 2018.
Country-wise, the growth rate ranged from 1.8% in Oman to
10.5% in Qatar. On the other hand, deposits of commercial
banks in the region grew by 5.7% to an equivalent of about
US$ 1.47 trillion, higher than the growth of 4.0% in the
previous year. Deposits grew in all the countries ranging
from 0.3% in Oman to 8.1% in Saudi Arabia (Chart 1-10b).
By and large, the banking system in the region remained
well-capitalized and sound.

)Chart 1-10 (b): GCC Banking System: Credit & Deposit (in US$ Million

�شكل (10-1ب) :االئتمان والودائع بالنظام امل�صريف لدول جمل�س التعاون (باملليون دوالر)
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 1 .3 .1تطورات االقتصاد الكلي
واصلــت قطــر عمليــة التنويــع االقتصــادي فــي عــام  2019مبــا يتماشــى
مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  .2030وقــد مت إجــراء إصالحــات حاســمة
فــي السياســات لتعزيــز دور القطــاع اخلــاص فــي عمليــة النمــو
االقتصــادي .وقــد مت تشــكيل وكالــة لتشــجيع االســتثمار األجنبــي فــي
قطــر .وفــي هــذا االجتــاه ،مت إصــدار قانــون جديد لالســتثمار األجنبي
املباشــر فــي عــام  ،2019والــذي ســمح باالســتثمار األجنبــي املباشــر
فــي العديــد مــن القطاعــات فــي قطــر .وبنــا ًء علــى ذلــك ،واصلــت قطــر
حتســن تصنيفهــا فــي مؤشــر التنافســية العامليــة ،مبــا يعكــس زيــادة
اإلنتاجيــة ومكاســب الكفــاءة بســبب جهــود السياســة الواعيــة.
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)Chart 1-10 (a): GCC Commercial Banks’ Assets (in US$ Million

�شكل �(10-1أ) :موجودات البنوك التجارية بدول جمل�س التعاون اخلليجي(باملليون دوالر)

Source: GCC Central Bank Websites

Macroeconomic Developments

1.3.1

Qatar continued with its economic diversification process
in 2019 in line with Qatar National Vision 2030. Critical
policy reforms were undertaken to enhance the role of
private sector in the economic growth process. Investment
promotion agency was formed for encouraging foreign
investment in Qatar. In this direction, a new foreign direct
investment (FDI) law was passed in 2019, which allowed
FDI in many sectors in Qatar. Accordingly, Qatar continued
to improve its ranking in global competiveness index, and
thereby reflecting rising productivity and efficiency gains
due to conscious policy efforts.
Financial Stability Review 2019
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وعلــى الرغــم مــن االجتــاه الهبوطــي ألســعار النفــط العامليــة ،حافظــت
قطــر علــى فائــض احلســاب اجلــاري ،وإن كان أقــل مــن العــام الســابق.
وســجل امليــزان املالــي أيضـاً فائضـاً ،علــى الرغــم مــن اســتمرار اإلنفاق
علــى البنيــة التحتيــة واإلنفــاق املتعلــق بـــتنظيم كأس العالــم فــي قطــر
 .2022وتقلــص النمــو االقتصــادي فــي عــام  2019بســبب االنخفــاض
احلــاد فــي قطــاع الهيدروكربونــات .وفــي الوقــت نفســه ،تباطــأ القطــاع
غيــر الهيدروكربونــي أيضـاً بســبب التباطــؤ فــي العديــد مــن القطاعات
الفرعيــة ،وخاصــة أنشــطة البنــاء.

Despite downward trend in global oil prices, Qatar maintained
the current account surplus, albeit, lower than the previous
year. Fiscal balance also recorded surplus, despite continued
infrastructure spending and expenditure related to FIFA
organizing World Cup in Qatar 2022. The economic growth
contracted in 2019 on account of sharp fall in hydrocarbon
sector. At the same time, non-hydrocarbon sector also
decelerated due to slowdown in many sub-sectors, especially
construction activities.

واســتمر هــدف مصــرف قطــر املركــزي خــال عــام  2019فــي
احلفــاظ علــى ســعر صــرف الريــال املرتبــط بالــدوالر األمريكــي
لضمــان االســتقرار النقــدي واملالــي .وقــدم مصــرف قطــر املركــزي
دعمــاً للســيولة فــي القطــاع املصرفــي مــن خــال أدواتــه املختلفــة
لدعــم منــو االئتمــان .وبــدأ مصــرف قطــر املركــزي فــي دورة التيســير
النقــدي منــذ أغســطس  ،2019بعــد دورة بنــك االحتياطــي الفيدرالــي
األمريكــي .ونتيجــة لذلــك ،كانــت أســعار فائــدة اإليــداع واإلقــراض
للبنــوك فــي جميــع آجــال االســتحقاق آخــذة فــي االنخفــاض لتحفيــز
الطلــب الكلــي فــي االقتصــاد.

The objective of Qatar Central Bank (QCB) during 2019
continued to be maintaining the pegged exchange rate to
US dollar to ensure monetary and financial stability. QCB
provided liquidity support to the banking sector, through its
various tools, to support credit growth. QCB has been on a
monetary easing cycle since August 2019, following that of
US Federal Reserve. Consequently, deposit and lending rates
of banks across all maturities have been on the decline to
stimulate aggregate demand in the economy.

النمو

Growth

تقلــص النمــو االقتصــادي فــي عــام  2019بســبب مجموعــة مــن
العوامــل التــي شــملت تباطــؤ التجــارة العامليــة ،وصافــي الطلــب
اخلارجــي بســبب التوتــرات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن.
ونتيجــة لذلــك ،وعلــى الرغــم مــن قطــع اإلمــدادات مــن قبــل مجموعــة
أوبــك  ،+أبقــى التباطــؤ فــي الطلــب العاملــي علــى النفــط حتــركات
أســعار النفــط حتــت الســيطرة .ومــن حيــث العوامــل احملليــة ،تباطــأ
منــو القطــاع غيــر الهيدروكربونــي بســبب قطــاع البنــاء بعــد االنتهــاء
مــن املشــاريع الضخمــة ذات الصلــة بتنظيــم مســابقات كأس العالــم
 2022فــي قطــر.

The economic growth contracted in 2019 on account of a
confluence of factors that includes slowdown in global trade
and net external demand due to trade tensions between
the US and China. As a result, despite the supply cut by
the OPEC+ group, slowdown in global oil demand kept oil
price movements in check. In terms of domestic factors,
non-hydrocarbon sector growth decelerated due to the
construction sector’s situation following completion of mega
projects related to FIFA organizing World Cup in Qatar 2022.

وبالتالــي ،تقلــص إجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي خــال عــام 2019
بشــكل طفيــف بنســبة  .٪0.3ومــع ذلــك ،تقلــص النــاجت احمللــي
اإلجمالــي االســمي بنســبة  ٪4.2فــي  2019مــع انخفــاض أســعار
النفــط .وكان االنكمــاش فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي مدفوعـاً بشــكل
أساســي بقطــاع الهيدروكربونــات علــى الرغــم مــن تباطــؤ القطــاع
غيــر الهيدروكربونــي أيضــاً .وكان التباطــؤ فــي منــو القطــاع غيــر
الهيدروكربونــي مدفوع ـاً فــي املقــام األول بالبنــاء والتصنيــع وجتــارة
اجلملــة والتجزئــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ســجلت العديــد مــن قطاعــات
اخلدمــات منــواً صحيـاً مثــل قطــاع التمويــل والتأمــن ،واإلدارة العامــة،
وأنشــطة النقــل والتخزيــن.

Thus, the overall real GDP growth during 2019 contracted
slightly by 0.3%. However, nominal GDP contracted by 4.2% in
2019 as oil prices fell. The contraction in GDP was mainly driven
by the hydrocarbon sector even though non-hydrocarbon
sector also decelerated. Deceleration in the growth of nonhydrocarbon sector was primarily driven by construction,
manufacturing and wholesale & retail trade. On the other
hand, many services sectors recorded a healthy growth such
as finance and insurance sector, public administration and
transport & storage activities.

التضخم
واســتمر االنكمــاش فــي قطــر بشــكل أساســي طــوال عــام  2019بســبب
العديــد مــن العوامــل اخلارجيــة واحملليــة .وكانــت العوامــل احملليــة
الســائدة التــي أدت إلــى االنكمــاش هــي اإليجــار ،وتكلفــة النقــل،
واألنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة .وشــملت العوامــل اخلارجيــة التــي
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Inflation
Deflation persisted in Qatar basically throughout 2019
due to several external and domestic factors. Predominant
domestic factors driving the deflation were rent, transport
cost and recreation & cultural activities. External factors
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ســاهمت فــي انخفــاض األســعار احملليــة ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر
األمريكــي وتخفيــف أســعار الســلع العامليــة ،مــن بــن عوامــل أخــرى.
وقــد انخفــض مؤشــر أســعار املســتهلكني خــال عــام  2019بنســبة
 ،٪0.6علــى العكــس مــن زيــادة بنســبة  ٪0.3خــال عــام .2018

which contributed to the fall in domestic prices included
strengthening of the US dollar and softening of global
commodity prices, among others. During 2019, consumer
price index decreased by 0.6%, in contrast to an increase of
0.3% during 2018.

ويُعــزى االنكمــاش خــال عــام  2019بشــكل رئيســي إلى أربعــة مكونات
رئيســية وهــي "اإليجــارات وامليــاه والكهربــاء وأنــواع الوقــود األخــرى"
و"االتصــاالت" و"النقــل" و"الترفيــه والثقافــة" ،والتــي تراجعــت بنســبة
 ٪2.1و ٪0.5 .٪5.6و ٪6.3علــى التوالــي .كمــا انخفضــت أســعار
"األغذيــة واملشــروبات" بنســبة  .٪0.1وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،ظــل
التضخــم فــي "التعليــم" و"التبــغ" مرتفعـاً ،بينمــا زادت املكونــات األخرى
بوتيــرة معتدلــة (جــدول .)2-1

The deflation during 2019 was mainly attributed to four main
components viz., ‘housing, water, electricity and other fuel’,
‘communication’, ‘transports’ and ‘recreation and culture’,
which deflated by 2.1%, 5.6%. 0.5% and 6.3%, respectively.
Also prices of ‘food and beverages’ declined by 0.1%. By
contrast, inflation in ‘education’ and ‘tobacco’ remained high,
while other components increased at a moderate pace (Table
1-2).

)Table 1-2: Annual Average CPI Inflation (percentage
)(Base year 2013 = 100

جدول  :2-1املتوسط السنوي لتضخم الرقم القياسي ألسعار املستهلك ()%
( سنة األساس )100=2013
البنود

2018

2018

الغذاء واملشروبات

-0.1

0.0

Food and Beverages

127.2

0.0

Tobacco

األقمشة واملالبس واألحذية

0.0

2.3

Clothing and Footwear

السكن ،املاء ،الكهرباء ،وأنواع الوقود األخرى

-2.1

-3.9

Housing, Water, Electricity and Other Fuel

األثاث واألدوات املنزلية

0.7

1.5

Furniture and Household Equipment

الصحة

0.2

4.0

Health

النقل

-0.5

6.9

Transport

االتصاالت

-5.6

-6.3

Communication

الترفيه والثقافة

-6.2

-2.1

Recreation and Culture

التعليم

6.3

3.5

Education

املطاعم والفنادق

0.8

0.6

Restaurants and Hotels

السلع واخلدمات املتفرقة

1.7

0.5

Miscellaneous Goods and Services

اإلستهالك العائلي

-0.6

0.2

)Household Consumption (CPI

التبغ
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أظهــر التبايــن خــال العــام االنكمــاش فــي جميــع شــهور عــام ،2019
باســتثناء ســبتمبر .واســتمرت اإليجــارات ،وامليــاه والكهربــاء وأنــواع
الوقــود األخــرى فــي االنكمــاش فــي جميــع األشــهر ،بينمــا تذبــذب
االنكمــاش فــي املكونــات األخــرى خــال عــام .2019

Intra-year variation showed deflation in all the months of
2019, barring September. Housing, water, electricity and
other fuel continued to remain in deflation in all the months,
while deflation in other components fluctuated during 2019.

وبعــد تســجيل انكمــاش معتــدل فــي الربــع الرابــع مــن عــام ،2018
انخفــض انكمــاش مؤشــر أســعار املســتهلك إلــى  ٪1.5فــي الربــع األول
مــن عــام  ،2019ممــا يعكــس تأثيــر االنخفــاض احلــاد فــي أســعار
النفــط اخلــام العامليــة إلــى جانــب االنكمــاش الكبيــر فــي "الترفيــه
والثقافــة" و"مجموعــة األغذيــة واملشــروبات" .ومــع بدايــة موســم
العطــات ،تراجــع الزخــم االنكماشــي إلــى حــد مــا بحلــول الربــع
الثالــث مــن عــام  ،2019مدفوعــاً بارتفــاع أســعار تذاكــر الطيــران،
وتكلفــة الصفقــات الســياحية ضمــن "الترفيــه والثقافــة" .ومــع ذلــك،
زاد االنكمــاش أكثــر فــي الربــع الرابــع مــن  2019بســبب البــرودة
املوســمية والركــود املوســمي ألســعار املــواد الغذائيــة واالنكمــاش فــي
"االتصــاالت" و"النقــل" و"الترفيــه والثقافــة" .ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع
انكمــاش مؤشــر أســعار املســتهلك إلــى  ٪0.6خــال الربــع الرابــع مــن
 2019مــن حوالــي  ٪0.3فــي الربــع الثالــث مــن ( 2019شــكل .)11-1

After recording mild deflation in Q4-2018, CPI deflation
went down further to 1.5% in Q1-2019, reflecting the
impact of the sharp fall in global crude oil prices along
with significant deflation in ‘recreation & cultural’ and ‘food
group’. With the onset of holiday season, the deflationary
momentum eased somewhat by Q3-2019, driven by the rise
in airfares and cost of tourist packages within ‘recreation
& culture’. However, the deflation increased further in Q42019 due to seasonal cooling of food prices and deflation
in ‘communication’, ‘transport’ and ‘recreation & culture’.
Consequently, CPI deflation increased to 0.6% during Q42019 from about 0.3% in Q3-2019 (Chart 1-11).

Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2018
)(Base year 2013=100

شكل  :11-1تضخم الرقم القياسي ألسعار املستهلك في عام 2018
( سنة األساس )100=2013

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر

ومــن حيــث مؤشــر التنافســية العامليــة للمنتــدى االقتصــادي العاملــي،
واصلــت قطــر املنافســة .واحتلــت دولــة قطــر املرتبــة  29مــن أصل 141
دولــة مــن االقتصــادات املتقدمــة والناشــئة .وفــي عــام  ،2019ارتفعــت
بدرجة واحدة عن عام  ،2018وجاء ترتيبها بني االقتصادات الناشــئة
فــي أعلــى املســتويات بعــد تايــوان وماليزيــا والصــن واإلمــارات .وفــي
املنطقــة العربيــة ،كانــت الدولــة الثانيــة األكثــر تنافســية خلــف اإلمارات
العربيــة املتحــدة .وكان تصنيفهــا النســبي وترتيبهــا مرتفعــاً بشــكل
خــاص فــي مجــال تبنــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وســوق
املنتجــات والبنيــة التحتيــة (شــكل .)12-1
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Source: PSA, Qatar

In terms of global competitiveness index (GCI) of World
Economic Forum, Qatar continued to remain competitive.
Qatar ranked 29 out of 141 AEs and EMDEs in 2019, rising
by one positions from 2018. Among EMDEs, its position
was one of the highest, only behind Taiwan, Malaysia, China
and the UAE. In the Arab region, it was the second most
competitive country behind the UAE. Its relative score and
ranking was particularly high in the area of information and
communication technology adoption, product market and
infrastructure (Chart 1-12).
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]Chart 1-12: Global Competitiveness Report for Qatar – Pillars Scores [ 1- 100

شكل  :12-1تقرير التنافسية العاملية عن قطر-درجات احملاور ()100-1

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي

 2 .3 .1التطورات في سوق العقارات

Source: World Economic Forum

1.3.2   Developments in Real Estate Market

اســتمرت العقــارات بــأن تكــون واحــدة مــن أهــم القطاعــات فــي
االقتصــاد القطــري .وبالنظــر إلــى الــدور املهــم الــذي يلعبــه
االئتمــان املصرفــي فــي منــو القطــاع العقــاري ،فــإن التحــركات
فــي أســعار العقــارات ميكــن أن تؤثــر علــى امليزانيــات العموميــة
واالســتقرار املالــي العــام فــي قطــر.

Real estate continued to be one of the most important
sector in Qatar’s economy. Given the important role
of the banking sector credit to the real estate sector
growth, the movements in real estate prices have the
potential to impact the balance sheets and overall
financial stability in Qatar.

ويرجــع االجتــاه الهبوطــي بشــكل عام في مؤشــر أســعار العقارات
الــذي بــدأ مــن مايــو  2019إلــى مجموعــة مــن العوامــل الدوريــة
والهيكليــة .وقــد انخفــض مؤشــر أســعار العقــارات بنســبة ٪0.7
بــن ســبتمبر وديســمبر .2019

The generally declining trend in REPI that began from
May 2019 was due to a combination of a cyclical and
structural factors. Real estate price index declined by
0.7% between September and December 2019.

وأظهــر الســلوك خــال عــام  2019أن مؤشــر أســعار العقــارات
قــد ظــل ثابت ـاً حتــى شــهر مايــو عندمــا شــهد انخفــاض حــاد.
وتعافــى إلــى حــد مــا خــال الربــع الثالــث مــن عــام  ،2019لكــن
حركــة الهبــوط اســتمرت فــي الربــع الرابــع مــن عــام ،2019
وســجلت أدنــى مســتوى خــال العــام فــي ديســمبر  .2019وفــي
الوقــت نفســه ،كان هنــاك اعتــدال كبيــر فــي منــو االئتمــان
العقــاري خــال عــام  2019بســبب التباطــؤ املســتمر فــي األســعار
واإليجــارات فــي قطــاع العقــارات (شــكل .)13-1

The intra-year behaviour during 2019 showed that
REPI remained flat till May when a sharp fall was
witnessed. It recovered somewhat during Q3-2019,
but the downward movement continued in Q4-2019
and recorded its intra-year bottom in December 2019.
At the same time, there was a significant moderation
in the growth of credit to real estate during 2019 due
to ongoing slowdown in prices and rent in real estate
sector (Chart 1-13).
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Chart 1- 13: Real Estate Price Index and credit growth

شكل  :13-1الرقم القياسي ألسعار العقارات ،ومنو االئتمان

 3 .3 .1تطورات سوق األسهم    
ظلــت ســوق األســهم فــي قطــر قويــة ومتســقة خــال عــام 2019
علــى الرغــم مــن اهتــزاز األســواق العامليــة بســبب التوتــرات
التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن ،ومخــاوف خــروج
بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي ،وانــدالع وبــاء كورونــا مــع نهايــة
العــام .ومــن اجلديــر بالذكــر أن املؤشــر العــام للبورصــة قــد أنهــي
كل شــهر فوق مســتوى عشــرة آالف نقطة (شــكل  .)14-1وأغلق
املؤشــر العــام فــي عــام  2019عنــد مســتوى  10425.51محققـاً
مكاســب ســنوية بلغــت  .٪1.23وانخفضــت القيمــة الســوقية
بنســبة  ٪1.01خــال العــام لتصــل إلــى  582.747مليــار ريــال.
وكان أداء بورصــة قطــر ثابتــاً فــي عــام  2019مقارنــة بعــام
 ،2018خاصــة فــي الربــع األخيــر عندمــا أعــاد املؤشــر العاملــي
مورجــان ســتانلي موازنــة مؤشــر الســوق الناشــئة عــن طريــق
زيــادة وزن األســهم الصينيــة .وقــد أدى ذلــك إلــى تدفــق األمــوال
مــن بورصــة قطــر ممــا تســبب فــي ضغــط هبوطــي علــى معظــم
مؤشــرات الســوق.
وظــل قطــاع اخلدمــات املصرفيــة واملاليــة يشــكل مــا نســبته
 28.2( ٪41.65مليــار ريــال) كمســاهم رئيســي فــي القيمــة
املتداولــة ،تــاه قطــاع الصناعــة بنســبة  15.5( ٪22.9مليــار
ريــال) وقطــاع الســلع االســتهالكية واخلدمــات بنســبة ٪12.6
( 8.53مليــار ريــال).
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1.3.3      Developments in Equity Market
Qatar’s equity market remained robust and consistent
during 2019 even though global markets were rocked
by the trade tensions between the US and China,
Brexit worries and the outbreak of Covid-19 as the
year ended. It is noteworthy that the benchmark QE
index ended each month above the 10,000 mark
(Chart 1-14). The QSE general market index closed
2019 at 10,425.51, posting yearly gains of 1.23%.
Market capitalization deteriorated by 1.01% over the
year to reach QR 582.747 billion. The performance
of QSE was flat in 2019 in relation to 2018, especially
towards the last quarter when the global index
provider MSCI rebalanced its emerging market index
by increasing the weight of Chinese stocks. This
led to an outflow of funds from QSE thus causing a
downward pressure on most market indicators.
The banking & financial services sector with a
percentage of 41.65.0% (QR 28.2 billion) continued
to be the major contributor to the traded value,
followed by the industrial sector at 22.9% (QR 15.5
billion) and the consumer goods and services sector
at 12.6% (QR 8.53 billion).
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Chart 1-14 : QSE General Index Performance

شكل  :14-1أداء املؤشر العام للبورصة

املصدر بورصة قطر

Source: Qatar Stock Exchange

1.3.4 Monetary Developments

 4 .3 .1التطورات النقدية

Reserve Money

النقود االحتياطية
انخفــض منــو النقــود االحتياطيــة (م ).بشــكل ملحــوظ خــال
عــام  ،2019بعــد تســجيل منــو حــاد خــال عــام ( 2018جــدول
 .)3-1وقــد انعكــس هــذا علــى انخفــاض الســيولة األوليــة ،وهــي
ودائــع ســوق النقــد القطــري واالحتياطيــات الفائضــة (أرصــدة
التقــاص) .وقــد انخفضــت كل مــن ودائــع ســوق النقــد القطــري
واالحتياطيــات الفائضــة بشــكل كبيــر خــال عــام  ،2019بعــد
تســجيل منــو حــاد خــال عــام  .2018وعلــى النقيــض مــن ذلــك،
زاد االحتياطــي اإللزامــي مــع منــو إجمالــي ودائــع البنــوك .كمــا
ارتفــع النقــد املصــدر خــال عــام  2019علــى عكــس االنخفــاض
امللحــوظ خــال عــام .2018

Reserve money (M0) growth declined significantly
during 2019, after recording a sharp growth during
2018 (Table 1-3). This was reflected on decline in the
primary liquidity, namely QMR deposits and excess
reserves. Both QMR deposits and excess reserves
declined significantly during 2019, after recording
sharp growth during 2018. By contrast, the required
reserves increased as total deposits of banks grew.
Currency issued also increased during 2019 in contrast
to decline observed during 2018.   

)Table 1-3: Components of Reserve Money (QR Million

جدول  :3-1مكونات النقود االحتياطية (باملليون ريال)

2019/2018
%

Amount

القيمة

2018/2017
%

Amount

القيمة

As on
end-Dec
2018

بنهاية
ديسمبر2018

 )1النقد املصدر

1.17

189

-2.0

-324

16,404

 )2إجمالي االحتياطي (أ+ب)

-2.91

1,270

6.7

2,760

43,706

أ) االحتياطي اإللزامي

3.90

1,406

0.2

88

37,448

ب) فائض االحتياطي

-34.9

2,677

53.5

2,672

4,987

 )3أخرى1

-42.4

9,727

334.0

17,659

13,218

 )4م)3+2+1 ( =.

-13.0

-10,809

32.0

20,095

82,866
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(I) Currency issued
)(II) Total reserves (a + b
a. Required reserves
b. Excess reserves
(III) Others1
])(IV) M0 = [(I)+(II)+(III
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وقــد كان االنخفــاض فــي النقــود االحتياطيــة مدفوعــاً متامــاً
باالنخفــاض فــي صافــي املوجــودات احملليــة ملصــرف قطــر
املركــزي ،والــذي كان أكثــر مــن الزيــادة فــي صافــي املوجــودات
األجنبيــة .وقــد واصــل مصــرف قطــر املركــزي تعزيــز صافــي
موجوداتــه األجنبيــة خــال عــام  ،2019علــى الرغــم مــن أن ذلــك
مت بوتيــرة أبطــأ مــن العــام الســابق ،وهــو مــا انعكــس بشــكل
أساســي فــي الزيــادة احلــادة فــي حيــازة املصــرف لــأوراق املاليــة
األجنبيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،انخفــض صافــي املوجــودات
احملليــة مــع اســتمرار التراجــع فــي بنــد املطالبــات علــى البنــوك
احملليــة ،والتــي زادت بشــكل حــاد فــي عــام  2017بســبب دعــم
الســيولة للبنــوك بعــد احلصــار االقتصــادي ،باعتبارهــا أحــد
احملــركات الرئيســية (شــكل .)15-1

The decline in reserve money was entirely driven by the
decline in net domestic assets (NDA) of QCB, which
more than offset the increase in net foreign exchange
assets (NFA). QCB continued to build its NFA during
2019, although at a slower pace than the previous
year, primarily reflected in the sharp increase in QCB’s
holding of foreign securities. On the other hand, the
NDA was declined with the continued unwinding of
claims on local banks, which increased sharply in 2017
on account of liquidity support to banks following the
economic blockade, as one of the principal drivers
(Chart 1-15).

Chart 1-15: Drivers of Reserve Money

شكل  :15-1العوامل املؤثرة في النقود االحتياطية

كمــا ُذكــر أعــاه ،واصــل مصــرف قطــر املركــزي بنــاء صافــي
موجوداتــه األجنبيــة خــال عــام  .2019ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع
صافــي االحتياطيــات الدوليــة للمصــرف فــي نهايــة عــام 2019
إلــى  144.3مليــار ريــال مــن  110.5مليــار ريــال فــي نهايــة
عــام  .2018وبالتالــي ،فقــد حتســنت جميــع مؤشــرات كفايــة
االحتياطــي نتيجــة لزيــادة االحتياطيــات الدوليــة ملصــرف قطــر
املركــزي فــي نهايــة عــام  2019أكثــر مــن املســتوى املريــح بالفعــل
فــي نهايــة ( 2018جــدول .)4-1
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As mentioned above, QCB continued to build up its
net foreign assets during 2019. Consequently, QCB’s
net international reserves at end-2019 increased
to QR 144.3 billion from 110.5 billion at end-2018.
Thus, in terms of all the standard measures of reserve
adequacy, the international reserve positions of
QCB at end-2019 improved further from the already
comfortable level of end-2018 (Table 1-4).
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Table 1-4: Reserves Adequacy Indicators

جدول  :4-1مؤشرات كفاية االحتياطيات

النسبة

2019

2018

2017

2016

Ratio

االحتياطيات /م)%(.

200.3

133.34

85.9

207.1

)Reserves/M0 (%

االحتياطيات /النقد املصدر ()%

879.7

681.4

325.9

703.6

)Reserves/Currency (%

االحتياطيات /م)%( 2

25.0

19.6

8.9

22.9

)Reserves/M2 (%

االحتياطيات /الناجت احمللي اإلجمالي ()%

21.6

15.8

8.9

20.5

)Reserves/GDP (%

االحتياطيات /الواردات من السلع واخلدمات
(بالشهور) ()%

7.1

5.5

2.9

5.9

Reserves/Imports of Goods & Services (in
)Months) (%

علــى الرغــم مــن انكمــاش النقــود االحتياطيــة ،إال أن عــرض
النقــد الضيــق (م )1فــي نهايــة عــام  2019زاد عمــا كان عليــه فــي
نهايــة عــام  .2018وارتفــع كال املكونــن لعــرض النقــد الضيــق
(م )1وهمــا النقــد املتــداول والودائــع حتــت الطلــب ،خــال عــام
 2019مقابــل االنخفــاض امللحــوظ خــال .2018

Even though the reserve money contracted, the
narrow money (M1) at end-2019 increased from that
of end-2018. Both the components M1, viz., currency
in circulation and demand deposits, increased during
2019 as against the decline observed during 2018.

كمــا ارتفــع إجمالــي الســيولة احملليــة املقاســة بعــرض النقــد
الواســع (م )2علــى الرغــم مــن كــون ذلــك بوتيــرة أبطــأ ،حيــث
منــا شــبه النقــد خــال عــام  .2019وشــهد شــبه النقــد منــواً
نتيجــة منــو الودائــع ألجــل بأكثــر مــن تعويــض انخفــاض الودائــع
بالعمــات األجنبيــة.

The total domestic liquidity measured by broad money
(M2) also increased, although at a slower pace, as quasi
money grew during 2019. Quasi money increased as a
result of the growth in time deposits more than offset
the decline in foreign currency deposits.

وأدى اجلمــع بــن االنكمــاش فــي النقــود االحتياطيــة (م)0
والزيــادة فــي عــرض النقــد الواســع (م )2إلــى ارتفــاع كبيــر فــي
مضاعــف عــرض النقــد الواســع (م/2م ).فــي نهايــة  2019إلــى
 8.2مــن  6.8فــي نهايــة .2018

)The combination of contraction in reserve money (M0
and increase in broad money (M2) led to significant
rise in the broad money multiplier (M2/M0) at end2019 to 8.2 from 6.8 at end-2018.

 5 .3 .1إدارة السيولة
ظــل إطــار إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر املركــزي خــال عــام
 2019كمــا كان فــي عــام  .2018وهنــاك ثالثــة عناصر رئيســية مع
عــدد مــن أدوات السياســة؛ أوالً ،هنــاك ثالثــة تســهيالت رئيســية
لتعديــل الســيولة التــي يجريهــا مصــرف قطــر املركــزي مبعــدالت
السياســة املقابلــة لهــا ،أي معــدل اإليــداع لــدى مصــرف قطــر
املركــزي ،ومعــدل اإلقــراض منــه ،ومعــدل إعــادة الشــراء (الريبــو)
مــن املصــرف .وبالنظــر إلــى نظــام ربــط الريــال القطــري مــع
الــدوالر األمريكــي كعملــة أساســية ،تســتجيب هــذه املعــدالت إلــى
حــد كبيــر لتحــركات أســعار السياســة لــدى مجلــس االحتياطــي
الفيدرالــي األمريكــي .وخــال عــام  ،2019فإنــه ومــع النظــر
لتطــورات االقتصــاد الكلــي العامليــة وتقييــم الظــروف االقتصاديــة
احملليــة ،مت تخفيــض معــدالت السياســة هــذه لتتماشــى مــع
تخفيضــات أســعار الفائــدة مــن قبــل االحتياطــي الفيدرالــي
األمريكــي .وقــد مت تخفيــض كل مــن معــدل فائــدة اإليــداع ،وســعر
الريبــو مرتــن مبقــدار  25نقطــة أســاس لــكل منهمــا فــي ســبتمبر
وأكتوبــر إلــى  .٪2.0ومت تخفيــض ســعر اإلقــراض ثــاث مــرات
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1.3.5 Liquidity Management
The liquidity management framework of QCB during
2019 remained the same as in 2018. There are three
key elements with a number of policy instruments. First,
there are three main liquidity adjustment facilities that
QCB operates with their corresponding policy rates,
viz., the QCB Deposit Rate (QCBDR), the QCB Lending
Rate (QCBLR), and the QCB Repurchase Rate (QCBRR).
Given the currency peg system with the US dollar as
the anchor currency, these rates largely respond to the
policy rates moves of the US Federal Reserve. During
2019, given the global macroeconomic developments,
and assessment of the domestic economic conditions,
these policy rates were reduced to align with the rate
cuts by the US Federal Reserve. Both the QCBDR and
QCBRR were reduced twice by 25 basis points each
in September and October to 2.0%. The QCBLR was
Financial Stability Review 2019
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مبقــدار  25نقطــة أســاس لــكل منهــا فــي أغســطس ،وســبتمبر،
وأكتوبــر إلــى .٪4.25

reduced thrice by 25 basis points each in August,
September and October to 4.25%.

ثاني ـاً ،تــدار الســيولة قصيــرة األجــل مــن خــال صافــي إصــدار
أذونــات اخلزانــة واســتردادها ،والتــي تتكــون مــن اســتحقاقات
مدتهــا  91و 182و 273يوم ـاً .وخــال عــام  ،2019كانــت هنــاك
عمليــات ضــخ صافيــة فــي الربــع األول والثانــي ،حيــث جتــاوز
اســترداد أذون اخلزانــة هــذه اإلصــدارات اجلديــدة .وفــي املقابــل،
كان هنــاك امتصــاص للســيولة فــي الربــع الثالــث ،بينمــا كانــت
محايــدة فــي الربــع الرابــع.

Second, shorter-term liquidity is managed through
net issuance and redemption of treasury bills (T-bills),
consisting of 91, 182 and 273 days maturities. During
2019, there were net injections in the first and second
quarter, as the redemption of these T-bills exceeded
the fresh issuances. By contrast, there was liquidity
absorption in the third quarter, while it was liquidity
neutral in the fourth quarter.

ثالثـاً ،تــدار الســيولة الهيكليــة مــن خــال مزادات ســندات اخلزينة
(مبــا فــي ذلــك الصكــوك) وبالنظــر إلــى جــدول االســترداد خــال
عــام  2019كان هنــاك اســتيعاب كبيــر للســيولة بإصــدارات جديدة
مــن ســندات اخلزينــة تتجــاوز مبلــغ االســترداد فــي الربــع الثانــي
والثالــث ،بينمــا كانــت محايــدة فــي الربعــن األول والرابــع.

Third, structural liquidity is managed through auctions of
Treasury bonds (including sukuks) given the redemption
schedule during the year. During 2019, there was
substantial absorption of liquidity with fresh issuances
of Treasury bonds exceeding the redemption amount
in the second and third quarter while it was liquidity
neutral in the first and fourth quarter.

رابعـاً ،تــدار الســيولة الهيكليــة أيضـاً مــن خــال نســبة االحتياطــي
اإللزامــي املقــررة ،والتــي بقيــت خــال عــام  2019دون تغييــر
عنــد مســتوى  ٪4.5مــن إجمالــي الودائــع .واســتمر الهــدف مــن
عمليــة إدارة الســيولة التــي قــام بهــا مصــرف قطــر املركــزي خــال
عــام  2019فــي ضمــان ســيولة نظاميــة كافيــة وتدفقــات ائتمانيــة
كافيــة للقطاعــات املرغوبــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي مــع التنويــع.

Fourth, structural liquidity is also managed through
prescribed required reserve ratio, which during 2019
was kept unchanged at 4.5% of total deposits. The aim
of QCB’s liquidity management operation during 2019
continued to be that of ensuring adequate systemic
liquidity and adequate credit flows to desire the sectors
to promote the economic growth with diversification.

تطورات السيولة
اســتمر تأثــر ظــروف الســيولة احملليــة خــال عــام  2019بثالثــة
عوامــل (هــي ( )1تدفقــات النقــد األجنبــي؛ ( )2اإلنفاق احلكومي؛
و ( )3منــو الودائــع واالئتمــان .ولعبــت التدفقــات الرأســمالية دوراً
مهمـاً فــي تطــور ظــروف الســيولة خــال عــام  .2019كمــا ســاعد
املســتوى املرتفــع ملتوســط أســعار الطاقــة العامليــة للجــزء األكبــر
مــن عــام  2019فــي احلفــاظ علــى فائــض احلســاب اجلــاري.
وقــد ســاعدت هــذه العوامــل فــي تراكــم كبيــر الحتياطيــات النقــد
األجنبــي لــدى مصــرف قطــر املركــزي .ومــع ذلــك ،وكمــا ذكــر
أعــاه ،أدى انخفــاض صافــي املوجــودات احملليــة ملصــرف قطــر
املركــزي بســبب عوامــل مثــل انخفــاض املطالبــات علــى البنــوك
إلــى تقلــص النقــود االحتياطيــة ،خاصــة فــي النصــف الثانــي.
كمــا حافظــت احلكومــة علــى إجمالــي إنفاقهــا مــع توليــد الفائــض
املالــي فــي نفــس الوقــت ،مدعوم ـاً مبتوســط ســعر النفــط الــذي
ظــل فــوق املســتوى املفتــرض فــي امليزانيــة .وتقلــص منــو ودائــع
القطــاع العــام أكثــر مــن العــام الســابق ،بســبب اســتمرار ســحب
الودائــع بالعمــات األجنبيــة التــي مت االحتفــاظ بهــا لتوفيــر
دعــم الســيولة للبنــوك فــي أعقــاب احلصــار االقتصــادي فــي
عــام  .2017ومنــت ودائــع القطــاع اخلــاص عــن العــام الســابق،
علــى الرغــم مــن اعتدالهــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،اســتمرت الودائــع
غيــر املقيمــة فــي النمــو بشــكل ملحــوظ كمــا فــي العــام الســابق.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Liquidity Developments
The domestic liquidity conditions during 2019 continued to
be influenced by three factors. They are: (i) foreign exchange
flows; (ii) government spending; and (iii) deposit and credit
growth. Capital inflows played an important role in the
evolution of liquidity conditions during 2019. Elevated level
of average global energy prices for the larger part of 2019
also helped in the sustenance of current account surplus.
These factors helped in significant accumulation of foreign
exchange reserves of QCB. However, as mentioned above,
the decline in net domestic assets of QCB on account of factor
such as decline in claims on banks led to contraction in reserve
money, particularly in the second half. The government also
sustained its total expenditure while generating fiscal surplus
at the same time, helped by the average oil price for the year
remaining above the level assumed in the budget. The public
sector deposits’ growth contracted further from the previous
year, due to continued withdrawal of foreign currency deposits
which were kept to provide liquidity support to banks in the
aftermath of economic blockade in 2017. The private sector
deposits grew from the previous year, although moderately.
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وبالتالــي ،ارتفــع إجمالــي الودائــع خــال عــام  2019علــى عكــس
االنخفــاض الــذي لوحــظ خــال عــام .2018

On the other hand, non-resident deposits continued to grow
significantly as in the previous year. Thus, the total deposits
increased during 2019 in contrast to decline observed during
2018.

وانخفــض االئتمــان املصرفــي للقطــاع العــام خــال عــام ،2019
كمــا فــي العــام الســابق ،بســبب االئتمــان احلكومــي فــي املقــام
األول .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،تســارع منــو االئتمــان املصرفــي
للقطــاع اخلــاص بشــكل أكبــر خــال عــام  ،2019بقيــادة قطاعــي
"التجــارة العامــة" و"اخلدمــات" ،وهــو اجتــاه لوحــظ خــال عــام
 2018أيضـاً .واســتمر "االئتمــان خــارج قطــر" فــي االنكمــاش كمــا
فــي العــام الســابق .وبشــكل عــام ،تســارع إجمالــي منــو االئتمــان
خــال عــام  2019بشــكل ملحــوظ مقابــل االعتــدال امللحــوظ
خــال عــام .2018

The bank credit to the public sector during 2019, as in the
previous year, declined primarily due to the Government.
By contrast, the growth in bank credit to the private sector
accelerated further during 2019, led by ‘general trade’ and
‘services’ sectors, a trend observed during 2018 as well. The
‘credit outside Qatar’ continued to contract as in the previous
year. Overall, the total credit growth during 2019 accelerated
significantly as against moderation observed during 2018.

وحســب املشــار إليــه أعــاه ،مت تنفيــذ عمليــات إدارة الســيولة
ملصــرف قطــر املركــزي خــال عــام  .2019وعلــى وجــه اخلصوص،
مت تعديــل الســيولة النظاميــة الدائمــة مــن خــال مــزادات أذون
اخلزانة/والســندات ،علــى ضــوء جــداول االســترداد .وظــل الهدف
هــو ضمــان ســيولة مريحــة فــي النظــام املالــي ،مــع اإلشــارة إلــى
موقــف السياســة النقديــة مــن خــال تغييــر معــدالت السياســة.
وتأثــر تطــور الســيولة النظاميــة خــال  2019بعمليــات إدارة
الســيولة التــي قــام بهــا مصــرف قطــر املركــزي.

It was in the above backdrop that the liquidity management
operations of QCB were carried out during 2019. In particular,
durable systemic liquidity was modulated through the
auctions of T-bills/bonds, given the redemption schedules.
The aim remained ensuring of a comfortable liquidity in the
financial system, while signalling the monetary policy stance
by altering the policy rates. The evolution of systemic liquidity
during 2019 was influenced by these liquidity management
operations of QCB.

وانخفــض فائــض الســيولة (أي االحتياطيــات الفائضــة باإلضافــة
إلــى صافــي ودائــع ســوق النقــد القطــري) بشــكل ملحــوظ مــن
 30.6مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر  2018إلــى  18.2مليــار
ريــال فــي نهايــة ديســمبر  .2019وانحصــر انخفــاض فائــض
الســيولة فــي النصــف الثانــي ،وهــو مــا انعكــس علــى صافــي
ودائــع ســوق النقــد القطــري ،حيــث بلــغ متوســطه  22.8مليــار
ريــال خــال النصــف األول  2019مقارنــة مبســتوى  13.2مليــار
ريــال فــي نهايــة ديســمبر  .2019ومــن ناحيــة أخــرى ،تذبذبــت
احتياطيــات البنــوك الفائضــة خــال عــام  .2019وفيمــا يتعلــق
بعمليــات الســيولة ،وكمــا هــو مذكــور أعــاه ،وعلــى املــدى القصير،
كان هنــاك صافــي ضــخ ســيولة مــن خــال صافــي اســترداد أذون
اخلزانــة فــي النصــف األول مــن عــام  ،2019واالســتيعاب فــي
الربــع الثالــث مــن خــال صافــي إصــدار أذون اخلزانــة .وعلــى
املــدى األطــول ،مت امتصــاص الســيولة الكبيــرة مــن خــال املزادات
الصافيــة ملجمــوع الســندات/الصكوك (جــدول .)5-1

The surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net QMR
deposits) declined significantly from QR 30.6 billion at endDecember 2018 to QR 18.2 billion at end-December 2019.
The decline in surplus liquidity was confined to the second
half, reflected in net QMR deposits, which averaged QR 22.8
billion during the first half 2019 as compared with the endDecember 2019 level of QR 13.2 billion. On the other hand,
the excess reserves of banks fluctuated during 2019. With
regard to the liquidity operations, as mentioned above, at the
shorter-end, 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. At the
longer-end, substantial liquidity was absorbed through net
auctions of total T-bonds/Sukuks (Table 1-5).

)Table 1-5: Liquidity Indicators (QR million

جدول  :5-1مؤشرات السيولة (باملليون ريال)

ER

T-Bonds

T-Bills

*)QMR (net

)Year-end (Outstanding

االحتياطيات الفائضة

سندات اخلزينة

أذونات اخلزينة

سوق النقد القطري (صافي)

4

3

2

1

4,992

*88,000

5,040

5,286

2017

7,664

87980

3,950

22,945

2018

4,987

105,980

3,000

13,218

2019

ER: Excess Reserves.
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الرصيد القائم نهاية السنة

*: QMR Deposit-QMR Lending.
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ينعكــس تطــور الســيولة فــي منــط متوســط عمليــات اإليــداع
واإلقــراض لــدى ســوق النقــد القطــري .ويعكــس فائــض الســيولة
النظاميــة ،ارتفــاع متوســط معامــات الودائــع فــي ســوق النقــد
اليوميــة بشــكل مطــرد خــال النصــف األول مــن عــام  ،2019وقــد
انخفــض فــي النصــف الثانــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،ارتفــع املتوســط
اليومــي إلقــراض الســوق النقــدي القطــري بشــكل كبيــر خــال
الربــع الثانــي والثالــث .وتزامــن كل مــن هــذا النمــط فــي ودائــع
وإقــراض الســوق النقــدي مــع امتصــاص كبيــر للســيولة مــن خــال
ســندات اخلزانــة فــي الربعــن الثانــي والثالــث (شــكل .)16-1
وكان املتوســط اليومــي العــام ملعامــات اإليــداع فــي ســوق النقــد
القطــري حوالــي  3.8مليــار ريــال خــال  2019أعلــى بكثيــر مــن
املتوســط املقابــل البالــغ  2.8مليــار ريــال خــال  .2018ومــن
ناحيــة أخــرى ،كان متوســط اإلقــراض اليومــي للبنــوك مــن الســوق
النقــدي (مبــا فــي ذلــك قــروض املقاصــة اآلليــة) أقــل بشــكل
هامشــي خــال عــام  2019مقارنــة بعــام .2018

The evolution of liquidity gets reflected in the pattern
of average QMR deposit and lending transactions.
Reflecting ample systemic surplus liquidity, the daily
average QMR deposit transactions steadily increased
during the first half of the 2019 and declined in the
second half. On other hand, the daily average QMR
lending increased substantially during the second and
third quarter. Both of this pattern in QMR deposit and
lending coincided with substantial absorption of liquidity
through treasury bonds in the second and the third
quarter (Chart 1-16). The overall daily average QMR
deposit transactions of about QR 3.8 billion during 2019
was significantly higher than the corresponding average
of QR 2.8 billion during 2018. On the other hand, the
QCB’s average daily QMR lending to banks (including
auto-clearing loan) was marginally lower during 2019
than during 2018.

Chart 1-16: Daily Averages of QR Transactions

شكل  :16-1املتوسط اليومي لصفقات سوق النقد القطري

كان هنــاك ضــخ صافــي للســيولة بقيمــة  9.7مليــار ريــال قطــري
مــن خــال تســهيالت ســوق النقــد القطــري عــن طريــق االنخفــاض
فــي ودائــع ســوق النقــد القطــري خــال عــام  ،2019فــي تناقــض
حــاد مــع امتصــاص  17.7مليــار ريــال خــال  .2018وبلغــت
الســيولة احملجــوزة مــن خــال متطلبــات االحتياطــي اإللزامــي
 1.4مليــار ريــال خــال عــام  2019مقابــل  0.09مليــار ريــال
خــال عــام  .2018ومــن ناحيــة أخــرى ،فمع أذون خزانة مســتحقة
الدفــع بقيمــة  8.05مليــار ريــال تتجــاوز اإلصــدار اجلديــد بقيمــة
 7.1مليــار ريــال ،كان هنــاك صافــي ضــخ بقيمــة  0.95مليــار
ريــال مــن خــال أذون اخلزانــة خــال عــام  ،2019وهــو أقــل
بشــكل طفيــف مــن ضــخ بحوالــي  1.1مليــار ريــال خــال .2018
ومــع اإلصــدارات اجلديــدة مــن ســندات اخلزانــة (مبــا فــي ذلــك
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There was a net liquidity injection of QR 9.7 billion
through the QMR facility i.e., by way of decline in QMR
deposits, during 2019, in sharp contrast to absorption
of QR 17.7 billion during 2018. Liquidity impounded
through incremental reserve requirements stood at QR
1.4 billion during 2019 as compared with QR 0.09 billion
during 2018. On the other hand, with matured T-bills
of QR 8.05 billion exceeding the fresh issuance of QR
7.1 billion, there was net injection of QR 0.95 billion
through the T-bills during 2019, slightly lower than the
injection of around QR 1.1 billion during 2018. With
fresh issuances of T-bonds (including Sukuks) of QR 41.3
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الصكــوك) مببلــغ  41.3مليــار ريــال مبــا يجــاوز بشــكل كبيــر املبلــغ
املســتحق البالــغ  23.3مليــار ريــال  ،كان هنــاك امتصــاص دائــم
للســيولة بقيمــة  18مليــار ريــال ،بينمــا كانــت هنــاك ســيولة أكثــر
أو أقــل محايــدة خــال عــام ( 2018جــدول .)6-1

billion significantly outstripping the matured amount of
QR 23.3 billion, there was durable liquidity absorption of
QR 18 billion, while it was more or less liquidity neutral
during 2018 (Table 1-6).

)Table 1-6: Liquidity Management by QCB (QR million

جدول  :6-1إدارة مصرف قطر املركزي للسيولة (باملليون ريال)
صافي االمتصاص (/ )-الزيادة ( )+من خالل

Net absorption (-)/release(+) through
Total

Required
Reserves

T-Bonds

T-Bills

آلية سوق النقد
القطري

الفترة

Period

املجموع

االحتياطي اإللزامي

سندات اخلزينة

أذون اخلزينة

QMR

-16,637

-88

20

1090

-17,659

2018

-8,729

-1,406

-18,000

950

9,727

2019

مت إصــدار ســندات حكوميــة إلدارة الســيولة الهيكليــة مــن قبــل
مصــرف قطــر املركــزي خــال عــام  2019لفترات اســتحقاق ثالث
ســنوات وخمــس ســنوات وعشــر ســنوات .وبلغــت قيمــة املــزادات
التــي مت إجراؤهــا مــا مجموعــه  41.25مليــار ريــال ،وتتكــون مــن
 30.3مليــار ريــال فــي شــكل ســندات تقليديــة و 10.95مليــار
ريــال فــي شــكل صكــوك .ومــن هــذه املــزادات ،فــإن مــا قيمتــه
 24.85مليــار ريــال (يشــكل )٪60.2كان لفتــرات اســتحقاق
مدتهــا خمــس ســنوات (جــدول  .)7-1وأجريــت املــزادات بشــكل
ربــع ســنوي وقــد جتــاوز فيهــا املبلــغ املصــدر مبلــغ االســترداد
بكثيــر فــي الربعــن الثانــي والثالــث .وظــل تطويــر ســوق الديــن
احمللــي كمــا هــو متوخــى فــي اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة هــو
الهــدف مــن إطــار إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر املركــزي.

Issue of governments bonds to manage structural liquidity
by QCB during 2019 were for maturities of 3-year, 5-year
and 10-year. The auctions conducted amounted to a
total of QR 41.25 billion, consisting of QR 30.3 billion in
conventional bonds and QR 10.95 billion in Sukuks. Of these
auctions, QR 24.85 billion (or 60.2%) were for maturities of
5-year (Table 1-7). Auctions were carried out in all the four
quarters in which the issued amount far outstripped the
redemption amount in the second and the third quarter.
Development of domestic debt market as envisaged in the
National Development Strategies (NDS) continued to be
the objective of QCB’s liquidity management framework.

)Table 1-7: Treasury Bonds Issued in 2019 (QR million

جدول  :7-1سندات اخلزينة املصدرة في  ( 2019باملليون ريال)
8-year

5-year

3-year

تقليدية

30,300

6,800

17,000

6,500

Conventional

الصكوك

10,950

1,000

7,850

2,100

Sukuks

اإلجمالي

41,250

7,800

24,850

8,600

Total

الفئة

Total

 8سنوات

معدالت الفائدة
كمــا فــي الســابق ،عكســت التحــركات فــي أســعار الفائــدة خــال
عــام  2019التغيــرات فــي أســعار السياســة مــن قبــل مصــرف
قطــر املركــزي مبــا يتماشــى مــع االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي،
وتطــور ظــروف الســيولة احملليــة .وفــي ســوق املــال ،انخفضــت
أســعار الفائــدة جنبـاً إلــى جنــب مــع التخفيضــات فــي ســعر فائــدة
اإلقــراض فــي ســبتمبر وأكتوبــر .ومــع ذلــك ،حافظــت الســيولة
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 5سنوات

 3سنوات

Category

Interest Rates
As in the past, the movements in interest rates during
2019 reflected the policy rate changes by QCB in
alignment with the US Federal Reserve and the evolution
of domestic liquidity conditions. In the money market,
interest rates declined along with the two cuts in the
QCBDR in September and October. However, the ample
Financial Stability Review 2019
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األوليــة الفائضــة املتوفــرة فــي النظــام ،خاصــة فــي الفتــرة مــا بــن
مايــو وأغســطس ،علــى متوســط ســعر الفائــدة بــن البنــوك لليلــة
واحــدة دون ســعر فائــدة اإليــداع .وتزامن ـاً مــع صافــي امتصــاص
الســيولة مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي مــن خــال اإلصــدار
الصافــي لســندات اخلزانــة (مبــا فــي ذلــك الصكــوك) ،الســيما
خــال الربــع الثالــث ،انخفــض أيضــاً فائــض الســيولة األوليــة
فــي النظــام املصرفــي .إلــى جانــب هــذا االنخفــاض فــي الســيولة
األوليــة الفائضــة ،أصبحــت فائــدة ليلــة واحــدة متوافقــة بشــكل
أفضــل مــع ســعر فائــدة اإليــداع .وبعــد ذلــك ،انخفــض ســعر فائــدة
ليلــة واحــدة بالتزامــن مــع التخفيضــات فــي ســعر فائــدة اإليــداع
(شــكل .)17-1

surplus primary liquidity in the system, particularly around
May-August, kept the average overnight interbank rate
(AOIR) below the QCBDR. Coinciding with the net liquidity
absorption by QCB through net issuance of treasury
bonds (including sukuks), particularly during the third
quarter, the surplus primary liquidity in the banking system
also declined. Along with this decline in surplus primary
liquidity, the AOIR got better aligned with the QCBDR.
Thereafter, the AOIR declined in tandem with the cuts in
the QCBDR (Chart 1-17).

Chart 1-17: Policy Rates and the Overnight Rate

شكل  :17-1معدالت السياسة ومعدل ليلة واحدة

بشــكل عــام ،كان ســعر الفائــدة لليلــة واحــدة بــن البنــوك خــال عــام
 2019فــي نطــاق  ،٪2.47-1.94مبتوســط  ٪2.25مقارنــة مــع نطــاق
 ،٪2.35-1.89ومتوســط  ٪2.15خــال  .2018وهــذا التقلــب فــي
الســعر ،الــذي يُظهــر انخفاضـاً حــاداً فــي  ،2018انخفــض كذلــك خــال
عــام  .2019فــي املتوســط ،وكان الســعر بــن البنــوك فــي جميــع فتــرات
االســتحقاق أعلــى خــال عــام  2019مقارنــة بعــام  .2018ومــع ذلــك،
كان النطــاق مــن  ٪3.7-1.94خــال عــام  2019أضيــق بكثيــر مــن
نطــاق  ٪4.27-1.68خــال ( 2018جــدول .)8- 1

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Overall, the AOIR during 2019 was in the range of 1.942.47%, averaging 2.25% as compared with a range of
1.89−2.35% and average of 2.15% during 2018. Volatility
in the AOIR, which show a sharp fall in 2018, declined
further during 2019. On an average, inter-bank rate across
all maturities were higher during 2019 than during 2018.
However, the range of 1.94-3.7% during 2019 was much
narrower than the range of 1.68-4.27% during 2018 (Table
1-8).
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)Table 1-8: Inter-bank Market Indicators (Average of the months

جدول  :8-1مؤشرات سوق ما بني البنوك

املؤشّ ر
متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة ()٪
نطاق سعر الفائدة لليلة واحدة ()٪
التقلبات في سعر الفائدة لليلة واحدة *

نطاق سعر الفائدة بني البنوك ()٪

2018

2018

2.25

2.15

1.94-2.47

1.89-2.35

7.5

8.2

1.94-3.7

1.68-4.27

* معامل اإلختالف

Indicator
)Average Overnight Rate (%
)Average Overnight Rate Range (%
*Volatility in Average Overnight Rate
)Inter-bank Rate Range (%
* Coefficient of variation

انعكســت التغيــرات فــي معــدالت السياســة وظــروف الســيولة التــي
تطــورت خــال عــام  2019إلــى حــد كبيــر علــى حركــة عائــدات أذون
اخلزانــة جلميــع االســتحقاقات .واجتهــت عوائــد أذون اخلزانــة فــي
جميــع آجــال االســتحقاق إلــى االنخفــاض خــال عــام  .2019ومــع
ذلــك ،خــال النصــف األول ،كانــت العائــدات إمــا متذبذبــة أو أنهــا
انخفضــت تدريجيـاً فقــط ،مدفوعــة بشــكل أساســي بالســيولة املتوفــرة
فــي النظــام املصرفــي .وقــد تســارع هبــوط العائــدات فــي النصــف
الثانــي مــع انخفــاض أســعار الفائــدة .وعلــى ســبيل املثــال ،انخفــض
العائــد الضمنــي علــى أذون اخلزانــة ملــدة  91يومـاً ،والتــي تراوحــت فــي
حــدود  ٪2.52-2.36خــال الفتــرة مــن ينايــر إلــى مايــو ،واســتمر فــي
االنخفــاض بعــد ذلــك إلــى  ٪1.65بحلــول نهايــة ديســمبر .كمــا لوحــظ
منــط مشــابه جــداً للعائــدات الضمنيــة علــى أذون اخلزانــة ملــدة 180
يومــاً و 273يومــاً (شــكل.)18-1

Both policy rate changes and the liquidity conditions that
evolved during 2019 were largely reflected in the movement
of T-bill yields of all maturities. T-bill yields across all
maturities tended to fell during 2019. However, during the
first-half, the yields either fluctuated or fell only gradually,
primarily driven by ample liquidity in the banking system.
The fall in yields accelerated in the second-half along with
the cut in policy rates. For instance, implicit yield on 91-day
T-bills, which hovered in the range of 2.36-2.52% during
January-May, continuously declined thereafter to 1.65% by
end-December. A very similar pattern was also observed for
implicit yields on 180-day and 273-day T-bills (Chart 1-18).

Chart 1-18: Implicit Yield of Treasury Bills

شكل  :18-1العائد الضمني على أذونات اخلزينة
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اســتمر ســعر الفائــدة بــن البنــوك فــي قطــر (قيبــور) الــذي مت تقدميــه
فــي مايــو  2012فــي لعــب دور املؤشــر اإلرشــادي للبنــوك فــي حتديــد
أســعار الفائــدة بينهــا .وبالتالــي ،فــإن هــذا الســعر ،ومتوســط أســعار
الفائــدة بــن البنــوك لليلــة واحــدة ،قــد حتــركا بشــكل عــام منــذ ذلــك
احلــن ،باســتثناء فتــرات التقلبــات الكبيــرة فــي الســوق .وخــال عــام
 ،2019ظــل ســعر الفائــدة بــن البنــوك ومتوســط ســعر الفائــدة بــن
البنــوك لليلــة واحــدة مترابطــن إلــى حــد كبيــر ،باســتثناء الفتــرة مــن
شــهر مايــو إلــى أغســطس عندمــا كان ســعر الفائــدة بــن البنــوك أعلــى
مــن ســعر فائــدة اإليــداع .ومــن شــهر ســبتمبر ،إلــى جانــب خفــض ســعر
الفائــدة بــن البنــوك ،اجتــه كال املعدلــن إلــى األســفل ولكنهمــا اقتربــا
مــن بعضهمــا البعــض (شــكل .)19-1

The Qatar interbank offered rate (QIBOR) introduced in
May 2012 continued to play an indicative role for banks
in determining inter-bank rates. Consequently, the QIBOR
and the average overnight inter-bank rates have generally
co-moved since then, except in periods of large market
volatility. During 2019, QIBOR and the average overnight
inter-bank rate remained largely aligned, barring during
May-August when QIBOR was above the QCBDR. From
September, along with cut in the QCBDR, both the rates
trended downward but got aligned closer to each other
(Chart 1-19).

)Chart 1-19: Interbank Rate and QIBOR (Overnight

شكل  :19-1سعر الفائدة لليلة واحدة ومؤشر سعر ما بني البنوك (قيبور)

اســتمرت اســتراتيجية عمليــات إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر
املركــزي لضمــان اســتقرار نظــام ســعر الفائــدة مــن خــال توجيــه
أســعار الســوق إلــى املســتوى املطلــوب لدعــم النمــو االقتصــادي املتنــوع.
وبالتالــي ،مــع تخفيــض أســعار الفائــدة ،وخاصــة ســعر فائــدة اإليــداع
مبقــدار  50نقطــة أســاس خــال ســبتمبر وأكتوبــر  2019مــن قبــل
مصــرف قطــر املركــزي ،كان هنــاك تراجــع عــام فــي أســعار الفائــدة
علــى ودائــع العمــاء .وبالتالــي ،كان متوســط أســعار الفائــدة املرجحــة
علــى ودائــع العمــاء فــي نهايــة عــام  2019أقــل منــه فــي نهايــة عــام
 2018عبــر جميــع فتــرات االســتحقاق التــي تتــراوح مــا بــن  5إلــى 95
نقطــة أســاس (جــدول .)9-1

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Ensuring a stable interest rate regime by guiding markets
rates to the desired level so as to support a diversified
economic growth continued to be the strategy of QCB’s
liquidity management operations. Thus, with the cut in
policy rates, particularly the QCBDR by 50 basis points
during September and October 2019 by QCB, there was
a general softening of interest rates on customer deposits.
Thus, the weighted average interest rates on customer
deposits at end-2019 were lower than that of end-2018
across all maturities ranging from 5 to 95 basis points (Table
1-9).
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)Table 1-9: Weighted Average Interest Rates on Customer Deposits (%

جدول  :9-1املتوسطات املرجحة ملعدالت الفائدة على ودائع العمالء ()%
فترة استحقاق الودائع اآلجلة

Time deposit maturities

الفترة

أكثر من سنة

سنة

 6أشهر

 3أشهر

شهر

Period

Greater than
1 year

1 year

6 months

months 3

1 month

ديسمبر 2017

2.90

3.21

3.08

2.93

2.26

Dec-17

ديسمبر 2018

3.53

3.57

3.67

2.87

3.04

Dec-18

ديسمبر ٢٠١٩

3.48

3.44

2.72

2.44

2.52

Dec-19

التغير خالل عام 2018

0.63

0.36

0.59

-0.06

0.78

Change during 2018

التغير خالل عام ٢٠١٩

-0.05

-0.13

-0.95

-0.43

-0.52

Change during 2019

كمــا مت حتويــل االنخفــاض فــي أســعار ودائــع البنــوك عبــر أســعار
الفائــدة علــى مختلــف آجــال اســتحقاقات التســهيالت االئتمانيــة.
وكان متوســط أســعار الفائــدة املرجحــة علــى مختلــف اســتحقاقات
التســهيالت االئتمانيــة فــي نهايــة عــام  2019أقــل منــه فــي نهايــة عــام
 2018بنطــاق مــن  92-14نقطــة أســاس (جــدول .)10-1

The decline in deposit rates of banks was also transmitted
across interest rates on various credit facilities/maturities.
The weighted average interest rates on various credit
facilities/maturities at the end of 2019 were lower than that
of end-2018 by a range of 14-92 basis points (Table 1-10).

)   Table 1-10: Weighted Average Interest Rates on Credit Facilities (%

جدول  :10-1املتوسط املرجح ملعدالت الفائدة على التسهيالت االئتمانية()%
Loan Category

فئة القرض

Credit Cards

الس ّيارات

Cars

More Than or
Equal to 3 Years

1 Year and Above but
Less Than 3 Years

Less
Than
1 year

ديسمبر 2017

10.55

5.19

4.91

6.36

4.89

Dec-17

ديسمبر 2018

10.34

5.19

5.54

6.24

5.05

Dec-18

ديسمبر 2019

9.64

5.05

5.37

5.32

4.78

Dec-19

التغير خالل 2018

-0.21

0.00

0.63

-0.12

0.16

Change During 2018

التغير خالل 2019

-0.70

-0.14

- 0.17

-0.92

-0.27

Change During 2019

الفترة
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تطورات االقتصاد الكلي

 4 .1مالحظات ختامية

1.4 Concluding Remarks

تباطــأ النمــو العاملــي أكثــر خــال عــام  ،2019مــع ضعــف واســع شــوهد
فــي الــدول املتقدمــة الرئيســية واالقتصــادات الناشــئة .واتبعــت العديــد
مــن البنــوك املركزيــة درجــة مــن التيســير فــي السياســة النقديــة منــذ
النصــف الثانــي مــن عــام  .2019وبصفــة عامــة ،ظلــت الظــروف املاليــة
بشــكل عــام مالئمــة ،باســتثناء عــدد قليــل مــن فتــرات التقلــب بســبب
األجــواء الســلبية فــي الســوق بعــد األمــور التجاريــة بــن الواليــات
املتحــدة والصــن .وبنهايــة عــام  ،2019أعــادت التطــورات اإليجابيــة فــي
االقتصــاد الكلــي وأجــواء الصفقــات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة
والصــن الثقــة فــي الســوق.

The global growth slowed down further during 2019, with a
broad-based weakening witnessed in major AEs and EMDEs.
Many central banks pursued some degree of monetary
policy easing from the second half 2019. Overall, financial
conditions by and large remained accommodative, barring
few episodes of volatility due to adverse market sentiments
following the US-China trade issues. By end 2019, positive
macroeconomic developments and sentiments from the USChina trade deal restored market confidence.

وقــد واصلــت قطــر تســجيل فائضــاً فــي كل مــن احلســاب املالــي
واجلــاري خــال عــام  .2019ولعبــت التدفقــات الرأســمالية دوراً مهمـاً
فــي تطــور ظــروف الســيولة خــال عــام  .2019كمــا ســاعد املســتوى
املرتفــع ملتوســط أســعار الطاقــة العامليــة للجــزء األكبــر مــن عــام 2019
فــي احلفــاظ علــى فائــض احلســاب اجلــاري .وقــد ســاعدت هــذه
العوامــل فــي تراكــم كبيــر الحتياطيــات النقــد األجنبــي لــدى مصــرف
قطــر املركــزي .ونتيجــة لذلــك ،واصلــت قطــر البقــاء فــي موقــع قــوي
ويبــدو أن قدرتهــا علــى احلفــاظ علــى االســتقرار املالــي قــد تعــززت
فــي عــام .2019

Qatar continued to record fiscal and current account surplus
during 2019. Capital inflows played an important role in
the evolution of liquidity conditions during 2019. Elevated
level of average global energy prices for the larger part of
2019 also help in the sustenance of current account surplus.
These factors helped in significant accumulation of foreign
exchange reserves of QCB. As a result, Qatar continued to
remain in strong position and its ability to maintain financial
stability appears to have strengthened in 2019.
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Introduction

واصــل القطــاع املصرفــي الــذي أظهــر مرونــة خــال عــام ،2018
مســار منــوه فــي عــام  2019مــع أوضــاع ســيولة قويــة ،ومراكــز
رأســمالية مريحــة .وظلــت أوضــاع االقتصــاد الكلــي األوســع
داعمة في النصف األول من عام  ،2019مما ســهل على القطاع
املصرفــي تنويــع محفظتــه االئتمانيــة .وتعــززت الثقــة فــي القطاع
املصرفــي نتيجــة االســتقرار الســريع لالقتصــاد بعــد احلصــار.
وجتــاوز االحتياطــي الدولــي ملصــرف قطــر املركــزي مســتويات ما
بعــد احلصــار ،وظــل ســعر صــرف الريــال القطــري فــي األســواق
اخلارجيــة واحملليــة ثابت ـاً علــى مــدار العــام ،مــع وضــع طبيعــي
للســيولة فــي القطــاع املصرفــي وارتفــاع فــي التمويــل احمللــي
واخلارجــي .وعلــى الرغــم مــن أن متوســط منــو النــاجت احمللــي
اإلجمالــي احلقيقــي فــي عــام  2019بلــغ ســالب  ،٪0.3إال أن
بعــض القطاعــات مثــل التعليــم والصحــة والنقــل ومــا إلــى ذلــك،
أظهــرت حتســناً .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن املبــادرات الراميــة
إلــى اإلســراع بتنفيــذ التدابيــر الالزمــة لدعــم القطــاع اخلــاص،
ووضــع حوافــز جلــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،وفــرت
زخمــاً لنمــو االئتمــان فــي القطــاع اخلــاص .وكمــا نوقــش فــي
الفصــل األول ،ظلــت مؤشــرات االقتصــاد الكلــي األخــرى حميــدة
أيضـاً .وحقــق احلســاب اجلــاري خــال العــام فائضـاً ،بينمــا ظــل
تضخــم مؤشــر أســعار املســتهلكني فــي املنطقــة الســلبية .وشــجع
ســيناريو ســعر الفائــدة املواتــي فــي الســوق الدوليــة القطــاع
اخلــاص علــى احلصــول علــى متويــل ذو اســتحقاق أطــول نســبياً
بتكلفــة مريحــة .وعــاوة علــى ذلــك ،أصــدرت العديــد مــن البنوك
ســندات طويلــة األجــل إلطالــة هيــكل اســتحقاق مصــادر األموال.
وبنــا ًء علــى ذلــك ،متكــن القطــاع املصرفــي مــن تقليــص فجــوات
االســتحقاق بــن املوجــودات واملطلوبــات الــى أقصــى حــد خــال
العــام.

The banking sector which demonstrated resilience during
2018, continued its growth trajectory in 2019 with solid
liquidity conditions and comfortable capital positions.
The broader macroeconomic conditions remained
supportive in the first half of 2019, which facilitated
the banking sector to diversify its credit portfolio.
The improved confidence in the banking sector was
reinforced by fast stabilization of the economy after the
blockade. International reserve of QCB surpassed the
post blockade levels, exchange rate of Qatari Riyal in offshore and on-shore markets remained stable throughout
the year, liquidity in the banking sector normalized with
upticks in both domestic and external funding. Though
the real GDP growth in 2019 at negative 0.3%, some
of the sectors like education, health, transportation,
etc., showed improvements. Moreover, initiatives to
fast-track the implementation of measures aimed at
supporting the private sector and establishing incentives
to attract foreign direct investments (FDIs), provided
momentum to the private sector credit growth. As
discussed in chapter-1, other macroeconomic indicators
also remained benign. Current account during the
year stood surplus while CPI inflation recorded in the
negative territory. Conducive, interest rate scenario
in the international market encouraged the sector to
source funds with comparatively longer maturity at a
comfortable cost. Moreover, several banks have issued
long-term bonds to lengthen their maturity structure of
funded liability. Accordingly, the banking sector have
reduced their asset-liability gap to a greater extent
during the year.

وقــام القطــاع املصرفــي بزيــادة رأس املــال خــال العــام لتلبيــة
املتطلبــات اإلضافيــة لإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة رأس
املــال ومتطلبــات رأس املــال اإلضافــي للبنــوك ذات األهميــة
النظاميــة احملليــة ممــا ســاعده علــى تعزيــز احلــدود املســموحة
لــه ملواصلــة منــح االئتمــان ملختلــف قطاعــات االقتصــاد .كمــا
حتســنت جــودة املوجــودات فــي هــذا القطــاع خــال عــام ،2019
فــي حــن ظلــت نســبة تغطيــة املوجــودات مبخصصــات الديــون
عنــد مســتويات مناســبة .وعلــى الرغــم مــن أن البنــوك زادت
مــن مصــادر األمــوال ذات االســتحقاقات األطــول  ،إال أنهــا
اســتطاعت حتســن هامــش صافــي الفائــدة وإن كان بشــكل
هامشــي.

The banking sector have augmented the amount
of capital during the year so as to meet additional
requirement for ICAAP as well as DSIB requirements.
This assisted the sector to widen the legroom to
continue credit to various sectors of the economy. The
asset quality of the sector also improved during 2019
while coverage ratio remained at adequate levels. Even
though banks have raised higher maturity funds, they
could improve the net interest margin albeit marginally.

ومــن أجــل دعــم وتطويــر امليزانيــة العموميــة للقطــاع املصرفــي
واحملافظــة علــى متانتهــا ،يتــم حتديــث األطــر التنظيميــة
واإلشــرافية لتتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة .وقــد مت
تطبيــق معيــار إعــداد التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم  9بالفعــل

In order to support sustainable and healthy balance
sheet development of the banking sector, the regulatory
and supervisory frameworks are updated to match with
best international practices. IFRS 9 reporting standards,
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اعتبــاراً مــن بدايــة عــام  .2018وفــي هــذا الســياق يتــم إعــداد
برنامــج للتصنيــف االئتمانــي للعمــاء بالتنســيق مــع مركــز
قطــر للمعلومــات االئتمانيــة للتحقــق مــن مــدى التــزام البنــوك
بتصنيــف محفظــة القــروض لديهــا وفقـاً ملتطلبــات هــذا املعيــار.
كمــا أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمــات للبنــوك فــي ضــوء
التعديــات اجلديــدة التــي أدخلتهــا جلنــة بــازل مبوجــب الركيــزة
الثالثــة (بــازل  ،)3بشــأن إدارة مخاطــر أســعار الفائدة/العائــد
فــي الســجل املصرفــي وكذلــك حــول متطلبــات رأس املــال
لالســتثمار فــي الصناديــق املشــتركة .وإلــى جانــب التحســينات
فــي هيــكل الســيولة فــي جانــب املطلوبــات بامليزانيــة العموميــة،
حافــظ القطــاع أيضـاً علــى ســيولة ســليمة ومســتقرة فــي جانــب
املوجــودات مــن امليزانيــة العموميــة .ويتــم االعتــراف بجــزء
كبيــر مــن هــذه املوجــودات الســائلة كموجــودات ســائلة عاليــة
اجلــودة خاصــة الســندات واألذونــات احلكوميــة .ومــن أجــل
ضمــان ســيولة كافيــة ،يُطلــب مــن البنــوك أيض ـاً احلفــاظ علــى
نســبة تغطيــة الســيولة بنســبة  ٪100لــكل مــن العملــة احملليــة
والعمــات األجنبيــة ذات املراكــز الكبيــرة .ومــن أجــل احلــد مــن
فجــوات االســتحقاق بــن املوجــودات واملطلوبــات لــدى البنــوك،
مت إصــدار تعليمــات تنظيميــة بتعديــل جــداول احتســاب فجــوات
اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات البنــوك باإلضافــة إلــى وضــع
ســقوف حلــدود الفجــوات الســلبية املتراكمــة إلجمالــي العمــات
لــكل فئــة مــن فئــات االســتحقاق.

are already implemented with effect from the beginning
of 2018. In continuation, a scoring system for banks is
being undertaken in coordination with credit bureau, to
provide insight towards whether the banks are classifying
their loan portfolio as desired by IFRS9 standards. QCB
has also issued instructions to banks in the light of the
new amendments introduced by the Basel Committee
under the Pillar III, on managing interest/return risk in
the banking book as well as on capital requirements for
investment in mutual funds. Along with improvements in
the structural liquidity in the liability side of the balance
sheet, the sector has also maintained sound and
stable liquidity on the asset side of the balance sheet.
Government Bills and bonds-the high quality liquid
asstes cover a major part of these liquid assets. In order
to ensure sufficient liquidity, banks are also required to
maintain Liquidity Coverage Ratio (LCR) of 100% for
local currency and foreign currencies which have major
positions. Moreover, to strengthen the Asset-Liability
maturity gap of the banks, regulatory instructions were
issued by amending the schedules for calculating the
maturity gap of the bank's assets and liabilities as well
as the negative accumulated gaps limits for the total
currencies of each category of maturity.

وبالتالــي ،فــإن البيئــة التشــغيلية احملســنة إلــى جانــب السياســات
التنظيميــة احملدثــة أبقــت القطــاع املصرفــي فــي وضــع جيــد
خــال عــام .2019

Thus, improved operative environment coupled with
updated regulatory policies kept the banking sector in
good stead during 2019.

ومــن اآلن فصاع ـ ًدا ،تعتمــد تطــورات القطــاع املصرفــي احمللــي
علــى التغييــرات األخيــرة فــي بيئــة االقتصــاد الكلــي العامليــة .و
قــد انعكســت البيئــة االقتصاديــة العامليــة علــى مســار هــذا النمــو
بســبب وبــاء كوفيــد 19-واإلغــاق العاملــي الضــروري (إطــار
 .)1-2وخفــض صنــدوق النقــد الدولــي توقعــات النمــو العاملــي
إلــى  %3-فــي عــام  .2020كمــا أن االقتصــاد القطــري والقطــاع
املصرفــي ليســا محصنــن ضــد هــذا الوبــاء العاملــي .ومــع
ذلــك ،و مــن خــال اجلهــود املنســقة واإلجــراءات املركــزة علــى
السياســات ،ميكــن تقليــل االضطــراب االقتصــادي واحتوائــه
لتحقيــق منــو اقتصــادي مســتدام.

Going forward, the global and domestic macro economic
environment is accepted to guide the developments
of the domestic banking sector. The global economic
environment has reversed its growth track due to the
COVID-19 epidemic and the necessitated global
lockdown (Box 2-1). IMF has cut down the global growth
projection to -3.0 percent in 2020. Qatar economy and
the banking sector is also not immune to this global
epidemic. However, with coordinated efforts and
focused policy actions, the economic disruption can be
minimized and contained for a sustainable economic
growth.

فــي هــذا الفصــل ،نناقــش التطــورات فــي القطــاع املصرفــي
التجــاري خــال عــام  2019ونقــدم تقييمـاً ملخاطــر أنشــطته علــى
االقتصــاد احمللــي .ويشــمل التحليــل جميــع البنــوك التجاريــة
الســتة عشــر التــي تتألــف مــن خمســة بنــوك تقليديــة وأربعــة
بنــوك إســامية وســبعة فــروع للبنــوك األجنبيــة.

In this chapter, we discuss the developments in the
commercial banking sector during 2019 and provide an
assessment of risk from their operations in the domestic
economy. The analysis includes all the 16 commercial
banks comprising of five conventional banks, four Islamic
banks and seven foreign bank branches.
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إطار  :1-2وباء كوفيد - 19-االنعكاسات والتدابير
املتخذة

Box 2-1: COVID-19 Epidemic - Implication
and Measures taken

وضــع وبــاء كوفيــد 19-االقتصــاد العاملــي فــي األشــهر الثالثــة
األولــى مــن عــام  2020فــي وضــع اإلغــاق .والحــظ صنــدوق
النقــد الدولــي فــي توقعاتــه االقتصاديــة العامليــة  -أبريــل 2020
أن الصدمــة كبيــرة .وأشــار إلــى أن خســائر النــاجت املرتبطــة بهــذه
الطــوارئ الصحيــة وتدابيــر االحتــواء ذات الصلــة مــن املرجــح
أن تكــون أكبــر مــن اخلســائر التــي تســببت فــي األزمــة املاليــة
العامليــة فــي عــام  .2008وعــاوة علــى ذلــك ،هنــاك حالــة مــن
عــدم اليقــن الشــديد بشــأن مــدة وشــدة الصدمــة .وهــذا يجعــل
حتفيــز النشــاط أكثــر صعوبــة إلعــادة االقتصــاد العاملــي إلــى
مســار النمــو .وتشــير التوقعــات االقتصاديــة العامليــة  -أبريــل
 -2020إلــى أن النمــو العاملــي ســينخفض فــي عــام  2020إلــى
ســالب  .٪3وبالنســبة لــدول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
مــن املتوقــع أن يبلــغ النمــو ســالب .٪2.8

COVID-19, the epidemic grappled the world in the first
three months of 2020, put the global economy into a
lockdown situation. IMF in its world economic outlook
– April 2020 observed that the shock is large. It was
noted that the output loss associated with this health
emergency and related containment measures likely
to be larger than the losses that triggered the global
financial crisis in 2008. Moreover there is a continued
severe uncertainty about the duration and intensity of the
shock. This makes stimulating activity more challenging
to bring back global economy to a growth path. World
Economic Outlook –April 2020 projects global growth in
2020 to fall to negative 3 percent. For MENA countries,
the growth is projected to negative 2.8 percent.

وإلــى جانــب تأثيــر الوبــاء ،تكافــح دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
تأثيــر انخفــاض أســعار النفــط .فقــد ســجلت أســعار النفــط
انخفاضـاً إلــى أدنــى مســتوياتها منــذ  17عامـاً .ومــن املرجــح أن
يبقــي انتشــار كوفيــد  19-أســعار النفــط منخفضــة مــع انخفــاض
الطلــب علــى النفــط علــى مســتوى العالــم .وســتضع تدابيــر
االحتــواء الضروريــة والقيــود احلصيفــة لوقــف الوبــاء ضغطــاً
خطيــراً علــى االقتصــاد والقطــاع املالــي .ولــن يكــون االقتصــاد
القطــري مبنــأى عــن هــذه التحديــات .ويشــير حتليلنــا األولــي
إلــى أنــه إذا اســتمرت ظــروف الضغــوط املزدوجــة لفتــرة طويلــة،
فســوف يظــل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي ســلبياً فــي
عــام  .2020وميكــن أن يكــون التأثيــر علــى القطــاع املصرفــي
إمــا مــن خــال محفظــة االئتمــان أو قنــوات الســيولة ،فقــد يؤثــر
اإلغــاق املســتمر علــى الشــركات الصغيــرة واألفــراد بشــكل
أكبــر ويــؤدي إلــى الضغــط علــى محفظــة االئتمــان .وعلــى صعيــد
الســيولة ،فــإن التشــديد املطــول للظــروف املاليــة لــه تأثيــر ســلبي
علــى مصــادر األمــوال للقطــاع املصرفــي.

Along with the impact of the pandemic, GCC countries
are struggling with a fall in oil prices. Oil prices registered
a fall to their lowest levels in 17 years. The spread of
COVID-19 is likely to keep oil prices low as the demand
for oil declines globally. As observed by IMF the necessary
containment measures and prudent restrictions to
halt the epidemic will also put serious stress on the
economy and financial sector. Qatar economy will also
not be immune to these challenges. Our initial analysis
indicates, if the conditions of dual stress continues for an
extended period, Real GDP growth will remain negative
in 2020. Impact on banking sector can be either through
credit channel or liquidity channel. Continued lockdown
may impact the small business and individuals more
severely and leads to stress on the credit portfolio.
On liquidity front, prolonged tightening of financial
conditions has a negative effect on the funded liability
of the banking sector. However, the latest available data
shows such worries are unwarrented.

مــن أجــل احتــواء التأثيــر الوبائــي علــى االقتصــاد والقطــاع
املالــي ،اتخــذت حكومــة قطــر ومصــرف قطــر املركــزي سلســلة
مــن اإلجــراءات .وتشــمل بعــض التدابيــر املتخــذة حتــى األســبوع
الثانــي مــن أبريــل  2020مــا يلــي:

In order to contain the epidemic impact on the economy
and financial sector, the Government of Qatar and
Central Bank have taken a series of measures. Some of
the measures taken till the second week of April 2020
include.

• أعلنــت احلكومــة عــن دعــم بقيمــة  75مليــار ريــال للقطــاع
اخلــاص.

• Government announced QR 75 billion support to the
private sector

• ضــخ عشــرة مليــارات ريــال فــي ســوق األســهم لتنشــيط أداء
البورصــة.
• أعلــن مصــرف قطــر املركــزي عــن تخصيــص نافــذة لعمليــات
إعــادة الشــراء (الريبــو) مببلــغ  50مليــار ريــال بســعر فائــدة
صفــري للبنــوك ،بغــرض تأجيــل أقســاط القــروض للقطاعــات
املتضــررة ملــدة ســتة أشــهر.
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• Injection of QR 10 billion to the stock market to revive
the market sentiments.
• QCB announced the allocation of REPO window of QR
50 billion at zero interest rate for the banks for the
purpose of postponing the loans installments by banks
to the affected sectors for a period of six months.
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• باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم دعــم الســيولة للبنــوك مــن خــال
هــذه النافــذة ملنــح قــروض جديــدة للقطاعــات املتضــررة دون
فــرض أي رســوم أو عمــوالت ،بســعر فائــدة ال يتجــاوز .٪1.5

• In addition, liquidity support to banks through this
window to grant new loans to the affected sectors
without imposing any fees or commissions at an
interest rate that does not exceed 1.5%.

• تفعيــل برنامــج الضمــان الوطنــي مببلــغ ثالثــة مليــارات ريــال.
حيــث يهــدف البرنامــج إلــى تقليــل األثــر املرتبــط بانتشــار
كوفيــد 19-علــى القطاعــات املتأثــرة ،مــن خــال تقــدمي
قــروض لتغطيــة مدفوعــات الرواتــب ومدفوعــات اإليجــار ملــدة
ثالثــة أشــهر .وقــد مت تكليــف بنــك قطــر للتنميــة بــإدارة هــذا
البرنامــج.

• A “National Guarantee Program” of QR 3 billion.
The program aims to diminish the impact associated
with outbreak of COVID-19 on the affected sector,
by providing loans to cover the salary payments and
rental payments for a period of three months period.
Qatar Development Bank (QDB) has been assigned to
manage this program.

ومــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه اإلجــراءات األوليــة املدعومــة بتدابير
إغاثــة أخــرى للقطــاع اخلــاص ،والســيما القطاعــات املتضــررة،
إلــى إنعــاش األوضــاع االقتصاديــة فــي البــاد.

التطورات في القطاع املصرفي

These initial measures supported by other relief
measures to the private sector, in particular the affected
sectors, are expected to revive the economic sentiments
in the country.

Developments in Banking Sector

شــهد متوســط موجــودات القطــاع املصرفــي خــال العــام
والــذي بلــغ  1.46تريليــون ريــال منــواً بنســبة  ٪5.3مقارنــة
بالعــام الســابق .ويرجــع ذلــك إلــى تطــور منــو االئتمــان الــذي
منــا بشــكل ملحــوظ خــال العــام املاضــي .وســجل النمــو فــي
متوســط االئتمــان للعــام  ،%5.8بارتفــاع بنحــو نقطــة مئويــة
واحــدة عــن العــام الســابق .ومــع ذلــك ،لــم يكــن منــو الودائــع
كافي ـاً؛ حيــث كان النمــو فــي متوســط الودائــع للســنة ضعيف ـاً
عنــد  ٪1.6مقارنــة بالعــام الســابق .وكان النمــو املنخفــض
فــي متوســط الودائــع بســبب النمــو غيــر اجليــد فــي النصــف
األول مــن العــام ،فــي حــن منــت الودائــع بشــكل جيــد فــي
الربــع األخيــر مــن العــام (شــكل  .)1-2وكمــا هــو احلــال فــي
الودائــع ،حقــق النمــو فــي املوجــودات وكذلــك فــي االئتمــان
جناحـاً جيــداً فــي النصــف الثانــي مــن العــام مقارنــة بالنصــف
األول.

At QR 1.46 trillion, the banking sector’s average asset
during the year recoded a growth of 5.3% over the
previous year. The asset growth is support by growth
in credit which grew significantly over the last year. The
growth in average credit for the year recorded 5.8%,
higher by around 1 percentage point over the last year.
However, the growth in average deposit for the year was
subdued at 1.6% over the last year. The lower growth
in average deposits was mainly on account of not so
impressive growth in the first half of the year. Whereas
the deposit grew considerably well in the last quarter of
the year (Chart 2-1). As in the case of deposit, growth in
assets as well as in credit fared well in the second half of
the year as compared to the first half.

وظــل عــدد حســابات االئتمــان فــي القطــاع املصرفــي فــي
 2019ثابتــاً تقريبــاً .ومــع ذلــك ،فقــد منــا عــدد حســابات
الودائــع بشــكل جيــد بنحــو  .٪4.4وحتســن منــو عــدد
احلســابات الشــخصية مقارنــة بالعــام الســابق .وكمــا حتســن
حجــم هــذه الودائــع بشــكل ملحــوظ ( )٪11.4عــن العــام
الســابق ( )٪4.5ممــا يشــير إلــى حتســن فــي الشــمول املالــي.
وقــد قــام مصــرف قطــر املركــزي واملؤسســات املصرفيــة فــي
قطــر مبزيــد مــن املبــادرات لتعزيــز الشــمول املالــي خــال
العــام (إطــار .)2-2

The number of credit accounts with the banking sector
in 2019 remained almost stagnant. However, the number
of deposit accounts grew considerably well at around
4.4%. The growth in number of personal accounts
improved over the last year. The volume of such
deposits also improved significantly (11.4%) over the
last year (4.5%) indicating betterment in the Financial
inclusion. QCB and banking institutions in Qatar have
taken further initiatives to promote financial inclusion
)during the year (Box-2-2
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Chart 2-1: Balance sheet developments (YoY Growth) %

% ) تطورات امليزانية العمومية (منو سنوي:1-2 شكل

ظــل املقيــاس الدميوغرافــي واجلغرافــي للشــمول املالــي الــذي
مت قياســه مــن خــال عــدد فــروع البنــوك وأجهــزة الصــراف
 مقارنــة2019 اآللــي للســكان واملنطقــة ثابتـاً تقري ًبـاً فــي عــام
 كمــا أظهــرت مقاييــس أخــرى.)1-2  (جــدول2018 بعــام
لعمــق القطــاع املصرفــي والوســاطة حتســناً فــي العــام احلالــي
.)2-2 (شــكل

The demographic and geographical measure of the
financial inclusion measured through the number of bank
branches and ATMS to population and area remained
almost constant in 2019 vis-à-vis 2018 (Table 2-1). Other
measures of the banking sector’s depth and intermediation
also showed improvements in the current year (Chart 2-2).

Table 2-1: Measures of Banking Sector’s Depth and Intermediation

 مقاييس عمق ووساطة القطاع املصرف:1-2 جدول

Year

السنة

2019

2018

2017

0.09

0.09

0.09

Branches /'000 Sq.Km

20

21

21

ATM /'000 Population

0.50

0.50

0.50

الصراف اآللي لكل ألف نسمة

ATM /'000 Sq.Km

116

116

116

الصراف اآللي لكل ألف كيلومتر مربع

Branches /'000 Population
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Chart 2-2: Banking sector’s Depth and Intermediation

 مقاييس عمق ووساطة القطاع املصرفي2-2 شكل

Assets/GDP

Box 2-2 : Financial Inclusion Initiatives
Qatar Central Bank, in recognition of the
importance of financial inclusion in the pursuit
of financial stability and promoting sustainable
development, has taken various initiatives to
enhance the financial inclusion in the State of
Qatar. With an aim to broaden and deepen the
reach of finance, one of the main objectives of
the second strategic plan 2017-22 is to promote
financial inclusion and financial literacy. The Council
of Arab Central Banks and Monetary Authorities
Governors has been celebrating 27th of April of
every year as the Arab Financial Inclusion Day.
This year, the celebration was under the theme
'Financial Inclusion for Sustainable Development'.
To supplement earlier financial inclusion initiatives
like the implementation of a wage protection
system for workers, Qatar Mobile Payment (QMP)
system for safe and secure financial transactions,
QCB has taken further initiatives during the year.
One of the major initiative in this regard was to
increase the access of customers with disability
to all banking and financial services provided by
QCB and its regulated entities. Accordingly, the
regulated entities have to ensure among others:
• Establish policies and work procedures that
identifies the customers with disabilities.
• Establish clear and specific work procedures to
protect customer’s data and information and
keep them confidential.
Financial Stability Review 2019
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 مبادرات الشمول املالي:)2-2( إطار
إدرا ًكا مــن املصــرف ألهميــة الشــمول املالــي فــي الســعي
 وبهــدف توســيع وتعميــق مــدى.لتحقيــق االســتقرار املالــي
 فــإن أحــد األهــداف الرئيســية للخطــة،وصــول التمويــل
 هــو تعزيــز الشــمول املالــي22-2017 االســتراتيجية الثانيــة
 ويحتفــل مجلــس محافظــي البنــوك.ومحــو األميــة املاليــة
 أبريــل مــن كل27 املركزيــة والهيئــات النقديــة العربيــة فــي
 وكان االحتفــال هــذا العــام.عــام بيــوم الشــمول املالــي العربــي
 لتكملــة."حتــت شــعار "الشــمول املالــي للتنميــة املســتدامة
مبــادرات الشــمول املالــي الســابقة مثــل تنفيــذ نظــام حمايــة
 ونظــام الدفــع القطــري للمعامــات املاليــة،األجــور للعمــال
 واتخــذ مصــرف،اآلمنــة واملأمونــة بواســطة الهاتــف النقــال
 وبنــا ًء علــى.قطــر املركــزي املزيــد مــن املبــادرات خــال العــام
 يتعــن علــى الكيانــات اخلاضعــة للرقابــة أن تضمــن مــن،ذلــك
:بــن أمــور أخــرى مــا يلــي

• وضــع سياســات وإجــراءات العمــل التــي تعــرف العمــاء ذوي
اإلعاقة
• وضــع إجــراءات عمــل واضحــة ومحــددة حلمايــة بيانــات
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العميــل ومعلوماتــه واحلفــاظ علــى ســريتها.
• توفيــر التدريــب للموظفــن للتعامــل مــع العمــاء ذوي
اإلعاقــة.

• اتخــاذ التدابيــر املناســبة والفعالــة لضمــان حــق العمالء ذوي
اإلعاقــة فــي املســاواة فــي إدارة معامالتهــم املاليــة وتســعير
املنتجــات واخلدمــات املاليــة املقدمــة لهــم علــى قــدم املســاواة
مــع اآلخريــن.
• تقــدمي جميــع اخلدمــات املاليــة للعمــاء ذوي اإلعاقــة دون
تكبــد أي فائدة/عوائــد أو رســوم أخــرى.
• تقــدمي املشــورة وتوجيــه العميــل بوضــوح فيمــا يتعلــق
باملخاطــر واحلقــوق وااللتزامــات األساســية فــي تقــدمي مثــل
هــذه اخلدمــات.
• ال يجــب أن تطلــب الكيانــات مــن العميــل تقــدمي ضمانــات
إضافيــة للوصــول إلــى اخلدمــات املاليــة بســبب إعاقتــه.

• اســتخدام منــاذج محــددة مــن عقــود املعامــات واملســتندات
واإلخطــارات للعمــاء الذيــن يعانــون مــن ضعــف البصــر
والعمــاء الذيــن يعانــون مــن ضعــف النظــر املطبــوع بطريقــة
برايــل.
• يجــب علــى اجلهــات تصنيــف بيانــات العمــاء ذوي اإلعاقــة
مــن خــال أنظمتهــا الداخليــة عــن طريــق حتديــد رمــوز
املعامــات اخلاصــة أو األرقــام التــي تســهل حتديــد وتقــدمي
اخلدمــات املاليــة لهــم.

• Training to be provided to employees to deal
with the customers with disabilities.
• Undertaking appropriate and effective measures
to ensure the right of equality for the customers
with disabilities in managing their financial
transactions and pricing of financial products
and services provided to them on an equal basis
with others.
• Providing all financial services to the customers
with disabilities without incurring any interest/
returns or fees or other charges.
• Clearly advise and guide the customer in respect
of the underlying risks, rights and liabilities in
providing such services.
• The entities should not require the customer to
provide additional guarantees to have access to
the financial services due to his or her disability.
• Using specific forms of transaction contracts,
documents and notifications for customers
with visual impairment and partially sighted
customers printed out in Braille.
• The entities should classify the data of the
customers with disability through its internal
systems by setting special transaction codes
or numbers that facilitate identification and
provision of financial services to them.

وتشــمل بعــض مبــادرات الشــمول املالــي األخــرى التــي اتخذتها
املؤسســات املصرفيــة فــي قطــر خــال العام:

Some of the other financial inclusion initiatives
taken by banking institutions in Qatar during the
year include:

• برامــج مصممــة لتلبيــة االحتياجــات املاليــة احملــددة
للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة فــي قطــر.

• Programs which tailored to address the specific
financial needs of Qatar’s small and medium
enterprises.

• ترقيــم العمليــات الداخليــة لتحقيــق تخفيــض كبيــر فــي
الوقــت الــذي تســتغرقه معاجلــة طلبــات التمويــل مــن املشــاريع
الصغيــرة واملتناهيــة الصغــر.

• Digitalizing the internal processes to achieve
significant reduction in the time taken to process
financing applications from micro and small
enterprises.

• برامــج لتحســن املعرفــة املاليــة وترويــج ثقافــة العمــل
املصرفــي املســؤول بــن الشــباب.

• Programs to improve financial literacy and to
promote the culture of responsible banking
among the young population.

• برامــج لطــاب اجلامعــات واملــدارس الثانوية حــول املوازنات
واالدخــار واالســتثمار  ،إلخ.

• تطبيقــات الهاتــف املتحــرك التــي تقــدم ســلف نقديــة فوريــة
وخدمــات ماليــة عبــر اجلــوال ،والتــي تتيــح للعمــاء حتويــل
النقــود إلــى أي رقــم هاتــف نقــال قطــري ميكــن ســحبه مــن
أجهــزة الصــراف اآللــي.
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• Programs for university and high school students
on budgeting, saving, and investing, etc.
• Mobile applications which provide instant cash
advances, and Mobile Cash service, which allows
customers to transfer cash to any Qatari mobile
number which can withdraw at ATMs.
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أظهــر التحليــل القطاعــي ملجموعــة البنــوك ،أن البنــوك
اإلســامية حققــت أدا ًء جيــداً فــي منــو امليزانيــة العموميــة عــن
نظيراتهــا التقليديــة .وســجل متوســط موجــودات مجموعــة
البنــوك اإلســامية منــواً ملحوظ ـاً بنســبة  ٪9.4مقارن ـ ًة بنحــو
 ٪4فــي ( 2018شــكل  .)3-2وكان هــذا النمــو املرتفــع بشــكل
رئيســي بســبب اندمــاج بنــك تقليــدي مــع بنــك إســامي .وبنــاء
علــى ذلــك ،انخفــض منــو موجــودات مجموعــة البنــوك التقليديــة
إلــى  .٪4.1فــي الوقــت نفســه ،تراجعــت وتيــرة النمــو لــدى
مجموعــة البنــوك األجنبيــة .ويوضــح التوزيــع التكــراري ملتوســط
منــو املوجــودات ،أن تســعة بنــوك ســجلت فقــط منــواً هامشــياً
فــي املوجــودات (أقــل مــن  ،)٪5بينمــا ســجلت ســبعة بنــوك أخــرى
منــواً أعلــى فــي املوجــودات مــن متوســط القطــاع املصرفــي
(شــكل .)4-2

The bank group wise analysis shows, Islamic banks have
fared well in balance sheet growth than their conventional
counterparts. Average asset of the Islamic bank group
recorded significant growth of 9.4% as compared to 4%
in 2018 (Chart 2-3). This higher growth was mainly on
account of the merger of a conventional bank with an
Islamic bank. Accordingly, the conventional bank group’s
assets growth stood lower at 4.1%. At the same time,
foreign banks group could reduce the pace of decline in
growth. Frequency distribution of average asset growth
shows, 9 banks recorded only a marginal growth in asset
( below 5%) while other 7 banks have recorded asset
growth above the banking sector average (Chart 2-4).

وســجلت البنــوك الثالثــة الكبــرى التــي تشــكل حوالــي  ٪69مــن
إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي منــواً بنســبة  ٪6.5وهــو
أعلــى بكثيــر مــن متوســط القطــاع املصرفــي .وبالتالــي ،زاد
تركيــز املوجــودات فــي البنــوك الثالثــة الكبــرى مقارنــة بالعــام
الســابق.

The major 3 banks which cover around 69% of the
total banking sector assets recorded a growth of 6.5%
significantly higher than the banking sector average.
Thus, concentration of assets to the major 3 banks
increased over last year.

Chart 2-4: Frequency Distribution of Average Asset Growth

Chart 2-3: Bank Group Wise Growth in Average Assets

شكل  3-2منو املوجودات لدى مجموعات البنوك

شكل  :4-2التوزيع التكراري ملتوسط منو املوجودات ()%
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اتبــع النمــو فــي متوســط االئتمــان والودائــع بــن مجموعــات
البنــوك خــال العــام نفــس منــط املوجــودات (جــدول .)2-2
ومــع اندمــاج بنكــن ،كان منــو االئتمــان والودائــع هــو األعلــى بــن
البنــوك اإلســامية .وعلــى الرغــم مــن أن االئتمــان ســجل منــواً
معتــدالً ،فقــد انخفضــت الودائــع خــال العــام للبنــوك التقليديــة.
وواصلــت مجموعــة البنــوك األجنبيــة تســجيل النمــو الســلبي
لالئتمــان والودائــع ،علــى الرغــم مــن أن وتيــرة االنخفــاض كانــت
أقــل مقارنــة بالعــام املاضــي.
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Major 3

Foreign

Conventional

2016
Islamic

The growth in average credit and deposit among the
bank groups during the year followed the same pattern
as of assets (Table 2-2). With merger of two banks,
credit as well as deposit growth was highest among
the Islamic banks group. Though credit registered a
moderate growth, deposits declined during the year for
conventional banks. Foreign bank group continued to
register negative growth for credit as well as deposits,
though the pace of decline was lower compared to last
year .
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Table 2-2: Bank Group Wise Growth (Average) in Credit and Deposit

جدول  :2-2النمو املتوسط لالئتمان والودائع في مجموعات البنوك
االئتمان Credit
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امليزانية العمومية للقطاع املصرفي  -التطورات الهيكلية
هيكل املوجودات و املطلوبات

Balance Sheet of Banking Sector - Structural
Developments
Asset- Liability Structure

ظــل هيــكل موجــودات القطــاع املصرفــي أقــل اســتقراراً بنهايــة
ديســمبر  ،2019حيــث تغطــي محفظــة االئتمــان حوالــي ٪67.1
مــن إجمالــي املوجــودات ،بزيــادة قدرهــا  0.73نقطــة مئويــة
عــن العــام املاضــي .وانخفضــت حصــة النقــد فــي الصنــدوق
بحوالــي نقطــة مئويــة واحــدة ،بينمــا زادت حصــة أذون اخلزانــة
والســندات احلكوميــة وإن كانــت هامشــية (شــكل .)5-2

The structure of banking sector’s assets remained more
less stable by end December 2019, with credit portfolio
covering around 67.1% of the total assets, an increase
of 0.73 percentage points over the last year. The share
of cash in hand declined by around 1 percentage points
while the share of T-bills and G-bonds increased albeit
marginally (Chart 2-5).

وفــي جانــب املطلوبــات ،انخفضــت حصــة الودائــع بشــكل كبيــر
بنســبة  2.35نقطــة مئويــة .ويتــم تغطيــة هــذا االنخفــاض فــي
الغالــب مــن قبــل االلتزامــات اخلارجيــة مبــا فــي ذلــك املطلوبــات
اخلاصــة بالفــروع واملراكــز الرئيســية اخلارجيــة والبنــوك
األجنبيــة وســندات الديــن .وارتفعــت حصــة القطــاع املصرفــي
مــن أرصــدة مطلوبــات الفــروع واملراكــز الرئيســية بنســبة 1.66
نقطــة مئويــة ،فــي حــن ارتفعــت حصتــه مــن أرصــدة مطلوبــات
البنــوك األجنبيــة بنســبة 0.57نقطــة مئويــة (شــكل .)6-2

In case of liabilities, the share of deposits declined
considerably by 2.35 percentage points. The decline is
mostly covered by external liabilities including liabilities
to HO/branches, foreign banks and debt securities.
The banking sector's share of funds from HO/Branches
increased by 1.66 percentage points, while the share of
liability to foreign banks increased by 0.57 percentage
points (Chart 2-6).

وقــد أدى انخفــاض حصــة الودائــع إلــى جانــب زيــادة حصــة
االئتمــان إلــى زيــادة الفجــوة بــن االئتمــان و الودائــع فــي نهايــة
ديســمبر  .2019وقــد مت متويــل هــذه الفجــوة فــي الغالــب مــن
خــال صافــي األرصــدة مــن فــروع البنــوك احملليــة فــي اخلــارج
واألرصــدة مــن البنــوك األجنبيــة باخلــارج .وقــد قــام القطــاع
املصرفــي بزيــادة رأس مالــه ،وكذلــك إصــدار أوراق ديــن ممــا
ســمح لــه بزيــادة املوجــودات مــن االســتثمارات األخــرى مبــا فــي
ذلــك املوجــودات الســائلة.

The decline in the share of deposits coupled with an
increase in share of credit increased the credit deposit
gap as at end December 2019. This has been mostly
funded by net funds from branches of domestic banks
abroad and funds from foreign banks. The banking
sector has increased its equity capital as well as funds
from debt securities which allowed them to expand other
investments assets including liquid assets.
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Chart 2-5: Structure of Banking Sector Assets

 هيكل موجودات القطاع املصرفي:5-2 شكل

Sectoral Distribution of Credit

Chart 2-6: Structure of Banking Sector Liability

 هيكل مطلوبات القطاع املصرفي:6-2 شكل

التوزيع االئتماني القطاعي

Supported significantly by surge in the private sector credit,
gross credit in the banking sector grew by around 10.5% as
at end December 2019. Credit to the public sector as well as
non-resident declined, though the pace of decline moderated
during the year (Chart 2-7). There was robust credit growth to
the domestic private sector, mainly contributed by ‘Trading’
and ‘Services’ sector. Among the services sector, credit to
transportation, real estate services, education, and tourism
and hotel increased substantially. Initiatives taken by the
government to encourage private sector investment as part of
the diversification strategy might have provided the momentum
in the private sector’s credit growth.

 منــا إجمالــي،نتيجــة االرتفــاع الكبيــر فــي ائتمــان القطــاع اخلــاص
 فــي نهايــة ديســمبر٪10.5 االئتمــان فــي القطــاع املصرفــي بحوالــي
 علــى الرغــم، وانخفــض االئتمــان للقطــاع العــام وغيــر املقيــم.2019
.)7- 2 مــن أن وتيــرة االنخفــاض كانــت معتدلــة خــال العــام (شــكل
،وقــد ســاهم فــي النمــو االئتمانــي القــوي للقطــاع اخلــاص احمللــي
 ومــن بــن قطــاع."بشــكل رئيســي قطــاع "التجــارة" وقطــاع "اخلدمــات
، والتعليــم، زاد االئتمــان للنقــل واخلدمــات العقاريــة،اخلدمــات
 رمبــا تكــون املبــادرات التــي. بشــكل كبيــر، والفنــادق،والســياحة
اتخذتهــا احلكومــة لتشــجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص كجــزء
مــن اســتراتيجية التنويــع قــد وفــرت الزخــم فــي منــو االئتمــان فــي
.القطــاع اخلــاص

Chart 2-7: Credit Growth- end December

Chart 2-8: Structure of Credit - end December
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إلــى جانــب انخفــاض الطلــب علــى االئتمــان مــن القطــاع العــام،
انخفضــت حصتــه بنســبة  3.3نقطــة مئويــة (شــكل  .)8-2وارتفعــت
حصــة ائتمــان القطــاع اخلــاص بنســبة  4.7نقطــة مئويــة ،بينمــا
انخفضــت حصــة ائتمــان غيــر املقيمــن بنحــو  1.4نقطــة مئويــة.
500.0

Along with the decline in credit demand from the public sector,
its share declined by 3.3 percentage points (Chart 2-8). The
share of private sector credit increased by 4.7 percentage
points, while that of Non-resident credit declined by around 1.4
percentage points.
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The credit provided in Foreign currency (FC), which moderated
considerably in 2018, increased at higher pace during 2019
(Chart 2-9). The demand for FC credit from the public sector,
which declined considerably during 2018, showed significant
pickup in the current year. In fact, the demand for FC credit from
public sector was visible towards the end of the last year itself.
The demand for FC credit from the private sector moderated in
the first quarter of 2019 and thereafter increased at higher rate.
Accordingly, the year-end figures shows, FC credit grew by 42%
for the public sector and 85.9% for the private sector. Overall,
the FC credit grew by 43.7% in 2019.
Chart 2-10

Chart 2-10: Sector Wise Trend in LC Credit

240

450.0

180

220

400.0

160

350.0

200

Public sector

Oct-19

Dec-19

Aug-19

Apr-19

Jun-19

Feb-19

Oct-18

QR Billion

On theChart
other
hand, local currency (LC) credit growth moved in
2-9
opposite direction for public sector and private sector. The LC
credit demand from public sector continued to decline in 2019,
260
480
though it picked
up marginally towards the end of the year
(Chart
460
240
2-10). The decline
in LC credit for the public sector 440
was quite
220
420
200 the second quarter onwards. However, private
significant from
400
180
380
sector demand
for LC credit though at a lower pace moderated
160
360
the overall decline
in LC credit to a certain extent. Thus,
at end
140
340
December 120
2019, LC credit stood with a negative 320
growth of
300
-5.1% over a100positive growth of 1% in 2018. Though the
volume
of credit provided to non-resident in LC is quiet marginal, it grew
)considerably well (44.2%
from a decline
)ofsector(RHS
20% in 2018.
Public sector
Private
Dec-18

Oct-19

Dec-19

Aug-19

Apr-19

Feb-19

Oct-18

Dec-18

Aug-18

Apr-18

Jun-18

Dec-17

QR Billion

Private sector

Aug-18

Feb-18

Dec -19

Oct -19

Aug -19

Apr -19

Jan -19

Dec -18

Oct -18

Jun -19

)FC-Total(HRS

Aug -18

00.0

20

Apr-18

Jun-19

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

50.0

40

Jun-18

مــن ناحيــة أخــرى ،حتــرك منــو االئتمــان بالعملــة احملليــة فــي االجتــاه
املعاكــس للقطاعــن العــام واخلــاص .واســتمر الطلــب علــى االئتمــان
بالعملــة احملليــة مــن القطــاع العــام فــي االنخفــاض فــي عــام ،2019
علــى الرغــم مــن ارتفاعــه بشــكل هامشــي قــرب نهايــة العــام (شــكل
 .)10-2وكان االنخفــاض فــي االئتمــان بالعملــة احملليــة للقطــاع
العــام كبيــراً جــداً منــذ الربــع الثانــي فصاعــداً .ومــع ذلــك ،فــإن طلــب
القطــاع اخلــاص علــى االئتمــان بالعملــة احملليــة قلــل مــن االنخفــاض
العــام فــي االئتمــان بالعملــة احملليــة إلــى حــد مــا .وهكــذا ،فــي نهايــة
ديســمبر  ،2019ســجل االئتمــان بالعملــة احملليــة منــواً ســلبياً بنســبة
 ٪5.1مقابــل منــو إيجابــي بنســبة  ٪1فــي  .2018وعلــى الرغــممــن أن حجــم االئتمــان املقــدم لغيــر املقيمــن بالعملــة احملليــة كان
هامشــياً وهادئـاً فقــد منــا بشــكل ملحــوظ بنســبة ( )٪ 44.2مقابــل
انخفــاض بنســبة  ٪20فــي .2018
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Chart 2-9: Sector Wise Trend in FC Credit
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ومــن حيــث اإلجمالــي بالعملتــن احملليــة واألجنبيــة ،واصــل ائتمــان
القطــاع العــام اجتاهــه الهبوطــي فــي عــام  2019أيضـاً ،علــى الرغــم
مــن هبــوط معــدل االنخفــاض بشــكل كبيــر .ونتيجة لذلــك ،انخفضت
حصتــه فــي إجمالــي االئتمــان بنحــو  3.3نقطــة مئويــة .وكان
االنخفــاض الكبيــر فــي الطلــب علــى االئتمــان مــن القطــاع احلكومــي
وشــبه احلكومــي بينمــا ارتفــع الطلــب علــى االئتمــان للمؤسســات
احلكوميــة (جــدول  .)3-2وســجل االئتمــان للقطــاع اخلــاص منــواً
ملحوظـاً بنســبة  ٪19.5فــي عــام  2019وبذلــك زادت حصتــه بنســبة
 4.7نقطــة مئويــة .وســجلت جميــع القطاعــات الفرعيــة للقطــاع
اخلــاص باســتثناء املقــاوالت والعقــارات منــواً إيجابيــاً .وارتفــع
ائتمــان قطاعــي التجــارة العامــة واخلدمــات اللــذان يشــكالن معــا مــا
نســبته  ٪28.7مــن إجمالــي االئتمــان بنســبة  ٪57.3و ٪41.3علــى
التوالــي .كمــا زاد قطــاع االســتهالك الــذي يحمــل حصــة ٪13.2
زيــادة كبيــرة .قــد يكــون االنخفــاض فــي طلــب االئتمــان مــن املقاولــن
نتيجــة انخفــاض منــو قطــاع البنــاء فــي نهايــة العــام.

Taken together of FC and LC credit, the public sector credit
continued its declining trend in 2019 also, though the rate of
decline reduced considerably. Consequently, its share to the
total credit declined by around 3.3 percentage points. Major
decline in credit demand was from the Government sector and
semi-government sector while credit demand picked up for
the Government owned institutions (Table 2-3). Credit to the
private sector recorded a significant growth of 19.5% in 2019
and thereby increasing its share by 4.7 percentage points. All
the subsectors of the private sector except contractors and real
estate recorded positive growth. The general Trade and Services
which together enjoys a share of 28.7% of the gross credit
increased by 57.3% and 41.3% respectively. Consumption which
holds a share of 13.2% also increased considerably. The decline
in Credit demand from contractors may be on account of lower
growth construction sector towards the end of the year.

وأظهــر مســح االئتمــان املصرفــي الربــع ســنوي إن شــروط اإلقــراض
أصبحــت أقــل ســهولة خــال العــام ،علــى الرغــم مــن زيــادة الطلــب
علــى االئتمــان (إطــار  .)3-2ورمبــا أدى تطبيــق املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم  9واملتطلبــات الرقابيــة األخــرى إلــى تشــديد
شــروط اإلقــراض لكــي يتــم تخفيــض مخاطــر االئتمــان إلــى احلــد
األدنــى.

Quarterly bank lending survey revealed that the easiness of
the lending conditions for credit lowered during the year,
even though demand for the credit increased (Box 2-3).
Implementation of IFRS-9 standards and other regulatory
requirements might have tightened the lending conditions so
that the credit risk is minimized.

Table 2-3: Economic Sector wise Distribution of Credit

جدول  :3-2توزيع االئتمان على القطاعات االقتصادية
ديسمبر Dec - 2019 -

ديسمبر Dec - 2018 -

Share

Growth

Share

Growth

الحصة

النمو

الحصة

النمو

القطاع العام

30.6

-0.4

33.9

-6.7

Public Sector

احلكومة

12.9

-11.9

16.2

-13.5

Government

املؤسسات احلكومية

16.4

14.6

15.8

1.4

Government Institution

املؤسسات شبه احلكومية

1.3

-25.9

2.0

-6.7

Semi Govt. Institution

القطاع اخلاص

62.2

19.5

57.6

13.0

Private Sector

الصناعة

1.7

5.1

1.8

-0.8

Industry

التجارة العامة

12.7

57.3

8.9

30.1

General Trade

اخلدمات

16.0

41.3

12.5

49.0

Services

املقاولون

3.3

-4.2

3.8

-6.9

Contractors

العقارات

14.2

-1.7

16.0

1.7

Real Estate

األفراد

13.2

7.9

13.5

3.1

Consumption

أخرى

1.1

20.3

1.0

5.1

Other

عبر احلدود

7.2

-7.0

8.6

-11.0
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Box 2-3: Bank Lending Survey

يتــم أخــذ تصــورات كبــار مســؤولي القــروض حــول التغيــرات فــي
شــروط اإلقــراض والطلــب علــى القــروض مــن خــال مســح نشــاط
اإلقــراض املصرفــي الفصلــي الــذي أجــراه مصــرف قطــر املركــزي.
وتلعــب التغييــرات فــي معاييــر االئتمــان دوراً رئيســياً فــي فهــم ســلوك
اإلقــراض للبنــوك املشــاركة .ويتــم البحــث عــن التصــور فــي الربــع
الســابق وكذلــك التوقعــات لفتــرة املســح التاليــة مــن كبــار مســؤولي
القــروض مــن خــال هــذا املســح .ثــم يتــم متثيــل األرقــام التــي مت
اإلبــاغ عنهــا مبؤشــر االنتشــار ،وهــو فــرق النســبة املئويــة الصافــي
املرجــح بــن اإلجابــات اإليجابيــة والســلبية 1للمشــاركني فــي املســح.
وفيمــا يلــي نتائــج االســتطالعات التــي أجريــت خــال العامــن
املاضيــن.

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

ومــن املالحــظ أن شــروط اإلقــراض مــن جانــب العــرض زادت
شــدتها خــال العــام احلالــي .وفــي الوقــت نفســه ،حتســن الطلــب
علــى االئتمــان كمــا لوحــظ مــن مؤشــر الطلــب .ومــن بــن املؤشــرات
الفرعيــة فــي جانــب العــرض ،مت تشــديد شــروط اإلقــراض لــكل
مــن الشــركات وقطــاع اإلســكان مــن قبــل البنــوك .وظلــت شــروط
املوافقــة علــى القــروض املقدمــة للقطــاع العائلــي أكثــر صرامــة مــن
تلــك اخلاصــة باملؤسســات.

It may be observed that the lending conditions from
the supply side are further tightened during the current
year. At the same time, the demand for credit improved
as observed from the Index for demand. Among the
supply-side sub-indices, the lending conditions for both
enterprises as well as house hold sector tightened by the
banks. Conditions for approval of loans to household
sector remained more stringent than that for enterprises.

وفيمــا يلــي ملخــص لبعــض النتائــج البــارزة للمســح اســتناداً إلــى
املؤشــرات ربــع الســنوية:2

Some of the salient findings of survey based on the
quarter-wise indices2 are summarized below:

• خففــت البنــوك شــروط اإلقــراض لقطــاع األعمــال فــي النصــف
األول مــن العــام ،لكنهــا شــددتها فــي النصــف الثانــي.

• Banks have eased the lending conditions for enterprise
sector in the first half of the year, but tightened in the
second half.

• فــي حالــة القطــاع العائلــي ،مت تشــديد شــروط اإلقــراض فــي
معظــم أجــزاء العــام ،لكنهــا حتســنت فــي الربــع األخيــر مقارنــة
بالربــع الثالــث مــن عــام .2019

• In case of house hold sector, the lending conditions
were tightened in most part of the year, but improved
in the last quarter over the third quarter of 2019.

• زاد الطلــب علــى القــروض مــن قطــاع الشــركات وقطــاع األفــراد
خــال النصــف الثانــي مــن العــام.

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

• يشــير مؤشــر الوضــع احلالــي إلــى اســتقرار شــروط العــرض
والطلــب لإلقــراض.

• The current Situation Index point towards stable supply
and demand conditions for lending.

• انخفــض فــي الربــع األخيــر مؤشــر التوقعــات 3الــذي حتســن خــال
اجلــزء األكبــر مــن العــام ،ممــا يــدل علــى انخفــاض النمــو املتوقــع
فــي اإلقــراض علــى املــدى القصيــر.

• The Expectation Index3 which improved during most
part of the year declined in the last quarter implying
lower expected growth in lending in the short-term.

 1تشــير القيمــة اإليجابيــة  /الســلبية للتغيــر فــي معاييــر االئتمــان إلــى تخفيــف  /تشــديد شــروط االئتمــان
الصافيــة .وباملثــل ،تعكــس القيمــة اإليجابيــة  /الســلبية للطلــب علــى القــروض زيــادة  /نقصــا صافيــا فــي
الطلــب علــى القــروض.
 2يتــراوح املؤشــر مــن  100-إلــى ( 100+تشــير اإلشــارة الســالبة إلــى التشــديد بينمــا تشــير عالمــة اإلشــارة
املوجبــة إلــى التخفيــف)
 3هذا يلخص تصور موظفي اإلقراض عن العرض والطلب االئتماني ،وتوقعاتهم في املستقبل.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

1 A positive/negative value for the change in credit standards denotes a net
easing / tightening of credit conditions. Similarly, a positive/negative value
of the demand for loans reflects a net increase/decrease in the demand for
loans.
2 The index ranges from 100- to 100+(-ve sign indicates tightening while +ve
sign indicates easing).
;3 This summarizes the perception of lending officers on credit supply &amp
demand, and their expectations going forward
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Chart- Movement of Major Bank Lending Indices Over Long Time

 حركة مؤشرات اإلقراض الرئيسية للبنك على مدار فترة طويلة:شكل

The credit demand from real estate (RE) sector was
negative. Almost stagnant growth in the real estate prices
and decline in rental prices observed during the last couple
of years might have contributed to the negative growth in
real estate credit demand (Box 2-4). The volume of credit to
the RE sector was declining in most of the months during
the year and become quite significant towards the end of
the year (Chart 2-11).

 ورمبــا.ًكان الطلــب علــى االئتمــان مــن قطــاع العقــارات ســلبيا
ســاهم ركــود النمــو فــي أســعار العقــارات واالنخفــاض فــي أســعار
اإليجــارات التــي لوحظــت خــال العامــن املاضيــن فــي النمــو
 وكان.)4-2 الســلبي فــي الطلــب علــى االئتمــان العقــاري (إطــار
حجــم االئتمــان لقطــاع الطاقــة املتجــددة فــي انخفــاض فــي معظــم
األشــهر خــال العــام وأصبــح كبيــراً جــداً فــي نهايــة العــام (شــكل
.)11-2

After the decelerating towards the end of 2018, credit
demand from consumption improved considerably during
2019(Chart 2-12). Year on Year growth was moderate in
the first half of the year and increased substantially in the
second half of the year.

 حتســن الطلب علــى االئتمان،2018 وبعــد التباطــؤ فــي نهايــة عــام
 (شــكل2019 مــن قطــاع االســتهاك بشــكل كبيــر خــال عــام
 وكان النمــو علــى أســاس ســنوي معتــدالً فــي النصــف.)12-2
 وزاد بشــكل ملحــوظ فــي النصــف الثانــي مــن،األول مــن العــام
.العــام

Chart 2-11: Developments in Real Estate Credit

Chart 2-12: Developments in Consumption Credit
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إطار  :4-2تقرير موجز عن العقارات 2019

Box 2-4: Real Estate Roundup-2019

إن ســامة قطــاع العقــارات فــي دولــة قطــر أمــر بالــغ األهميــة
الســتقرار القطــاع املالــي بالنظــر إلــى حصتــه في تكويــن االقتصاد
( ٪6.1مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي لعــام  .)2019وبالتالــي ،مــن
الضــروري إجــراء تقييــم دقيــق ومســتمر للتطــورات فــي قطــاع
العقــارات حتــى ميكــن حتديــد نقــاط الضعــف فــي مرحلــة مبكــرة،
وميكــن اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة لتجنــب أي صدمــة تهــدد
اســتقرار القطــاع املالــي .وحتقيقـاً لهــذه الغايــة ،يفحــص مصــرف
قطــر املركــزي بالتفصيــل التطــورات فــي ســوق العقــارات علــى
أســاس مؤشــر أســعار العقــارات بوتيــرة ربــع ســنوية .باإلضافــة
إلــى حتليــل مؤشــر األســعار ،وحجــم املعامــات ،ومتوســط الســعر
للقــدم املربــع ،ويتــم أخــذ التطــورات فــي املؤشــرات املختلفــة فــي
االعتبــار ،وجانــب الطلــب (حتــركات ســعر اإليجــار) ،وعوامــل
جانــب العــرض (شــهادة اإلجنــاز وتصاريــح البنــاء) ،واالئتمــان
املصرفــي لقطــاع العقــارات ،ومخاطــر الرهــن العقــاري ،وأداء
كيانــات الشــركات العقاريــة املدرجــة الســتخالص االســتنتاجات
وتصميــم تدابيــر السياســة املناســبة.

The health of Real Estate in the State of Qatar is critical
to the stability of the financial sector considering its
share in the composition of the economy (6.1% of 2019
GDP). Hence, it is imperative to closely and continuously
assess the developments in the real estate sector so
that vulnerabilities could be identified at an early stage
and corrective action can be taken to avoid any shock
impaching the stability of the financial sector. Towards this
end, QCB examines in detail the developments in the Real
)estate market based on the Real Estate Price Index (REPI
at a quarterly frequency. In addition to the analysis of price
index, the volume of transactions, median price per square
feet, developments in various parameters are taken into
account viz., demand-side (rental price movements) and
supply-side factors (Certificate of Completion and Building
permits), bank credit to the real estate sector, mortgage
risk, performance of the listed real estate corporate entities
to draw inferences and design appropriate policy measures.

وبالنســبة لســنة 2019؛ لوحظ أن التغير الســنوي في مؤشــر ســعر
العقــارات بلــغ ســالب  ،٪8.3ومــع ذلــك ،شــهد حجــم املعامــات
منــواً بنســبة  .٪3.4وأظهــر مؤشــر جانــب الطلــب كمــا هــو مبــن
فــي بيانــات اإليجــارات ،أن مؤشــر أســعار املســتهلك كان فــي اجتاه
هبوطــي .وأظهــر مؤشــر اإليجــارات ،الــذي يظهــر ارتباط ـاً كبيــراً
مــع مؤشــر أســعار املســتهلك قبــل عــام  ،2017بعــض االختــاف
منــذ منتصــف عــام .2017

For the year under review (2019), it was observed that the
annual change in the REPI was at negative 8.3%, however,
the volume of transactions witnessed a growth by 3.4%.
The demand side indicator as reflected in CPI rental data,
showed that the Index was on a declining trend. CPI rental
index, which exhibits high correlation with REPI prior to
2017, showed some divergence since mid-2017.

ومــن ناحيــة العــرض ،انخفــض عــدد شــهادات اإلجنــاز التــي
منحتهــا الســلطات بشــكل كبيــر لــكل مــن املبانــي الســكنية وغيــر
الســكنية خــال العــام .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تصاريــح البنــاء
الصــادرة والتــي توفــر مؤشــراً رئيســياً للعــرض علــى املــدى الطويــل
يظهــر أيض ـاً اجتاه ـاً هبوطي ـاً.

On the supply side, the number of completion certificate
awarded by the authorities declined considerably for both
Residential as well as Non-residential buildings during the
year. Moreover, the building permits issued which provides
a leading indicator of supply in the long-term also shows
declining trend.

وبالتزامــن مــع االنخفــاض فــي مؤشــر أســعار العقــارات ،انكمــش
ائتمــان القطــاع اخلــاص لقطــاع العقــارات بنســبة  .٪1.7ومــع
ذلــك ،زاد االئتمــان العقــاري للمطوريــن ،الــذي يحمــل حصــة
كبيــرة ،خــال العــام .وانخفــض االئتمــان املقــدم لإلســكان اخلــاص
واإلســكان التجــاري ،اللــذان يغطيــان معـاً أكثــر مــن نصــف ائتمــان
القطــاع اخلــاص للقطــاع العقــاري.

Concomitantly with the decline in REPI, private sector credit
to real estate sector contracted by 1.7%. However, the Real
Estate Credit to developers, which holds a major share,
increased during the year. Credit to private housing and
commercial housing, which together cover more than half of
the private sector credit to the real estate sector declined.

ومــن أجــل دراســة تأثيــر انخفــاض ســعر العقــارات احلقيقــي علــى
امليزانيــة العموميــة للشــركات ،مت حتليــل نســبة تغطيــة الفوائــد
للشــركات العقاريــة (املدرجــة بالســوق) واألربــاح بعــد الضرائــب.
ويالحــظ أن نســبة تغطيــة الفوائــد ملعظــم الشــركات العقاريــة
املدرجــة كانــت جيــدة بحيــث تشــير لقدرتهــا علــى خدمــة ديونهــا.

In order to examine, the impact of declining real east price
on corporate balance sheet, we have analyzed the real
estate companies (listed) interest coverage ratio and profit
after tax. It is observed that most of the listed companies
(real estate) interest coverage ratio is comfortable so that
they will be able to service their debt.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019
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In the past few years, Qatar has been witnessing several
developments that could act as harbinger of a new era
in the real estate ecosystem. This include among others,
development of new locations for affordable rental housing
and strategically linking them through new intercity
highways. The opening of Doha Metro Lines augur well
for the properties located near metro stations by way of
value appreciation of established hubs as well as by value
unlocking of new locations under the metro network. Recent
legislations brought by the State of Qatar during the year
like introduction of foreign investment-friendly laws such as
legalization of foreign ownership for various asset classes
in select locations would provide a fillip to the real estate
sector development in the coming years.

 شــهدت قطــر العديــد مــن،فــي الســنوات القليلــة املاضيــة
التطــورات التــي يكــن أن تكــون نذيــراً لعصــر جديــد فــي النظــام
 تطويــر مواقع، وهــذا يشــمل مــن بــن أمــور أخرى.البيئــي العقــاري
ًجديــدة للســكن اإليجــاري امليســور التكلفــة وربطهــا اســتراتيجيا
 إن افتتــاح.مــن خــال الطــرق الســريعة اجلديــدة بــن املــدن
خطــوط متــرو الدوحــة يبشــر باخليــر للعقــارات الواقعــة بالقــرب
مــن محطــات املتــرو مــن خــال تقديــر قيمــة احملــاور القائمــة
 ومــن.وكذلــك مــن خــال فتــح مواقــع جديــدة حتــت شــبكة املتــرو
شــأن التشــريعات األخيــرة التــي قدمتهــا دولــة قطــر خــال العــام
مثــل إدخــال قوانــن أجنبيــة صديقــة لاســتثمار األجنبــي ومثــل
تقنــن امللكيــة األجنبيــة ملوجــودات مختلفــة فــي مواقــع مختــارة
.أن توفــر دفعــة لتطويــر قطــاع العقــارات فــي الســنوات القادمــة

Considering the above factors and the moderation in the
leading indicator of supply, price in real estate sector is
expected to stabilize going forward.

وبالنظــر إلــى العوامــل املذكــورة أعــاه واالعتــدال فــي املؤشــر
 مــن املتوقــع أن يســتقر الســعر فــي قطــاع،الرئيســي للعــرض
.العقــارات فــي املســتقبل

Chart- Movement of Major Bank Lending Indices over long time

 حركة مؤشرات اإلقراض املصرفية الرئيسية على مدار فترة طويلة:الشكل

Sectoral Distribution of Deposit
Deposit mobilization which experienced a negative growth
in 2018 reversed its track and recoded a significant growth
of 4.8% by end December 2019. Deposits mobilized from
non-resident depositors continued its increasing growth
bout in 2019 (Chart 2-13). Deposit from the public sector
which increased in the first quarter of the year, could not
continue the thrust thereafter. Deposits from the private
sector, remained range bound throughout the year with
a marginal growth towards the last quarter (Chart 2-14).
Supported by the year end momentum private sector
deposits ended with a significant positive growth while
growth in the public sector deposits remained negative but
with lower magnitude over last year.
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التوزيع القطاعي للودائع
ً فقــد حققــت منــوا2018 بعكــس النمــو الســلبي للودائــع فــي عــام
 وواصلــت الودائــع.2019  بنهايــة ديســمبر٪4.8 كبيــراً بنســبة
 (شــكل2019 غيــر املقيمــة معــدالت منوهــا املتزايــدة فــي عــام
 ولــم تســتطع ودائــع القطــاع العــام التــي زادت فــي الربــع.)13-2
 وظلــت ودائــع. االســتمرار فــي النمــو بعــد ذلــك،األول مــن العــام
القطــاع اخلــاص محــددة النطــاق طــوال العــام مــع منــو هامشــي
، وبدعــم مــن زخــم نهايــة العــام،)14-2 نحــو الربــع األخيــر (شــكل
حققــت ودائــع القطــاع اخلــاص منــواً إيجابيــاً كبيــراً بينمــا ظــل
منــو ودائــع القطــاع العــام ســلبياً ولكــن مــع حجــم أقــل مــن العــام
.املاضــي
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Chart 2-13: Deposit Growth- end December

Chart 2-14: Movement in Sectoral Deposits

شكل  :14-2التحركات في الودائع القطاعية
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وقــد أدى النمــو املتفــاوت فــي ودائــع القطاعــات االقتصاديــة
املختلفــة إلــى تغيــرات فــي التوزيــع القطاعــي لهــذه الودائــع.
وهكــذا ،فــي نهايــة ديســمبر  ،2019زادت حصــة الودائــع لغيــر
املقيمــن فــي إجمالــي الودائــع بنســبة  3.7نقطــة مئويــة وتغطــي
تقريبـاً ربــع إجمالــي الودائــع .وبلغــت حصــة الودائــع مــن القطــاع
العــام  ٪32.2بانخفــاض  2.6نقطــة مئويــة عــن العــام املاضــي.
كمــا تراجعــت حصــة القطــاع اخلــاص مبقــدار نقطــة مئويــة
واحــدة عــن العــام املاضــي.
وعكــس توزيــع الودائــع حســب نــوع العملــة اجتاهــه خــال
عــام  .2019فبعــد حــدوث انخفــاض كبيــر فــي الودائــع بالعملــة
احملليــة فــي عــام  ،2018زادت فــي جميــع األشــهر تقريب ـاً فــي
عــام ( 2019شــكل  .)15-2وكانــت ودائــع العملــة احملليــة مــن
القطــاع العــام هــي املســاهم الوحيــد فــي هــذا النمــو الهائــل
فــي الودائــع احملليــة .وكانــت ودائــع العملــة احملليــة مــن القطــاع
اخلــاص شــبه ثابتــة خــال العــام .وعليــه فقــد منــت ودائــع
العملــة احملليــة للقطــاع العــام بنســبة  ٪59.5بينمــا لوحــظ منــو
هامشــي قــدره  ٪3.9لودائــع العملــة احملليــة بالقطــاع اخلــاص.
مــن ناحيــة أخــرى ،انخفضــت الودائــع بالعملــة األجنبيــة بشــكل
ملحــوظ (شــكل  .)16-2ويبــدو أن القطــاع العــام قــام بتحويــل
ودائــع العملــة األجنبيــة إلــى العملــة احملليــة مــن أجــل دعــم
النظــام املصرفــي لتلبيــة متطلبــات صافــي مراكــز العمــات
املفتوحــة اخلاصــة بهــم .وعليــه ،انخفضــت الودائــع بالعملــة
األجنبيــة مــن القطــاع العــام ( )٪44.8-بشــكل ملحــوظ خــال
العــام .وظلــت الودائــع بالعملــة األجنبيــة مــن القطــاع اخلــاص
عنــد مســتويات منخفضــة .نظــراً ألن معظــم الودائــع غيــر
املقيمــة بالعملــة األجنبيــة ،فقــد زادت مســاهمتها فــي إجمالــي
ودائــع العملــة األجنبيــة ( .)٪ 21.6وانخفــض إجمالــي الودائــع
بالعملــة األجنبيــة بنســبة  ٪10.5بينمــا زادت ودائــع العملــة
احملليــة بنســبة  ٪20.6فــي نهايــة ديســمبر .2019
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Public sector
)Non-Resident (RHS

The varying growth in the deposits of various economic
sectors resulted in changes in sectoral distribution of
these deposits. Thus, as at end December 2019, the share
of Non-resident deposits to the total deposits increased
by 3.7 percentage points and almost cover one fourth of
the total deposits. The share of deposits from the public
sector stood at 32.2% a decline of 2.6 percentage points
from the last year. Share of private sector also declined by
1 percentage points over the last year.
Currency wise, the distribution of the deposits reversed its
track during 2019. After putting up a significant decline
in Local currency deposits in 2018, it increased almost all
the months in 2019 (Chart 2-15). LC deposits from the
public sector was the sole contributor to this tremendous
growth in LC deposits. LC deposits from the private
sector was almost stagnant during the year. Accordingly,
LC deposits of the public sector grew by 59.5% while a
marginal growth of 3.9% is observed for the private sector
LC deposits. On the other hand, deposits in Foreign
currency declined significantly (Chart 2-16). It appears
that the public sector has converted its FC deposits into
LC in order to support the banking system to meet its
NoP requirements. Accordingly, FC deposits from public
sector declined (-44.8%) considerably during the year.
FC deposits from the private sector was also remained
at subdued levels. Since most of the deposits from nonresidents are in foreign currency, their contribution to the
total FC deposits increased (21.6%). Overall FC deposits
declined by 10.5% while LC deposit increased by 20.6%
at end December 2019.
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Chart 2-15: Sectoral Distribution of LC Deposits

Chart 2-16: Sectoral Distribution of FC Deposits
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Cross border

السيولة في القطاع املصرفي

Liquidity in the Banking Sector
The banking sector continued to maintain sufficient liquid
assets during 2019. Though the year end data for the
Primary liquidity (PL)4 declined over December 2018,
the average PL during the year stood at QR 35.0 billion,
substantially higher from that of 2018 (QR 26.9 billion).
High Quality Liquid Assets5 also improved during the
year. The ratio of (HQLA) to total assets which improved
in the first quarter of the year remained more or less stable
till the fourth quarter and thereafter declined marginally
(Chart 2-17).

اســتمر القطــاع املصرفــي فــي احلفــاظ علــى موجــودات ســائلة
 وعلــى الرغــم مــن انخفــاض بيانــات.2019 كافيــة خــال عــام
،2018  خــال شــهر ديســمبر4نهايــة العــام للســيولة األوليــة
 مليــار ريــال35 فقــد بلــغ متوســط الســيولة األوليــة خــال العــام
.) مليــار ريــال26.9( 2018  وهــو أعلــى بكثيــر مــن عــام،قطــري
 خــال5كمــا حتســنت نســبة املوجــودات الســائلة عاليــة اجلــودة
العــام إلــى إجمالــي املوجــودات فــي الربــع األول مــن العــام بشــكل
 ثــم انخفضــت بعــد ذلــك بشــكل،أو بآخــر حتــى الربــع الرابــع
.)17-2 طفيــف (شــكل

Chart 2-17: Banking Sector Asset Side Liquidity

Chart 2-18: Banking Sector Liability Side Liquidity
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اتســعت فجــوة االئتمــان للودائــع خــال النصــف الثانــي مــن العــام بســبب
ارتفــاع وتيــرة منــو االئتمــان بأكثــر مــن مثيلتهــا اخلاصــة بالودائــع .ومت
متويــل الفجــوة اآلخــذة فــي االتســاع فــي الغالــب مــن مصــادر خارجيــة
للتمويــل مبــا فــي ذلــك صافــي األرصــدة مــن الفــروع اخلارجيــة واملراكــز
الرئيســية للبنــوك األجنبيــة ،وأوراق الديــن (والتــي هــي فــي الغالــب
مســتقرة) وأرصــدة املؤسســات املاليــة األجنبيــة باخلــارج (شــكل .)18-2
وارتفــع صافــي األرصــدة مــن املكاتــب الرئيســية/الفروع بشــكل كبيــر خــال
العــام .كمــا ازدادت أوراق الديــن طويلــة األجــل خــال النصــف األول قبــل
االعتــدال فــي الربــع الثالــث مــن العــام .ويبــدو أن البنــوك زادت مــن إصــدار
أوراق الديــن فــي الربــع األخيــر لتحســن هيــكل اســتحقاق املطلوبــات.

The Credit-Deposit gap widened during the second half of the year
owing to higher pace of growth in credit over deposit. The widening
gap was mostly funded by external sources of funds including net
)funds from HO/branches, debt securities (which are mostly stable
and funds received from foreign financial institutions (FFI) (Chart
2-18). Net Funds received from HO/branches increased substantially
during the year. The debt securities which are long-term in nature
also increased during the first half before moderating in the third
quarter of the year. Banks appears to have further borrowed debt
securities in the last quarter to improve the maturity structure of
liabilities.

وبنــاء علــى ذلــك ،تغيــر هيــكل اســتحقاق املطلوبــات نحــو املــدى طويــل
األجــل فــي العامــن املاضيــن (جــدول  .)4-2ومت تخفيــض حصــة
املطلوبــات قصيــرة األجــل (حتــى عــام واحــد) بنســبة  10.1فــي املائــة منــذ
ديســمبر .2017

Accordingly, the maturity structure of the funded liability changed
towards long-term in the last 2 years (Table 2-4). The share of shortterm (up to 1 year) funded liability reduced by 10.1 per cent points
since December 2017.

Table 2-4 – Maturity Structure of Major Assets and Liabilities

جدول  4-2هيكل استحقااق للموجودات واملطلوبات الرئيسية
Major Earning Assets

الموجودات الرئيسية المدرة للدخل

Major Funded Liability

المطلوبات الممولة الرئيسية

Dec-17

Dec-18

Dec-19

Dec-17

Dec-18

Dec-19

حتى  6شهور

26.9

31.0

28.6

71.3

65.1

59.9

Up to 6 months

أكثر من  6شهر إلى  12شهر

5.8

4.7

4.5

11.0

10.9

12.3

>6 M to 12 Months

أكثر من سنة إلى سنتني

19.8

10.0

11.6

10.2

14.4

17.7

>1 Year to 2 Years

أكثر من  2سنة

47.4

54.3

55.3

7.5

9.6

10.1

>2 Years

التطورات في اإلنكشاف خارج امليزانية العمومية

Developments in Off-Balance Sheet Exposure

ا يعــد مصــدراً
ينتــج عــن األنشــطة خــارج امليزانيــة العموميــة دخــ ً
بدي ـ ً
ا للدخــل مــن الرســوم للقطــاع املصرفــي .وخــال العــام احلالــي
زادت تلــك األنشــطة مقارنــة بالنمــو الســلبي فــي العــام الســابق (جــدول
 .)5-2وباســتثناء "االلتزامــات" التــي فــي شــكل ســقوف ائتمــان غيــر
مســتخدمة أظهــرت جميــع االلتزامــات خــارج املركــز املالــي األخــرى
منــواً إيجابيـاً .وقــد انخفضــت هــذه "االلتزامــات" بشــكل أساســي لــدى
البنــوك التقليديــة احملليــة بينمــا شــهدت منــواً بوتيــرة أعلــى لــدى البنوك
اإلســامية ،فــي حــن تباطــأ النمــو لــدى البنــوك األجنبيــة بشــكل
إيجابــي .وبــدأت البنــوك اإلســامية خدمــات إدارة املوجــودات خــال
العــام ،بينمــا اســتمرت البنــوك التقليديــة احملليــة فــي كافــة املعامــات
األخــرى .كمــا قامــت البنــوك بتحســن حجــم املعامــات مبوجــب عقــود
املشــتقات خــال العــام .ومتتلــك مجموعــة البنــوك األجنبيــة حصــة أكبــر
مــن االنكشــاف خــارج امليزانيــة بــن مجموعــات البنــوك.

Off Balance Sheet (OBS), activities generate an alternative source
of fee income for the banking sector. During the current year OBS
activities increased as compared to a negative growth in last year
(Table 2-5). Except ‘Commitments’ which are mostly of unutilized
line of credit, all other OBS activities showed positive growth. The
decline in ‘commitments’ was mainly due to their decline for the
domestic conventional banks group. The Islamic banks volume of
transaction under commitments showed higher pace of growth
while that of foreign banks slow downed though remained positive.
Islamic banks have also started asset management services during
the year while majority of the business is continued to be handled
by domestic conventional banks. Banks also improved volume of
transactions under derivative contracts during the year. Foreign
banks group holds a larger share of OBS activities among the bank
groups.
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Table 2-5: Bank Group Wise Growth in Off Balance Sheet Activities

جدول  :5-2النمو في األنشطة خارج امليزانية ملجموعات البنوك
)%( Growth

)%( Share

الحصة %

FB

CB

النمو %

IB

FB

All

CB

IB

All

األجنبية

التقليدية

اإلسالمية

الجميع

األجنبية

التقليدية

اإلسالمية

الجميع

املطلوبات احملتملة

109.2

10.1

13.7

13.3

10.3

-11.1

23.3

0.2

Contingent Liabilities

التعهدات

38.5

5.7

5.9

6.5

8.5

-8.8

13.5

-1.9

Commitments

املوجودات حتت اإلدارة

0.0

1.6

0.2

1.2

17.3

Assets Under Management

عقود املشتقات

24.2

20.8

8.0

17.5

6.1

12.5

34.0

14.6

Derivative Contracts

إجمالي خارج امليزانية

171.9

38.2

27.8

38.4

9.3

1.8

24.8

6.4

Total Off-Balance Sheet

11.7

االنكشاف عبر احلدود

Cross Border exposure

قلــل القطــاع املصرفــي مــن انكشــافه عبــر احلــدود فــي نهايــة ديســمبر
 .2019وانخفضــت جميــع مكونــات املوجــودات مبــا فــي ذلــك االئتمــان
واالســتثمارات باســتثناء املوجــودات مــع املؤسســات املاليــة األجنبيــة.
إن املوجــودات لــدى املؤسســات املاليــة األجنبيــة تكــون عــادة قصيــرة
األجــل بطبيعتهــا ،و قــد منــت بنســبة  ٪12.6خــال العــام باإلضافــة
إلــى منوهــا بنســبة  %41.8فــي عــام  2018وبالتالــي ،يبــدو أن القطــاع
املصرفــي زاد مــن موجوداتــه بالعمــات األجنبيــة الســائلة فــي العامــن
املاضيــن .مــع انخفــاض املوجــودات عبــر احلــدود ،انخفضــت حصــة
هــذه املوجــودات إلــى إجمالــي املوجــودات بنســبة  1.5نقطــة مئويــة
لتســتقر عنــد  ٪15مــن إجمالــي املوجــودات .واســتمر االئتمــان فــي
االحتفــاظ بحصــة رئيســية ( )٪32.3مــن املوجــودات عبــر احلــدود
تليهــا األرصــدة لــدى املؤسســات املاليــة األجنبيــة (.)٪28.6

The banking sector reduced their cross-border exposure at end
December 2019. All the components of assets including credit
and investments declined but not for asset with foreign financial
institutions (FFI). Assets with FFIs are generally short-term in nature
and grew by 12.6% during the year over and above a growth of
41.8% recorded in 2018. Thus, the banking sector appears to have
increased their foreign currency liquid assets in the last two years.
With the decline in cross-border assets, the share of these assets to
the gross assets declined by 1.5 percentage points to settle at 15%
)of the gross assets. The credit continued to hold major share (32.3%
of the cross-border assets followed by assets with FFI (28.6%).

Table 2-6: Distribution of Cross-Border Assets

جدول  :6-2توزيع املوجودات عبر احلدود

2019 Growth
)(Y-o-Y

Share to Total Banking Sector Asset

الحصة إلى إجمالي موجودات القطاع المصرفي

النمو السنوي في
عام 2019

Dec-19

Dec-18

Dec-17

إجمالي املوجودات عبر احلدود

-0.6

15.0

16.5

16.9

Total cross-border assets

 1اإلئتمان عبر احلدود

-7.0

4.8

5.7

6.6

1. Cross-border credit

 .2املوجودات لدى املؤسسات املالية األجنبية

12.6

4.3

4.2

3.0

2. Assets with Foreign Financial
Institutions

 .3اإلستثمارات عبر احلدود

-0.3

3.8

4.2

4.3

3. Cross-Border Investments

إجمالي املطلوبات عبر احلدود

22.9

34.8

30.9

25.5

Total cross-border liabilities

 .1الودائع عبر احلدود

23.2

13.4

11.9

9.7

1. Cross-border deposit

 .2املطلوبات للمؤسسات املالية األجنبية

16.4

9.2

8.7

7.8

2. Liabilities to FFI

 .3قروض خارجية أخرى

15.7

4.0

3.8

3.5

3. Other external Borrowings
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وعلــى العكــس مــن ذلــك ،ســجلت املطلوبــات عبــر احلــدود منــواً كبيــراً
بنســبة  ٪ 22.9خــال العــام .وســجلت الودائــع غيــر املقيمــة أعلــى
نســبة منــو ،حيــث منــت بنســبة  ٪23.2فــي عــام  .2019كمــا ســجلت
املطلوبــات اخلارجيــة األخــرى مبــا فــي ذلــك املطلوبــات للمؤسســات
املاليــة األجنبيــة والقــروض اخلارجيــة منــواً كبيــراً .وأدت الزيــادة فــي
هــذه املطلوبــات اخلارجيــة إلــى ارتفــاع حــاد فــي حصتهــا فــي إجمالــي
مطلوبــات القطــاع املصرفــي .وفــي نهايــة ديســمبر  ،2019تغطــي هــذه
املطلوبــات حوالــي  ٪34.8مــن إجمالــي مطلوبــات القطــاع املصرفــي.

Cross-border liabilities on the contrary, recorded substantial growth
of 22.9% during the year. The highest growth was recorded by
non-resident deposits, which grew by 23.2% in 2019. Other external
liabilities including liabilities to FFI and external borrowings also
recorded significant growth. The increase in these external liabilities
resulted in a spike in their respective share to total banking sector
liabilities. As at end December 2019, such liabilities cover around
34.8% of the total banking sector liabilities.

وتظهــر البيانــات التفصيليــة حــول التوزيــع اجلغرافــي للموجــودات
واملطلوبــات عبــر احلــدود لــدى البنــوك احملليــة .6وانخفضــت املوجــودات
املــدرة للعائــد لــدى البنــوك احمللية بنســبة  ٪0.8خــال العــام .وكان
االنخفــاض واســع النطــاق للموجــودات عبــر احلــدود .وقامــت البنــوك
احملليــة بتخفيــض موجوداتهــا املــدرة للعائــد فــي جميــع الــدول باســتثناء
الــدول األوروبيــة (شــكل  .)19-2وانخفضــت هــذه املوجــودات مــع دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي التــي متتلــك حصــة بنســبة  ٪15.8بنســبة
 .٪5.6بينمــا وارتفعــت لــدى الــدول األوروبيــة التــي تغطــي احلصــة
الرئيســية ( )٪39.8بنحــو  ٪2خــال العــام.

Detailed data on the geographical distribution of cross-border
assets and liabilities of the domestic banks 6 are examined. Earning
assets of the domestic banks declined by 0.8% during the year.
The decline was broad based across the regions. Domestic banks
have reduced their earning assets with all the regions except for
European countries (Chart 2-19). Asset with GCC countries which
holds a share of 15.8% declined by 5.6%. Assets with Europe which
cover the major share (39.8%) increased by around 2% during the
year.

يرجــع االنخفــاض فــي هــذه املوجــودات مــع دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض املوجــودات االئتمانيــة .ومــع
ذلــك ،ارتفعــت املوجــودات مــع املؤسســات املاليــة األجنبيــة وموجــودات
االســتثمار فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال العــام .وســجلت
املوجــودات االســتثمارية أقصــى منــو فــي املوجــودات مــع البلــدان
األوروبيــة.

Decline in assets with GCC countries was mainly because of drop
in credit assets. However, assets with FFIs and Investments assets in
GCC countries increased during the year. Investment assets recorded
the maximum growth among assets with European counties.

Chart 2-20 : Geographical Distribution of Cross Border Liabilities-Domestic Banks

شكل  :20-2التوزيع اجلغرافي للمطلوبات عبر احلدود للبنوك احمللية

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

شكل  :19-2التوزيع اجلغرافي للموجودات عبر احلدود للبنوك احمللية
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Others
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فــي جانــب املطلوبــات؛ زادت مطلوبــات البنــوك احملليــة خــارج
قطــر بنحــو  ٪23.7فــي عــام  .2019وباســتثناء أمريــكا الشــمالية،
زادت املطلوبــات جتــاه جميــع البلــدان األخــرى .وزادت املطلوبــات
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا األخــرى بنســبة
 ،٪73.9بينمــا زادت املطلوبــات جتــاه "الــدول األخــرى" التــي
متتلــك حصــة كبيــرة مــن إجمالــي املطلوبــات ( )٪28.8بنســبة
 .٪37.5كمــا زادت مطلوبــات البنــوك جتــاه املنطقــة األوروبيــة
التــي متتلــك حصــة تبلــغ حوالــي  ٪55.5بشــكل ملحــوظ بنســبة
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 6غير فروع البنوك األجنبية العاملة في قطر

17.6

Europe
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19.0

2018

20.7
5.0

2019
4.7

On liability side, domestic bank’s liability to outside
Qatar increased by around 23.7% in 2019. Except
for North American region, liability to all other
region increased. Liability with Other MENA region
increased the most by 73.9% while liability to “Other
Countries” which holds a significant share to the total
liability (28.8%) increased by 37.5%. Banks liability to
European region which holds a share of around 55.5%
6 Other than Branches of foreign banks operating in Qatar
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 ٪22.3خــال العــام (شــكل  .)20-2ويبــدو أن البنــوك احملليــة
قامــت بتنويــع مــدى انتشــارها اجلغرافــي مــن أجــل احلصــول علــى
ودائــع غيــر مقيمــة ،وهــو مصــدر خارجــي رئيســي للمطلوبــات.
وزادت الودائــع مــن املنطقــة األوروبيــة بنســبة  ،٪32.9بينمــا
ارتفعــت الودائــع مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
األخــرى بنســبة  ٪158.5علــى الرغــم مــن كونهــا منخفضــة .وبنــاء
علــى ذلــك ،زادت حصتهــا فــي إجمالــي الودائــع غيــر املقيمــة بأكثر
مــن الضعــف خــال العــام .وارتفعــت الودائــع غيــر املقيمــة مــن
"دول أخــرى" بشــكل ملحــوظ بنســبة  ٪26.1عــن عــام  .2018ومت
تســجيل منــو إيجابــي فــي املطلوبــات للمؤسســات املاليــة األجنبيــة
فــي جميــع أنحــاء املنطقــة .وزادت املطلوبــات للمؤسســات املاليــة
األجنبيــة مــن املنطقــة األوروبيــة التــي لديهــا حصــة  ٪69.8مــن
اإلجمالــي بنحــو  .٪10كمــا ارتفعــت املطلوبــات للمؤسســات املاليــة
األجنبيــة مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بشــكل ملحــوظ
بنســبة  .٪20.4وارتفــع اقتــراض البنــوك احملليــة بنحــو ٪6.5
خــال العــام ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى اقتراضهــا مــن
"دول أخــرى" .وزاد االقتــراض مــن املنطقــة األوروبيــة بشــكل
هامشــي بنحــو  ٪0.4خــال العــام.

الدخل واملصروفات والربحية

also increased significantly by around 22.3% during
the year (Chart 2-20). Domestic banks appear to have
diversified their geographical reach for sourcing the
Non-resident deposits, a major source of external
liability. Deposits from European region increased by
32.9% while that from Other MENA region increased
by 158.5% though from a low base. Accordingly,
their share to total Non-resident deposits more than
doubled during the year. Non-resident deposits
sourced from “other countries” increased significantly
by 26.1% over 2018. Positive growth recorded in case
of liabilities to FFI across the region. Liabilities to FFIs
from European region which has a share of 69.8% of
the total increased by around 10%. Liabilities to FFIs
from GCC region also increased significantly by around
20.4%. Other borrowings of the domestic banks
increased by around 6.5% during the year mainly due
to their borrowings from “other Countries”. Borrowings
from European region increased marginally by around
0.4% during the year.

Income, Expense and Profitability

إن منــو املوجــودات املــدرة للفائــدة ،والســيما النمــو األعلــى فــي
ائتمــان القطــاع اخلــاص ،مكــن القطــاع املصرفــي مــن تســجيل
منــواً كبيــراً فــي دخــل الفوائــد .وســجلت جميــع مكونــات الدخــل
الرئيســية األخــرى منــواً أيضـاً ،ممــا ســهل علــى القطــاع املصرفــي
حتقيــق منــواً كبيــراً فــي إجمالــي الدخــل (جــدول  .)7-2ومنــا
دخــل الفوائــد الــذي يشــكل أكثــر مــن  ٪86مــن إجمالــي الدخــل
بنســبة  ،٪11.6بينمــا زاد الدخــل مــن الرســوم والعمــوالت بنفــس
املقــدار.

The growth in interest earning asset, in particular the
higher growth in the private sector credit enabled the
banking sector to register significant growth in interest
income. All other major components of income also
registered growth, which facilitated the banking sector
to post significant growth in total income (Table 2-7).
Interest income which holds more than 86% of the total
income grew by 11.6% while income from fees and
commissions also increased at the same magnitude.

وإلــى جانــب الزيــادة فــي دخــل الفوائــد ،زادت مصروفــات الفوائــد
أيضــاً ،ولكــن مبعــدل أعلــى .وجلــأت البنــوك إلــى املزيــد مــن
التمويــل اخلارجــي بســبب انخفــاض النمــو فــي الودائــع احملليــة
الــذي رمبــا كان هــذا أحــد أســباب هــذا النمــو املرتفــع .ومــع ذلــك،
ســجل صافــي دخــل الفوائــد منــواً بنحــو  ٪7.6خــال العــام .وقــد
ســاعد انخفــاض املصاريــف اإلداريــة وإن كان هامشــياً القطــاع
املصرفــي علــى تغطيــة هــذه الزيــادة فــي مصروفــات الفائــدة إلــى
حــد مــا .وفــي نفــس الوقــت ،زادت املصاريــف علــى املخصصــات
مقابــل القــروض ،ويرجــع ذلــك جزئيـاً إلــى تطبيــق املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم  .9وعليــه ،ارتفــع إجمالــي املصاريــف بنســبة
 ٪13.3أعلــى مــن منــو إجمالــي الدخــل .وبذلــك منــا صافــي
الدخــل بنســبة  ٪7.0أقــل مــن النمــو املســجل خــال .2018

Along with increase in interest income, interest
expenses also increased, but at higher rate. Banks
have resorted to more of external funding on
account of lower growth in domestic deposits which
might have been one of the reasons for this higher
growth. However, the net interest income recorded a
growth of around 7.6% during the year. The decline
in administrative expenses though marginal helped
the banking sector to cover this increase in interest
expense to some extent. At the same time, expenses
on the provision made for loan increased, partially
due to the IFRS9 implementation. Accordingly, total
expenses grew by 13.3% higher than that of the
growth in total income. Thus, the net income grew by
7.0% lower than the growth recorded during 2018.
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Table 2-7: Developments in Income and Expenses

جدول  :7-2التطورات في الدخل والنفقات
Growth

البند

Share

النمو %

)(2019 over 2018

( 2019على )2018

الحصة %
Item
2019

2018

إجمالي الدخل

11.0

100

100

دخل الفائدة

11.6

86.5

86.0

Interest income

دخل االستثمارات

47.0

1.8

1.4

Investment income

دخل جتارة العمالت

3.4

2.6

2.8

Forex income

دخل العموالت املستلمة

11.4

8.2

8.1

Commissions received

أخرى

-34.7

1.0

1.7

Others

13.3

100

100

نفقات الفوائد املدفوعة

15.2

70.2

69.0

Interest expenses

النفقات اإلدارية والعمومية

-0.9

15.4

17.6

General & administrative expensse

نفقات املخصصات

25.2

9.5

8.6

Provisions for loans

العموالت املدفوعة

9.8

2.3

2.4

Commissions paid

أخرى

21.9

2.6

2.4

Others

%

إجمالي النفقات

الدخل الصافي

7.0

Total income

Total expenses

Net Income

اســتمرت حصــة إيــرادات الفوائد/العائــد ملجموعــات البنــوك
اإلســامية مرتفعــة علــى الرغــم مــن انخفاضهــا بشــكل هامشــي
فــي عــام  .2019وفــي حالــة البنــوك التقليديــة ،زاد تركيــز الدخــل
مــن الفوائــد بينمــا انخفــض الدخــل مــن العموالت/الرســوم خــال
العــام .واســتمرت البنــوك األجنبيــة فــي احلصــول علــى تدفــق
دخــل أكثــر تنوعـاً حيــث يبلــغ دخلهــا مــن الفوائــد حوالــي ،٪63.3
فــي حــن أن القطــاع املصرفــي بشــكل عــام لديــه حصــة ٪86.5
خــال عــام ( 2019شــكل .)21-2

The share of interest/return income for the Islamic banks
groups continue to remain high though it reduced marginally
in 2019. In case of the conventional banks, concentration
of income from interest increased while income from
commissions/fees reduced during the year. The foreign
banks continue to have more diversified income flow where
as their income from interest is around 63.3%, while the
banking sector overall has a share of 86.5% during 2019
(Chart 2-21).

ومــع زيــادة نفقــات الفوائــد ارتفعــت حصتهــا بنســبة  1.2فــي املئة.
وزادت حصــة جميــع مجموعــات البنــوك مــن مصروفــات الفوائــد
فــي املصروفــات اإلجماليــة حيــث ســجلت البنــوك األجنبيــة احلــد
األقصــى للزيــادة فــي مصروفــات الفوائــد (شــكل .)22-2

With increase in interest expenses its share increased by
1.2 percent points. All the banks groups share of interest
expenses in the overall expenses increased where as foreign
banks recorded the maximum increase in the interest
expenses (Chart 2-22).

وبالتزامــن مــع منــو صافــي الدخــل ،حتســن العائــد علــى متوســط
املوجــودات ،وإن كان هامشــياً مــن  ٪1.56فــي  2018إلــى ٪1.59
فــي  .2019وعــاوة علــى ذلــك ،أدى النمــو اإليجابــي فــي صافــي
دخــل الفوائــد إلــى زيــادة فــي صافــي هامــش الفائدة 7مــن ٪1.83
إلــى .٪1.87

In tandem with the growth in net income, Return on Average
Assets (RoAA) improved albeit marginally from 1.56% in
2018 to 1.59% in 2019. Moreover, the positive growth in
net interest income resulted in an increase in Net interest
margi 7 (NIM) from 1.83% to 1.87%.

 7يقاس كصافي دخل الفائدة *  / 100متوسط األصول
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Chart 2-21: Distribution of Income %

Chart 2-22: Distribution of Expenses %
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تقييم املخاطر واختبارات الضغط

In tandem with the diversification strategy, to provide necessary
momentum to the development of private sector, banks have
extended credit at a higher growth rate during the year. Credit to
the ‘Services’ sector and ‘Trading’ increased considerably, while
credit concentration to the ‘Real Estate’ and ‘Consumption’
reduced. Though, deposits growth improved and turned
positive, the pace of growth was lower than that of credit.

 لتوفيــر الزخــم الــازم،جنب ـاً إلــى جنــب مــع اســتراتيجية التنويــع
 قامــت البنــوك بتقــدمي االئتمــان مبعــدل،لتطويــر القطــاع اخلــاص
" وازداد االئتمــان إلــى قطــاع "اخلدمــات.منــو أعلــى خــال العــام
 فــي حــن انخفــض تركيــز االئتمــان علــى،و"التجــارة" بشــكل كبيــر
 وعلــى الرغــم مــن حتســن منــو."قطاعــي "العقــارات" و"االســتهاك
 كانــت وتيــرة النمــو أقــل مــن معــدل،الودائــع وحتولهــا إلــى إيجابيــة
.االئتمــان

In order to bridge the funding gap in the credit to deposit,
banks mainly resort to non-domestic funding which includes
non-resident deposits and funds from foreign financial
institutions. During the initial months of the blockade, both of
these sources of funds declined significantly, mainly on account
of withdrawal of funds from the blockade countries. However,
the banking sector rebounded and was able to source deposits
from non-domestic sources indicating increased investors’
confidence in the domestic banking sector. In order to mitigate
the liquidity risk from the geopolitical shocks, the sector has
improved the maturity structure of such deposits. In addition,
regional diversification of such funds also ensured reduced risk
from geopolitical shocks. Overall, though the exposure to nondomestic source of funds have increased, the banking sector
reduced the possible impact of shocks from geopolitical risks
by proper diversification and improvements in the maturity
structure of such funds. The asset side liquidity remained at
comfortable position. The broad liquidity improved in absolute
terms during the year. The maintenance of higher capital buffers
coupled with very low non-performing loans, underscore the
resilience of banking sector. Low level of NPL ratio and higher
level of capital ensured systemic resilience to additional stress.
The credit extended to the real estate sector is monitored
through various macro prudential tools including a cap on Loan
to Value ratio as well as Net real estate finance Ratio. Moreover,
the existence of regulatory limits on single customer/borrower

 تلجــأ،ومــن أجــل ســد فجــوة التمويــل بــن االئتمــان والودائــع
البنــوك بشــكل رئيســي إلــى التمويــل غيــر احمللــي الــذي يشــمل
 واألمــوال املقترضــة مــن املؤسســات املاليــة،الودائــع غيــر املقيمــة
 انخفــض، وخــال األشــهر األولــى مــن احلصــار.األجنبيــة
 وذلــك بشــكل رئيســي،مصــدري األمــوال كليهمــا بشــكل ملحــوظ
 انتعــش، ومــع ذلــك.بســبب ســحب األمــوال مــن دول احلصــار
القطــاع املصرفــي ومتكــن مــن احلصــول علــى ودائــع مــن مصــادر
غيــر محليــة ممــا يشــير إلــى زيــادة ثقــة املســتثمرين فــي القطــاع
 ومــن أجــل التخفيــف مــن مخاطــر الســيولة.املصرفــي احمللــي
 قــام القطــاع بتحســن هيــكل،مــن الصدمــات اجليوسياســية
 تضمــن التنويــع، باإلضافــة إلــى ذلــك.اســتحقاق هــذه الودائــع
اإلقليمــي لهــذه الودائــع أيضــاً تقليــل املخاطــر مــن الصدمــات
 فإنــه علــى الرغــم مــن زيــادة، وبشــكل عــام.اجليوسياســية
 قلــل القطــاع املصرفــي مــن،التعــرض ملصــدر التمويــل غيــر احمللــي
األثــر احملتمــل للصدمــات مــن املخاطــر اجليوسياســية مــن خــال
 وظلــت الســيولة.تنويــع وحتســن هيــكل اســتحقاق هــذه الودائــع
 وحتســنت الســيولة.اجلانبيــة للموجــودات فــي وضــع مريــح
 إن االحتفــاظ بهوامــش.الواســعة بالقيمــة املطلقــة خــال العــام
رأســمالية مرتفعــة مقرونــة بانخفــاض القــروض غيــر املنتظمــة؛
 ويضمــن املســتوى املنخفــض.يؤكــد علــى مرونــة القطــاع املصرفــي
لنســبة القــروض غيــر املنتظمــة واملســتوى األعلــى لــرأس املــال
 وتتــم مراقبــة االئتمــان.مرونــة نظاميــة جتــاه الضغــوط اإلضافيــة
املمنــوح لقطــاع العقــارات مــن خــال أدوات احترازيــة مختلفــة
مبــا فــي ذلــك احلــد األقصــى لنســبة القــرض إلــى قيمــة العقــار
 باإلضافــة إلــى الســقف األعلــى لصافــي التمويــل،املرهــون
 فــإن وجــود حــدود قصــوى رقابيــة، وعــاوة علــى ذلــك.العقــاري
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لالنكشــاف علــى العميــل الواحــد ومجموعتــه االئتمانيــة تعمــل
أيضــاً كأداة مخففــة ملخاطــر تركــز االئتمــان.

Group also function as mitigating tool for credit concentration.

ويقــوم مصــرف قطــر املركــزي مــن جانبــه بتعزيــز األنظمــة
الرقابيــة واإلشــرافية بشــكل مســتمر لضمــان بقــاء النظــام املالــي
صامــداً مبــا يكفــي ملواجهــة التحديــات غيــر املتوقعــة (إطــار .)5-2

QCB on its part has been continuously strengthening the
regulatory and supervisory systems to ensure that the financial
system remains resilient enough to address unforeseen
challenges (Box 2- 5).

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

In the following sections, a cross sectional analysis of the risk
levels in the banking sector is made.

إطــار  :5-2اإلجــراءات الرقابيــة الرئيســية لتعزيــز إدارة
املخاطــر

Box 2-5: Major supervisory measures to strengthen
the Risk Management

مــن أجــل تعزيــز إدارة املخاطــر فــي القطــاع املصرفــي ،يقــوم
مصــرف قطــر املركــزي باســتمرار بتحديــث سياســاته اإلشــرافية
وفــق أفضــل املعاييــر الدوليــة .وفيمــا يلــي بعــض املبــادرات التــي
اتخذهــا مصــرف قطــر املركــزي بشــأن إدارة مخاطــر القطــاع
املصرفــي خــال عــام :2019

In order to strengthen the risk management in the banking
sector, QCB continuously update its supervisory policies
benchmarking with best international standards. Some of the
initiatives taken by QCB on risk management of the banking
sector during 2019 is listed below:

• حتديــث نظــام إدارة مخاطــر االئتمــان ليشــمل تقاريــر إضافيــة
عــن اإلفصــاح عــن االنكشــافات الكبيــرة.
• فــي ضــوء التعديــات اجلديــدة التــي أدخلتهــا جلنــة بــازل
مبوجــب الركيــزة الثالثــة ،قــام مصــرف قطــر املركــزي بتحديــث
التعليمــات اإلشــرافية علــى إدارة مخاطــر الفائدة/العائــد فــي
ســجالت البنــوك.

• إصــدار تعليمــات رقابيــة معدلــة بشــأن متطلبــات رأس املــال
لالســتثمار فــي الصناديــق املشــتركة.

• تعديــل اجلــداول الزمنيــة الحتســاب فجــوة اســتحقاق موجــودات
ومطلوبــات البنــك وكذلــك حــدود الفجــوات الســلبية املتراكمــة
لــكل فئــة اســتحقاق.
• فــي ضــوء املعيــار احملاســبي اجلديــد رقــم  30الــذي أصدرتــه
هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية بشــأن
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة وهــو املعيــار املقابــل للمعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9؛ أصــدر مصــرف قطــر املركــزي
تعليمــات للمؤسســات املاليــة اإلســامية بتبنــي املعيــار اجلديــد
بأثــر رجعــي بتاريــخ العمــل باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم
 9فــي .2018/1/1
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• Updated the credit risk management system to include
additional reports on large disclosure
• In the light of the new amendments introduced by the
Basel Committee under the Pillar III, the QCB updated the
supervisory instructions on managing interest/return risk in
the banking book.
• Modified regulatory instructions on capital requirements for
investment in mutual funds.
• Modified the schedules for calculating the maturity gap of
the bank's assets and liabilities as well as the negative
accumulated gaps limits for each category of maturity.
• In the light of the AAOIFI's Accounting Board (AAB)’s updated
policy initiative on Financial Accounting Standard (FAS) No.
30 “Impairment, Credit Losses and Commitments”, QCB had
issued instructions to the financial institutions and advised
them to apply the new standards retroactively on the date of
implementation of the IFRS9 on 1/1/2018.
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مؤشر االستقرار املصرفي

Banking Stability Index
The banking Stability Index (BSI) and Banking Stability Map
demonstrate the level of aggregate risk in the banking sector. The
risk index is constructed based on five risk factors in the banking
sector including soundness, fragility, liquidity, profitability and
inefficiency. Each of the risk factors were measured through a
single variable approach till the last review-FSR 2018. In an
attempt to improve the robustness of the Indicator as well as
the banking stability map, the methodology of constructing the
sub-indices as well as the Banking stability Indicator is modified
(Box 2-6). The modified BSI shows, on an average the risk level
in the current year is lower than that measured during 2018
(Chart 2-23). The higher capital position, sufficient liquidity
and improved profitability resulted in lowering overall risk
conditions in the banking sector.

،يوضــح مؤشــر االســتقرار املصرفــي وخريطــة االســتقرار املصرفــي
 وقــد مت بنــاء.مســتوى املخاطــر اإلجماليــة فــي القطــاع املصرفــي
مؤشــر املخاطــر علــى أســاس خمســة عوامــل مخاطــر فــي القطــاع
املصرفــي تتضمــن الســامة والهشاشــة والســيولة والربحيــة وعــدم
 ومت قيــاس كل عامــل مــن هــذه العوامــل مــن خــال نهــج.الكفــاءة
خــاص بــكل منهــا حتــى املراجعــة األخيــرة لتقريــر االســتقرار املالــي
 وفــي محاولــة لتحســن متانــة املؤشــر وكذلــك خريطــة.2018
 ومنهجيــة بنــاء املؤشــرات الفرعيــة وكذلــك،االســتقرار املصرفــي
 ويظهــر مؤشــر.)6-2 املصرفيــة مت تعديــل مؤشــر االســتقرار (إطــار
 أن مســتوى املخاطــر فــي العــام،  فــي املتوســط،االســتقرار املعــدل
 وأدى.)23-2  (شــكل2018 احلالــي أقــل مــن الــذي مت قياســه خــال
ارتفــاع مركــز رأس املــال والســيولة الكافيــة والربحيــة احملســنة إلــى
.انخفــاض ظــروف املخاطــر اإلجماليــة فــي القطــاع املصرفــي

The bank’s Stability Map presents the Sub-indices wise analysis
based on the end of year data. The stability map exhibits,
banking sector’s soundness and fragility indices improved
during the current year. The banking sector also appears to
have improved their efficiency levels considerably. However,
the element of risk in liquidity appears to have increased as
measured through the liquidity index. Increased wedge
between credit and deposits might be one of the reasons for
this higher risk level. However, as compared to 2017, the period
banking sector experienced withdrawal pressure, the risk levels
as measured through the liquidity index is reduced in 2019
(Chart 2-24). Over all the banking Stability Map indicates the
aggregate risk level in the banking sector is lower in 2019 as
compared to last two years.

وتقــدم خريطــة اســتقرار البنــك التحليــل املالئــم للمؤشــرات الفرعيــة
 وأظهــرت خريطــة االســتقرار حتســن.بنــا ًء علــى بيانــات نهايــة العــام
.مؤشــرات ســامة وهشاشــة القطــاع املصرفــي خــال العــام احلالــي
حســن مــن مســتويات كفاءتــه إلــى حــد
ّ كمــا يبــدو أن القطــاع املصرفــي
 كمــا، يبــدو أن عنصــر املخاطــرة فــي الســيولة قــد زاد، ومــع ذلــك.كبيــر
 وقــد تكــون زيــادة الفجــوة بــن.مت قياســه مــن خــال مؤشــر الســيولة
، ومــع ذلــك.االئتمــان والودائــع أحــد أســباب ارتفــاع مســتوى املخاطــر
 خــال الفتــرة التــي عانــى فيهــا القطــاع املصرفــي،2017 مقارنـ ًة بعــام
 فــإن مســتويات املخاطــر التــي مت قياســها مــن،مــن ضغــوط ســحب
 تشــير.)24-2  (شــكل2019 خــال مؤشــر الســيولة كانــت أقــل فــي
خريطــة االســتقرار املصرفــي بشــكل عــام إلــى أن مســتوى املخاطــر
 مقارنــة2019 اإلجماليــة فــي القطــاع املصرفــي أقــل فــي عــام
.بالعامــن املاضيــن

Chart 2-23: Monthly Banking Stability Index

Chart 2-24: Banking Stability Map

 املؤشر الشهري لالستقراراملصرفي:23-2 شكل
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توفــر مؤشــرات االســتقرار املالــي املزيــد مــن املدخــات للتغيــرات فــي
بيــان املخاطــر للقطــاع املصرفــي .وكل مؤشــرات االســتقرار األساســي،
باســتثناء نســبة الرافعــة املاليــة لقيــاس نقــاط الضعــف إلــى عــروض
املــاءة املاليــة ،ويعتبــر القطــاع املصرفــي أكثــر مرونــة فــي الزيــادة
فــي ظــروف الضغــط .كمــا عــززت نســبة كفايــة رأس املــال ،بســبب
اإلجــراءات املســتمرة التــي يبذلهــا مصــرف قطــر املركــزي فــي تعزيــز
مســتويات رأس املــال فــي القطــاع املصرفــي .ومــع ذلــك ،انخفضــت
نســبة الرافعــة بشــكل هامشــي ،ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى الوتيــرة
العاليــة فــي املوجــودات ذات املخاطــر املنخفضــة علــى النمــو فــي رأس
املــال .تُظهــر مؤشــرات الســامة األساســية العامــة حتســن املســافة
إلــى اإلعســار للقطــاع املصرفــي.

The Financial Stability Indicators (FSIs) provide further input to
the changes in risk profile of the banking sector. All core stability
indicators, except the leverage ratio to measure vulnerabilities
to solvency showed, the banking sector is highly resilient to
increase in stress conditions. CRAR has further strengthened,
owing to QCB’s ongoing measures in strengthening the
capital levels of the banking sector. Net NPL to capital, which
measures the extant of stress on capital from credit risk reduced
considerably. However, the leverage ratio marginally reduced,
partially due to higher pace in lower risk weighted assets over
growth in capital. Overall core soundness indicators shows
distance to insolvency improved for the banking sector.

انخفضــت نســبة القــروض غيــر املنتظمــة بشــكل هامشــي ممــا يعكــس
التحســينات فــي االعتــراف املناســب وفــي الوقــت املناســب بالقــروض
غيــر املنتظمــة مــع تطبيــق مــع املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ،9
ومــع تطبيــق هــذا املعيــار ،احتفظــت البنــوك مبزيــد مــن املخصصــات.
وقــد أدى االنخفــاض فــي نســبة القــروض غيــر املنتظمــة مــع زيــادة
املخصصــات إلــى حتســن نســبة التغطيــة .وبالتالــي ،يبــدو أن مخاطــر
االئتمــان مــن القــروض املتأخــرة قــد انخفضــت لهــذا القطــاع.

The NPL ratio declined marginally reflecting improvements
in timely and proper recognition of problem loans with the
introduction of IFR-9 standards. With the implementation of
IFR-9 standards, banks have kept more provisions. The decline
in NPL ratio while increase in provisions, improved the coverage
ratio. Thus, the credit risk from delinquent loans appears to
have reduced for the sector.

ارتفعــت ربحيــة القطــاع املصرفــي بشــكل هامشــي وهــو مــا لوحــظ
مــن ارتفــاع العائــد علــى متوســط املوجــودات لعائــد علــى حقــوق
املســاهمني خــال العــام املاضــي .وســاهم فــي ارتفــاع العائــد علــى
املوجــودات وعلــى حقــوق امللكيــة فــي الغالــب زيــادة صافــي دخــل
الفوائــد .يشــير هامــش الفائــدة املرتفــع إلــى إجمالــي الدخــل إلــى أن
البنــوك قــد قامــت بتخفيــض تكلفــة االقتــراض نســبياً حيــث يتوفــر
رأس مــال أعلــى لتوليــد الدخــل مــن املوجــودات املــدرة للعائــد .وكمــا
متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً ،متكنــت البنــوك مــن االحتفــاظ مبصــادر
ثابتــة لألمــوال بتكلفــة مريحــة خــال العــام ممــا مكنهــا مــن حتســن
ربحيتهــا .وفــي الوقــت نفســه ،متكــن القطــاع املصرفــي مــن أن يقلــل
مــن نفقاتــه األخــرى وبالتالــي حتســن نســب الكفــاءة.

The profitability of the banking sector marginally increased as
observed from higher RoAA and RoE over the last year. The
higher return on assets and equity was mostly contributed by
increase in net interest income. The higher interest margin to
gross income indicates that banks have comparatively reduced
their borrowing cost as higher capital is available to generate
income from earning assets. As noted earlier, banks were able
to hold stable sources of funds at comfortable cost during
the year facilitated them to improve their profitability. At the
same time the banking sector could reduce its other expenses
thereby improving the efficiency ratios.

كمــا لوحــظ فــي القســم الســابق ،حتســنت الســيولة حتــى نهايــة
ديســمبر  2019بشــكل كبيــر .وقــد زاد معــدل ســيولة املوجــودات مــن
خــال زيــادة نســبة املوجــودات الســائلة الــى إجمالــي املوجــودات كمــا
حتســنت الســيولة املتاحــة الحتــواء مخاطــر الســحب مــن االلتزامــات
قصيــرة األجــل ،ممــا يشــير إلــى جهــود البنــوك إلطالــة أجــل اســتحقاق
التزاماتهــا بجانــب املطلوبــات.

As noted in the previous section, liquidity as at end December
2019 improved considerably. Assets side Liquidity measured
through liquid assets to total assets increased. The liquidity
available to contain the withdrawal risk from short-term liability
also improved indicating the banks efforts to lengthen the
maturity of their funded liability.
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Table 2-8: Financial Stability Core Indicators

جدول  :8-2مؤشرات االستقرار املالي الرئيسية

مؤشرات االستقرار المالي الرئيسية

2019

2018

2017

FS- Core Indicator

*مؤشر كفاية رأس املال

18.04

17.60

16.23

*Capital Adequacy Ratio

* رأس املال األساسي بالشريحة األولى إلى املوجودات املرجحة
للمخاطر
* فئة األسهم العادية بالشريحة األولى إلى املوجودات
املرجحة للمخاطر
رأس املال إلى املوجودات

17.21

16.83

16.11

*Regulatory Tier 1 Capital to RWA

13.14

12.66

13.12

*Common Equity Tier 1/Risk Weighted Assets

9.88

10.11

10.70

Capital to Assets

صافي القروض غير املنتظمة إلى رأس املال

2.2

3.0

1.7

Net NPL to Capital

نسبة صافي القروض غير املنتظمة

1.8

1.88

1.57

NPL Ratio

مخصصات صافي القروض غير املنتظمة إلى صافي القروض
غير املنتظمة
العائد على متوسط املوجودات

81.94

75.77

83.23

NPL-Provision to NPL

1.64

1.60

1.54

RoAA

العائد على حقوق املساهمني

15.76

15.30

13.87

RoE

هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل

77.01

76.97

78.12

Interest Margin to Gross Income

املصروفات غير الفائدة إلى إجمالي الدخل

24.44

25.88

26.76

Non- Interest Expense to Gross Income

املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات

30.2

29.11

28.18

Liquidity Assets to Total Assets

املوجودات السائلة إلى املطلوبات قصيرة األجل

69.73

62.65

54.23

Liquid Assets to Short term Liabilities

* بناء على عمليات الفروع داخل قطر.

تــؤدي اســتطالعات القطــاع املصرفــي بشــأن نقــاط
الضعــف احملتملــة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى القطــاع إلــى
صياغــة سياســة االســتقرار املالــي .ولهــذا الغــرض؛ مت
ً 8
إجــراء مســح تصــور املخاطــر بــن البنــوك العاملــة محليـا
واخلاضعــة إلشــراف مصــرف قطــر املركــزي .وبنــا ًء علــى
الــردود املســتلمة ،ويجمــع التحليــل بــن توقعــات القطــاع
املصرفــي وإدراكــه لعوامــل اخلطــر فــي العــام ()2019
والســنة احلاليــة ( )2020والعــام املقبــل ( .)2021النتائــج
الرئيســية للمســح موضحــة أدنــاه (إطــار .)6-2

إطار  :6-2استطالع املخاطر 2020 -
مت إجــراء هــذا االســتطالع قبــل انتشــار وبــاء الكوفيــد 19
الــذي قــاد االقتصــاد العاملــي إلــى وضــع اإلغــاق بشــكل
أو بآخــر .وبنــاء علــى ذلــك ،لــم تكــن هنــاك إشــارة إلــى
تأثيــر وبــاء كوفيــد  19علــى االقتصــاد احمللــي فــي اســتبيان
املســح.
ورأى املجيبــون علــى االســتبيان أن الثقــة العامــة فــي
اســتقرار النظــام املالــي زادت أو ظلــت كمــا هــي خــال عــام
 .2019وقــد رأى نصــف املجيبــون علــى االســتبيان تقريب ـاً
إن االســتقرار قــد زاد بينمــا رأى آخــرون أنــه ظــل كمــا
هــو فــي العــام الســابق .وأفــاد أكثــر مــن  ٪50مــن املجيبــن
أن مخاطــر االئتمــان زادت خــال عــام  .2019ومــع ذلــك،
يتوقــع املجيبــون أن مســتوى املخاطــر قــد يظــل كمــا هــو أو
ينخفــض فــي العــام احلالــي وكذلــك فــي عــام  .2021وفــي
 8تتضمن  17بنكاً من بينها بنك قطر للتنمية
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* Based on the operations of branches inside Qatar

The banking sector’s perceptions regarding the
potential vulnerabilities that can affect the sector,
provide leads to financial stability policy formulation.
For this purpose, a Risk Perception Survey (RPS) was
conducted among the domestically operating banks8
under the jurisdiction of QCB. Based on the received
’responses, the analysis collates the banking sectors
expectations and perceptions about the risk factors in
the last year (2019), current year (2020) and the year
ahead (2021). The major findings of the survey are
depicted below: (Box 2-6).

Box 2-6: Risk Perception Survey- 2020
This survey was conducted prior to the epidemic of
covid-19 which led the global economy into more or
less in a lockdown situation. Accordingly, there was no
reference to the impact of the covid-19 epidemic on
the domestic economy in the survey questionnaire.
The respondents to the survey opined that, the
overall confidence in the financial system’s stability in
the banking sector increased or remained the same
during 2019. Around half of the respondents opined
the stability increased while others opined it remained
the same as in previous year. More than 50% of the
respondents reported that credit risk increased during
2019. However, the respondents expect the risk level

8 17 banks including Qatar Development Bank
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حالــة مخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق؛ فــإن الغالبيــة
تــرى أن مســتويات املخاطــر قــد تنخفــض أو تظــل كمــا هــي
عليــه فــي عــام  .2019كمــا يكشــف توقــع البنــوك للســنة
احلاليــة والســنة القادمــة إن مســتويات مخاطــر الســيولة
ومخاطــر الســوق قــد تنخفــض أو تظــل كمــا هــي.
ودعــى املســح البنــوك إلــى تصنيــف عوامــل املخاطــر العاملية
واالقتصــاد الكلــي الرئيســية التــي أثــرت علــى القطــاع
املصرفــي القطــري مــن مجموعــة معينــة مــن نقــاط الضعف
الرئيســية .ومت توفيــر النتائــج فــي اخلريطــة احلراريــة
التاليــة .ومــن بــن املخاطــر العامليــة  ،مت اعتبــار "عــدم
االســتقرار اجليوسياســي" وخطــر "التوتــرات اإلقليميــة"
علــى أنهمــا اخلطــر الرئيســي كمــا رأه حوالــي  ٪41مــن
املجيبــن فــي عــام  .2019كمــا تعتبــر مخاطــر انخفــاض
أســعار النفــط خطــراً كبيــراً .حيــث أفــاد حوالــي  ٪53مــن
املجيبــن عــن نقــاط الضعــف مــن انخفــاض أســعار النفــط
بــن أكبــر حدثــن للخطــر .وتعتبــر جميــع أحــداث املخاطــر
األخــرى ذات أهميــة أقــل نســبياً مــن قبــل املجيبــن.
ومــن بــن األحــداث احملفوفــة باملخاطــر احمليطــة بتطــورات
االقتصــاد الكلــي احمللــي ،يعتبــر انخفــاض ســيولة الســوق
وانخفــاض النمــو احمللــي مــن أكبــر األحــداث التــي تنطــوي
علــى مخاطــر بنســبة  ٪50تقريبــاً لــكل منهــا خــال عــام
 2019حســب مــا أفــاد بــه املجيبــون  .ومــع ذلــك  ،فــإن
اخلطــر مــن "ســيولة الســوق" يبــدو أنــه ينخفــض فــي عــام
 2020والعــام املقبــل وفــق إفــادات بعــض املجيبــن .كمــا
تعتبــر مخاطــر االنخفــاض فــي أســعار العقــارات الســكنية/
التجاريــة مــن أهــم نوعــن مــن املخاطــر بنســبة ٪45-40
وفــق إفــادات البنــوك املجيبــة علــى االســتبيان

may remain the same or decline in the current year as
well as in 2021. In case of liquidity and market risk,
the majority responded, the risk levels declined or
remained the same in 2019. The banks perception for
the current year and the year after revealed that the
risk levels for liquidity and market risk may decline or
remain the same.
The Survey further sought the banks to rank the key
global and macro-economic risks factors that have
impacted Qatar banking sector from a given set of
major vulnerabilities. The results are provided in the
following heat map. Among Global risks, ‘geopolitical
instability’ and risk from ‘regional tensions’ have been
considered as the major risk as opined by around 41%
of respondents in 2019. Risk from lower oil prices
also considered to be a major risk. Around 53% of
respondents reported vulnerabilities from lower oil
prices among the top 2 risk events. All other risk
events are considered to have comparatively lower
significance by the respondents.
Among the risk events provided for the domestic
macro-economic developments, reduction in market
liquidity and lower domestic growth are considered
to be the top 2 risk events by around 50% of the
respondents each during the year 2019. However,
risk from ‘market liquidity’ appears to be reducing in
2020 and the next year as opined by some of these
respondents. Risk from fall in residential/commercial
property prices also considered to be among the top
2 risks by around 40-45% of the banks who responded
to the survey.

وأظهــر املســح أيض ـاً تصــورات البنــوك ألحــداث املخاطــر
الرئيســية مــن مجموعــة معينــة مــن األحــداث املتعلقــة
باالئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية .وحســب
إفــادات البنــوك املجيبــة ،فــإن نحــو  ٪50إلــى  ٪60يعتبــرون
املخاطــر مــن مطوري/مقاولــي العقــارات متثــل اخلطــر
الرئيســي فــي قائمــة نقــاط الضعــف االئتمانيــة .وتعتبــر
جميــع املخاطــر األخــرى غيــر ذات صلــة كمــا أفــادت
البنــوك املجيبــة.

The survey also captured banks’ perception on
the major risk events from the given set of events
pertaining to credit, liquidity, market and operational
risks. 50% to 60% of the banks opined, they consider
risk from real estate developers/contractors as the
major risk from the given list of credit vulnerabilities.
All other risks are considered not much relevant as
reported by the respondent banks.

ومــن بــن املخاطــر التشــغيلية التــي مت اإلبــاغ عنهــا فــي
اســتطالع الــرأي العــام املاضــي فــإن "عالــم اإلنترنت" يعتبر
اخلطــر الرئيســي مــن قبــل أكثــر مــن  ٪80مــن املجيبــن .

Among Operational risk as reported in the last year’s
survey risk from “cyber world” is considered as the
major risk by more than 80% of the respondents.

فيمــا يتعلــق بالســيولة ومخاطــر الســوق  ،يختلــف رأي
البنــوك فــي اختيــار أكبــر املخاطــر .وأوضــح  %27مــن
البنــوك املجيبــة إن أكثــر نقــاط الضعــف حساســية هــي
املخاطــر املتعلقــة بســحب الودائــع غيــر املقيمــة وفيمــا يتعلق
مبخاطــر الســوق فــإن ربــع عــدد البنــوك يتوقــع أن تكــون
صدمــة أســعار الفائــدة فــي البلــدان الناميــة احلــدث األكثــر
خطــورة.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

As regards to liquidity and market risk, banks opinion
differ in choosing the top most risk. Increase in
vulnerability on account of on ‘deposit withdrawal
from non-residents’ is considered as the top most
vulnerability by around 27% of respondent banks. In
case of market risk just above one fourth of the banks
expect interest rate shock in the developed countries
as the top most risk event.
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Panel A : Global Risk

2019

2020

2021

 املخاطر العاملية:الفئة أ

Challenges to Global Outlook

حتديات التوقعات العاملية

Geopolitical Uncertainties

عدم اليقني اجليوسياسي

US/China Trade tensions
Lower Oil prices

التوترات التجارية بني الواليات املتحدة
والصني
انخفاض أسعار النفط

Brexit and related uncertainties

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي وما
يتصل بذلك

Escalation of Regional tensions

تصاعد التوترات اإلقليمية

Global Financial Market and Liquidity risk
Panel B: Macroeconomic Risk
Lower demand for consumption
Volatility in Domestic Equity Market
Risks from higher interest rate environment

السوق املالية العاملية ومخاطر السيولة

 املخاطر االقتصادية الكلية:الفئة ب
طلب أقل على االستهالك
تقلبات في سوق األسهم احمللي
املخاطر من معدالت فائدة أعلى

Reduction in Market Liquidity

تخفيض سيولة السوق

Lower Domestic Growth

انخفاض النمو احمللي

Fall in residential/commercial property prices
Credit Risk
Default from Real Estate developers/contractor
Default from households (Expatriates)
Default from households (Nationals)
Default from credit given to top borrowers
Default from credit given outside Qatar
Default on Credit Card payments
Defaults from credit to infrastructure sector
Liquidity Risk
Deposit withdrawal by retail depositors
Deposit withdrawal by wholesale depositors
Rollover risk in demand deposits

/ انخفاض أسعار العقارات السكنية
التجارية
مخاطر االئتمان
تخلف املطورون العقاريون واملقاولون عن
السداد
تخلف القطاع العائلي (املقيمني) عن
السداد
تخلف القطاع العائلي (القطريون) عن
السداد
تخلف كبار املقترضني عن السداد
تخلف املقترضني خارج قطر عن السداد
تخلف حملة بطاقات االئتمان عن السداد
تخلف قطاع البنية التحتية عن السداد
مخاطر السيولة
سحب الودائع من جانب صغار املودعني
سحب الودائع بواسطة كبار املودعني
مخاطر تدوير الودائع حتت الطلب

Liquidity dry-up in domestic inter-bank market

جفاف السيولة في سوق ما بني البنوك
احمللي

Reduced liquidity inflows from foreign inter-bank market

تراجع تدفقات السيولة من سوق ما بني
البنوك األجنبي

Deposit withdrawal from Non-resident Depositors

سحب الودائع من املودعني غير املقيمني
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Market Risk

2020

2021

مخاطر السوق
صدمة من سوق األسهم احمللي

Domestic equity market shock
Equity market shocks in other countries (MENA countries/ global)

صدمة في أسواق األسهم في دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا األخرى
صدمة معدل الفائدة احمللية

Domestic interest rate shock
Interest rate shocks in developed countries

صدمة أسعار الفائدة في الدول املتقدمة
مخاطر سعر الصرف

Exchange rate risk
Operational Risk

مخاطر التشغيل

Risk due to frauds

مخاطر االحتيال
مخاطر من عالم اإلنترنت

Risk from Cyber world
Risk from weaknesses in internal control systems

مخاطر من ضعف الرقابة الداخلية

Risk due to corporate governance issues

مخاطر من قضايا حوكمة الشركات

% of respondents ranked the risk among top 2
Above 80 60-80

81

40-60

20-40
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حتليل مخاطر االئتمان واختبارات الضغط

Credit Risk Analysis and Stress Test

انخفضــت مخاطــر االئتمــان عنــد قياســها مــن خــال مســتوى نســبة
القــروض غيــر املنتظمــة  ،وإن كانــت هامشــية كمــا لوحــظ فــي حتليل
مؤشــر االســتقرار املالــي ،إلــى جانــب االنخفــاض فــي القــروض
غيــر املنتظمــة ،حتســنت نســبة تغطيتهــا باملخصصــات ،ممــا زاد
مــن تخفيــف الضغــط علــى البنــوك فــي حالــة حــدوث خســارة مــن
القــروض غيــر املنتظمــة فــي نهايــة املطاف .وكان التحســن في نســبة
القــروض غيــر املنتظمــة واســع النطــاق .وانخفضــت هــذه النســبة
جلميــع القطاعــات االقتصاديــة باســتثناء االئتمــان املقــدم لغيــر
املقيمــن (جــدول  .)8-2وارتفــع صافــي القــروض غيــر املنتظمــة
مــن القطــاع غيــر املقيــم بنحــو  0.7فــي املائــة بينمــا تراجعــت حصــة
القــروض غيــر املنتظمــة مــن القطــاع اخلــاص احمللــي بنســبة 0.4
فــي املائــة.

The credit risk as measured through the level of nonperforming loan (NPL) ratio declined albeit marginally as
noted in the FSI analysis. Along with the decline in NPL,
coverage ratio has improved, which further eased the
stress on the banks in case of any eventual loss from the
non-performing loans. Improvement in NPL ratio was broad
based. The ratio declined for all the economic sectors
except from the credit provided to non-residents (Table 2-8).
NPL from the non-resident sector increased by around 0.7
percentage points while the share of NPL from domestic
private sector declined by 0.4 percentage points.

انخفضــت نســبة االنــزالق ،والتراكــم اجلديــد للقــروض غير املنتظمة
خــال العــام مــن االئتمــان املنجــز فــي بدايــة العــام إلــى ٪0.12
مقارنــة بنحــو  ٪0.37التــي مت اإلبــاغ عنهــا فــي  .2018ومــن حيــث
القيمــة االســمية ،منــت القــروض غيــر املنتظمــة بوتيــرة أبطــأ عنــد
 ٪6.3مــن العــام املاضــي ( .)٪23.2وبشــكل عــام ،انخفــض مــدى
الضغــط الناجــم عــن مخاطــر االئتمــان بســبب التحســينات فــي
جــودة املوجــودات ،وزيــادة تغطيــة القــروض غيــر املنتظمــة.

The slippage ratio, fresh accretion to NPLs during the year
from the performing credit at the beginning of the year,
considerably reduced to 0.12% as compared to 0.37%
reported in 2018. In nominal terms, NPL grew at a slower
pace at 6.3% from the last year (23.2%). Overall the extent
of stress from credit risk declined due to improvements in
asset quality and increase in coverage of delinquent loans.

Table 2-9: Non-Performing Loan -Economic Sector

جدول  :9-2القروض غير املنتظمة -حسب القطاعات االقتصادية
القطاع

Sector

2019

2018

2017

القطاع العام

0.0

0.0

0.0

Public sector

القطاع اخلاص

2.5

2.9

2.6

Private Sector

الشركات

1.7

1.9

1.9

Corporate

األفراد

4.4

4.7

3.9

Individual

عبر احلدود

2.9

2.2

1.9

Cross-Border

ومــن أجــل تقييــم تأثيــر املخاطــر احملتملــة بســبب الضغــط علــى
املراكــز املاليــة لقطــاع الشــركات والقتطــاع العائلــي ،فقــد مت إجــراء
ســيناريوهات ضغــط علــى احملفظــة االئتمانيــة للقطــاع املصرفــي
بافتــراض مســتويات عاليــة مــن القــروض غيــر املنتظمــة مــن
القطــاع اخلــاص .وافترضنــا ســيناريوهات ضغــط علــى ائتمــان
قطــاع االســتهالك مبعــدل أعلــى ألن قطــاع األفــراد يحتفــظ بأكثــر
مــن نصــف إجمالــي القــروض غيــر املنتظمــة .ويفتــرض وجــود
حالــة ضغــط معتــدل جلميــع القطاعــات األخــرى باســتثناء القطــاع
العــام . 9وأظهــرت نتائــج اختبــارات الضغــط أن نســبة كفايــة رأس
املــال للبنــوك تتراجــع مــا بــن  3.5إلــى  6.2نقطــة مئويــة .وحتتــاج
بعــض البنــوك بشــكل فــردي إلــى زيــادة مســتوى رأس املــال لديهــا
لتلبيــة احلــد األدنــى املطلــوب مــن متطلبــات كفايــة رأس املــال.

In order to assess the impact of probable risk due to stress
on corporate and household sector balances sheet, we have
stressed the banking sector’s credit portfolio by assuming
high NPLs levels from the private sector. We assumed stress
on consumption sector credit at higher rate since Individual
sector holds more than half of the total NPLs. A moderate
stress condition is assumed for all other sectors except the
public sector9 . The stress test results showed that the
capital ratios of the banks decline anywhere between 3.5
to 6.2 percentage points. Individually some of the banks
need to augment their capital level to meet the prescribed
minimum level of capital requirements.

 9يفترض إن نسبة القروض غير املنتظمة لقطاع االستهالك تبلغ  ،%15ولقطاعي العقارات واملقاولون
 ،%10ولباقي القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع العام %5

9
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NPLs for consumption sector assumed at 15%, 10% for real estate and contractors, and all other economic sectors 5% each except for Public Sector
where no NPLs is assumed
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ومــن أجــل فحــص حــدود نســبة القــروض غيــر املنتظمــة التــي ميكــن
أن يتحملهــا القطــاع املصرفــي دون التأثيــر ســلباً علــى نســب كفايــة
رأس مالــه إلــى مــا دون احلــد األدنــى ،يتــم إجــراء حتليــل "الضغــط
علــى التعــادل"( 10شــكل .)25-2

In order to examine the threshold limits of NPLs the banking
sector can withstand without adversely impinging on its
capital ratios below the threshold minimum, we conduct a
“stress to break-even” analysis 10 (Chart 2-25).

Chart 2-25: Credit Risk - Stress to Break Even

شكل  :٢٥-2مخاطر االئتمان-االجهاد لنقطة التعادل
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ويقتــرح التحليــل ،إنــه باعتبــار احلــد األدنــى لنســبة كفايــة رأس
املــال التــي يجــب أن حتتفــظ بهــا البنــوك 11و %12.5؛ فإنــه
يفتــرض أن تتحــول نســبة  %11علــى األقــل مــن القــروض املنتظمــة
جلميــع القطاعــات باســتثناء القطــاع العــام إلــى قــروض متعثــرة
فــي ديســمبر  2019حتــى تخــل البنــوك مبتطلبــات احلــد األدنــى
لنســبة كفايــة رأس املــال.

The analysis suggest, considering 12.5% as
the benchmark minimum CRAR required to be
maintained by the banks11 , at least 11% of the
performing loans of all the sectors excluding the
public sector as at December 2019 has to turn
non performing so that the CRAR requirement
breach the required minimum.

وبالتالــي  ،تشــير اختبــارات الضغــط االئتمانــي ،إنــه علــى الرغــم
مــن إمكانيــة حتديــد آثــار املخاطــر علــى مســتوى البنــك الفــردي،
بشــكل عــام ،فــإن القطــاع املصرفــي فــي وضــع مريــح بســبب توفــر
رأس املــال الكافــي.

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

 10ال تتدخل فروع البنوك األجنبية ضمن اختبارات الضغط
 11إن احلد األدنى املطلوب من البنوك لنسبة كفاية رأس املال يختلف بني البنوك آخذين بعني اإلعتبار
متطلبات رأس املال للبنوك ذات التأثير الهام على النظام واإلجراءات الداخلية واإلشرافية اتقييم
كفاية رأس املال
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10  Foreign banks branches are not considered for stress testing
11 Minimum CRAR required to be maintained by the banks varies across banks
taking in to account capital requirements for DSIB and ICAAP
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مخاطر السيولة واختبار الضغط

Liquidity Risk and Stress Test

بقيــت مؤشــرات الســيولة ، 12علــى الرغــم مــن أنهــا معتدلــة
فــي نهايــة العــام ،فــي وضــع مريــح (جــدول  .)10-2وانخفضــت
الســيولة الواســعة التــي حتســنت فــي الربــع الثانــي والثالــث
فــي نهايــة ديســمبر  .2019وعلــى الرغــم مــن اعتــدال الســيولة
الواســعة والســيولة الضيقــة ،فــإن نســبة املوجــودات الســائلة إلــى
إجمالــي املوجــودات واملوجــودات الســائلة إلــى املطلوبــات الســائلة
تظهــر حتســناً خــال العــام كمــا نوقــش ســابقاً .إن الســيولة
متوســطة األجــل قــد زادت خــال العــام احلالــي وهــي التــي تقيس
مــدى تغطيــة املوجــودات قصيــرة إلــى متوســطة األجــل املطلوبــات
قصيــرة إلــى متوســطة األجــل .ومــع ذلــك ،ومــع انخفــاض الودائــع
احملليــة ،زادت نســبة القــروض إلــى الودائــع خــال العــام ممــا
تطلــب مــن البنــوك االقتــراض مــن مصــادر خارجيــة .وبشــكل
عــام ،تشــير مقاييــس مختلفــة ملخاطــر الســيولة إلــى أن أي زيــادة
معقولــة فــي قابليــة االنكشــاف للســيولة تقــع ضمــن احلــدود التــي
ميكــن الســيطرة عليهــا.

Liquidity indicators13 , though moderated towards the end
of the year remained at comfortable position (Table 2-10).
The broad liquidity which improved in the second and third
quarter declined at end December 2019. Though the broad
liquidity and narrow liquidity moderated, liquid assets
to total assets and liquid assets to liquid liability showed
improvement during the year as discussed earlier. The
medium term liquidity, which is a measure of coverage of
short to medium term asset side liquidity available to short
to medium term liability side liquidity, increased through
the course of the current year. However, with the decline
in domestic deposit, loan to deposit ratio increased during
the year necessitating banks to borrow from external
sources. Over all, various measures of liquidity risk indicate
that, any plausible increase in vulnerability to liquidity is
within the controllable limits.

Table 2-10: Liquidity Indicators

جدول  :10-2مؤشرات السيولة

Dec-19

Sep-19

Jun-19

Mar-19

Dec-18

ديسمبر١٩-

سبتمبر١٩-

يونيو١٩-

مارس١٩-

ديسمبر18-

السيولة الواسعة

14.9

15.5

15.7

15.1

15.4

Broad liquidity

السيولة الضيقة

4.4

4.5

5.3

5.1

5.4

Narrow Liquidity

السيولة متوسطة األجل

52.5

45.1

48.7

54.4

49.9

Medium term Liquidity

القروض إلى الودائع

122.4

119.7

117.7

114.2

116.1

Loan to Deposit

وكمــا ورد فــي القســم الســابق ،علــى الرغــم مــن انخفــاض
الودائــع احملليــة بوتيــرة أبطــأ ( )٪0.1-مقارنــة بالعــام الســابق
( ،)٪6.5-فــإن الفجــوة بــن االئتمــان املمنــوح والودائــع احملليــة
زادت بالقيمــة االســمية .ويتــم ســد الفجــوة فــي مصــادر األمــوال
احملليــة مــن مصــادر أمــوال خارجيــة .13وخــال العامــن املاضيــن
 ،تتزايــد الفجــوة فــي األمــوال احملليــة بشــكل خطــي تقريبــاً
(شــكل  .)26-2ويقابــل هــذا النمــو اخلطــي فــي الفجــوة منــو
مماثــل فــي الصناديــق اخلارجيــة ،وبالتالــي زيــادة نقــاط الضعــف
مــن الصدمــات اخلارجيــة .ومــع ذلــك ،ومــن خــال زيــادة هيــكل
االســتحقاق لهــذه املطلوبــات اخلارجيــة ،يبــدو أن البنــوك قــد
خففــت مــن هــذه املخاطــر إلــى حــد مــا.

 12سيولة واسعة = إجمالي (نقد ،االحتياطي اإللزامي ،احتياطي آخر لدى املصرف وأذونات وسندات
اخلزينة)  /إجمالي املوجودات
السيولة الضيقة = إجمالي (النقد ،االحتياطي اإللزامي ،احتياطي آخر لدى املصرف)  /إجمالي
األصول
السيولة متوسطة األجل = املوجودات < 3أشهر  /املطلوبات < 3أشهر
القروض إلى الودائع = إجمالي القرض /إجمالي الودائع
 13تشمل الودائع غير املقيمة  ،وأوراق الدين ،واألموال من املؤسسات املالية األجنبية ،وصافي األموال
ما بني الفروع واإلدارات الرئيسية للبنوك
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As discussed in the earlier section, though
the domestic deposit declined at a slower
pace (-0.1%) as compared to last year (-6.5%),
the wedge between credit extended and the
domestic deposit increased in nominal terms.
The gap in domestic supply of fund is being
met by funds from external sources13. During
the last two years, the gap in domestic funds are
increasing almost linearly (Chart 2-26). This linear
growth in the wedge is met by a similar growth in
external funds, thereby increasing vulnerabilities
from externally shocks. However, by increasing
the maturity structure of these external liabilities,
banks appears to have mitigated such risk to a
certain extent.
12 Broad liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB and
T-Bills/Bonds)/Total assets
Narrow liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB)/
Total assets
Medium Term Liquidity = Assets< 3 months / Liability < 3 months
Loan to Deposit = Total Loan / Total Deposit
13  Include Non-resident deposit, debt securities, funds from foreign financial
institutions and net fund sourced from HO/branches
Financial Stability Review 2019
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)Chart 2-27: Distribution of External Source of Funds (percent share

شكل  :27-2توزيع املصادر اخلارجية لألموال( %للحصة)
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Dec-17

41.8

15.0

Chart 2-26: External Funding to Wedge in Credit to Local Deposit
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عــاوة علــى ذلــك  ،حتتفــظ جميــع البنــوك بنســبة تغطيــة
الســيولة أعلــى مــن  ٪100خــال العــام ،ممــا يوفــر وســادة
للقطــاع املصرفــي فــي حالــة حــدوث أي زيــادة فــي الضغــط
النــاجت عــن ســحب الســيولة .وارتفعــت حصــة صافــي األمــوال
مــن املراكــز الرئيســية/الفروع التــي كانــت مســتقرة فــي الغالــب
خــال العــام (شــكل  .)27-2وانخفضــت حصــة األمــوال مــن
غيــر املقيمــن واألمــوال مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة التــي
هــي فــي الغالــب قصيــرة األجــل بطبيعتهــا خــال العــام.

Moreover, all the banks are maintaining Liquidity
Coverage Ratio (LCR) above 100% during the year
which provides a cushion for the banking sector in
case of any increase in stress from liquidity withdrawal.
The share of net funds from HO/branches which are
mostly stable have increased during the year (Chart
2-27). Share of funds from non-residents and funds
from foreign financial institutions which are mostly
short-term in nature have declined during the year.

وتوفــر فجــوة متويــل العميــل 14مؤشــراً حتوطيــاً عامــاً آخــر
للضعــف مــن مخاطــر التمويــل .ففجــوة التمويــل الســلبية فــي
الفتــرة الزمنيــة قصيــرة األجــل ،تشــير إلــى مخاطــر منخفضــة
أو معدومــة (جــدول  .)11-2وحتســنت نســبة فجــوة التمويــل
فــي املجموعــة الزمنيــة القصيــرة إلــى املتوســطة األجــل ممــا
يشــير إلــى قيــام البنــوك بإطالــة هيــكل اســتحقاق الودائــع.
وظلــت فجــوة التمويــل فــي املجموعــة الزمنيــة طويلــة األجــل،
"فــوق عامــن" إيجابيــة إلــى حــد مــا بنفــس املقــدار الــذي لوحــظ
فــي العــام الســابق .وتشــير بيانــات فجــوة التمويــل املواتيــة إلــى
حتســن هيــكل اســتحقاق التمويــل ممــا يــؤدي إلــى تقليــل نقــاط
الضعــف مــن الســيولة الهيكليــة.

The customer-funding gap14 provides another macro
prudential indicator of vulnerability from funding risk.
The negative funding gap in the in the time buckets,
indicating low or zero risk (Table 2-11). The funding
gap ratio improved in the short to medium term
time bucket indicating banks lengthening its deposit
maturity structure. The funding gap in long –term
time bucket, “above 2 years’ remained positive at
more or less the same magnitude as observed in the
last year. The favorable funding gap data indicates
improved funding maturity structure leading to
reduced vulnerabilities from structural liquidity.

ولتقييــم أثــر مخاطــر ســحوبات املودعــن فــي جميــع القطاعــات
االقتصاديــة إلــى جانــب مخاطــر جتديــد آجــال االســتحقاق مــن
املؤسســات املاليــة األجنبيــة ،فقــد مت إجــراء اختبــار ضغــط على
جانــب املطلوبــات مــن امليزانيــة العموميــة للقطــاع املصرفــي.
وتختلــف االفتراضــات حــول وزن الســحب عبــر مســتوى
االســتحقاق حيــث يكــون أجــل االســتحقاق املنخفــض ذو وزن
مخاطــر أعلــى . 15وتشــير نتائــج اختبــار الضغــط إلــى أن جميــع
البنــوك لديهــا مــا يكفــي مــن الســيولة املتاحــة لتحمــل املخاطــر.
وحتتــاج أغلبيــة البنــوك إلــى اســتخدام  ٪15إلــى  ٪50فقــط
مــن أذون اخلزانة/الســندات اخلاصــة بهــا لتغطيــة عمليــات
الســحب هــذه ،نظــراً ألن املوجــودات الســائلة اخلارجيــة يتــم
اســتخدامها بــوزن .٪50

To assess the impact of withdrawal risk from the
depositors across all the economic sectors along with
roll over risk from foreign financial institutions, we
have stressed the liability side of balance sheet of the
banking sector. Assumptions on withdrawal weight
vary across the maturity level where lower maturity
bucket having higher risk weight15 . The stress results
indicate that; all the banks have sufficient cushion of
liquidity available to withstand the risk. The majority
of the banks needs to use only 15% to 50% of their
T-bills/bonds to cover such withdrawals, given that
external liquid assets are utilized with a haircut of
50%.

( 14االئتمان  -الودائع) *  / 100االئتمان
 15القطاع العام  ،٪ 10 - ٪ 2 -قطاع الشركات اخلاصة  -من  ٪ 5إلى  ،٪ 20القطاع اخلاص  -من 5
 ٪إلى  ،٪ 25املؤسسات املالية غير املصرفية  ٪50-٪5املؤسسات املالية األجنبية  ،٪25-بن البنوك
احمللية ٪50-

2019 ‹ÉŸG QGô≤à°S’G ôjô≤J

14 (Credit-deposit)*100/credit
15 Public sector- 2%- 10%, Private corporate sector - 5% to 20%, Private
individual – 5% to 25%, non-bank financial institutions 5%- 50%, FFI - 25%,
Domestic interbank – 50%
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)Table 2-11: Quarterly Funding Gap (Percent to Customer Lending

جدول  :11-2الفجوة التمويلية الفصلية ( %من إقراض العمالء)
Dec-19
ديسمبر19-

Sep-19
سبتمبر19-

Jun-19
يونيو19-

Mar-19
مارس 19-

Dec-18
ديسمبر18-

السحب على املكشوف

-126.9

-260.5

-179.5

-132.0

-130.6

Overdraft

أقل من شهر

-79.8

-97.7

-168.0

-230.9

-286.7

<1 Month

 3-1شهور

-114.5

-142.4

-122.0

-108.8

-147.7

1 to 3 Months

 6-3شهور

-40.9

-50.8

-90.1

-85.8

-11.9

3 to 6 Months

 12-6شهر

-154.2

-127.4

-132.4

-225.6

-96.1

6 to 12 Months

 2-1سنة

-284.6

-273.1

-204.1

-124.4

-131.3

1 to 2 Years

90.0

90.2

89.4

89.2

90.4

أكثر من  2سنة

Above 2 year

مخاطر معدل الفائدة

Interest Rate Risk

بعــد عكــس موقــف السياســة مــن قبــل بنــك االحتياطــي
الفدرالــي األمريكــي ،قــام مصــرف قطــر املركــزي أيضــاً
بتخفيــض أســعار الفائــدة علــى اإليــداع واإلقــراض ولكــن
بحجــم متفــاوت .ووفقــاً لذلــك ،انخفــض معــدل فائــدة
اإليــداع فــي ســوق النقــد القطــري مبقــدار  50نقطة أســاس
فــي شــريحتني ،وانخفــض معــدل فائــدة إقــراض الســوق
النقــدي مبقــدار  75نقطــة أســاس فــي ثــاث شــرائح خــال
عــام  .2019ممــا يعكــس هــذه االنخفاضــات فــي معــدالت
السياســة خــال النصــف الثانــي مــن العام ،ومتوســط معدل
الفائــدة علــى الودائــع فــي القطــاع املصرفــي ،ومعــدالت
الفائــدة علــى اإلقــراض ،انخفــض نحــو الربــع األخيــر
مــن العــام .وظــل ســعر الفائــدة علــى الودائــع االدخاريــة
ثابتــاً إلــى حــد مــا فــي نطــاق مــن  ٪25إلــى  ٪40بينمــا
انخفــض علــى الودائــع بحوالــي  45نقطــة أســاس إلــى 95
نقطــة أســاس فــي اآلجــال املتوســطة ( 3أشــهر و  6أشــهر)
(شــكل  .)28-2فــي الوقــت نفســه ،انخفــض ســعر الفائــدة
فــي فتــرة االســتحقاق "فــوق عــام واحــد" التــي زادت فــي
النصــف األول مــن العــام بعــد ذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا
هامشــية .وفــي حالــة اإلقــراض ،انخفــض اســتحقاق "2
إلــى  3ســنوات" بحوالــي  90نقطــة أســاس بينمــا انخفــض
"فــوق ثــاث ســنوات" بشــكل هامشــي فقــط مبقــدار 15
نقطــة أســاس .وعلــى املــدى القصيــر ،انخفضــت املعــدالت
بنحــو  25نقطــة أســاس (شــكل .)29-2
Chart 2-29: Movements in Interest Rate on Credit

شكل  :٢٩-2التحركات في سعر فائدة االقتراض

Following the reversal of policy stance by US Fed
Reserve, QCB also reduced its deposit and lending
rates but with varying magnitude. Accordingly, the
)QMR deposit rate declined by 50 bps (base points
in two tranches and QMR lending rate is declined
by 75 bps in three tranches during 2019. Reflecting
these decline in policy rates during the second half
of the year, the banking sector’s average deposits
rate and lending rates declined towards the last
quarter of the year. The interest rate on savings
deposits remained more or less stable in the range
of .25% to .40% while deposits declined by around
45 bps to 95 bps in the medium–term buckets (3
months and 6 months) (Chart 2-28). At the same
time, interest rate in the ‘above 1 year’ maturity
which increased in the first half of the year declined
thereafter though marginally. In the case of lending,
‘2 to 3 year’ maturity declined by around 90 bps
while ‘above three years’ declined only marginally
by 15 bps. In the short end, the rates declined by
around 25 bps (Chart 2-29).

Chart 2-28: Movements in Deposit Rate

شكل  :٢٨-2التحركات في سعر فائدة اإليداع
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علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل ســعر الودائــع احملليــة
فــي النصــف الثانــي مــن العــام ،فقــد ارتفــع متوســط تكلفــة
الودائــع ،ويرجــع ذلــك جزئيـاً إلــى ارتفــاع الودائــع مــن غيــر
املقيمــن (جــدول  .)11-2ومــع ذلــك ،ارتفــع متوســط العائد
علــى االئتمــان أيض ـاً بدرجــة أعلــى قلي ـ ً
ا ممــا تــرك زيــادة
فــي الهامــش مبقــدار ســبعة نقــاط أســاس.

Though the domestic deposits rate declined in the
second half of the year, the average cost of deposits
has increased, partially due to the higher deposits
from Non-residents (Table 2-11). However, the
average return on credit also increased at a slightly
higher magnitude leaving an increase in the spread
by 7 bps.

)Table 2-12: Spread on Customer Interest Rate (Percent

جدول  :12-2مدى سعر فائدة العميل (نسبة مئوية)

السنة

Spread (percent
)points

المدى

)Return on Credit (%

العائد على اإلئتمان

)Cost of Deposit (%

تكلفة الودائع

Year

2017

2.346

4.13

1.78

2017

2018

2.368

4.61

2.25

2018

2019

2.435

4.85

2.42

2019

التغير في نقاط األساس

Change in percent points

18-2017

0.022

0.487

0.465

2017-18

19-2018

0.067

0.238

0.172

2018-19

نظــراً ألن البنــوك لديهــا فجــوة متويــل ســلبية فــي األجــل
القصيــر مــن ســلم االســتحقاق ،فمــن املتوقــع أن يكــون
النخفــاض ســعر الفائــدة تأثيــر إيجابي على الربحية بســبب
إعــادة تســعير املطلوبــات بشــكل أســرع مقارنــة باملوجــودات
فــي حالــة التحــول املــوازي الــذي تتبنــاه البنــوك .وبالتالــي،
فــإن التغييــر اإليجابــي فــي الهامــش ســيضمن منــو صافــي
دخــل الفوائــد وبالتالــي الربحيــة فــي هــذا الســيناريو.

Since banks have negative funding gap at shorter
end of the maturity ladder, a decline in interest rate
expected to have a positive impact on profitability
due to the faster repricing of liabilities as compared
to assets in case of a parallel shift adopted by the
banks. Accordingly, a positive change in spread will
ensure the net interest income to grow and thereby
ensure profitability in this scenario.

ومــع ذلــك  ،نظــراً الرتفــاع نســبة القــروض إلــى الودائــع
ومتطلبــات القطــاع املصرفــي لتحســن حصــة املــوارد
املســتقرة فــي مزيــج التمويــل ،فقــد حتفــز البنــوك العمــاء
علــى حتســن قاعــدة الودائــع احملليــة علــى املــدى الطويــل.
وهــذا بــدوره قــد يضغــط علــى فــارق الفائــدة ،مــع مــا
يرتبــط بذلــك مــن تأثيــر علــى الربحيــة .ومــن أجــل دراســة
تأثيــر احلركــة الســلبية فــي أســعار الفائــدة  ،مت إجــراء
اختبــار ضغــط األربــاح املعرضــة للخطــر ،16ولزيــادة قدرهــا
 100نقطــة أســاس فــي أســعار الفائــدة ،علــى املســتوى
اإلجمالــي ،وجــد أن صافــي دخــل الفوائــد للبنــوك قــد
انخفــض مبقــدار  2.8مليــار ريــال قطــري.

Nonetheless, given the high loan-to-deposit ratio
and the banking sector’s requirements to improve
the share of stable resources in its funding mix,
banks might incentivize customers to improve their
domestic deposits base in the long run. This, in turn,
might squeeze the interest spread, with an associated
impact on profitability. In order to examine the impact
of an adverse movement in interest rates, Earnings
at Risk (EAR) exercise has been conducted16 . For a
100 bps increase in interest rates, at the aggregate
level, net interest income (NII) of banks was found to
decline by QR 2.8 billion.

 16األرباح املعرضة للمخاطر ،والتي توفر رؤية قصيرة األجل (عادة ما تصل إلى  1سنة) ملخاطر سعر
الفائدة ،تقيس مدى تغير صافي الدخل في حالة حدوث تغير معاكس في أسعار الفائدة

16 Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually up to 1 year) view
of interest rate risk, measures the extent by which net income might change in
the event of an adverse change in interest rates.
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مخاطر السوق

Market Risk

زادت ااملوجــودات االســتثمارية التــي تدعــم البنــوك لكســب
دخــل مســتقر بشــكل ملحــوظ .وفــي عــام  ،2019منــت
املوجــودات االســتثمارية بنســبة  .٪8.5وكانــت معظــم الزيــادة
فــي النصــف الثانــي مــن العــام (شــكل  .)29-2وبالنظــر
إلــى حقيقــة أن أكثــر مــن  ٪60مــن املوجــودات االســتثمارية
موجــودة فــي الســندات احلكوميــة وأذون اخلزانــة ،فــإن
مخاطــر الســوق مــن احملفظــة االســتثمارية محــدودة .وعلــى
الرغــم مــن زيــادة املوجــودات االســتثمارية بشــكل كبيــر ،إال أن
االســتثمارات قصيــرة األجــل األكثــر عرضــة ملخاطــر الســوق
انخفضــت بشــكل كبيــر ( ،)٪42.1ممــا قلــل مــن مخاطــر
الســوق .ومــن بــن االســتثمارات قصيــرة األجــل ،ارتفعــت
املوجــودات االســتثمارية للقطــاع املصرفــي فــي األســهم بنحــو
 .٪9.4ومــع ذلــك ،فــإن هــذه االســتثمارات ال تغطــي ســوى
 ٪17.2مــن إجمالــي االســتثمارات قصيــرة األجــل (شــكل
.)30-2

The investments assets which support the banks to
earn stable income were increased considerably. In
2019, the investment assets grew by 8.5%. Most of
the increase was towards the second half of the year
(Chart 2-29). Given the fact that more than 60% of
the investment assets are in Government bond/Tbills, market risk from investment portfolio is limited.
Though investment assets increased considerably,
short-term investments which are more prone
to market risk declined heavily (42.1%), thereby
reducing the extent of market risk. Among shortterm investments, banking sector’s investment assets
in shares increased by around 9.4%. However, such
investments cover only 17.2% of the total short-term
investments (Chart 2-30).

وفــي ســياق ذلــك ،وجــد أنــه فــي حالــة ظــروف الضغــط
املفتــرض بتراجــع األســعار بنســبة  ٪75فــي ســوق األســهم
فــإن ذلــك لــه تأثيــر مباشــر ضئيــل علــى الوضــع الرأســمالي
للبنــوك احملليــة (يتراجــع انخفــاض معــدل الفائــدة علــى
الربــح مــن  ٪0.01إلــى .)٪0.24

Contextually, an assumed stress of 75% decline in
the equity market is found to have a negligible direct
)impact (decline of CRAR ranges from 0.01% - 0.24%
on the capital position of domestic banks.

Chart 2-31 : Equity Market Investment to Short-Term Investment

شكل  :31-2االستثمار في سوق األسهم الى االستثمار على املدى القصير
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يؤثــر تقلــب أســعار الصــرف أيضــاً علــى ربحيــة البنــوك
فــي حالــة وجــود موقــف ســلبي لــدى البنــوك فــي هيــكل
املوجــودات واملطلوبــات اخلاصــة بهــا .وارتفعــت موجــودات
القطــاع املصرفــي بالعملــة األجنبيــة خــال العــام بنســبة
 ٪25.3فــي حــن ارتفعــت املطلوبــات بالعملــة األجنبيــة
بشــكل هامشــي بنســبة  .٪1.5وعليــه ،فقــد انخفــض عــدم
تطابــق املوجــودات واملطلوبــات بالعملــة األجنبيــة إلــى حــد
كبيــر .ويزيــد ارتفــاع املطلوبــات بالعملــة األجنبيــة مــن
مخاطــر الســوق فــي حالــة تراجــع ســعر صــرف الريــال
القطــري مقابــل العمــات األخــرى .ومــع ذلــك ،فــإن معظــم
موجــودات ومطلوبــات القطــاع املصرفــي بالعملــة األجنبيــة
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شكل  :30-2احلركات الشهرية في استثمارات القطاع املصرفي
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Chart 2-30: Monthly Movements in Banking Sector Investments

Investments
)share of short-term investments (Right Scale

The exchange rate fluctuation can also impact
the profitability of the banks in case the banks
have adverse position in their FC asset-liability
structure. During the year the banking sector assets
in Foreign currency increased by 25.3% while FC
liabilities increased marginally by 1.5%. Accordingly,
the asset-liability mismatch in Foreign currency
have considerably reduced. Higher liability in FC
increases the market risk in case of depreciation of
QR against other currencies. However, most of the
banking sector's assets and liabilities in FC are in
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هــي بالــدوالر األمريكــي ،وبالنظــر إلــى ربــط الريــال
بالــدوالر ،فــإن التعــرض ملخاطــر الســوق مــن تقلبــات أســعار
الصــرف محــدود.
وســجل القطــاع املصرفــي فجــوة إيجابيــة فــي املوجــودات
واملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة للعمــات األخــرى بخــاف
الــدوالر األمريكــي ،وســيكون ارتفــاع الــدوالر مقابــل
العمــات األخــرى ســلبياً بالنســبة للقطــاع املصرفــي فــي
حــن أن العكــس فــي انخفــاض ســعر صــرف الــدوالر .ومــع
ذلــك ،فــإن التأثيــر ضئيــل حتــى فــي ســيناريو الضغــط
املفتــرض املرتفــع.

املخاطر العابرة للحدود

USD, and given the Dollar peg, exposure to market
risk from exchange rate volatility is limited.
Banking sector recorded positive gap in the foreign
currency assets and liabilities for currency other
than USD, an appreciation of dollar against other
currencies will be negative for the banking sector
while the reverse for a depreciation. However, the
impact is minimal even at a higher assumed stress
scenario.

Cross-Border Risk

كمــا نوقــش فــي القســم الســابق ،انخفضــت املوجــودات عبر
احلــدود للقطــاع املصرفــي بشــكل طفيــف خــال العــام.
ومــع ذلــك زادت املطلوبــات عبــر احلــدود بشــكل ملحــوظ.
وبقــت مكونــات املوجــودات عبــر احلــدود أكثــر أو أقــل
عنــد نفــس املســتوى الــذي لوحــظ فــي العــام املاضــي .ومــع
ذلــك ،انخفــض التركيــز علــى منطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي بزيــادة موازيــة للمنطقــة األوروبيــة فــي العمليــات.
والتركيــز العالــي ملنطقــة معينــة يزيــد مــن املخاطــر اخلاصــة
باملنطقــة .ومت إصــدار ســقوف رقابيــة للحــدود القصــوى
للتعــرض ملخاطــر الــدول بشــكل جيــد للتخفيــف مــن أي
نقــاط ضعــف مــن هــذا التعــرض.

As discussed in the previous section, cross-border
assets of the banking sector declined marginally
during the year. However cross-border liabilities
increased significantly. The composition of crossborder asset remained more or less at the same level
as observed in the last year. Through concentration
to GCC region reduced a parallel increase to
European region is observed. Higher concentration
to particular region increases region specific risk.
Existance macro prudential regulatory limits on
country risk exposure is well equipped to mitigate
any vulnerabilities from such exposure.

وكمــا نوقــش مــن قبــل ،زادت جميــع مكونــات املطلوبــات
عبــر احلــدود زيــادة كبيــرة خــال العــام .إن ارتفــاع النمــو
فــي املطلوبــات يزيــد مــن مخاطــر هــروب األمــوال فــي
حالــة حــدوث أي صدمــات غيــر متوقعــة مــن عوامــل
خارجيــة .ويظهــر التوزيــع حســب للمنطقــة ،إن الزيــادة
فــي االلتزامــات عبــر احلــدود كانــت فــي الغالــب واســعة
النطــاق .وباســتثناء منطقــة أمريــكا الشــمالية؛ فقــد ســجلت
جميــع املناطــق منــواً كبيــراً .ويبــدو أن القطــاع املصرفــي قــد
زاد مــن تنويــع التزاماتــه املمولــة جغرافي ـاً وبالتالــي تقليــل
مخاطــر الســحب اخلاصــة بــكل دولة/منطقــة.

As discussed earlier, all the components of crossborder liability increased substantially during the
year. Higher growth in liabilities increases risk of
capital flight in case of any unexpected shocks from
external factors. Region wise distribution shows,
the increase in cross border liabilities was mostly
broad based. Except of N. American region all the
region recorded significant growth. The banking
sector appears to have further diversified its funded
liabilities geographically, thereby reducing country/
region specific withdrawal risk.

فــي هــذا الســياق ،فــإن أي ضيــق فــي ســوق مــا بــن البنــوك
األجنبيــة ينشــأ عــن عــدم اليقــن اخلارجــي مبــا فــي ذلــك
وبــاء كوفيــد  19قــد يؤثــر ســلباً على وضع الســيولة بالدوالر
محلي ـاً باإلضافــة إلــى الربحيــة .وللتخفيــف مــن املخاطــر
الناجمــة عــن نقــاط الضعــف هــذه يحتــاج القطــاع املصرفــي
إلــى تصميــم اســتراتيجيات متويــل مبتكــرة جلــذب ودائــع
محليــة أعلــى .ويُظهــر اختبــار الضغــط لتقييــم قــدرة البنوك
علــى متويــل أي مخاطــر ســحب مــن الودائــع عبــر احلــدود
أن البنــوك لديهــا مســتوى أعلــى مــن نقطــة التعــادل .وعلــى
وجــه التحديــد ،فــإن أول بنــك يحــدث لديــه عجــز ســيولة
بالعملــة األجنبيــة يكــون فقــط عندمــا يتــم ســحب الودائــع
عبــر احلــدود مبعــدل فــوق .٪37

In this context, any tightness in the foreign
interbank market arise from external uncertainties
including the covid-19 epidemic may negatively
impact the domestic dollar liquidity position as
well as profitability. To mitigate the risk from these
vulnerabilities the banking sector needs to design
innovative funding strategies to attract higher
domestic deposits. Stress test conducted to assess
banks’ ability to fund any withdrawal risk from cross
–border deposits shows that banks have higher level
breakeven point. To be specific, the first bank to
fall short of FC liquidity only when the cross border
deposits withdrawal at rate above 37%.
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مخاطر الترابط

Interconnectedness Risk

ينعكــس الترابــط بــن القطــاع املصرفــي فــي الغالــب مــن
خــال أنشــطته فــي الســوق احملليــة بــن البنــوك .ويعكــس
الســوق النشــط عمــق تطــور الســوق ،فــي حــن أنــه يــؤدي
إلــى نقــاط ضعــف إذا كان واحــد أو أكثــر مــن املشــاركني فــي
الســوق مرتفع ـاً مقارنــة باآلخريــن.

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

وانخفــض متوســط حجــم النشــاط بــن البنــوك لليلــة
واحــدة خــال  2019إلــى  1.36مليــار ريــال مــن 1.86
مليــار ريــال فــي  .2018وأدت التحســينات فــي ســيولة
القطــاع املصرفــي وانتعــاش األمــوال غيــر املقيمــة إلــى
ســيولة وفيــرة فــي القطــاع املصرفــي .وقــد يكــون هــذا
أحــد أســباب انخفــاض النشــاط الداخلــي بــن البنــوك
خــال العــام .كمــا أظهــر متوســط عــدد معامــات الســوق
بــن البنــوك لليلــة واحــدة بعــض االنخفــاض خــال العــام.
ويبــدو أن الســوق بــن البنــوك كانــت متقلبــة خــال األســبوع
األخيــر واألســبوع األول مــن معظــم األشــهر و فــي األيــام
األخــرى كانــت فــي الغالــب هادئــة (شــكل .)30-2

The average volume of overnight Interbank activity
during 2019 reduced to QR 1.36 billion from QR
1.86 billion in 2018. Improvements in the banking
sector liquidity and rebound of non-resident funds,
resulted in ample liquidity in the banking sector.
This might have been one of the reasons for the
lower domestic interbank activity during the year.
The average number of overnight interbank market
transactions also showed some decline during the
year. The interbank market appears to be volatile
towards the last week and first week of most of
the months and other days it was mostly subdued
(Chart 2-30).

وباســتخدام البيانــات املتعلقــة مبتوســط االقتــراض
واإلقــراض بــن البنــوك فــي ســوق مــا بــن البنــوك احملليــة،
مت رســم خريطــة الترابــط بينهــا خــال عــام  .2019فــي
حالــة ســوء إدارة الســيولة مــن قبــل عــدد أقــل مــن البنــوك،
فــإن الترابــط العالــي بــن هــذه البنــوك فــي الســوق بــن
البنــوك قــد يشــكل بعــض نقــاط الضعــف .وبالتالــي ،يجــب
فحــص التطــورات فــي الترابــط والعمــق والتركيــز واحلجــم
لتحديــد املخاطــر ،إن وجــدت .ولفحــص عمــق الترابــط،
يتــم حتليــل طوبولوجيــا الشــبكة للســوق بــن البنــوك لليلــة
واحــدة (إطــار .)7-2

Using the data on average borrowing and lending
between the banks in the domestic interbank market,
we tried to map their interconnectedness during
2019. In the event of poor liquidity management
by a fewer banks higher interconnectedness of
these banks in the interbank market may pose
some vulnerabilities. Thus, developments in the
interconnectedness, the depth, concentration and
volume needs to be examined to identify the risk,
if any. To examine the depth of interconnectedness,
we analyze the network topologies of the overnight
interbank market (Box 2-7).
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Chart 2-32: Overnight Interbank Volume
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Box 2-7: Network Topology of Domestic
Interbank Market

 طوبولوجيــا شــبكة الســوق الداخليــة بــن:7-2 إطــار
البنــوك

The increase in volume and depth in interbank market enable
banks to manage their daily liquidity to optimize returns and
improve profitability. The transactions handled by the domestic
interbank market is comparatively low and there by limits the risk
from interconnectedness. However, at the times of stress, banks
depend heavily on the interbank market. For instance, during
the period end June to the first week of August 2019 the volume
in the domestic market increased. Given ample liquidity in the
banking sector, the average volume of transactions in number
as well as in value declined. Under normal circumstances, a high
interconnectedness in the network improves access to liquidity;
during a stressed situation however, the interconnectedness
can amplify shocks and engender sudden disruptions if not
monitored and managed well.

متكــن الزيــادة فــي احلجــم والعمــق فــي ســوق مــا بــن البنــوك
البنــوك مــن إدارة الســيولة اليوميــة لتحســن العوائــد وحتســن
 وتعتبــر املعامــات التــي يتــم التعامــل معهــا مــن.الربحيــة
خــال ســوق مــا بــن البنــوك احملليــة منخفضــة نســبياً وهنــاك
 تعتمــد البنــوك، ومــع ذلــك.حــدود للمخاطــر مــن الترابــط
. بشــكل كبيــر علــى ســوق مــا بــن البنــوك،فــي أوقــات التوتــر
وعلــى ســبيل املثــال خــال الفتــرة التــي تنتهــي فــي يونيــو إلــى
 زاد حجــم املعامــات فــي،2019 األســبوع األول مــن أغســطس
، ونظــراً للســيولة الوافــرة فــي القطــاع املصرفــي.الســوق احملليــة
.انخفــض متوســط حجــم املعامــات مــن حيــث العــدد والقيمــة
 يــؤدي الترابــط العالــي فــي الشــبكة،وفــي الظــروف العاديــة
 ميكــن أن،إلــى حتســن الوصــول إلــى الســيولة؛ ومــع ذلــك
يــؤدي الترابــط أثنــاء تضخيــم املوقــف إلــى تضخيــم الصدمــات
وإحــداث اضطرابــات مفاجئــة إذا لــم تتــم مراقبتهــا وإدارتهــا
.بشــكل جيــد

To examine this carefully, the interconnectedness of the
overnight market during 2019 was mapped. Following
well-defined measures of the network structure, we have
examined the topology of the domestic interbank structure
of the Qatari bank. After mapping the directed graph of the
network topology17 (Chart), the characteristics18 of the network
structure such as in-degree, out-degree are examined for the
domestic interbank market (Table).

 مت حتديــد الترابــط بــن الســوق لليلــة، ولفحــص هــذا بعنايــة
 باتبــاع مقاييــس محــددة بشــكل جيــد.2019 واحــدة خــال عــام
 ومت فحــص طوبولوجيــا الهيــكل الداخلــي بــن،لبنيــة الشــبكة
 وبعــد تخطيــط الرســم البيانــي املوجــه.البنــوك للبنــك القطــري
 بنيــة19 يتــم فحــص خصائــص،) (الشــكل17لطوبولوجيــا الشبكة
الشــبكة مثــل الدرجــة الداخليــة واخلارجيــة للســوق احملليــة بــن
.)البنــوك (اجلــدول

17 Refer 2011 FSR for detailed methodology.
18 In- degree - Number of exposure to an individual bank
Out-Degree – Number of liability of an individual bank
      Cluster coefficient- Clustering in networks measures how interconnected each node is
Eigenvector centrality - Measure of the importance of a node in a network. It assigns
relative score to all nodes in the network based on the principle that connections to
high-scoring nodes contribute more to the score of the node in question than equal
connections to low-scoring nodes.
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 ملزيد من التفصيل بشأن املنهجية2011  ميكن العودة إلى تقرير اإلستقرار املالي لعام17
 االنكشاف ملصرف فردي-  بالدرجة عدد18
 عدد املطلوبات عن بنك فردي- خارج درجة
 التج ّمع في الشبكات يقيس مدى الترابط بني كل عقدة- املعامل العنقودي
 يقوم بتخصيص النتيجة النسبية لكل العقد في الشبكة استنادًا إلى.قياس أهمية عقدة في الشبكة
مبدأ أن التوصيالت إلى النقاط ذات النقاط العالية تساهم بدرجة أكبر في درجة العقدة املعنية من
الروابط املتساوية مع العقد ذات النقاط املنخفضة
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The network map suggested that the interbank market diversified
during the year. Major lenders (Red balls) were few in number
while majority of the banks were moderate lenders and thereby
reducing the network risk. Borrowers with high stake (Red with
inward arrows) were also there but less in number. Accordingly,
there does not exist any concentration of borrowers. Lenders
appears to have distributed their exposure to many banks
thereby reducing the interconnectedness risk. Other significant
lender banks (Orange) have distributed their exposure across
many nodes implying that the risk is less concentrated. The
measures of characteristics of the network topology also
suggested the same. The distribution of in-degree as well as
out degree is normal in nature. On an average, banks have their
liabilities/exposures stemming from around 7 banks limiting the
contagion risk.

واقترحــت خريطــة الشــبكة تنــوع ســوق مــا بــن البنــوك خــال
) وكان عــدد املقرضــن الرئيســين (الكــرات احلمــراء.العــام
ً قلي ـ
،ا فــي حــن أن غالبيــة البنــوك كانــت مقرضــن معتدلــن
 وكان هنــاك مقترضــون ذو.وبالتالــي تقليــل مخاطــر الشــبكة
حصــة عاليــة (األحمــر مــع األســهم الداخليــة) ولكنهــم كانــوا
 يبــدو أن. ال يوجــد تركيــز للمقترضــن، وعليــه.ًأقــل عــددا
املقرضــن قامــوا بتوزيــع تعرضهــم للعديــد مــن البنــوك وبالتالــي
 وقامــت بنــوك إقــراض مهمــة أخــرى.تقليــل مخاطــر الترابــط
(برتقالــي) بتوزيــع انكشــافها عبــر العديــد مــن العقــد ممــا يعنــي
 كمــا اقترحــت مقاييــس خصائــص.ًأن اخلطــر أقــل تركيــزا
 إن توزيــع الدرجــات الداخلــة.طوبولوجيــا الشــبكة نفــس الشــيء
 لــدى، وفــي املتوســط.واخلارجيــة أمــر طبيعــي فــي طبيعتــه
تعرضاتهــا الناشــئة عــن حوالــي ســبعة بنــوك/البنــوك التزاماتها
.حتــد مــن مخاطــر العــدوى

Chart : Network map of Average Interbank Exposure- 2019
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Table: Characteristics of Interbank Network Topology

جدول :خصائص طوبولوجيا شبكة ما بني البنوك

بالدرجات الداخلة
بالدرجات اخلارجة
املركزية الذاتية
معامل التجميع

Median
الوسيط

Average
المتوسط

Maximum
الحد األقصى

Minimum
الحد األدنى

7.000

7.000

12.000

0.000

In-Degree

7.000

7.000

12.000

0.000

Out-Degree

0.075

0.071

0.098

0.041

Eigenvector Centrality

0.839

0.788

1.000

0.474

Clustering Coefficient

مالحظات ختامية

Concluding Remarks

ظــل القطــاع املصرفــي القطــري أكثــر مرونــة مقارنــة بالعــام
الســابق .وال تــزال جــودة املوجــودات مرتفعــة إلــى حــد مــا
بينمــا حتســنت تغطيــة املخصصــات لهــا لــدى معظــم البنــوك.
وحافظــت جميــع البنــوك احملليــة علــى احتياطيــات رأســمالية
كبيــرة باإلضافــة إلــى متطلبــات رأس املــال اإلضافيــة كهامــش
احلفــاظ علــى رأس املــال ،وهامــش البنــوك ذات األهميــة
النظاميــة وهامــش املتطلبــات الرقابيــة األخــرى .كمــا حتتفــظ
البنــوك باحتياطيــات مــن الســيولة مبــا فــي ذلــك االحتياطيــات
الفائضــة وودائــع ســوق النقــد القطــري .وبالتالــي ،يعتبــر القطــاع
املصرفــي معرضــاً ملخاطــر منخفضــة حيــث أن العديــد مــن
االحتياطيــات املوصــى بهــا والهوامــش اإلضافيــة لــرأس املــال
ســتم ّكن البنــوك مــن حتمــل الظــروف الصعبــة.

The Qatari banking sector continued to be more resilient
than in the previous year. Asset quality remain somewhat
elevated while provision coverage improved for most of
the banks. All the domestic banks have been maintaining
substantial capital buffers over and above additional
capital requirement which include capital conservation
buffer, D-SIB buffer and ICAAP buffer. Banks are also
maintained liquidity buffers including excess reserves and
QMR deposits. Thus, the banking sector is considered to
be at low risk as various recommended and excess capital
buffers would enable banks to withstand higher stressful
conditions.

وبالنظــر إلــى حقيقــة أن القطــاع املصرفــي قــد انتعــش متامــاً
مــن آثــار احلصــار ،فــإن املســتثمرين غيــر املقيمــن مبــا فــي
ذلــك املؤسســات املاليــة األجنبيــة يظهــرون شــهية عاليــة لوضــع
الودائــع واالســتثمار فــي الســندات الصــادرة عــن البنــوك احمللية.
واســتمر االئتمــان فــي جتــاوز النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــع
الزيــادات الســريعة فــي قطــاع اخلدمــات والتجــارة ،والقطاعــات
التــي حظيــت مبزيــد مــن التركيــز جنبــاً إلــى جنــب مــع تنويــع
االقتصــاد .ومنــذ احلصــار ،حقــق االقتصــاد القطــري االكتفــاء
الذاتــي مــن املــواد الغذائيــة ومــا يتصــل بهــا مــن أعمــال .وبنــاء
علــى ذلــك منــا قطــاع التجــارة بشــكل أســرع مــن القطاعــات
األخــرى .وفــي املقابــل ،حتــول االقتــراض اخلــاص بالقطــاع
العقــاري ســلبياً حيــث اســتمر القطــاع فــي البقــاء عنــد مســتوى
منخفــض .وحافــظ القطــاع املصرفــي علــى ربحيــة مريحــة مــع
حتســن مســتويات الكفــاءة .وظلــت مخاطــر التمويــل فــي القطــاع
املصرفــي منخفضــة مقارنــة بالعــام املاضــي حيــث قامــت البنــوك
بتنويــع مــدى انتشــارها اجلغرافــي وإطالــة هيــكل اســتحقاق
مصــادر األمــوال بجانــب املطلوبــات وبقيــت املؤسســات املاليــة
الرئيســية ،مبــا فــي ذلــك أكبــر البنــوك تتمتــع برســملة جيــدة
ولديهــا كميــات كبيــرة مــن املوجــودات الســائلة .كمــا أظهــر
اختبــار الضغــط الــذي أجــراه مصــرف قطــر املركــزي حتســن

Considering the fact that the banking sector rebound back
completely from the glitches of the embargo, non-resident
investors including foreign financial institutions exhibit high
appetite for placing deposits and investing in bonds issued
by the domestic banks. Credit continued to outpace GDP,
with most rapid increases in services and trading sector,
the sectors which received more focus along with the
diversification of the economy. Since the embargo Qatar
economy attained self-sufficiency in food and related
business. Accordingly, the trading sector also grew faster
than other sectors. In contrast, borrowing turned negative
for real estate sector as the sector continued to remain at
subdued level. The banking sector maintained comfortable
profitability with improved efficiency levels. Funding risks
in the banking sector remained low relative to the last year
as the banks have diversified their geographical reach and
lengthened the maturity structure of funded liability. The key
financial institutions, including the largest banks, remained
to be well capitalized and hold large quantities of liquid
assets. Stress test conducted by Qatar Central Bank also
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مرونــة القطــاع جتــاه نقــاط الضعــف احملتملــة .وبشــكل عــام ،ظــل
القطــاع املصرفــي ســليماً وفــي حالــة جيــدة خــال عــام .2019
وقــد عكســت ظــروف االقتصــاد الكلــي العاملــي فجــأة مســار
منوهــا مــع بــدء وبــاء كورونــا 19-الــذي أعــاق حركــة االقتصــاد
العاملــي .ويتســبب الوبــاء ،الــذي يؤثــر ســلباً علــى صحــة
اإلنســان ،فــي اضطــراب اقتصــادي كبيــر فــي جميــع أنحــاء
العالــم .وتشــهد منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي صدمــة
مزدوجــة ،وانخفــاض كبيــر فــي أســعار النفــط وتعطيــل األنشــطة
االقتصاديــة .إن اجتــاه الركــود يلــوح بالفعــل فــي االقتصــاد
العاملــي مــع انخفــاض التجــارة ،وانخفــاض ثقــة املســتهلك ،وقيــود
الســفر ،وتشــديد الظــروف املاليــة.
كمــا أن القطــاع املصرفــي القطــري ليــس مبنــأى عــن هــذا الوبــاء
الكارثــي .وميكــن أن يكــون تأثيــر هــذه الصدمــة املزدوجــة علــى
القطــاع املصرفــي القطــري إمــا مــن خــال قنــاة الســيولة ،أو مــن
خــال قنــاة مخاطــر االئتمــان .ومــع تشــديد الظــروف املاليــة ،ال
ميكــن اســتبعاد إمكانيــة ســحب األمــوال املســتثمرة فــي األســواق
الناشــئة .وبالنظــر إلــى أن القطــاع املصرفــي فــي قطــر لديــه
حصــة أكبــر مــن مطلوباتــه مــن مصــادر خارجيــة ،فــإن أي ســحب
للســيولة قــد يزيــد مــن ضعــف مخاطــر الســيولة .ومــع ذلــك ،فــي
الربــع األول مــن عــام  ،2020لــم يتعــرض القطــاع ألي ضغــوط
ســحب.

showed improved resiliency of the sector towards plausible
vulnerabilities. Overall, the banking sector remained sound
and in good stead during 2019.
The global macroeconomic conditions have suddenly
reversed its growth track with the Covid-19 epidemic
started to grapple the global economy. The epidemic,
taking a toll on human health is causing significant economic
turmoil across the globe. GCC region is experiencing a
twin shock – a significant drop in oil prices and disruption
of the economic activities. Recessionary trend is already
looming the global economy with reduction in trade, fall in
consumer confidence, travel restrictions and tightening of
financial conditions.
Qatar banking sector is also not immune to this catastrophic
epidemic. With financial conditions tightening, the
possibility of pull back of funds invested in emerging
markets cannot be ruled out. Given the banking sector in
Qatar has larger share of their funded liability from external
sources, any pull back of liquidity may increases the
vulnerability of liquidity risk. However, in the first quarter of
the 2020, the sector has not experienced any withdrawal
pressure.

ثاني ـاً ،قــد يــؤدي اإلغــاق املرتبــط بالوبــاء إلــى زيــادة مخاطــر
االئتمــان مــن قطــاع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة و قطــاع
األفــراد .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن اختبــار االضغــط الــذي
مت إجــراؤه بافتــراض ظــروف ضغــط شــديدة يظهــر أن القطــاع
املصرفــي ســيكون قــادراً علــى االحتفــاظ برســملة كافيــة .وعلــى
الرغــم مــن أن بيئــة االقتصــاد الكلــي العامليــة واحملليــة قد ال تكون
مواتيــة للغايــة للمضــي قدمـاً ،إال أن القطــاع املصرفــي القطــري
ســيكون قــادراً علــى حتمــل املخاطــر املعقولــة .ومــن املتوقــع أن
يــؤدي الوضــع احلالــي ملعــدل التعثــر املنخفــض وارتفــاع احتياطــي
رأس املــال والســيولة إلــى تخفيــف الضغــط اإلضافــي الناجــم عن
الظــروف املاليــة الصعبــة .كمــا تقــدم احلكومــة باإلضافــة إلــى
مصــرف قطــر املركــزي الدعــم الضــروري لالقتصــاد والقطــاع
املصرفــي ملواجهــة هــذه الظــروف الصعبــة.

Secondly, the epidemic related lock down, may increase the
credit risk from SME sector and individual. Notwithstanding
this, a stress test conducted by assuming severe stress
conditions shows that the banking sector will be able to
remain sufficiently capitalized and liquid. Even though the
global and domestic macroeconomic environment may
not be so favorable going forward, Qatari banking sector
will be able to withstand the plausible risks. The current
position of low delinquency rate and higher capital and
liquidity buffers is expected to even out the additional
stress from the challenging financial conditions. The
government as well as Qatar Central Bank is also providing
necessary support to the economy and banking sector to
weather these difficult conditions.

وللمضــي قدم ـاً ،يحتــاج القطــاع املصرفــي إلــى تركيــز اعتمــاده
علــى الصناديــق اخلارجيــة والتكاليــف املرتبطــة بهــا للحفــاظ
علــى ربحيــة القطــاع املصرفــي للنمــو عنــد مســتوى مســتدام
علــى الرغــم مــن أن احتمــال ظهــور مثــل هــذه املخاطــر الســلبية
يبــدو محــدوداً .ويقــوم مصــرف قطــر املركــزي مــن جانبــه بتقييــم
وتعزيــز األنظمــة التنظيميــة واإلشــرافية بشــكل مســتمر لضمــان
بقــاء النظــام املالــي آمنــاً ومســتقراً وصلبــاً ومرنــاً مبــا يكفــي
ملواجهــة التحديــات غيــر املتوقعــة.

Going forward, the banking sector needs to focus its
dependence on external funds and the associated cost
so as to keep the profitability of the banking sector to
grow at a sustainable level even though, the probability
of manifestation of such downside risks seem to be
limited. QCB on its part is continuously evaluating and
strengthening the regulatory and supervisory systems
to ensure that the financial system remains safe, stable
and solid and is resilient enough to address unforeseen
challenges.
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تطورات القطاع المالي بمفهومه الواسع
DEVELOPMENTS IN THE BROADER FINANCIAL SECTOR

Developments in the Broader Financial Sector

املقدمة
ّ

Introduction

يشــمل القطــاع املالــي غيــر املصرفــي فــي قطــر شــركات
التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة ،وشــركات التمويــل ،وشــركات
االســتثمار ،ومحــال الصرافــة ومؤسســات مركــز قطــر للمــال.
وينــدرج هــذا القطــاع ضمــن الصالحيــات التنظيميــة ملصــرف
قطــر املركــزي وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.

The non-banking financial sector in Qatar includes
insurance firms, Qatar Development Bank (QDB),
finance companies, investment companies, exchange
houses and Qatar Financial Centre (QFC) institutions.
They fall under the regulatory purview of the QCB and
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA).

يعــرض هــذا الفصــل التطــورات فــي القطاعــات الرئيســية
لهــذا القطــاع ومخاطــر االســتقرار املالــي الناشــئة عنهــا.
ويركــز اجلــزء األول مــن الفصــل علــى الوســطاء املاليــن
غيــر املصرفيــن اخلاضعــن للرقابــة مــن قبــل مصــرف قطــر
املركــزي ،أي شــركات التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة ،وشــركات
التمويــل ،وشــركات االســتثمار ،ومحــال الصرافــة .ويحلــل
اجلــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل التطــورات فــي املؤسســات
املاليــة فــي مركــز قطــر للمــال ،والتــي تقــع ضمــن االختصــاص
التنظيمــي لهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.

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

 1 .3الوس ــطاء املالي ــون غي ــر املصرفي ــن اخلاضع ــن
لرقاب ــة مص ــرف قط ــر املرك ــزي

3.1 QCB Regulated Non- Bank Financial
Intermediaries

ســجلت موجــودات القطــاع املالــي غيــر املصرفــي اخلاضعــة لرقابــة
مصــرف قطــر املركــزي منــواً قويــاً بنســبة  ٪6.0خــال عــام 2019
باإلضافــة إلــى منــو بنســبة  ٪9.1خــال العــام الســابق .وســجلت
جميــع كيانــات هــذا القطاع منــواً إيجابيـاً خــال عــام  2019مبعــدالت
مرتفعــة جــداً ،فاقــت نســبة  % 20فــي كل مــن شــركات التمويــل ومحــال
الصرافــة .ومــع ذلــك ،اســتمرت موجودات شــركات التأمــن تشــكل
ثالثــة أربــاع إجمالــي موجــودات املؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة
اخلاضعــة لرقابــة مصــرف قطــر املركــزي (شــكل .)1-3

The assets of QCB regulated NBFI sector in Qatar
recorded healthy 6.0 percent growth during 2019 on
top of 9.1 percent growth during the previous year.
All the segments of the NBFIs recorded positive
growth during 2019 with very high growth, well
above 20 percent, recorded by finance companies
and exchange houses. Insurance business, however,
continued to account for three-fourths of total assets
of QCB regulated NBFIs (Chart 3-1).

Chart 3-1: Trends in Aggregate Assets of QCB Regulated NBFIs

شكل  :1-3اجتاهات مجاميع األصول للشركات املالية غير املصرفية اخلاضعة لرقابة املصرف املركزي

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Financial Stability Review 2019

99

Developments in the Broader Financial Sector

 1 .1 .3التطورات في قطاع التأمني

3.1.1 Developments in Insurance Sector

واصــل مصــرف قطــر املركــزي تعزيــز إشــرافه ورقابتــه علــى
قطــاع التأمــن لتســهيل منــوه املســتدام .وخــال العــام ،وجــه
مصــرف قطــر املركــزي شــركات التأمــن إلــى تطبيــق قانــون
االمتثــال الضريبــي للحســابات اخلارجيــة .واســتمراراً ملــا مت
العــام الســابق ،صــدرت تعليمــات لشــركات التأمــن حــول معاييــر
التقاريــر املشــتركة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ،بالتعــاون مــع وزارة املاليــة .وشــمل ذلــك( :أ) التعــاون
مــع الهيئــة العامــة للضرائــب( ،ب) إبــاغ شــركات التأمــن
بالقائمــة احملدثــة للبلــدان التــي مت إخطارهــا ألغــراض تطبيــق
نظــام احلجــز واإلبــاغ( ،ج) حتديــد "األشــخاص اخلاضعــن
للرقابــة"( ،د) التنفيــذ لــدى الوســطاء املاليــن.

QCB continued to strengthen supervision and regulation
of the insurance sector to facilitate its sustained growth.
During the year, QCB directed insurance companies on
implementation of FATCA. Continuing from the previous
year, instructions to insurance companies on common
reporting standards (CRS) issued by the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) were
issued in cooperation with the Ministry of Finance. These
dealt with: (a) cooperation with General Tax Authority,
(b) informing insurance companies of the updated list of
the countries notified for the purposes of implementing
)CRS, (c) identification of “Persons in control”, and (d
implementation in financial intermediaries.

ولتنظيــم تقييــم االســتثمارات فــي العقــارات واألســهم فــي
شــركات التأمــن وفقــاً لطريقــة حقــوق املســاهمني ،أصــدر
مصــرف قطــر املركــزي تعميمــاً يحــدد مبــادئ وضوابــط
التقييــم وآليــة االعتــراف باألربــاح غيــر احملققــة .ومــن املتوقــع
أن يضمــن ذلــك التحــوط األفضــل فــي شــركات التأمــن ،مــن
خــال االحتفــاظ باحتياطيــات كافيــة ملواجهــة مخاطــر انخفــاض
أســعار املوجــودات املســتثمر فيهــا.

For regulating valuation of investments in real estate
and shares in insurance companies according to the
shareholder’s equity method, QCB issued a circular defining
valuation principles and controls and the recognition
mechanism of the unrealized profits. This is expected to
ensure better hedging in insurance companies, retaining
sufficient reserves to encounter the risk of lower asset
prices.

كمــا أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمــات بشــأن الضوابــط
اإلضافيــة علــى التأمــن علــى املركبــات ألغــراض تنظيــم بعــض
القضايــا املتعلقــة بالتطبيــق العملــي للتأمــن علــى املركبــات،
إلزامــي أو اختيــاري ،ولضمــان حتســن اخلدمــات املقدمــة
حلاملــي وثائــق التأمــن واملوظفــن واألشــخاص املتضرريــن مــن
حــوادث املــرور .وتعالــج هــذه التعليمــات بعــض املشــاكل العمليــة
التــي قــد تنشــأ عــن هــذا النــوع مــن التأمــن.

QCB also notified additional controls on motor vehicle
insurance for the purposes of regulating some issues
related to the practical implementation of motor vehicle
insurance; compulsory or voluntary, and to ensure
improving the services provided to insurance policy
holders and personnel affected by traffic accidents. This
circular addresses some practical problems that may arise
from this type of insurance.

كمــا صــدرت تعليمــات للشــركات باحلصــول علــى عــدم ممانعــة
مصــرف قطــر املركــزي علــى املوضوعــات املدرجــة فــي جــدول
األعمــال املرفــوع إلــى اجلمعيــة العموميــة .وتتعلــق التعليمــات
األخــرى خــال العــام مبــا يلــي:

Companies were also instructed to obtain QCB’s nonobjection on the topics listed in the agenda to be presented
to the General Assembly. Other instructions during the
year pertained to:

( )1نظــام تســجيل التأمــن )2( ،تعيــن كبــار املوظفــن فــي
الشــركات )3( ،منــوذج طلــب تعيــن مدقــق خارجــي )4( ،دليــل
واســتمارة اإلبــاغ عــن املعامــات املشــبوهة ،احملدثــة)5( ،
ترخيــص وتنظيــم ومراقبــة أنشــطة مقدمــي خدمــات التأمــن
املســاند .كمــا مت حتديــث الفصــل التاســع مــن الالئحــة التنفيذيــة
لشــركات التأمــن.

(i) insurance registration system, (ii) senior staff appointment
in companies, (iii) application form for appointing external
)auditor, (iv) updated Suspicious Transaction Reporting (STR
Guide and Form, (v) licensing, regulating and controlling
the activities of the support insurance services providers.
Amendment of Chapter Nine of the Executive Regulations
to Insurance Companies was updated.

وقــد توســع قطــاع التأمــن اخلاضــع لرقابــة مصــرف قطــر
املركــزي خــال العــام مــع إدراج شــركة الدوحــة للتكافــل وشــركة
قطــر للتأمــن علــى احليــاة والتأمــن الصحــي .ويتألــف القطــاع
خــال عــام  2019مــن  14شــركة ،منهــا عشــر شــركات محليــة
وأربعــة فــروع لشــركات دوليــة ،تســع منهــا شــركات تقليديــة،

The insurance sector under the regulatory jurisdiction
of QCB expanded during the year with inclusion of
Doha Takaful and QLM (Qatar Life & Medical Insurance
Company). The sector during 2019 comprised 14 firms,
of which ten are domestic and four are branches of
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وخمــس شــركات تكافــل .وال يشــمل قطــاع التأمــن السماســرة
و الوســطاء وشــركات إعــادة التأمــن.

international companies. Nine of them are conventional
firms and five are takaful firms. The insurance sector is
exclusive of brokers, reinsurance firms and intermediaries.

وخــال عــام  ،2019منــت املوجودات اإلجمالية لشــركات التأمني
احملليــة بنســبة  %3.8باإلضافــة إلــى منــو بنســبة  %10.4فــي
العــام الســابق (جــدول  ،)1-3كمــا اســتمرت اســتثمارات هــذه
الشــركات فــي النمــو.

During 2019, the aggregate assets of the domestic
insurance firms grew by 3.8 percent on top of 10.4 percent
growth in the previous year (Table 3-1).

وكان هنــاك بعــض التنويــع فــي االســتثمارات نحــو االســتثمار
فــي أدوات حقــوق امللكيــة خــال العــام .ومــع ذلــك ،وممــا يعكــس
األمــان ،ال تــزال االســتثمارات فــي األدوات ذات االســتحقاقات
الثابتــة متثــل مــا يقــرب مــن نصــف احملفظــة االســتثمارية.
واســتمر االســتثمار فــي العقــارات فــي االعتــدال .بينمــا زادت
الــذمم املدينــة إلعــادة التأمــن ،وانخفضــت الــذمم املدينــة
املســتحقة خــال الســنة .وعلــى صعيــد املطلوبــات ،اســتمرت
الزيــادة احلــادة فــي إعــادة التأمــن املســتحقة والنمــو املتواضــع
فــي املخصصــات الفنيــة خــال العــام .وتظهــر الزيــادة احلــادة
فــي إعــادة التأمــن أن الشــركات ال تــزال متحفظــة وتتحمــل
مخاطــر أقــل.

Investments by these firms also continued to grow. There
was some diversification of investments towards equity
during the year. However, reflecting the preference for
safety, investments in fixed maturity instruments still
accounted for almost half of the investment portfolio.
Investment in real estate continued to moderate. While
reinsurance receivable increased, premium receivable
declined during the year. On the liabilities side, a steep
increase in reinsurance payable and modest growth in
technical provisions continued during the year. Sharp
increase in reinsurance shows that companies continue to
be conservative and underwrite less risk.

)Table 3-1: Select Balance Sheet Items of Domestic Insurers, end-December (QR Million

جدول  :١-3بنود مختارة من امليزانية العمومية لشركات التأمني احمللية ،بنهاية ديسمبر (باملليون ريال)
Δ%

إجمالي املوجودات
النقد واملوجودات السائلة
إجمالي االستثمارات
آجال االستحقاقات الثابتة
استثمارات األسهم
العقارات
استثمارات أخرى
مستحقات إعادة التأمني
أقساط القبض
املوجودات الثابتة
املوجودات غير امللموسة
موجودات أخرى
إجمالي املطلوبات
مخصصات فنية
أقساط غير مكتسبة
إعادة التأمني مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى
صافي املوجودات
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2019

2018

2019

2018

2017

3.8

10.4

57,289

55,182

49,963

Total assets

8.8

0.0

10,166

9,347

9,346

Cash & Liquid Assets

3.2

4.7

26,672

25,835

24,665

Total Investments

-2.8

20.3

13,112

13,487

11,207

Fixed Maturities

24.9

-18.9

5,751

4,606

5,676

Equity Investments

-1.2

-0.3

6,361

6,437

6,455

Real Estate

11.0

-1.7

1,448

1,304

1,326

Other Investments

12.5

44.6

9,123

8,106

5,605

Reinsurance Receivable

-5.4

12.8

9,586

10,136

8,986

Premiums Receivable

22.9

-0.5

536

436

438

Fixed Assets

30.3

58.9

861

660

416

Intangible Assets

-13.7

30.5

570

661

506

Other Assets

9.0

20.8

41,081

37,692

31,190

Total Liabilities

4.5

26.5

18592

17789

14062

Technical Provisions

9.1

-2.4

7,329

6,718

6,881

Unearned Premiums

49.9

52.3

4795

3199

2100

Reinsurance Payable

-11.7

15.1

8,280

9,377

8,146

Other Liabilities

1.2

-3.6

18294

18075

18756

Total Equity
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واصلــت أقســاط التأمــن تســجيل منــو صحــي خــال عــام
 .2019فقــد منــا إجمالــي األقســاط املكتتبــة بنســبة %6.3
بينمــا ارتفــع صافــي األقســاط املكتتبــة بنســبة  %5.1خــال
عــام ( 2019جــدول  .)2-3وســجلت الشــركات القطريــة
واألجنبيــة منــواً صحيــاً فــي األقســاط املكتتبــة.

The insurance premiums continued to record
healthy growth during 2019. The gross written
premium (GWP) grew by 6.3 percent while net
written premium increased by 5.1 percent during
2019 (Table 3-2). Healthy growth in GWP was
recorded by both Qatari and foreign firms.

وســاهمت زيــادة األعمــال فــي ارتفــاع الدخــل فــي عــام .2019
ومــع ذلــك ،فقــد كان صافــي الربــح ومنــو الدخــل اإلجمالــي
محــدود املــدى بســبب خســائر االكتتــاب ،ودخــل االســتثمار
املتواضــع .ونتيجــة لذلــك ،انخفــض العائــد علــى حقــوق امللكيــة
إلــى حــد مــا لكنــه ظــل ســليماً.

The increasing business contributed to rise in income
in 2019. Net profit and the growth in gross income,
however, moderated due to underwriting losses
and modest investment income. Consequently,
return on equity dipped somewhat but remained
healthy.

ســاهم اعتــدال صافــي األقســاط املكتســبة فــي االنخفــاض
الهامشــي فــي نســبة الرافعــة املاليــة خــال العــام .وقــد خففــت
مــاءة شــركات التأمــن إلــى حــد مــا مــن مســتويات عاليــة
للغايــة ،لكنهــا ظلــت أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات الرقابيــة .وبلــغ
متوســط نســبة املــاءة املاليــة  ٪244.9علــى أســاس منفــرد
و ٪223.0علــى أســاس موحــد.

The moderation of net earned premium contributed
to marginal dip in Leverage Ratio during the year.
Solvency of insurance firms moderated somewhat
from very high levels but remained much above
the regulatory requirements. The average Solvency
Ratio stood at 244.9 percent on solo basis and
223.0 on consolidated basis.

وظلــت الســيولة مريحــة خــال العــام عنــد حوالــي 116
فــي املائــة .وزادت املوجــودات الســائلة لكــن نســبة الســيولة
انخفضــت إلــى حــد مــا مقارنــة بالعــام الســابق بســبب ارتفــاع
املخصصــات الفنيــة والعــاوات غيــر املكتســبة وإعــادة التأمــن
املســتحقة.

The liquidity remained comfortable during the year
at around 116 percent. The liquid assets increased
but the liquidity ratio declined somewhat compared
to the previous year due to higher technical
provisions, unearned premium and reinsurance
payable.

)Table 3-2: Select Indicators (end-December, Amount in QR Million

جدول  :2-3مؤشرات مختارة ,نهاية ديسمبر املبالغ (باملليون ريال)
2019

2018

2017

إجمالي األقساط املكتتبة:

16,494,450

15,516,431

14,439,946

الشركات القطرية

16,129,416

15,170,886

14,085,724

الشركات الدولية

365,034

345,545

354,222

صافي األقساط املكتتبة

12,906,706

12,276,866

11,098,726

Nwp

إجمالي الدخل

17,844,151

17,210,017

15,262,436

Total Income

509,901

1,244,378

1,020,007

Net Profit / Loss

النسب

%

%

%

Ratios

العائد على حقوق امللكية

3

6

5.3

)Return on Equity (LLCs

دخل االستثمارات /إجمالي الدخل

7.13

11.72

10.9

Investment Income / Total Income

نسبة الرافعة املالية (ذ م م)

67.21

68.06

55.4

)Leverage Ratio (LLCs

متوسط نسبة املالءة املالية  -أساس منفرد

244.9

247.7

271

Avg Solvency Ratio - Solo Basis

متوسط نسبة املالءة املالية  -أساس موحد

223

231.4

270.9

Avg Solvency Ratio - Consolidated
Basis

معدل السيولة

116

122

130.9

Liquidity Ratio

صافي الربح/اخلسارة
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Chart 3-2: GWP, NWP and Retention Ratio

شكل  :2-3إجمالي األقساط املكتسبة ،وصافي األقساط املكتسبة ونسبة االحتفاظ

Chart 3-3: Loss, Expense and Combined Ratios

شكل  :3-3اخلسارة والنفقات والنسب املجمعة

نسبة النفقات

نسبة اخلسارة

النسبة املجمعة

تعكــس الزيــادة فــي األعمــال وزيــادة التحفــظ ،اســتمرار
املخصصــات الفنيــة فــي االرتفــاع خــال عــام  2019لرعايــة
الزيــادة احملتملــة فــي املطالبــات املســتقبلية (شــكل ،)4-3وقــد
ســجلت نســبة املخصصــات الفنيــة إلــى صافــي األقســاط
املكتســبة زيــادة صحيــة.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Reflecting the increase in business and increasing
conservativeness, the technical provisions continued
to rise during 2019 to take care of potential increase
in future claims (Chart 3-4). The ratio of technical
provisions to net earned premium recorded a
healthy increase.
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Chart 3-4: Technical Provisions

شكل  4-3املخصصات الفنية

 2 .1 .3بنك قطر للتنمية

3.1.2 Qatar Development Bank

واصــل بنــك قطــر للتنميــة دوره كمؤسســة ماليــة تنمويــة
هدفهــا األساســي هــو تســهيل تنويــع االقتصــاد القطــري مــن
خــال تطويــر املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة .ويهــدف بنــك
قطــر للتنميــة اململــوك بالكامــل للحكومــة إلــى جعــل الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة القطريــة قــادرة علــى املنافســة عامليـاً مــن
خــال التمويــل وتطويــر املهــارات والقــدرات وتعزيــز الصــادرات
وتوفيــر الفــرص محليــاً وعامليــاً ،كمــا أنــه يســهل التطويــر
العقــاري ويقــدم قروضــاً ســكنية للمواطنــن.

Qatar Development Bank (QDB) pursued its role as
developmental financial institution with the primary
aim to facilitate diversification of the Qatari economy
through development of small and medium-sized
enterprises (SMEs). Fully owned by the Government,
QDB aims to make Qatari SMEs globally competitive
through financing, developing skills and capabilities,
promoting exports, and providing opportunities
domestically and globally. It also facilitates the real
estate development and provides housing loans to
citizens.

انعكــس التوجــه نحــو تنويــع االقتصــاد فــي اســتمرار النمــو
الصحــي للميزانيــة العموميــة لبنــك قطــر للتنميــة .وارتفــع
إجمالــي موجــودات بنــك قطــر للتنميــة مــن  11مليــار ريــال
فــي نهايــة  2018إلــى  11.9مليــار بنهايــة عــام  .2019وتعــزى
الزيــادة فــي إجمالــي املوجــودات خــال  2019إلــى طفــرة فــي
االســتثمار ،واســتمرار النمــو فــي التســهيالت االئتمانيــة .فــي
ضــوء التوجــه املســتمر لتطويــر املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة،
وســجلت القــروض التــي قدمهــا بنــك قطــر للتنميــة خــال عــام
 2019منــواً جيــداً بنســبة ( ٪7شــكل.)5-3

Thrust towards diversification of the economy was
reflected in the continued healthy growth of the
balance sheet of QDB. The total assets of QDB
increased from QR 11.0 billion at end of 2018 to QR
11.9 billion by the end of 2019. The increase in total
assets during 2019 was due to spurt in investment
and continued growth in credit facilities. In view of
the continued thrust on development of SMEs, loans
provided by QDB during 2019 recorded a healthy 7
percent growth (Chart 3-5).
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Chart 3-5: Trends in Assets of QDB

شكل  :5-3اجتاه املوجودات لدى بنك قطر للتنمية

وظلــت رســملة بنــك قطــر للتنميــة قويــة ،وتســارع منــو رأس
املــال واالحتياطيــات فــي بنــك قطــر للتنميــة خــال عــام 2019
مقارنــة بالعــام الســابق (شــكل  .)6-3وأدى النمــو الســريع
قلي ـ ً
ا فــي املوجــودات إلــى اعتــدال هامشــي فــي نســبة رأس
ً
املــال إلــى املوجــودات لكنــه ظــل مرتفعـا عنــد  .%87كمــا ظلــت
جــودة رأس املــال لــدى بنــك قطــر للتنميــة مرتفعــة ،حيــث
كانــت حصــة رأس املــال املدفــوع فــي إجمالــي رأس املــال
واالحتياطيــات حوالــي  .%95وبالتالــي ،لــم يكــن علــى بنــك
قطــر للتنميــة االعتمــاد علــى البنــوك لتمويــل أنشــطته كمــا
كان احلــال فــي الســنوات الثــاث الســابقة .ويبــرز املســتوى
املرتفــع للغايــة لــرأس املــال فــي بنــك قطــر للتنميــة املرونــة
والقــدرة علــى التوســع لديــه.

ونظــراً ألن معــدالت الفشــل بــن الشــركات الناشــئة أعلــى
نســبياً مــن معــدالت الفشــل بــن الشــركات األكبــر؛ لــذا كان
بنــك قطــر للتنميــة حــذراً وداعم ـاً للحفــاظ علــى االنحــراف
عنــد مســتويات منخفضــة وســجل حتســناً فــي جــودة قروضــه
خــال العــام .كمــا أدى ارتفــاع االســتثمارات فــي األوراق املالية
احلكوميــة إلــى زيــادة حصــة املوجــودات الســائلة مــن إجمالــي
املوجــودات.
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The capitalisation of QDB remained strong.
The growth in capital and reserves of QDB
accelerated during 2019 as compared to the
previous year (Chart 3-6). Slightly faster growth
in assets led to marginal moderation of the ratio
of capital to assets but it remained high at 87
percent. The quality of the capital of QDB also
remained high as the share of paid up capital in
the total capital and reserves hovered around
95 percent. Thus, QDB did not have to depend
on banks for funding their activities as in the
previous three years. Very high level of capital
in QDB underscores the resilience and potential
for expansion of QDB.
Failure rates among start-ups are relatively
higher than those among bigger companies.
However, QDB has been prudent as well as
supportive to maintain delinquency at low
levels and recorded improvement in the quality
of its loan assets during the year. The higher
investments in government securities also led
to increase in the share of the liquid assets in
total assets.
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Chart 3-6: High and Good Quality Capital of QDB

شكل  :6-3رأس مال بنك قطر للتنمية املرتفع و عالي اجلودة

 3 .1 .3تطورات شركات التمويل

3.1.3 Developments in Finance Companies

واصلــت شــركات التمويــل الثــاث املرخصــة مــن قبــل مصــرف
قطــر املركــزي العمــل فــي قطــر ،وهي شــركة اجلزيــرة للتمويل،
وشــركة األولــى للتمويــل ،وبيــت التمويــل القطــري .وتقــدم هــذه
الشــركات خدمــات ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية
ملختلــف فئــات املقترضــن.

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

وقــد واصلــت إجــراءات السياســة خــال  2019التركيــز علــى
تعزيــز نشــاط شــركات التمويــل .وواصــل مصــرف قطــر
املركــزي تطبيــق متطلبــات اإلبــاغ املشــترك مــن خــال نظــام
مخاطــر االئتمــان ،ومت تطويــر تعريــف "املجموعــة االئتمانيــة"
فــي هــذا النظــام ومت إصــدار تعليمــات بشــأن تطبيــق معيــار
احملاســبة املاليــة رقــم  30بشــأن "االنخفــاض فــي القيمــة،
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة" الصــادر عــن هيئــة احملاســبة
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية .كمــا مت إصــدار
إرشــادات بشــأن اخلدمــات املاليــة لــذوي االحتياجات اخلاصة
وقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة لعــام ،2019
كمــا مت إعــداد تقاريــر قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات
األجنبيــة (فاتــكا) لعــام  ،2019كذلــك مت تنفيــذ منــوذج اإلبــاغ
عــن املعامــات املشــبوهة.

وســجلت موجــودات شــركات التمويــل تراجع ـاً طفيف ـاً خــال
عــام  ،2019وبقيــت األرصــدة النقديــة واملصرفيــة مرتفعــة كما
كانــت فــي العــام الســابق .وبلــغ إجمالــي املوجــودات فــي نهايــة
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The policy measures during 2019 continued to
focus on strengthening of the finance companies.
QCB continued with implementation of Common
Reporting Standard through the Credit Risk System
(CRS). Definition of "credit group" under CRS
was provided in this system, and guidance was
provided for the implementation of the Financial
Accounting Standard (FAS) No.30 “Impairment,
Credit Losses and Onerous Commitments” issued
by the Accounting and Auditing Organisation
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI's).
Guidelines were also prepared for financial services
for persons with special needs. Foreign Account
Tax Compliance Act (“FATCA”) Reports 2019 was
prepared. Suspicious Transactions reporting form
was also implemented.
The assets of the finance companies recorded
slightly reduced during 2019. Cash and bank
balances remained high as in the previous year.
Financial Stability Review 2019
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عــام  2019حوالــي  3.0مليــار ريــال مقارنــة بنحــو  3.1مليــار
ريــال فــي العامــن الســابقني .وحافظت قروض هذه الشــركات
مــن املؤسســات املاليــة علــى االجتــاه النزولــي للســنوات الثــاث
املاضيــة .وظــل مســتوى رســملة هــذه الشــركات ،حتــى بعــد
االنخفــاض املتواضــع ،مرتفعـاً خــال العــام.

Total assets as at end-2019 was around QR 3.0
billion compared to QR 3.1 billion in the previous
two years. Borrowings of these companies from
financial institutions maintained the downward
trend of the past three years. The level of
capitalisation of these companies, even after
modest decline, remained high during the year.

واســتمرت الســيولة لــدى هــذه الشــركات فــي وضــع مريــح،
حيــث ظلــت حصــة النقــد واألرصــدة املصرفيــة فــي إجمالــي
موجــودات الشــركات مرتفعــة علــى الرغــم مــن بعــض االعتــدال
(جــدول  .)3-3وعكــس االرتفــاع احلــاد فــي حصــة التمويــل
اإلســامي حتســن بيئــة األعمــال .وواصلت الشــركات تخفيض
مديونيتهــا حيــث انخفضــت نســبة القــروض مــن املؤسســات
املاليــة إلــى حقــوق املســاهمني بشــكل أكبــر .واعتدلــت نســبة
حقــوق املســاهمني إلــى إجمالــي املوجــودات ،إلــى جانــب بعــض
االعتــدال فــي األربــاح احملتجــزة واحتياطيــات إعــادة التقييــم.

The liquidity with these companies continued to
be comfortable as the share of cash and bank
balances in the total assets of the companies
remained high despite some moderation (Table
3-3). The sharp rise in the share of Islamic financing
reflected improved business environment. The
companies continued deleveraging as the ratio
of borrowings from the financial institutions to
shareholder’s equity declined further. The ratio
of shareholder’s equity to total assets moderated
due to sharp rise in assets coupled with some
moderation in retained earnings and revaluation
reserves.

)Table 3-3: Finance Companies – Select Ratios (%

جدول  :3-3شركات التمويل -نسب مختارة
2019

2018

2017

النقد وأرصدة لدى البنوك/إجمالي املوجودات

13.4

17.4

14.5

Cash and Bank Balances/Total Assets

التمويل اإلسالمي/إجمالي املوجودات

77.5

71.2

72.6

Islamic Financing/Total Assets

استثمارات إسالمية /إجمالي املوجودات

3.4

4.4

5.3

Financial Investments/Total Assets

قروض من مؤسسات مالية/إجمالي حقوق املساهمني

8.6

12.2

13.8

Borrowings from FIs/Shareholder’s
Equity

إجمالي حقوق املساهمني  /إجمالي املوجودات

63.6

86.2

85.5

Shareholder’s Equity/ Total Assets

 4 .1 .3التطورات في شركات االستثمار

3.1.4 Developments in Investment Companies

تعمــل فــي قطــر شــركتي اســتثمار مرخصتــان مــن مصــرف
قطــر املركــزي همــا شــركة املســتثمر األول وشــركة بيــت
االســتثمار .وتقــدم هاتــان الشــركتان خدمــات مثــل إدارة
األصــول وخدمــات االســتثمار للغيــر واالســتثمار العقــاري.

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

وقــد مت اتخــاذ تدابيــر متعلقــة بالسياســة لزيــادة تعزيــز نشــاط
شــركات االســتثمار ،واســتمر تطبيــق معيــار اإلبــاغ املشــترك
خــال عــام  .2019ومت حتديــث قائمــة البلــدان التــي مت
إبالغهــا ألغــراض تطبيــق نظــام اإلبــاغ املوحــد .ومت تعريــف

Policy measures were taken to further strengthen
the investment companies. The implementation
of common reporting standard continued during
2019. List of countries notified for the purposes
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of applying the CRS were updated. "Controlling
Persons" under CRS was defined. The Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) Reports
2019 were prepared. Guidelines and the suspicious
transactions reporting form were issued. Circulars
were issued for the provision of financial services to
persons with special needs.

 ومت إعــداد تقاريــر."الســيطرة علــى األشــخاص" حتــت املعيــار
حــول قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة لعــام
 كمــا مت إصــدار املبــادئ التوجيهيــة ومنــوذج اإلبــاغ عن.2019
 ومت إصــدار تعاميــم لتقــدمي اخلدمــات.املعامــات املشــبوهة
.املاليــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة

The business of investment companies expanded
sharply during the year. After declining during 2018,
assets managed by the investment companies
recorded steep recovery and grew by 50 percent in
2019 (Chart 3-7).

.وتوســعت أعمــال شــركات االســتثمار بشــكل حــاد خــال العــام
 وســجلت األصــول التــي،2018 بعــد االنخفــاض خــال عــام
تديرهــا الشــركات االســتثمارية انتعاشــا كبيــرا ومنــت بنســبة
.)7-3  (شــكل2019  فــي عــام%50

Chart 3-7: Growth in Assets Managed by Investment Companies During 2016-2019

 منو املوجودات التي تديرها شركات االستثمار:7-3 شكل

Assets of these companies recorded some recovery
during 2019. Preference for liquidity was reflected
in the rise in cash and bank balances coupled with
decline in financial investments. There was marginal
decline in investments in associates. The total assets
of these companies stood at QR 575.2 million at the
end of 2019 (Chart 3-8).

ســجلت موجــودات هــذه الشــركات بعــض االنتعــاش خــال
 وقــد انعكــس تفضيــل الســيولة فــي ارتفــاع النقــد.2019 عــام
واألرصــدة املصرفيــة إلــى جانــب انخفــاض االســتثمارات
 وكان هنــاك انخفــاض هامشــي فــي االســتثمارات.املاليــة
 وقــد بلــغ إجمالــي موجــودات هــذه.فــي الشــركات الزميلــة
.)8-3  (شــكل2019  مليــون ريــال فــي نهايــة575.2 الشــركات

Chart 3-8: Trends in Major Balance Sheet Items of Investment Companies During 2016-2019

 اجتاهات بنود امليزانية العمومية للشركات االستثمارية:8-3 شكل
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أدى االنخفــاض فــي املطلوبــات إلــى زيــادة أخــرى فــي نســبة
النقــد واألرصــدة املصرفيــة إلــى املطلوبــات ،إلــى مســتويات
عاليــة جــداً (جــدول  .)4-3ومت تعديــل حصــة االســتثمارات
املاليــة فــي إجمالــي املوجــودات ممــا يعكــس تفضيــل الســيولة
النقديــة واألرصــدة املصرفيــة .وبالنظــر إلــى األرصــدة
النقديــة والبنكيــة الضخمــة لهــذه الشــركات ،فهنــاك إمكانيــة
كبيــرة لزيــادة االســتثمارات كلمــا كانــت البيئــة مواتيــة .وظلــت
حصــة األربــاح احملتجــزة فــي رأس مــال الشــركة مرتفعــة
عنــد  .%39.3وحتســنت رســملة هــذه الشــركات نســبة إلــى
إجمالــي املوجــودات بشــكل أفضــل ،وإن كان بشــكل هامشــي،
إلــى  .%97.9وظلــت نســبة هــذه املوجــودات إلــى إجمالــي
املوجــودات املصرفيــة مســتقرة بينمــا حتســنت تلــك النســبة
إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي بشــكل طفيــف خــال العــام.

Decline in non-equity liabilities led to further rise in
the ratio of cash and bank balances to liabilities to
very high levels (Table 3-4). The share of financial
investments in total assets moderated reflecting
the preference for liquid cash and bank balances.
Given the huge cash and bank balances of these
companies, there exists high potential for increase in
investments whenever the environment is conducive.
The share of retained earnings in the capital of
the company remained high at 39.3 percent. The
capitalisation of these companies relative to the total
assets further improved, albeit marginally, to 97.9
percent. The ratio of these assets to the total bank
assets remained stable while that to GDP improved
slightly during the year.

)Table 3-4: Selected Indicators of Investment Companies (%

جدول  :4-3مؤشرات مختارة من شركات االستثمار ()٪
2019

2018

2017

2142.9

1858.7

486.0

Cash and bank balances/non-equity
liabilities

االستثمارات املالية/إجمالي املوجودات

25.0

32.1

30.7

Financial Investments/Total Assets

حقوق املساهمني/إجمالي املوجودات

97.9

97.8

93.6

Shareholders' Equity/Total Assets

إجمالي املوجودات /املوجودات املصرفية

0.04

0.04

0.05

Total Assets/Bank Assets

إجمالي املوجودات /الناجت احمللي اإلجمالي

0.09

0.08

0.11

Total Assets/GDP

النقد وأرصدة البنوك /املطلوبات بخالف حقوق امللكية

 5.1.3التطورات في محال الصرافة
تتكــون املوجــودات الســائلة لــدى محــال الصرافــة مــن النقــد
واملســتحقات مــن البنــوك واملســتحقات مــن محــال الصرافــة
والفــروع .أمــا املطلوبــات الســائلة فتتكــون مــن مســتحقات
للبنــوك ومســتحقات حملــال الصرافــة والفــروع .وقــد زادت
املوجــودات الســائلة واملطلوبــات الســائلة حملــال الصرافــة
خــال العــام مــع زيــادة أكبــر فــي الســابق ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع
مســتوى صافــي املوجــودات الســائلة .مــع ذلــك ،انخفضــت
حصــة صافــي املوجــودات الســائلة فــي إجمالــي املوجــودات
بســبب االرتفــاع احلــاد فــي إجمالي املوجودات (شــكل .)10-3
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3.1.5 Developments in Exchange Houses
Liquid assets with the Exchange Houses comprise
of cash, dues from banks and dues from money
exchanges and branches. Their liquid liabilities
include dues to banks and dues to money exchangers
and branches. Both liquid assets and liquid liabilities
of the Exchange Houses increased during the year
with larger increase in the former, resulting in rise in
the level of net liquid assets. The share of net liquid
assets in the total assets, however, declined due to
the sharp rise in the total assets. (Chart 3-10).
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Chart 3-9: Exchange Houses - Major Balance Sheet Items

شكل  :9-3محال الصرافة  -بنود امليزانية العمومية الرئيسية

املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية Liabilities and Equity

Assets

Chart 3-10: Exchange Houses – Liquidity

شكل  :10-3السيولة لدى محال الصرافة

ســاهم النمــو الصحــي للموجــودات إلــى جانــب انخفــاض
حقــوق املســاهمني النــاجت عــن انخفــاض األربــاح احملتجــزة فــي
انخفــاض نســبة حقــوق املســاهمني إلــى إجمالــي املوجــودات
(جــدول  .)5-3وفــي الوقــت نفســه ،أدى النمــو الصحــي
فــي رأس املــال املدفــوع إلــى جانــب االنخفــاض فــي األربــاح
احملتجــزة إلــى ارتفــاع حــاد فــي حصــة األول فــي إجمالــي
حقــوق املســاهمني ،بينمــا انخفــض األخيــر .وكانــت حصــة
املوجــودات الســائلة مــن إجمالــي املوجــودات معتدلــة ،وظلــت
مرتفعــة عنــد  .%83.1ونتيجــة للنمــو القــوي فــي إجمالــي
املوجــودات ،زادت نســبة موجــودات محــال الصرافــة إلــى
املوجــودات املصرفيــة وإلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي بشــكل
ملحــوظ.
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The healthy growth in assets coupled with decline
in the shareholder’s equity resulting from the lower
retained earnings contributed to lower ratio of
shareholders’ equity to total assets (Table 3-5). At
the same time, the healthy growth in paid up capital
combined with decline in the retained earnings
resulted in sharp rise in the share of the former in
the total shareholders’ equity while that of the latter
declined. The share of liquid assets in total assets
moderated but remained high at 83.1 percent.
Consequent to the robust growth in total assets, the
ratio of Exchange House assets to Bank Assets and
that to GDP increased significantly.
Financial Stability Review 2019
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Table 3-5: Select Indicators of Exchange Houses (%)

)٪(  مؤشرات مختارة حملال الصرافة:3-5 جدول
2017

2018

2019

21.6

4.6

22.2

النمو في املوجودات

Growth in Shareholders' Equity

6.5

13.4

-14.6

النمو في حقوق املساهمني

Shareholders' Equity/Total Assets

65.1

70.6

49.3

 إجمالي املوجودات/حقوق املساهمني

Liquid Assets/Total Assets

88.9

89.0

83.1

 إجمالي املوجودات/املوجودات السائلة

Paid-up Capital/Shareholders' Equity

61.7

54.8

68.8

 حقوق املساهمني/رأس املال املدفوع

Retained Earnings/Shareholders'
Equity

22.3

29.3

13.2

 حقوق املساهمني/ أرباح محتفظ بها

Total Assets/Bank Assets

0.13

0.13

0.15

 املوجودات املصرفية/ إجمالي املوجودات

Total Assets/GDP

0.29

0.27

0.34

 الناجت احمللي اإلجمالي/إجمالي املوجودات

Growth in Assets

Growing Balance in Sale and Purchase of
Foreign Currencies

توازن عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية

The purchase and sale of foreign currencies by
the exchange houses moderated during 2019 with
further improvement in the balance between the
demand and supply of foreign currencies (Chart
3-11). The decline in remittances contributed to
the moderation in sales and purchases of foreign
currencies. With improved balance, the demand of
foreign currencies of the Exchange Houses from the
banks are expected to ease and is reflected in the
continued decline in dues of Exchange Houses to
the banks.

خضــع بيــع وشــراء العمــات األجنبيــة مــن قبــل محــال
 إلــى مزيــد مــن التحســن فــي2019 الصرافــة خــال عــام
التــوازن بــن العــرض والطلــب علــى العمــات األجنبيــة (شــكل
 وســاهم انخفــاض التحويــات فــي االعتــدال فــي.)11-3
، ومــع حتســن التــوازن.مبيعــات ومشــتريات العمــات األجنبيــة
ومــن املتوقــع أن ينخفــض طلــب محــال الصرافــة للعمــات
 وينعكــس ذلــك فــي انخفــاض مســتمر،األجنبيــة مــن البنــوك
.فــي مســتحقات محــال الصرافــة للبنــوك

Chart 3-11: Sale and Purchase of Foreign Currencies by Exchange Houses

 مبيعات ومشتريات العمالت األجنبية من محال الصرافة:11-3 شكل

111Financial Stability Review 2019

2019 تقرير اال�ستقرار املايل

Developments in the Broader Financial Sector

كمــا جــاء فــي تقريــر االســتقرار املالــي األخيــر ،مــن املتوقــع أن
تصــل تدفقــات التحويــات إلــى البلــدان املنخفضــة واملتوســطة
الدخــل إلــى  551مليــار دوالر فــي عــام  ،2019بزيــادة بنســبة
 %4.7مقارنــة بعــام  ،2018وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن
شــراكة املعرفــة العامليــة بشــأن الهجــرة والتنميــة .وبالتالــي،
جتــاوزت التحويــات تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر
إلــى البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط خــال عــام
 .2019ومــن املتوقــع أن تكــون الــدول اخلمســة األولــى
املســتفيدة مــن التحويــات هــي الهنــد ،والصــن ،واملكســيك،
والفلبــن ،ومصــر.

As stated in the last FSR, the remittance flows to
low- and middle-income countries (LMICs) are
expected to reach $551 billion in 2019, up by 4.7
percent compared to 2018, as per the data released
by the Global Knowledge Partnership on Migration
and Development (KNOMAD). Thus, remittances
overtook foreign direct investment (FDI) flows to
LMICs during 2019. The top five remittance recipient
countries are projected to be India, China, Mexico,
the Philippines, and Egypt.

تباطــأ منــو تدفقــات احلــواالت فــي عــام  2019مقارنــة بنســبة
منــو قويــة بلغــت  %8.6فــي عــام  .2018وفقـاً لتقريــر شــراكة
املعرفــة ،وتشــمل العوامــل الدوريــة التــي تؤثــر علــى منــو
تدفقــات احلــواالت مــا يلــي( :أ) النمــو االقتصــادي فــي بلــدان
املصــدر( ،ب) ســعر النفــط ،و(ج) االختالفــات فــي أســعار
الصــرف.

The growth of remittance flows slowed in 2019
compared to a robust 8.6 percent in 2018. According
to KNOMAD, cyclical factors affecting the growth
of remittance flows include: (a) economic growth in
source countries, (b) the price of oil, and (c) variations
in exchange rates.

ويشــير أحــدث موجــز للهجــرة والتنميــة (أبريــل  )2020إلــى
أن عمليــات اإلغــاق وحظــر الســفر واإلبعــاد االجتماعــي أدت
إلــى توقــف األنشــطة االقتصاديــة العامليــة .وتواجــه البلــدان
املضيفــة حتديــات إضافيــة فــي العديــد مــن القطاعــات ،مثــل
الصحــة والزراعــة التــي تعتمــد علــى توافــر العمــال املهاجريــن.
ويواجــه املهاجــرون خطــر اإلصابــة بالعــدوى وأيض ـاً احتمــال
فقــدان الوظيفــة واألجــور وتغطيــة التأمــن الصحــي.

The latest Migration and Development Brief (April
2020) states that lockdowns, travel bans, and social
distancing have brought global economic activities
to a near standstill. Host countries face additional
challenges in many sectors, such as health and
agriculture that depend on the availability of migrant
workers. Migrants face the risk of contagion and also
the possible loss of employment, wages, and health
insurance coverage.

ومــن املتوقــع أن تنخفــض التحويــات العامليــة بشــكل حــاد
بنحــو  %20فــي عــام  .2020وســيكون االنخفــاض املتوقــع أكبــر
انخفــاض فــي التاريــخ احلديــث .ومــن املتوقــع أن تنخفــض
التحويــات إلــى البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل
بنســبة  %19.7لتصــل إلــى  445مليــار دوالر .وحتــى مــع
هــذا االنخفــاض ،مــن املتوقــع أن تصبــح تدفقــات التحويــات
أكثــر أهميــة كمصــدر للتمويــل اخلارجــي للبلــدان ذات
الدخــل املنخفــض واملتوســط ،حيــث مــن املتوقــع أن يكــون
االنخفــاض فــي االســتثمار األجنبــي املباشــر أكبــر (أكثــر مــن
 .)%35وقــد أكــد البنــك الدولــي علــى احلاجــة إلــى شــروط
أســهل للتحويــات .وتنظــر املؤسســات املتعــددة األطــراف
فــي اســتخدام العمــات الرقميــة كوســيلة خلفــض تكلفــة
التحويــات.

The global remittances are projected to decline
sharply by about 20 percent in 2020. The projected
fall would be the sharpest decline in recent history.
Remittances to low and middle-income countries
(LMICs) are projected to fall by 19.7 percent to $445
billion. Even with the decline, remittance flows are
expected to become even more important as a source
of external financing for LMICs as the fall in foreign
direct investment is expected to be larger (more
than 35 percent). The World Bank has underscored
the need for easier conditions for remittances. The
multilateral institutions are considering the use of
digital currencies as a means for lowering the cost
of remittances.

وانخفضــت التحويــات الصــادرة مــن خــال محــال الصرافــة
فــي قطــر ،والتــي ســجلت انخفاضـاً حــاداً فــي عــام  ،2018وإن
كان ذلــك بشــكل هامشــي خــال عــام  ( 2019شــكل .)13-3
وكمــا هــو احلــال فــي العــام الســابق ،انتشــر االنخفــاض
فــي جميــع املناطــق الرئيســية .وانخفضــت التحويــات إلــى
البلــدان احملاصــرة بشــكل أكبــر خــال العــام .وميكــن أن يعــزى
االنخفــاض املســتمر فــي التحويــات إلــى مناطــق أخــرى إلــى
زيــادة اإلنفــاق داخــل االقتصــاد احمللــي .وظلــت حصــة أكبــر

The outgoing remittances through Exchange Houses
in Qatar, which recorded a sharp fall in 2018, declined
further, albeit marginally during 2019 (Chart 3-13). As
in the previous year, the decline was spread across all
major regions. Remittances to blockading countries
declined further during the year. The continued fall
in remittance to other regions can be attributed to
increased spending within the domestic economy.
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The share of the top five countries remained stable
as decline in remittances to two out of the top five
countries was offset by increase in remittance to the
other three countries. The share of various regions
remained almost stable as compared to the previous
year.

خمســة بلــدان مســتقرة حيــث قابــل انخفــاض التحويــات إلــى
دولتــن مــن البلــدان اخلمســة األولــى زيــادة فــي التحويــات
 وظلــت حصــة املناطــق املختلفــة.إلــى البلــدان الثاثــة األخــرى
.مســتقرة تقريب ـاً مقارنــة بالعــام الســابق

Chart 3-12: Region-Wise Remittances Through Exchange Houses

QR Billion

 التحويالت من محال الصرافة حسب املناطق:12-3 شكل

3.2 Developments in Qatar Financial Centre
Regulatory Authority
The Qatar Financial Centre Regulatory Authority
(QFCRA) authorises and regulates financial
institutions (corporate banks, investment banks,
investment managers, advisory firms, insurance
firms, and insurance intermediaries) that are licensed
by the Qatar Financial Centre (QFC). The QFC is a
global business and financial centre with an onshore
platform providing opportunities to expand to and
from the Middle East.
In 2019, one corporate bank (CQUR Bank) and
two investment managers (Epicure Investment
Management and Sanguine Investment Managers)
were authorised, while one investment manager
(AXA Investment Managers) and one insurer (Oriental
Insurance Company) were de-authorised (Table 3-6).
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 التطورات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال2 .3
تقــوم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بأعمــال الترخيــص
، بنوك االســتثمار،والرقابــة للمؤسســات املاليــة (بنــوك اجلملــة
، شــركات التأمــن، الشــركات االستشــارية،مــدراء االســتثمار
 ومركــز.وســطاء التأمــن) العاملــة فــي مركــز قطــر املــال
قطــر للمــال هــو مركــز عاملــي لألعمــال واملــال مــع منصــة فــي
.الداخــل توفــر فرص ـاً للتوســع مــن وإلــى الشــرق األوســط

 مت ترخيــص بنــك واحــد (بنــك كــور) ومديــري،2019 فــي عــام
اســتثمار همــا إدارة االســتثمار أبيكيــور ومديــر االســتثمار
 فــي حــن مت إلغــاء ترخيــص مديــر اســتثمار واحــد،ســنجون
 وشــركة تأمــن واحــدة هــي شــركة التأمن الشــرقية،هــو أكســا
.)6-3 (جــدول

2019 ‹ÉŸG QGô≤à°S’G ôjô≤J

Developments in the Broader Financial Sector

)Table 3-6: Type and Origin of QFCRA Authorised Institutions (31 December 2019

جدول  :6-3نوع وأصل املؤسسات املعتمدة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ( 31ديسمبر )2019
Total
اإلجمالي

Other countries
دول أخرى

MENA
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

Domestic
محلي

بنوك اجلملة

11

4

7

-

Corporate banks

بنوك االستثمار

2

-

-

2

Investment banks

مدراء االستثمار

9

2

1

6

Investment managers

الشركات االستشارية

13

12

1

-

Advisory firms

شركات التأمني

13

4

6

3

Insurers

وسطاء التأمني

8

6

2

-

Insurance intermediaries

اإلجمالي

56

28

17

11

نوع املؤسسات املالية

 1 .2 .3التطورات في بنوك اجلملة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019كانــت بنــوك اجلملــة فــي مركــز
قطــر للمــال متثــل  %86.4مــن القطــاع املصرفــي فــي مركــز
قطــر للمــال ،بإجمالــي موجــودات  39.1مليــار ريــال ،فــي
حــن شــكلت البنــوك االســتثمارية فــي مركــز قطــر للمــال
نســبة  %13.6املتبقيــة ،بإجمالــي موجــودات  6.1مليــار ريال.
ومتثــل موجــودات القطــاع املصرفــي فــي مركــز قطــر للمــال مــا
يقــرب مــن  %2.9مــن إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي
احمللــي .ارتفعــت موجــودات البنــوك فــي مركــز قطــر للمــال
بنســبة  34.4باملائــة علــى أســاس ســنوي كمــا فــي  31ديســمبر
 .2019ومــع ذلــك ،تتركــز املوجــودات فــي أكبــر ثالثــة بنــوك
للشــركات.
ســجلت بنــوك مركــز قطــر للمــال أرباح ـاً بلغــت  241مليــون
ريــال فــي عــام  ،2019ارتفاع ـاً مــن  27مليــون ريــال فــي عــام
 ،2018حيــث انخفضــت خســائر االئتمــان بشــكل كبيــر فــي
عــام  2019بعــد أن مت تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
رقــم  9فــي عــام  .2018وزاد كل مــن العائــد علــى املوجــودات
والعائــد علــى االســتثمار مــن  %4.9و %0.1فــي  2018إلــى
 %11.9و %0.7فــي  2019علــى التوالــي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،ظــل هامــش صافــي الفوائــد وصافــي دخــل الفوائــد فــي
البنــوك التابعــة ملركــز قطــر للمــال ثابتـاً نســبياً (جــدول .)7-3
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Financial institution type

Total

3.2.1 Developments in Corporate Banks
As at 31 December 2019, the QFC corporate banks
represented 86.4 percent of the QFC banking
sector, with QAR 39.1 billion in total assets, while the
QFC investment banks made up the remaining 13.6
percent, with QAR 6.1 billion in assets. The QFC
banking sector’s assets represented approximately
2.9 percent of the total assets of the domestic
banking sector. The QFC corporate banks’ assets
increased by 34.4 percent year-on-year as at 31
December 2019. However, assets are concentrated
at the largest three corporate banks.
The QFC corporate banks’ recorded QAR 241 million
in profit in 2019, up from QAR 27 million in 2018, as
credit losses were more contained in 2019 following
the impact of the implementation of IFRS9 in 2018.
Both ROE (Return on Equity) and ROI (Return on
Investment) increased from 4.9 percent and 0.1
percent in 2018 to 11.9 percent and 0.7 percent
in 2019, respectively. Additionally, QFC corporate
banks’ net interest margin and net interest income in
percentage terms remained relatively stable (Table
3-7).
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Table 3-7: Performance Indicators (YTD) (QR Million)

) مؤشرات األداء (معدل سنوي) (باملليون ريال:7-3 جدول
2019

2018

Profit

241

27

Net interest income

354

285

صافي دخل الفائدة

Non-interest income

72

49

الدخل من غير الفائدة

Operating expenses

141

128

نفقات التشغيل

%

%

Return on equity – LLCs only

11.9

4.9

 الشركات ذات املسؤولية- العائد على حقوق امللكية
احملدودة فقط

Return on assets

0.7

0.1

العائد على املوجودات

Net interest margin

1.0

0.9

صافي هامش الفائدة

Net interest income

0.9

0.8

صافي دخل الفائدة

Interest income/interest earning assets

3.6

3.3

 املوجودات املدرة للفائدة/دخل الفائدة

Interest expense/interest bearing liabilities

2.7

2.5

 املطلوبات التي حتمل فائدة/ مصروفات الفوائد

Credit losses/net interest income

6.3

61.0

 صافي دخل الفوائد/ خسائر االئتمان

Fair value gains (losses)/total income

0.1

(1.0)

 إجمالي الدخل/ مكاسب (خسائر) القيمة العادلة

Non-interest income/total income

16.8

14.7

 إجمالي الدخل/ الدخل من غير الفوائد

Net fee and commission/total income

9.9

9.6

 إجمالي الدخل/ صافي الرسوم والعموالت

Cost/total income

33.3

38.3

 إجمالي الدخل/ التكلفة

Staff costs/total income

19.1

21.1

 إجمالي الدخل/ تكاليف املوظفني

Staff costs/operating expenses

57.5

55.3

 مصروفات التشغيل/ تكاليف املوظفني

Operating expenses/total assets

0.4

0.4

 إجمالي املوجودات/ مصروفات التشغيل

As at year-end 2019, the classified loans to loans
and advances decreased from 4.2 percent to 2.5
percent, with provisions to loans and advances also
decreasing from 2.5 percent to 1.2 percent (Table
3-8).
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 انخفضــت القــروض املصنفــة إلجمالــي،2019 فــي نهايــة عــام
 مــع انخفــاض املخصصــات،%2.5  إلــى%4.2 القــروض مــن
.)8-3  (جــدول% 1.2  إلــى% 2.5 للقــروض مــن
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Table 3-8: Corporate Banks’ Credit Risk Ratios (%)

)%(  نسب املخاطر االئتمانية لبنوك اجلملة:8-3 جدول
2019

2018

Classified loans/loans and advances

2.5

4.2

 القروض والسلفيات املصنفة/ القروض

Provisions/loans and advances

1.2

2.5

 القروض والسلفيات/ املخصصات

Specific coverage ratio

42.8

51.1

نسبة تغطية محددة

Total coverage ratio

47.9

58.6

نسبة التغطية اإلجمالية

Total impairments/total assets

0.8

1.6

 إجمالي املوجودات/ إجمالي االنخفاض في القيمة

On-balance sheet large exposures/total
assets

87.4

83.1

 إجمالي/ انكشاف كبير في امليزانية العمومية
املوجودات

Gross large exposures/total assets and offbalance sheet items

85.6

78.7

 إجمالي املوجودات/ إجمالي االنكشافات الكبيرة
والبنود خارج امليزانية العمومية

Although the capital adequacy ratios declined, they
remained well above regulatory requirements (Table
3-9).

 إال أنهــا،وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســب كفايــة رأس املــال
.)9-3 ظلــت أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات الرقابيــة (جــدول

Table 3-9: Corporate Banks’ Capital Adequacy Ratios – LLCs Only (%)

)%(  الشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط-  نسب كفاية رأس مال بنوك اجلملة:9-3 جدول
2019

2018

Total capital adequacy ratio

32.6

38.0

نسبة إجمالي كفاية رأس املال

Common equity tier 1 capital adequacy ratio

27.8

36.0

1 نسبة كفاية رأس املال من املستوى

Total tier 1 capital adequacy ratio

27.8

36.0

1 اجمالي نسبة كفاية رأس املال من املستوى

Financial leverage ratio

8.3

21.7

نسبة الرافعة املالية

Total capital/total assets

10.1

25.4

 إجمالي املوجودات/ اجمالي رأس املال

Average risk weighted assets

58.2

55.9

متوسط املوجودات املرجحة باملخاطر
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علــى الرغــم مــن االعتــدال فــي حصــة املوجــودات الســائلة
خــال عــام  ،2019حتســنت حصــة الودائــع املســتقرة بشــكل
كبيــر (جــدول .)10-3

Notwithstanding moderation in the share of liquid
assets during 2019, the share of stable deposits
improved substantially (Table 3-10).

)Table 3-10: Corporate Banks’ Liquidity Risk Profile (%

جدول  :10-3بيان مخاطر السيولة لدى بنوك اجلملة ()%
2018

2019

املوجودات السائلة  /إجمالي املوجودات

11.1

9.5

Liquid assets/total assets

املوجودات السائلة  /إجمالي التمويل

11.8

10

Liquid assets/total funding

املوجودات السائلة  /إجمالي التمويل
(باستثناء داخل املجموعة)

56

39.3

Liquid assets/total funding
)(excluding intra-group

ودائع مستقرة  /إجمالي الودائع

79.2

91.2

Stable deposits/total deposits

املطلوبات املتقلبة  /مجموع املطلوبات

4.3

2.2

Volatile liabilities/total liabilities

القروض  /الودائع

66.4

69.8

Loans/deposits

التمويل بني البنوك  /إجمالي التمويل

86

92.7

Interbank funding/total funding

التمويل بني البنوك  /إجمالي التمويل
(باستثناء داخل املجموعة)

33.4

71.5

Interbank funding/total funding
)(excluding intra-group

السلف بني البنوك  /التمويل بني البنوك (باستثناء
داخل املجموعة)

548.1

211.8

Interbank advances/interbank funding (ex)cluding intra-group

متويل قصير األجل  /إجمالي التمويل

30.2

26.3

Short term funding/total funding

متويل متوسط األجل  /إجمالي التمويل

37.5

30.4

Medium term funding/total funding

املودعون الكبار  /إجمالي الودائع

47.8

80.8

Large depositors/total deposits

امتثــاالً إلصالحــات جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة بشــأن
مخاطــر الســيولة ،أجــرت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
دراســة األثــر الكمــي علــى تأثيــر تنفيــذ نســبة تغطيــة الســيولة،
وصافــي نســبة التمويــل املســتقر علــى البنــوك املرخصــة مــن
هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال فــي عــام  .2017وســلطت
نتائــج الدراســة الضــوء علــى الصعوبــات التــي واجهتهــا البنوك
فــي تلبيــة معاييــر الســيولة املذكــورة أعــاه .ورداً علــى ذلــك،
قامــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بتطويــر إطــار ســيولة
معــدل ومتناســب يعكــس بشــكل وثيــق مخاطــر الســيولة التــي
تواجههــا البنــوك مــن خــال منــاذج أعمالهــا القائمــة علــى
التمويــل مــن غيــر التجزئة/البيــع باجلملــة .تظــل نســبة
احلــد األدنــى مــن الســيولة املقترحــة ونســبة التمويــل املســتقر
املعدلــة متماشــية مــع أهــداف أطــر عمــل مخاطــر الســيولة
وأطــر مجلــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية.
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In compliance with the Basel Committee on Banking
Supervision’s (“BCBS”) reforms on liquidity risk, the
QFCRA ran a quantitative impact study on the impact
of implementing the liquidity coverage ratio and
the net stable funding ratio on QFCRA authorised
banks in 2017. The results of the study highlighted
the difficulties that banks faced in meeting the
aforementioned liquidity standards. In response,
the QFCRA developed a modified, proportional
liquidity framework that reflects more closely the
liquidity risks banks face through their business
models based on non-retail/wholesale funding. The
proposed minimum liquidity ratio and modified net
stable funding ratio remain aligned to the objectives
of the BCBS and the Islamic Financial Services Board
(IFSB) liquidity risk frameworks.
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 2 .2 .3التطــورات لــدى بنــوك االســتثمار ومــدراء
اال ســتثمار

3.2.2 Developments in Investment Banks and
Investment Managers

ســجلت بنــوك االســتثمار ومــدراء االســتثمار فــي مركــز قطــر
للمــال خســارة أقــل فــي عــام  2019مقارنــة بعــام .2018
وبينمــا شــهد مــدراء االســتثمار اســتمرار الربحيــة ،وكانــت
اخلســائر اإلجماليــة مدفوعــة مــن قبــل البنــوك االســتثمارية،
التــي تعرضــت خلســائر ائتمانيــة وخســائر فــي القيمــة العادلــة
لالســتثمارات (جــدول .)11-3

The QFC investment banks and investment managers
recorded a smaller loss in 2019 relative to 2018.
While investment managers experienced continued
profitability, the aggregate losses were driven by
investment banks, which experienced credit losses
and fair value losses on investments (Table 3-11).

)Table 3-11: Investment Banks’ and Investment Managers’ Performance (QR Million

جدول  :11-3أداء بنوك االستثمار ومدراء االستثمار (باملليون ريال)
2018

2019

-615

-249

78

40

Net interest income

الدخل من غير الفوائد

-164

257

Non-interest income

نفقات التشغيل

381

305

Operating expenses

%

%

العائد على حقوق امللكية  -الشركات ذات املسؤولية
احملدودة فقط

-14.5

-6.8

Return on equity – LLCs only

العائد على املوجودات

-7.7

-3.5

Return on assets

أرباح (خسائر) القيمة العادلة  /الدخل

2151.8

-5.9

Fair value gains (losses)/income

خسائر االئتمان  /صافي دخل الفوائد

98.3

417.6

Credit losses/net interest income

صافي الرسوم والعموالت  /إجمالي الدخل

-132.7

66.1

Net fee & commission/ total income

التكلفة  /إجمالي الدخل

-441.2

102.7

Cost/total income

تكاليف املوظفني  /إجمالي الدخل

-294

64.3

Staff costs/total income

تكاليف املوظفني  /تكاليف التشغيل

66.6

62.6

Staff costs/operating expenses

تكاليف التشغيل  /إجمالي املوجودات

4.8

4.3

Operating expenses/total assets

الربح( /اخلسارة)
صافي الدخل من الفوائد

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بلــغ إجمالــي املوجــودات حتــت
اإلدارة ملديــري االســتثمار  30مليــار ريــال ،بانخفــاض عــن
 41.6مليــار ريــال فــي نهايــة عــام  .2018ويعــزى االنخفــاض
فــي إجمالــي املوجــودات حتــت اإلدارة بشــكل رئيســي إلــى
إلغــاء تفويــض مــدراء االســتثمار فــي أكســا فــي يوليــو . 2019
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)Profit/(loss

As at 31 December 2019, assets under management
(AUM) of investment managers totalled QAR 30
billion, down from QAR 41.6 billion at year-end
2018. The decrease in AUM was mainly attributable
to the de-authorisation of AXA Investment Managers
in July 2019.
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 3 .2 .3التطورات في الشركات االستشارية

3.2.3 Developments in Advisory Firms

تكبــدت الشــركات االستشــارية خســائر بلغــت  12مليــون ريــال
لفتــرة االثنــي عشــر شــهراً املنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2019
مقارنــة بأربــاح بلغــت  27مليــون ريــال مت حتقيقهــا قبــل عــام.
وبقيــت مصروفــات التشــغيل خاضعــة للرقابــة ،وهو ما يعكســه
معــدل تكاليــف املوظفــن املســتقر نســبياً إلــى مصروفــات
التشــغيل ( 5+باملائــة علــى أســاس ســنوي) .ونظــراً للطبيعــة
احملــدودة ونطــاق أنشــطة الشــركات االستشــارية ،فــإن هــذه
املؤسســات معرضــة بشــكل ضئيــل ملخاطــر االئتمــان أو الســوق
أو مخاطــر الســيولة (جــدول .)12-3

The advisory firms experienced losses of QAR 12
million for the 12-month period ended 31 December
2019, compared to profits of QAR 27 million
generated a year earlier. The operating expenses
remained controlled, reflected by a relatively stable
staff costs to operating expenses ratio (+5 percent
year-on-year). Due to the limited nature and scope
of activities of advisory firms, these institutions have
negligible exposure to credit, market or liquidity
risks (Table 3-12).

)Table 3-12: Advisory Firms’ Profitability (QR Million

جدول  :12-3ربحية الشركات االستشارية (باملليون ريال)
2018

2019

الربح(/اخلسارة)

27

)(12

)Profit/(loss

سداد النفقات

44

38

Expense reimbursement

نفقات التشغيل

92

103

Operating expenses

%

%

65.6

68.9

تكاليف املوظفني/نفقات التشغيل

Staff costs/operating expenses

 4 .2 .3التطــورات فــي شــركات التأمــن ووســطاء
التأ مــن

3.2.4 Developments in Insurers and Insurance
Intermediaries

انخفــض إجمالــي موجــودات شــركات تأمــن مركــز قطــر
للمــال بنســبة  %57فــي فتــرة االثنــي عشــر شــهراً املنتهيــة فــي
 31ديســمبر  .2019ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى نقــل
محفظــة شــركة قطــر للتأمــن علــى احليــاة والتأمــن الصحــي
فــي  1ينايــر  2019مــن مركــز قطــر للمــال إلــى شــركة جديــدة
للتأمــن علــى احليــاة والصحــة تأسســت فــي دولــة قطــر
وتخضــع لرقابــة مصــرف قطــر املركــزي .واألعمــال املتبقيــة
فــي شــركة قطــر للتأمــن علــى احليــاة والتأمــن الصحــي
فــي الوقــت احلالــي فــي حالــة إعــادة تشــغيل ولــم تتــم كتابــة
أي أعمــال جديــدة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كانــت هنــاك أربــع
شــركات تأمــن أخــرى فــي مراحــل مختلفــة مــن التشــغيل/
إلغــاء الترخيــص فــي عــام ( 2019جــدول .)13-3

The total assets of QFC insurers decreased by 57
percent in the 12-month period ended 31 December
2019. This was primarily due to QLM’s portfolio
transfer on 1 January 2019 from QFC to a new
company (QLM Life & Medical Insurance Company
WLL) established in the State of Qatar and regulated
by the QCB. QLM’s remaining business is currently
in run-off and no new business has been written. In
addition, there were four other insurers in various
stages of run-off/de-authorisation in 2019 (Table
3-13).

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

119Financial Stability Review 2019

Developments in the Broader Financial Sector

Table 3-13: Insurers’ Balance Sheet Items (QR Million)

) بنود امليزانية العمومية لشركات التأمني (مليون ريال:13-3 جدول
2019

2018

∆%

املوجودات

Cash and bank balances

265

617

(57)

نقد وأرصدة لدى البنوك

Investments

103

764

(87)

استثمارات

Reinsurance receivable

182

439

(59)

مستحقات إعادة التأمني

Premiums receivable

91

474

(81)

أقساط القبض

Other receivables

346

46

652

مستحقات أخرى

Other assets

43

42

2.4

موجودات أخرى

Total assets

1,030

2,382

(57)

إجمالي املوجودات

Assets

املطلوبات

Liabilities
180

490

(63)

احتياطيات فنية عامة

Gross outstanding claims

154

351

(56)

إجمالي املطالبات املستحقة

Claims incurred not reported

22

137

(84)

مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

Technical reserves – long term

2

75

(97)

 على املدى الطويل- الحتياطيات الفنية

Unearned premiums reserve

126

545

(77)

احتياطي أقساط غير مكتسبة

Reinsurance payable

15

138

(89)

إعادة التأمني مستحقة الدفع

Intra-group liabilities

6

9

(33)

اخلصوم داخل املجموعة

Other liabilities

123

518

(76)

مطلوبات أخرى

Total liabilities

452

1,775

(75)

إجمالي املطلوبات

Technical reserves-general

حقوق امللكية

Equity

رأس املال

Share capital

382

382

-

Retained earnings

182

237

(23)

أرباح محتجزة

Other reserves

15

(12)

225

احتياطيات أخرى

579

607

(5)

إجمالي حقوق امللكية

Total equity
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انخفضــت األعمــال املكتوبــة مــن قبــل شــركات التأمــن فــي
مركــز قطــر للمــال بنســبة  %62فــي فتــرة االثنــي عشــر شــهراً
املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019وكان ذلــك مدفوع ـاً بشــكل
رئيســي مــن قبــل العديــد مــن شــركات التأمــن فــي مراحــل
مختلفــة مــن التشــغيل ،كمــا هــو مذكــور أعاله .تكبدت شــركات
التأمــن فــي مركــز قطــر للمــال خســارة صافيــة قدرهــا 25
مليــون ريــال فــي فتــرة االثنــي عشــر شــهراً املنتهيــة فــي 31
ديســمبر  ،2019منخفضــة مــن صافــي أربــاح  40مليــون ريــال
فــي العــام الســابق .ويعــود صافــي اخلســائر بشــكل رئيســي
إلــى خســائر االكتتــاب فــي عــام  .2019وكان عائــد شــركات
التأمــن فــي مركــز قطــر للمــال ســالب  %9فــي عــام ،2019
متدهــوراً مــن  %6.7فــي عــام  .2018وكان األداء العــام
لشــركات التأمــن فــي مركــز قطــر للمــال يعكــس بشــكل عــام
ســوق التأمــن عالــي التنافســية فــي قطــر ونقــص وفــورات
احلجــم .ويســتمر هــذا فــي الضغــط علــى معــدالت األقســاط،
ممــا يــؤدي إلــى هوامــش ربــح أضيــق (جــدول )14-3

The business written by QFC insurers decreased
by 62 percent in the 12-month period ended 31
December 2019. This was mainly driven by several
insurers being in various stages of run-off, as
noted above. QFC insurers incurred a net loss of
QAR 25 million in the 12-month period ended 31
December 2019, declining from a net profit of QAR
40 million in the prior year. The net losses were
mainly due to underwriting losses in 2019. QFC
insurers’ return on equity was negative 9.0 percent
in 2019, deteriorating from 6.7 percent in 2018. The
overall performance of QFC insurers was broadly a
reflection of the highly competitive insurance market
in Qatar and a lack of economies of large scale. This
continues to pressurise premium rates, resulting in
narrower profit margins (Table 3-14).

)Table 3-14: Insurers’ Performance Ratios (QR Million

جدول  :14-3نسب أداء شركات التأمني (مليون ريال)
2018

2019

اجمالي األقساط املكتتبة

2,038

781

Gross written premiums

صافي األقساط املكتتبة

1,737

621

Net written premiums

40

)(25

Net profit

%

%

اجمالي األقساط التجارية املكتتبة

92.7

83.3

Commercial/gross written premiums

إجمالي أقساط التجزئة املكتتبة

7.3

16.7

Retail/gross written premiums

معدل البقاء

85.2

79.5

Retention rate

النسبة املجمعة

102.2

111.6

Combined ratio

نسبة اخلسارة

81.7

77.4

Loss ratio

نسبة النفقات

20.5

34.2

Expense ratio

3.4

2.6

Investment income/average invested assets

133.1

19.0

– Net premiums earned/shareholders’ equity
LLCs only

53.1

148.8

Technical reserves/net premiums earned

معدل السيولة

279.4

295.7

Liquidity ratio

نسبة املالءة املالية

206.3

392.5

Solvency ratio

6.7

)(9.0

صافي الربح

دخل االستثمار  /متوسط املوجودات املستثمرة
صافــي أقســاط التأمــن املكتســبة  /حقــوق املســاهمني -
الشــركات ذات املســؤولية احملــدودة فقــط
االحتياطيات الفنية  /صافي األقساط املكتسبة

العائــد علــى حقــوق امللكيــة  -الشــركات ذات املســؤولية
احملــدودة فقــط
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انخفــض التأمــن ضــد احلــوادث والتأمــن الصحــي بنســبة
 %70علــى أســاس ســنوي؛ ومــع ذلــك ،واصلــت الهيمنــة علــى
ســوق شــركات تأمــن مركــز قطــر للمــال ،حيــث مثلــت حوالــي
 %63مــن اجمالــي األقســاط املكتســبة فــي عــام  ،2019مقارنــة
بنحــو  %79فــي عــام  .2018ويعــزى االنخفــاض املــادي بشــكل
رئيســي إلــى نقــل محفظــة شــركة قطــر للتأمــن علــى احليــاة
والتأمــن الصحــي ووقــف األعمــال اجلديــدة فــي عــام 2019
(شــكل )14- 3

Accident and health insurance decreased by 70
percent year-on-year; however, it continued to
dominate the QFC insurers’ market, representing
about 63 percent of the total GWP (Gross Written
Premiums) in 2019, compared to 79 percent in 2018.
The material decline was mainly attributable to
QLM’s portfolio transfer and ceasing of new business
in 2019 (Chart 3-14).

)Chart 3-14: QFCRA Authorised Insurers’ GWP by Business Line (QR Million, 2019

شكل :14-3إجمالي األقساط املكتتبة لشركات التأمني املرخصة من قبل هيئة قطر للمال حسب خط األعمال (مليون ريال)2019 ،

تدهــورت النســبة اإلجماليــة لشــركات التأمــن ،لتتجــاوز
 110باملائــة بحلــول نهايــة عــام  ،2019ممــا يعكــس ضعــف
أداء االكتتــاب مبطالبــات تتجــاوز أقســاط التأمــن .لــم
تتمكــن شــركات التأمــن مــن حتقيــق أربــاح بســبب االســتثمار
واإليــرادات األخــرى كمــا رأينــا ســابقاً (شــكل )15-3
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The combined ratio of insurers deteriorated,
exceeding 110 percent by end-2019, reflecting poor
underwriting performance with claims exceeding
premiums. Insurers were unable to realise profits due
to investment and other income as seen previously
(Chart 3-15).
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)Chart 3-15: QFCRA Authorised Insurers’ Combined Ratio (%

شكل  :15-3النسبة اإلجمالية لشركات التأمني املرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ()%

 5 .2 .3تقييم املخاطر وارتباطات املؤسسات املرخصة
مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال مــع النظــام املالــي
األوسع
ترتبــط البنــوك املرخصــة مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال بالنظــام املالــي احمللــي واالقتصــاد احمللــي األوســع مــن
خــال التعــرض للبنــوك اخلاضعــة ملصــرف قطــر املركــزي،
والشــركات القطريــة ،والكيانــات ذات الصلــة باحلكومــة،
والتــي تكــون فــي شــكل قــروض ،ودائــع إيــداع ،وســندات ديــن.
بلــغ إجمالــي االنكشــاف لاقتصــاد احمللــي نحــو  23.2مليــار
ريــال فــي نهايــة العــام  ،2019ومعظمهــا للبنــوك اخلاضعــة
ملصــرف قطــر املركــزي ( .)٪62.3مبــا فــي ذلــك  0.3مليــار
ريــال فــي احليــازات احملليــة لألســهم ،وشــكلت االنكشــافات
احملليــة للمصــارف املرخصــة مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال  ٪ 51.9مــن إجمالــي موجوداتهــا (جــدول .)15-3

3.2.5 Risk Assessment and QFCRA Authorised
Institutions’ Linkages to the Broader Financial
System
The QFCRA authorised banks are linked to the
domestic financial system and broader local
economy through exposures to QCB’s banks, Qatari
businesses, and government-related entities, which
are in the form of loans, deposit placements, and
debt securities. The total exposure to the local
economy amounted to QAR 23.2 billion at yearend 2019, predominantly to QCB’s banks (62.3
percent). Including QR 0.3 billion in domestic equity
holdings, QFCRA authorised banks’ local exposures
constituted 51.9 percent of their total assets (Table
3-15).

)Table 3-15: QFCRA Authorised Banks’ Local Exposures (QR Million

جدول  :15-3اإلنكشافات احمللية للمصارف املرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال (مليون ريال)
التمويل املقدم من البنوك املرخصة
من مركز قطر للمال للنظام املالي احمللي *
بنوك مصرف قطر املركزي
رجال األعمال القطرين

الكيانات املتصلة باحلكومة/وذات السيادة
اإلجمالي
* يقوم مصرف قطر المرﻛﺰي باستكمال تراخيﺺ الشرﻛات ،ولﺬا فﺈن العدد تقديري

2019 ‹ÉŸG QGô≤à°S’G ôjô≤J

2019

Funding provided by QFC authorised banks to
*local ﬁnancial system

14,447

QCB banks

7,808

Qatari businesses

920
23,175

Government-related entities/sovereign
Total
* QCB is completing the licensing process so the number of companies is an estimate
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مالحظات ختامية
اســتمراراً فــي تنفيــذ معاييــر اإلبــاغ املشــتركة الصــادرة
عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،أصــدر مصــرف
قطــر املركــزي تعليمــات إضافيــة إلــى مؤسســات التمويــل
غيــر املصرفيــة خــال العــام .وتناولــت هــذه( :أ) التعــاون
مــع الهيئــة العامــة للضرائــب( ،ب) إبــاغ الشــركات بالقائمــة
احملدثــة للبلــدان التــي مت إخطارهــا ألغــراض تنفيــذ نظــام
احلجــز واإلبــاغ( ،ج) حتديــد "األشــخاص املســيطر عليهــم"،
وجــه مصــرف
و(د) التنفيــذ فــي الوســطاء املاليــن .وقــد ّ
قطــر املركــزي شــركات التأمــن إلــى تطبيــق قانــون االمتثــال
الضريبــي للحســابات اخلارجيــة .مت اتخــاذ العديــد مــن تدابير
السياســة األخــرى لتعزيــز القطــاع املالــي غيــر املصرفــي.

Concluding Remarks
Continuing the implementation of the common
reporting standards (CRS) issued by the Organisation
for Economic Co-operation and Development
(OECD), QCB issued further instructions to NBFIs
during the year. These dealt with: (a) cooperation
with General Tax Authority, (b) informing companies
of the updated list of the countries notified for the
purposes of implementing CRS, (c) identification
of “Persons in control”, and (d) implementation in
financial intermediaries. QCB directed insurance
companies on implementation of FATCA. Several
other policy measures were taken to strengthen the
NBFI sector.

ســجلت جميــع قطاعــات املؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة
منــواً إيجابي ـاً خــال العــام ،حيــث ســجلت شــركات الصرافــة
وشــركات التمويــل منــواً كبيــراً.

All segments of NBFIs recorded positive growth
during the year with Exchange Houses and Finance
Companies recording high growth.

شــكلت موجــودات شــركات التأمــن نحــو ثالثــة أربــاع إجمالــي
موجــودات املؤسســات املاليــة غيــر البنكيــة اخلاضعــة للرقابــة
مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي .وقــد تراجعت مالءة شــركات
التأمــن إلــى حــد مــا مــن مســتويات عاليــة للغايــة لكنهــا ظلــت
أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات التنظيميــة .وبلــغ متوســط نســبة
املــاءة املاليــة  ٪244.9علــى أســاس منفــرد و ٪223.0علــى
أســاس موحــد .كمــا بقيــت الســيولة جيــدة خــال العــام عنــد
حوالــي  .%116علــى الرغــم مــن الزيــادات الهامشــية فــي كل
مــن املصاريــف ونســب اخلســائر ،واصلــت شــركات التأمــن
تســجيل األربــاح علــى أســاس دخــل العمــوالت املكتســبة مــن
معيــدي التأمــن وكذلــك دخــل االســتثمار .وانعكاس ـاً للزيــادة
فــي األعمــال وزيــادة احملافظــة ،واصلــت األحــكام الفنيــة فــي
االرتفــاع خــال عــام  2019لرعايــة الزيــادة احملتملــة فــي
املطالبــات املســتقبلية

Insurance companies continued to account for threefourths of the total assets of the QCB regulated NBFIs.
Solvency of insurance firms moderated somewhat
from very high levels but remained much above the
regulatory requirements. Average Solvency ratio
stood at 244.9 percent on solo basis and 223.0
on consolidated basis. Liquidity also remained
comfortable during the year at around 116 percent.
Notwithstanding marginal increases in both expense
and loss ratios, the insurance firms continued to
record profits based on commission income earned
from reinsurers as well as investment income.
Reflecting the increase in business and increasing
conservativeness, the technical provisions continued
to rise during 2019 to take care of potential increase
in future claims.

ســجلت القــروض التــي قدمهــا بنــك قطــر للتنميــة خــال عــام
 2019منــواً صحيــاً خــال العــام فــي ظــل اســتمرار التوجــه
نحــو تطويــر الشــركات الصغيــرة واملتوســطة .ويؤكــد املســتوى
املرتفــع للغايــة لــرأس املــال فــي بنــك قطــر للتنميــة إمكانيــة
التوســع واملرونــة لــدى بنــك قطــر للتنميــة.

The loans provided by QDB during 2019 recorded a
healthy growth during the year in view of continued
thrust on development of SMEs. Very high level
of capital in QDB underscores the potential for
expansion and resilience of QDB.

ســجلت املوجــودات التــي تــدار مــن قبــل شــركات االســتثمار،
والتــي ســجلت انخفاضـاً فــي عــام  ،2018انتعاشـاً حــاداً ومنت
بنســبة  % 50فــي عــام  .2019وبالنظــر إلــى األرصــدة النقديــة
والبنكيــة الضخمــة لهــذه الشــركات والرســملة العاليــة ،هنــاك
إمكانيــة عاليــة لزيــادة االســتثمارات كلمــا كانــت البيئــة مواتيــة.

The assets managed by investment companies,
which recorded a decline in 2018, recorded steep
recovery and grew by 50 percent in 2019. Given the
huge cash and bank balances of these companies
and high capitalisation, there exists high potential
for increase in the investments whenever the
environment is conducive.

124تقرير اال�ستقرار املايل 2019

Financial Stability Review 2019

Developments in the Broader Financial Sector

منــت موجــودات محــال الصرافــة خــال عــام  2019بشــكل
حــاد بنســبة  %22.2مقارنــة بنحــو  %4.6فقــط فــي العــام
الســابق .زادت كل من املوجودات الســائلة واملطلوبات الســائلة
حملــال الصرافــة خــال العــام مــع زيــادة أكبــر فــي الســابق ،مما
أدى إلــى ارتفــاع مســتوى صافــي املوجــودات الســائلة .خضــع
بيــع وشــراء العمــات األجنبيــة مــن قبــل محــال الصرافــة
لالعتــدال خــال عــام  2019مــع مزيــد مــن التحســن فــي
التــوازن بــن العــرض والطلــب علــى العمــات األجنبيــة.

The assets of Exchange Houses during 2019 grew
sharply by 22.2 percent compared to mere 4.6
percent in the previous year. Both liquid assets and
liquid liabilities of the Exchange Houses increased
during the year with larger increase in the former,
resulting in rise in the level of net liquid assets.
The purchase and sale of foreign currencies by
the exchange houses moderated during 2019 with
further improvement in the balance between the
demand and supply of foreign currencies.

خضــع الهيــكل املؤسســي للقطــاع املالــي اخلاضــع للواليــة
التنظيميــة لهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال إلــى بعــض
التغييــرات خــال عــام  .2019ومت ترخيــص مصــرف واحــد
ومديــر اســتثمار ،فــي حــن مت إلغــاء ترخيــص مديــر اســتثمار
واحــد وشــركة تأمــن.

The institutional structure of the financial sector under
the regulatory jurisdiction of QFCRA underwent
some changes during 2019. One corporate bank
and two investment managers were authorised,
while one investment manager and one insurer were
de-authorised.

بلــغ إجمالــي تعــرض املؤسســات املاليــة اخلاضعــة للرقابــة
مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال علــى االقتصــاد احمللــي
 23.2مليــار ريــال فــي نهايــة العــام  ،2019معظمهــا للبنــوك
اخلاضعــة ملصــرف قطــر املركــزي ( .)٪62.3مبــا فــي ذلــك
 0.3مليــار ريــال فــي احليــازات احملليــة لألســهم ،وشــكلت
االنكشــافات احملليــة للمصــارف املرخصــة مــن هيئــة قطــر
للمــال  ٪٥١‰٩مــن إجمالــي موجوداتهــا.

The total exposure of QFCRA regulated FIs to the
local economy amounted to QAR 23.2 billion at
year-end 2019, predominantly to QCB’s banks (62.3
percent). Including QAR 0.3 billion in domestic equity
holdings, QFCRA authorised banks’ local exposures
constituted 51.9 percent of their total assets.

ســجلت بنــوك الشــركات فــي مركــز قطــر للمــال قفــزة حــادة
فــي العائــد علــى حقــوق املســاهمني والعائــد علــى االســتثمار
حيــث مت احتــواء خســائر االئتمــان بشــكل أكبــر فــي عــام
 2019بعــد تأثيــر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9
فــي عــام  .2018باإلضافــة إلــى ذلــك ،ظــل هامــش صافــي
الفائــدة وصافــي إيــرادات الفوائــد لــدى البنــوك فــي مركــز
قطــر للمــال مســتقراً نســبياً .فــي نهايــة عــام  ،2019انخفضــت
نســبة القــروض غيــر املنتظمــة إلجمالــي القــروض مــن %4.2
إلــى  .% 2.5وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســب كفايــة رأس
املــال ،إال أنهــا ظلــت أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات التنظيميــة.
وعلــى الرغــم مــن االعتــدال فــي حصــة املوجــودات الســائلة
خــال عــام  ،2019فقــد حتســنت حصــة الودائــع املســتقرة
بشــكل كبيــر.

The QFC corporate banks’ recorded a sharp jump in
ROE and ROI as credit losses were more contained
in 2019 following the impact of the implementation
of IFRS9 in 2018. Additionally, QFC corporate
banks’ net interest margin and net interest income
remained relatively stable. As at year-end 2019, the
classified loans to loans and advances decreased
from 4.2 percent to 2.5 percent. Although the
capital adequacy ratios declined, they remained well
above regulatory requirements. Notwithstanding
moderation in the share of the liquid assets during
2019, the share of the stable deposits improved
substantially.
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تطورات البنية التحتية املالية في قطر

 1 .4التطورات في أنظمة الدفع

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

4.1 Developments in Payment Systems

مــع تزايــد تفضيــل املســتهلك للمدفوعــات اإللكترونيــة ،أصبحــت
أنظمــة الدفــع والتســوية مكون ـاً حيوي ـاً فــي االقتصــاد احلديــث.
وبــات األداء الســلس والفعــال ألنظمــة الدفــع والتســوية ضــرورة
لكفــاءة واســتقرار النظــام املالــي بشــكل عــام .وكجــزء مــن
مســؤوليته الرقابيــة علــى نظــام الدفــع ،اتخــذ مصــرف قطــر
املركــزي العديــد مــن املبــادرات للســيطرة علــى املخاطــر فــي
أنظمــة الدفــع ،وتعزيــز خدمــات الدفــع ،وتطويــر البٌنيــة التحتيــة
الســليمة للدفــع فــي قطــر.

With the growing consumer preference for electronic
payments, payment and settlement systems have become
a vital component of the modern economy. The smooth
and efficient functioning of the payment and settlement
systems is essential to the overall efficiency and stability
of the financial system. As a part of its payment system
oversight responsibility, the Qatar Central Bank (QCB) has
taken several initiatives for controlling risks in payment
systems, promoting payment services and developing
sound payment infrastructure in Qatar.

ومتاشــياً مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030واســتراتيجية التنميــة فــي
الدولــة ،ركــز مصــرف قطــر املركــزي ،فــي خطتــه االســتراتيجية
للقطــاع املالــي ( ،)2022-2017بشــكل أكبــر علــى تطويــر أنظمــة
الدفــع لقطــاع التجزئــة بهــدف التحــرك نحــو مجتمــع آمــن غيــر
نقــدي .وكان تركيــز مصــرف قطــر املركــزي علــى بنــاء بُنيــة حتتيــة
حديثــة للدفــع ،تســمح للبنــوك وشــركات التكنولوجيــا املاليــة
املتناميــة بإنشــاء منتجــات وخدمــات مبتكــرة تلبــي متطلبــات
الدفــع للمســتهلكني فــي قطــر .وفــي هــذا الصــدد ،أطلــق مصــرف
قطــر املركــزي نظامــاً جديــداً للدفــع الفــوري ،عبــر الهاتــف
اجلــوال القطــري ،والــذي ســيوفر طريقــة جديــدة للمقاصــة
الفوريــة وتســوية املدفوعــات وحتويــل األمــوال علــى مــدار 24
ســاعة طــوال أيــام األســبوع .ويعمــل هــذا النظــام علــى تســهيل
احملافــظ اإللكترونيــة القابلــة للتشــغيل عبــر الهاتــف اجلــوال،
وخيــارات الدفــع منخفضــة التكلفــة املســتندة إلــى رمــز االســتجابة
الســريعة للجمهــور لتنفيــذ املدفوعــات اإللكترونيــة فــي نقــاط
البيــع وحتويــل األمــوال مــن شــخص آلخــر ،ممــا ســيزيد مــن تعزيــز
الشــمول املالــي.

In line with Qatar National Vision 2030 and the development
strategy in the country, QCB, in its strategic plan for the
financial sector (2017-2022), has placed greater emphasis
on developing retail payment systems with an objective to
move towards a secure cashless society. The focus of QCB
was on building state of the art payment infrastructure
that allows banks and the growing financial technology
(Fintech) firms to create innovative products and services
that meet the payment requirements of the consumers
in Qatar. In this connection, QCB has launched a new
”instant payment system, “Qatar Mobile Payment System
(QMP), which will provide a new method for immediate
clearing and settlement of payments and money transfers
24 hours a day, seven days a week. This system facilitates
interoperable mobile based e-wallets and Quick Response
(QR) code based on low cost payment options to the
public for carrying out electronic payments at point of sales
and person to person money transfers, which will further
enhance financial inclusion.

عــاوة علــى ذلــك ،مت تطويــر اســتراتيجية التكنولوجيــا املاليــة
لدعــم االبتــكار فــي القطــاع املالــي مــع احلفــاظ علــى اســتقرار
الســوق .ونظــراً لكــون املدفوعــات ركنــاً رئيســياً فــي طيــف
التكنولوجيــا املاليــة ،فــإن االســتراتيجية تهــدف إلــى توفيــر البيئــة
التنظيميــة املناســبة لتبنــي أســرع ملجموعــة مــن خدمــات الدفــع
لتطويــر نظــام دفــع نشــط فــي قطــر (إطــار .)1

Further, a Fintech strategy has been developed to support
innovation in the financial sector while maintaining market
stability. Payments being a key vertical within the Fintech
spectrum, the strategy is aimed at providing the right
regulatory environment for faster adoption of an array of
payment services to develop a vibrant payment ecosystem
in Qatar (Box1).

وكجــزء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة للدفــع؛ فقــد اتخــذ مصــرف
قطــر املركــزي أيضــاً العديــد مــن إجــراءات السياســة لتعزيــز
املدفوعــات اإللكترونيــة فــي قطــر .وكان ترشــيد املواعيــد
التشــغيلية ألنظمــة الدفــع إحــدى املبــادرات الرئيســية فــي هــذا
الصــدد .ومــن أجــل زيــادة توفــر نظــام التســوية اإلجماليــة فــي
الوقــت الفعلــي ،فقــد مت متديــد توقيــت هــذا النظــام مــن الســاعة
 1.00مســا ًء إلــى  2.30مســا ًء اعتبــاراً مــن  1يوليــو .2019
وبهــذا ،ميكــن للعمــاء اآلن تنفيــذ معامــات الوقــت الفعلــي مــن
 7.30صباحــا حتــى  2.30مســا ًء ،واملعامــات بــن البنــوك مــن
 7.30صباحــا حتــى  3مســا ًء .وباتبــاع املمارســات الدوليــة ،متــت

A part from developing payment infrastructure, QCB has
also taken several policy measures to promote electronic
payments in Qatar. One of the key initiatives in this regard
was the rationalization of 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 from 1.00 pm to 2.30 pm with effect
from 1st July 2019. With this, now, the customers can carry
on RTGS transactions from 7.30 am to 2.30 pm and the
interbank transactions from 7.30 am to 3 pm. Following
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إعــادة ضبــط توقيتــات التســوية جلميــع أنظمــة الدفــع بالتجزئــة
مــع توقيــت الوقــت الفعلــي لتســهيل إدارة الســيولة بشــكل أفضــل.
ومت إيقــاف تســهيالت القــروض التلقائيــة لليلــة واحــدة إلى البنوك
لســد نقــص الســيولة لديهــا وبــدالً مــن ذلــك ،مت منــح البنــوك فتــرة
ممتــدة فــي الوقــت الفعلــي لتســهيل االقتــراض بــن البنــوك لتلبيــة
متطلبــات الســيولة اخلاصــة بهــا .ومــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه
اإلجــراءات إلــى انضبــاط أفضــل للســوق ،وإدارة فعالــة لتصفيــة
الســيولة واحتــواء مخاطــر التســوية.

إطار  :1-٤خدمات الدفع والتكنولوجيا املالية
يتطــور القطــاع املالــي العاملــي بســرعة ،مدعوم ـاً بابتــكارات فــي
مجــال التكنولوجيــا .وعلــى نحــو متزايــد ،تدخــل الشــركات غيــر
املصرفيــة والالعبــن غيــر التقليديــن ،والتكنولوجيــا الكبيــرة
وكذلــك الشــركات الناشــئة ،وخاصــة فــي مســاحة الدفــع،
للحصــول علــى حصــة مــن هــذه الفرصــة .وفــي نفــس الوقــت،
فــإن االحتياجــات املتغيــرة ،والراحــة ،وســهولة الوصــول ،وكفــاءة
التكلفــة ،تدفــع املســتهلكني والشــركات الصغيــرة واملتوســطة إلــى
مقدمــي خدمــات بديلــة للوصــول إلــى املدفوعــات ،واالئتمــان،
واالســتثمارات ،والتأمــن ،وحتــى العــروض األخــرى للخدمــات
غيــر املاليــة.
فــي ســاحة الدفــع ،يتــم اســتبدال املدفوعــات التقليديــة القائمــة
علــى البطاقــة بالدفعــات القائمة على احلســاب ورمز االســتجابة
الســريعة .يتــم تقــدمي خدمــات الدفــع اجلديــدة مثــل إصــدار
النقــود اإللكترونيــة ،وبــدء الدفــع ،وبــدء احلســاب ،ومعلومــات
احلســاب ،وإصــدار الرمــز الرقمــي ،ومــا إلــى ذلــك بشــكل
متزايــد مــن قبــل التكنولوجيــا املاليــة .وأصبحــت قابليــة التشــغيل
البينــي معيــاراً جديــداً ،حيــث يحــدث التكامــل عبــر اخلطــوات
املختلفــة لسلســلة قيمــة الدفــع ،مــع االعتــراف بأهميــة احلجــم
والكفــاءة .ولقــد أدت املبــادرات املصرفيــة املفتوحــة ،وتطويــر
معاييــر الدفــع اجلديــدة ،وحتســن واجهــات برمجــة التطبيقــات
ومجموعــات تطويــر البرمجيــات ،إلــى تبســيط عمليــة التكامــل
بشــكل كبيــر ،وزيــادة خفــض حواجــز الدخــول ،وحتســن جتربــة
العمــاء وعــروض املنتجــات.
وأجبــرت هــذه التطــورات فــي القطــاع املالــي ،الســيما فــي
مجــال الدفــع ،الســلطات التنظيميــة واإلشــرافية علــى مراقبــة
التطــورات فــي خدمــات التكنولوجيــا املاليــة عــن كثــب ،وإعــادة
تشــكيل اللوائــح وكذلــك اســتراتيجية الرقابــة الســتخدام االبتــكار
دون التأثيــر علــى االســتقرار املالــي .وبــدأ املنظمــون فــي العديــد
مــن الدوائــر القضائيــة فــي إصــدار أطــر جديــدة لتنظيــم خدمات
الدفــع .كمــا بــدأ املنظمــون املاليــون فــي إنشــاء مختبــرات
تنظيميــة للســماح للشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا
املاليــة واملبتكريــن اآلخريــن بإجــراء اختبــار مباشــر لالبتــكارات
مــن قبــل الشــركات فــي بيئــة خاضعــة للرقابــة حتــت إشــراف
املنظــم.
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the international practices, settlement timings of all retail
payment systems were realigned with RTGS timing for
facilitating better liquidity management. 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 the
interbank borrowing to meet their liquidity requirements.
These measures are expected to bring in better market
discipline, efficient clearing liquidity management and to
contain settlement risk.

Box 4-1: Payment Services and Fintech
The global financial sector is rapidly evolving, supported
by innovations in Technology. Increasingly, nonbanks and
non-traditional players, big techs as well as start-ups are
entering the fray, particularly in payment space, to capture
a share of this opportunity. At the same time, the changing
needs, convenience, ease of access and cost efficiency are
driving consumers and small-to-medium-sized enterprises
(SMEs) to alternative providers for access to payments,
credit, investments, insurance, and even other non-financial
service offerings.
In the payment arena, the traditional card based payments
are being replaced with account and QR code based
payments. The new payment services such as e-money
issuance, payment initiation, account initiation, account
information, digital token issuance, etc. are increasingly
being offered by Fintech. Interoperability has become a
new norm, wherein integration is happening across the
various steps of the payment value chain recognizing the
significance of scale and efficiency. The open banking
initiatives, development of new payment standards,
enhancement of APIs and software development kits
(SDKs) have significantly simplified the integration process,
further lowering the entry barriers, enhancing the customer
experience and product offerings.
These developments in the financial sector, particularly
in the payment domain, have forced the regulatory and
supervisory authorities to closely monitor the advances in
Fintech services, reshape the regulation as well as oversight
strategy to harness innovation without compromising the
financial stability. The regulators in many jurisdictions
started issuing new frameworks for the regulation of
payment services. The financial regulators also started
setting up regulatory sandboxes to allow Fintech start-ups
and other innovators to conduct live testing of innovations
by firms in a controlled environment under the regulator’s
supervision.
Financial Stability Review 2019
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وإدراكاً ألهميــة االبتــكار والنمــو فــي التكنولوجيــا املاليــة بشــكل
عــام وخدمــات الدفــع بشــكل خــاص لتنميــة اقتصــاد قطــر ،مت
إنشــاء وحــدة حصريــة للتكنولوجيــا املاليــة فــي مصــرف قطــر
املركــزي ،ومت وضــع اســتراتيجية للتكنولوجيــا املاليــة تهــدف
إلــى تطويــر نظــام بيئــي مالــي تعاونــي ومتصــل يتماشــى مــع
األهــداف طويلــة املــدى لرؤيــة قطــر الوطنيــة  .2030وكجــزء مــن
االســتراتيجية ،سيســاهم مصــرف قطــر املركــزي فــي خلــق بيئــة
تنظيميــة حديثــة ،مبــا فــي ذلــك مختبــر تنظيمــي ،يدعــم االبتــكار
واســتقرار الســوق.

 2 .4أنشطة أنظمة الدفع والتسوية
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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 unit was set up in QCB and a financial technology
strategy was drawn up aiming to develop a collaborative
and connected financial ecosystem in line with the longterm objectives of Qatar National Vision 2030. As part of
the strategy, the central bank will contribute to creating
a modern regulatory environment, including a regulatory
sandbox, which supports Innovation and market stability.

4.2 Payment and Settlement Systems Activities

جتــاوز حجــم أنظمــة الدفــع فــي قطــر  4.3تريليــون ريــال فــي
عــام  ،2019وجتــاوز حجــم املعامــات  135مليــون معاملــة .ومــن
حيــث قيمــة املعامــات ،شــكلت مدفوعــات العمــاء  ٪48مــن
إجمالــي املدفوعــات ،تليهــا عمليــات املصــرف املركــزي ()٪32
واملدفوعــات األخــرى بــن البنــوك ( .)٪20ولكــن مــن حيــث
احلجــم ،كمــا فــي الســنوات الســابقة ،شــكلت مدفوعــات العمــاء
أكثــر مــن  ٪99مــن إجمالــي املدفوعــات.

The size of the payment systems in Qatar surpassed QR 4.3
trillion in 2019 and the volume of transactions exceeded
135 million. In terms of the value of transactions, customer
payments accounted for 48% of the total payments,
followed by central bank operations (32%) and other
interbank payments (20%). But in terms of volume, as in the
previous years, the customer payments accounted for more
than 99% of the total payments.

وعلــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة العامليــة ،كانــت األنشــطة
فــي نظــام الدفــع والتســوية جيــدة .وانخفــض إجمالــي قيمــة
مدفوعــات العمــاء ومــا بــن البنــوك بشــكل هامشــي بنحــو
 ٪2.5خــال عــام  2019مقارنــة بانخفــاض قــدره  ٪20.9فــي
عــام  .2018ومــع ذلــك ،اســتمر احلجــم فــي النمــو وســجل معــدل
منــو ســنوي قــدره  ٪15.3فــي عــام ( 2019شــكل  .)1-4وكان
الدافــع وراء الطفــرة فــي حجــم ،مدفوعــات التجزئــة ،وأبرزهــا
مدفوعــات البطاقــة ممــا يشــير إلــى زيــادة تفضيــل العمــاء جتــاه
املدفوعــات اإللكترونيــة.

Despite the global economic conditions, the activities in the
payment and settlement system fared well. The total value
of the customer and interbank payments declined only
marginally by 2.5% during 2019 as compared to a decline
of 20.9% seen in 2018. However, the volume continued
to grow and registered an annual growth rate of 15.3% in
2019 (Chart 4.1). The spurt in volume was driven by retail
payments, most prominently by card payments indicating
an increase in the customer preference towards electronic
payments.
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Table 4-1: Payments and Settlement Systems in Qatar – 2019

جدول  :1-4أنظمة الدفع والتسوية في قطر 2019-

%
Change

التغير
2019

Volume

Volume

2019

2018

احلجم

احلجم

%
Change

التغير
2019

)Value (Billion) Value (Billion
القيمة باملليار ريال القيمة باملليار ريال
2019

2018

 .1العمالء وما بني البنوك

1. Customer & Interbank

نظام التسوية اإلجمالية في
الوقت الفعلي

-11.72%

483,716

547,945

-3.26%

2,534.4

2,619.9

1.RTGS

نظام الدفع بالتجزئة

-0.60%

4,443,851

4,470,810

-6.31%

255.4

272.6

2.ECCS

نظام الدفع اآلمن-كاتش

10.64%

7,239,808

6,543,855

24.17%

113.9

91.7

3.QATCH

نظام الشبكة الوطنية-نابس

16.42%

105,862,504 123,247,616

6.30%

82.2

77.3

4.NAPS

إجمالي

15.32%

117,425,114 135,414,991

-2.47%

2,985.9

3,061.5

 .٢عمليات املصرف املركزي

Total
2. Central Bank Operations

بورصة قطر

-8.25%

1,545

1,684

-18.42%

20.4

25.0

ودائع سوق النقد القطري

39.61%

3,003

2,151

31.76%

1,371.2

1,040.7

QMRD

قروض سوق النقد القطري

-11.76%

60

68

-8.88%

6.1

6.6

QMRL

إجمالي

18.06%

4,608

3,903

30.34%

1,397.7

1,072.4

QE

Total

Chart 4-1: Payments –Customer and Interbank – 2019

شكل  :1-4املدفوعات -العميل وما بني البنوك 2019-

فيمــا يتعلــق بعمليــات ســوق املصــرف املركــزي ،زادت معامــات
ودائــع ســوق النقــد القطــري بشــكل كبيــر .وارتفعت قيمــة ،وحجم
هــذه املعامــات بنســبة  ٪31.76و ٪39.6علــى التوالــي فــي عــام
 2019مقارنــة بالعــام الســابق .وكانــت قيمــة وحجــم ودائــع ســوق
النقــد القطــري أعلــى بكثيــر مــن قــروض ســوق النقــد القطــري
وبشــكل عــام ،تشــير ودائــع وقــروض ســوق النقــدي القطــري،
التــي مت تســويتها فــي نظــام الدفــع إلــى أن النظــام املصرفــي كان
لديــه ســيولة كافيــة خــال العــام.
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With regards to the central bank market operations,
the QMR deposits transactions increased significantly.
The value and volume of such transactions increased
by 31.76% and 39.6% respectively in 2019 over the
previous year. The value and volume of QMR deposits
were much higher than those of QMR loans. Overall,
the QMR deposits and loan transactions settled in the
payment system indicate that the banking system had
adequate liquidity during the year.
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ويشــتمل نظــام الدفــع فــي قطــر علــى عــدد مــن أنظمــة الدفــع
باجلملــة والتجزئــة التــي تتعامــل مــع املعامــات املاليــة بالريــال
القطــري بــن البنــوك داخــل دولــة قطــر .وتعامــل نظــام الدفــع
ذو القيمــة الكبيــرة ،نظــام التســوية اإلجماليــة فــي الوقــت
الفعلــي ،مــع  ٪84.8مــن مدفوعــات العمــاء وبــن البنــوك مــن
حيــث القيمــة ،فــي حــن عالــج نظــام الدفــع بالتجزئــة  %91مــن
املدفوعــات مــن حيــث احلجــم .وفــي حــن مت اســتخدام الشــبكة
الوطنيــة للصــراف اآللــي (نابــس) علــى نطــاق واســع لتســوية
معامــات نقــاط البيــع والصــراف اآللــي فــي التجــارة اإللكترونيــة
ظــل نظــام الدفــع اإللكترونــي اآلمــن اخليــار املفضــل لتكــرار
املدفوعــات وحتويــات األمــوال األخــرى.

Qatar’s payment system encompasses a number of
wholesale and retail payment systems that handle the
financial transactions, in Qatari Riyals, among the banks
within the State of Qatar. The large value payment system,
Real Time Gross Settlement System (RTGS), handled 84.8%
of customer and interbank payments in value terms, whereas
the retail payment system NAPS handled 91.0% of the
payments in terms of volume. While NAPS was extensively
used for settling ATM/POS/e-commerce transactions, the
QATCH remained a preferred option for recurring payments
and other fund transfers.

Chart 4-2: Daily Average Volume – 2019

الشكل  :2-4متوسط احلجم اليومي 2019 -

انخفضــت املعامــات التــي متــت معاجلتهــا بواســطة نظــام الوقت
احلقيقــي مــن حيــث القيمــة واحلجــم بنســبة  ٪3.26و٪11.72
علــى التوالــي فــي عــام  .2019وكان االنخفــاض امللحــوظ يرجــع
بشــكل رئيســي إلــى ترحيــل عــدد كبيــر مــن املعامــات املتكــررة
ذات القيمــة الصغيــرة مــن نظــام الوقــت احلقيقــي إلــى أنظمــة
الدفــع بالتجزئــة مثــل نظــام الدفــع اإللكترونــي اآلمــن( ،شــكل
 .)2-4وقــد يرجــع االنخفــاض الهامشــي فــي القيمــة فــي عــام
 2019إلــى انخفــاض حجــم املعامــات واللجــوء إلــى أنظمــة
الدفــع األخــرى.

The transactions processed by RTGS system declined in
both value and volume by 3.26% and 11.72%, respectively,
in 2019. The observed reduction was due mainly to
the migration of a large number of small value recurring
transactions from RTGS to the retail payment Systems
like QATCH (Chart 4.2). The marginal decline in the value
seen in 2019 could be due to a reduction in the size of the
transactions and migration to other payment systems.

ولطاملــا كان الشــيك طريقــة دفــع مفضلــة للجمهــور فــي قطــر
ألســباب مختلفــة ،وخاصــة الضمــان الــذي يوفــره الشــيك
للمدفوعــات املســتقبلية .ومــع ذلــك ،يشــهد نظــام الدفــع فــي
قطــر انتقــاالً ثابتـاً إلــى الوضــع اإللكترونــي مــن األدوات الورقيــة،
وهــو اجتــاه يتماشــى مــع االقتصــادات املتقدمــة .وقــام مصــرف
قطــر املركــزي بالعديــد مــن اجلهــود املتعمــدة للحــد من اســتخدام

The cheque has traditionally been a preferred mode of
payment for the public in Qatar due to various reasons,
particularly the guaranty that the cheque provides on
future payments. However, Qatar’s payment system has
been witnessing a steady migration to the electronic mode
from paper-based instruments, a trend that is in sync with
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الشــيكات .وباإلضافــة إلــى عــدم التشــجيع علــى اســتخدام
الشــيكات ،مت اآلن تقييــد املقاصــة الســريعة املقدمــة حتــى اآلن
للشــيكات التــي تتجــاوز قيمتهــا االســمية  250ألــف ريــال علــى
الشــيكات ذات القيمــة االســمية التــي تزيــد عــن مليــون ريــال
اعتبــاراً مــن  1يوليــو  .2019وكمــا رأينــا فــي الســنوات الســابقة،
فقــد انخفضــت املعامــات التــي متــت معاجلتهــا بنظــام املقاصــة
اإللكترونيــة للشــيكات مــن حيــث القيمــة واحلجــم بنســبة ٪6.31
و  ٪0.60علــى التوالــي فــي عــام .2019

advanced economies. QCB has taken several deliberate
efforts to disincentivize the use of cheques. Further to
discourage the use of cheques, the fast clearing facility,
hitherto, provided to cheques with face value above
QR.250,000 has now been restricted to cheques with face
value above QR 1 Million with effect from 1st Jul 2019. As
seen in the previous years, the transactions processed by
the electronic cheque clearing system (ECCS) declined in
both value and volume by 6.31% and 0.60%, respectively,
in 2019.

Chart 4.3 Distribution of Cheque Transactions Across Value Bands-2019

شكل  ٣-4توزيع الشيكات املعاجلة (قيمة)

اســتمر متوســط قيمــة معامــات الشــيك فــي االنخفــاض .يعــرض
شــكل  3-4تفاصيــل حجــم وقيمــة املعامــات التــي متــت معاجلتهــا
بنظــام املقاصــة اإللكترونيــة والقيمــة حســب مبلــغ الشــيك .وعلــى
الرغــم مــن أن املعامــات ذات القيمــة الكبيــرة مــع مدفوعــات
الشــيكات التــي تزيــد عــن  250ألــف ريــال شــكلت  ٪3فقــط مــن
إجمالــي املعامــات ،ولكــن مــن حيــث القيمــة فقــد شــكلت  ٪67مــن
إجمالــي املدفوعــات التــي مت تســويتها فــي عــام .2019

The average value of cheque transactions continues to
fell. Chart 4.3 presents the breakdown of ECCS volume
and value by cheque amount. Though the large value
transactions with cheque payments above QR 250,000
accounted for only 3 % of the total transactions, but
in terms of the value, they accounted for 67% of total
payments settled in 2019.

ظــل نظــام الشــبكة الوطنيــة للصــراف اآللــي (نابــس) ،ونقــاط
البيــع ،وبوابــة الدفــع اإللكترونيــة املســتخدمة لتحويــل وتســوية
جميــع معامــات بطاقــات اخلصــم بــن البنــوك احملليــة ودول
مجلــس التعــاون اخلليجــي ،نظــام الدفــع األكثــر اســتخداماً فــي
قطــر .وقــد عاجلــت مــا يقــرب مــن  123مليــون معاملــة فــي عــام
 2019بزيــادة قدرهــا  ٪16.42مقارنــة بعــام ( 2018جــدول .)1-4

NAPS (National ATM and Point of Sale (POS) Switching
System), the Electronic Payment Gateway used for
switching and settling of all the local and GCC interbank
debit card transactions remained the most widely used
payment system in Qatar. It handled nearly 123 million
transactions in 2019, with an increase of 16.42 %
compared to 2018 (Table 4.1).
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واصلــت بوابــة الدفــع للتجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر التــي قدمهــا
مصــرف قطــر املركــزي لتســهيل املدفوعــات فــي بوابــات التجــارة
اإللكترونيــة ،منوهــا بشــكل كبيــر .وســجلت معامــات التجــارة
اإللكترونيــة التــي مت إجراؤهــا مــن خــال بوابــة الدفــع منــواً مثيــراً
لإلعجــاب مــع زيــادة كبيــرة مضاعفــة فــي احلجــم مــن 0.68
مليــون فــي  2018إلــى  2.8مليــون فــي  2019ممــا يشــير إلــى منــو
قــوي فــي ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي البــاد .ويعــزى تزايــد
عــدد الشــركات والتجــار الذيــن يقدمــون التجــارة اإللكترونيــة،
وتفضيــل املســتهلك للتســوق عبــر اإلنترنــت بســبب الراحــة
احملســنة ،والســرعة وســهولة االســتخدام ،وثقــة املســتهلك فــي
التعامــل اآلمــن مــع منصــات التجــارة اإللكترونيــة ،وبيئــة التجــارة
اإللكترونيــة املواتيــة مــع اإلنترنــت العالــي ،واالختــراق الرقمــي
وجهــود قطــر املتضافــرة لتعزيــز التجــارة اإللكترونيــة ســاهمت
كلهــا فــي هــذا النمــو امللحــوظ فــي معامــات التجــارة اإللكترونيــة.

The QPay, Qatar’s e-commerce Payment Gateway
introduced by QCB to facilitate payments at e-commerce
portals continued to grow exponentially. The
e-commerce transactions made through QPay registered
an impressive growth with 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.
The increasing number of companies and merchants
providing e-commerce, consumer preference for online
shopping due to enhanced convenience, speed and ease
of use, consumer confidence in securely transacting
at e-commerce platforms, conducive e-commerce
environment with high internet and digital penetration
and Qatar’s concerted efforts to promote e-commerce
attributed to such remarkable growth in e-commerce
transactions.

وقــد نفــذ نظــام مدفوعــات التجزئــة الــذي يســهل تســوية معامالت
االئتمــان املباشــر واخلصــم املباشــر  7.2مليــون معاملــة فــي
 ،2019مقارنــة بأقــل مــن نصــف مليــون معاملــة متــت معاجلتهــا
بنظــام الوقــت احلقيقــي فــي عــام  ،2009وارتفعــت املعامــات
مبوجــب نظــام مدفوعــات التجزئــة مــن حيــث القيمــة ()٪24.17
ومــن حيــث احلجــم ( )٪10.64مقارنــة بالعــام الســابق .وكان
النمــو فــي معامــات نظــام الدفــع اإللكترونــي اآلمــن مدفوعـاً فــي
الغالــب مبعامــات االئتمــان املباشــرة مثــل مدفوعــات الرواتــب
(شــكل .)3-4

The retail payment system QATCH that facilitates
settlement of bulk direct credit and direct debit
transactions handled 7.2 Million transactions in 2019,
compared to less than half a million transactions processed
in RTGS. In 2009, transactions under QATCH increased
in both value (24.17%) and volume (10.64%) terms over
the previous year. The growth in QATCH transactions is
mostly driven by direct credit transactions such as salary
payments (Chart 4.3).

Chart 4-4: Payments –QATCH Direct Debit and Direct Credit – 2019

شكل  :4-4مدفوعات نظام الشبكة اإللكترونية القطرية ،بطاقات االئتمان ،بطاقات اخلصم
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 3 .4تقييم املخاطر في أنظمة الدفع والتسوية

4.3 Risk Assessment in Payment & Settlement
Systems

فــي أنظمــة الدفــع ،فــإن املبلــغ الــذي يدفعــه أحــد البنــوك هــو
ســيولة لبنــك آخــر .قــد يــؤدي فشــل أحــد املشــاركني فــي الوفــاء
بالتزاماتــه بالدفــع إلــى فشــل مماثــل مــن قبــل املشــاركني اآلخرين
فــي نظــام الدفــع الذيــن يعتمــدون علــى تلــك املدفوعــات .وفــي
هــذه احلالــة ،يصبــح نظــام الدفــع قنــاة ميكــن مــن خاللهــا نقــل
املخاطــر املاليــة عبــر الســوق واملؤسســات املاليــة .وقــد تؤثــر مثــل
هــذه املواقــف علــى وضــع الســيولة للمشــاركني اآلخريــن ،والطلب
علــى املــال وفقــدان الثقــة فــي نظــام الدفــع والتســوية نفســه.

In payment systems, one bank’s payment is another
bank’s liquidity. A failure of one participant in meeting its
payment obligations could lead to a similar failure by other
participants of the payment system who are relying on
those payments. In this case, the payment system becomes
a channel through which financial risks can be transmitted
across the market and financial institutions. Such situations
may affect the liquidity position of other participants,
demand for money and loss of confidence in the payment
and settlement system itself.

 1 .3 .4مخاطر السيولة

وبالتالــي ،فــإن توفــر الســيولة الكافيــة أمــر ضــروري لتشــغيل
نظــام املدفوعــات والتســوية بسالســة .والســيولة ،فــي هــذا
الســياق ،تعنــي املوجــودات املتاحــة للبنــوك لدفــع املطالبــات
بــن البنــوك علــى حســاب املقاصــة اليوميــة وعمليــة التســوية.
وتتضمــن التســوية ك ً
ال مــن التســوية اإلجماليــة ملعامــات الوقــت
احلقيقــي ومعامــات الشــيكات ذات القيمــة الكبيــرة باإلضافــة
إلــى التســوية الصافيــة ملعامــات التجزئــة مــن خــال الشــيكات
ذات القيمــة املنخفضــة واملعامــات التــي تتــم مــن خــال أجهــزة
الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع ونظــام الدفــع اإللكترونــي اآلمــن.
وخــال عمليــة املقاصــة والتســوية مــن املمكــن أن يتحــول موقــف
الســيولة إلــى ســلبي ،وفــي هــذه احلالــة توفــر مؤسســة التســوية
االئتمــان الــازم علــى أســاس يومــي .حيــث يوفــر مصــرف
قطــر املركــزي حمايــة لنظــام الدفــع مــن أي نــوع مــن نقــص
الســيولة ،ويقــدم تســهيالت للبنــوك املشــاركة لالســتفادة مــن
االئتمــان الداخلــي .ومــع ذلــك فــإن متطلبــات االئتمــان خــال
اليــوم مــن قبــل البنــوك علــى أســاس متكــرر تشــير إلــى ضغــوط
الســيولة فــي نظــام الدفــع .ويعــد عــدد مــرات متديــد االئتمــان
الداخلــي للبنــوك األعضــاء وإجمالــي املبلــغ املقــدم فيمــا يتعلــق
بإجمالــي املدفوعــات املســتقرة فــي النظــام مؤشــرات جيــدة
لضغــوط الســيولة فــي النظــام .وقــد ظــل االئتمــان اليومــي
اإلجمالــي املقــدم إلــى البنــوك منخفض ـاً جــداً مقارنــة بإجمالــي
املبلــغ املســتقر فــي النظــام ملعظــم األيــام (شــكل  .)5-4وباملثــل،
انخفــض اســتخدام التمويــل الداخلــي بشــكل طفيــف فــي عــام
 .2019وعلــى وجــه اخلصــوص ،خــال عــام  ،2019متــت تســوية
حوالــي  ٪11مــن املدفوعــات باســتخدام التمويــل الداخلــي مقابــل
 ٪13فــي عــام .2018
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4.3.1 Liquidity Risk

The availability of adequate liquidity, therefore, is essential
for the payments and settlement system to run smoothly.
Liquidity, in this context, implies assets that are available
to the banks to pay for interbank claims on account of dayto-day clearing and settlement process. The settlement
includes the gross settlement of RTGS transactions and
large value cheque transactions as well as the net settlement
of retail transactions through low-value cheques and
transactions made through ATMs, Point of Sale (PoS) and
QATCH. During the clearing and settlement process, it is
possible that liquidity position turns negative, in which case
the settlement institution makes available the necessary
credit on an intra-day basis. QCB, to protect the payment
system from any kind of liquidity shortage, provides a
facility to the participating banks to avail intra-day credit
(IDC). However, the requirements of intraday credit by the
banks on a frequent basis indicates the liquidity stress of the
payment system. The number of times IDC extended to the
member banks and the total amount provided in relation to
total payments settled in the system are good indicators of
liquidity stress in the system. 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
(Chart4-5). Similarly, the usage of IDC marginally declined in
2019. In particular, during 2019, approximately 11% of the
payments were settled using IDC as against 13% in 2018.
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Chart 4.5: Clearing Liquidity, Intraday Credit and Payments Settled

شكل  :٥ -٤االئتمان خالل اليوم وسيولة املقاصة

عــاوة علــى ذلــك ،تشــير مقارنــة الرصيــد اخلتامــي حلســاب
تســوية البنــوك مــع حســاب التمويــل الداخلــي خــال اليــوم املتــاح،
إلــى أن البنــوك كانــت لديهــا ســيولة مقاصــة كافيــة خــال العــام
( 2019شــكل .)5-4
ويتــم عكــس االئتمــان الداخلــي املقــدم للبنــوك تلقائي ـاً أثنــاء فتــرة
املقاصــة عندمــا تتلقــى البنــوك املدفوعــات الــواردة .ومــع ذلــك،
فــي نهايــة فتــرة املقاصــة ،قــد ال تــزال بعــض البنــوك تعانــي مــن
نقــص فــي حســاب التســوية اخلــاص بهــا .وقــد اعتــاد مصــرف
قطــر املركــزي علــى توفيــر تســهيالت ســيولة عــن طريــق تســهيالت
ائتمانيــة ليليــة (قــروض تلقائيــة) بســعر فائــدة ثابــت للبنــوك املعنية
لتغطيــة مراكزهــا فــي نهايــة اليــوم .ومتاشــياً مــع أفضل املمارســات
الدوليــة ،فقــد أوقــف مصــرف قطــر املركــزي تســهيالت "القــروض
التلقائيــة" اعتبــاراً مــن  1يوليــو  ،2019مــع منــح البنــوك فتــرة
مدتهــا  30دقيقــة مــن إغــاق ســاعات عمــل نظــام الدفــع لســد
النقــص فــي حســابات التســوية .وبهــذا القــرار ،يُتوقــع مــن البنــوك
األعضــاء اآلن إدارة مراكــز الســيولة لديهــا بنشــاط ،وبالتالي تعزيز
انضبــاط الســوق .لذلــك ،مــن التحليــل الشــامل ،ميكــن االســتنتاج
أن نظــام املقاصــة والتســوية لــم يواجــه أيــة ضغــوط ســيولة خــال
عــام .2019

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

’Further, a comparison of the closing balance of banks
settlement account with that of the IDC availed, indicates
that banks had enough clearing liquidity during the year
2019 ( Chart 4.5).
The intra-day credit (IDC) extended to the banks get
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 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. With this decision, the member banks are now
expected to actively manage their liquidity positions and
thereby enhance the market discipline. So from the overall
analysis, it can be concluded that the clearing and settlement
system did not face any liquidity stress during the year 2019.
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 مخاطر التركيز2 .3 .4

4.3.2 Concentration Risk
The liquidity concentration risk in the clearing system
occurs when liquidity, (i.e., ability for the financial
institutions to meet their obligations as and when they
arise), is concentrated in the hands of few banks by virtue
of consolidation, specialization or cost structure. This has
the potential to influence the process of smooth settlement
in case there is a failure of any of these banks and
consequently, affecting the rest of the participants in the
settlement system. Whether or not there is a concentration
persisting in the payment and settlement system, a measure
of the normalized Herfindahl Index (HI) of the daily closing
balance in the clearing account of the participating banks is
conducted. The HI is defined as,
HI=(H-1/N)/(1- 1/N); where N is the number of banks and

تظهــر مخاطــر تركيــز الســيولة فــي نظــام املقاصــة عندمــا تتركــز
الســيولة (أي قــدرة املؤسســات املاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا
 فــي أيــدي عــدد قليــل مــن البنــوك مبوجــب الدمــج،)عنــد نشــوئها
 وهــذا ميكــن أن يؤثــر علــى.أو التخصــص أو هيــكل التكلفــة
،عمليــة التســوية السلســة فــي حالــة فشــل أي مــن هــذه البنــوك
 وســواء.وبالتالــي يؤثــر علــى بقيــة املشــاركني فــي نظــام التســوية
،كان هنــاك تركيــز مســتمر فــي نظــام الدفــع والتســوية أم ال
يتــم إجــراء مقيــاس ملؤشــر هيرفنــدال املعــدل (هـــ س) لرصيــد
 ويتــم.اإلقفــال اليومــي فــي حســاب املقاصــة للبنــوك املشــاركة
:تعريــف هـــ س علــى أنــه

The index ranges from zero (no concentration) to one
(maximum concentration). The values of the index upto 0.1
are generally considered as low concentration, whereas the
values above 0.18 are considered as high concentration;
the intermediate zone defines the medium concentration
region.

ويتــراوح املؤشــر مــن صفــر (بــدون تركيــز) إلــى واحــد (أقصــى
 عمومــاً منخفضــة0.1  وتعتبــر قيــم املؤشــر حتــى.)تركيــز
 عاليــة التركيــز؛0.18  فــي حــن تعتبــر القيــم أعلــى مــن،التركيــز
.وحتــدد املنطقــة املتوســطة منطقــة التركيــز املتوســط

It is observed that the index remained in the low to medium
concentration region (Chart 4-7) except for five days during
the year 2019; the average value remained slightly higher
during the second and third quarters of 2019 due to the
high concentration on few days driven by a few banks.

ويالحــظ أن املؤشــر ظــل فــي منطقــة التركيــز املنخفــض إلــى
2019 ) باســتثناء خمســة أيــام خــال عــام7-4 املتوســط (شــكل
؛ وظــل متوســط القيمــة عالي ـاً نوع ـاً مــا خــال الربعــن الثانــي
 بســبب التركيــز العالــي فــي أيــام قليلــة2019 والثالــث مــن عــام
.مدفوع ـاً ببنــوك قليلــة

)ن/1 -1(/ )ن/1-هـ س = (هـ
حيث ن هو عدد البنوك

Chart 4-6: Herfindahl Index for Liquidity Concentration-2019

 مؤشر هيرفندال لتركزات السيولة:٦-٤ شكل
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4.3.3 Payment Concentration Risk

فــي أنظمــة املدفوعــات والتســوية ،فــإن تركــز التزامــات الدفــع
لــدى عــدد قليــل مــن البنــوك يشــكل خطــراً ،حيــث أن عــدم
القــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات أو التســوية املتأخــرة مــن قبــل
هــذه البنــوك ميكــن أن يــؤدي إلــى حالــة مــن اجلمــود ،ويهــدد
اســتقرار النظــام بأكملــه .وفــي حالــة نظــام الدفــع والتســوية
فــي دولــة قطــر ،يتــم حتليــل هــذا اخلطــر مــن خــال مؤشــر
تركيــز الدفــع بنــا ًء علــى البيانــات اليوميــة املتعلقــة بالتزامــات
الدفــع لــكل بنــك للعــام بأكملــه :مؤشــر هيــر فينــدال لتركــز
املدفوعــات (مدفوعــات هـــ س) ،حيــث:

In the payments and settlement systems, the concentration
of payment obligations with a few banks pose risk as
inability to meet obligations or a delayed settlement by
these banks could give rise to a gridlock situation and
jeopardize the stability of the entire system. In case of the
payment and settlement system in the state of Qatar, this
risk is analyzed through a payment concentration index
based on daily data on the payment obligations of each
bank for the entire year: the Herfindahl index of payments
concentration (HI Payments), where:

تشــير القيمــة العاليــة لهــذا املؤشــر إلــى تركيــز عالــي ،بينمــا
تشــير القيمــة املنخفضــة لــه إلــى تركيــز منخفــض .وقــد
أظهــرت بيانــات السالســل الزمنيــة لعــام ( 2019شــكل )8-4
أن أعلــى وأدنــى قيــم للمؤشــر كانــت  0.22و 0.04فــي عــام
 .2019وظلــت قيمــة املؤشــر مقيــدة بالنطــاق ،لكنهــا جيــدة
داخــل النطــاق املتوســط  ،ممــا يشــير إلــى انخفــاض مخاطــر
تركــز املدفوعــات خــال عــام  .2019وعمومـاً ،كانــت مخاطــر
تركــز الدفــع فــي النظــام املصرفــي فــي دولــة قطــر ضئيلــة
خــال العــام.

A high value of HI indicates high concentration while a
low value of HI implies low concentration. The time-series
data for 2019 (Chart 4-8) revealed that the highest and
lowest values of the index were 0.22 and 0.04 in 2019. The
value of the index remained range-bound, but well within
the medium range, indicating that low risk of payment
concentration existed during the year 2019. Overall, the
payment concentration risk in the banking system in the
State of Qatar was insignificant during the year.

هـ س للمدفوعات = مج ـ لكل البنوك (مدفوعات البنك س/
2
إجمالي املدفوعات)

Chart 4-7: Herfindahl Index for Payment Concentration

شكل  :7 -4مؤشر هيرفندال لتركز املدفوعات
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 4 .3 .4مخاطر العقدة

4.3.4 Node Risk

مبــا أن أي معاملــة تســوية تتضمــن بنــك دافــع وآخــر متلقــي،
فقــد تنشــأ مخاطــر علــى النظــام فــي حالــة وجــود مشــكلة فــي
أي مــن البنكــن .وميكــن تقييــم اســتقرار نظــام املدفوعــات مــن
خــال مراقبــة مخاطــر العقــدة ،والتــي تشــير إلــى مــا إذا كان
هنــاك خطــر علــى أي مــن البنــوك التــي لديهــا التزامــات ضــد
بعضهــا البعــض .ويحتفــظ البنــك املشــارك بأهميــة نظاميــة
فــي نظــام الدفــع والتســوية إذا كانــت حصتــه فــي دوران
معامــات املدفوعــات مرتفعــة مقارنــة بالبنــوك األخــرى؛
وميكــن تعريــف مخاطــر العقــدة لــدى بنــك معــن (س) علــى
النحــو التالــي:

As any settlement transaction involves both a paying bank
and a receiving bank, the risk to the system might arise
in case there is a problem at either of the two banks. The
stability of the payments system could be assessed by
observing the Node Risk, which indicates whether there is
a risk to any of the banks that hold liabilities against each
other. A participating bank holds systemic importance in
the payment and settlement (P&S) system if its share in the
turnover of payments transactions is high as compared to
other banks. This leads us to define Node Risk for a given
bank (X):

مخاطــر العقــدة س = (أم ــوال دفعه ــا البن ــك س +أم ــوال تلقاه ــا
البن ــك س) /إجمال ــي الت ــداوالت
ويتــم إجــراء حتليــل علــى مســتوى البنــك حلســاب مخاطــر
عقــدة البنــوك الفرديــة فــي قطــر .وتشــير قيــم مخاطــر العقــدة
إلــى أن ثالثــة مــن البنــوك األكثــر نشــاطاً شــكلت مــا يقــرب مــن
 ٪44.4مــن إجمالــي حجــم املعامــات املاليــة فــي عــام 2019
مقارنــة بنحــو  ٪40فــي عــام  .2018وبعبــارة أخــرى ،فــإن مــا
يقــرب مــن نصــف أنشــطة الدفــع ســتكون معرضــة للخطــر
إذا كانــت البنــوك الثالثــة قــد واجــه معظمهــا صعوبــات مــن
حيــث الوفــاء بالتزاماتهــا بالدفــع .ومــن ناحيــة أخــرى ،بقيــت
املعامــات املاليــة املوجهــة مــن خــال البنــوك الســبعة األكثــر
نشــاطاً عنــد  ٪73.5فــي  2019مقارنــة بنحــو  ٪69.7فــي
(.2018شــكل .)9-4

A bank-level analysis is carried out to calculate the Node
Risk of individual banks in Qatar. The Node Risk values
suggest that three most active banks accounted for nearly
44.4% of the total turnover of the financial transactions in
2019 as compared to approximately 40% in 2018. In other
words, almost half of the payment activities would be at
risk if the three most active banks experienced difficulties
in terms of honoring their payment obligations. On the
other hand, the financial transactions routed through the
7 most active banks remained at 73.5% in 2019 compared
to 69.7% in 2018. (Chart 4-9).

Chart 4-9: Node Concentration

شكل  :9 -4تركز عقد مخاطر املدفوعات
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 4 .4مخاطر أمن املعلومات

4.4 Information Security Risk

قــام مصــرف قطــر املركــزي بتصميــم منظومــة جديــدة
للمعلومــات واألمــن الســيبراني مــع إدارة مخصصــة مســتقلة
ألمــن املعلومــات ال تعتنــي فقــط مبصــرف قطــر املركــزي،
ولكــن أيض ـاً مبمارســة األمــن الســيبراني فــي القطــاع املالــي
بأكملــه .ولتحقيــق ذلــك ،حــدد مصــرف قطــر املركــزي إطــار
عمــل للحوكمــة عبــر مجموعــة مــن اإلجــراءات األمنيــة
تتضمــن متطلبــات فنيــة ورقابيــة واملتعلقــة بالسياســات
والتنظيــم باإلضافــة إلــى آليــات إعــداد التقاريــر علــى مختلــف
املســتويات .ويغطــي الهيــكل التنظيمــي اجلديــد ك ً
ال مــن
جوانــب األمــن واحلوكمــة األمنــي للعمــل.

QCB has designed a new information and cyber security
organization with a dedicated independent information
security department (ISD) that not only looks after QCB
itself but also the entire financial sector cyber security
practice and posture. In order to achieve this, the QCB
ISD has defined a governance framework, a set of security
measures via technical, policy and regulatory requirements
as well as reporting mechanisms at various levels. The new
organization structure covers both the security governance
and assurance aspects of the work.

مت إضفــاء الطابــع الرســمي علــى التعامــل مــع القطــاع املالــي
مــن خــال تخصيــص منتــدى أمنــي باســم مجموعــة األمــن
املصرفــي ومــن اختصاصاتــه العمــل كمنصــة لتبــادل املعلومــات
والتعــاون مــع القطــاع املصرفــي فــي املقــام األول و أيضــاً
مــع كيانــات القطاعــات األخــرى .شــهد هــذا العــام زيــادة
فــي الهجمــات اإللكترونيــة التــي تســتهدف مســتخدمي هــذه
املنظمــات .لذلــك متكنــت ادارة أمــن املعلومــات مبصــرف قطــر
املركــزي مــن خــال نظــام اإلبــاغ ومجموعــة األمــن املصرفــي
مــن فهــم األمنــاط واســتباق بعــض التهديــدات الســيبرانية.

The engagement with the financial sector has been
formalized with a dedicated security forum, namely the
BSG (Banking Security Group) and its terms of reference
which serves as a platform to exchange information and
collaborate with the banking sector primarily but also
with the remaining sectors entities. This year has seen
a surge in the cyber-attacks targeting the users of these
organizations. Therefore, through its KRIs reporting
system, the QCB ISD has been able to understand the
patterns and anticipate on some of the cyber threats.

Chart 4-10: FS Sector Risk Events Distribution ratio

شكل  :١٠-٤نسب توزيع أحداث مخاطر قطاع اخلدمات املالية

كمــا تظهــر اإلحصائيــات لعــام  ،2019إن القطــاع املصرفــي
اليــزال قطاعــاً مســتهدفاً بشــكل كبيــر ،حيــث ينظــر إلــى
جميــع الطبقــات علــى أنهــا فرصــة لســرقة أصــول معلوماتيــة
قيمــة .متثــل محــاوالت التصيــد والهجمــات التــي تســتهدف
الهندســة االجتماعيــة للمســنخدم أكثــر مــن  ٪50مــن إجمالــي
الهجمــات ،فــي حــن أن اجلــزء املتبقــي يســتهدف األنظمــة
أو البنيــة التحتيــة للشــبكة .اســتفادت حمــات اجلرائــم
اإللكترونيــة التــي تســتهدف البنــوك التــي لديهــا رســائل بريــد
إلكترونــي مــن حــزم البرامــج الضــارة املتقدمــة مثــل إميــوت.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

As the statistics show for the year 2019, the banking
sector remains a heavily targeted sector with all the layers
being seen as opportunity to steal valuable information
assets. The phishing attempts and user targeted social
engineering attacks represented more than 50% of the
overall attacks, while the remaining portion aims at the
systems or network infrastructure. Cybercrime campaigns
targeting banks with sophisticated malicious emails
leveraged advanced malware packages such as EMOTET.
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Chart 4-11: Overall Risk Events Targeted the Banks across 2019

شكل  :١١-٤أحداث املخاطر اإلجمالية التي استهدفت البنوك خالل عام 2019

زاد نشــاط التهديــد الســيبراني بنســبة  ٪50بــن الربــع األول
والربــع الرابــع .ونتيجــة لذلــك ،طــور مصــرف قطــر املركــزي
ممارســات وآليــات اســتجابة مــن أجــل احلد من هــذه املخاطر،
وتوقــع هــذه األنــواع مــن الهجمــات ،وتكثيــف رســائل التوعيــة،
وتدريــب املســتخدمني ،وتطويــر قــدرات األمــن الســيبراني.
هــذا العــام يقــوم مصــرف قطــر املركــزي ومجموعــة األمــن
املصرفــي بتحديــد البرامــج اجلديــدة التــي ســتعزز الوضــع
العــام للقطــاع املالــي بشــكل عــام مبــا فــي ذلــك الداخلــن
اجلــدد ،مؤسســات التقنيــات املاليــة .طــور مصــرف قطــر
املركــزي مجموعــة جديــدة مــن املتطلبــات التنظيميــة لتلبيــة
قبــول كيانــات التكنولوجيــا املاليــة واعتبــار كيانــات القطــاع
املالــي جــزء مــن عمليــة تقنيــة املختبــر التنظيمــي لالبتــكارات
املاليــة.

The cyber threat activity increased by 50% between Q1 to
Q4. As a result, QCB developed practices and response
mechanisms in order to limit such risks and anticipate those
types of attacks, ramping up the awareness messages,
training of the users and the development of cyber
security capabilities. This year the QCB ISD is defining
new programs that will enhance the overall posture of
the financial sector overall including the new entrants, the
Fintech organizations. The QCB ISD has developed a new
set of regulatory requirements to cater for the acceptance
of Fintech entities as Financial Sector entities as part of
the QCB Fintech Sandboxing process.

 5 .4املخاطر التشغيلية وتخطيط استمرارية األعمال

4.5 Operational Risk and Business Continuity Planning

إن أي انقطــاع كبيــر فــي خدمــات الدفــع التــي يقدمهــا مصرف
قطــر املركــزي أو أي مؤسســة ماليــة أخــرى فــي قطــر ســيكون
لــه تأثيــر نظامــي علــى القطــاع املالــي بســبب ترابطهــا.
وبالتالــي ،فــإن مصــرف قطــر املركــزي ملتــزم بضمــان
اســتمرارية خدمــات الدفــع فــي حالــة حــدوث خلــل كبيــر فــي
األعمــال التجاريــة حلمايــة مصالــح جميــع أصحــاب املصلحــة،
وتخفيــف املخاطــر ،واحلفــاظ علــى اســتقرار النظــام املالــي
واحلفــاظ علــى ثقــة اجلمهــور.

Any major disruption to the payment services offered by
QCB or any other financial institution in Qatar will have
a systemic impact on the financial sector due to their
interconnectedness. The QCB, therefore, is committed to
ensuring the continuity of payment services in the event of
significant business disruption to protect the interest of all
its stakeholders, mitigate risk, maintain the stability of the
financial system and retain the public confidence.

للوفــاء بالتزاماتــه ،يعمــل مصــرف قطــر املركــزي علــى تعزيــز
إطــار اإلدارة التشــغيلية داخــل املصــرف وكذلك في املؤسســات
املاليــة األخــرى .ويتــم حتديــد املخاطــر التشــغيلية فــي أنظمــة
الدفــع وتســجيلها وتخفيفهــا بشــكل مســتمر .ولــدى مصــرف

To meet its commitments, QCB has been working on
strengthening the operational management framework
within QCB as well as in other financial institutions.
Operational risks in payment systems are identified,
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قطــر املركــزي خطــة شــاملة إلدارة اســتمرارية األعمــال مــع
خطــط توظيفيــة وخطــط تقنيــة للتعافــي مــن الكــوارث .ويتــم
اختبــار خطــة إدارة اســتمرارية األعمــال ألنظمــة الدفــع
علــى أســاس منتظــم فــي مصــرف قطــر املركــزي وكذلــك
فــي املؤسســات املاليــة األخــرى .عــاوة علــى ذلــك ،يشــرف
مصــرف قطــر املركــزي علــى املمارســات والعمليــات احلاليــة
التــي تتبعهــا املؤسســات املاليــة ويضــع متطلبــات جديــدة إلدارة
املخاطــر التشــغيلية واســتمرارية األعمــال .وســيضمن ذلــك
مرونــة القطــاع املالــي فــي قطــر مبــا يكفــي ملواجهــة أي تهديــد
أو خطــر.

 6 .4البنية التحتية التنظيمية
 1 .6 .4التطورات في التنظيم
 1 .1 .6 .4استراتيجية تنظيم القطاع املالي ()٢٠٢٢-2017
فــي إطــار رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030وأهــداف اســتراتيجية
قطــر الوطنيــة للتنميــة ( ،)2022-2018تواصــل اجلهــات
التنظيميــة للقطــاع املالــي فــي قطــر وهــي مصــرف قطــر
املركــزي ،وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة ،وهيئــة تنظيــم مركــز
قطــر للمــال ،تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة للقطــاع
املالــي ( .)2022-2017يتبــع القطــاع املالــي تخطيطــه
االســتراتيجي ونهجــه القائــم علــى النتائــج لتعزيــز النمــو املالــي
وحتقيــق اســتقرار القطــاع املالــي مبعنــاه األوســع.

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

recorded and mitigated continuously. QCB has a
comprehensive Business Continuity Management
(“BCM”) plan with functional and IT Disaster Recovery
Plans (DRP). The BCP for payment systems is tested on
a regular basis in QCB as wells as in the other financial
institutions. Further, QCB is overseeing current practices
and processes followed by the financial institutions and
setting new operational risk management and business
continuity requirements. This will ensure Qatar’s financial
sector is sufficiently resilient to face any threat or risk.

4.6 Regulatory Infrastructure
4.6.1 Developments in Regulation
4.6.1.1 Financial Sector Regulation Strategy (2017)2022
Within the framework of Qatar National Vision 2030 (QNV
2030) and the objectives of Qatar National Development
Strategy 2018-2022 (QNDS 2018-2022), the financial
sector regulators in Qatar, Qatar Central Bank (QCB),
Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and Qatar
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) continue
implementation of the Second Strategic Plan (SSP) for
the Financial Sector 2017 – 2022. The financial sector
pursues its strategic planning and result-based approach
to promote financial growth and achieve the financial
sector’s stability in its broader sense.

فــي إطــار تعزيــز تنظيــم القطــاع املالــي وتعزيــز التعــاون
التنظيمــي ،فقــد مت تعزيــز اإلطــار التنظيمــي القائــم علــى
املخاطــر للبنــوك مــن قبــل جلنــة االســتقرار املالــي ومراقبــة
املخاطــر لتنفيــذ متطلبــات التحــوط الكلــي والتحــوط اجلزئــي،
وتعزيــز ممارســات اإلفصــاح داخــل املؤسســات املاليــة .كمــا
قــدم مصــرف قطــر املركــزي عــدداً مــن مشــروعات القوانــن
التــي تشــجع القطــاع اخلــاص وتوفــر بيئــة محفزة للنمو متشــياً
مــع التشــريعات العامليــة واملمارســات الدوليــة .وأســفرت هــذه
اجلهــود عــن إصــدار القانــون رقــم  20لســنة  2019بشــأن
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة.

Within the framework of enhancing the financial sector
regulation and promoting regulatory cooperation, the
regulatory risk-based framework for banks was enhanced
by the Financial Stability and Risk Control Committee,
implementing both macro-prudential and micro-prudential
requirements and strengthening disclosure practices
within the financial institutions. QCB also introduced a
number of draft laws that encourage the private sector and
provide a stimulating environment for growth in keeping
with the global legislations and international practices.
These efforts resulted in issuing Law No. 20 of the year
2019 on Combating Money Laundering and Terrorism
Financing and its By-Laws.

واعتمــد املنظمــون الثالثــة ،مــن خــال جلنــة االســتقرار املالــي
ومراقبــة املخاطــر ،العديــد مــن التعديــات علــى القواعــد
والسياســات فــي عــام  ،2019مبــا فــي ذلــك قواعــد حمايــة
العمــاء واملســتثمرين ،وقواعــد نظــام تســوية نزاعــات العمالء،
واألنشــطة املصرفيــة التقليديــة أو اإلســامية االحترازيــة
(إطــار نســبة الرافعــة املاليــة) والقواعــد املعدلــة ملخططــات
االســتثمار اجلماعــي .باإلضافــة إلــى حتديــث قواعــد مكافحــة

The three regulators have adopted, through the Financial
Stability and Risk Control Committee, several amendments
to the rules and policies in 2019, including Customers and
Investors Protection rules, Customer Dispute Resolution
Scheme rules, traditional or Islamic prudential banking
activities (Financial Leverage Ratio Framework) and the
amending rules of the Collective Investment Schemes.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

143Financial Stability Review 2019

تطورات البنية التحتية املالية في قطر

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وفق ـاً للقانــون رقــم  20لعــام
 2019بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب فــي
قطــر.

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

In addition to updating the rules of AML/CFT according
to Law no. 20 for the year 2019 on Combating Money
Laundering and Terrorism Financing in Qatar.

وكجــزء مــن تطويــر األســواق املاليــة وتعزيــز االبتــكار املالــي،
فقــد مت حتديــث نظــام الدفــع والتســوية وقياســه وفقـاً ألفضــل
املمارســات الدوليــة .ومت تقريبــاً االنتهــاء مــن مشــروعات
تطويــر أدوات التحويــل الدوليــة باإلضافــة إلى تطوير وتســهيل
خدمــات الدفــع احلديثــة لألفــراد مــن خــال إرســاء األســاس
القانونــي واإلشــراف .وعلــى مســتوى تطويــر األســواق ،متــت
معاجلــة جتزئــة األســهم فــي بورصــة قطــر ،وارتفــع عــدد
الشــركات املدرجــة إلــى  47شــركة .ويعمــل مصــرف قطــر
املركــزي ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع اجلهــات التنظيميــة األخــرى،
علــى تعزيــز وتطويــر دور أســواق رأس املــال مــن خــال إصــدار
أوراق ماليــة ذات آجــال اســتحقاق مختلفــة لتعميــق الســوق
املاليــة .كمــا بــدأوا فــي مناقشــة االنضمــام إلى شــبكة اخضرار
النظــام املالــي مــن خــال عــدد مــن املشــاريع االســتراتيجية
التــي تتعلــق بالتمويــل املســتدام واألخضــر وتأخــذ فــي االعتبــار
اجلوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

As part of developing financial markets and fostering
financial innovation, Payment and Settlement system
has been upgraded and benchmarked against the best
international practices. The projects of developing
international remittance instruments as well as developing
and facilitating modern retail payment services through
establishing the legal basis and oversight are almost
completed. At markets development level, stock split was
processed in Qatar Stock Exchange (QE) and the number
of listed companies has increased to 47 companies.
Together with the other regulators, QCB works towards
promoting and developing the role of capital markets
by issuing securities of different maturities for financial
market deepening. They also started to discuss joining
the Network for Greening the Financial System through a
number of strategic projects that relates to sustainable and
green finance and takes into account the environmental
and social aspects and corporate governance “ESG”.

ومــن أجــل مواكبــة التطــورات العامليــة فــي القطــاع املالــي
خللــق بيئــة مشــجعة ومحفــزة جلــذب االســتثمارات مــن
خــال تطبيــق االبتــكارات التكنولوجيــة اجلديــدة فــي القطــاع
املالــي وتســهيل الوصــول إلــى االئتمــان للصناعــات الصغيــرة
واملتوســطة احلجــم ،فقــد مت االنتهــاء مــن االســتعدادات
إلطــاق اســتراتيجية التقنيــات املاليــة فــي عــام .2020

In order to keep pace with the global developments in the
financial sector to create an encouraging and stimulating
environment for attracting investments through the
application of new technological innovations in the
financial sector and facilitating credit access for small
and medium-sized industries (SMEs), the preparations to
launch the FinTech strategy in 2020 have been completed.

وعلــى مســتوى احلفــاظ علــى النزاهــة والثقــة فــي النظــام
املالــي ،مت إطــاق اســتراتيجية أمــن معلومــات القطــاع املالــي،
ومت تطويــر مختبــر لألمــن الســيبراني وقاعــدة بيانــات لتحليــل
التهديــدات الســيبرانية ،باإلضافــة إلــى زيــادة وعــي اجلمهــور
بأهميــة األمــن الســيبراني .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اعتمــد
مصــرف قطــر املركــزي أدوات بشــأن إعــداد التقاريــر املاليــة
الدوليــة عبــر اجلهــات التنظيميــة ،حســب االقتضــاء .كمــا بــدأ،
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي ،فــي تطويــر نظــام اإلنــذار املبكــر
مــن خــال اســتخدام التقنيــات اجلديــدة.

At the level of maintaining integrity of and confidence
in the financial system, the financial sector information
security strategy has been initiated, a cyber-security lab
and a database for analyzing cyber threats have been
developed, as well as increasing the public awareness
about the importance of cyber-security. In addition, QCB
has adopted tools on international financial reporting
across regulators, as appropriate. It also started, in
cooperation with the World Bank, to develop the early
warning system through using new technologies.

تواصــل جلنــة االســتقرار املالــي ومراقبــة املخاطــر تعاونهــا
مــع الســلطات احلكوميــة بشــأن القضايــا املتعلقــة مبكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وخاصــة مــع وزارة التجــارة
والصناعــة ووزارة العــدل ،لضمــان اعتمــاد نهــج أوثــق
ملنهجيــة الرقابــة واملمارســات .وفــي عــام  ،2019مت التوقيــع
علــى مذكــرة تفاهــم بــن وحــدة املعلومــات املاليــة ،والهيئــات
التنظيميــة الثالثــة إلنشــاء آليــات تنســيق ومراقبــة االمتثــال
وتبــادل املعلومــات كجــزء مــن جهــود وحــدة مكافحــة املعلومــات

The Financial Stability and Risk Control Committee
continues to cooperate with the government authorities
on the issues relating to combating money laundering
and terrorism financing, especially with the Ministry of
Commerce and Industry and the Ministry of Justice,
to ensure adoption of a closer approach to oversight
methodology and practices. In 2019, a memorandum
of understanding was signed between the Financial
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Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

املاليــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب فــي قطــر.

Information Unit (FIU) and the three regulators to establish
coordination mechanisms, monitor compliance and
exchange of information as part of FIU’s efforts to combat
money laundering and terrorism financing in Qatar.

فــي إطــار تعزيــز الشــمول املالــي ومحــو األميــة املاليــة ،شــارك
مصــرف قطــر املركــزي فــي مبــادرات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة
بشــأن الشــمول املالــي ،ووضــع معيــاراً آلليــة التســعير داخــل
القطــاع املالــي لدعــم الشــمول املالــي وتشــجيع املؤسســات
املاليــة علــى تقــدمي املنتجــات واخلدمــات املاليــة دون حــد
أدنــى مــن الرصيــد أو فــرض رســوم .كمــا يعمــل مصــرف قطــر
املركــزي علــى تســهيل إدخــال املعامــات الرقميــة لضمــان
توفيــر خدمــات ماليــة بشــكل أســرع وأكثــر أمان ـاً وفعاليــة.

Within the framework of promoting financial inclusion
and financial literacy, QCB has participated in national,
regional and international initiatives on financial inclusion,
benchmarked a pricing mechanism within the financial
sector to support financial inclusion and encouraged
financial institutions to provide financial products and
services without minimum balance or charges. QCB also
works on facilitating the introduction of digital transactions
to ensure faster, safer and efficient provision of financial
services.

وكجــزء مــن تطويــر رأس املــال البشــري ،يواصــل املنظمــون
الثالثــة دعــم مبــادرات التقطيــر فــي القطــاع املالــي وتشــجيع
وتنفيــذ برنامــج تعليــم أجنبــي قصير/طويــل األجــل وشــهادات
مهنيــة ،حيــث وضــع املنظمــون اســتراتيجية مشــتركة فــي عــام
 2019لتحديــد أولويــات التقطيــر ،وتدريــب وحتديــد املواهــب
والكفــاءات فــي القطــاع املالــي.

As part of developing human capital, the three regulators
continue on supporting Qatarization initiatives in the
financial sector and encouraging and implementing short/
long-term foreign education program and professional
certificates, where the regulators developed a joint
strategy in 2019 to set priorities for Qatarization, training
and identifying talents and competencies in the financial
sector.

حققــت هــذه االســتراتيجية عــدداً مــن اإلجنــازات فــي عــام
 .2019نظــراً ملشــاريع االســتراتيجية ،علــى مســتوى أهدافهــا
االســتراتيجية ،واحتلــت قطــر مراتــب أعلــى مــن خــال
العديــد مــن املؤشــرات الدوليــة .وقــد صنفــت قطــر فــي مؤشــر
التنافســية العامليــة لتصــل إلــى املرتبــة  29فــي عــام .2019
وقــد حتســنت بعــض املؤشــرات مثــل االئتمــان للقطــاع اخلــاص
(كنســبة مئويــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي) ،ومتويــل
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ،وســامة النظــام املصرفــي،
وفجــوة االئتمــان.
وفيمــا يتعلــق مبؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال الصــادر عــن
البنــك الدولــي ،صنفــت قطــر فــي ســهولة احلصــول علــى
االئتمــان  8/8فــي عمــق مؤشــر املعلومــات االئتمانيــة .كمــا
زادت تغطيــة مركــز قطــر للمعلومــات االئتمانيــة مــن خــال
كونــه موطنـاً لعــدة شــركات .وقــد مت اعتمــاده أيضـاً مــن قبــل
مؤسســة ُمعـ ِ ّـرف الكيــان القائــد العامليــة كوحــدة تشــغيل محليــة
عــرف الكيــان القانونــي .لــذا ســيعمل مركــز قطــر
تُصــدر ُم ِ ّ
للمعلومــات االئتمانيــة كمفتــاح رئيســي للكيانــات القانونيــة
التــي ترغــب فــي احلصــول علــى مع ّرفــات الكيانــات القانونيــة
أمــام مؤسســة معــرف الكيــان القائــد العامليــة .ومــن املتوقــع أن
يلعــب هــذا دوراً فــي حتقيــق العديــد مــن أهــداف االســتقرار
املالــي ،مثــل تعزيــز إدارة املخاطــر املؤسســية ،باإلضافــة إلــى
تقييــم املخاطــر االحترازيــة اجلزئيــة والكليــة بشــكل أفضــل.
وبالتالــي ،يــؤدي إلــى تعزيــز نزاهــة الســوق واحتــواء ممارســات
االحتيــال املالــي.

تقرير اال�ستقرار املايل 2019

This strategy has achieved a number of accomplishments
in 2019. Due to the strategy projects, on its strategic
objectives level, Qatar occupied higher ranks through
several international indicators. Qatar has ranked up
in the Global Competitiveness Index 2019 to reach the
29th in 2019. Indicators like credit to private sector (as
a percentage of GDP), SMEs Finance, banking system
soundness and credit gap have improved.

In ease of doing business index issued by the World Bank,
Qatar ranked in the ease of getting credit 8/8 in depth
of credit information index. Qatar Credit Bureau coverage
also increased through being home to several companies.
It has also been accredited by the Global Leader Entity
Identifier Foundation (GLEIF) as a local operating unit that
issues Legal Entity Identifier (LEI). So Qatar Credit Bureau
is going to act as the front key to the legal entities that
wish to obtain LEI in front of GLEIF. This is expected to play
a role in achieving several financial stability objectives,
such as enhancing corporate risk management, as well
as better evaluation of micro and macro-prudential risks.
Thus, leading to enhance market integrity and contain
financial fraud practices.
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فــي مؤشــر بــازل ملكافحــة غســل األمــوال ،وعمــ ً
ا بالقانــون
رقــم  20لعــام  2019بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب ولوائحــه الداخليــة ،ســيضمن تبــادل املعلومــات املالية
بــن قطــر وشــركائها الدوليــن حمايــة النظــام املالــي القطــري
وكذلــك النظــام املالــي الدولــي مــن االســتغالل فــي أي أنشــطة
لغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل
إيجابــي علــى ترتيــب قطــر والنتيجــة فــي مؤشــر بــازل ملكافحــة
غســل األمــوال.

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

In Basel AML Index, and pursuant to Law No. 20 of
the year 2019 on Combating Money Laundering and
Terrorism Financing and its By-Laws, exchange of financial
information between Qatar and its international partners
will ensure protection of Qatar financial system and the
international financial system as well from being exploited
in any money laundering and terrorism financing activities,
which will positively affect Qatar’s ranking and score in
Basel AML Index.

 2 .1 .6 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية ملصــرف قطــر
املركــزي

4.6.1.2 Developments in QCB Supervisory Instructions

أصــدر مصــرف قطــر املركــزي عــدة تعليمــات إشــرافية خــال
العــام تهــدف إلــى تعزيــز ســامة القطــاع املالــي واحلفــاظ
علــى االســتقرار الشــامل للقطــاع .وحتقيقــا لهــذه الغايــة،
أصــدر مصــرف قطــر املركــزي عــدة تعاميــم تتعلــق مبــا يلــي:

QCB issued several supervisory instructions during the
year aimed at strengthening the health of the financial
sector as well as to maintain overall stability of the financial
sector. Towards this end, QCB issued circulars pertaining
to:

< تعزيــز آليــة إصــدار دفاتــر الشــيكات ،مبــا فــي ذلــك حاجــة
البنــوك لالســتعالم مــن مركــز قطــر للمعلومــات االئتمانيــة
قبــل إصــدار دفاتــر الشــيكات للعمــاء.

• strengthening the mechanism of cheque books
issuance, including the need for banks to inquire from
the Qatar Financial Information Unit prior to issuing
chequebooks to customers

< تعديــات علــى نظــام إدارة مخاطــر االئتمــان لتشــمل
اإلفصــاح عــن عــدد مــن تقاريــر االنكشــافات الكبيــرة.

• adjustments on the credit risk management system to
include a number of large disclosure reports

< جــداول حلســاب فجــوة اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات
البنــك وكذلــك حــدود الفجــوات الســلبية املتراكمــة.

• schedules for calculating the maturity gap of the bank's
assets and liabilities as well as negative accumulated
gaps limits

< الســماح للبنــوك بفتــح حســابات لألفــراد العاملــن فــي
الشــركات املرخصــة للعمــل فــي املناطــق احلــرة ،مــع التركيز
علــى حاجــة البنــوك إلــى االمتثــال لتعليمــات مكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عنــد التعامــل مــع هــذه
احلســابات.
< تدابيــر مناســبة وفعالــة لضمــان حــق متســاوي لألشــخاص
ذي االحتياجــات اخلاصــة فــي إدارة معامالتهــم املاليــة
وتســعير هــذه اخلدمــات واملنتجــات املاليــة.

• allowing banks to open accounts of individuals working
in companies licensed to operate in free zones, with
emphasis on banks’ need to comply with AML and CFT
instructions when dealing with these accounts
• appropriate and effective measures to guarantee equal
right of ‘special needs person’ in management of his/
her financial transactions and pricing such financial
services and products

< تنفيذ معيار اإلبالغ املشترك.

)• implementation of Common Reporting Standard (CRS

< إرشــادات حــول كيفيــة إعــداد اســتمارة تعريــف اإلبــاغ عــن
ضريبــة الدخــل األمريكيــة "فاتــكا".

• guidance on how to prepare the FATCA reporting tax
identification form

< توجيــه لتطبيــق معيــار احملاســبة املاليــة رقــم " 30انخفــاض
القيمــة ،خســائر االئتمــان وااللتزامــات املرهقــة" للبنــوك
اإلســامية وهــو املعيــار املقابــل ملعيــار رقــم  9للبنــوك
التقليديــة

• guidance for implementation of the Financial
Accounting Standard (FAS) No. 30 “Impairment, Credit
Losses and Onerous Commitments”for Islamic banks
which is equivalent to IFRS 9 for conventional banks

< دليل واستمارة اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة احملدثة.

)• the updated Suspicious Transaction Reporting (STR
Guide and Form.
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 3 .1 .6 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال
< قواعد جديدة حلماية العمالء واملستثمرين

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

4.6.1.3 Developments in QFCRA Supervisory
Instructions
• New Customer and Investor Protection Rules

فــي مــارس  ،2019وافقــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
علــى قواعــد حمايــة العمــاء واملســتثمرين لعــام  2018التــي
تضــع مجموعــة مــن املبــادئ املنظمــة التــي تتعامــل مــع معاملــة
العمــاء بشــكل عــادل .مبوجــب هــذه املبــادئ ،يتــم تقــدمي نفس
املســتوى مــن احلمايــة للعمــاء بغــض النظــر عــن نــوع الشــركة
املعتمــدة مــن مركــز قطــر للمــال التــي يختــارون التعامــل معهــا.
تغطــي القواعــد جميــع جوانــب تفاعــل الشــركة مــع العمــاء.

In March 2019, the QFCRA approved the Customer and
Investor Protection Rules 2018 (CIPR) that establish a set of
governing principles dealing with treating customers fairly.
Under the CIPR, the same level of protection is offered to
customers regardless of the type of QFC authorized firm
they choose to deal with. The rules cover all aspects of a
firm’s interaction with customers.

< حتديث قواعد مخطط تسوية نزاعات العمالء

• Updated Customer Dispute Resolution Scheme Rules

ظــل اإلطــار الداخلــي للتعامــل مــع الشــكاوى مطلبـاً للشــركات
املعتمــدة فــي مركــز قطــر للمــال .عندمــا ال يتــم حــل شــكاوى
ـرض مــن خــال اإلطــار الداخلــي للشــركة،
العمــاء بشــكل ُمـ ٍ
ميكــن للعمــاء التمــاس اإلنصــاف مــن خــال عمليــة الفصــل
اخلارجــي املســتقل ،والتــي كانــت ســارية منــذ عــام .2014
ودعمـاً لهــدف هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بتحديــث إطــار
حمايــة العميــل واملســتثمر ،متــت املوافقــة علــى ســجل قواعــد
منفصــل فــي مــارس  ،2019قواعــد نظــام تســوية نزاعــات
العمــاء .2018
بعــد املوافقــة علــى قواعــد حمايــة العمــاء واملســتثمرين
وقواعــد نظــام تســوية نزاعــات العمــاء مــن قبــل هيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال فــي مــارس  ،2019مت منــح الشــركات
املعتمــدة فتــرة انتقاليــة لتحديــث أنظمتهــا وضوابطهــا
لتتماشــى مــع مجموعتــي القواعــد .ووفقـاً لذلــك ،بــدأ العمــل
مبجموعتــي القواعــد فــي  1ينايــر .2020
< إطار نسبة الرافعة املالية

An internal complaints-handling framework has always
been a requirement for authorized firms in the QFC.
Where customer complaints are not satisfactorily resolved
by a firm’s internal framework, customers can seek redress
through an external independent adjudication process,
which has been in operation since 2014. In support of
the QFCRA’s aim to update the customer and investor
protection framework, a new and separate rulebook was
approved in March 2019, the Customer Dispute Resolution
Scheme Rules 2018 (CDRS).
Following approval of CIPR and CDRS by the QFCRA
Board of Directors in March 2019, authorized firms were
granted a period of transition to update their systems and
controls to align with both sets of Rules. Accordingly,
CIPR and CDRS commenced on 1 January 2020.

• Leverage Ratio Framework

بعــد املراجعــة واالستشــارة الشــاملة ،قامــت هيئــة قطــر للمــال
بتقــدمي قواعــد نســبة الرافعــة املاليــة فــي يونيــو  .2019وقــد
مت تصميــم نســبة الرافعــة لتكــون آليــة بســيطة وشــفافة
لتكــون مبثابــة إجــراء احتــرازي تكميلــي ملتطلبــات رأس
املــال علــى أســاس املخاطــر مبوجــب إطــار اتفاقيــة بــازل .مت
إدخــال القواعــد اجلديــدة فــي القواعــد االحترازيــة لألعمــال
املصرفيــة احملدثــة لعــام  2014وقواعــد احليطــة املاليــة
لألعمــال املصرفيــة اإلســامية لعــام .2015

Following an extensive review and consultation, the
QFCRA introduced the leverage ratio rules in June
2019. The leverage ratio is designed to be a simple
and transparent mechanism to act as a supplementary
prudential measure to the risk-based capital requirements
under the Basel Accord framework. The new rules were
introduced in the updated Banking Business Prudential
Rules 2014 and the Islamic Banking Business Prudential
Rules 2015.

< تعديالت القواعد املتنوعة  -صناديق االستثمار العقاري

• Miscellaneous Rule Amendments - Real Estate
Investment Trusts

فــي يونيــو  ،2019أدخلــت هيئــة قطــر للمــال مجموعــة مــن
التعديــات املتنوعــة علــى مختلــف القواعــد ،مبــا فــي ذلــك

In June 2019, the QFCRA introduced a package of
miscellaneous amendments to various rulebooks,
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التغييــرات علــى قواعــد أنظمــة االســتثمار اجلماعــي لعــام
 2010فيمــا يتعلــق بصناديــق االســتثمار العقــاري .وقــد مت
تصميــم تغييــرات أنظمــة االســتثمار اجلماعــي خللــق التوافــق
التنظيمــي مــع قواعــد إدراج صناديــق هيئــة قطــر لألســواق
املاليــة .وتوفــر القواعــد معاييــر أكثــر تفصيـ ً
ا لتكويــن األصول
فــي صناديــق االســتثمار العقــاري (علــى ســبيل املثــال ،حظــر
اســتخدام األراضــي الشــاغرة كأصــل ،ممــا يســمح بنطــاق
أوســع مــن تدفقــات الدخــل مــن العقــارات ،ومتطلبــات أكثــر
شــموالً حــول األداء التاريخــي لألصــول ،واملتطلبــات لدعــم
دخــل الصنــدوق مــن خــال ضمــان مصرفــي فــي الســنوات
األولــى ملؤسســة صناديــق االســتثمار العقــاري).

including changes to the Collective Investment Schemes
Rules 2010 (COLL) in respect of Real Estate Investment
Trusts (REITs). The COLL changes are designed to create
regulatory alignment with the Qatar Financial Markets
Authority (QFMA) funds listing rules for REITs. The rules
provide more detailed criteria for the asset composition
of the REIT (e.g., prohibiting the use of vacant land as an
asset, allowing for a broader range of income streams from
real estate, more extensive requirements on the historical
performance of assets, and requirements for fund income
to be supported through a bank guarantee in the REIT’s
early years).

< حتديــث قواعــد مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
لعــام 2019

• Updated Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism Rules 2019

فــي ديســمبر  ،2019وبعــد التشــاور أصــدرت هيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال القواعــد احملدثــة ملكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب .حيــث مت حتديــث القواعــد فــي كتابــن؛
يختصــان بقواعــد مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
لعــام  2019وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
(التأمــن العــام) لعــام  .2019ومت إدخــال القواعــد نتيجــة
إلعــان دولــة قطــر فــي ســبتمبر  2019تعزيــز إطــار مكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــن خــال اعتمــاد القانــون
اجلديــد رقــم ( )20لعــام  2019بشــأن مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب ،والــذي حــل محــل القانــون رقــم ( )4لعــام
.2010

In December 2019, the QFCRA consulted on and issued
the updated Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism (AML/CFT) rules. The updated rules
are set out in two rulebooks; the Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism Rules 2019 and
the Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism (General Insurance) Rules 2019. The rules
were introduced as a result of the State of Qatar’s
announcement in September 2019 to strengthen its AML/
)CFT framework through the adoption of new Law No. (20
of 2019 on Combating Money Laundering and Terrorism
Financing, which amends and replaces Qatar’s existing
law (Law No. 4 of 2010 on Combating Money Laundering
and Terrorism Financing Law).

 4 .1 .6 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة قطــر
لألســواق املاليــة

Supervisory

4.6.1.4

خــال عــام  ،2019واصلــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة
تعزيــز البنيــة التحتيــة للســوق وزيــادة حمايــة املســتثمرين.
وكانــت املبــادرات الرئيســية كمــا يلــي:
< برنامج تقسيم املخزون
< رمز احلوكمة للصناديق املدرجة
< قواعد اإلدراج للصناديق
< قواعد اخلدمات املالية
< تعديل قواعد صانع السوق
< تعديل قواعد التداول بالهامش
< حتسني شبكة االتصاالت
< حتسني دليل التفتيش
< نظام مراقبة ملوظفي اخلدمات املالية وأقاربهم
< املشــاركة فــي تطويــر قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويل
اإلرهــاب رقــم  20لســنة .2019

During 2019, QFMA continued strengthening market
infrastructure and increasing investor protection. The
main initiatives were:
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• Stock split program
• Governance code for listed funds
• Listing rules for funds
• Financial services rulebook
• Market maker rules amendment
• Margin trading rules amendment
• Improvement of the communication network
• Enhancement of the inspection guide
• Surveillance system for financial services’ employees
and relatives
• Participating in the development of the AML/CFT law
number 20 of 2019
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 2 .6 .4أدوات وتطورات السياسة التحوطية الكلية

4.6.2 Macro Prudential Policy Tools and Developments

علــى خلفيــة البيئــة الكليــة العامليــة غيــر املتكافئــة ،يعمــل
مصــرف قطــر املركــزي باســتمرار علــى تعزيــز إشــرافه
االحتــرازي الكلــي علــى القطــاع املالــي .وقــد قــام مصــرف
قطــر املركــزي بتقييــم املمارســات احلاليــة مقابــل أفضــل
املمارســات الدوليــة واتخــذ خطــوات لترقيتهــا إلــى معاييــر
البلــدان املتقدمــة ،حســب االقتضــاء .وقــد ســعى مصــرف قطر
املركــزي جاهــداً إلــى تعزيــز البرامــج الرقابيــة باإلضافــة إلــى
تعزيــز التعــاون والتواصــل مــع الــوزارات والهيئــات احلكوميــة
األخــرى واجلمهــور .واجلهــود جاريــة لتعزيــز البنيــة التحتيــة
للمدفوعــات ،وتعزيــز تطويــر خدمــات الدفــع احلديثــة.

Against the backdrop of an uneven global macro
environment, Qatar Central Bank has been continuously
strengthening its macro prudential oversight of the
financial sector. QCB assessed the current practices
against international best practices and took steps
to upgrade them to developed country standards,
as deemed appropriate. QCB strived to strengthen
regulatory programs for supervision as well as enhance
cooperation and communication with ministries and other
government entities and the public. Efforts are underway
to strengthen the payments infrastructure and promote
the development of modern payment services.

 7 .4البنية التحتية للحوكمة
 1 .7 .4تطورات احلوكمة في البنوك
جتــذب احلوكمــة فــي النظــام املصرفــي الكثيــر مــن اهتمــام
مصــرف قطــر املركــزي حيــث يلتــزم باتبــاع أفضــل املمارســات
الدوليــة عنــد إصــدار التوجيهــات التنظيميــة للبنــوك .وقــد
ا شــام ً
أصــدر املصــرف فــي وقــت ســابق دليــ ً
ال حلوكمــة
ً
ً
الشــركات للبنــوك ،والــذي تضمــن إطــارا رســميا حلوكمــة
الشــركات يحــدد أفضــل املمارســات باإلضافــة إلــى املبــادئ
األساســية للحقــوق واملســؤوليات لــكل مســاهم ولــكل عضــو
فــي مجلــس اإلدارة ولــكل عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة ،ممــا
يضمــن الرقابــة واإلدارة الفعالــة التــي ميارســها البنــك حســب
األصــول فــي جميــع األوقــات.

 2 .7 .4حجم مجلس اإلدارة واجتماعاته
يعــرض اجلــدول رقــم ( )٣-٤مؤشــرات حوكمــة الشــركات
للبنــوك العاملــة فــي قطــر خــال عــام  .2019وقــد بلــغ
متوســط إجمالــي املوجــودات لــكل بنك في عام  2019بالنســبة
للبنــوك التقليديــة  2.11مــرة مــن البنــوك اإلســامية .وكان
عــدد األعضــاء فــي مجلــس اإلدارة ( )9هــو نفســه بالنســبة
للمصــارف اإلســامية واملصــارف التقليديــة .ورغــم انخفــاض
متوســط املوجــودات لــكل بنــك مــن البنــوك اإلســامية ،فإنــه
كان لديهــا عــدد أعلى بشــكل هامشــي مــن األعضاء التنفيذيني
فــي مجالســها مقارنــة مــع البنــوك التقليديــة .ويتجلــى مؤشــر
احلوكمــة األفضــل مــن خــال االجتماعــات الدوريــة ملجلــس
إدارة البنــوك .وخــال عــام  ،2019عقــدت البنــوك التقليديــة
 36اجتماعــاً مــن هــذا القبيــل ،بينمــا عقــدت املصــارف
اإلســامية  15اجتماع ـاً مــن هــذا القبيــل.
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4.7 Governance Infrastructure
4.7.1 Governance Developments in Banks
Governance in the banking system attracts a lot of
attention from the central bank. QCB is committed to
following the best international practices when issuing
regulatory directives to banks. QCB had earlier issued
a comprehensive guide to corporate governance for
banks, which included formal framework for Corporate
Governance that prescribed best practices as well
as basic principles of rights and responsibilities for
every Shareholder, Board Member and member of the
Executive Management, ensuring that efficient control
and management were duly exercised by the Bank at all
times.

4.7.2 Board Size and Board Meetings
The select corporate governance indicators for banks
operating in Qatar during the year 2019 is presented in
Table 4-3. The average total assets per bank in 2019 for
conventional banks was 2.11 times that of the Islamic
banks. The number of members in the Board of Directors
(9) were same for both the Islamic banks as well as for
the conventional banks. The Islamic banks, despite lower
average assets per bank, had marginally higher number
of executive members in their boards as compared
to the Conventional banks. An indication of better
governance manifests through regular meetings of the
board of directors of the banks. During the year 2019,
the conventional banks held 36 such meetings while the
Islamic banks held 15 such meetings.
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Table 4-3 : Select Corporate Governance Indicators for Banks in 2019

٢٠١٩  مؤشرات مختارة حلوكمة الشركات للبنوك في عام3-4 جدول
Islamic

Conventional

4

5

103

219

إسالمي

Number of banks
Average total assets per bank in 2019 (QR billion)

تقليدي

عدد البنوك
 باملليار ريال2019 متوسط إجمالي األصول لدى البنوك في عام
خصائص املجلس

Board characteristics
Average number of members of Board of
Directors

9

9

متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة

Average number of executive members

4

3.4

متوسط عدد األعضاء التنفيذيني
متوسط عدد أعضاء ذوي اخلبرة

Average number of members with expertise in

5.5
0.5

Banking and insurance
Petroleum and natural gas

3.6
1.0

البنوك والتأمني
النفط والغاز

4.7.3 Other Committees (Risk, Remuneration, Audit)
Meetings

 اجتماعــات اللجــان األخــرى (املخاطــر واألجــور3 .7 .4
)والتدقيــق

Banks in the State of Qatar have adopted high level of
corporate governance standards. This reflects through
the conduct of the banks’ board of directors, executive
committee as well as the various other committees that
are constituted in the banks for the purpose of oversight
in all significant areas of operation. The standard of
corporate governance has a bearing on the stability of the
banking system. From the Table 4-4, it is observed that
both the Islamic banks and the conventional banks held
regular meetings of the various committees as well as the
meetings were well-attended by the members.

اعتمــدت البنــوك فــي دولــة قطــر مســتويات عاليــة مــن معاييــر
 وهــذا ينعكــس مــن خــال ســلوك مجالــس.حوكمــة الشــركات
 وكذلــك اللجــان األخــرى، واللجــان التنفيذيــة،إدارات البنــوك
املختلفــة التــي يتــم تشــكيلها فــي البنــوك لغــرض الرقابــة علــى
 وملعاييــر حوكمــة الشــركات.جميــع مجــاالت العمــل املهمــة
 ويالحــظ مــن اجلــدول.تأثيــر علــى اســتقرار النظــام املصرفــي
 إن البنــوك اإلســامية واملصــارف التقليديــة عقــدت4-4 رقــم
 وحضــر االجتماعــات عــدد،اجتماعــات دوريــة ملختلــف اللجــان
.كبيــر مــن األعضــاء

Table 4-4: Meetings Held by Various Committees in the Banks

 االجتماعات التي عقدتها مختلف اللجان في البنوك:4-4 جدول
Total number of meetings held

عدد االجتماعات
املنعقدة

Islamic

إسالمية

Conventional

تقليدية

Average numbers of
members attended

متوسط عدد األعضاء
احلاضرين

Islamic

إسالمية

Conventional

تقليدية

Audit Committee

5

14

3

10

جلنة التدقيق

Compliance and Risk Committee

3

10

3

13

جلنة االمتثال واملخاطر

Nomination/Corporate governance Committee

2

11

6

13

 جلنة احلوكمة/ جلنة الترشيحات

Remuneration Committee

1

1

3

3

جلنة األجور

Other Committee

4

0

7

0

جلنة أخرى
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