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كلمة �سعادة حمافظ م�سرف قطر املركزي

   ي�سر م�سرف قطر املركزي اأن يقدم تقريره ال�سنوي الثالث والثالثني 

التي  واملالية  االقت�سادية  ال��ت��ط��ورات  الأه��م  عر�سًا  يت�سمن  وال���ذي 

�سبعة  التقرير  ويت�سمن  املحلي خالل عام 2009م.  االقت�ساد  �سهدها 

ف�سول يف ق�سمني، يتناول الق�سم االأول منهما االقت�ساد املحلي وعلى 

االأ�سعار  وم�ستويات  االإجمايل  املحلي  الناجت  تطورات  اخل�سو�ص  وجه 

الق�سم  يتناول  حني  يف  العامة،  املالية  اإىل  باالإ�سافة  العاملة  والقوى 

وميزان  اخلارجية  والتجارة  واملايل  امل�سريف  القطاع  تطورات  الثاين 

املدفوعات.

وعلى الرغم مما �سهده االقت�ساد الدويل من ا�سطرابات واأزمات 

تاأثرًا  الدول  اأقل  اأن دولة قطر كانت واحدة من  اإال  خالل عام 2009، 

بهذه اال�سطرابات لي�ص على ال�سعيد االإقليمي فح�سب بل على امل�ستوى 

الدويل اأي�سًا؛ حيث حقق الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي منوًا ن�سبته 

واخلارجية  الداخلية  املوازين  على  اإيجابي  ب�سكٍل  انعك�ص  8.6%، مما 

على حد �سواء، ف�سهدت املوازنة العامة للدولة فائ�سًا يقارب 47 مليار 

يبلغ نحو  املدفوعات فائ�سًا  ريال، كما حقق احل�ساب اجلاري مبيزان 

31 مليار ريال.

حتقيق  يف  امل�سرف  ا�ستمر  فقد  النقدية،  ال�سيا�سة  �سعيد  وعلى 

اأهدافه الرئي�سية املتمثلة يف املحافظة على �سعر �سرف الريال القطري 

وحتقيق اال�ستقرار النقدي واملايل. وقد ا�ستمر امل�سرف )يف ظّل �سح 

ا�ستقالاًل يف  اأكرث  �سيا�سًة  انتهاج  العاملّية( يف  املال  اأ�سواق  ال�سيولة يف 

منها  عانى  التي  الت�سخمية  ال�سغوط  ملكافحة  الفائدة  اأ�سعار  اإدارة 

االقت�ساد املحلي خالل ال�سنوات االأخرية.

متانة  لزيادة  احلثيثة  جهوده  امل�سرف  وا�سل  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

اجلهاز امل�سريف واملايل بدولة قطر واحلفاظ على ا�ستقراره، وذلك من 

بالدولة  العاملة  البنوك  اإحرتازية ورقابية على  اإجراءات  اتخاذ  خالل 

مبا يتما�سى مع املعايري الدولية.

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

Qatar Central Bank (QCB) presents its thirty third 
Annual Report that includes the most significant economic 
and financial developments witnessed in the domestic 
economy during 2009. The report contains seven 
chapters in two parts. The first part deals with the latest 
developments in the economy, particularly, Gross Domestic 
Product (GDP), prices and labour force indexes, and public 
finance. The second part discusses developments in the 
economic and financial sector, foreign trade, and balance 
of payment.

Despite the global economic and financial turmoil that 
occurred in 2009, Qatar was the least affected country not 
only at the regional level, but globally as well. Real GDP 
growth rate was 8.6%, which influenced positively, both 
internal and external balances, leading to a surplus in the 
State's budget of around QR47 billion, and in the balance of 
payments current account of around QR31 billion.

   As far as monetary policy is concerned, QCB continued 
to pursue its main objectives of maintaining the Qatari 
Riyal-US dollar pegged exchange rate, and strengthening 
monetary and financial stability. While world money 
markets endured liquidity shortage, QCB continues to adopt 
a more independent interest rate management policy to 
reduce inflation pressures in the domestic economy during 
the recent years. 

   Furthermore, QCB continued its efforts to enhance 
the soundness and robustness of the Qatari banking and 
financial system through the implementation of prudential 
and regulatory procedures in banks operating in Qatar, in 
line with relevant international standards.



ويت�سرف م�سرف قطر املركزي بهذه املنا�سبة اأن يرفع اأ�سمى اآيات 

ال�سكر والتقدير اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة 

اآل ثاين اأمري البالد املفدى واإىل �سمو ويل عهده االأمني واإىل معايل رئي�ص 

جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية، ملا يحظى به امل�سرف من رعاية ودعم 

احلكومية  لالأجهزة  وتقديره  �سكره  عن  امل�سرف  يعرب  كما  كبريين. 

البيانات  تقدميها  على  قطر  بدولة  العاملة  املالية  واملوؤ�س�سات  والبنوك 

الالزمة الإعداد  هذا التقرير.

   QCB extends great thanks and gratitude to H.H. The 
Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, to H.H. The Heir 
Apparent, and to H.E. The Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs for their support and assistance. Thanks and 
appreciation are also attributed to government bodies, banks 
and financial institutions operating in Qatar which provided 
QCB with the necessary data to conclude this report. 

عبد �هلل بن �سعود �آل ثاين

�ملحافــــــــــــظ

Abdullah Bin Saud Al Thani
The Governor
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

على  �سواء  التطورات  من  العديد  2009م  امل��ي��الدي  العام  �سهد 

على  اآثارها  انعك�ست  والتي  ال��دويل،  ال�سعيد  على  اأو  املحلي  ال�سعيد 

التطورات التي �سهدها الناجت املحلي االإجمايل لدولة قطر خالل عام 

2009م.

فعلى ال�سعيد الدويل كان للتطورات التي �سهدتها االأ�سواق الدولية 

تاأثريات  النعكا�سات  Wبيعية  كنتيجة  مواتية  غري  ظ��روف  من  للنف§ 

اإىل تراجع  بالتايل  اأدى  العاملي مما  الطلب  العاملية على  املالية  االأزمة 

اأ�سعار النف§ يف االأ�سواق الدولية، مع ب§ء تعايف االقت�سادات العاملية 

املحلي  الناجت  ما حققه  مبا�سر على  تاأثري  العاملية  االأزمة  تاأثريات  من 

لقطاع النف§ والغاز من منو خالل عام 2009م.

اأما على ال�سعيد املحلي، وعلى الرغم من ب§ء تعايف معظم دول 

عدة  ت�سافرت  فقد  العاملية،   املالية  لالأزمة  ال�سلبية  االآث��ار  من  العا⁄ 

عوامل لعل اأهمها التطورات التي �سهدها قطاع املالية العامة والقطاع 

امل�سريف ف�ساًل عما �سهده قطاع البنوك من تو�سع يف اأن�سطة الو�ساWة 

املالية يف تاليف التاأثريات ال�سلبية املتوقعة لالأزمة املالية العاملية وتاأثر 

معظم االقت�سادات الدولية بها، بل والتاأثري االإيجابي على القطاعات 

ازدادت  حيث  االإج��م��ايل،  املحلي  للناجت  النفطية  غ��ري  االقت�سادية 

النفقات العامة خالل عام 2009م بنحو 9%، وارتفعت ال�سيولة املحلية 

االئتمان  منح  يف  بالدولة  العاملة  البنوك  تو�سعت  كما   ،%17 بنحو 

للقطاعات االقت�سادية املحلية بنحو %14.

الناجت  حققه  فما  االأث��ر   È��اأك جمتمعة  التطورات  لهذه  كان  ولقد 

نتناول  يلي  وفيما  املختلفة،  االقت�سادية  بقطاعاته  االإجمايل  املحلي 

باإيجاز ما �سهده الناجت املحلي االإجمايل لدولة قطر من تطورات خالل 

عام 2009م.

œما› الناLEا

�سهد الناجت املحلي االإجمايل لدولة قطر الأول مرة منذ اأعوام عديدة 

تراجعًا، حيث انخف�ص الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي من نحو 403.0 

يف  ريال  مليار   357.9 نحو  على  ليقت�سر  2008م  عام  يف  ريال  مليار 

عام 2009م م�سجاًل بذلك تراجعًا تبلغ ن�سبته نحو 11.2% مقارنة مع 

منو تبلغ ن�سبته نحو 37.1% يف العام ال�سابق 2008م.  وجدير بالذكر 

اأنه على الرغم من تراجع الناجت املحلي اال�سمي لدولة قطر خالل عام 

2009م، اإال اأن الناجت املحلي احلقيقي قد �سهد منوًا اإيجابيًا خالل نف�ص 

العام يبلغ نحو 8.6% حيث تبلغ تقديرات الناجت املحلي احلقيقي لعام 

2009م )باأ�سعار عام 2004م( نحو 254.2 مليار ريال مقارنة مع نحو 

234.0 مليار ريال لعام 2008م.

The year 2009 witnessed significant developments 
at both the national and international levels, which were 
reflected in the evolution of Qatar’s Gross Domestic 
Product (GDP).

At the international level, the unfavorable conditions 
in the international oil markets as a fallout of the global 
financial crisis meant lower international oil prices. With 
major economies experiencing slow recovery in the 
aftermath of the global financial crisis, this entailed lower 
demand for commodities and consequently, entailed lower 
GDP growth in the country’s oil and gas sector during 2009.

At the national level, despite the slow recovery of 
most countries in the world from the negative effects of 
the global financial crisis, several factors, most important 
of which were the developments in the public finance and 
banking sectors, as well as the expansion in the financial 
intermediation activities, came together to avoid foreseen 
negative effects of the global financial meltdown and 
its influence on major economies. Accordingly, public 
expenditure increased by around 9 percent in 2009, 
domestic liquidity increased by around 17 percent, and 
bank credit to domestic sector expanded by around 14 
percent.

The aforementioned developments exerted a major 
influence on the GDP in various economic sectors. The 
highlights of Qatar GDP during 2009 are summarized as 
follows:

GDP

A decline in GDP in the State of Qatar have been 
witnessed for the first time since several years, where 
nominal GDP declined from QR 403.0 billion in 2008 to QR 
357.9 billion in 2009. In percentage terms, the decline was 
around 11.2% as compared to a growth of 37.1 % during 
the previous year. Despite the decline in nominal GDP 
during 2009, real GDP witnessed positive growth during 
the same year by 8.6 percent, increasing (at 2004 prices) 
from QR 234.0 billion during 2008 to QR 254.2 billion in 
2009 .
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Table (1-1) 
GDP Developments at  Current Prices

Economic Activity 2007 2008 2009 الن�صا• القت�صادي

Oil and Gas Sector 166,642 215,053 165,325 Rالنف§ وال¨ا

 Relative Share (%) 56.7% 53.4% 46.2% احل�سة الن�سبية

Growth Rate (%) 27.99% 29.05% -23.12% معدل النمو

Non-oil and Gas Sectors 127,291 187,940 192,535 القطاعات ÒZ النفطية

 Relative Share (%) 43.3% 46.6% 53.8% احل�سة الن�سبية

Growth Rate (%) 41.43% 47.65% 2.44% معدل النمو

Grand Total 293,933 402,993 357,860 املéم�´ العام

Growth Rate (%) 33.5% 37.10% -11.20% معدل النمو

جدول رقم (١-١)
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

(1-1 ) ºقQ سكلT

الناœ املëلي ا’LEما›

Figure No. (1-1)
Gross Domestic Product

Billion QR مليار  ريال

النف§ والغاز القطاعات غري النفطية

Oil and Gas Non- Oil Sectors

QR Million مليون ريال



21التقرير السنوي الثالث والثالثون ٢٠٠٩ Thirty Third Annual Report 2009

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

(1) ºقQ QاWEا

النمو ا’قت�سادي العاملي

�سهد اإجمايل الناجت العاملي احلقيقي تراجعًا يف معدل النمو خالل 

عام 2009م اإذ حقق انخفا�سًا تبلغ ن�سبته 0.6% مقارنة مبعدل زيادة 

تبلغ ن�سبتها 3.0% يف العام ال�سابق 2008م. وقد �سهدت االقت�سادات 

من  تراجع  اإذ  معدله  يف  حدة  اأكرث  كان  واإن  مماثاًل  تراجعًا  املتقدمة 

انخفا�سًا  لي�سجل  2008م  ال�سابق  العام  يف   %0.5 ق��دره  موجب  منو 

�ساهمت  وقد  2009م.  عام  يف   %3.2 نحو  ن�سبته  تبلغ  �سالبًا(  )من��وًا 

جميع دول االقت�سادات املتقدمة يف هذا الرتاجع؛ حيث �سجلت كل من 

اليابان ومنطقة اليورو والواليات املتحدة االأمريكية ف�ساًل عن جمموعة 

االقت�سادات املتقدمة االأخرى منوًا �سالبًا خالل عام 2009م يبلغ نحو 

مقارنة  وذلك  الرتتيب،  على  منها  لكل   %2.3 ،%2.4 ،%4.1 ،%5.2

 ،%1.2 نحو  تبلغ  2008م  املا�سي  العام  خ��الل  موجبة  منو  مبعدالت 

0.6%، 0.4% لكل من جمموعة االقت�سادات املتقدمة االأخرى ومنطقة 

اليورو والواليات املتحدة االأمريكية على الرتتيب، يف حني كانت اليابان 

قد �سجلت منوًا �سالبًا اأي�سًا خالل العام املا�سي قدره %1.2.

منوًا  لتحقق  النامية  ال��دول  منو  معدل  تباWاأ  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 

قدره 2.4% يف عام 2009م مقارنًة مع معدل منو قدره 6.1% يف العام 

ال�سابق 2008م. وقد �ساهم يف حتقيق هذا التباWوؤ جميع املجموعات 

بدون ا�ستثناء، حيث �سهدت ثالç جمموعات تباWوؤًا يف معدالت منوها 

هي جمموعة اآ�سيا النامية وجمموعة ال�سرق االأو�س§ وجمموعة اأفريقيا 

نحو  تبلغ  2009م  التقرير  ع��ام  خ��الل  موجبة  منو  معدالت  لي�سجلوا 

العام  اأي�سًا خالل  6.6%، 2.4%، 2.1% مقارنة مبعدالت منو موجبة 

املا�سي 2008م تبلغ نحو 7.9%، 5.1%، 5.5% لكل منها على الرتتيب. 

يف حني �سهدت املجموعات الثالثة االأخرى خالل عام التقرير 2009م 

لكل  الرتتيب  تبلغ نحو 6.6%، 3.7%، 1.8% على  �سالبة  معدالت منو 

اأوروبا  و�سرق  و�س§  وجمموعة  امل�ستقلة  الدول  كومنولث  جمموعة  من 

وذلك مقارنة مبعدالت  الرتتيب،  الغربي على  الكرة  وجمموعة ن�س∞ 

منو موجبة خالل العام املا�سي 2008م تبلغ نحو %5.5، %3.0، %4.3 

لكل منها على الرتتيب.

Box No. (1)

World Economic Growth Rates

The global economy witnessed a decline in real GDP 
growth during 2009, wherein it declined by 0.6% compared 
to a growth by 3.0% during 2008. Developed economies 
have witnessed a much sharper decline, from a positive 
growth at 0.5% during 2008 to a negative growth of 
around 3.2 percent during 2009. All developed countries 
have contributed to such decline: Japan, Eurozone, United 
States, as well as other developed economies group 
recorded negative growth rates of around 5.2%, 4.1%, 
2.4% and 2.3%, respectively, during 2009 as compared to 
positive growth rates by 1.2%, 0.6% and 0.4%, respectively, 
in the other developed economies group, Eurozone and the 
United states while Japan recorded a negative growth 
during the last year at 1.2%.

On the other hand, developing countries experienced 
deceleration in their growth rate at 2.4 percent during 2009 
compared to a growth rate by 6.1 percent during2008. 
All groups, without exception, have contributed to such 
slowdown. Three groups have witnessed a slowdown 
in their growth rates include  growing Asian countries, 
Middle East countries and African countries, where 
they recorded positive growth rates at 6.6%, 2.4% and 
2.1%, respectively, during the year of the report (2009), 
compared to the positive growth rates at 7.9%, 5.1% 
and 5.5% respectively during the previous year (2008). 
While the three other groups witnessed during the year 
(2009) negative growth rates at 6.6%, 3.7% and 1.8% for 
Commonwealth of Independent States, Central and East 
Europe and Western Hemisphere, respectively, compared 
to the positive growth rates during the previous year at 
5.5%, 3.0% and 4.3%, respectively.
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جمموع العا⁄االقت�ساديات املتقدمةاالقت�ساديات النامية واالأ�سواق ال�ساعدة

Rates of Real GDP Growth in World Economy
(%)

Items 2005 2006 2007 2008 2009 بيان ال

World Economy 4.5 5.1 5.2 3.0 -0.6 جمم�´ العا⁄

Developed Economies 2.7 3.0 2.8 0.5 -3.2 القت�صادات املتقدمة

USA 3.1 2.7 2.1 0.4 -2.4 الواليات املتحدة االأمريكية

Euro Area 1.7 3.0 2.8 0.6 -4.1 منطقة اليورو

Japan 1.9 2.0 2.4 -1.2 -5.2 اليابان

Other Developed Economies 3.5 3.9 3.9 1.2 -2.3 اقت�سادات متقدمة اأخرى

Developing & Emerging Economies 7.1 7.9 8.3 6.1 2.4 القت�صادات النامية والC�ص�ا¥ ال�صاعدة

Africa 6.3 6.5 6.9 5.5 2.1 اأفريقيا

Central and East Europe 5.9 6.5 5.5 3.0 -3.7 و�س§ و�سرق اأوروبا

Commonwealth of Independent States 6.7 8.5 8.6 5.5 -6.6 كومنولث الدول امل�ستقلة

Growing Asian Countries 9.0 9.8 10.6 7.9 6.6 اآ�سيا النامية

Middle East 5.3 5.7 5.6 5.1 2.4 ال�سرق االأو�س§

Western Hemisphere 4.7 5.6 5.8 4.3 -1.8 ن�س∞ الكرة الغربي

Source: World Economic Outlook, April 2010. امل�سدر:  اآفاق الو�سع االقت�سادي العاملي، اأبريل 2010م.

معدالت النمو الحقيقية للناتج المحلي اإلجمالي
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Oil and Gas Sector

For the first time since several years the oil and Gas 
Sector witnessed a decline in its output, during 2009.
In particular, the output  stood at QR 165.3 billion, lower 
by around QR 49.7 billion (23.1 percent), as compared to 
a growth of QR 48.4 billion (53.4%) during the previous 
year (2008). The decline is mainly attributed to the lower 
international oil prices. Real output of Oil and Gas sector 
increased by around 7.7 percent during 2009, compared to 
an expansion by around 23.1 percent during 2008.

Developments in the Oil and Gas sector during 2009 led 
its relative importance in GDP at current prices to decline 
by 7.2 percentage points. As a result, its relative share in 
2009 was roughly 46.2% as compared to a share of 53.4% 
during the previous year (2008). The decline, which was 
witnessed in the oil sector during 2009, reached 110.2 
percent of total decline in GDP at current prices; i.e. it 
absorbed the growth in the non-oil sectors and led GDP at 
current prices to decline by QR 45.1 billion.

Rوال¨ا §Øقطا´ الن

�سهد قطاع النف§ والغاز خالل عام 2009م الأول مرة منذ �سنوات 

عديدة تراجعًا يف قيمة ناŒه الذي اقت�سر خالل عام التقرير على نحو  

165.3 مليار ريال لي�سجل انخفا�سًا تبلغ قيمته نحو 49.7 مليار ريال 

اأو ما ن�سبته 23.1%، وذلك مقارنة بنمو قدره 48.4 مليار ريال ون�سبته 

ب�سفة  ال��رتاج��ع  ه��ذا  ويعزى  2008م.  ال�سابق  العام  خ��الل   %53.4

اأ�سا�سية اإىل تراجع اأ�سعار النف§ يف االأ�سواق الدولية، حيث �سهد الناجت 

احلقيقي لقطاع النف§ والغاز خالل عام 2009م زيادة تبلغ ن�سبتها نحو 

7.7% مقارنة بتو�سع تبلغ ن�سبته نحو 23.1% يف العام املا�سي 2008م. 

وقد اأدت التطورات التي �سهدها ناجت قطاع النف§ والغاز خالل عام 

2009م اإىل تراجع اأهميته الن�سبية يف اإجمايل الناجت املحلي باالأ�سعار 

اجلارية مبقدار 7.2 نقطة مÄوية لتقت�سر بذلك اأهميته الن�سبية على 

نحو 46.2% مقارنة مب�ساهمة ن�سبية قدرها 53.4% يف العام ال�سابق 

2008م. وجدير بالذكر اأن الرتاجع الذي �سهده القطاع النفطي خالل 

عام 2009م بلغت ن�سبته نحو 110.2% من اإجمايل الرتاجع يف الناجت 

املحققة  الزيادة  اأ�ستغرق  اأنه  اأي  اجلارية،  باالأ�سعار  االإجمايل  املحلي 

املحلي  الناجت  اإجمايل  تراجع  اإىل  واأدى  النفطية  غري  القطاعات  يف 

باالأ�سعار اجلارية مبقدار 45.1 مليار ريال.

Table (1-2)
Contribution to Growth in Nominal GDP

Items 2007 2008 2009 البـيــــــان

Oil Sector 36,439 48,411 -49,728 القطا´ النفطي

Contribution to Total 49.4% 44.4% 110.2% امل�ساهمة يف االإجمايل

Non-Oil Sector 37,288 60,649 4,595 القطاعات ÒZ النفطية

Contribution to Total 50.6% 55.6% -10.2% امل�ساهمة يف االإجمايل

Total Change in GDP 73,727 109,060 -45,133 œالنا ‘ Ò¨مايل التLاإ

QR Million بالمليون ريال

جدول رقم (١-٢)
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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القطاYاÒZ ä النØطية

�سهد معدل منو ناجت القطاعات غري النفطية تباWوؤًا �سديدًا خالل 

ون�سبتها  ري��ال  مليار   4.6 مقدارها  زي��ادة  حقق  حيث  2009م،  ع��ام 

ال�سابق  العام  خ��الل   %47 ن�سبتها  تبلغ  ب��زي��ادة  مقارنة  فق§   %2.4

2009م  عام  خالل  ريال  مليار   192.5 نحو  اإىل  بذلك  ر�سيده  لي�سل 

ال�سابق 2008م. وبذلك  العام  مقارنة بنحو 187.9 مليار ريال خالل 

�ساهمت القطاعات غري النفطية يف تخفي∞ الرتاجع يف اإجمايل الناجت 

املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية حيث �ساهمت يف تغري الناجت املحلي 

االإجمايل باالأ�سعار اجلارية بنحو 10.2% خالل عام 2009م. وجدير 

خالل  �سهد  قد  النفطية  غري  للقطاعات  احلقيقي  الناجت  اأن  بالذكر 

قدره  بنمو  مقارنة   %9.6 نحو  ن�سبته  تبلغ  منوًا  2009م  التقرير  عام 

االقت�سادية  القطاعات  اأداء  اختل∞  وقد  2008م.  عام  خالل   %27.8

الناجت  يف  زيادة  بع�سها  �سهد  حيث  2009م،  عام  خالل  النفطية  غري 

هذا  قيمة  يف  تراجعًا  االآخ��ر  البع�ص  �سهد  بينما  لها  اال�سمي  املحلي 

القطاعات  لهذه  احلقيقي  املحلي  الناجت  خ��الف  على  وذل��ك  الناجت. 

والذي �سهدت جميعها منوًا حقيقيًا موجبًا با�ستثناء قطاعي ال�سناعة 

التحويلية والذي تراجع ناŒه احلقيقي بنحو 10.3%، وقطاع الت�سييد 

تاأثر  ليظهر مدى  بنحو %21.8  تراجع ناŒه احلقيقي  والذي  والبناء 

هذا القطاع احل�سا�ص بانعكا�سات االأزمة املالية العاملية والتي ن�ساأت يف 

االأ�سا�ص من انهيار ال�سوق العقاري يف الواليات املتحدة االأمريكية.

وبالنظر اإىل القطاعات االقت�سادية غري النفطية وفقًا لطبيعة تلك 

عام  خالل  �سهدت  قد  ال�سلعي*  االإنتاج  قطاعات  اأن  ‚د  القطاعات، 

ال�سلعي اال�سمي  2009م منوًا �سالبًا، حيث حقق ناجت قطاعات االإنتاج 

خالل عام 2009م انخفا�سًا تزيد قيمته على 16.7 مليار ريال وتبلغ 

ن�سبته نحو 22.3% مقارنة بنمو معدله 47.1% يف العام ال�سابق 2008م 

نحو 30.3% من  م�سكاًل  ريال  مليار  نحو 58.4  ر�سيده على  ليقت�سر 

بذلك  ليخ�سر  اال�سمي؛  النفطي  غري  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل 

نحو ع�سر نقاط، حيث كان ي�سكل نحو 40% من اإجمايل الناجت املحلي 

اأن الناجت   ßغري النفطي اال�سمي خالل العام ال�سابق 2008م. ويالح

احلقيقي لكل من قطاع الزراعة وقطاع الكهرباء واملاء قد حققا منوًا 

على  منهما  لكل   %2.3  ،%1.9 نحو  بلغ  2009م  ع��ام  خ��الل  موجبًا 

هو  كان  الزراعة  لقطاع  اال�سمي  املحلي  الناجت  اأن  حني  يف  الرتتيب، 

القطاع الوحيد من قطاعات االإنتاج ال�سلعي الذي حقق منوًا موجبًا بلغ 

نحو 3.3% خالل عام 2009م.

* قطاعات االإنتاج ال�سلعي ت�سمل كل من: قطاع الزراعة و�سيد البحر، قطاع ال�سناعة التحويلية، 

قطاع الكهرباء واملاء، واأخريًا قطاع الت�سييد والبناء.

Non-oil Sectors

The growth rate in non-oil sector witnessed a sharp 
slowdown during 2009 with an increase by QR 4.6 billion  
(roughly 2.4%) as compared to an increase during the 
previous year by 47%. As a result, non-oil GDP stood at 
QR 192.5 billion during 2009 compared to around QR 187.9 
billion during the previous year (2008). Thereby, non-oil 
sectors contributed in reducing the decline in total GDP 
at current prices, contributing to the change in the GDP 
at current prices by around 10.2% during 2009. The real 
output of the non-oil sector has witnessed a 9.6% growth 
during 2009 as compared to a growth by 27.8% during 
2008. The performance of the non-oil sectors has differed 
during 2009; some of which witnessed a growth in the 
nominal GDP, whereas others witnessed a decline in its 
output value. This was in contrast to the real GDP of these 
sectors, which all witnessed a real positive growth. The 
exceptions were manufacturing sector (that experienced 
a decline in its real output by 10.3 percent) and building 
and construction sector (that experienced a decline in its 
real output by 21.8 percent), reflecting the impact of the 
collapse of the real estate market in the United States on 
this critical sector.

In view of the nature of the non-oil sectors, the 
commodity production sectors* witnessed a negative 
growth during 2009. The nominal output of the commodity 
production sectors recorded a decline of more than QR 16.7 
billion (around 22.3%) in 2009 as compared to a growth 
rate by 47.1% during the previous year (2008), where it 
stood at QR 58.4 billion, constituting around 30.3 percent 
of the total non-oil nominal GDP, losing around ten points, 
compared to 40 percent in 2008.

Real output of both agriculture sector and water and 
electricity sector witnessed a positive growth during 
2009 by 1.9%, 2.3%، respectively, while nominal GDP of 
the agriculture sector was the only sector among other 
commodity production sectors that witnessed a positive 
growth by 3.3% in 2009.

* Commodity production sectors include: agriculture and fishing, manufacturing, 
water and electricity, and construction and building sector.
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ال�سلعي، فقد �سهد  االإنتاج  الناجت اال�سمي لقطاعات  وعلى خالف 

الناجت اال�سمي لقطاعات اخلدمات* منوًا موجبًا واإن كان اأقل من مثيله 

زيادة  2009م  عام  خالل  ناŒها  حقق  حيث  املا�سي،  بالعام  اخلا�ص 

 %48 معدله  بنمو  مقارنة   %18.9 ون�سبتها  ري��ال  مليار   21.3 قدرها 

خالل العام ال�سابق 2008م لي�سل ر�سيده اإىل نحو 134.2 مليار ريال. 

وجدير بالذكر اأن قطاعات اخلدمات قد �سهدت جميعها بدون ا�ستثناء 

2009م  لعام  اال�سمي  الناجت  �سعيد  على  �سواء  موجبة  منو  معدالت 

احلقيقي  الناجت  �سعيد  على  اأو  العائلية(  اخلدمات  قطاع  )با�ستثناء 

لذات العام.

*  قطاعات اخلدمات ت�سمل كل من: قطاعات اخلدمات االإنتاجية وقطاعات اخلدمات االجتماعية، 
وبينما تت�سمن االأوىل كل من قطاع التجارة واملطاعم والفنادق، وقطاع النقل واالت�ساالت، وقطاع 

باقي  ت�سمل  االجتماعية  اخلدمات  قطاعات  ف��اإن  االأع��م��ال؛  وخدمات  والعقارات  والتاأمني  امل��ال 

واخلدمات  املحت�سبة،  املالية  واخلدمات  احلكومية،  اخلدمات  يف  واملتمثلة  اخلدمية  القطاعات 

االجتماعية، واخلدمات املنزلية، واأخريًا ر�سوم اال�سترياد.

Table (1-3) 
Non-Oil and Gas GDP Development

Non Oil and Gas Sectors 2007 2008 2009 البيــــان

Commodity Production Sectors 51,075 75,106 58,372 قطاعات الإنتاê ال�صلعي

Relative Share 40.1% 40.0% 30.3% احل�سة الن�سبية

Growth Rate 111.0% 47.1% -22.3% معدل النمو

Service Sectors 76,216 112,834 134,163 قطاعات اخلدمات

Relative Share 59.9% 60.0% 69.7% احل�سة الن�سبية

Growth Rate 99.1% 48.0% 18.9% معدل النمو

Total 127,291 187,940 192,535 املéمــ�´

Growth Rate 103.7% 47.6% 2.4% معد∫ النم�

جدول رقم (١-٣)
تطور الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

Unlike the nominal output of Commodity Production 
Sectors, the nominal output of service sectors*  witnessed a 
positive growth albeit less than the previous year, reaching 
QR 21.3 billion with an increase of 18.9%, compared to an 
increase of 48% during the previous year (2008), reaching 
around QR 134.2 billion. All Service sectors, without 
exception, have witnessed positive growth rates, both on 
the level of nominal output in 2009 (except for Household 
service sector) or real output of the same year.

* Service sectors can be sub-divided into production service sectors and social 
service sectors. The former includes; trade, restaurants and hotel sector; 
transportation and communication sector; finance, insurance, real estate, and 
business service sector. Social services sector, on the other hand, comprises 
of government services, imputed bank charges, social services, household 
services, and import fees.

QR Million بالمليون ريال

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

Items 2007 2008 2009 الزيادة املحققة ‘:

Commodity Production Sector 17,501 24,031 -16,734 قطاعات الإنتاê ال�صلعي

Relative Share 46.9% 39.6% -364.2% امل�ساهمة يف االإجمايل

Service Sectors 19,787 36,618 21,329 قطاعات اخلدمات

Relative Share 53.1% 60.4% 464.2% امل�ساهمة يف االإجمايل

Non-Oil & Gas GDP 37,288 60,649 4,595 الناœ املحلي ÒZ النفطي

جدول رقم (١-٤)
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي غير النفطي

بالمليون ريال
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التëليل القطاYي للناÒZ œ النØطي

تعتÈ التطورات التي �سهدها الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي 

النفطية  غ��ري  االقت�سادية  القطاعات  �سهدته  مل��ا  Wبيعية  �سلة 

الرئي�سية من تطورات خالل عام 2009م، والتي اختل∞ اأداوؤها خالل 

عام التقرير ما بني تراجع وانخفا�ص يف الناجت لبع�ص القطاعات، وما 

بني ارتفاع وزيادة يف قطاعات اأخرى.

Sectoral Analysis of Non-Oil and Gas GDP

Developments in Non-oil and Gas GDP are natural 
outcome of the developments in the major non-oil and gas 
sectors during 2009, whose performance fluctuated during 
the year, as they swung between output decline in some 
sectors and rise (or increase) in other sectors.

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

QR Million

Economic Activity 2007 2008 2009 الن�صا• القت�صادي

Agriculture & Fishing 270 305 315 الزراعة و�سيد االأ�سماك

Manufacturing 26,001 37,946 28,363 ال�سناعة التحويلية

Water& Electricity 3,179 4,348 3,913 الكهرباء واملاء

Building& Construction 21,625 32,507 25,781 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 15,480 20,674 23,946 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 13,539 21,199 22,696 النقل واالت�ساالت

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services 27,309 38,106 43,374 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Services 19,888 32,855 44,147 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 127,291 187,940 192,535 القطاعات ÒZ النفطية

جدول رقم (١-٥)
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

بالمليون ريال

The eight major economic sectors, which constitute, 
as a whole, the non-oil and gas GDP, regarding their 
development and relative share in the growth rates of non-
oil and gas GDP, are provided below, arranged according to 
their relative importance in the composition of the non-oil 
and gas GDP in 2009 at current prices.

التي  الرئي�سية  الثمانية  االقت�سادية  القطاعات  يلي  فيما  نتناول 

ي�سكل جمموعها ناجت اإجمايل القطاعات االقت�سادية غري النفطية من 

ناجت  يف  املحققة  النمو  معدالت  يف  الن�سبية  وم�ساهمتها  تطورها  حيث 

القطاعات غري النفطية، وذلك مرتبة ح�سب اأهميتها الن�سبية يف تكوين 

اإجمايل ناجت القطاعات غري النفطية باالأ�سعار اجلارية لعام 2009م.
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Table (1-6)
Non-Oil and Gas GDP Growth Rates and Relative
Shares                                                                 %

Economic Activity
2008 2009

 النم�الن�صا• القت�صادي

growth
الgCمية الن�صبية

Relative share
 النم�

growth
الgCمية الن�صبية

Relative share

Agriculture & Fishing 13.0 0.16 3.3 0.16 الزراعة و�سيد البحر

Manufacturing 45.9 20.19 -25.3 14.73 ال�سناعة التحويلية

Electricity & Water 36.8 2.31 -10.0 2.03 الكهرباء واملاء

Building & Construction 50.3 17.30 -20.7 13.39 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 33.6 11.00 15.8 12.44 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 56.6 11.28 7.1 11.79 النقل واالت�ساالت

Finance, Insurance ,Real Estate, 
and Business Services 39.5 20.28 13.8 22.53 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Services 65.2 17.48 34.4 19.18 اخلدمات

Non-Oil & Gas Sectors 47.6 100.00 2.4 100.00 القطاعات ÒZ النفطية

جدول رقم (١-٦)
معدالت النمو واألهميات النسبية للناتج المحلي اإلجمالي 

غير النفطي

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

QR Billion مليار  ريال

Services

Finance &
Business

Transportation &
Communications

Trade

Construction

Electricity & Water

Manufacturing

(2-1 ) ºقQ سكلT

الناœ املëلي ا’LEما› ÒZ النØطي

اخلدمات

املال واالأعمال

النقل واالت�ساالت

التجارة

الت�سييد

الكهرباء واملاء

ال�سناعة التحويلية

قطا´ املا∫ والتاأمÚ والعقاQاä وóNماä ا’أYما∫

�سهد ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال خالل 

عام 2009م تباWوؤًا يف معدل منوه باالأ�سعار اجلارية ليقت�سر على نحو 

13.8% مقارنًة بنحو 39.5% خالل العام ال�سابق 2008م؛ لي�سل ناŒه 

بزيادة مقدارها  ريال  مليار  نحو 43.4  اإىل  اال�سمي عن عام 2009م 

5.3 مليار ريال عن العام ال�سابق،  

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services Sector

The finance, insurance, real estate and business 
services sector witnessed a slowdown in its growth rate 
at current prices in 2009, growing by 13.8% in 2009 as 
compared to a 39.5% increase during 2008. In nominal 
terms, the output in 2009 reached QR 43.4 billion, an 
increase of QR 5.3 billion over the previous year.
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Services Sector

The increase in Services sector’s increase in value and 
share during 2009 was the greatest among the non-oil 
economic sectors. The increase was around QR 11.3 billion 
representing 34.4% of the growth rate. Its nominal GDP 
reached around QR 44.1 billion, compared to QR 32.8 in 
the previous year. This is mainly due to the government 
service’s increase by QR 44.7 billion at 36.3% representing 
101.1% of the services sector’s total increase, and the 
increase in other services (social, household, import fees) 
by QR 9.9 billion at 8.3% representing 22.5% of the sector 
total increase. The increase achieved in the calculated 
financial services, that was included before in the finance, 
insurance, real estate, and business services sector output 
and the output of the rest of the sectors (as it is deducted 
from the output of this sector) absorbed about 23.6% of 
the  total increase in this sector.

The development occurred in the services sector 
resulted in an increase in its relative share from 17.5% 
in 2008 to 19.2% during the year of the report. However, 
services sector remained in the second position among the 
non-oil economic sectors as in the previous year. The real 
output also witnessed an increase by 26.6%.

äماóÿقطا´ ا

بني   È��االأك هي  زي��ادة  2009م  ع��ام  خ��الل  اخلدمات  قطاع  حقق 

اأو  القيمة  حيث  من  �سواء  النفطية  غري  االقت�سادية  القطاعات  جميع 

ي�سل  منو  مبعدل  ريال  مليار   11.3 نحو  الزيادة  بلغت  حيث  الن�سبة؛ 

اإىل نحو 34.4%، لي�سل اإجمايل ناŒه اال�سمي اإىل نحو 44.1 مليار 

ريال مقارنًة بنحو 32.8 مليار ريال يف العام ال�سابق. وقد جاءت هذه 

الزيادة ب�سفة اأ�سا�سية نتيجة ملا حققته اخلدمات احلكومية من زيادة 

بلغت نحو  44.7 مليار ريال اأو ما ن�سبته 36.3% لتمثل نحو %101.1 

ملا  فرعية  وب�سفة  اخلدمات،  قطاع  يف  املحققة  الزيادة  اإجمايل  من 

اال�سترياد(  ر�سوم  املنزلية،  )االجتماعية،  االأخرى  اخلدمات  �سهدته 

نحو %22.5  لتمثل  ون�سبتها %8.3  ريال  مليار   9.9 قدرها  زيادة  من 

من اإجمايل الزيادة املحققة يف القطاع. وقد امت�ست الزيادة املحققة 

ناجت  �سمن  احت�سبت  واأن  �سبق  والتي  املحت�سبة  املالية  اخلدمات  يف 

قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال ف�ساًل عن ناجت باقي 

القطاعات )لذلك يتم خ�سمها من ناجت هذا القطاع( نحو 23.6% من 

اإجمايل الزيادة املحققة يف هذا القطاع.

اأدت التطورات التي �سهدها ناجت قطاع اخلدمات اإىل ارتفاع  وقد 

نحو  اإىل  لت�سل  2008م  عام  خالل   %17.5 نحو  من  الن�سبية  اأهميته 

19.2% خالل عام التقرير، ومع ذلك فقد ظل قطاع اخلدمات تاًل 

املرتبة الثانية بني القطاعات االقت�سادية غري النفطية دون تغيري عما 

كان عليه الو�سع خالل العام ال�سابق. وجدير بالذكر اأن الناجت احلقيقي 

لهذا القطاع قد �سهد ارتفاعًا اأي�سًا يف قيمته تبلغ ن�سبتها نحو %26.6.

Notwithstanding this lower growth in 2009, its relative 
share in GDP increased from 20.3% in 2008 to 22.5% in 
2009, the highest among the non-oil economic sectors. The 
real output in this sector witnessed an increase by around 
19.6 percent.

اإجمايل  يف  الن�سبية  ح�سته  ارتفعت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 

ال�سابق 2008م  العام  نحو 20.3% يف  النفطي من  املحلي غري  الناجت 

مركز  على  افظًا  ليظل  2009م،  عام  يف   %22.5 نحو  اإىل   لت�سل 

وجدير  النفطية.  غري  االقت�سادية  القطاعات  باقي  بني  ال�سدارة 

بالذكر اأن الناجت احلقيقي لهذا القطاع قد �سهد ارتفاعًا اأي�سًا يف قيمته 

تبلغ ن�سبتها نحو %19.6.
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Table (1-7)
Sub- Sectors’ Share in Growth of Services Sector

(%)

جدول رقم (١-٧)
مساهمة القطاعات الفرعية في نمو قطاع الخدمات

ITEM

النم� املحق≤ 

Growth in 2009 امل�صاgمة ‘ النم� 

Growth Share
٪

البيان
القيمة بامللي�ن ريا∫

Value in QR million
الن�صبة

 Rate ٪

Government Services 44,652 36.3 101.1 اخلدمات احلكومية

Calculated financial services -10,432 15.1 -23.6 اخلدمات املالية املحت�سبة

Other Services 9,927 8.3 22.5 اخلدمات االأخرى

Social 2,865 0.2 6.5 االجتماعية

Household 2,974 -0.6 6.7 املنزلية

Import Fees 4,088 23.3 9.3 ر�سوم اال�سترياد

Total 44,147 34.4 100.0 اإLمايل القطا´

قطا´ ال�سناYة التëويلية

جميع  بني  انخفا�ص   È��اأك التحويلية  ال�سناعة  قطاع  ن��اجت  �سهد 

بلغت  حيث  2009م،  عام  خالل  النفطية  غري  االقت�سادية  القطاعات 

قيمة الرتاجع يف ناŒه اال�سمي نحو 9.6 مليار ريال اأو ما ن�سبته %25.3 

 38 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   28.4 نحو  على  اال�سمي  ناŒه  ليقت�سر 

مليار ريال يف العام ال�سابق 2008م. وقد اأدى ذلك اإىل تراجع ح�سته 

الن�سبية يف اإجمايل الناجت املحلي اال�سمي للقطاعات غري النفطية من 

نحو 20.2% يف العام ال�سابق 2008م لتقت�سر على نحو 14.7% يف عام 

التقرير، واإن ⁄ يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل تاًل املرتبة الثالثة 

اأن الناجت احلقيقي لهذا  دون تغيري عن العام ال�سابق. وجدير بالذكر 

القطاع قد �سهد انخفا�سًا اأي�سًا يف قيمته تبلغ ن�سبتها نحو %10.3.

AناÑوال óسييûقطا´ الت

 Èاأك ثاين  2009م  عام  خالل  والبناء  الت�سييد  قطاع  ناجت  �سهد 

انخف�ص  حيث  التحويلية،  ال�سناعة  قطاع  بعد  العام  خ��الل  تراجع 

مليار   25.8 نحو  على  قيمته  لتقت�سر   %20.7 بنحو  اال�سمي  ناŒه 

ريال برتاجع مقداره 6.7 مليار ريال مقارنة بزيادة يف الناجت اال�سمي 

اأدى ذلك  وقد  ن�سبتها نحو %50.3.  تبلغ  ال�سابق 2008م  العام  خالل 

اإىل تراجع ح�سته الن�سبية يف اإجمايل الناجت املحلي اال�سمي للقطاعات 

لتقت�سر على  ال�سابق 2008م  العام  النفطية من نحو 17.3% يف  غري 

نحو 13.4% يف عام التقرير، واإن ⁄ يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل 

قابعًا يف املرتبة الرابعة دون تغيري عن العام ال�سابق. وجدير بالذكر اأن 

اأي�سًا يف قيمته بلغت  الناجت احلقيقي لهذا القطاع قد �سهد انخفا�سًا 

ن�سبتها نحو %21.8.

Manufacturing Sector

The manufacturing sector output witnessed the 
greatest decline among other non-oil economic sectors 
in 2009 and its nominal output declined by QR 9.6 billion 
(25.3%) and stood at QR 28.4 billion as compared to QR 38 
billion in the previous year (2008). This resulted its share in 
Non-Oil and Gas Sector to decline from 20.2% in 2008 to 
14.7% in 2009. However, this did not affect its position, as 
it maintained the third position as in the previous year. The 
real output of this sector has also witnessed a decline by 
around 10.3 percent.

Building and construction sector

The nominal output of the building and construction 
sector declined by 20.7% and stood at QR 25.8 billion, 
with a decrease by QR 6.7 billion, compared to the nominal 
output increase during the previous year (2008) by 50.3%. 
This resulted in its share in the non-oil nominal GDP to fall 
from 17.3% in 2008 to 13.4% in the year of the report. The 
real output of this sector has also witnessed a decline by 
21.8%.
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قطا´ التéاQة واملطاºY والØناد¥

�سهد قطاع التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2009م تباWوؤًا 

فق§   %15.8 نحو  على  2009م  ع��ام  خ��الل  ليقت�سر  من��وه  معدل  يف 

 3.3 مقدارها  بزيادة  2008م  ال�سابق  العام  33.6% يف  بنحو  مقارنة 

اال�سمي  ناŒه  لي�سل  2008م  بعام  اخلا�ص  نظريه  عن  ري��ال  مليار 

اإىل  اأدى ذلك  وقد  ريال.  مليار  نحو 23.9  اإىل  نهاية عام 2009م  يف 

للقطاعات  اال�سمي  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  الن�سبية  ح�سته  ارتفاع 

نحو  اإىل  لت�سل  2008م  ال�سابق  العام  يف   %11 نحو  من  النفطية  غري 

12.4% يف عام التقرير، واإن ⁄ يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل قابعًا 

اأن  بالذكر  وجدير  ال�سابق.  العام  عن  تغيري  دون  اخلام�سة  املرتبة  يف 

الناجت احلقيقي لهذا القطاع قد �سهد منوًا موجبًا بلغ %21.7.

ä’سا�J’قطا´ النقل وا

حقق قطاع النقل واالت�ساالت خالل عام 2009م زيادة قدرها 1.5 

مليار ريال ون�سبتها 7.1% لي�سل ناŒه اال�سمي اإىل نحو 22.7 مليار 

ريال مقارنة بنحو 21.2 مليار ريال يف عام 2008م. وعلى الرغم من 

النمو املحقق خالل عام 2009م عن مثيله اخلا�ص بعام  تباWوؤ معدل 

2008م والبالغ 56.6%، اإال اأن احل�سة الن�سبية لهذا القطاع قد ارتفعت 

من نحو 11.3% يف عام 2008م اإىل نحو 11.8% يف عام 2009م دون 

تغيري يذكر يف ترتيب هذا القطاع بني باقي القطاعات االقت�سادية غري 

الناجت  اأن  بالذكر  وجدير  ال�ساد�سة.  املرتبة  النفطية حيث ظل تاًل 

احلقيقي لهذا القطاع قد �سهد منوًا موجبًا بلغ %20.7.

Aواملا Aقطا´ الكهربا

تراجعًا يف قيمة ناŒه  واملاء خالل عام 2009م  الكهرباء  �سهد قطاع 

اال�سمي ليكون ثالث القطاعات غري النفطية التي حتقق تراجعًا خالل 

عام التقرير، حيث �سجل انخفا�سًا تبلغ ن�سبته 10% وقيمته 435 مليون 

بنحو  مقارنة  ريال  مليار   3.9 نحو  على  اال�سمي  ناŒه  ليقت�سر  ريال 

4.3 مليار ريال يف عام 2008م. وقد اأدى تراجع الناجت اال�سمي لقطاع 

الكهرباء واملاء اإىل تراجع مماثل يف ح�سته الن�سبية لتقت�سر على نحو 

2% يف عام 2009م مقارنة بنحو  2.3% يف العام ال�سابق 2008م، واإن 

وقبل  ال�سابعة  املرتبة  يف  هو  كما  ظل  الذي  ترتيبه  على  ذلك  يوؤثر   ⁄

االأخرية. وجدير بالذكر اأن الناجت احلقيقي لهذا القطاع قد �سهد منوًا 

موجبًا بلغ %2.3.

Trade, Restaurants, and Hotels Sector

The growth rate in the Trade, Restaurants and Hotels 
Sector witnessed a slowdown in 2009 registering a rise 
of 15.8%, as compared to 33.6% increase in the previous 
year (2008), with an increase by QR 3.3 billion as compared 
to 2008. As a result, its nominal output stood at QR 23.9 
billion in 2009. As a result, its relative share in the non-
oil nominal GDP increased from 11 percent in 2008 to 12.4 
percent during the year. The real output of this sector has 
witnessed a positive growth by 21.7 percent.

Transport and Communication Sector

An increase in the output value of the transport and 
communication sector was witnessed in 2009 with 
nominal output increasing by QR 1.5 billion (7.1%) to QR 
22.7 billion as compared to QR 21.2 billion in 2008. Despite 
the slow growth rate in 2009 compared to 2008 (56.6%), 
the relative share in this sector increased from 11.3% in 
2008 to 11.8% in 2009. The real output of this sector has 
witnessed a positive growth by 20.7%.

Electricity and Water Sector

The nominal output of the Electricity and Water Sector 
has witnessed a decline, being the third sector in retreat 
within the non-oil and gas sectors. It recorded a decline by 
10% of QR 435 million, thus its nominal output stood at QR 
3.9 billion compared to QR 4.3 billion in 2008. The decline 
in the output of this sector has led to a similar decline in 
its relative share by around 2% in 2009, compared to 2.3% 
in the previous year (2008). However, its position has not 
been affected, as it remained at the seventh and second 
last position. The real output of this sector has witnessed 
a positive growth by 2.3%.
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قطا´ الزQاYة وUسيó الëÑر

�سهد ناجت قطاع الزراعة و�سيد البحر اال�سمي خالل عام 2009م 

حيث  2008م،  بعام  اخلا�ص  مثيله  عن  متباÄWًا  كان  واإن  موجبًا  منوًا 

�سجل منوًا قدره 3.3% خالل عام 2009م مقارنة بنحو 13% يف العام 

غري  القطاعات  بع�ص  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى  2008م.  ال�سابق 

عام  خالل  لها  اال�سمي  الناجت  قيمة  يف  تراجعًا  �سهدت  التي  النفطية 

2009م، اإال اأن ذلك ⁄ يوؤد اإىل حت�سن االأهمية الن�سبية لقطاع الزراعة 

الن�سبية هام�سية عند نف�ص م�ستواها  اأهميته  البحر حيث ظلت  و�سيد 

امل�سجلة يف العام املا�سي 2008م والبالغة 0.16% ليتذيل بذلك قطاع 

الزراعة و�سيد البحر ترتيب القطاعات االقت�سادية غري النفطية.

Agriculture and Fishing Sector

The real output of the agriculture and fishing sector has 
witnessed a positive growth during 2009, albeit sluggish 
compared to the previous year (2008), by 3.3% in 2009 
compared to 13% in the previous year. Although some non-
oil and gas sectors have witnessed a decline in its nominal 
GDP during 2009, it did not improve the relative share 
of this sector, where its relative importance remained 
marginal and at the same level recorded in 2008, which 
was 0.16%. Accordingly, the relative share of this sector 
was the lowest among all non-oil and gas sectors. 
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Table (1-8)
GDP by Economic Activity at Current Prices

QR Million

Economic Activity 2005 2006 2007 2008 2009 الن�صا• القت�صادي

Agriculture & Fishing 216 233 270 305 315 الزراعة و�سيد البحر

Oil & Gas 92,091 130,203 166,642 215,053 165,325 النف§ والغاز

Manufacturing 16,565 23,236 26,001 37,946 28,363 ال�سناعة التحويلية

Electricity & Water 1,807 2,431 3,179 4,348 3,913 الكهرباء واملاء

Building and Construction 7,166 7,674 21,625 32,507 25,781 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants, and Hotels 7,574 9,609 15,480 20,674 23,946 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 5,895 8,950 13,539 21,199 22,696 النقل واالت�ساالت

Finance, Insurance, Real estate, & 
Business Services 13,898 19,476 27,309 38,106 43,374 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Services 11,454 18,394 19,888 32,855 44,147 اخلدمات

Social Services 1,224 1,408 1,820 2,860 2,865 اخلدمات االجتماعية

Calculated financial services -4,985 -6,009 -6,978 -9,067 -10,432 اخلدمات املالية املحت�سبة

Government Services 12,389 19,271 20,828 32,755 44,652 اخلدمات احلكومية

Household 1,087 1,262 1,515 2,991 2,974 اخلدمات العائلية

Other Services 1,739 2,462 2,703 3,316 4,088 اخلدمات االأخرى

Total 156,666 220,206 293,933 402,993 357,860 املéم�´ العام

Growth Rate 35.9% 40.6% 33.5% 37.1% -11.2% معدل النمو

Oil & Gas 92,091 130,203 166,642 215,053 165,325 Rالنف§ وال¨ا

Ratio to total 58.78% 59.13% 56.69% 53.36% 46.20% الن�سبة لالإجمايل

Growth Rate 46.86% 41.39% 27.99% 29.05% -23.12% معدل النمو

Non-Oil Sector 64,575 90,003 127,291 187,940 192,535 القطاعات ÒZ النفطية

Ratio to total 41.22% 40.87% 43.31% 46.64% 53.80% الن�سبة لالإجمايل

Growth Rate 22.79% 39.38% 41.43% 47.65% 2.44% معدل النمو

جدول رقم (١- ٨)
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار 

الجارية
بالمليون ريال
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Table (1-9)
GDP by Economic Activity At Constant Prices 
(2004)

QR Million

Economic Activity 2005 2006 2007 2008 2009 الن�صا• القت�صادي

Agriculture & Fishing 209 211 227 214 218 الزراعة و�سيد البحر

Oil & Gas 67,534 77,203 95,178 117,165 126,188 النف§ والغاز

Manufacturing 11,781 13,237 13,542 13,647 12,248 ال�سناعة التحويلية

Electricity & Water 1,439 1,533 1,549 1,682 1,721 الكهرباء واملاء

Building and Construction 6,615 6,805 16,780 29,693 23,225 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants, and Hotels 6,967 7,900 11,199 12,746 15,513 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 6,145 9,019 13,669 19,365 23,381 النقل واالت�ساالت

Finance, Insurance, Real estate, & 
Business Services 12,783 16,012 19,757 19,461 23,276 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Services 10,604 15,242 14,638 19,992 28,424 اخلدمات

Social Services 1,126 1,158 1,316 1,572 1,655 اخلدمات االجتماعية

Calculated financial services -4,585 -4,940 -5,048 -5,695 -6,885 اخلدمات املالية املحت�سبة

Government Services 11,395 15,844 15,068 20,574 29,470 اخلدمات احلكومية

Household 1,068 1,156 1,346 1,459 1,486 اخلدمات العائلية

Other Services 1,600 2,024 1,956 2,083 2,698 اخلدمات االأخرى

Total 124,078 147,160 186,539 233,966 254,194 املéم�´ العام

Growth Rate 35.9% 18.6% 26.8% 25.4% 8.6% معدل النمو

Oil & Gas 67,534 77,203 95,178 117,165 126,188 Rالنف§ وال¨ا

Ratio to total 54.43% 52.46% 51.02% 50.08% 49.64% الن�سبة لالإجمايل

Growth Rate 46.86% 14.32% 23.28% 23.10% 7.70% معدل النمو

Non-Oil Sector 56,544 69,958 91,361 116,800 128,006 القطاعات ÒZ النفطية

Ratio to total 45.57% 47.54% 48.98% 49.92% 50.36% الن�سبة لالإجمايل

Growth Rate 22.79% 23.72% 30.59% 27.84% 9.59% معدل النمو

جدول رقم (١-٩)
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار 

الثابتة (٢٠٠٤)
بالمليون ريال
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Qا’أ�سعا äم�ستوياPrices

يعتÈ االقت�ساد القطري، تاريخيًا، من اأكرث االقت�سادات ت�سخمًا 

يف منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي، و�سهدت دولة قطر يف املقابل، 

عام  خالل  لالأ�سعار  العام  امل�ستوى  يف  تراجعًا  م�سبوق،  غري   çحد يف 

2009م. وقد تراجع موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك بنحو 4.78% على اأ�سا�ص 

بلغ  اأن  بعد  2009م  ع��ام  يف   124.49 اإىل  لي�سل  ال�سنوي  املتو�س§ 

التي Wرحها  ال�سل�سلة اجلديدة  130.86 يف عام 2008م، وذلك وفق 

جهاز االإح�ساء منذ يناير 2009م. وقد جاءت هذه النتائè على النقي�ص 

“امًا من نتائè ال�سنوات الثالثة املا�سية )2006م – 2008م(، حيث 

كان املتو�س§ ال�سنوي للت�سخم يرتاوì بني 11.84 – 15.16%. وخالل 

عام التقرير، ا�ستمر زخم االŒاه االنكما�سي و�س§ املخاوف املتزايدة 

ب�ساأن احتم�االت حدوç انكم�ا�ص ع�املي )اإW�ار رقم 1(. وعلى الرغم 

تاأثري  اإىل  جزئي  ب�سكل  يoعزى  االأ�سعار  م�ستويات  تراجع  �سبب  اأن  من 

التباWوؤ العاملي واآثاره اجلانبية على دولة قطر، اإال اأن ال�سبب الرئي�سي 

هو الرتاجع احلاد يف اأ�سعار االإيجارات نتيجة لتخفي∞ العوائق يف جانب 

العر�ص يف ال�سوق العقارية املحلية.

Historically, Qatar has been a high inflation economy 
in the GCC region. In contrast, the country experienced a 
decline in the general price level in 2009 – an unprecedented 
occurrence. As per the new series introduced by the 
Qatar Statistics Authority (QSA)  since January 2009, the 
consumer price index (CPI) declined by 4.87% on an annual 
average basis and reached 124.49 in 2009 from 130.86 in 
2008. This was in sharp contrast to the previous 3-year 
period (2006-08) when annual average inflation was in the 
range of 11.84-15.16%. The deflationary trend gathered 
momentum as the year progressed amidst growing fears 
about the prospects of a global deflation (Box No 1). The 
decline in the price level, although partly attributed to the 
global economic slowdown and its spillover impact on 
Qatar, was largely due to the sharp decline of rental prices 
as a result of the easing of the supply side bottleneck in the 
domestic housing market.

Box No. (1)

How Real were Global Deflation Fears in 
2009?

Deflation is typically defined as a sustained decline 
in the general price level, usually represented by the 
consumer price index (CPI), producer’s price index (PPI) or 
the GDP deflator. Deflation should be distinguished from 
disinflation. While the former refers to the decline in the 
price index, the latter refers to the deceleration in the rate 
of price increase over the previous period. Thus, while 
deflationary situations are captured by negative price 
changes over a period of time, a sustained decline in the 
positive inflation rate indicates a period of disinflation. 
Although there are no minimum timeframe that characterize 
sustained episodes of price decline as a “deflationary 
situation” – a potential threat to the economy – it is usually 
acknowledged that developed economies during the Great 
Depression of the 1930s and Japan and Hong Kong in the 
early 2000s experienced periods of deflation, with prices 
falling continuously for more than a year.

 (1) ºقQ QاWEا

اfكماY ¢Tاملي   çوóM ساأنûب ما مM ióقيقة املîاوف 

?Ω2009 ΩاY ‘

العام  امل�ستوى  يف  م�ستمر  تراجع  اأنه  على  ع��ادًة  االنكما�ص  يoعّرف 

لالأ�سعار، متمثاًل بوجه عام يف موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك، اأو موؤ�سر اأ�سعار 

التفرقة  وتتم  املحلي.  الناجت  اإجمايل  االنكما�ص يف  عامل  اأو  املنتجني، 

بني االنكما�ص وانخفا�ص معدل الت�سخم، حيث ي�سري االأول اإىل تراجع 

موؤ�سر االأ�سعار، يف حني ي�سري امل�سطلح االأخري اإىل تباWوؤ معدل ارتفاع 

االأ�سعار عما كان عليه يف الفرتة ال�سابقة. وبالتايل يف الوقت الذي يتم 

االأ�سعار  يف  ال�سلبي  التغري  خالل  من  االنكما�سية  احل��االت  ر�سد  فيه 

على مدى فرتة زمنية معينة، ي�سري الرتاجع امل�ستمر يف معدل الت�سخم 

االإيجابي اإىل فرتة انخفا�ص معدل الت�سخم. وعلى الرغم من عدم وجود 

االأ�سعار  يف  امل�ستمر  الرتاجع   çاأحدا ي�سور  الزمني  لالإWار  اأدنى  حد 

على اأنها ”حالة انكما�سية“ – والتي ت�سكل تهديدًا على االقت�ساد-، اإال 

اأن احلقيقة امل�سّلم بها على وجه العموم هي اأن االقت�سادات املتقدمة 

قد �سهدت، خالل فرتة الك�ساد العظيم يف الثالثينيات، وكذلك اليابان 

وهونغ كونغ يف مطلع القرن الواحد والع�سرين، فرتات من االنكما�ص مع 

تراجع االأ�سعار ب�سورة م�ستمرة الأكرث من عام واحد. 
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At the beginning of 2009, the IMF had assessed 
the possibility of sustained deflation in 35 countries 
(accounting for roughly 80 percent of world output) for 
2009 using a deflation vulnerability index. This measure 
covers a range of indicators including various price indices, 
GDP growth, output gap, real exchange rate, equity 
prices, credit growth and monetary aggregates. A higher 
value of the index indicates a higher risk of sustained 
deflation. The study showed that the index had moved 
from the “minimal” to “moderate” risk category over the 
course of 2008. However, the study also noted that the 
risks of deflation in 2009 relative to previous episodes of 
deflation scares may be underestimated as the index did 
not fully account for the weakness in housing markets 
and the financial crisis. As such, deflationary risks for the 
world in the fourth quarter of 2008 were perceived to be 
somewhat higher as the rapid pace of increase of the index 
during 2008 also indicated that deflation could be costly 
for growth. According to the projections for 2009, Japan 
was the only country that exhibited clear high risk while 13 
countries, including the US and major euro area economies, 
displayed “moderate” risk of deflation. In contrast, several 
Asian economies figured in the “minimal” and “low” risk 
categories. The study, however, had a caveat suggesting 
that the world was much better equipped at present 
to handle deflation than in the past. As such, the global 
economy was unlikely to suffer sustained deflation during 
2009 and beyond.

As it turned out, the deflation scare of 2009 was neither 
a global phenomenon nor did it persist for any significant 
period, being evident among few advanced countries for 
a limited span of months. While the UK did not face any 
deflation scare during the year, Japan endured persistent 
deflation from February. For the rest of the advanced 
economies, the deflation phase lasted for a maximum of 
8 months (Switzerland and the US) and for and a minimum 
of 4 months (Canada). With the return of positive inflation 
from November onwards, recovery was underway in most 
advanced economies in the wake of large fiscal stimulus 
packages. In contrast, inflation rose persistently in major 
emerging market economies, particularly in India and 
Russia. In GCC countries, all except the UAE recorded 
positive inflation across all the months.

بدرا�سة  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  ق��ام  2009م  ع��ام  ب��داي��ة  يف  و 

)مت�سمنًا  2009م  لعام  دولة   35 يف  م�ستمر  انكما�ص   çحدو احتمال 

نحو 80% من معدل االإنتاج العاملي(، وذلك با�ستخدام موؤ�سر ال�سع∞ 

االنكما�سي، حيث ي�سمل هذا االإجراء جمموعة من املوؤ�سرات مبا فيها 

موؤ�سرات االأ�سعار املختلفة، ومعدل منو الناجت املحلي االإجمايل، وفجوة 

االئتماين،  والنمو  االأ�سهم،  واأ�سعار  ال�سرف احلقيقي،  و�سعر  االإنتاج، 

واملجاميع النقدية. وعندما يحقق املوؤ�سر قيمة عالية، ي�سري ذلك اإىل 

ارتفاع اWر حدوç االنكما�ص امل�ستمر. وت�سري الدرا�سة اإىل انتقال 

”املتو�سطة“ على  ”الدنيا“ اإىل فÄة املخاWر  املوؤ�سر من فÄة املخاWر 

اWر  تقليل  اإمكانية  اإىل  كذلك  اأ�سارت  اأنها  اإال  2008م،  عام  مدار 

االنكما�ص يف عام 2009م اإىل حدها االأدنى مقارنة مبخاوف االنكما�ص 

ال�سابقة، حيث ⁄ يو�سح املوؤ�سر “امًا نقاط ال�سع∞ يف اأ�سواق االإ�سكان 

اإىل املخاWر االنكما�سية التي  ر  nظ rن oي واالأزمة املالية. وعلى هذا النحو، 

اإىل  اأنها مرتفعة  الرابع من عام 2008م على  الربع  العا⁄ يف  واجهها 

كذلك  2008م  عام  خالل  للموؤ�سر  املت�سارع  النمو  اأ�سار  حيث  ما،  حد 

اإىل تاأثري االنكما�ص تاأثريًا كبريًا على معدل النمو. ووفقًا للتوقعات يف 

عام 2009م، كانت اليابان هي الدولة الوحيدة التي تعر�ست على نحو 

الواليات  بينها  من  دول��ة،   13 تعر�ست  حني  يف  عالية،  ملخاWر  وا�سح 

املتحدة االأمريكية وكÈى اقت�سادات منطقة اليورو، ملخاWر االنكما�ص 

االقت�سادات  من  العديد  ر�سد  املقابل، ”  ”املتو�سطة“. يف  الفÄة  من 

االآ�سيوية �سمن فÄات املخاWر ”الدنيا“ و“املنخف�سة“. اإال اأن الدرا�سة 

للتعامل  اأف�سل  الوقت احلا�سر ب�سورة  العا⁄ جمهز يف  اأن  اإىل  ت�سري 

مع اWر االنكما�ص عما كان عليه يف ال�سابق، وبالتايل، من املرجح 

2009م  عام  خالل  امل�ستمر  لالنكما�ص  العاملي  االقت�ساد  تعر�ص  عدم 

واالأعوام التي تليه.

وقد تبني بعد ذلك باأن اوف حدوç االنكما�ص يف عام 2009م 

ال ت�سكل ظاهرة عاملية، كما اأنها ⁄ ت�ستمر لفرتة Wويلة، حيث بدا ذلك 

جليًا بني عدد قليل من الدول املتقدمة  على مدى عدة اأ�سهر، يف حني ⁄ 

تواجه اململكة املتحدة اأية اوف من حدوç انكما�ص خالل ال�سنة، كما 

�سمدت اليابان اأمام االنكما�ص امل�ستمر منذ �سهر فÈاير، اأما بالن�سبة 

اأق�ساها  ملدة  االنكما�ص  مرحلة  ا�ستمرت  فقد  املتقدمة،  الدول  لباقي 

اأدنى  وحلد  االأمريكية(  املتحدة  والواليات  �سوي�سرا  )يف  اأ�سهر  ثمانية 

 Èمدته اأربعة اأ�سهر )كندا(. ومع عودة الت�سخم االإيجابي يف �سهر نوفم

وما يليه، كان االنتعا�ص يف Wريقه اإىل معظم الدول املتقدمة يف اأعقاب 

ارتفاعه يف  الت�سخم  وا�سل معدل  املقابل،  املالية. يف  خط§ احلوافز 

اقت�سادات االأ�سواق الرئي�سية النا�سÄة، ال �سيما يف الهند ورو�سيا. كما 

عدا  ما  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  يف  الت�سخم  معدالت  �سجلت 

االإمارات العربية املتحدة، قيم موجبة خالل كافة االأ�سهر.
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Countries 
يناير

Jan
فÈاير 

Feb
مار�س 

Mar
 πبريCا

Apr
مايـــــــ� 

May
ي�ني� 

Jun
ي�لي� 

Jul
اZC�صط�س

Aug
Èصبتم�

Sep
اCكت�بر

Oct
Èن�فم

Nov
Èدي�صم

Dec البيان

Advanced Economies االقت�سادات املتقدمة       

Canada 1.1 1.4 1.2 0.4 0.1 -0.3 -0.9 -0.8 -0.9 0.1 1.0 1.3 كندا

Euro Area 1.1 1.2 0.6 0.6 0 -0.1 -0.7 -0.2 -0.3 -0.1 0.5 0.9 منطقة اليورو

Japan 0 -0.1 -0.3 -0.1 -1.1 -1.8 -2.3 -2.2 -2.2 -2.5 -1.9 -1.7 اليابان

Switzerland 0.1 0.2 -0.4 -0.3 -1.0 -1.0 -1.2 -0.8 -0.9 -0.8 0 0.3 �سوي�سرا

United Kingdom 3.0 3.2 2.9 2.3 2.2 1.8 1.8 1.6 1.1 1.5 1.9 2.9 اململكة املتحدة

United States 0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7 الواليات املتحدة

Emerging Markets االأ�سواق ال�ساعدة       

Brazil 5.8 5.9 5.6 5.5 5.2 4.8 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.3 الÈازيل

India 10.4 9.6 8.0 8.7 8.6 9.3 11.9 11.7 11.6 11.5 13.5 15.0 الهند

Russia 13.4 13.9 14.0 13.2 12.3 11.9 12.0 11.6 10.7 9.7 9.1 8.8 رو�سيا

South Africa 8.1 8.6 8.5 8.4 8.0 6.9 6.7 6.4 6.1 5.9 5.8 6.3 جنوب اأفريقيا

South Korea 3.7 4.1 3.9 3.6 2.7 2.0 1.6 2.2 2.2 2.0 2.4 2.8 كوريا اجلنوبية

GCC Countries دول جمل�ص التعاون       

Bahrain 4.6 4.7 4.3 3.1 3.5 2.7 2.9 1.7 2.0 1.5 1.1 1.5 البحرين

Oman 9.4 7.9 6.1 4.9 3.9 2.9 1.8 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 عمان

Kuwait 6.8 5.9 4.4 5.2 5.2 4.2 3.7 3.4 2.2 1.9 1.6 2.1 الكويت

Saudi Arabia 7.9 6.9 5.9 5.2 5.5 5.2 4.2 4.1 4.4 3.5 4.0 4.3 ال�سعودية

UAE 6.5 5.5 4.1 2.6 1.5 0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 0.2 -0.3 االإمارات

Source: Bloomberg امل�سدر : بلومÈج

CPI Inflation in 2009 (year-on-year basis) معدل التضخم في عام ٢٠٠٩ م (على أساس سنوي)

The decline of 4.87% in the overall index in 2009 
was primarily attributed to the sharp decline in the index 
of Housing, utilities and related services by 12.01% 
(Table No. 2-1). In particular, the sharp decline in rental 
prices had a sobering impact on raw material prices 
through deceleration in demand for new construction 
activity. Moreover, Clothing & Footwear and Transport & 
Communication also recorded a significant decline while 
Furniture, Textiles & Home Appliances and Entertainment, 
Recreation & Culture recorded moderate decline. Food, 
Beverages & Tobacco, Medical Care & Health Services and 
Miscellaneous Goods & Services, were the exceptions, 
recording an increase during 2009.

يعزى انخفا�ص الرقم القيا�سي العام يف عام 2009م بنحو %4.87 

ب�سفة رئي�سية اإىل الرتاجع احلاد يف موؤ�سر ال�سكن واخلدمات املرافقة 

بن�سبة 12.01% )جدول رقم 2-1(. ال �سيما ملا للرتاجع احلاد يف اأ�سعار 

املواد اخلام، وذلك من خالل تباWوؤ  اأ�سعار  تاأثري على  االإيجارات من 

الطلب على اأن�سطة البناء والت�سييد اجلديدة. كما �سجل موؤ�سر كل من 

انخفا�سًا  واالت�ساالت  النقل  جمموعة  و  واالأحذية  املالب�ص  جمموعة 

ملحوظًا، يف حني �سجل موؤ�سر جمموعة االأثاç واالأقم�سة والتجهيزات 

متو�سطًا،  انخفا�سًا  والثقافة  والرتفيه  الت�سلية  وجمموعة  املنزلية 

با�ستثناء جمموعة املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ وجمموعة الرعاية 

الطبية واخلدمات ال�سحية وجمموعة ال�سلع واخلدمات املتنوعة التي 

�سجل موؤ�سرها ارتفاعًا خالل عام 2009م.

 (%) 

Reference: Decressing, J&D. Laxton (2009), "Gauging Risks for Deflation", IMF staff Position Note 09/01.
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Items 2007 2008 2009

 الت�سخم ال�سنوي

(%)
Annual Inflation البيان

2008 2009

Food, Beverages &Tobacco 107.35 128.76 130.37 19.94 1.25 املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

Clothing & Footwear 112.59 125.87 120.19 11.79 -4.51 املالب�ص واالأحذية

Rent, utilities & related housing services 129.25 154.69 136.11 19.68 -12.01 االإيجار وامل�ساكن واخلدمات املرافقة

Furniture, Textiles & Home Appliances 105.42 113.55 111.29 7.71 -1.98 االأثاç واالأقم�سة والتجهيزات املنزلية

Medical Services 101.23 105.51 107.33 4.22 1.73 اخلدمات الطبية

Transport & Communication 101.92 111.44 106.59 9.34 -4.35 النقل واالت�ساالت

Entertainment, Recreation  & Culture 104.94 115.29 113.92 9.86 -1.19 الت�سلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous Goods & Services 104.40 117.32 125.86 12.38 7.28 ال�سلع واخلدمات املتنوعة

Household Consumption (CPI) 113.64 130.86 124.49 15.16 -4.87 اال�ستهالك العائلي

Source: Qatar Statistics Authority امل�سدر: جهاز االإح�ساء    

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

2006 = 100

While inflation on each of the major sub-indices is 
indicative of the emerging inflation pressures, the relative 
contribution of each of the sub-indices provides better 
insight on the sources of inflation pressures. In contrast 
to 2008 where high inflation was the result of positive 
contribution from all items, the deflation of 2009 was 
largely on account of sharp decline in housing and related 
services. The single largest driver of the deflation of 2009 
was Rent, Utilities and related Housing Services which 
accounted for more than 84% of the total decline in 
overall inflation (figure NO. 2-1) . In addition, Transport & 
Communication contributed more than 19% to the decline 
in the index. Together, these two factors would have 
resulted in a sharper decline in the overall CPI but for Food, 
Beverages & Tobacco, Medical & Health and Miscellaneous 
Goods & Services, positive inflation on which arrested the 
decline in the overall price level.

جدول رقم (٢-١)
مؤشر أسعار المستهلك – المتوسط السنوي

يف حني يoعتÈ معدل الت�سخم يف جميع املوؤ�سرات الفرعية الرئي�سية 

جلميع  الن�سبية  امل�ساهمة  تعطي  الت�سخم،  �سغوط  ن�سوء  على  دلياًل 

ال�سغوط.  هذه  ن�سوء  م�سادر  عن  اأو�سح  �سورة  الفرعية  املوؤ�سرات 

نتيجة  الت�سخم  معدل  فيها  ارتفع  التي  2008م  عام   èلنتائ وخالفًا 

احلا�سل  االنكما�ص  يoعزى   ، اإيجابية  ب�سورة  املكونات  جميع  م�ساهمة 

ال�سكن  موؤ�سر  يف  احلاد  االنكما�ص  اإىل  كبري  حد  اإىل  2009م  عام  يف 

واخلدمات املرافقة، حيث يoعتÈ ذلك املوؤ�سر العامل الرئي�سي الوحيد 

الذي اأدى اإىل حدوç االنكما�ص، حيث ميثل اأكرث من 84% من اإجمايل 

اإىل  باالإ�سافة   .)1-2 رقم  )�سكل  العام  الت�سخم  معدل  يف  الرتاجع 

انخفا�ص  معدل  يف  �ساهم  ال��ذي  واملوا�سالت  النقل  جمموعة  موؤ�سر 

 çحدو اإىل  جمتمعة  العوامل  هذه  وتوؤدي   .%19 تتجاوز  بن�سبة  املوؤ�سر 

انخفا�ص حاد يف املوؤ�سر العام الأ�سعار امل�ستهلك، يف حني اأدى الت�سخم 

والتبغ  وامل�����س��روب��ات  الغذائية  امل���واد  جمموعة  موؤ�سر  يف  االإي��ج��اب��ي 

وجمموعة اخلدمات الطبية وال�سحية وال�سلع واخلدمات املتنوعة اإىل 

اإيقاف الرتاجع يف م�ستوى االأ�سعار العام.
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Figure No.  (2-1)
Drivers of Deflation of 2009

Based on the quarterly average index, the deflation 
of 2009 was also evident from the significant decline in 
prices across the four quarters of the year. After recording 
a modest annual inflation in the first quarter (1.32%), the 
deflationary trend became persistent from the second 
quarter (-2.94%) onwards, accelerating in the third quarter 
(-7.36%) and peaking towards the end of the year in the 
fourth quarter (-9.96%) (Table No. 2-2). The sharp decline 
at the end of the fourth quarter partly reflected the base 
effect of sharp increase in the index in the fourth quarter 
of 2008. As mentioned above, the major driver of this sharp 
turnaround in the inflation situation has been the sharp 
decline in rental prices during 2009 – resulting from the 
greater availability of supply after completion of several 
important housing projects. Moreover, inflation of Food, 
Beverages & Tobacco, which was positive during the 
first two quarters, turned negative from the third quarter 
thereby further accelerating the decline in overall CPI.

املتو�س§  موؤ�سر  االنكما�ص احلا�سل يف عام 2009م، ح�سب  Œلى 

الف�سلي، من خالل الرتاجع امللحوظ يف م�ستويات االأ�سعار  يف جميع 

الربع  خ��الل  متو�سطًا  الت�سخم  معدل  ك��ان  اأن  وبعد  ال�سنة.  ف�سول 

ليحقق  الثاين  الربع  خالل  االنكما�سي  االŒ��اه  بداأ   ،)%1.32( االأول 

)- 2.94%( وا�ستمر يف الت�ساعد خالل الربع الثالث لي�سل اإىل )- 

7.36%(، وبلغ ذروته يف نهاية ال�سنة خالل الربع الرابع ققًا ن�سبة 

)- 9.96%( )جدول رقم 2-2(. وقد عك�ص الرتاجع احلاد يف نهاية 

املوؤ�سر  يف  اأ�سا�سية  ب�سورة  احلاد  االرتفاع  تاأثري  جزئيًا  الرابع  الربع 

املحرك   Èعتoي اأع��اله،  ورد  وكما  عام 2008م.  الرابع من  الربع  خالل 

الرئي�سي للتحول ال�سديد يف و�سع الت�سخم هو الرتاجع احلاد يف اأ�سعار 

وا�سعة  عر�ص  ن�سبة  وج��ود  عن  الناجت  2009م  عام  خالل  االإي��ج��ارات 

بعد اإ‚از عدة م�ساريع �سكنية هامة. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن معدل 

الت�سخم يف جمموعة املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ، والذي  �سهد 

الثالث ذو  الربع  اأ�سبح منذ  والثاين،  االأول  الربعني  قيم موجبة خالل 

قيم �سالبة، وبالتايل اأدى اإىل ت�سارع االنخفا�ص يف املوؤ�سر العام الأ�سعار 

امل�ستهلك.

(1-2) ºقQ سكلT

العوامل املوDثرة Yل≈ ا’fEكماN ¢Tال∫ 2009

The decline in rental prices was a positive supply shock 
which had eased the inflation situation considerably during 
2009. In contrast, increase in international food prices 
is a negative supply shock which would tantamount to 
higher inflation in Qatar as most food items are imported 
from abroad. Generally, monetary authorities focus on 
demand management by monitoring core inflation which is 
indicative of incipient demand-pull pressures on inflation. 
Core inflation is a measure of inflation which excludes 
certain items that are prone to supply shocks, notably food 

اإىل  اأدت  اإيجابية  عر�ص  �سدمة  العقارات  اأ�سعار  تراجع  �سّكل 

عّد  oي بينما  2009م.  عام  خالل  كبري  حد  اإىل  الت�سخم  و�سع  تخفي∞ 

ارتفاع االأ�سعار الدولية للمواد الغذائية يف املقابل �سدمة عر�ص �سلبية 

تتنا�سب مع ارتفاع معدل الت�سخم يف دولة قطر، حيث اأن معظم ال�سلع 

الغذائية يتم ا�ستريادها من اخلارج. وتركز ال�سلطات النقدية عمومًا 

الذي  االأ�سا�سي،  الت�سخم  معدل  ر�سد  خالل  من  الطلب  اإدارة  على 

الطلب.  زيادة  عن  الناجت  للت�سخم  االأولية  ال�سغوط  على  موؤ�سرًا  عّد  oي

ويعتÈ معدل الت�سخم االأ�سا�سي مقيا�سًا ملعدل الت�سخم الذي ي�ستبعد 

بع�ص ال�سلع املعر�سة ل�سدمات العر�ص، ال �سيما اأ�سعار املواد الغذائية 

ال�سلع واخلدمات املنوعة

الت�سلية والرتفيه والثقافة

النقل واالإت�ساالت

اخلدمات الطبية

االأثاç واالأقم�سة والتجهيزات املنزلية

االإيجار وامل�ساكن واخلدمات املرافقة

املالب�ص واالأحذية

املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

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

Trans. & Comm.

Medical & Health

Furn., Text. & Home App.

Rent & Housing

Clothing & Footwear

Food, Bev. & Tob
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Items
2008 2009

 الت�سخم ال�سنوي

(%)
Annual Inflation 

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

 Food, Beverages &
Tobacco 122.45 127.93 131.18 133.47 130.81 129.45 130.78 130.43 6.83 1.19 -0.30 -2.28

املواد الغذائية وامل�سروبات 

والتبغ

Clothing & Footwear 119.80 123.81 128.05 131.80 125.09 120.75 117.06 117.84 4.42 -2.47 -8.59 -10.59 املالب�ص واالأحذية

 Rent, utilities &
related services 147.54 152.96 158.20 160.07 143.04 140.50 135.20 125.74 -3.05 -8.14 -14.54 -21.44

االإيجار وامل�ساكن واخلدمات 

املرافقة

 Furniture, & Home
Appliances 110.71 111.94 115.26 116.27 110.04 108.94 111.18 115.01 -0.61 -2.68 -3.54 -1.09

االأثاç واالأقم�سة والتجهيزات 

املنزلية

 Medical Care &
Health Services 104.29

104.29 106.72 106.72 106.85 106.60 106.47 109.37 2.45 2.22 -0.23 2.49 اخلدمات الطبية

 Transport &
Communication 107.54 110.58 113.05 114.60 108.29 106.29 105.59 106.19 0.70 -3.88 -6.60 -7.34 النقل واالت�ساالت

 Entertainment &
Culture 110.14

111.81 118.75 120.45 113.21 115.33 112.59 114.54 2.78 3.15 -5.19 -4.91 الت�سلية والرتفيه والثقافة

 Miscellaneous
Goods & Services 111.94 117.29 119.65 120.40 123.15 125.64 125.71 128.95 10.02 7.12 5.07 7.10 ال�سلع واخلدمات املنوعة

 Household
Consumption (CPI) 125.24 129.38 133.50 135.32 126.89 125.58 123.68 121.85 1.32 -2.94 -7.36 -9.96 اال�ستهالك العائلي

Source: Qatar Statistics Authority امل�سدر: جهاز االإح�ساء    

Table (2-2)
Quarterly Averages of CPI

2006 = 100

جدول رقم (٢-٢)
المتوسط الفصلي لمؤشر أسعار المستهلك 

اخلا�سة  التدابري  معظم  و�سع  يتم  ال��دويل،  ال�سعيد  وعلى  والطاقة. 

مبعدل الت�سخم االأ�سا�سي القائمة على اال�ستبعاد باإلغاء هاتني ال�سلعتني 

من �سلة اال�ستهالك.

اجلديدة  امل�ستهلك  اأ�سعار  موؤ�سر  �سلة  يف  الغذائية  امل��واد  ت�سّكل 

امل��واد  جمموعة  موؤ�سر  من   %90 من  اأك��رث   )100  =  2006 )اأ�سا�ص: 

للم�ساكن  ال�سهري  االإيجار  ي�سّكل  بينما  والتبغ،  وامل�سروبات  الغذائية 

اأكرث من 95% من موؤ�سر جمموعة امل�ساكن واخلدمات املرافقة، ونتيجة 

املعايري  با�ستخدام  االأ�سا�سي  الت�سخم  معدل  تدابري  تطوير   ” لذلك 

التالية )1( ا�ستبعاد جمموعة امل�ساكن واخلدمات املرافقة التي ت�سّكل 

املواد  موؤ�سر  ا�ستبعاد   )2( امل�ستهلك؛  اأ�سعار  موؤ�سر  �سلة  يف  وزن   Èاأك

الغذائية املعّر�ص لل�سدمات امل�ستوردة؛ و )3( ا�ستبعاد كال املجموعتني 

التي ي�سّكل جمموع وزنهما اأكرث من 45% يف �سلة موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك. 

وقد حققت جميع تدابري معدل الت�سخم االأ�سا�سي نتائè �سلبية يف عام 

غياب  اإىل  ي�سري  مما  و2008م،  2007م  عامي  مع  باملقارنة  2009م 

�سغوط الطلب يف االقت�ساد )�سكل رقم 2 – 2(.

and energy prices. Internationally, most exclusion based 
measures of core inflation are developed by removing 
these two items from the consumption basket. 

In the new CPI basket (Base: 2006 = 100), food articles 
comprise more than 90% of the  sub-index Food, Beverages 
and Tobacco while total monthly rent of houses comprise 
more than 95% of the sub-index Housing, Utilities and 
related Services. As a result, core inflation measures have 
been developed using the criteria of (i) excluding housing 
and related services, which has the largest weight in 
the CPI basket; (ii) excluding food index which is prone 
to imported shocks; and (iii) excluding both items which 
cumulatively have a weight of more than 45% in the CPI 
basket. All measures of core inflation were negative in 
2009 as compared with 2007 and 2008 indicating the 
absence of demand pressures in the economy (Figure No. 
2-2).
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Figure No. (2-2)
Core Inflation

The New Monthly Consumer Price Index

From January 2009, the QSA has started publishing 
monthly data on CPI in addition to its quarterly series, 
which was the only source of data on prices until December 
2008. The increase in frequency of data provides the scope 
of month-by-month monitoring of inflation trends in the 
economy in conformity with international best practices. 
The new series is based on a monthly survey of prices for 
approximately 3000 goods and services (as compared to 
about 800 items covered under the earlier series) collected 
from over 500 sources across Qatar. The selection of 
these items was based on the results of a household 
survey initiated in 2006. Consequently, the new series 
is based on a weighting diagram with 2006 as the base 
year in contrast to the earlier series which had 2001 as the 
base year. The weighting diagram represents the relative 
share of total household expenditure on each item as a 
weight in order to represent the average consumption for 
households in Qatar. The changes in relative weights show 
that while there has been a sharp increase in the weight 
of housing, utilities and related services in the new series, 
the weight on food beverages and tobacco and transport 
and communication has come down significantly from that 
of 2001.

الرقº القيا�سي الûسهري ا÷óيó ’أ�سعاQ امل�ستهل∂

البيانات  ن�سر  يف  2009م  يناير  من  اعتبارًا  االإح�ساء  جهاز  بداأ 

ال�سهرية ملوؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك، باالإ�سافة اإىل ال�سل�سلة الف�سلية التي 

 Èكانت امل�سدر الوحيد للبيانات املتعلقة مب�ستويات االأ�سعار حتى دي�سم

ال�سهري  الر�سد  اإمكانية  البيانات  تواتر  يف  الزيادة  وتتيح  2008م. 

املمار�سات  اأف�سل  م��ع  يتفق  مب��ا  االقت�ساد  يف  الت�سخم  الŒ��اه��ات 

ال�سهري  امل�سح  اأ�سا�ص  على  اجلديدة  ال�سل�سلة  اإع��داد  ويتم  الدولية. 

اأكرث  من  جمعها   ” وخدمة  �سلعة   3000 يقارب  ملا  االأ�سعار  مل�ستويات 

اأنحاء دولة قطر )باملقارنة مع تغطية 800  من 500 م�سدر يف جميع 

�سلعة يف املجموعات ال�سابقة(، حيث تتم عملية اختيار هذه ال�سلع على 

اأ�سا�ص نتائè م�سح ميزانية االأ�سرة الذي اأجري يف عام 2006م. وبذلك 

)االأوزان(  الن�سبية  االأهميات  احت�ساب  على  اجلديدة  ال�سل�سلة  تقوم 

املجموعات  مع  باملقارنة  االأ�سا�ص،  �سنة  هو  2006م  عام  اأن  باعتبار 

احت�ساب  اأن  االأ�سا�ص، حيث  �سنة  العام 2001م  اعتÈت  التي  ال�سابقة 

اإنفاق  الإجمايل  الن�سبية  االأهمية  ي�سور  )االأوزان(  الن�سبية  االأهميات 

االأ�سر على كل �سلعة على اأنها مقيا�ص للوزن، وذلك من اأجل احت�ساب 

ر التغريات  pظهoمتو�س§ معدل اال�ستهالك لدى االأ�سر يف دولة قطر. وت

التي تطراأ على االأوزان الن�سبية اأنه على الرغم من االرتفاع احلاد يف 

اأن  اإال  اجلديدة،  ال�سل�سلة  يف  املرافقة  واخلدمات  ال�سكن  موؤ�سر  وزن 

وزن موؤ�سر جمموعة املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ وجمموعة النقل 

واالت�ساالت قد انخف�ص ب�سكل ملحوظ عما كان عليه يف عام 2001م.

(2-2) ºقQ سكلT

الت†سºî ا÷وgري

با�ستبعاد ال�سكن

با�ستبعاد املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

با�ستبعاد ال�سكن واملواد الغذائية

5.0 4.5

13.7
11.7

13.9

9.7

-1.0 -1.6

-6.2
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As per the new series, the CPI showed a downward 
trend across the months of 2009 except for the month of 
April and May, declining by 5.43 % from 128.45 in January 
to 121.48 in December 2009 (Figure No.2-3).The decline in 
the index was largely on account of the sharp decline in 
the index of Housing, Utilities and related services. Other 
sub-indices having significant weights in the CPI basket 
such as Transport & Communication and Food, Beverages 
& Tobacco also declined but less sharply than the housing 
index.

Figure No. (2-3)
Monthly CPI in 2009

Disaggregated CPI

The following paragraphs discuss important 
developments that occurred in the various components of 
the new CPI series in Qatar during 2009: 

Food, Beverages and Tobacco 
As per the new series, the index of food, beverages 

and tobacco reflected a mixed trend – phases of steady 
decline with intermittent increases in the months of April, 
July, August and November. Based on annual averages, the 
index increased marginally by 1.25%  to 130.37 in 2009 as 
against the much sharper increase of 19.94% to 128.76 in 
2008 (Table No. 2-1). On a quarterly average basis, annual 
inflation was positive in the first two quarters but turned 
negative in the last two quarters of the year (Table No. 2-2). 

اŒاهًا  اجلديدة،  لل�سل�سلة  وفقًا  امل�ستهلك،  اأ�سعار  موؤ�سر  اأظهر 

نزوليًا خالل عام 2009م، ما عدا يف �سهري اأبريل ومايو، حيث �سجل 

املوؤ�سر انخفا�سًا من 128.45 نقطة يف �سهر يناير اإىل 121.48 نقطة 

يف �سهر دي�سمÈ، اأي بنحو 5.43% )�سكل رقم 2-3(. ويرجع انخفا�ص 

املوؤ�سر اإىل حد كبري اإىل االنخفا�ص احلاد يف موؤ�سر ال�سكن واخلدمات 

الن�سبية  االأهميات  ذات  االأخرى  الفرعية  املوؤ�سرات  اأن  كما  املرافقة. 

)االأوزان( الكبرية يف �سلة موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك، مثل موؤ�سر جمموعة 

قد  والتبغ،  وامل�سروبات  الغذائية  امل��واد  وجمموعة  واالت�ساالت  النقل 

تراجعت ولكن ب�سكل اأقل حدة من موؤ�سر ال�سكن.

äماóÿال�سل™ وا äاYمو›

املختلفة  املكونات  �سهدتها  التي  التطورات  اأهم  يلي  ما  يف  نتناول 

لل�سل�سلة اجلديدة ملوؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك بدولة قطر خالل عام 2009م:

 ≠Ñوالت äسروباûية واملFاò¨املواد ال

الغذائية وامل�سروبات والتبغ اŒاهات متباينة،  عك�ص موؤ�سر املواد 

وفقًا لل�سل�سلة اجلديدة، حيث �سهد مراحل من االنخفا�ص امل�ستمر، اإىل 

 .Èزيادة متقطعة يف اأ�سهر اأبريل ويوليو واأغ�سط�ص ونوفم çجانب حدو

بن�سبة  ال�سنوي،  املتو�س§  على  بناًء  ارتفاعًا Wفيفًا،  املوؤ�سر  ارتفع  وقد 

الزيادة  مقابل  2009م،  عام  يف  نقطة   130.37 اإىل  لي�سل   %1.25

الكبرية املتحققة يف عام 2008م بن�سبة 19.94% لي�سل اإىل 128.76 

على  ال�سنوي،  الت�سخم  معدل  حقق  وقد   .)1-2 رقم  )ج��دول  نقطة 

اأ�سا�ص متو�س§ الربع ال�سنوي، نتائè اإيجابية يف الربعني االأول والثاين، 

العام )جدول  والرابع من  الثالث  الربعني  �سلبية يف   èنتائ ولكنه حقق 

رقم 2-2(.

(3-2) ºقQ سكلT

الرقº القيا�سي لالأ�سعاN Qال∫ 2009

الرقم القيا�سي العام املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

ال�سكن واخلدمات املرافقة النقل واالت�ساالت

In
de

x
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Clothing and Footwear
During 2009, the index of Clothing & Footwear generally 

declined except in the months of April, September, October 
and November. Based on annual averages, the index 
declined by 4.51%  to 120.19 in 2009 in contrast to the 
sharp increase of  11.79 % to 125.87 in 2008 (Table No. 
2-1). On a quarterly average basis, annual inflation was 
positive in the first quarter but thereafter turned negative 
from the second quarter till the fourth quarter – the decline 
gathering momentum across the quarters (Table No.  2-2). 

Housing, Utilities and related services
The index of Housing and related services witnessed 

a steady decline in all the months of 2009 except for April 
and May. Based on annual averages, the index recorded a 
decline of 12.01% to 136.11 in 2009 in contrast to the sharp 
increase of 19.68 % to 154.69 in 2008 (Table No. 2-1). On 
a quarterly average basis, annual inflation was negative in 
all the quarters – the decline increasing in every quarter 
(Table No. 2-2).

Furniture, Textiles and Home Appliances
In contrast to the overall index, the index of Furniture 

and Home Appliances witnessed two phases of increase 
during 2009 – the first during April-July and the second 
during September-November. Based on annual averages, 
however, the index recorded a decline of 1.98% to 111.29 
in 2009 in contrast to the increase of 7.71 % to 113.55 in 
2008 (Table No. 2-1). On a quarterly average basis, annual 
inflation was negative in all the quarters – the decline 
accelerating in the first three quarters but slowing down in 
the last quarter (Table No. 2-2). 

Medical Care and Health Services
During 2009, the index of Medical and Health services 

declined during February- August with May and July being 
the sole exceptions. Since September, however, it increased 
till November. Based on annual averages, however, the 
index increased by 1.73% to 107.33 in 2009 as against the 
higher increase of 4.22 % to 105.51 in 2008 (Table No.  2-1). 
On a quarterly average basis, annual inflation was positive 
in all the quarters except the third quarter (Table No. 2-2). 

املالب�¢ وا’أقمûسة وا’أòMية

 تراجع موؤ�سر املالب�ص واالأحذية ب�سورة عامة خالل عام 2009م، 

ما عدا يف كل من �سهر اأبريل و�سبتمÈ واأكتوبر ونوفمÈ، فقد تراجع، 

يف  نقطة   120.19 اإىل  لي�سل   %4.51 بنحو  ال�سنوي،  للمتو�س§  وفقًا 

عام 2009م مقارنة بارتفاعه ارتفاعًا حادًا بنحو 11.79% لي�سل اإىل 

وقد حقق معدل  رقم 1-2(.  نقطة يف عام 2008م )جدول   125.87

الت�سخم ال�سنوي قيمة موجبة خالل الربع االأول، على اأ�سا�ص متو�س§ 

الربع ال�سنوي، اإال اأنه بعد ذلك اأ�سبحت القيم �سالبة ابتداء من الربع 

– اأي ا�ستمرار زخم الرتاجع خالل االأرباع  الثاين وحتى الربع الرابع 

)جدول رقم 2-2(.

ال�سكø واóÿماä املرافقة

�سهد موؤ�سر جمموعة ال�سكن واخلدمات املرافقة تراجعًا مطردًا يف 

جميع االأ�سهر يف عام 2009م، ما عدا �سهري اأبريل ومايو. وقد �سجل 

املوؤ�سر، بناء على املتو�س§ ال�سنوي، تراجعًا بنحو 12.01% لي�سل اإىل 

136.11 نقطة يف عام 2009م مقارنة باالرتفاع احلاد يف عام 2008م 

بنحو 19.68% لي�سل اإىل 154.69 نقطة )جدول رقم 2-1(، اأما على 

اأ�سا�ص متو�س§ الربع ال�سنوي، حقق معدل الت�سخم ال�سنوي قيم �سالبة 

خالل جميع االأرباع، مع تزايد معدل االنخفا�ص يف كل ربع )جدول رقم 

.)2-2

ا’أثاç والتéهيزاä املنزلية

املوؤ�سر  مع  باملقارنة  املنزلية،  والتجهيزات   çاالأث��ا موؤ�سر  �سهد 

كانت  حيث  2009م،  ع��ام  خ��الل  النمو  مراحل  من  مرحلتني  ال��ع��ام، 

املرحلة االأوىل من �سهر اأبريل وحتى �سهر يوليو واملرحلة الثانية كانت 

يف �سهر �سبتمÈ وحتى �سهر نوفمÈ. اإال اأنه بناء على املتو�س§ ال�سنوي 

�سجل املوؤ�سر تراجعًا بنحو 1.98% لي�سل اإىل 111.29 نقطة يف عام 

2009م، مقارنة باالرتفاع املحّقق بنحو 7.71% يف عام 2008م لي�سل 

اإىل 113.55 نقطة )جدول رقم 2-1(. اأما على �سعيد املتو�س§ الربع 

ال�سنوي، حقق معدل الت�سخم ال�سنوي قيمًا �سالبة خالل جميع االأرباع، 

اأنه  اإال  والثالث،  والثاين  االأول  االأرب��اع  يف  الرتاجع  معدل  ارتفع  حيث 

تباWاأ خالل الربع الرابع )جدول رقم 2-2(.

اóÿماä ال�سëية

تراجع موؤ�سر اخلدمات الطبية وال�سحية يف عام 2009م من �سهر 

اأنه حقق  فÈاير اإىل �سهر اأغ�سط�ص، با�ستثناء �سهري مايو ويوليو، اإال 

منوًا ابتداًء من �سهر �سبتمÈ وحتى �سهر نوفمÈ. ومع ذلك فقد ارتفع 

املوؤ�سر، بناًء على املتو�س§ ال�سنوي، بنحو 1.73% لي�سل اإىل 107.33 

بنحو  2008م  ع��ام  يف  اأعلى  منو  معدل  مقابل  2009م  ع��ام  يف  نقطة 

4.22% لي�سل اإىل 105.51 نقطة )جدول رقم 2-1(، اأما على �سعيد 

املتو�س§ الربع ال�سنوي، فقد حقق معدل الت�سخم ال�سنوي قيمًا موجبة 

خالل جميع االأرباع ما عدا الربع الثالث )جدول  رقم 2-2(.
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Transport and Communication 
The index of Transport and Communication generally 

declined during the year except in the months of May, 
June, October and December. Based on annual averages, 
the index declined by  4.35 % to 106.59 in 2009 as against 
the sharp increase of 9.34 % to 111.44 in 2008 (Table No.  
2-1). On a quarterly average basis, annual inflation was 
positive in the first quarter but thereafter turned negative 
with the decline getting aggravated across the quarters 
(Table No. 2-2).

Entertainment, Recreation and Culture
The index of Entertainment and Culture generally 

declined during the year except in the months of March, 
May, June and October. Based on annual averages, the 
index declined by 1.19 % to 113.92 in 2009 as against the 
sharp increase of 9.86 % to 115.29 in 2008 (Table No. 2-1). 
On a quarterly average basis, annual inflation was positive 
in the first and second quarters but thereafter turned 
negative in the third and fourth quarter of the year (Table 
No. 2-2). 

Miscellaneous Goods and Services 
The index of Miscellaneous Goods and Services 

generally increased during the year except in the months 
of May and June. Based on annual averages, the index 
increased by 7.28% to 125.86 in 2009 as against the higher 
increase of 12.38 % to 117.32 in 2008 (Table No. 2-1). On a 
quarterly average basis, this index was the only component 
of the CPI basket which recorded positive annual inflation 
in all the quarters of the year with high inflation in the first 
quarter followed by deceleration in the second and third 
quarters only to accelerate in the fourth quarter (Table No.  
2-2). 

القوi العاملة

ا�ستمرت وترية النمو القوى الذي ي�سهده عدد ال�سكان بدولة قطر 

منت�س∞  يف  ال�سكان  عدد  بلغ  حيث  املا�سية،  اخلم�ص  االأع��وام  خالل 

ن�سمة  مليون   1.632 نحو  املتاحة  التقديرات  الآخر  وفقًا  2009م  عام 

ال�سابق 2008م،  العام  مقارنة بنحو 1.448 مليون ن�سمة يف منت�س∞ 

اأي مبعدل منو يبلغ نحو 12.7%، وهو االأمر الذي يعك�ص تباWوؤًا يف معدل 

املعدل.  ت�سارع هذا  �سنوات من  بعد خم�ص  بدولة قطر  ال�سكاين  النمو 

وال �سك يف اأن ا�ستمرار النمو ال�سكاين بهذا املعدل القوي على الرغم 

العاملية على الظروف االقت�سادية الدولية،  تاأثريات االأزمة املالية  من 

اإمنا يك�س∞ مدى قوة االقت�ساد املحلي وعدم تاأثره �سلبًا بتلك االأزمة، 

كما يو�سح ا�ستمرار زخم التنمية االقت�سادية بالدولة على الرغم من 

ä’سا�J’النقل وا

ما  ال�سنة،  خالل  عامة  ب�سورة  واالت�ساالت  النقل  موؤ�سر  تراجع 

عدا يف اأ�سهر مايو ويونيو واأكتوبر ودي�سمÈ. كما تراجع املوؤ�سر ، بناء 

على املتو�س§ ال�سنوي، بنحو 4.35% لي�سل اإىل 106.59 نقطة يف عام 

2009م مقابل االنخفا�ص احلاد مبعدل 9.34% يف عام 2008 لي�سل 

الت�سخم  معدل  حقق  وق��د   .)1-2 رق��م  )ج��دول  نقطة   111.44 اإىل 

الربع  يف  موجبة  قيمة  ال�سنوي،  الربع  متو�س§  اأ�سا�ص  على  ال�سنوي، 

االأول، ولكنها اأ�سبحت �سالبة يف ظل تفاقم معدل الرتاجع خالل االأرباع 

)جدول رقم 2-2(.

الثقافة والÎفي¬

تراجع موؤ�سر الت�سلية والرتفيه والثقافة ب�سورة عامة خالل ال�سنة، 

ما عدا يف اأ�سهر مار�ص ومايو ويونيو واأكتوبر، حيث تراجع املوؤ�سر، بناء 

على املتو�س§ ال�سنوي، بنحو 1.19% لي�سل اإىل 113.92 نقطة يف عام 

لي�سل   %9.86 بن�سبة  2008م  عام  يف  احلاد  االرتفاع  مقابل  2009م 

الت�سخم  معدل  حقق  وق��د   .)1-2 رق��م  )ج��دول  نقطة   115.29 اإىل 

الربعني  قيمًا موجبة يف  ال�سنوي،  الربع  املتو�س§  ال�سنوي، على �سعيد 

االأول والثاين، وقيم �سالبة يف الربعني الثالث والرابع من ال�سنة )جدول 

رقم 2-2(.

ال�سل™ واóÿماä املتنوYة

ارتفع موؤ�سر ال�سلع واخلدمات املتنوعة ب�سورة عامة خالل ال�سنة، 

ما عدا يف �سهري مايو ويونيو، حيث ارتفع املوؤ�سر، بناء على املتو�س§ 

ال�سنوي، بنحو 7.28% لي�سل اإىل 125.86 نقطة يف عام 2009م مقابل 

اأعلى يف عام 2008م بن�سبة 12.38% لي�سل اإىل 117.32  معدل منو 

 Ènعت oنقطة )جدول رقم 2-1(. وعلى �سعيد املتو�س§ الربع ال�سنوي، ي

هذا املوؤ�سر هو املكّون الوحيد من مكونات �سلة موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك 

حقق  حيث  ال�سنة،  اأرب��اع  جميع  يف  اإيجابي  ت�سخم  معدل  �سجل  الذي 

معدل ت�سخم مرتفع يف الربع االأول، متبوعًا بتباWوؤ معدل الت�سخم يف 

الربعني الثاين والثالث، ليت�سارع بعد ذلك يف الربع الرابع )جدول رقم 

.)2-2

Labor Force
The pace of population in Qatar has been strongly 

growing for the last five years. According to the latest 
available estimates, Qatar’s population growth rate 
increased by 12.7% reaching 1.632 million people in the 
middle of 2009 compared with 1.448 million people in 
the middle of 2008, reflecting deceleration of population 
growth rate in Qatar after five years of its acceleration. 
There is no doubt that the continuous acceleration of 
population growth rate, despite the influence of the global 
financial crisis on the international economic circumstances, 
indicates that the domestic economy has not been affected 
negatively by the crisis reflecting the sustainable economic 
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نتيجة  العامة  االإي��رادات  وتاأثر  الدولية  باالأ�سواق  النف§  اأ�سعار  تراجع 

لذلك. 

وقد بداأت دولة قطر منذ عام 2006م يف Œميع بيانات كلية عن 

اأعداد قوى العمل بدولة قطر ب�سكل �سنوي من خالل اإجراء م�سح القوى 

العاملة بالعينة، والذي كان يتم �سابقًا كل خم�ص �سنوات تقريبًا. وياأتي 

البيانات  منه  تعاين  كانت  ما  لتغطية  �سنويًا  امل�سح  اإجراء هذا  اعتماد 

يتم  كان  حيث  اخلا�ص  بالقطاع  العاملني  يف  ال�سيما  نق�ص  من  �سابقًا 

االعتماد على البيانات االإدارية التي كانت ت�سجل فق§ عدد امل�ستغلني يف 

القطاع احلكومي واملوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية واملختلطة باالإ�سافة 

اإىل ن�ساWي الو�ساWة املالية والفنادق فق§ من القطاع اخلا�ص.

وت�سري البيانات اإىل اأن عدد ال�سكان الن�سطني اقت�ساديًا بدولة قطر 

قد بلغ نحو 1.262 مليون �سخ�ص )1.138 مليون للذكور، 123.9 األ∞ 

لالإناç( يف عام 2009م مقارنة بنحو 1.168 مليون �سخ�ص )1.045 

مليون للذكور، 122.8 األ∞ لالإناç( يف عام 2008م مبعدل منو يزيد 

.)çعلى 8% )8.9% للذكور، 0.9% لالإنا

ال��ق��ط��اع��ات  ال��ع��ام��ل��ة ح�����س��ب  ال��ق��وى  ب��ي��ان��ات  اأم����ا ع��ل��ى �سعيد 

ترتيب  يف  تغيري  وج��ود  ع��دم  اإىل  ت�سري  البيانات  ف��اإن  االقت�سادية؛ 

القطاعات االقت�سادية من حيث عدد العاملني يف كل منها، حيث ظل 

القطاع اخلا�ص م�ستاأثرًا بالعدد االأكÈ من العاملني لي�سل عددهم يف 

فق§  �سخ�ص  األ∞   3.3( �سخ�ص  األ∞  نحو 990.7  اإىل  2009م  عام 

األ∞   913.5 بنحو  مقارنة  اأنثى(   744 نحو  بينهم  من  قطريون  منهم 

�سخ�ص يف عام 2008م؛ ققًا بذلك معدل منو يبلغ نحو 8.5% ليدفع 

بذلك باأهميته الن�سبية اإىل الزيادة هام�سيًا لت�سل اإىل 78.5% يف عام 

2009م مقارنة بنحو 78.2% يف عام 2008م. وقد تال القطاع اخلا�ص 

يف  به  العاملني  ع��دد  بلغ  ال��ذي  احلكومي  القطاع  الرتتيب  حيث  من 

نهاية عام 2009م نحو 91.1 األ∞ �سخ�ص )50.2 األ∞ �سخ�ص منهم 

قطريون اأي بن�سبة 55% من اإجمايل العاملني بالقطاع، وهي اأعلى ن�سبة 

م�سجلة للقطريني بجميع القطاعات( مقارنة بنحو 83.4 األ∞ �سخ�ص 

يف عام 2008م مبعدل منو قدره 9.2%؛ لرتتفع اأهميته الن�سبية اإىل نحو 

7.2% يف عام 2009م مقارنة مع نحو 7.1% يف عام 2008م. وجاء يف 

املرتبة الثالثة القطاع املنزيل بعدد عاملني يبلغ نحو 80.3 األ∞ �سخ�ص 

يف عام 2009م مقارنة بنحو 78.9 األ∞ �سخ�ص يف عام 2008م مبعدل 

منو 1.9%، ومع ذلك تراجعت اأهميته الن�سبية لتق�سر على نحو %6.4 

يف عام 2009م مقارنة بنحو 6.8% يف عام 2008م. ويف املرتبة الرابعة 

جاء قطاع املوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية باإجمايل عدد عاملني قدره 

59.0 األ∞ �سخ�ص وباأهمية ن�سبية تبلغ 4.7% يف عام 2009م، مقارنة 

development momentum in Qatar despite the setback in 
oil prices in the international markets and the subsequent 
implications on the public revenues.

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

The data indicates that the economically-active 
population in Qatar increased by more than 8% (8.9% male 
and 0.9% female) reaching 1.262 million people in 2009 
(1.138 million male and 123.9 thousand female) against only 
1.168 million people in 2008 (1.045 million male and 122.8 
thousand female).

At the level of labor force by economic sectors; data 
indicate that there is no fundamental change in the 
order of the economic sectors in terms of the employees 
number. The private sector recorded the highest number of 
employees reaching around 990.7 thousand people in 2009 
(only 3.3 thousand Qatari people including 744 female) 
compared to around 913.5 thousand people in 2008, with 
a growth rate of 8.5%. Accordingly, its relative importance 
increased marginally by 78.5% in 2009 compared to 78.2% 
in 2008. The private sector was followed by the government 
sector, which, by the end of 2009, represented around  91.1 
thousand people (including 50.2 thousand Qatari people; 
i.e., 55% of total employees in the government sector, 
which represents the highest rate of Qatari people in all 
sectors), compared to 83.4 thousand people in 2008, with 
a growth rate of 9.2%. Accordingly, its relative importance 
increased by 7.2% in 2009 compared to 7.1% in 2008. 
The household sector came in the third place, where the 
number of employees was about 80.3 thousand people 
in 2009 compared to 78.9 thousand people in 2008, with 
a growth rate of 1.9%. However, the relative importance 
decreased by 6.4% in 2009 compared to 6.8% in 2008. 
In the fourth place came the government institutions and 
companies sector, where the overall number of employees 
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بنحو 57.9 األ∞ �سخ�ص وباأهمية ن�سبية بلغت 5.0% يف عام 2008م؛ 

القطاع  اأما  بذلك معدل منو قدره 1.8% خالل عام 2009م.  لي�سجل 

األ∞  قدره 39.1  عاملني  بعدد  املرتبة اخلام�سة  فقد جاء يف  املختل§ 

�سخ�ص واأهمية ن�سبية ال تتجاوز 3.1% يف عام 2009م، مقارنة بنحو 

32.5 األ∞ �سخ�ص واأهمية ن�سبية تبلغ 2.8% يف عام 2008م؛ ققًا 

اأعلى معدل منو ” حتقيقه خالل  بذلك معدل منو قدره 20.5% وهو 

عام 2009م.

وعلى �سعيد بيانات القوى العاملة ح�سب اجلن�سية؛ فت�سري البيانات 

اإىل تراجع اأعداد املواWنني العاملني لدى القطاع اخلا�ص بعد اأن كان 

تراجع  حيث  ذلك،  عك�ص  اإىل  ي�سري  ال�سابقة  ال�سنوات  خالل  االŒ��اه 

القطريني من نحو 4619 �سخ�ص  بالقطاع اخلا�ص من  العاملني  عدد 

اإناç( ليقت�سر على نحو 3304  يف عام 2008م )3355 ذكور، 1264 

�سخ�ص يف عام 2009م )2560 ذكور، 744 فق§ اإناç( مبعدل تراجع 

وب�سفة عامة،   .)çلالإنا للذكور، %41.1  يبلغ نحو %28.5 )%23.7 

 %4.7 بنحو  القطريني  العاملني  عدد  ارتفاع  2009م  عام  �سهد  فقد 

األ∞   70.9 نحو  اإىل  عددهم  لي�سل   )çلالإنا  %2.5 للذكور،   %5.9(

�سخ�ص )45.4 األ∞ للذكور، 25.5 األ∞ لالإناç( مقارنة بنحو 67.7 

.)çاأل∞ �سخ�ص يف عام 2008م )42.9 األ∞ للذكور، 24.8 األ∞ لالإنا

�سهد  قد  منهم  العاملني  عدد  ف��اإن  القطريني،  لغري  بالن�سبة  اأم��ا 

من  عددهم  ارتفع  حيث  ا�ستثناء؛  بدون  القطاعات  جميع  يف  ارتفاعًا 

نحو 1.1 مليون �سخ�ص )مليون للذكور، 98.0 األ∞ لالإناç( يف عام 

2008م لي�سل اإىل نحو 1.2 مليون �سخ�ص )1.1 مليون للذكور، 98.4 

ن�سبته %8.3 )%9.0  تبلغ  األ∞ لالإناç( يف عام 2009م ققًا منوًا 

للذكور، 0.5% لالإناç(. ويالحß اأن العمالة املنزلية ظلت يف املرتبة 

اأهميتها  تراجعت  واإن  القطاعات  باقي  بني  اأعدادها  حيث  من  الثانية 

الن�سبية لتقت�سر على 6.7% من اإجمايل عدد العاملني غري القطريني 

يف عام 2009م مقارنة بنحو 7.2% يف عام 2008م، بينما ظل القطاع 

اخلا�ص يف املرتبة االأوىل نتيجة لتحقيقه ثاين اأعلى معدل منو بني باقي 

 %82.9 نحو  على  لي�ستحوذ   %8.7 قدره  منوًا  �سجل  حيث  القطاعات 

من اإجمايل عدد العاملني غري القطريني يف عام 2009م مقارنة بنحو 

82.6% يف عام 2008م.

عن  التف�سيالت  من  املزيد  التايل   )3-2( رقم  اجل��دول  ويعطي 

خالل  اإليها  امل�سار  القطاعات  يف  اقت�ساديًا  الن�سطني  ال�سكان  اأع��داد 

العامني 2008م، 2009م.

was 59.0 thousand people and the relative importance 
was 4.7% in 2009, compared to 57.9 thousand people 
and a relative importance of 5.0% in 2008, recording an 
increase by 1.8% during 2009. The mixed sector came in 
the fifth place, where the number of employees was 39.1 
thousand people and the relative importance was only 
3.1% in 2009, compared to 32.5 thousand people and a 
relative importance of 2.8% in 2008, recording an increase 
by 20.5%, which is the highest growth rate during 2009.

At the level of labor force by nationality, data indicate 
that the trend of the number of Qatari employees in the 
private sector is going downward, while data in previous 
years indicate the contrary. The number of Qatari employees 
in the private sector decreased from 4619 people in 2008 
(3355 male and 1264 female) to 3304 people in 2009 (2560 
male and 744 female), with a decline rate of approximately 
28.5% (23.7% for male and 41.1 for female). The year 2009 
witnessed, generally, a growth in the number of Qatari 
employees by 4.7% (5.9% for male and 2.5% for female), 
reaching around 70.9 thousand people (45.4 thousand male 
and 25.5 thousand female), compared to 67.7 thousand 
people in 2008 (42.9 thousand male and 24.8 thousand 
female).

However, the number of non-Qatari employees in all 
sectors increased from 1.1 million people in 2008 (one 
million male and 98.0 thousand female) to 1.2 million 
people in 2009 (1.1 million male and 98.4 thousand female), 
with a growth rate of 8.3% (9.0% for male and 0.5% for 
female). The domestic services sector came in the second 
place in terms of number of employees amongst the other 
sectors. Although its relative importance decreased to 
6.7% of total non-Qatari employees in 2009, compared 
to 7.2% in 2008. However, the private sector remained in 
the first place, recording the second highest growth rate 
of 8.7% among the other sectors, reaching 82.9% of total 
non-Qatari employees in 2009 compared to 82.6% in 2008.

For more details about the economically-active 
population working in the mentioned sectors during 2008 
and 2009, refer to the following Table No. (2-3).
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جدول رقم (٢- ٣)
السكان النشطون اقتصادياً

Table (2-3)
The Economically-Active Population

ال�صنة

Year

ا÷ن�صية

Nationality

اإدارة حك�مية

 Government
Sector

م�ؤ�ص�صات و�صركات 

حك�مية

 Government
 Institutions and

Companies

القطا´ 

املختل§

 Mixed
Sector

القطا´ 

اخلا�س

 Private
Sector

دبل�ما�صي

 Diplomatic
Sector

منزيل

 Domestic
 Services

Sector

املéم�´

Total

Pك�ر

Male

اإناث

Female

اإLمايل

Total

2008

قطري

 Qatari
48,23211,2673,5314,61959042,86324,84567,708

غري قطري

Non-Qatari
35,17046,65328,938908,8431,90678,8631,002,40597,9681,100,373

اإLمايل

Total
83,40257,92032,469913,4621,96578,8631,045,268122,8131,168,081

2009

قطري

 Qatari
50,15811,2946,0833,30434045,41025,46370,873

غري قطري

Non-Qatari
40,93747,67733,029987,4151,99080,3421,092,97098,4201,191,390

اإجمايل

Total
91,09558,97139,112990,7192,02480,3421,138,380123,8831,262,263

الت¨N Òال∫ 

 Change
 during

2009

قطري

 Qatari
1,926272,552-1,315-2502,5476183,165

غري قطري

Non-Qatari
5,7671,0244,09178,572841,47990,56545291,017

اإجمايل

Total
7,6931,0516,64377,257591,47993,1121,07094,182

الت¨N Òال∫ 

 Change
during

2009
(%)

قطري

 Qatari
3.990.2472.27-28.47-42.37---5.942.494.67

غري قطري

Non-Qatari
16.402.1914.148.654.411.889.030.468.27

اإجمايل

Total
9.221.8120.468.463.001.888.910.878.06

Source: Qatar Statistics Authorityامل�سدر: جهاز االإح�ساء.
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ب�سكل  املالية  ال�سيا�سة  على  قطر  بدولة  املحلي  االقت�ساد  يعتمد 

رئي�سي واأ�سا�سي؛ فهي تعتÈ املحرك االأول لالقت�ساد والدافع الرئي�سي 

يف عمليات التنمية، وميثل االإنفاق احلكومي الرافد االأكرث اأهمية لتيار 

وقد  ه��ذا  القطري.  االقت�ساد  يف  املحلية  وال�سيولة  واالإن��ف��اق  الدخل 

�سهدت االأعوام ال�سابقة تزايدًا يف االإنفاق العام �سواء كنتيجة Wبيعية 

االقت�سادية  التنمية  مبعدالت  لالإ�سراع  اأو  العامة  االإي���رادات  لتزايد 

من  مزيد  حتقيق  نحو  �سريعة  خ��ط��وات  املحلي  باالقت�ساد  والقفز 

القومي  املحا�سب  يحر�ص  حيث  وللمواWن،  للوWن  والتقدم  الرفاهية 

على تنفيذ التوجيهات العليا للدولة ب�سرورة حتقيق ركائز }روؤية قطر 

الوWنية z2030 يف التنمية الب�سرية واالجتماعية واالقت�سادية والبيÄية، 

هناك   ك��ان  ما  اإذا  العام  االإن��ف��اق  تخفي�ص  اإىل  اللجوء  بعدم  وذل��ك 

تراجعًا متوقعًا يف االإيرادات العامة نتيجة ملا ي�سهده االقت�ساد الدويل 

الكÈى من  الن�سبة  واأزم��ات، مع اال�ستمرار يف تخ�سي�ص  من م�ساكل 

املوازنة لل�سرف على امل�سروعات العامة االإ�سرتاتيجية والبنية التحتية. 

ويوؤكد هذا النهè مدى عزم احلكومة على ا�ستمرارها يف املحافظة على 

ت�سهده االقت�سادات  الرغم مما قد  التنمية االقت�سادية على  معدالت 

العاملية من تراجع من تاأثري االأزمة املالية العاملية.

وعلى الرغم من ذلك فاإنه وبدون �سك فقد اأثرت الظروف املناوئة 

التي �سهدها العام املايل 2010/2009م واألقت بظاللها على االقت�ساد 

العاملية،  االق��ت�����س��ادات  باقي  يف  احل��ال  ه��و  كما  قطر  ل��دول��ة  املحلي 

واأي�سًا يف  والغاز  النف§  اإي��رادات  تراجع  لها يف   Èاالأك التاأثري  ويظهر 

تقديرات املوازنة العامة للعام املايل 2011/2010م ال�سيما يف ما يتعلق 

باالإيرادات النفطية املتوقعة.

ويف ما يلي نتناول باإيجاز اأهم التطورات التي �سهدتها بنود املوازنة 

اأهم مالمح  ن�ستعر�ص  كما  املايل 2010/2009م،  العام  العامة خالل 

االأرقام التقديرية ملوازنة العام 2011/2010م.

Ω2010/2009 ‹املا Ωية العامة للعاfامليزا

املايل  العام  �سهدها  التي  املواتية  غري  الظروف  من  الرغم  على 

على  العاملية  املالية  االأزم��ة  بتاأثري  يتعلق  ما  يف  ال�سيما  2010/2009م 

للميزانية  االأولية  البيانات  اأن  اإال  الدولية،  االأ�سواق  يف  النف§  اأ�سعار 

العامة قد  االإي��رادات  اأن  اإىل  للعام املايل 2010/2009م ت�سري  العامة 

اأو مبا ن�سبته  حققت ارتفاعًا خالل العام يقدر بنحو 13.7مليار ريال 

ريال  مليار   8.8 بنحو  العامة  النفقات  ارتفاع  مقابل  يف  وذلك   %9.7

العامة  امليزانية  اإىل زيادة فائ�ص  اأدى ذلك  ن�سبته 8.9%. وقد  اأو مبا 

لي�سل اإىل نحو 46.6 مليار ريال اأو ما ن�سبته 11.7% من الناجت املحلي 

االإجمايل مقارنة بفائ�ص قدره 41.7 مليار ريال يف ميزانية العام املايل 

املا�سي )2009/2008م(.

Qatar’s financial policy constitutes the main and 
fundamental pillar of the national economy and the primary 
driver of economic development. Government expenditure 
represents the key tributary of income, spending and 
domestic liquidity in the Qatari economy. Government 
expenditure has noticeably increased in the past few years 
as a result of the increased public revenues or the speed-up 
of the rate of economic development in order to direct the 
national economy toward greater progress and prosperity 
for both the nation and the citizen, in the endeavor to 
achieve the fundamental objectives of “Qatar’s National 
Vision 2030” by promoting the human, social, economic 
and environmental development and avoiding to resort 
to public spending reductions in the event where public 
revenues are expected to decrease as a result of the 
difficulties and crises encountered by the world economies. 
Furthermore, significant proportions of the budget funds 
continue to be used to finance strategic projects and 
infrastructure, ascertaining the Government’s commitment 
to promote the sustainable economic development in spite 
of the downturn of the world economies as a result of the 
global financial crisis.

However, the adverse circumstances in the FY 
(2009/2010) have indubitably affected the national 
economy in the State of Qatar along with the other 
economies around the globe. The most significant effect of 
the crisis appears in the decline of the oil and gas revenues, 
as well as the State Budget Estimates for FY (2010/2011) 
with regard to the expected oil revenues.

The following is a brief summary of the most significant 
developments of the State Budget items for FY (2009/2010) 
and the State Budget Estimates for FY (2010/2011).

The State Budget for FY (2009/2010)

In spite of the inconvenient circumstances of FY 
(2009/2010), particularly with regard to the world financial 
crisis implications on the oil prices in the international 
markets, the preliminary figures of the State Budget for FY 
(2009/2010) indicate that the public revenues increased by 
QR 13.7 billion or 9.7% against an increase in the public 
expenditures by QR 8.8 billion or 8.9%. Accordingly, the 
State Budget surplus increased by 46.6 billion or 11.7% of 
the GDP as compared to a surplus of QR 41.7 billion in  the 
State Budget for FY (2008/2009).
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التي  ال��ت��ط��ورات  تف�سياًل  اأك���رث  ب�سكل  ن�ستعر�ص  ي��ل��ي  م��ا  ويف 

املايل  العام  العامة خالل  والنفقات  العامة  االإيرادات  �سهدتها كل من 

2010/2009م.

1. ا’Eيراداä العامة

وا�سلت االإيرادات العامة خالل العام املايل 2010/2009م وترية 

منوها الذي ت�سهده منذ �سنوات عديدة وذلك على الرغم مما �سهدته 

املالية  االأزمة  جراء  من  تراجع  من  الدولية  االأ�سواق  يف  النف§  اأ�سعار 

العا⁄ مما  الكÈى يف  االقت�سادات  �ساد  تبعها من ركود  وما  العاملية، 

اأدى اإىل �سع∞ الطلب العاملي على النف§، وعلى الرغم من ذلك فقد 

اأعلى من تلك التي ” اعتماد موازنة  بقيت تلك االأ�سعار يف م�ستويات 

العام املايل 2010/2009م عندها )40 دوالرًا للÈميل(. وقد �سهدت 

حيث  ملحوظًا؛  تباينًا  املذكور  العام  خالل  العام  االإي���رادات  مكونات 

واالأ�سا�سي  االأول  امل�سدر  “ثل  التي  والغاز  النف§  اإي��رادات  تراجعت 

ن�سبته  ما  اأو  ري��ال  مليار   10.6 بنحو   قطر  بدولة  العامة  ل��الإي��رادات 

بنحو  مقارنة  ريال  مليار   69.4 نحو  على  اإجماليها  ليقت�سر   %13.2

املا�سي )2009/2008م(،  املايل  العام  ميزانية  ريال يف  مليار   80.0

اأ�سلفنا(  )كما  االإي���رادات  هذه  تراجع  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  ويعزى 

الرتاجع  هذا  اأدى  وقد  الدولية.  االأ�سواق  يف  النف§  اأ�سعار  تراجع  اإىل 

خالل  االإي���رادات  اإجمايل  يف  الن�سبية  اأهميتها  يف  مماثل  تراجع  اإىل 

ميزانية العام املايل 2010/2009م لتقت�سر على نحو 44.9% مقارنة 

مما  )2009/2008م(  املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف  بنحو %56.7 

تقليل  اإىل  تنويع م�سادر دخلها واالŒاه  اإىل ‚اì احلكومة يف  ي�سري 

اعتمادها على اإيرادات النف§ والغاز بقدر االإمكان.

التي “ثل امل�سدر  اإي��رادات اال�ستثمار  اأخ��رى،  حققت  من ناحية 

�سهدت  اإذ  قوية  Wفرة  قطر  بدولة  العامة  لالإيرادات  الثاين  االأ�سا�سي 

زيادة قدرها 20.6 مليار ريال اأو ما ن�سبته 61.9% لي�سل اإجماليها اإىل 

نحو 53.9 مليار ريال مقارنة بنحو 33.3 مليار ريال فق§ يف ميزانية 

الن�سبية يف  باأهميتها  دفع  املا�سي )2009/2008م( مما  املايل  العام 

العام املايل  القفز من نحو 23.6% يف  اإىل  العامة  االإي��رادات  اإجمايل 

العام.  هذا  خالل   %34.8 نحو  اإىل  لت�سل  )2009/2008م(  املا�سي 

اخلارجية  اال�ستثمارات  اإدارة  ح�سن  اإىل  ي�سري  ذلك  اأن  يف  �سك  وال 

واالحتياWيات الدولية لدولة قطر.

Additional details on the development of Qatar’s public 
revenues and public expenditures for FY (2009/2010) are 
stated hereinafter:

1- Public Revenues 

In FY (2009/2010), public revenues continued to grow 
at the same pace witnessed for the past years in spite 
of the decrease in oil prices worldwide due to the global 
financial crisis and the economic downturn that prevailed 
in the advanced economies thus weakening the global 
oil demand. However, the prices maintained a certain 
level, which exceeded that of the State Budget for FY 
(2009/2010) i.e. USD 40 a barrel. The components of the 
public revenues have remarkably differed during the said 
year as oil and gas revenues, which represent the first main 
source of public revenues in Qatar, decreased by QR 10.6 
billion or 13.2% with a total of QR 69.4 billion as compared 
to QR 80.0 billion in the State Budget for FY (2008/2009). 
This decrease is mainly attributed to the decline in oil 
prices in the international markets, decreasing the relative 
importance thereof in the total revenues in FY (2009/2010) 
as it was limited to 44.9% as compared to 56.7% in the 
State Budget for FY (2008/2009). This has reflected in the 
Government’s success in diversifying the income sources 
and reducing its dependence on the oil and gas revenues 
as much as possible.

On the other hand, the investment revenues, which 
represent the second main source of public revenues in 
the State of Qatar, have considerably increased by QR 
20.6 billion or 61.9% with a total of QR 53.9 billion as 
compared to QR 33.3 billion only in the State Budget for 
FY (2008/2009), increasing the relative importance thereof 
in the total public revenues from 23.6% during the past 
FY (2008/2009) to 34.8% this year. This has undoubtedly 
underlined Qatar’s proper management of foreign 
investments and international reserves. 
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Budget Items (2005 / 2006) (2006 / 2007) (2007 / 2008) (2008 / 2009) (2009 / 2010)* البـيــــــان

Total Revenues 65685 86063 117866 140992 154674 اإLمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 46381 55428 70748 80009 69445 Rالنف§ وال¨ا

Investment Revenues 14234 20702 30343 33271 53874 ال�صتثمار

Other Revenues 5070 9933 16772 27712 31355 iرNCا

Total Expenditures 50768 67147 86250 99295 108085 اإLمايل النفقات

Current expenditures 32755 49751 52316 65817 72176 النفقات ا÷ارية

Wages and Salaries 6657 12993 16003 18661 20533 الرواJب والLC�ر

Interest 1898 2006 1855 2100 3656 الف�ائد

Supplies and Services 1013 1113 6387 9153 6586 اإمدادات وNدمات

Other 23187 33639 28071 35903 41401 iرNCا

Capital Expenditure 18013 17396 33934 33478 35909 نفقات اإ‰ائية

Surplus 14917 18916 31616 41697 46589 الفائ†س

Indicators (%) م�ؤ�صرات (%)

Oil & Gas Revenues / 
Total Revenues 70.6 64.6 60.0 56.7 44.9

الإيرادات النفطية/ اإLمايل 

الإيرادات 

Salaries and Wages / 
Total Expenditures

13.1 19.4 18.6 18.8 19.0
الرواJب والLC�ر/ اإLمايل 

النفقات

Surplus/GDP 9.5 8.6 10.8 10.3 13.0
الفائ†س/ الناœ املحلي 

الإLمايل

* Preliminary Figures.   

Table (3-1)
Qatar’s State Budget

جدول رقم (٣ - ١)
الميزانية العامة لدولة قطر

QR Million بالمليون ريال

* اأرقام اأولية .
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(1-3) ºقQ سكلT

امليزاfية العامة لóولة قطر

Figure NO. (3-1)
Qatar’s State Budget

QR Million

مليون ريال قطري

يف  واملتمثل  احلكومية  ل��الإي��رادات  الثالث  للم�سدر  بالن�سبة  اأم��ا 

اأي�سًا معدل منو يبلغ  اإيرادات الر�سوم وال�سرائب املختلفة؛ فقد �سهد 

13.1% لي�سل اإجماليها اإىل نحو 31.3 مليار ريال مقارنة بنحو 27.7 

لت�سل  )2009/2008م(  املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار 

ن�سبتها اإىل اإجمايل االإيرادات اإىل نحو 20.3% يف ميزانية العام املايل 

املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف   %19.7 بنحو  مقارنة  2010/2009م 

)2009/2008م( ولتعك�ص بذلك ازدياد الن�ساط االقت�سادي بالدولة.

وقد اأدت التطورات ال�سابقة يف مكونات االإيرادات العامة اإىل ارتفاع 

اأو مبا ن�سبته %9.7  اإجمايل االإيرادات العامة بنحو 13.7 مليار ريال 

لي�سل اإجماليها اإىل نحو 154.7 مليار ريال مقارنة بنحو 141.0 مليار 

ريال فق§ يف ميزانية العام املايل املا�سي )2009/2008م(.

As for the third source of Government revenues 
represented in the revenues collected from various fees 
and taxes, they have increased by 13.1% with a total of 
QR 31.3 billion as compared to QR 27.7 billion in the State 
Budget for FY (2008/2009) reaching 20.3% of the total 
revenues in FY (2009/2010) as compared to 19.7% in FY 
(2008/2009), reflecting the increase in the economic 
activity in Qatar.

The aforesaid developments in the components of 
the public revenues led to an increase in the total public 
revenues by QR 13.7 billion or 9.7% reaching QR 154.7 
billion as compared to QR 141.0 billion in the State Budget 
for FY (2008/2009). 

اإجمايل النفقات      اإجمايل االإيرادات
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2. النØقاä العامة

النمو  العامة وترية  النفقات  العامة، وا�سلت  االإيرادات  على غرار 

االإيرادات  املحقق يف  النمو  مع  �سنوات “ا�سيًا  ت�سهده منذ عدة  الذي 

جهة  من  االقت�سادية  التنمية  مبعدالت  ولالإ�سراع  جهة،  من  العامة 

امل�سروعات  يف  واملتمثلة  االإمن��ائ��ي��ة  النفقات  حافظت  فقد  اأخ���رى. 

املايل  العام  يف  �سهدته  ال��ذي  املرتفع  م�ستواها  نف�ص  على  الرئي�سية 

نحو  لت�سجل   %7.3 ن�سبته  بلغت  من��وًا  ققة  وŒاوزته  بل  املا�سي، 

35.9 مليار ريال اأو ما ن�سبته 33.2% من اإجمايل النفقات العامة للعام 

املايل 2010/2009م مقارنة بنحو 17.4 مليار ريال فق§ يف ميزانية 

�سنوات   çثال خالل  ت�ساعفت  اأنها  اأي  2007/2006م،  امل��ايل  العام 

نحو 50% من  االإمنائية “ثل حاليًا  النفقات  اأن   ßويالح مالية فق§. 

لدولة قطر  الوا�سح  التوجه  على  يوؤكد  املتكررة مما  النفقات اجلارية 

باالقت�ساد  والقفز  االقت�سادية  التنمية  معدالت  زيادة  على  العمل  يف 

املحلي خطوات �سريعة نحو حتقيق املزيد من الرفاهية والتقدم للوWن 

وللمواWن.

على �سعيد اآخر، ارتفعت النفقات اجلارية املتكررة مبيزانية العام 

لتبلغ  ريال  مليار   6.4 قيمته  ما  اأو   %9.7 بنحو  2010/2009م  املايل 

نحو 72.2 مليار ريال مقارنة بنحو 65.8 مليار ريال يف ميزانية العام 

املايل ال�سابق )2009/2008م(، وقد جاءت هذه الزيادة �سلة لعدة 

عوامل ميكن اإيجازها يف ما يلي:

بنحو  وخدمات(  )اإم��داد  الثانوية  الراأ�سمالية  النفقات  تراجع  اأ. 

اإىل نحو 6.6 مليار ريال مقارنة بنحو  2.6 مليار ريال لت�سل قيمتها 

)2009/2008م(  املا�سي  امل��ايل  العام  ميزانية  يف  ري��ال  مليار   9.2

لترتاجع ح�ستها الن�سبية يف اإجمايل النفقات العامة من نحو 9.2% يف 

ميزانية العام املايل املا�سي )2009/2008م( لتقت�سر على نحو %6.1 

يف ميزانية العام املايل ل التقرير.

ن�سبته  اأو مبا  ريال  بنحو 1.9 مليار  واالأج��ور  الرواتب  ارتفاع   . ب 

10% لت�سل قيمتها اإىل نحو 20.5 مليار ريال مقارنة بنحو 18.7 مليار 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�سي )2009/2008م( لرتتفع ح�ستها 

الن�سبية يف اإجمايل النفقات العامة هام�سيًا اإىل نحو 19% مقارنة بنحو 

18.8% يف ميزانية العام املايل املا�سي )2009/2008م(.

ريال  مليار   5.5 بنحو  االأخ��رى  اجلارية  امل�سروفات  ارتفاع  ت. 

بنحو  مقارنة  ريال  مليار  نحو 41.4  اإىل  لت�سل  ن�سبته %15.3  اأو مبا 

)2009/2008م(  املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   35.9

نحو %36.2  من  العامة  النفقات  اإجمايل  الن�سبية يف  لرتتفع ح�ستها 

يف ميزانية العام املايل املا�سي )2009/2008م( اإىل نحو 38.3% يف 

ميزانية العام املايل ل التقرير.

2- Public Expenditures

Following the pattern of the public revenues, public 
expenditures continued to increase at the same pace of 
growth witnessed for the past few years in line with the 
growth of the public revenues on one hand and in order to 
accelerate the pace of economic development on the other. 
Capital expenditures, represented by the mega projects, 
maintained the same growth of the previous FY and even 
exceeded it by 7.3% reaching QR 35.9 billion or 33.2% of 
the total public expenditures in FY (2009/2010) as compared 
with QR 17.4 billion in the State Budget for FY (2006/2007), 
which indicates that these expenditures have doubled in 
three FY. It is noted that the capital expenditures represent 
around 50% of the current expenditures, assuring Qatar’s 
continued commitment to increase economic development 
and direct the domestic economy toward greater progress 
and prosperity for both the nation and the citizen.

On the other hand, current expenditures increased by 
9.7% or QR 6.4 billion reaching QR 72.2 billion in the State 
Budget for FY (2009/2010) as compared to QR 65.8 billion 
in FY (2008/2009). Such increase has come as a result of 
several factors, which may be summarized as follows:

a. The decline in the secondary capital expenditures 
(supplies and services) by QR 2.6 billion reaching around 
QR 6.6 billion as compared to QR 9.2 billion in the State 
Budget of FY (2008/2009). Thus, the relative share in the 
total public expenditures decreased from 9.2% in the FY 
(2008/2009) to 6.1% in the current FY.

b. The increase in wages and salaries by QR 1.9 billion 
or 10% reaching QR 20.5 billion as compared to QR 18.7 
billion in the State Budget for FY (2008/2009). Thus, 
the relative share in the total public expenditures has 
marginally increased by 19% as compared to 18.8% in FY 
(2008/2009). 

c. The increase in the other current expenditures by QR 
5.5 billion or 15.3% reaching QR 41.4 billion as compared 
to QR 35.9 billion in the State Budget for FY (2008/2009). 
Thus the relative share in the total public expenditures 
increased from 36.2% in FY (2008/2009) to 38.3% in the 
current FY.
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وقد اأدت التطورات ال�سابقة يف مكونات النفقات العامة اإىل ارتفاع 

 %8.9 ن�سبته  مبا  اأو  ري��ال  مليار   8.8 بنحو  العامة  النفقات  اإجمايل 

ليتجاوز اإجماليها الأول مرة يف تاريخ دولة قطر حاجز املائة مليار ريال 

وت�سجل ما مقداره 108.1 مليار ريال مقارنة بنحو 99.3 مليار ريال يف 

ميزانية العام املايل املا�سي )2009/2008م(.

Ω2011/2010 ‹املا Ωة العامة للعاfRاملوا äيراóقJ

االإي��رادات  الحت�ساب  كاأ�سا�ص  للÈميل  دوالرًا   55 �سعر  اعتماد   ”

عن   %37.5 بنحو  يزيد  ما  وهو  2011/2010م،  املايل  للعام  النفطية 

ال�سعر الذي ” اعتماده يف موازنة العام املايل ال�سابق )2010/2009م( 

االقت�سادات  تعايف  بتاأثري  القومي  املحا�سب  توقعات  بذلك  ليعك�ص 

النف§ يف  العاملي على  الطلب  زيادة يف  ي�ستتبع ذلك من  وما  العاملية، 

االأ�سواق الدولية. 

وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د ق���درت االإي������رادات ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام امل��ايل 

عن   %43.8 معدلها  بزيادة  ريال  مليار   127.5 بنحو  2011/2010م 

موازنة العام املايل املا�سي وتراجع معدله 17.5% عن االأرقام الفعلية 

للميزانية العامة يف ذات العام املايل )2010/2009م(، وقد جاءت هذه 

مليار  بنحو 62.2  والغاز  النف§  اإي��رادات  لتقدير  التقديرات �سلة 

املايل  للعام  العامة  باملوازنة  التقديرات  بنمو معدله 47.3% عن  ريال 

املا�سي )2010/2009م(، وبرتاجع معدله 10.4% عن االأرقام الفعلية 

اأما  )2010/2009م(.  املا�سي  املايل  العام  ذات  يف  العامة  بامليزانية 

اإيرادات اال�ستثمار؛ فقد قدرت بنحو 47.0 مليار ريال بارتفاع ن�سبته 

)2010/2009م(،  املا�سي  امل��ايل  العام  موازنة  تقديرات  عن   %82

وبرتاجع معدله 12.8% عن االأرقام الفعلية مبيزانية نف�ص العام املايل 

املالية  االأ�سواق  يف  الفائدة  اأ�سعار  لرتاجع  حت�سبًا  )2010/2009م( 

بنحو  االأخ���رى  االإي����رادات  تقدير   ” فقد  اأخ��رى  ناحية  من  الدولية. 

التقديرات  عن   %41.5  ،%11.1 معدله  برتاجع  ري��ال  مليار   18.4

واالأرقام الفعلية باملوازنة العامة وامليزانية العامة للعام املايل املا�سي 

)2010/2009م( على الرتتيب.

اأما على �سعيد النفقات العامة، فقد عك�ست اأرقام املوازنة حر�ص 

التنمية  يف   z2030 الوWنية  قطر  }روؤي��ة  ركائز  حتقيق  على  قطر  دولة 

يف  باال�ستمرار  وذل��ك  والبيÄية،  واالقت�سادية  واالجتماعية  الب�سرية 

الرتكيز على اأ�سا�سيات التنمية امل�ستدامة يف تلك املجاالت، وبتخ�سي�ص 

وال�سحة  التعليم  نفقات  لتغطية  املالية  االعتمادات  من  كبرية  ن�سب 

وامل�سروعات االإ�سرتاتيجية وم�ساريع البنية التحتية، وعدم اللجوء اإىل 

)امل�سروعات  االإمنائية  النفقات  قدرت  حيث  العام؛  االإنفاق  تخفي�ص 

الرئي�سية( مبا يقرب من 43.8 مليار ريال، اأي اأقل بنحو ملياري ريال 

فق§ عن بند امل�سروفات اجلارية الذي يت�سدر قائمة النفقات العامة 

The aforesaid developments in the public expenditures 
components has led to an increase in the total public 
expenditures by QR 8.8 billion or 8.9% rising for the first 
time in Qatar’s history beyond QR 100 billion and reaching 
QR 108.1 billion as compared to QR 99.3 billion in the State 
Budget for FY (2008/2009). 

The State Budget Estimates for FY (2010/2011)

The price of USD 55 per barrel was adopted as a basis 
for estimating the oil revenues in FY (2010/2011), which 
exceeds that of the State Budget for (2009/2010) by 37.5%, 
reflecting the national expectations relating to the recovery 
of the world economies, and the consequent increase in 
the global demand for oil in international markets.

Accordingly, the public revenues are estimated by QR 
127.5 billion in FY (2010/2011) with an increase of 43.8% as 
compared with the State Budget Estimates and a decrease 
of 17.5% as compared to the actual figures of the State 
Budget for FY (2009/2010), respectively. These estimates 
derive from the oil and gas revenues estimated at QR 62.2 
billion with a growth rate of 47.3% as compared with the 
State Budget Estimates for FY (2009/2010) and a decrease 
of 10.4 % as compared to the actual figures of the State 
Budget for FY (2009/2010), respectively. However, 
investment revenues were estimated at QR 47.0 billion with 
an increase of 82% as compared with the State Budget 
Estimates for FY (2009/2010) and a decrease of 12.8% as 
compared with the actual figures of the State Budget for 
FY (2009/2010), and could be described as a precautionary 
measure in order to hedge unexpected declines in the 
interest rates in the international financial markets. On the 
other hand, the other revenues were estimated by QR 18.4 
billion with a decrease of 11.1% and 41.5% as compared 
with the State Budget Estimates and the actual figures of 
the State Budget for FY (2009/2010), respectively.

In terms of public expenditures, the State Budget 
Estimates have reflected Qatar’s endeavor to achieve 
the fundamental objectives of “Qatar’s National Vision 
2030” in order to promote the human, social, economic 
and environmental development by continually focusing 
on the basics of sustainable development in those areas, 
by allocating significant proportions of the funds to cover 
education, health, strategic projects and infrastructure 
expenses and by avoiding to resort to public spending 
reductions. Capital expenditures (mega projects) were thus 
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جدول رقم (٣ -٢)
التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر 

للعام المالي ٢٠١٠ / ٢٠١١م

Table (3-2)
Qatar’s State Budget Estimates for
FY (2010/2011)

 QR Millionبالمليون ريال

Items
(2009 / 2010)  Jقديرية

2010 / 2011
Estimates

البـيــــــان
فعلية

Actual
Jقديرية

Estimates 

Total Revenues 154674 88695 127546 اإLمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 69445 42235 62194 اإيرادات النف§ والغاز

Investment Revenues 53874 25820 47000 اإيرادات اال�ستثمار

Other Revenues 31355 20640 18352 اإيرادات اأخرى

Total Expenditures 108085 94498 117874 اإLمايل النفقات

Wages and Salaries 20533 21956 22860 الرواتب واالأجور

Current Expenditures 45056 30461 45510 امل�سروفات اجلارية

Capital Expenditures 6587 4155 6017 امل�سروفات الراأ�سمالية

Mega Projects 35909 37926 43847 امل�سروعات الرئي�سية

Surplus or Deficit (-) 46589 -5803 9672 الفائ†س اCو العéز (-)

ومبا يوؤكد عزم احلكومة على ا�ستمرار النهè اخلا�ص باملحافظة على 

االقت�سادات  ت�سهده  مما  الرغم  على  االقت�سادية  التنمية  معدالت 

من  التاأكد  وعدم  العاملية،  املالية  االأزم��ة  تاأثري  من  تراجع  من  العاملية 

للنفقات  بالن�سبة  اأما  ال�سلبية.  تداعياتها  من  العاملي  االقت�ساد  تعايف 

اجلارية املتكررة، فاإن اأبرز مالها يتمثل يف زيادة النفقات املقدرة 

العام  ميزانية  يف  الفعلية  مثيلتها  عن   %11.3 بنحو  واالأج��ور  للرواتب 

املايل ل التقرير )2010/2009م(.

estimated at QR 43.8 billion i.e. around QR 2 billion less than 
the current expenditures item, which tops the list of public 
expenditures, assuring the Government’s determination to 
promote the sustainable economic development in spite 
of the downturn of the world economies as a result of 
the global financial crisis and the prevailing sentiment of 
uncertainty pertaining to the global economy’s recovery 
from its repercussions. As for the current expenditures, 
the estimates of wages and salaries increased by 11.3% 
as compared to the actual figures of the State Budget for 
(2009/2010).
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ة ووVس™ ال�سيولة qيóالنق äاQ qالتطو

االأزمة  على  ترّتبت  التي  ال�سلبية  االآث��ار  مواجهة  من  قطر  “ّكنت 

الن�ساط االقت�سادي يف  ن�سبيًا و�س§ تراجع  ب�سكل جّيد  العاملية  املالية 

جميع اأنحاء العا⁄. ويف هذا االإWار، عك�ست قرارات ال�سيا�سة النقدية 

مع  التكّي∞  يف  امل�سرف  �سرعة  املركزي  قطر  م�سرف  اتخذها  التي 

التطورات العاملية التي �سهدت تغريات هائلة عام 2009م. وقد قامت 

تدابري  باتخاذ  2009م  عام  خالل  املركزي  قطر  وم�سرف  احلكومة 

االئتمان  �سروط  من  والتخفي∞  البنوك  ل��دى  ال�سيولة  لتعزيز  ع��دة 

املالية  لالأزمة  ال�سلبية  التداعيات  من  احلد  اأجل  من  وذلك  ال�سعبة، 

اتخذت احلكومة عدة خطوات  املحلية. ويف حني  البنوك  العاملية على 

عن  املركزي  قطر  م�سرف  اأع��رب  قطر،  يف  امل�سريف  القطاع  لدعم 

ا�ستعداده ل�سخ ال�سيولة يف النظام امل�سريف اإذا لزم االأمر ملواجهة اأزمة 

اتخذها  التي  واالإج��راءات  اجلهود  ت�سافر  اأدى  وقد  العاملية.  االئتمان 

اإىل �سخ معّدالت عالية من  املركزي واحلكومة  كل من م�سرف قطر 

ال�سيولة هّداأت املخاوف ال�سائدة يف ال�سوق ب�ساأن ا�ستقرار النظام املايل 

ومرونته. كما اّتخذ م�سرف قطر املركزي عام 2009م تدابري رقابّية 

مثل  النقدية  بال�سيا�سة  اخلا�سة  الرئي�سية  االأدوات  اأّن  غري  متعّددة 

االحتياWي االإلزامي واأ�سعار الفائدة بقيت دون تغيري.

اإىل  2009م  عام  خالل  امل�سرف  لدى  االأجنبية  املوجودات  زادت 

وعلى  االأولية  ال�سيولة  يف  للتو�ّسع  الرئي�سي  املحّرك  و�سّكلت  كبري  حّد 

الرغم من التباWوؤ الذي �سهده منو عر�ص النقد عام 2009م مع تراجع 

التي�سري  على  املي�ّسرة  ال�سيولة  اأو�ساع  انعك�ست  االقت�سادي،  الن�ساط 

العام الأ�سعار الفائدة بني البنوك يف ما يتعّلق بنطاق اآجال اال�ستحقاق 

ال�سيولة  فائ�ص  بامت�سا�ص  املركزي  قطر  م�سرف  وا�ستمّر  املختلفة. 

من خالل اإ�سدار �سهادات االإيداع ومن خالل اآلية ال�سوق النقدي الأّن 

قطر  م�سرف  ل��دى  االأم���وال  من  كبرية  كميات  ب��اإي��داع  قامت  البنوك 

مف�ساًل  حتلياًل  التالية  االأق�سام  تقّدم  تقّدم،  ما  على  بناء  املركزي. 

الف�سل  هذا  يبداأ  حني  ويف  املالّية  والظروف  النقدية  التطّورات  حول 

با�ستعرا�ص بيان امل�سرف املايل مل�سرف قطر املركزي، تتناول االأق�سام 

الالحقة املكّونات والعوامل املوؤثرة يف القاعدة النقدية وعر�ص النقد. 

كما يناق�ص الق�سم االأخري التطّورات اخلا�سة باأ�سعار الفائدة.

الÑيان املا› اÿاÃ ¢U�سرف قطر املركزي 

عن  مفيدة  معلومات  املركزي  قطر  مل�سرف  امل��ايل  البيان  يوّفر 

اإجمايل  ارتفع  وقد  2009م.  عام  خالل  النقدي  القطاع  يف  التطّورات 

املوجودات/املطلوبات اخلا�سة مب�سرف قطر املركزي من 44.5 مليار 

ريال قطري يف نهاية عام 2008م اإىل 71.3 مليار ريال قطري يف نهاية 

عام 2009م بزيادة قدرها 26.8 مليار ريال قطري )60.3%(،االأمر 

ريال  مليون   20.3 بلغ  الذي  االنكما�ص  مع  حاد  ب�سكل  يتناق�ص  الذي 

2008م  عام  املوجودات/املطلوبات  اإجمايل  يف   )%  0.05-( قطري 

Monetary Developments and Liquidity 
Conditions
Qatar managed the adverse impact of the global financial 
crisis relatively painlessly amidst a worldwide downturn 
in economic activity. In this regard, the policy decisions 
taken by the Qatar Central Bank (QCB) reflected its agility 
in adjusting to global developments during 2009. In order 
to limit the fallout of the crisis on domestic banks, the 
Government and the QCB undertook several measures to 
enhance banks’ liquidity and mitigate tight credit conditions. 
While the Government took several steps to support the 
banking sector in Qatar, the QCB expressed its willingness 
to inject liquidity into the banking system if needed in 
response to the global credit crunch. The concerted actions 
of the QCB and the Government resulted in large liquidity 
injections which assuaged market concerns about the 
stability and resilience of the financial system. Several 
supervisory measures were taken by the QCB during 2009, 
however, key monetary policy instruments such as reserve 
requirements and policy rates were kept unchanged.

During 2009, foreign assets of the QCB increased 
significantly which was the main driver of expansion 
in primary liquidity. Although the growth of money 
supply decelerated in 2009 in the wake of slowdown in 
economic activity, liquidity conditions were comfortable 
which reflected in the easing of inter-bank interest rates 
across the maturity spectrum. QCB continued to absorb 
surplus liquidity through issuance of certificates of 
deposit (CDs) and through the QMR as banks parked large 
amount of funds with the QCB. Against this backdrop, a 
detailed analysis of monetary developments and financial 
conditions is presented in the following sections. While the 
discussion begins with the QCB financial statement, the 
subsequent sections deal with the components and factors 
influencing the monetary base and money supply. Interest 
rate developments are discussed in the final section.

Financial Statement of QCB

The financial statement of the QCB provides useful insights 
on the developments in the monetary sector during 2009. 
Total assets/liabilities of the QCB expanded from QR 44.5 
billion at the end of 2008 to QR 71.3 billion at the end of 
2009 – an increase of QR 26.8 billion (60.3%) – which 
is  in sharp contrast to a contraction of QR 20.3 million                   
(-0.05%) in total assets/liabilities in 2008 (Table No. 4-1). 
As a proportion of nominal GDP, the size of QCB’s balance 
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جدول رقم (٤-١)
المركز المالي لمصرف قطر المركزي

مليون ريال

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

QR Million

sheet increased from 11.0% at end-2008 to 19.9% by end-
2009, both due to increase in the size of balance sheet and 
the decline in nominal GDP during the year.

Item 2007 2008 2009

Change Ò¨الت

(2009/2008)
البيان

 القيمة

Value %

Balances with Foreign Banks 7,878.9 10,267.3 10,474.2 206.9 2.0 اأر�سدة لدى البنوك االأجنبية

Foreign Securities 26,136.8 24,019.3 54,568.6 30,549.3 127.2 �سندات واأذونات خزينة اأجنبية

IMF Reserve Position 98.3 85.9 87.4 1.5 1.7 ح�سة دولة قطر لدى �سندوق النقد الدويل

SDR Holding 165.6 168.6 1,534.5 1,365.9 810.1 ودائع حقوق ال�سحب اخلا�سة

Gold 1,220.3 1,267.0 1,587.1 320.1 25.3 الذهب

Balances with Local Banks 8,547.2 8,215.4 2,528.0 -5,687.4 -69.2 اأر�سدة لدى البنوك املحلية

Unclassified Assets 431.7 435.0 499.7 64.7 14.9 موجودات غري م�سّنفة

Assets = Liabilities 44,478.8 44,458.5 71,279.5 26,821.0 60.3 امل�L�دات = املطل�بات

Currency Issued 5,624.5 6,912.8 7,191.4 278.6 4.0 النقد امل�سدر

Due to Government 435.8 1,015.2 468.1 -547.1 -53.9 م�ستحقات احلكومة

Capital and Reserves 8,909.3 9,982.5 11,063.8 1,081.3 10.8 راأ�ص املال واالحتياWيات

Exchange Rate Fund 1,563.0 2,222.2 2,953.5 731.3 32.9 احتياWي �سعر ال�سرف

Revaluation Account 1,938.2 1,843.8 2,593.4 749.6 40.7 ح�ساب اإعادة التقييم

Certificates of Deposit 0.0 4,900.0 6,100.0 1,200.0 24.5 �سهادات اإيداع

Required Reserves 5,101.6 10,033.6 11,791.9 1,758.3 17.5 االحتياWي االإلزامي

Deposits of Local Banks: 19,926.3 6,677.1 26,920.0 20,242.9 303.2 ودائع البنوك املحلية:

Excess Reserves 15,890.1 907.2 536.9 -370.3 -40.8 فائ�ص االأر�سدة االحتياWية

Others 4,036.2 5,769.9 26,383.1 20,613.2 357.3 اأخرى

Unclassified Liabilities 980.1 871.3 2,197.4 1,326.1 152.2 مطلوبات غري م�سّنفة

On the liability side, the sharp increase during the 
year was mainly attributed to higher deposits from local 
banks which increased by QR 20.2 billion (303.2%) in 2009. 
Among its constituents, while excess reserves recorded a 
decline, “Others” – mainly QMR deposits with the QCB - 
recorded a sharp increase reflecting excess liquidity with 
banks. Required reserves recorded a lower growth of 
17.5% in 2009 as compared with 96.7% in 2008 reflecting 
the deceleration in growth of deposits during the year. 
Certificates of deposit (CDs), which were introduced by the 

)جدول رقم 4-1(. وكن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي، زاد 

حجم امليزانية العمومية مل�سرف قطر املركزي من 11.0 % يف نهاية 

عام 2008م اإىل 19.9 % بحلول نهاية عام 2009م وذلك ب�سبب الزيادة 

االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  واالنخفا�ص  العمومية  امليزانية  حجم  يف 

اال�سمي خالل العام.

يف ما يتعّلق باملطلوبات، تعزى الزيادة احلادة خالل ال�سنة ب�سكل 

اأ�سا�سي اإىل ارتفاع ودائع البنوك املحلية التي زادت مبقدار 20.2 مليار 

ريال )303،2 %( عام 2009م. اأما يف ما يخت�ّص باملكّونات، فقد �سّجل 

فائ�ص االأر�سدة االحتياWّية انخفا�سًا بينما �سّجلت ”البنود االأخرى“ 

– التي تعك�ص ب�سكل رئي�سي ودائع عمليات ال�سوق النقدي لدى م�سرف 
الفائ�سة  ال�سيولة  توافر  على  يدل  ح��ادة، مما  زي��ادة   - املركزي  قطر 

ال�سابق  العام  من  اأقل  من��ّوًا  االإلزامي  االحتياWي  و�سّجل  البنوك.  يف 

حيث بلغ 17.5 % عام 2009م باملقارنة مع 96.7 % عام 2008م مما 

االإيداع  �سهادات  ووا�سلت  العام.  خالل  الودائع  منو  يف  تباWوؤًا  يعك�ص 
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QCB in 2008, continued to absorb excess liquidity from the 
system which increased by QR 1.2 billion in 2009. While 
the increase in currency issued was modest, capital and 
reserves of the QCB increased by QR 1.1 billion (10.8%) 
during 2009 (Table 4-1). The increase in revaluation account 
by QR 0.7 billion (40.7%) partly reflected the depreciation 
of the Qatari Riyal against major currencies (in view of the 
weakening of the dollar against these currencies), which 
account for a sizeable proportion of QCB’s international 
reserves.

In terms of QCB’s assets, the sharp increase was largely 
led by acquisition of foreign securities, which more than 
doubled - from QR 24.0 billion in 2008 to QR 54.6 billion 
in 2009 (Table 4-1). Special Drawing Rights (SDR) holding 
increased by QR 1.4 billion (810.1%) due to allocation 
of more SDR by the IMF. In order to provide liquidity to 
the global financial system, the IMF supplemented all 
member countries’ foreign exchange reserves through 
SDR allocation amounting to US$ 250 billion in August 
2009. Accordingly, Qatar’s allocation worked out to SDR 
195.6 million based on its Quota of SDR 263.8 million. 
Gold holding of the QCB increased by QR 0.3 billion partly 
reflecting higher gold prices during 2009.

Generally, in a fixed exchange rate regime or in a 
currency board arrangement, foreign currency reserves 
must be sufficient to ensure that all holders of notes and 
coins can convert them into the reserve currency – i.e., the 
proportion of foreign currency reserves to the monetary 
base is maintained at a minimum of 100%. The QCB’s 
commitment to the exchange rate peg is also evident from 
the sufficiency indicators of its international reserves, 
which increased by QR 32.4 billion in 2009. Notwithstanding 
an increase in currency issued, the ratio of international 
reserves to currency issued increased sharply from 518.0% 
in 2008 to 949.1% in 2009, which is much above the QCB 
Statute of 100% (Table No. 4-2). Moreover, the total 
monetary liability of the QCB, as reflected in the monetary 
base, is also fully backed by the holding of reserves. The 
reserves coverage ratio, as a proportion of the monetary 
base, reduced marginally from 151.6% in 2008 to 148.7% in 
2009 due to sharper increase in the monetary base despite 
the increase in reserves with the QCB.

فائ�ص  امت�سا�ص  2008م  عام  املركزي  قطر  م�سرف  اأWلقها  التي 

ريال يف عام 2009  مليار  بنحو 1.2  زادت  النظام حيث  ال�سيولة من 

م. ويف ح�ني اأن الزي��ادة يف الن�ق���د امل��س��در ك�ان�ت م�توا�س�ع��ة، ازداد 

راأ�ص امل�ال واحتي��اWي�ات م�س�رف قط��ر امل�رك��زي مب�ق��دار 1.1 مليار 

وعك�ست  ق�طري )10.8 %( خالل عام 2009م )جدول 1-4(.  ريال 

الزيادة يف ح�ساب اإعادة تقييم العملة مبقدار 0.7 مليار ريال قطري 

)40.7 %( جزئيًا انخفا�ص قيمة الريال مقابل العمالت الرئي�سية )يف 

�سوء �سع∞ الدوالر مقابل هذه العمالت(، والتي ت�سكل ن�سبة كبرية من 

االحتياWيات الدولية اخلا�سة مب�سرف قطر املركزي.

اأما يف ما يتعّلق مبوجودات م�سرف قطر املركزي، فتعود الزيادة 

التي ت�ساعفت  االأجنبية  املالّية  االأوراق  اقتناء  اإىل  ب�سكل كبري  احلادة 

ب�سكل كبري من 24.0 مليار ريال قطري عام 2008م اإىل 54.6 مليار 

ريال قطري عام 2009م )جدول 4-1(. كم�ا ازدادت حق�وق ال�س�ح�ب 

اخل�ا�سة مبقدار  1.4 ملي�ار ريال قطري )810.1 %( نتيجة تخ�سي�ص 

املزيد من هذه احلقوق من قبل �سندوق النقد الدويل؛ فمن اأجل توفري 

ال�سيولة للنظام املايل العاملي، قام ال�سندوق بزيادة احتياWيات جميع 

االأجنبية من خالل تخ�سي�ص حقوق �سحب  بالعملة  االأع�ساء  البلدان 

خا�سة مببلغ 250 مليار دوالر اأمريكي يف اأغ�سط�ص 2009م. وفقًا لذلك، 

�ص دولة قطر من حقوق ال�سحب اخلا�سة 195.6 مليون على  بلغ �سّ

ازداد  كما  مليون.   263.8 البالغة  ال�سحب  حقوق  من  ح�ستها  اأ�سا�ص 

مليار   0.3 مبقدار  املركزي  قطر  مب�سرف  اخلا�ص  الذهب  احتياWي 

ريال ب�سكل عك�ص جزئيًا ارتفاع اأ�سعار الذهب خالل عام 2009م.

يف نظام �سعر ال�سرف الثابت اأو يف ترتيبات جمل�ص النقد ب�سكل 

ليتمّكن  كافية  االأجنبية  بالعملة  االحتياWيات  تكون  اأن  يجب  ع��ام، 

العملة  اإىل  املعدنّية من حتويلها  والنقود  النقدية  االأوراق  كافة حاملي 

اإىل  االأجنبّية  بالعملة  ن�سبة االحتياWيات  اأي احلفاظ على  االحتياWية 

القاعدة النقدية عند حد اأدنى يبلغ 100 %. كما يبدو التزام م�سرف 

كفاية  موؤ�سرات  خالل  من  جليًا  ال�سرف  �سعر  برب§  املركزي  قطر 

قطري  ريال  مليار   32.4 مبقدار  ارتفعت  التي  الدولية  االحتياWيات 

يف عام 2009م. وعلى الرغم من زيادة النقد امل�سدر، ازدادت ن�سبة 

االحتياWيات الدولية اإىل النقد امل�سدر ب�سكل حاد من 518.0 % عام 

التي  الن�سبة  من  بكثري  اأعلى  اأي  2009م،  عام   %  949،1 اإىل  2008م 

ين�ّص عليها النظام االأ�سا�سي للم�سرف والتي تبلغ 100 % )جدول رقم 

اخلا�سة  النقدية  االلتزامات  جمموع   Èيعت ذلك،  على  عالوة   .)2-4

مب�سرف قطر املركزي، بح�سب القاعدة النقدية، مدعومًا بالكامل من 

قبل االأر�سدة االحتياWّية. وانخف�ست ن�سبة تغطية االحتياWيات كن�سبة 

من القاعدة النقدية انخفا�سًا Wفيفًا من 151.6 % عام 2008م اإىل 

148،7 % عام 2009م ب�سبب الزيادة احلادة يف القاعدة النقدية على 

الرغم من الزيادة يف االحتياWيات لدى م�سرف قطر املركزي. 
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Table (4-2)
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

QR Million

جدول رقم (٤-٢)
مؤشرات كفاية االحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي

مليون ريال

Monetary Base
The functions of the central bank, viz., issuance of 

currency, acting as a banker to the government and banks 
and as the apex body of the financial system entails 
undertaking monetary and prudential policy decisions and 
day-to-day monetary operations which gets reflected in its 
balance sheet. Policy decisions and monetary operations of 
the central bank results in creation of  reserve money (M0) 
– or primary liquidity – representing the total monetary 
liability of the central bank in the economy which forms the 
monetary base of the financial system. In the recent period, 
the monetary base of advanced economies reflected 
divergent patterns in the wake of policies pursued after 
the global financial crisis (Box No. 3).

Item 2005 2006 2007 2008 2009 البيان

QCB’s International Reserves 16,642.7 19,714.8 35,499.9 35,808.1 68,251.8 االحتياWيات الدولية لدى م�سرف قطر املركزي

Currency Issued 3,531.2 5,069.8 5,624.5 6,912.8 7,191.4 النقد امل�سدر

Monetary Base 8,258.2 10,153.8 30,652.4 23,623.4 45,903.3 القاعدة النقدية

Reserves Coverage Ratio of: ن�صبة J¨طية الحتياطيات اإ¤:

Currency Issued (%) 471.3 388.9 631.2 518.0 949.1 النقد امل�سدر )%(

Monetary Base (%) 201.5 194.2 115.8 151.6 148.7 القاعدة النقدية )%(

Box No. (3)
Central Bank Policy Measures – Impact on 
Monetary Base

In response to the global financial crisis of 2008, 
central banks have resorted to both conventional and 
unconventional policy measures. While conventional 
monetary measures are adequate to tide over regular 
fluctuations in the business cycle during normal times, they 
are grossly inadequate in abnormal periods as witnessed 
during the peak of the crisis in  2007-08. In such a situation, 
any additional monetary stimulus would have to come 
through unconventional monetary policy tools. During the 
crisis, these measures were in the form of (i) increasing 
central bank liquidity provision to financial institutions; 
(ii) intervening directly in wider segments of the financial 
market; (iii) purchasing long-term government bonds; and 

القاóYة النقóية 

واأداء  العملة  اإ�سدار  املتمّثلة يف  املركزي  امل�سرف  تتطّلب وظائ∞ 

التي  العليا  الهيÄة  ودور  والبنوك  احلكومة  اإىل  بالن�سبة  امل�سريف  دور 

ت�سرف على النظام املايل اتخاذ القرارات اخلا�سة بال�سيا�سة النقدية 

الذي  االأم��ر  اليومّية،  النقدية  العمليات  اإىل  باالإ�سافة  واالح��رتازي��ة، 

والعمليات  ال�سيا�سة  ق��رارات  وت��وؤدي  العمومية.  امليزانية  على  ينعك�ص 

 (M0) ّيةWالنقدية اخلا�سة بامل�سرف املركزي اإىل خلق النقود االحتيا

للم�سرف  النقدية  االلتزامات  جمموع  “ثل  التي  االأولية  ال�سيولة  اأو 

املايل.  للنظام  النقدية  القاعدة  ي�سكل  ال��ذي  االقت�ساد  يف  املركزي 

باالقت�سادات  اخلا�سة  النقدية  القاعدة  عك�ست  االأخرية،  الفرتة  ويف 

املتقدمة اأمناWًا متباينة يف اأعقاب ال�سيا�سات املّتبعة بعد االأزمة املالية 

العاملية )اإWار رقم 3(.

(3)  ºقQ QاWEا

ا’LEراAاä اÿاUسة بال�سيا�سة النقóية التي Jتgòîا 

ة qيóة النقóYل≈ القاY هاJاÒاأثJ – ف املركزيةQامل�سا

 

جلاأت امل�سارف املركزية عام 2008م اإىل اتخاذ االإجراءات التقليدية 

وغري التقليدية اخلا�سة بال�سيا�سة النقدية ملواجهة االأزمة املالية العاملية 

ففي حني تعتÈ االإجراءات النقدية التقليدية كافية للتغلب على التقلبات 

التي تواجهها الدورة االقت�سادية يف االأوقات العادية، اإال اأنها غري كافية 

املالية  االأزمة  كانت احلال يف ذروة  العادية كما  الفرتات غري  اأبدًا يف 

التي �سهدها العا⁄ يف 2007م-2008م. ففي هذه االأوقات، يتعنّي على 

احلوافز النقدية االإ�سافية اأن تاأتي من خالل اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

اأ�سكال  التدابري  هذه  اتخذت  املذكورة،  االأزمة  التقليدية. فخالل  غري 

باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  لل�سيولة  املركزي  امل�سرف  زيادة  )اأ(  منها  عدة 

املالية؛ )ب( التدخل ب�سكل مبا�سر ووا�سع النطاق يف قطاعات ال�سوق 

دعم  )د(  و  االأج���ل؛  Wويلة  احلكومية  ال�سندات  �سراء  )ج(  املالية؛ 

موؤ�س�سات ددة. وقد اأّدت هذه التدابري اإىل اإحداç تغيريات جوهرية 
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(iv) supporting specific institutions. These measures have 
resulted in substantial changes in the size and composition 
of the balance sheet of central banks as reflected in the 
monetary base. 

In terms of quantification, the growth in the monetary 
base (reserve money) serves as a proxy for central bank 
intervention in the pre- and post-crisis period. While 
the monetary base of pre-crisis period is defined as the 
average stock of reserve money during January-July 2007, 
the post-crisis period is represented by December 2009. By 
this yardstick, the impact of policy measures on the balance 
sheet of select advanced economies differs considerably. 
Large changes are observed for the Bank of England (BoE), 
the US Federal Reserve (Fed) and the Swiss National Bank 
(SNB), with the monetary base increasing by 100% or more. 
Among the three, while the BoE witnessed an expansion 
of around 240%, that of the Fed was nearly 150%. At the 
other end of the spectrum were the Bank of Japan (BoJ) 
and the Bank of Canada (BoC), with an increase of only 
about 20% and the Central Bank of Sweden (Riksbank) 
with hardly any increase. The European Central Bank (ECB) 
was placed in the middle with an increase of about 50%. 

The large variation in the size and composition of 
the monetary base reflect the different policy measures 
implemented during the crisis by various central banks. 
While the increase in the monetary base was initially 
driven by liquidity support to the banking sector, such 
support shrunk over time as financial market conditions 
improved. For the Fed and the BoE, subsequent large 
increases in the monetary base were largely due to the 
substantial asset-purchase programmes. For other central 
banks, the increase was mainly driven by liquidity support 
to the banking sector. 

In case of Qatar, similar calculations reveal that the 
monetary base has grown by more than 330% between 
the pre- and post-crisis period. This increase was, 
however, largely driven by the sharp increase in the QCB’s 
foreign exchange assets reflecting its commitment to the 
exchange rate peg.

Reference: Minegishi M. & B. Cournede (2010): 
“Monetary Policy Responses to the Crisis and Exit 
Strategies”, OECD Economics Department Working Paper 
No. 753, ECO/WKP (2010)9.

النحو  على  املركزية  للم�سارف  العمومية  امليزانية  وتركيبة  حجم  يف 

املبني يف القاعدة النقدية.

اأما من حيث القيا�ص الكمي، فيعتÈ منو القاعدة النقدية )النقود 

ما  مرحلة  يف  املركزي  امل�سرف  لتدّخل  تفوي�ص  مبثابة  االحتياWية( 

قبل االأزمة وما بعدها. ويف حني يتم تعري∞ القاعدة النقدية اخلا�سة 

بفرتة ما قبل االزمة على اأنها متو�س§ زون النقود االحتياWية خالل 

الفرتة املمتدة بني يناير ويوليو 2007م، تتمثل فرتة ما بعد االأزمة ب�سهر 

التاأثريات  تختل∞  املقيا�ص،  هذا  ومبوجب  2009م.  عام  من   Èدي�سم

املرتتبة عن تداب�ري ال�سيا�سة النقدية على امليزانية العمومية اخلا�سة 

باقت�سادات متقدمة ددة اختالفًا كبريًا فقد لوحظت تغيريات كبرية 

بالن�سبة اإىل بنك ا‚لت�را واالحتي�اW��ي الفي�درايل االأم�ريك�ي والبن�ك 

اأو   %  100 بن�سبة  النقدية  ال�ق��اع�دة  زادت  حي�ث  ال�س�وي�س�ري  الوWن�ي 

اإ‚�لرتا  بن��ك  �سه�د  ح�ني  ويف  الثالث�ة،  البن�وك  ه�ذه  بني  وم�ن  اأكث�ر. 

تو�سعًا بلغ نحو 240%، بلغ تو�سع االحتياWي الفيدرايل ما يق�رب 150 %. 

وياأتي عند الطرف االآخر من ال�سل�سلة بنك اليابان وبنك كندا بزيادة 

)ريك�سبنك(  ال�سويدي  املركزي  البنك  �سهد  بينما  فق§   %  20 قدرها 

زيادة ال تذكر. واأتى البنك املركزي االأوروبي يف الو�س§ بزيادة قدرها 

حوايل 50 %.

النقدية تل∞  القاعدة  وتركيبة  الكبري يف حجم  التباين  يعك�ص 

ملواجهة  املختلفة  املركزية  امل�سارف  اتخذتها  التي  ال�سيا�سة  اإجراءات 

االأزمة ففي حني �سّكل �سخ ال�سيولة يف القطاع امل�سريف الدافع االأ�سا�سي 

حت�سن  مع  الوقت  مبرور  الدعم  هذا  تقّل�ص  النقدية،  القاعدة  لزيادة 

وبنك  الفيدرايل  االحتياWي  اإىل  بالن�سبة  اأما  املالية.  ال�سوق  ظروف 

ا‚لرتا، فرتجع الزيادات الكبرية الالحقة يف القاعدة النقدية اإىل حد 

كبري اىل برامè �سراء االأ�سول. وبالن�سبة اإىل البنوك املركزية االأخرى، 

تعزى الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي اإىل �سّخ ال�سيولة يف القطاع امل�سريف.

اأما يف ما يخت�ص بدولة قطر، فت�سري احل�سابات اإىل منو القاعدة 

النقدية بن�سبة تتجاوز 330 % يف فرتة ما قبل االأزمة وما بعدها وتاأتي 

هذه الزيادة اإىل حد كبري نتيجة الزيادة الكبرية يف موجودات م�سرف 

�سعر  برب§  التزامه  يعك�ص  مما  االأجنبّية  بالعمالت  امل��رك��زي  قطر 

ال�سرف.

 (Cournede) ك��ورن��ي��د  وب.  م.   Minegishi مينيجي�سي  امل��رج��ع: 

االأزمة  مواجهة  يف  النقدية  بال�سيا�سة  اخلا�سة  ”االإجراءات  2010م: 

وا�سرتاتيجيات اخلروج منها“، منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية، 

.9)2010(ECO/WKP ،753 ورقة عمل الق�سم االقت�سادي رقم
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During 2009, year-on-year growth of M0 in the Qatari 
economy was negative till May but thereafter turned 
positive and accelerated to 94.3% at the end of the year, 
which was sharply in contrast to the decline of 22.9% 
recorded in 2008 (Figure 4-1 and Table 4-3). During the 
year, the pattern of reserve money growth partly reflected 
the base effect of 2008.

  Item

 الر�صيد ‘ ن¡اية

دي�صمÈ 2009م

Outstanding 
as of end-

December 2009

Ò¨الت

 Change

البيان
قيمة

Value %

2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007

(I) Currency Issued 7,191.4 278.6 1288.3 4.0 22.9 (1) النقد امل�صدر

(II) Total Reserves (a + b) 12,328.8 1,388.0 -10050.9 12.7 -47.9 (Ü +Cا) مايل الحتياطياتL(2) اإ

       a. Required Reserves 11,791.9 1,758.3 4932.0 17.5 96.7 )اأ( االحتياWي االإلزامي

       b. Excess Reserves 536.9 -370.3 -14982.9 -40.8 -94.3 )ب( فائ�ص االأر�سدة االحتياWية

(III) Others 26,383.1 20,613.2 1733.7 357.3 43.0 iرNC(3) ا

M0  [(I)+(II)+(III)] 45,903.3 22,279.8 -7028.9 94.3 -22.9 النق�د الحتياطية [ (1) + (2) + (3)]

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

QR Million  مليون ريال

(M0) على  النقود االحتياWّية  خالل عام 2009م، كان معدل منو 

اأ�سا�ص �سنوي يف االقت�ساد القطري �سلبيًا حتى �سهر مايو غري اأّنه حتول 

يتعار�ص  ب�سكل  ال�سنة  نهاية  اإىل 94.3 % يف  اإيجابيًا وو�سل  بعد ذلك 

اإىل حّد بعيد مع االنخفا�ص الذي بلغ 22.9 % والذي �سّجل عام 2008م 

النقود  من��و  من��§  عك�ص  وق��د   .)3-4 رق��م  وج���دول   1-4 رق��م  )�سكل 

االحتياWّية خالل العام ب�سكل جزئي االأثر االأ�سا�سي لعام 2008م.

جدول رقم (٤-٣)
البنود المكونة للنقود االحتياطية

(1-4) ºقQ سكلT

معó∫ النمو للنقود ا’MتياWية Yل≈ اأ�سا�¢ �سنوي

)
%

(
  
و
م

ن
ال

ل 
د

ع
م

Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in MO
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Among the components of M0, while currency issued 
recorded lower growth of QR 0.3 billion (4.0%) in 2009, 
total reserves increased during the year by QR 1.4 billion 
(12.7%) in contrast to a sharp decline in 2008 (Table 4-3). 
The moderation in currency growth partly reflected lower 
economic activity during the year vis-à-vis 2008. Although 
increase in required reserves was lower at QR 1.8 billion 
(17.5%) in 2009 in the wake of significant moderation in 
deposit growth, total reserves recorded positive growth 
during the year on account of lower drawdown of excess 
reserves of QR (-) 0.4 billion (-40.8%) by banks as compared 
with 2008. Excess reserves, as a proportion of required 
reserves, declined to 4.6% at the end of 2009 from 9.0% 
at the end of 2008. The reduction in excess reserve 
holding by banks during the year is indicative of both the 
exchange rate stability of the Riyal and proactive liquidity 
management by banks. In this regard, it may be mentioned 
that the removal of ceiling on QMR deposits in December 
2008 provided an opportunity to local banks to draw down 
excess reserves and deposit these funds under the QMR. 
As a result, “Others” - reflecting mainly QMR deposits - 
recorded a sharp increase of QR 20.6 billion (357.3%), 
which is indicative of the surplus liquidity in the system. In 
terms of the proportion of various components in M0, while 
currency issued and total reserves had shares of 1.3% and 
6.2%, respectively, in 2009, the dominant influence of 
“Others” in M0 was reflected in its high share of 92.5%.

In terms of the drivers of M0, the increase was solely 
attributed to the large expansion in net foreign assets 
(NFA) of the QCB by QR 31.3 billion (87.5%) as compared 
with a very modest increase of QR 1.0 billion (3.0%) in 2008 
(Figure 4-2 and Table 4-4). 

النقد  �سّجل  فقد  االحتياWية،  النقود  مبكّونات  يتعّلق  ما  يف  اأم��ا 

بلغ 0.3 مليار ريال قطري )4.0%( عام  النمو  انخفا�سًا يف  امل�سدر 

 1.4 مبقدار  ال�سنة  خالل  االحتياWيات  اإجمايل  ارتفع  بينما  2009م 

عام  �سهده  ال��ذي  احل��اد  لالنخفا�ص  خالفًا   )%12.7( ري��ال  مليار 

2008م )جدول رقم 4-3(. وقد عك�ص االعتدال يف منو النقد جزئيًا 

انخفا�ص الن�ساط االقت�سادي خالل العام مقارنة بعام 2008م. وعلى 

اإذ بلغت 1.8  اأقّل  اأتت  الزيادة يف االحتياWي االإلزامي  اأّن  الرغم من 

مليار ريال قطري )17.5 %( عام 2009م يف اأعقاب االعتدال الكبري 

خالل  اإيجابيًا  منوًا  االحتياWيات  جمموع  �سّجل  فقد  الودائع،  منو  يف 

بلغ  االأر�سدة االحتياWّية  ال�سحب من فائ�ص  اإىل انخفا�ص  العام يعود 

)-( 0.4 مليار ريال قطري )-40.8%( من قبل البنوك مقارنة بعام 

ن�سبة من  ي�سّكل  الذي  االحتياWّية  االأر�سدة  فائ�ص  وانخف�ص  2008م. 

�سّجل  اأن  بعد  2009م  عام  نهاية  يف   %  4.6 اإىل  االإلزامي  االحتياWي 

9.0 % يف نهاية عام 2008م. وي�سري انخفا�ص فائ�ص احتياWي البنوك 

لل�سيولة  احرتازية  واإدارة  القطري  الريال  ا�ستقرار  اإىل  العام  خالل 

اإزالة �سق∞ ودائع  اأن  البنوك. وŒدر االإ�سارة يف هذا االإWار  من قبل 

ال�سوق النقدي يف �سهر دي�سمÈ 2008م مّكن البنوك املحلية من �سحب 

اأر�سدتها االحتياWية الفائ�سة وو�سعها �سمن ال�سوق النقدي. ونتيجة 

ودائع  رئي�سي  ب�سكل  تعك�ص  االأخرى“ – التي  ”البنود  �سّجلت  لذلك، 

ريال قطري  مليار  بلغت 20.6  زيادة حادة   - النقدي  ال�سوق  عمليات 

)357.3%(، مما يدل على توافر ال�سيولة الفائ�سة يف النظام. اأما يف 

ما يتعّلق بالن�سب اخلا�سة باملكّونات املختلفة للنقود االحتياWية، ففي 

حني بلغت ح�سة النقد امل�سدر واإجمايل االحتياWيات 1.3% و%6.2 

على التوايل عام 2009م، انعك�ص التاأثري املهيمن ”للبنود االأخرى“ يف 

النقود االحتياWّية يف ح�ستها الكبرية التي بلغت %92.5.

اأما من حيث العوامل املوؤّثرة اخلا�سة بالنقود االحتياWّية، فتعزى 

االأجنبية  املوجودات  �سايف  يف  الكبري  التو�سع  اإىل  فق§  الزيادة  هذه 

مل�سرف قطر املركزي والتي بلغت 31.3 مليار ريال قطري )%87.5( 

قطري )%3.0(  ريال  مليار   1.0 بلغ  الذي  املحدود  باالرتفاع  مقارنة 

والذي �سهده عام 2008م )�سكل رقم 4-2 وجدول رقم 4-4(.
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Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money

In contrast, net domestic assets (NDA) of the QCB 
declined by QR 9.0 billion in 2009, mainly on account of 
a decline in claims on local banks by QR 5.7 billion (Table 
No. 4-4). The decline in claims on local banks indicated the 
surplus liquidity conditions in the system as banks did not 
take recourse to borrowing from the QCB. The dominance 
of the increase in NFA in reserve money expansion is 
an indication of the resolve of the QCB to strengthen its 
international reserves and maintain the stability of the 
exchange rate of the Riyal.

Item

 Èالر�صيد ‘ ن¡اية دي�صم

2009م

Outstanding 
as of end-December 

2009

Ò¨الت

Change
البيان

قيمة

Value %
2009/
2008

2008/
2007

2009/
2008

2008/ 
2007

(I) QCB’s Net Foreign Assets 67,118.2 31,328.5 1042.3 87.5 3.0
 iنبية لدLCدات ال�L�(1) �صا‘ امل

م�صرف قطر املركزي

(II) Net Domestic Assets (a + b + c) -21,214.9 -9,048.6 -8071.3 74.4 197.1 (ê +Ü +Cا) دات املحلية�L�(2) �صا‘ امل

 a. Claims on Government (net) -468.1 547.1 -579.4 -53.9 133.0 اأ. مطالبات على احلكومة )�سايف(

 b. Claims on Local Banks 2,528 -5,687.4 -331.8 -69.2 -3.9 ب. مطالبات على البنوك املحلية

 c. Other items (net) -23,274.8 -3908.3 -7160.1 20.2 58.7 ج. بنود اأخرى )�سايف(

M0  [(I)+(II)] 45,903.3 22,279.8 -7028.9 94.3 -22.9 النق�د الحتياطية [(1) + (2)]

Table (4-4)
Sources of Reserve Money (M0)

QR Million  مليون ريال

يف املقابل، انخف�ص �سايف االأ�سول املحلّية اخلا�سة مب�سرف قطر 

ب�سكل  وذل��ك  2009م،  عام  قطري  ري��ال  مليار   9.0 مبقدار  املركزي 

 5.7 مبقدار  املحلية  البنوك  من  املطلوبات  انخفا�ص  ب�سبب  اأ�سا�سي 

مليار ريال قطري )جدول رقم 4-4(. واأ�سار االنخفا�ص يف املطلوبات 

من البنوك املحلية اإىل ظروف ال�سيولة الفائ�سة يف النظام الأّن البنوك 

الزيادة  وت�سري  امل��رك��زي.  قطر  م�سرف  من  االق��رتا���ص  اإىل  تلجاأ   ⁄

النقود  بتو�ّسع  يخت�ّص  ما  يف  االأجنبّية  امل��وج��ودات  �سايف  يف  الكبرية 

االحتياWّية اإىل عزم امل�سرف على تعزيز احتياWياته الدولية واحلفاظ 

على ا�ستقرار �سعر �سرف الريال.

جدول رقم (٤-٤)
مصادر النقود االحتياطية 

(2-4) ºقQ سكلT

العوامل املوDثرة اÿاUسة بالنقود ا’MتياWية

�سايف املوجودات االجنبية�سايف املوجودات املحلية

ل
يا

ر
ن 

و
ي
مل
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QR Million  مليون ريال

Domestic Liquidity (M2)
Domestic liquidity, as captured by broad money (M2), 

increased by QR 31.1 billion in 2009 vis-à-vis QR 30.3 billion 
in 2008. Growth in domestic liquidity, however, decelerated 
to 16.9% in 2009 from 19.7% in 2008 (Table No. 4-5). The 
lower growth in broad money in 2009 is the result of both 
moderation in economic activity in the wake of the global 
economic slowdown and the lagged impact of monetary 
tightening through increase in reserve requirements during 
2007 and 2008. 

Item

Èالر�صيد ‘ ن¡اية دي�صم 

2009م

Outstanding 
as of end-December 2009

Ò¨الت

Change 

٪ قيمة Valueالبيان

2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007

(i) Money Supply (M1) 53,116.3 2,246.8 10132.8 4.4 24.9 (1) عرVس النقد (م1)

Relative Importance (%) 24.7 7.2 33.5 االأهمية الن�سبية )%(  

(ii) Quasi Money 161,965.5 28,829.9 20136.9 21.7 17.8 (2) �صب¬ النقد

Relative Importance (%) 75.3 92.8 66.5 االأهمية الن�سبية )%(  

Domestic Liquidity (M2) 215,081.8 31,076.7 30269.7 16.9 19.7 ال�صي�لة املحلية (م2)

Table (4-5)
Domestic Liquidity

Broad money stock stood at QR 215.1 billion at the 
end of 2009 vis-à-vis QR 184.0 billion at the end of 2008. 
This growth in M2 also led to an increase in the (M2/GDP) 
ratio from 45.7% at the end of 2008 to 60.1% at the end of 
2009, largely due to the decline in nominal GDP. As a result, 
income velocity of circulation of money declined sharply in 
2009 (Box No. 4).

Box No. (4)
Velocity of Circulation

The growing size of the Qatari economy over the 
past five years has concomitantly resulted in a sharp 
increase in the size of the monetary sector. During the 
period 2004-2009, while nominal GDP has increased at 
a compound annual growth of 25.4%, broad money (M2) 
has increased by 31.2%. The size of economic activity vis-
à-vis the monetary sector of the economy is represented 
by the income velocity of circulation of money - the ratio 
of nominal GDP to money supply (M2). In other words, 

جدول رقم (٤-٥)
 السيولة المحلية

وبلغ ر�سيد عر�ص النقد الوا�سع 215.1 مليار ريال قطري يف نهاية 

عام 2009م مقارنة ب� 184.0 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2008م. 

كما اأّدى هذا النمو يف )م2( اإىل زيادة ن�سبة عر�ص النقد الوا�سع اإىل 

الناجت املحلي االإجمايل من 45.7% يف نهاية عام 2008م اإىل %60.1 

يف نهاية عام 2009م، ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل انخفا�ص الناجت 

ت��داول  �سرعة  انخف�ست  ل��ذل��ك،  نتيجة  اال�سمي.  االإج��م��ايل  املحلي 

املداخيل ب�سكل حاد يف عام 2009م )اإWار رقم 4(.

(4) ºقQ QاWEا

�سرYة التóاو∫

اخلم�ص  ال�سنوات  خ��الل  القطري  االقت�ساد  حجم  تنامي  اأدى 

النقدي  القطاع  حجم  يف  ح��ادة  زي��ادة  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  املا�سية 

فخالل الفرتة املمتدة بني 2004م و2009م ويف حني زاد الناجت املحلي 

االإجمايل اال�سمي وفق منو �سنوي مرّكب بلغ 25.4%، زاد عر�ص النقد 

اإزاء القطاع  )م2( بن�سبة 31.2%. ويتمّثل حجم الن�ساط االقت�سادي 

املحلي  الناجت  ن�سبة   - املداخيل  ت��داول  �سرعة  يف  لالقت�ساد  النقدي 

االإجمايل اال�سمي اإىل عر�ص النقد )م2(. وبعبارة اأخرى، “ثل كمية 

االنتاج التي تنتجها وحدة نقدية واحدة. ويف دولة قطر، تراجعت �سرعة 

(2Ω) ليةëال�سيولة امل

ازدادت ال�سيولة املحلية، كما يعك�سها عر�ص النقد الوا�سع )م2(، 

 30.3 مع  باملقارنة  2009م  عام  يف  قطري  ريال  مليار   31.1 مبقدار 

مليار ريال قطري عام 2008م. غري اأّن النمو يف ال�سيولة املحلية تراجع 

اإىل 16.9% عام 2009م من 19.7 % عام 2008م )جدول رقم 5-4(. 

ويعود انخفا�ص النمو يف عر�ص النقد الوا�سع يف عام 2009م اإىل تراجع 

وتاأثري  العاملي  االقت�سادي  التباWوؤ  اأعقاب  يف  االقت�سادي  الن�ساط 

النقدية من خالل زيادة متطلبات االحتياWي خالل  ال�سيا�سة  ت�سديد 

عامي 2007م و 2008 .
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it represents the amount of output produced by one unit 
of money. In Qatar, the income velocity has gone down 
from 2.09 in 2004 to 1.66 in 2009, notwithstanding sharp 
intermittent fluctuations (Figure). While the period 2005-
07 witnessed a marginal decline in velocity due to large 
expansion in M2, velocity increased sharply to 2.19 in 
2008, largely because of deceleration in growth of M2 in 
the wake of the global financial crisis. Although growth in 
M2 further decelerated in 2009, the decline in velocity was 
on account of decline in nominal GDP in 2009. 

The shifting patterns of velocity can be attributed to 
the fact that Qatar has experienced significant financial 
deepening through financial liberalization measures 
undertaken since the mid-1990s. In this regard, an important 
step was deregulation of interest rates on bank deposit 
and lending. Furthermore, the development of automated 
electronic payment and funds transfer mechanisms have 
also had an impact on the holding of money balances and 
consequently on velocity.

During 2009, growth in M2 was of a flat U shaped 
pattern, partly reflecting the base effect of 2008, with 
positive but decelerating growth in the first three months 
followed by negative growth during April to June. From 
July, growth turned positive and accelerated to double 
digit in November and December (Figure No. 4-3). 

ميكن اأن تعزى اأمناط التحول يف �سرعة التداول اإىل اأن لدولة قطر 

تعميق مايل كبري من خالل االإجراءات اخلا�سة بتخفي∞ القيود املالية 

ّ” اتخاذها منذ منت�س∞ عام 1990م. ويف هذا ال�سدد، يعد  والتي 

اأ�سعار الفائدة على الودائع امل�سرفية واالإقرا�ص خطوة مهمة  حترير 

اآلية الدفع االلكرتوين  يف هذا االإWار. عالوة على ذلك، ترك تطوير 

وحتويل االأموال تاأثريًا كبريًا على االحتفاظ باالأر�سدة النقدية وبالتايل 

على �سرعة التداول.

 U اّتخذ منو عر�ص النقد الوا�سع )م2( خالل عام 2009م �سكل

مما عك�ص ب�سكل جزئي التاأثري االأ�سا�سي لعام 2008م مع التباWوؤ الذي 

�سهده النمو االإيجابي يف االأ�سهر الثالثة االأوىل تاله منو �سلبي خالل 

الفرتة من اأبريل اإىل يونيو.  و�سهد النمو ابتداء من �سهر يوليو حتواًل 

رقم مزدوج يف  اإىل  و�سل  وتريته حتى  وت�سارعت  اأخرى  مرة  اإيجابيًا 

نوفمÈ ودي�سمÈ )�سكل رقم 3-4(.

تداول املداخيل من 2.09 يف عام 2004م اإىل 1.66 يف عام 2009م، 

على الرغم من التقلبات احلادة املتقطعة )ال�سكل(. ويف حني �سهدت 

الفرتة املمتدة من عام 2005م اإىل عام 2007م انخفا�سًا دودًا يف 

حاد  ب�سكل  ال�سرعة  ازدادت  )م2(،  الكبري يف  التو�ّسع  ب�سبب  ال�سرعة 

وو�سلت اإىل 2.19 يف عام 2008م ويعود ذلك اإىل حد كبري اإىل تراجع 

منو عر�ص النقد )م2( يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية. وعلى الرغم 

من تراجع منو عر�ص النقد )م2( عام 2009م، �سّكل انخفا�ص الناجت 

�سرعة  انخفا�ص  وراء  �سببًا  2009م  عام  يف  اال�سمي  االإجمايل  املحلي 

التداول.

الناجت املحلي االجمايل/م2
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Figure No. (4-3)
Year-on-Year Growth in M2

Money Supply (M1)

Narrow money (M1) increased by QR 2.2 billion in 
2009 vis-à-vis QR 10.1 billion in 2008 (Table 4-6). Growth 
in narrow money decelerated sharply to 4.4% in 2009 
from 24.9% in 2008; consequently, the share of M1 in 
M2 declined to 24.7% in 2009 from 27.6% in 2008. The 
stock of M1 stood at QR 53.1 billion at the end of 2009 
vis-à-vis QR 50.9 billion at the end of 2008. This stock of 
M1 represented 27.6% of non-oil non-gas GDP of 2009 as 
compared with 27.1% in 2008. As a result, this has led to 
a marginal decline in M1 velocity of circulation, relative to 
the non-hydrocarbon sector GDP, from 3.69 in 2008 to 3.62 
in 2009.

Item

Èالر�صيد ‘ ن¡اية دي�صم 

2009م

Outstanding as of 
end-December 2009

Ò¨الت

  Change  

قيمة Valueالبيان ٪

2009 / 2008 2008 / 2007 2009 / 2008 2008 / 2007

(i) Currency in Circulation 5,653.0 284.8 881.0 5.3 19.6 (1) النقد ‘ التداو∫

Relative Importance (%) 10.6 12.7 8.7 االأهمية الن�سبية )%(  

(ii) Demand Deposits 47,463.3 1,962.0 9251.8 4.3 25.5 (2) ودائ™ –â الطلب

Relative Importance (%) 89.4 87.3 91.3 االأهمية الن�سبية )%(  

Money Supply (M1)  53,116.3 2,246.8 10132.8 4.4 24.9 عرVس النقد (م1)

Table (4-6)
Components of Money Supply (M1)

QR Million  مليون ريال

(1Ω) óالنق ¢VرY

ال�سيق )م1( مبقدار 2.2 مليار ريال قطري  النقد  ارتفع عر�ص 

عام 2009م مقارنة ب� 10.1 مليار ريال قطري عام 2008م )ج�دول رقم 

اإل�ى %4.4  النقد ال�سي�ّق ب�س�كل ح�اد  ت�راج�ع من�و ع�ر�ص  4-6(. كما 

انخف��س��ت  وبالت�ايل،  ع�ام 2008م،  % يف  م�ن 24.9  ع�ام 2009م  يف 

ح�سة عر�ص النقد )م1( يف عر�ص النقد )م2( اإىل 24.7% يف ع�ام 

2009م م�ن 27.6%  يف ع�ام 2008م. وب�ل�غ ع�ر�ص النق�د )م1( 53.1 

ملي�ار ري�ال قط��ري يف نهاية عام 2009م باملقارنة مع 50.9 مليار ريال 

قطري يف نهاية عام 2008م. وقد مّثل عر�ص النقد )م1( 27.6 % من 

الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي عام 2009م باملقارنة مع 27.1 % 

يف عام 2008م. وقد اأّدى ذلك اإىل انخفا�ص دود يف �سرعة تداول 

عر�ص النقد )م1( ن�سبة اإىل الناجت املحلي االإجمايل اخلا�ص بالقطاع 

غري النفطي من 3.69 يف عام 2008م اإىل 3.62 عام 2009م.

جدول رقم (٤-٦)
عرض النقد (م١)

(3-4) ºقQ سكلT

معó∫ ‰و Y 2Ωل≈ اأ�سا�¢ �سنوي
)

%
(

  
و
م

ن
ال

ل 
د

ع
م
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The lower growth of M1 in 2009 was on account of 
deceleration in growth of both currency in circulation 
and demand deposits as compared with 2008 (Table 4-6). 
Currency in circulation increased by QR 0.3 billion (5.3%) 
which was much lower than QR 0.9 billion (19.6%) in 2008. 
Similarly, demand deposits increased by QR 2.0 billion 
(4.3%) in 2009 as compared with the much higher increase 
of QR 9.3 billion (25.5%) in 2008. The lower growth in 
demand deposits is indicative of subdued industrial 
activity in 2009. The share of currency in circulation in M1, 
however, remained unchanged in 2009 from that of 2008 
at 10.6%.

Quasi Money 
Growth in quasi money continued at an accelerated 

pace, increasing by QR 28.8 billion (21.7%) during 2009 as 
compared to QR 20.1 billion (17.8%) 2008 (Table No. 4-7). 
The higher growth in quasi money was primarily caused 
by the sharp increase in Riyal denominated time deposits 
although deposits in foreign currency recorded a large 
decline. 

Item

Èالر�صيد ‘ ن¡اية دي�صم 

2009م

Outstanding as of 
end-December 2009

Ò¨الت

  Change  

قيمة Valueالبيان ٪
2009 / 
2008

2008 / 
2007

2009 / 
2008

2008 / 
2007

(i) QR Time Deposits 133,192.6 47,516.4 21327.2 55.5 33.1 (1) ال�دائ™ لπLC بالريا∫ القطري

Relative Importance (%) 82.2 164.8 105.9 االأهمية الن�سبية )%(  

(ii) Foreign Currency Deposits 28,772.9 -18,686.5 -1190.3 -39.4 -2.4 (2) ال�دائ™ بالعمالت الLCنبية

Relative Importance (%) 17.8 -64.8 -5.9 االأهمية الن�سبية )%(  

Quasi Money 161,965.5 28,829.9 20136.9 21.7 17.8 �صب¬ النقد

Table (4-7)
Composition of Quasi Money 

QR Million  مليون ريال

Among the components, while time deposits increased 
by QR 47.5 billion (55.5%) in 2009 vis-à-vis QR 21.3 billion 
(33.1%) in 2008, foreign currency deposits recorded a 
large decline of QR 18.7 billion (-39.4%) as compared with 
a much lower decline of QR 1.2 billion (-2.4%) during the 
same period (Table 4-7). The higher growth in time deposits 
is attributed to the higher interest rate offered by banks 
on Riyal denominated deposits vis-à-vis foreign currency 
deposits. Consequently, the share of time deposits in quasi 
money (TD/QM) increased to 82.2% in 2009 from 64.4% 
in 2008 while that of foreign currency deposits (FCD/QM) 

ويرجع انخفا�ص منو عر�ص النقد )م1( عام 2009م اإىل انخفا�ص 

منو النقد املتداول والودائع حتت الطلب مقارنة بعام 2008م )جدول 

4-6(. فقد ارتفع النقد املتداول مبقدار 0.3 مليار ريال قطري )5.3 

ري��ال قطري )19.6%( يف عام  مليار  بكثري من 0.9  اأق��ل  وذل��ك   )%

2008م. كما اأّن الودائع حتت الطلب ارتفع�ت مبق�دار 2.0 ملي�ار ري�ال 

قط�ري )4.3%( يف ع�ام 2009م باملق�ارنة مع الزي�ادة االأعل�ى اإل�ى ح�د 

كبي�ر والت�ي بلغت 9.3 مليار ريال قطري )25.5 %( عام 2008م. ويدّل 

انخفا�ص النمو يف الودائع حتت الطلب على تراجع الن�ساط ال�سناعي 

ة النقد املتداول يف )م1( ظّلت دون تغيري يف  عام 2009م. غري اأّن ح�سّ

عام 2009م مقارنة بعام 2008م حيث بلغت 10.6 %.

óالنق ¬ÑسT

النقد بوترية مت�سارعة بزيادة بلغت 28.8 مليار  ا�ستمّر منو �سبه 

ريال قطري )21.7 %( خالل عام 2009م مقارنة ب� 20.1 مليار ريال 

االرتفاع  ويعود   .)7-4 رقم  )ج��دول  2008م  عام   )%  17.8( قطري 

الودائع  يف  احل��ادة  الزيادة  اإىل  االأّول  املقام  يف  النقد  �سبه  يف  االأعلى 

الأجل بالريال القطري على الرغم من ت�سجيل الودائع بالعملة االأجنبية 

انخفا�سًا كبريًا.

جدول رقم (٤-٧)
شبه النقد

اأّما يف ما يتعّلق باملكّونات، ففي حني ارتفعت الودائع الأجل مبقدار 

47.5 مليار ريال قطري )55.5 %( يف عام 2009م باملقارنة مع 21.3 

مليار ريال قطري )33.1 %( يف عام 2008م، �سّجلت الودائع بالعمالت 

 39.4-( قطري  ري��ال  مليار   18.7 بلغ  ك��ب��ريًا  انخفا�سًا  االأجنبية 

قطري  ري��ال  مليار   1.2 بلغ  ال��ذي  االأق��ل  االنخفا�ص  مع  مقارنة   )%

)-2.4%( خالل نف�ص الفرتة )جدول 4-7(. ويعود ارتفاع معّدل النمو 

على  البنوك  تقدمها  التي  الفائدة  معدل  ارتفاع  اإىل  الأجل  الودائع  يف 

الودائع بالعمالت االأجنبية. وبالتايل،  بالريال القطري مقابل  الودائع 

ارتفعت ح�سة الودائع الأجل يف �سبه النقد اإىل 82.2 % يف عام 2009م 

من 64.4 % يف عام 2008م يف حني انخف�ست ح�سة الودائع بالعملة 



77 Thirty Third Annual Report 2009التقرير السنوي الثالث والثالثون ٢٠٠٩

Banking Systemالجهاز  المصرفي

declined sharply from 35.6% in 2008 to 17.8% in 2009. 
Together, these contrasting patterns of growth in time 
and foreign currency deposits resulted in a further decline 
in the “dollarization ratio” – the ratio of foreign currency 
deposits in broad money (FCD/M2) – from 25.8% in 2008 
to 13.4% in 2009 reflecting greater confidence of the public 
on the Qatari Riyal vis-à-vis foreign currencies (Figure 4-4).

Figure No. (4-4)
Composition of Quasi Money and 
Dollarization Ratio

Factors Affecting Domestic Liquidity
Among the drivers of M2, while net foreign assets (NFA) 

declined, net domestic assets (NDA) increased in 2009. As 
in 2008, NFA played a contractionary role, declining by QR 
1.7 billion (-3.5%) as compared to the much higher decline 
of QR 12.6 billion (-20.5%) in 2008 (Table No. 4-8). In terms 
of composition of NFA, while QCB’s acquisition of foreign 
assets increased by QR 31.3 billion (87.5%) in 2009; that 
of banks declined sharply by QR 33.0 billion (-252.6%). 
The decline in banks’ foreign assets was due to higher 
foreign liabilities raised by banks from global markets in 
order to take advantage of low international interest rates. 
Also, with fears of exchange risk exposures on account 
of possible revaluation of the Qatari Riyal against the US 
dollar being assuaged by the QCB’s continued commitment 
to the exchange rate peg, banks reduced their foreign 
currency holdings. 

االأجنبية انخفا�سًا حادًا من 35.6 % يف عام 2008م اإىل 17.8 % يف 

عام 2009م. واأّدت هذه االأمناط املتباينة يف النمو واخلا�سة بالودائع 

بالعمالت  الودائع  ن�سبة  اإىل هبوط  االأجنبّية  بالعمالت  والودائع  الأجل 

االأجنبية يف عر�ص النقد الوا�سع من 25.8 % يف عام 2008م اإىل 13.4 

% عام 2009م مما يعك�ص زيادة ثقة اجلمهور بالريال القطري مقابل 

العمالت االأجنبّية )�سكل 4-4(.

ة qليëل≈ ال�سيولة املY رة qثDالعوامل املو

من بني العوامل املوؤّثرة على عر�ص النقد الوا�سع )م2(، �سهد �سايف 

املوجودات االأجنبية انخفا�سًا بينما ارتفع �سايف املوجودات املحلّية عام 

اإذ  االأجنبّية  املوجودات  �سايف  تقّل�ص  2008م،  عام  يف  وكما  2009م. 

انخف�ص 1.7 مليار ريال )-3.5%( مقارنة بانخفا�ص اأعلى بكثري بلغ 

12.6 مليار ريال قطري )-20.5%( عام 2008م )جدول رقم 8-4(. 

�سهدت  فقد  االأجنبّية،  املوجودات  �سايف  مبكّونات  يخت�ّص  ما  يف  اأما 

املوجودات االأجنبية اخلا�سة مب�سرف قطر املركزي ارتفاعًا بلغ 31.3 

مليار ريال قطري )87.5%( عام 2009م بينما انخف�ست املوجودات 

االأجنبية اخلا�سة بالبنوك انخفا�سًا حادًا بلغ 33.0 مليار ريال قطري 

بالبنوك  اخلا�سة  االأجنبية  املوجودات  انخفا�ص  ويعود   .)%252.6-(

اأ�سعار  تراجع  من  لال�ستفادة  للبنوك  االأجنبية  املطلوبات  زي��ادة  اإىل 

اأ�سعار  ملخاWر  التعر�ص  ��اوف  اأّن  كما  العاملية؛  باالأ�سواق  الفائدة 

ال�سرف الناŒة عن احتمال رفع قيمة الريال القطري مقابل الدوالر 

التزامه   Èع بتهدئتها  املركزي  قطر  م�سرف  ق��ام  والتي  االأمريكي 

اإىل  البنوك  دفعت  االأمريكي  بالدوالر  القطري  الريال  رب§  با�ستمرار 

التقلي�ص من االأر�سدة النقدّية بالعملة االأجنبية.

(4-4) ºقQ سكلT

TسÑ¬ النقó وf�سÑة الóولرة

ودائع الأجل/ �سبه النقد ودائع بعمالت اأجنبية/ �سبه النقد ودائع بعمالت اأجنبية/ م2
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In terms of the composition of NDA, net claims on 
Government increased by QR 49.1 billion in 2009 as against 
a small decline of QR 2.1 billion in 2008. Domestic claims 
recorded a moderate increase of QR 4.5 billion (2.0%) in 
2009 as compared with the much greater increase of QR 
72.0 billion (48.7%) in 2008 (Table 4-8).  The increase in 
domestic claims was solely on account of an increase in 
domestic credit by QR 9.6 billion (4.6%) in 2009 which was 
much lower than the increase of QR 70.4 billion (51.3%) 
in 2008 (Figure No. 4-5). The lower increase in domestic 
credit was mainly due to lower credit off-take from banks 
which increased by 11.5% in 2009 as compared to the very 
high growth of 51.1% in 2008.

Item

 الر�صيد ‘ ن¡اية

دي�صمÈ 2009م

Outstanding 
as of end-

December 2009

 Ò¨الت

  Change 

قيمة Valueالبيان ٪
2009 / 
2008

2008 / 
2007

2009 / 
2008

2008 / 
2007

(I) Net Foreign Assets (a + b) 47153.0 -1,716.0 -12,574.5 -3.5 -20.5 (Ι) �صا‘ امل�L�دات الLCنبية

       a. QCB 67118.2 31,328.5 1,042.3 87.5 3.0 )اأ( م�سرف قطر املركزي

       b. Commercial Banks -19965.2 -33,044.5 -13,616.8 -252.6 -51.0 )ب( البنوك التجارية

(II) Net Domestic Assets
[(i) + (ii) + (iii)] 167928.8 32792.7 42844.2 24.3 46.4

(ΙΙ) �صا‘ امل�L�دات املحلية 

[ (3)  +  (2)  +  (1) ]
(i) Net Claims on Government 

(a - b) 46858.6 49,118.0 -2,052.7 -2173.9 993.1
(1) �صا‘ املطالبات عل≈ ا◊ك�مة 

(Ü-Cا)        

       a.  Claims 62738.2 44,569.0 4,347.2 245.3 31.5 اأ. املطالبات

       b. Deposits 15879.6 -4,549.0 6,399.9 -22.3 45.6 ب. الودائع

(ii) Domestic Claims (a + b) 224304.7 4,481.8 71,983.4 2.0 48.7 (Ü + Cا) (2) املطالبات املحلية

       a. Credit 217193.5 9,592.1 70,423.2 4.6 51.3 اأ. ائتمان

       b. Financial Securities 7111.2 -5,110.3 1,560.2 -41.8 14.6 ب. اأوراق مالية

(iii) Other items (net) -103234.5 -20,807.1 -27,086.5 25.2 48.9 (3) بن�د اNCرi (�صا‘)

M2  [(I)+(II)] 215081.8 31076.7 30269.7 16.9 19.7 [ (Ι Ι) + (Ι) ] (2م) س النقدVعر

Table (4-8)
Factors Affecting Domestic Liquidity

QR Million  مليون ريال

جدول رقم (٤-٨)
العوامل المؤثرة على السيولة المحلية

ازداد  فقد  املحلّية،  املوجودات  �سايف  مبكّونات  يخت�ّص  ما  يف  اأّما 

عام  قطري  ريال  مليار   49.1 احلكومة مبقدار  على  املطالبات  �سايف 

2009م مقارنة باالنخفا�ص املتوا�سع الذي بلغ 2.1 مليار عام 2008م. 

ريال  مليار   4.5 بلغ  ب�سيطًا  ارتفاعًا  املحلية  املطالبات  ارتفعت  كما 

قطري )2.0%( عام 2009م مقارنة باالرتفاع االأعلى الذي �سّجل عام 

2008م والذي بلغ 72.0 مليار ريال قطري )48.7%( )جدول 8-4( 

املحلي  االئتمان  يف  الزيادة  اإىل  املحلّية  املطالبات  يف  الزيادة  وتعود   .

مبقدار 9.6 مليار ريال قطري )4.6 %( يف عام 2009م والذي كان 

اأقل بكثري من الزيادة التي بلغت 70.4 مليار ريال قطري )51.3 %( 

يف عام 2008م )�سكل رقم 4-5(. ويعود انخفا�ص الزيادة يف االئتمان 

املحلي اأ�سا�سًا اإىل انخفا�ص الت�سهيالت االئتمانية من قبل البنوك التي 

ارتفعت بن�سبة 11.5 % يف عام 2009م مقارنة بالنمو املرتفع الذي بلغ 

51.1 % يف عام 2008م.
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Figure No. (4-5)
Composition of NDA

QR Million  مليون ريال

Data on components and factors affecting money 
supply from 2005-09 are presented in Table (4-9).

Item 2005 2006 2007 2008 2009 بيان ال

Currency in Circulation 2,865.6 3,958.9 4,487.2 5,368.2 5,653.0 النقد يف التداول

Demand Deposits 22,791.2 29,533.3 36,249.5 45,501.3 47,463.3 ودائع حتت الطلب

Money Supply (M1) 25,656.8 33,492.2 40,736.7 50,869.5 53,116.3 عرVس النقد (م1)

QR Time Deposits 28,408.8 39,621.9 64,349.0 85,676.2 133,192.6 الودائع الأجل بالريال القطري

Foreign Currency Deposits 24,835.6 37,059.0 48,649.7 47,459.4 28,772.9 الودائع بالعمالت االأجنبية

Quasi Money (M2 - M1) 53,244.4 76,680.9 112,998.7 133,135.6 161,965.5 �صب¬ النقد (م2 – م1)

Money Supply (M2) 78,901.2 110,173.1 153,735.4 184,005.1 215,081.8 عرVس النقد (م2)

Changes in:      :‘ Ò¨الت

Currency in Circulation 271.6 1,093.3 528.3 881.0 284.8 النقد يف التداول

Demand Deposits 9,012.2 6,742.1 6,716.2 9,251.8 1,962.0 ودائع حتت الطلب

Money Supply (M1) 9,283.8 7,835.4 7,244.5 10,132.8 2,246.8 عر�ص النقد )م1(

QR Time Deposits 5,587.3 11,213.1 24,727.1 21,327.2 47,516.4 الودائع الأجل بالريال القطري

Foreign Currency Deposits 8,799.3 12,223.4 11,590.7 -1,190.3 -18,686.5 الودائع بالعمالت االأجنبية

Money Supply (M2) 23,670.4 31,271.9 43,562.3 30,269.7 31,076.7 عر�ص النقد )م2(

Changes in Factors Affecting (M2): الت¨Ò ‘ الع�امπ امل�ؤKرة عل≈ عرVس النقد (م2):     

Net Foreign Assets 16,008.2 13,430.2 193.0 -12,574.5 -1,716.0 �سايف املوجودات االأجنبية

Claims on Government (Net) -2,907.0 -4,537.0 -3,934.3 -2,052.7 49,118.0 مطالبات على احلكومة )�سايف(

Domestic Claims 22,908.5 27,907.3 58,853.7 71,983.4 4,481.8 املطالبات املحلية

Other Items (Net) -12,339.3 -5,528.6 -11,550.1 -27,086.5 -20,807.1 بنود اأخرى )�سايف(

Table (4-9)
Money Supply: Main Components and Affecting 
Factors

ترد البيانات اخلا�سة باملكونات والعوامل املوؤّثرة على عر�ص النقد 

من عام 2005 اإىل عام 2009م يف اجلدول رقم )9-4(.

جدول رقم (٤-٩)
عرض النقد: مكوناته الرئيسية والعوامل المؤثرة عليه

(5-4) ºقQ سكلT

Uسا‘ املوLوداä املëلية

�سايف املطالبات على احلكومة اأوراق مالية اإئتماناآخرى

ل
يا

ر
ن 

و
ي
مل

20082009
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Money Multiplier 

Broad money multiplier (M2/M0) declined from 9.55 
in 2005 to 4.69 in 2009 notwithstanding sudden spikes 
of 10.85 in 2006 and 7.79 in 2008 (Figure No. 4-6). The 
decline in the money multiplier was largely attributed 
to an increase in the reserve-deposit (R/D) ratio; both 
on account of higher deposit base and periodic hikes in 
reserve requirement ratio by the QCB, particularly the 2 
percentage point increase from 2.75% to 4.75% during 
2007 and 2008. The increase in the reserve-deposit 
ratio dominated the decline in the currency-deposit (C/D) 
ratio which, otherwise, would have increased the money 
multiplier. Thus, although reserve requirements have been 
traditionally used as a prudential measure, it had a strong 
monetary policy impact in the Qatari economy during this 
period.

Figure No. (4-6)
Broad Money Multiplier

Monetary & Banking Policy Developments
In terms of monetary policy, Qatar Central Bank 

continued to achieve its main objective of maintaining the 
exchange rate peg while achieving monetary and financial 
stability, especially in a period of uncertainty about global 
economic recovery and nervous sentiments prevailing 
in global financial markets. In 2009, QCB succeeded in 
managing the interest rates independently without being 
constrained by the currency peg. For effective liquidity 
management, QCB allowed the banks operating in Qatar 
to place deposits under the QMR without specifying any 

∞ النقود pYم†سا

 9.55 من  )م2/م0(  الوا�سع  النقد  عر�ص   ∞ pم�ساع انخف�ص 

 Åاملفاج االرتفاع  الرغم من  اإىل 4،69 عام 2009م على  عام 2005م 

الذي بلغ 10.85 عام 2006م و7.79 عام 2008م )�سكل رقم 6-4(. 

ن�سبة  ارتفاع  اإىل  كبري  حد  اإىل  النقد   ∞ pم�ساع يف  االنخفا�ص  ويعود 

االحتياWي اإىل الودائع وكالهما يرجع الرتفاع قاعدة الودائع واالرتفاع 

الدوري يف ن�سبة االحتياWي االإلزامي من قبل م�سرف قطر املركزي، 

اإىل 4.75% خالل عامي  مÄويتني من %2.75  نقطتني  زيادة  وال�سّيما 

2007م و 2008م. وقد �سيطر ارتفاع ن�سبة االحتياWي اإىل الودائع على 

زيادة  اإىل  �ستوؤدي  كانت  التي  الودائع  اإىل  النقد  ن�سبة  يف  االنخفا�ص 

ن�سبة االحتياWي كانت ت�ستخدم  النقد. وعلى الرغم من ان   ∞ pم�ساع

عادة كاأحد اإجراءات احليطة املالية، اإال اأنه كان لها تاأثريًا قويًا خا�سًا 

بال�سيا�سة النقدية على االقت�ساد القطري خالل هذه الفرتة.

ة: qة وامل�سرفي qيóال�سيا�سة النق äاQ qطوJ

يف  املركزي  قطر  م�سرف  ا�ستمّر  النقدّية،  ال�سيا�سة  �سعيد  على 

حتقيق اأهدافه الرئي�سّية املتمّثلة يف املحافظة على �سعر �سرف الريال 

القطري وحتقيق اال�ستقرار النقدي واملايل وال�سيما يف الفرتة التي �ساد 

العاملي وم�ساعر  ب�ساأن االنتعا�ص االقت�سادي  اليقني  ال�سك وعدم  فيها 

القلق واخلوف ال�سائدة يف االأ�سواق املالية العاملية. وقد ‚ح امل�سرف 

عن  ا�ستقالاًل  اأكرث  ب�سكل  الفائدة  اأ�سعار  اإدارة  يف  2009م  عام  خالل 

اآلّية  االإيداع من خالل  بالدولة  العاملة  للبنوك  �سمح  الرب§ كما  عملة 

بهدف  وذلك  لالإيداعات  �سق∞  حتديد  دون  القطري  النقدي  ال�سوق 

ب�سكل كبري يف  التدابري  ب�سكل فّعال. وقد �ساهمت هذه  ال�سيولة  اإدارة 

(6-4) ºقQ سكلT

م†ساY ∞YرV¢ النقó الوا�س™

ن�سبة النقد / الودائع )ي�سار( ن�سبة االحتياWي / الودائع )ي�سار( )ميني( م2/م.
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ceiling. These measures have considerably contributed 
to limit liquidity-related problems in the banking system 
in Qatar. Moreover, QCB took a number of initiatives in 
cooperation with the Government in order to strengthen 
the banking system in Qatar, which may be summarized 
as follows:

• In late 2008, and in coordination with Qatar 
Investment Authority (QIA), it was decided that the 
authorities would contribute to augment the capital of 
Qatari banks listed on Qatar Exchange (except QNB) 
by 10-20% in order to strengthen their capabilities and 
ensure greater participation of banks in financing major 
development projects.  This measure was also a reflection 
of the Government’s confidence in banks’ financial 
conditions. At the beginning of 2009, QIA purchased 5% of 
capital for all national banks, with the exception of QNB, 
amounting to around QR 2.5 billion.

• In March 2009, the Government purchased the 
domestic investment portfolios in Qatar Exchange, i.e. 
the portfolios that the national banks wanted to sell.  The 
total value of the investment portfolio that was purchased 
amounted to QR 6.5 billion.

• In June 2009, the Government implemented a Loans 
Purchase Program which enabled it to purchase loans and 
real estate investments that national banks wished to sell.  
With an objective of supporting the real estate sector, 
total purchase amounted to QR 14.4 billion.

• In December 2009, QIA subscribed to another 5% 
of the share capital of several domestic banks amounting 
to around QR 2.7 billion, in a way that increased the total 
support of the national banks capital to 10%. As stated 
above, this procedure has encompassed all Qatari banks 
with the exception of Qatar National Bank. Thus, total 
official intervention in the banking sector was placed at 
7.3% of nominal GDP during 2009.

The concerted actions of the QCB and the Government 
resulted in large liquidity injections which assuaged market 
concerns about the fragility of the banking system and 
restored confidence in the financial system. As a result, 
financial markets stabilized with the return of normalcy 
in money, foreign exchange and stock markets. Moreover, 
the impact of the crisis on various business sectors in 
the country and on the securities market in general were 
monitored and appropriate decisions were taken when 
necessary so as to mitigate the adverse impact of the 
global crisis.

امل�سريف  اجلهاز  تواجه  التي  بال�سيولة  اخلا�سة  امل�سكالت  من  احلّد 

املبادرات  من  ع��ددًا  امل�سرف  اّتخذ  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة  القطري. 

الرئي�سّية بالتعاون مع احلكومة لدعم وتعزيز اجلهاز امل�سريف وميكن 

تلخي�ص هذه املبادرات يف ما يلي:

قطر  ج��ه��از  م��ع  بالتن�سيق  ت��ق��ّرر  2008م،  ع��ام  اأواخ����ر  يف   •
البنوك  اأم��وال  روؤو���ص  دعم  يف  بامل�ساهمة  اجلهاز  يقوم  اأن  لال�ستثمار 

القطرّية املدرجة يف بور�سة قطر )با�ستثناء بنك قطر الوWني( بن�سبة 

على  الوWنّية  البنوك  قدرة  تعزيز  بهدف  وذلك   %20-10 بني   ìترتاو

“ويل م�سروعات التنمية ب�سكل اأو�سع وتاأكيد ثقة احلكومة يف االأو�ساع 

املالّية للبنوك. كما قام جهاز قطر لال�ستثمار، يف بداية عام 2009م، 

بزيادة روؤو�ص اأموال البنوك القطرّية با�ستثناء بنك قطر الوWني وذلك 

بن�سبة 5% اأي بحوايل 2.5 مليار ريال قطري.

 ßاف ب�سراء  2009م  مار�ص  �سهر  خ��الل  احلكومة  قامت   •
اال�ستثمارات املحلّية يف بور�سة قطر، وهي املحافß التي ترغب البنوك 

الوWنّية ببيعها، حيث بلغ اإجمايل قيمة اال�ستثمارات املباعة 6.5 مليار 

ريال.

يونيو 2009م بتنفيذ برنامè خا�ص  �سهر  خالل  احلكومة  • قامت 
الوWنّية  البنوك  ترغب  التي  العقارية  واال�ستثمارات  القرو�ص  ب�سراء 

قيمة  اإجمايل  بلغ  وقد  العقاري؛  التمويل  دعم  بهدف  وذلك  بيعها  يف 

الÈنامè نحو 14.4 مليار ريال.

لال�ستثمار خالل �سهر دي�سمÈ 2009م بزيادة  قطر  جهاز  • قام 
روؤو�ص اأموال عدد من البنوك القطرّية بن�سبة 5% اإ�سافّية وذلك مببلغ 

البنوك  اأم��وال  روؤو���ص  دعم  اإجمايل  لي�سل  تقريبًا،  ري��ال  مليار   2.7

القطرّية اإىل 10%. وقد �سمل هذا االإجراء كما �سبق االإ�سارة اإليه جميع 

اإجمايل  بلغ  وبالتايل  الوWني.  قطر  بنك  با�ستثناء  القطرّية  البنوك 

التدخل الر�سمي يف القطاع امل�سريف 7.3 % من الناجت املحلي االإجمايل 

اال�سمي خالل عام 2009م.

وقد اأدى ت�سافر اجلهود واالإجراءات التي اتخذها كل من م�سرف 

قطر املركزي واحلكومة اإىل �سخ معدالت عالية من ال�سيولة �ساعدت 

واأعادت  امل�سريف  النظام  �سع∞  حول  ال�سوق  يف  املخاوف  تهدئة  على 

الثقة يف النظام املايل. نتيجة لذلك، ا�ستقرت االأ�سواق املالية مع عودة 

عالوة  املالية.  واالأوراق  وال�سرف  النقد  اأ�سواق  اإىل  الطبيعية  احلياة 

على ذلك، ” ر�سد تاأثري االأزمة على تل∞ قطاعات االأعمال و�سوق 

ال�سرورة  عند  املنا�سبة  القرارات  واتخذت  عام  ب�سكل  املالية  االأوراق 

للتخفي∞ من اآثار االأزمة العاملية.
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In addition, the QCB continued to endeavor tirelessly 
in its efforts to enhance the resilience of the banking and 
financial system in the State of Qatar and maintain systemic 
stability by taking precautionary and supervisory measures 
relating to banks in 2009 in line with international best 
practices. The key measures are listed below:

 In order to enhance the safety of the ATM operations, 
QCB instructed all banks operating in the State of Qatar 
(issuing or accepting ATM cards), at the end of 2009, to 
discard magnetic-stripe cards transactions and accept chip 
card transactions only, in compliance with the EMV (Euro 
Mastercard Visa) standards.

 In order to reduce the credit risks in the consumption 
sector, at the end of March, the QCB sought the opinion of 
various banks regarding the amendment and restructuring 
of the consumption credit instructions vis-a-vis salary 
accounts.

 Since the QCB attaches paramount importance 
to transparency of information, it instructed all banks, 
in March, to request their auditors to carry out a 
comprehensive review of the off-balance sheet items in 
banks’ balance sheet and provide the QCB directly with the 
results of the review.

 In mid-April, QCB instructed all banks to list the “other 
debit items” under the credit facilities and not under the 
“other assets” in order to urge banks to abide by the credit 
supervisory ratio.

 In May, QCB amended its instructions pertaining to 
the capital adequacy ratio, in accordance with Basel II and 
granted the banks a grace period until the end of 2009 
to adjust their positions in an attempt to update the QCB 
instructions and supervisory ratios in line with the latest 
international standards.

 During the same month, the QCB issued instructions 
to amend the methods of classification and evaluation of 
the banks’ financial investments granting them the right 
to classify any new investments, in accordance with the 
financial investments classification categories specified by 
the International Standard No. (39) and its amendments. 
This was done with a view to organize the banks’ financial 
investments and facilitate such dealings.

متانة  لزيادة  احلثيثة  جهوده  امل�سرف  وا�سل  اأخ��رى،  ناحية  من 

ومنعة اجلهاز امل�سريف واملايل يف دولة قطر واحلفاظ على ا�ستقراره، 

وذلك من خالل اتخاذ اإجراءات احرتازّية ورقابّية على البنوك العاملة 

يف الدولة عام 2009م مبا يتما�سى مع املعايري الدولّية. ويف ما يلي اأهّم 

تلك االإجراءات والتدابري:

 يف نهاية �سهر فÈاير 2009، وحر�سًا من امل�سرف املركزي على 

زيادة هام�ص االأمان اخلا�ص بعمليات ال�سرف االآيل، اأ�سدر امل�سرف 

تعليماته اإىل جميع البنوك العاملة يف الدولة )�سواء كم�سدرة لبطاقات 

ذات  البطاقات  عملّيات  قبول  باإيقاف  لها(  كقابلة  اأو  االآيل  ال�سرف 

عملّيات  على  فق§  واملوافقة  املمغن§  ال�سري§  من  املقروءة  املعلومات 

.EMV البطاقات الذكّية واملتوافقة مع معايري

القطاع  ائ��ت��م��ان  ��اW��ر  ولتقليل  م���ار����ص،  �سهر  ن��ه��اي��ة  يف   

اال�ستهالكي، ا�ستطلع امل�سرف املركزي راأي البنوك يف تعديل واإعادة 

هيكلة تعليمات التمويل اال�ستهالكي مقابل الراتب.

�سفافية  على  املركزي  امل�سرف  من  وحر�سًا  الفرتة،  ذات  يف   

احل�سابات  مراقبي  بتكلي∞  البنوك  جميع  امل�سرف  األ��زم  املعلومات، 

لديها باإجراء تدقيق �سامل على البنود خارج امليزانّية وموافاة امل�سرف 

املركزي بنتائè التدقيق مبا�سرة.

التزام  اأبريل، وحر�سًا من امل�سرف املركزي على  يف منت�س∞   

امل�سرف جميع  باالئتمان، Wالب  اخلا�سة  االإ�سرافّية  بالن�سبة  البنوك 

”الذ· املدينة االأخرى“ �سمن الت�سهيالت االئتمانّية،  اإدراج  البنوك 

وعدم اإدراجها �سمن ”املوجودات االأخرى“.

حتديث  على  امل��رك��زي  امل�سرف  م��ن  وحر�سًا  م��اي��و،  �سهر  يف   

تعليماته ون�سبه االإ�سرافّية وفقًا الأحدç املعايري الدولّية، قام امل�سرف 

بتعديل تعليماته اخلا�سة بح�ساب ن�سبة كفاية راأ�ص املال وفقًا لبازل 2 

ومنح البنوك فرتة �سماì حّتى نهاية عام 2009م لتوفيق اأو�ساعها.

تنظيم  على  املركزي  امل�سرف  من  وحر�سًا  التاريخ،  ذات  يف   

اال�ستثمارات املالّية للبنوك وت�سهياًل للتعامل مع هذه اال�ستثمارات، قام 

امل�سرف باإ�سدار تعليماته بتعديل Wرق ت�سني∞ وتقييم اال�ستثمارات 

وفقًا  ا�ستثمارات جديدة  اأية  ت�سني∞  ومنحها احلق يف  للبنوك  املالية 

رقم  الدويل  املعيار  يحددها  التي  املالية  اال�ستثمارات  ت�سني∞  لفÄات 

)39( وتعديالته.
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 In May, QCB instructed the banks not to finance 
customers’ dealing with securities in order to reduce 
speculation risks in the local stock market.

 QCB issued instructions on the asset acknowledgment 
cancellation rules and conditions in its endeavor to organize 
the acknowledgment of the real sale of the assets and 
assess its related risks, in addition to the impact on the 
calculation of the income, the ceilings and the supervisory 
ratios.

 In order to determine that bank’s abide by the 
supervisory ratios and ceilings on a cumulative basis, QCB 
instructed all banks, at the beginning of July, to provide 
monthly reports on the financial statements of the bank 
and its external branches, as well as detailed reports on 
the financial statements of the bank, its external branches 
and subsidiaries.

 As the QCB attaches paramount importance to 
the banks’ compliance with the latest audit methods, 
it instructed all national banks to commission auditors 
to evaluate the governance in light of the governance 
guidelines in the banks and financial institutions, in 
accordance with international standards and best 
practices. Moreover, auditors should be directed to provide 
the QCB directly with a report on the audit results.

 In order to develop and activate QCB’s onsite 
supervision of banks and their internal and external 
expansion in light of the cumulative supervisory 
instructions on the banks and its branches and subsidiaries 
both inside and outside Qatar, QCB decided to replace the 
current financial statement by the new monthly financial 
statement. This replacement entails more detailed and 
comprehensive data and continues to apply the current 
monthly statement system and all its enclosures until the 
new system is implemented and tested and instructions 
are issued by the QCB to stop applying the current monthly 
financial statement system.

Interest Rates
The structure of QCB interest rates includes three 

official rates, namely, the QCB Deposit Rate (QCBDR), the 
QCB Lending Rate (QCBLR) and the QCB Repo rate. QCB 
announces the first two rates for deposit and lending 
transactions between QCB and banks operating and 
licensed by QCB for transactions through the QMR. QCBLR 
is the key rate that the QCB uses to convey signals to the 

 يف �سهر مايو، وبهدف تخفي�ص اWر عمليات م�ساربة عمالء 

“ويل  عدم  اإىل  البنوك  توجيه   ”ّ املحلية،  االأ�سهم  �سوق  يف  البنوك 

متاجرة العمالء يف االأوراق املالّية.

اإلغاء االعرتاف  قام امل�سرف املركزي بتحديد �سروط وقواعد   

باالأ�سل رغبة منه يف تنظيم االعرتاف بالبيع احلقيقي لالأ�سول وتقييم 

وعلى  الدخل  ح�ساب  على  اأثر  من  ذلك  اإىل  وما  به  املّت�سلة  املخاWر 

ال�سقوف والن�سب االإ�سرافّية.

متابعة  يف  املركزي  امل�سرف  من  ورغبة  يوليو،  �سهر  بداية  يف   

اأ�سا�ص جمّمع،  البنوك بالن�سب وال�سقوف االإ�سرافّية على  التزام  مدى 

اأ�سدر تعليماته اإىل جميع  البنوك ب�سرورة تزويده بتقارير �سهرّية حول 

البيانات املالية للبنك وفروعه اخلارجّية وبتقارير ف�سلّية حول البيانات 

املالّية للبنك وفروعه اخلارجّية و�سركاته التابعة.

 حر�سًا من امل�سرف املركزي يف اأن تتبع البنوك اأحدç ال�سبل يف 

تدقيق ومراجعة ح�ساباتها، اأ�سدر امل�سرف تعليماته اإىل جميع البنوك 

الوWنّية ب�سرورة تكلي∞ مراقبي احل�سابات باإجراء تدقيق خا�ص لتقييم 

املالّية،  واملوؤ�ّس�سات  البنوك  يف  احلوكمة  اإر�سادات  �سوء  يف  احلوكمة 

الدولّية وتكلي∞ مراقبي احل�سابات  املعايري واملمار�سات  ووفقًا الأف�سل 

مبوافاة امل�سرف مبا�سرة بتقرير حول نتائè التدقيق.

 من اأجل تطوير وتفعيل الرقابة املكتبّية للم�سرف املركزي على 

البنوك والتو�ّسعات الداخلية واخلارجّية لها يف �سوء تعليمات االإ�سراف 

قّرر  قطر،  وخارج  داخل  التابعة  و�سركاته  وفروعه  البنك  على  املجّمع 

م�سرف قطر املركزي ا�ستبدال البيان املايل ال�سهري احلايل بالبيان 

و�سمواًل،  تف�سياًل  اأكرث  بيانات  يت�سّمن  الذي  اجلديد  ال�سهري  املايل 

مرفقاته  وجميع  احلايل  ال�سهري  البيان  بنظام  بالعمل  اال�ستمرار  مع 

اإىل حني االنتهاء من تنفيذ النظام اجلديد واختبار العمل به و�سدور 

امل��ايل  البيان  بنظام  العمل  بوق∞  امل��رك��زي  امل�سرف  م��ن  تعليمات 

ال�سهري احلايل.

اأ�سعاQ الØاóFة

ثالثة  املركزي  قطر  مب�سرف  اخلا�سة  الفائدة  اأ�سعار  تت�سّمن 

فائدة  و�سعر  الودائع  على  امل�سرف  فائدة  �سعر  وهي  ر�سمية  معّدالت 

امل�سرف لالإقرا�ص و�سعر فائدة امل�سرف على عمليات اتفاقيات اإعادة 

ال�سراء )الريبو(. ويقوم م�سرف قطر املركزي باالإعالن عن ال�سعرين 

والبنوك  امل�سرف  بني  تتّم  التي  واالإق��را���ص  االإي��داع  لعمليات  االأّول��ني 

العاملة املرّخ�سة من قبله الإجراء هذه العمليات من خالل اآلية ال�سوق 
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market on the stance of monetary policy. It plays a key 
role in guiding the average overnight inter-bank rate (AOIR) 
and helps regulate the overall level of interest rates in the 
economy.

The framework of QCB interest rate mechanism 
operates through two monetary policy instruments, viz., 
the Qatar Money Market Rates (QMR) mechanism, and 
Repo facilities. The QMR is a monetary instrument through 
which local banks are allowed to deposit with and borrow 
from the QCB funds with pre-specified interest rates. 
While there is an individual bank-by-bank ceiling on the 
total amount of borrowing from the QCB, there is no limit 
on the amount of funds that can be deposited by banks 
with the QCB. All QMR deposits and lending transactions 
are fully automated and implemented electronically. Repo 
rates are pre-determined interest rates set by the QCB for 
repo transactions between the QCB and commercial banks. 
The maturity of the Repo transactions is limited to two 
weeks or one month. In addition to these monetary policy 
instruments, QCB has also started issuing ‘certificates of 
deposit’ (CDs) of varying maturity since 2008 to absorb 
surplus liquidity from the financial system.

Prior to mid-1995, QCB used to control directly the 
interest rates on both deposits with commercial banks and 
credit extended by them. Since then, QCB adopted a policy 
of freeing interest rates gradually to avoid sudden changes 
that could adversely affect the domestic economy as well 
as the banking industry. By the beginning of 2000, all 
interest rates were set free. However, QCB’s money market 
rates were largely influenced by the movements in the 
interest rates of the US Federal Reserve due to the pegging 
of Qatari Riyal to the US Dollar. After the outbreak of the 
global financial crisis of 2008, the QCB has not deemed 
it necessary to reduce interest rates on all occasions in 
tandem with the US in view of domestic macroeconomic 
conditions although the US Federal Reserve reduced its 
interest rates to near zero by the end of 2008 (Box No. 5). 

الفائدة  �سعر  في�سّكل  لالإقرا�ص  امل�سرف  فائدة  �سعر  اأّم��ا  النقدي. 

الرئي�سي الذي ي�ستخدمه امل�سرف الإر�سال بع�ص االإ�سارات اإىل ال�سوق 

حول و�سع ال�سيا�سة النقدية؛ كما اأّنه يلعب دورًا رئي�سّيًا يف توجيه معّدل 

الفائدة اليومي بني البنوك، وي�ساعد على تنظيم امل�ستوى العام الأ�سعار 

فائدة ال�سوق.

اأدوات  من  اأدات��ني  خالل  من  امل�سرف  معّدالت  اآلّية  نظام  يعمل 

ال�سراء  اإع���ادة  واآل��ي��ة  النقدي  ال�سوق  اآل��ي��ة  وهما  النقدية  ال�سيا�سة 

التي  النقدّية  االأدوات  اإح��دى  النقدي  ال�سوق  اآلية   Èوتعت )الريبو(. 

قطر  م�سرف  ل��دى  االإي���داع  من  املحلّية  البنوك  خاللها  من  تتمّكن 

املركزي اأو االقرتا�ص منه لليلة واحدة مبعّدالت فائدة ّددة م�سبقًا. 

للقرو�ص،  االإجمايل  املبلغ  لكل بنك �سقفًا على  وبينما يحّدد امل�سرف 

يف  البنوك  تودعها  اأن  ميكن  التي  ل��الأم��وال  معينًا  ح��دًا  ي�سع  ال  فاإّنه 

اخلا�سة  والقرو�ص  ال��ودائ��ع  معامالت  جميع  تنفيذ  ويتم  امل�سرف. 

اإعادة  �سعر  بتحديد  امل�سرف م�سبقًا  يقوم  اإلكرتونيًا. كما  االآلية  بهذه 

وتقت�سر  التجارّية  والبنوك  امل�سرف  بني  تتم  التي  للعمليات  ال�سراء 

فرتة ا�ستحقاق معامالت الريبو على اأ�سبوعني اأو �سهر واحد. باالإ�سافة 

امل�سرف منذ عام  بداأ  النقدّية،  بال�سيا�سة  االأدوات اخلا�سة  اإىل هذه 

2008م باإ�سدار �سهادات اإيداع ذات اآجال تلفة المت�سا�ص ال�سيولة 

الزائدة من النظام امل�سريف.  

يتحّكم  1995م  ع��ام  منت�س∞  حتى  املركزي  قطر  م�سرف  ك��ان 

مبا�سرة يف اأ�سعار الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية والقرو�ص 

�سيا�سة  انتهاج  يف  احل��ني  ذل��ك  منذ  ب��داأ  اأّن��ه  غري  مبنحها  تقوم  التي 

جديدة تق�سي بتحرير اأ�سعار الفائدة ب�سكل تدريجي لتاليف التغرّيات 

املفاجÄة التي ميكن اأن تلحق �سررًا باالقت�ساد املحلي والعمل امل�سريف 

اأّن  حتى ّ” حترير اأ�سعار الفائدة بالكامل يف بداية عام 2000م. غري 

االأمريكي  الفيدرايل  االحتياWي  ي�سعها  التي  الفائدة  اأ�سعار  حتركات 

اإىل حد كبري  اأثرت  االأمريكي  بالدوالر  القطري  الريال  ارتباط  ب�سبب 

يف اأ�سعار الفائدة اخلا�سة بامل�سرف. وبعد اندالع االأزمة املالية العاملية 

عام 2008م، ⁄ يجد م�سرف قطر املركزي �سرورة خلف�ص معدالت 

الفائدة بالرغم من قيام االحتياWي الفدرايل االأمريكي بخف�ص اأ�سعار 

اإىل نحو ال�سفر يف نهاية عام  الفائدة يف منا�سبات عدة حتى و�سلت 

2008م نظرًا لظروف االقت�ساد الكلي املحلي. )اإWار رقم 5(.
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Box No. (5)
Global Monetary Policy Stance in 2009

In the wake of the global financial crisis, central banks 
in major developed economies synchronized their actions 
while easing monetary policy during 2007 and 2008. In 
2009, however, they resorted to a more independent 
course of action based on domestic considerations. During 
2009, the Federal Open Market Committee (FOMC) of the 
US decided to keep interest rates unchanged at 0.0-0.25% 
for an extended period in order to support the nascent 
recovery process. By the first half of 2009, most of the 
other advanced economies had paused on further easing in 
the light of emerging signs of recovery. On the other hand, 
countries who were virtually immune to the crisis started 
to exit from the accommodative stance of monetary policy 
during the second half of 2009. For example, the Reserve 
Bank of Australia was the first G-20 central bank to raise its 
policy rate (Cash Rate) in October and again in December 
2009. During the same period, the Norwegian central bank 
(Norges Bank) also increased its key policy rate. 

Country Rate (%)  الن�صبة

πعديJ رNCا

Last Change
الدولة

USA 0.0-0.25 16-Dec-08 الواليات املتحدة االمريكية

UK 0.50 05-Mar-09 اململكة املتحدة

Euro Area 1.00 07-May-09 منطقة اليورو

Japan 0.10 19-Dec-08 اليابان

Australia 3.75 02-Dec-09 ا�سرتاليا

Norway 1.75 16-Dec-09 èويÔال

New Zealand 2.50 30-Apr-09 نيوزيالندا

Canada 0.25 21-Apr-09 كندا

Switzerland 0.0-0.75 12-Mar-09 �سوي�سرا

(5) ºقQ QاWEا

 ΩاY يةóسة بال�سيا�سة النقUاÿاملواق∞ العاملية ا

Ω2009

يف  املركزية  امل�سارف  قامت  العاملية،  املالية  االأزم��ة  اأعقاب  يف 

البع�ص بتخفي∞  بالتزامن مع بع�سها  الرئي�سية  املتقدمة  االقت�سادات 

2008م.  و  2007م  عامي  خالل  النقدية  بال�سيا�سة  اخلا�سة  القيود 

على  يرتكز  ا�ستقاللية  اأكرث  م�سارًا  ر�سمت  2009م  عام  يف  اأنها  غري 

االعتبارات املحلية. فخالل عام 2009م، قررت جلنة ال�سوق املفتوحة 

يف الواليات املتحدة االإبقاء على اأ�سعار الفائدة دون تغيري عند م�ستوى 

0.0-0.25% لفرتة اأWول من اأجل دعم عملية االنتعا�ص. ويف الن�س∞ 

االأخرى  املتقدمة  االقت�سادات  معظم  توقفت  2009م،  عام  من  االأول 

عن تخفي∞ القيود يف �سوء ظهور بع�ص عالمات االنتعا�ص. من ناحية 

اأخرى، بداأت البلدان التي كانت �سنة ن�سبيًا �سّد االأزمة باخلروج 

الثاين من عام  الن�س∞  النقدية خالل  لل�سيا�سة  التوفيقي  املوق∞  من 

اأول  املثال  �سبيل  على  اال�سرتايل  االحتياWي  البنك  كان  فقد  2009م. 

بنك �سمن جمموعة الع�سرين يقوم برفع �سعر الفائدة )�سعر النقد( 

يف �سهري اأكتوبر ودي�سمÈ 2009م. وخالل الفرتة نف�سها، قام البنك 

املركزي الÔويجي بزيادة �سعر الفائدة الرئي�سي.

أسعار الفائدة األساس للسياسة النقدية في عدد 
من االقتصادات المتقدمة

Policy Rates in Select Advanced Economies

Although the GCC countries have pegged their 
currencies to the US dollar, they have not changed their 
policy stance in tandem with the US.  This reflected their 
policy independence which was governed by their evolving 
domestic macroeconomic conditions. Some of the GCC 
countries such as Qatar even paused prior to the US by 
keeping its policy rates unchanged since May 2008.

رب§  تطّبق  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  على 

اخلا�ص  موقفها  بتعديل  تقم   ⁄ اأّنها  اإال  االأمريكي،  بالدوالر  عمالتها 

عك�ص  وقد  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  فعلت  كما  النقدية  بال�سيا�سة 

هذا االأمر ا�ستقاللية �سيا�ساتها التي حتكمها ظروف تطّور اقت�سادها 

اأّن بع�ص دول جمل�ص التعاون اخلليجي كدولة قطر  الكلي املحلي. كما 

توقفت عن اتخاذ االإجراءات اخلا�سة بال�سيا�سة النقدية قبل الواليات 

مايو  �سهر  منذ  تغيري  دون  الفائدة  اأ�سعار  على  احلفاظ   Èع املتحدة 

2008م. 
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(%)

Months
�صعر الفائدة الCمريكي

US Rate

ال�ص�¥ النقدي القطري

QMR الريب�

Repo
الفÎة

لالإيداع

QCBLR

لالإقرا�ص 

QCBDR

January 2009 0.15 5.50 2.00 5.55 يناير 2009م

February 0.22 5.50 2.00 5.55 فÈاير

March 0.18 5.50 2.00 5.55 مار�ص

April 0.15 5.50 2.00 5.55 اأبريل

May 0.18 5.50 2.00 5.55 مايو

June 0.21 5.50 2.00 5.55 يونيو

July 0.16 5.50 2.00 5.55 يوليو

August 0.16 5.50 2.00 5.55 اأغ�سط�ص

September 0.15 5.50 2.00 5.55 Èسبتم�

October 0.12 5.50 2.00 5.55 اأكتوبر

November 0.12 5.50 2.00 5.55 Èنوفم

December 0.12 5.50 2.00 5.55 Èدي�سم

Table (4-10) 
QCB Official Rates on Qatari Riyal (End of Period)

QMR Transactions

QMR deposit transactions increased sharply in 2009 
reflecting surplus liquidity in the financial system. This 
was also facilitated by the removal of ceiling on QMR 
deposits which enabled banks to draw down their excess 

جدول (٤-١٠)
 أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي على الريال

(نهاية الفترة)

Yملياä ال�سو¥ النقóي القطري

على  يدل  زيادة حادة، مما  النقدي  ال�سوق  ودائع عمليات  �سّجلت 

االأمر  هذا  ت�سهيل   ”ّ وقد  امل��ايل.  النظام  يف  الفائ�سة  ال�سيولة  توافر 

اإزالة �سق∞ ودائع ال�سوق النقدي التي مّكنت البنوك  اأي�سًا عن Wريق 

Since May 2008, the QCBDR has been kept unchanged 
at 2.0%.* QCBLR and QCB Repo rate have also remained 
unchanged at 5.50% and 5.55%, respectively (Table No. 
4-10). As a result, the margin between the QCBLR and the 
QCBDR remained at 350 basis points throughout 2009. 

مايو 2008م على  �سهر  لالإيداع منذ  امل�سرف  فائدة  �سعر   ßحاف

ن�سبة 2.0% .* كما ظّل �سعر امل�سرف لالإقرا�ص و�سعر امل�سرف الإعادة 

ال�سراء دون تغيري عند م�ستوى 5.50% و5.55% على التوايل )جدول 

رقم 4-10( نتيجة لذلك، بقي الهام�ص بني �سعر امل�سرف لالإقرا�ص 

و�سعر امل�سرف لالإيداع 350 نقطة اأ�سا�ص خالل عام 2009م.

* The QCBDR was however, reduced by 0.5 percentage points - from 2.0% to 

1.5% on august 11, 2010. 

 11 يف   %2 من   %1.5 اإىل  مÄوية  نقطة   0.5 مبقدار  لالإيداع  امل�سرف  فائدة  �سعر  تخفي�ص   ”  *
اأغ�سط�ص 2010.
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Period

الإيدا´

Deposits
الإقراVس 

Loans
ال�صا‘

Net
الفÎة

القيمة

Value
املتو�س§ اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�س§ اليومي

Daily Average
القيمة

Value
املتو�س§ اليومي

Daily Average

January 2009 88,659.0 2,860.0 4,191.6 135.2 84,467.4 2,724.8 يناير 2009

February 97,316.0 3,475.6 2,704.8 96.6 94,611.2 3,379.0 فÈاير

March 153,535.0 4,952.7 9,257.9 298.6 144,277.1 4,654.1 مار�ص

April 237,641.0 7,921.4 560.8 18.7 237,080.2 7,902.7 اأبريل

May 242,024.0 7,807.2 3,082.3 99.4 238,941.7 7,707.8 مايو

June 313,239.0 10,441.3 1,130.3 37.7 312,108.7 10,403.6 يونيو

July 350,503.0 11,306.5 1,194.6 38.5 349,308.4 11,268.0 يوليو

August 303,797.5 9,799.9 1,212.3 39.1 302,585.2 9,760.8 اأغ�سط�ص

September 240,576.0 8,019.2 2,910.8 97.0 237,665.2 7,922.2 Èسبتم�

October 321,102.5 10,358.1 1,346.5 43.4 319,756.0 10,314.7 اأكتوبر

November 311,791.4 10,393.0 1,836.0 61.2 309,955.4 10,331.8 Èنوفم

December 459,714.1 14,829.5 1,894.9 61.1 457,819.2 14,768.4 Èدي�سم

Total 2009 3,119,898.5 8,547.7 31,322.8 85.8 3,088,575.7 8,461.9 اإLمايل �صنة 2009م

Total 2008 327,471.6 897.2 46,305.4 126.9 281,166.2 770.3 اإLمايل �صنة 2008م

Change: Ò¨الت

Value 2,792,426.9 7,650.5 -14,982.6 -41.0 2,807,409.5 7,691.5 قيمة

% 852.7 852.7 -32.4 -32.4 998.5 998.5 %

Table (4- 11)
QMR Transactions

QR Million  مليون ريال

 - فائدة  تكت�سب  ال  التي   - الفائ�سة  االحتياWية  اأر�سدتها  �سحب  من 

وو�سعها �سمن ال�سوق النقدي. ونتيجة لذلك، ارتفعت العملّيات اخلا�سة 

بودائع ال�سوق النقدي من 88.7  مليار ريال يف يناير اإىل 459.7 مليار 

تراجعت  اأخ��رى،  رقم 4-11(. من جهة  دي�سمÈ 2009م )ج��دول  يف 

 4.2 من  تدريجيًا  لالإقرا�ص  النقدي  ال�سوق  باآلية  اخلا�سة  العمليات 

الرغم من  دي�سمÈ على  ريال يف  مليار  اإىل 1.9  يناير  ريال يف  مليار 

الزيادة احلادة التي �سهدتها يف �سهر مار�ص. كما تراجع خالل العام 

متو�ّس§ االإقرا�ص اليومي اخلا�ص بعمليات ال�سوق النقدي من الذروة 

التي و�سل اإليها مببلغ 0.3 مليار ريال قطري يف مار�ص اإىل 0.06 مليار 

ريال يف دي�سمÈ يف حني ارتفع املتو�س§ اليومي لودائع عمليات ال�سوق 

النقدي من 2.9 مليار ريال يف يناير اإىل 14.8 مليار ريال قطري يف 

دي�سمÈ، مما يدل على فائ�ص ال�سيولة يف النظام امل�سريف )�سكل رقم 

فق§ يف  )الريبو(  ال�سراء  اإع��ادة  عمليات  اإج��راء   ”ّ اأّن��ه  4-7(. غري 

�سهري مار�ص واأبريل.

reserve balances - which do not earn interest - and place 
them under the QMR.  As a result, transactions under the 
QMR deposits increased from QR 88.7 billion in January 
to QR 459.7 billion in December, 2009 (Table No. 4-11). On 
the other hand, transactions under the QMR lending have 
reduced gradually from QR 4.2 billion in January to QR 1.9 
billion in December notwithstanding a sharp increase in 
March. During the year, daily average lending under QMR 
transactions has reduced from the peak of QR 0.3 billion in 
March to QR 0.06 billion in December while daily average 
deposits under QMR transactions increased from QR 2.9 
billion in January to QR 14.8 billion in December, which is 
indicative of surplus liquidity in the banking system (Figure 
No. 4-7). However, repo operations were conducted only in 
the month of March and April. 

جدول رقم (٤-١١)
عمليات السوق النقدي القطري
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Figure No. (4-7)
Daily Averages of QMR 
Transactions in 2009

Inter-bank Rates

The surplus liquidity conditions were reflected in the 
softening of inter-bank interest rates at the higher end of 
the range  across the maturity spectrum. Inter-bank interest 
rates were placed in the range of 1.79-4.00% across all 
maturities in 2009 as compared with 0.33-5.52% in the 
previous year (Table  No. 4-12). Specifically, the overnight 
rate was placed in a narrow range of 1.79% - 2.34% in 2009 
as compared with the range of 0.33% - 2.71% in 2008. 

Indicator 2009 2008 امل�ؤ�صر

Average Overnight Rate (%) 2.08 1.06 �سعر فائدة االإقرا�ص املرجح لليلة واحدة )%(

Overnight Rate Range (%) 1.79-2.34 0.33-2.71 نطاق �سعر فائدة االإقرا�ص لليلة واحدة )%(

Volatility in Overnight Rate (coefficient of variation) 8.0 69.7
معدل التقلب يف �سعر فائدة االإقرا�ص لليلة واحدة )معامل 

االختالف(

Inter-bank Rate Range (%) 1.79-4.00 0.33-5.52 نطاق اأ�سعار الفائدة بني البنوك )%(

Table (4-12)
Overnight Inter-bank Market Indicators

اأ�سعاQ الØاóFة بÚ الÑنو∑

الأ�سعار  العام  التي�سري  على  الفائ�سة  ال�سيولة  اأو���س��اع  انعك�ست 

املختلفة  اال�ستحقاق  اآج��ال  بنطاق  يتعّلق  ما  يف  البنوك  بني  الفائدة 

اأ�سعار الفائدة بني البنوك يف نطاق 1.79-4.00% جلميع  فقد كانت 

اآجال اال�ستحقاق يف عام 2009م باملقارنة مع 0.33-5.52% يف العام 

ال�سابق )جدول رقم 4-12(. وتراوì �سعر الفائدة على القرو�ص لليلة 

بنطاق %0.33- مقارنة  و%2.34  بني %1.79  �سّيق  نطاق  واحدة يف 

2.71% عام 2008م.

جدول رقم (٤-١٢)
مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك على القروض لليلة واحدة

(7-4) ºقQ سكلT

املتو�سطاä اليومية ملعامالä ال�سو¥ 

Ω 2009 ∫الN يóالنق

متو�س§ االيداع ) ي�سار( متو�س§ االإقرا�ص )ميني( 

ل
يا

ر
ن 

و
ي
مل

ل
يا

ر
ن 

و
ي
مل
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The average overnight rate was 2.08% in 2009 
as compared with 1.06% in 2008. The lower average 
overnight rate prevailing in 2008 is partly explained by 
the holding of large level of excess reserves by banks; 
consequently, demand for funds in the inter-bank market 
was low during the year. With the removal of the ceiling 
on QMR deposits in December 2008, the drawdown of 
excess reserves by banks and its deployment in the QMR 
resulted in galvanizing inter-bank market activity. As a 
result, the overnight rate hovered around the QCBDR at 
2.0% since December 2008 (Figure No. 4-8). The stability 
of the overnight inter-bank market was evident from the 
much lower volatility (coefficient of variation: 8.0) during 
2009 than in 2008 (coefficient of variation: 69.7).

Summing up, monetary developments during 2009 
reflected stable liquidity conditions and the return of 
normalcy in the inter-bank market. Although the QCB did 
not change the stance of monetary policy during 2009 
through change in policy rates, liquidity management was 
successfully conducted through monetary operations. 
Moreover, the QCB’s assurance of providing liquidity to 
the market assuaged concerns about tightness in market 
liquidity thereby stabilizing financial market activity. The 
growth in monetary aggregates moderated in sync with 
economic activity; however, such moderation in the light 
of very high growth in recent years augurs well for the 
stabilization of inflation expectations in the economy. 

يف   %2.08 نحو  واح��دة  ليلة  ملدة  الفائدة  �سعر  متو�س§  بلغ  وقد 

انخفا�ص  ويعود  2008م.  عام  يف   %1.06 بنحو  مقارنة  2009م  عام 

املعدالت ال�سائدة يف جزء كبري من عام 2008م اإىل حّد ما اإىل قيام 

وبالتايل،  الفائ�سة،  االحتياWيات  من  عالية  م�ستويات   ßبحف البنوك 

كان الطلب على االأموال يف �سوق ما بني البنوك )االإنرتبنك( منخف�سًا 

�سهر  يف  النقدي  ال�سوق  ودائ��ع  على  ال�سق∞  اإزال��ة  ومع  العام.  خالل 

البنوك  قبل  من  الفائ�سة  االحتياWيات  �سحب  اأدى  2008م،   Èدي�سم

وو�سعها �سمن ال�سوق النقدي اإىل تن�سي§ �سوق ما بني البنوك. نتيجة 

لذلك، تاأرجح �سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة حول 2.0% منذ 

بني  ما  �سوق  ا�ستقرار  وبدا  رقم 8-4(.  )�سكل  دي�سمÈ 2008م  �سهر 

البنوك لليلة واحدة جلّيًا من التقلبات التي خّفت اإىل حّد كبري )معامل 

)معامل  2008م  بعام  مقارنة  2009م  عام  خالل   )8.0 االختالف: 

االختالف: 69.7(.

2009م  عام  خالل  النقدية  التطورات  عك�ست  تقّدم،  ملا  تلخي�سًا 

ا�ستقرار ظروف ال�سيولة وعودة احلياة الطبيعية يف �سوق ما بني البنوك. 

اخلا�سة  مواقفه  يغري   ⁄ املركزي  قطر  م�سرف  اأن  من  الرغم  وعلى 

بال�سيا�سة النقدية خالل عام 2009م من خالل تعديل اأ�سعار الفائدة، 

النقدية.  العملّيات  خالل  من  ال�سيولة  اإدارة  يف  ‚ح  امل�سرف  اأن  اإال 

عالوة على ذلك، هّداأ التزام م�سرف قطر املركزي توفري ال�سيولة يف 

ال�سوق من املخاوف اخلا�سة ب�سح ال�سيولة يف ال�سوق واأّدى بالتايل اإىل 

حتقيق اال�ستقرار يف ن�ساط ال�سوق املايل. كما �سهد منو عر�ص النقود 

يب�ّسر  اأن هذا االعتدال  اإال  الن�ساط االقت�سادي،  بالتزامن مع  اعتدااًل 

باخلري يف �سوء النمو املرتفع يف ال�سنوات االأخرية وذلك بالن�سبة اإىل 

حتقيق اال�ستقرار يف التوّقعات اخلا�سة بالت�سّخم يف االقت�ساد.

Figure No. (4-8)
Overnight Rate and Policy Rate

ليلة واحدة�سعر االقرا�ص�سعر االيداع

(8-4) ºقQ سكلT

�سعر الØاóFة الر�سمي وما بÚ الÑنو∑ (ليلة 

واóMة)
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الÑنو∑ التéاQية

حقق املركز املايل املجمع للبنوك التجارية العاملة يف قطر منوًا م�ستمرًا 

احل��ايل(  العام  قلياًل  وتريته  تراجعت  )واإن  االأخ��رية  االأع���وام  خ��الل 

خالل  القطري  االقت�ساد  حققها  التي  املرتفعة  النمو  مبعدالت  متاأثرًا 

هذه االأعوام. حيث ارتفع اإجمايل املوجودات مبا يقارب 66 مليار ريال 

بلغ 107،6 مليار  ن�سبته 16،4% خالل عام 2009م،  مقابل منو  اأو ما 

ريال، اأو ما ن�سبته  36،5% خالل العام ال�سابق.

 467،9 اإىل  )املطلوبات(  املوجودات  اإجمايل  م�ستوى  و�سل  وقد 

مليار ريال يف نهاية عام 2009م،  مقابل 401،9 مليار ريال يف نهاية 

العام ال�سابق.

200720082009البيان

Ò¨الت

Change
Items

قيمة 

Value%

نقدية واأر�سدة لدى م�سرف قطر املركزي

فظة االأوراق املالية

ودائع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية

- داخل قطر

- خارج قطر

ا�ستثمارات Wويلة االأجل

موجودات اأخرى

26,207.2

24,358.3

65,439.2

160,596.1

146,329.0

14,267.1

11,212.9

6,522.4

18,287.6

30,727.5

83,045.5

242,652.9

220,807.3

21,845.6

18,255.7

8,945.8

40,162.2

50,681.5

79,036.1

270,477.5

251,915.9

18,561.6

17,120.8

10,421.0

21,874.6

19,954.0

4,009.4 -

27,824.6

31,108.6

3,284.0 -

1,134.9 -

1,475.2

119.6

64.9

4.8 -

11.5

14.1

15.0 -

6.2 -

16.5

Cash and Balances with QCB

Financial Securities Portfolio

Due from Other Banks & Financial Institutions

Total Credit Facilities

-Inside Qatar

-Abroad

Long Term Investments

Other Assets

294,336.1401,915.0467,899.165,984.116.4Total Assets= Total LiabilitiesاإLمايل امل�L�دات = اإLمايل املطل�بات

اأر�سدة م�سرف قطر املركزي

اأر�سدة البنوك واملوؤ�س�سات املالية

ودائع العمالء

�سندات واأوراق مالية اأخرى

�س�سات الديون

حقوق امل�ساهمني

مطلوبات اأخرى

1,316.2

62,211.7

167,206.4

3,524.9

3,257.9

37,921.3

18,897.7

6,782.3

101,035.4

212,479.1

3,973.4

4,253.1

48,711.5

24,680.2

2,719.1

111,814.5

246,861.8

7,530.3

5,864.6

59,973.1

33,135.7

4,063.2 -

10,779.1

34,382.7

3,556.9

1,611.5

11,261.6

8,455.5

59.9 -

10.7

16.2

89.5

37.9

23.1

34.3

Due to QCB

Due to Banks and Financial Institutions 

Customers’ Deposits

Other Bonds and Securities

Loans Provisions

Shareholders’ Equity

Other Liabilities

148,978.2216,035.2346,860.330,825.114.3Contra Accountsا◊�صابات النظامية

جدول رقم (٤-١٣)
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

QR Million  مليون ريال

Commercial Banks 
The consolidated balance sheet of all commercial banks 

operating in Qatar continued to grow, albeit at slower rates 
in the current year; influenced by the high economic growth 
rates achieved during last few years. Assets increased by 
QR 66 billion, up by 16.4% in 2009, compared to QR 107.6 
billion, up by 36.5% growth in 2008. 

Total Assets(Liabilities) reached QR 467.9 billion by the 
end of 2009, compared to QR 401.9 billion by the end of 
2008.

Table (4-13) 
Commercial Banks Balance Sheet
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The most important developments on both sides of the 
consolidated balance sheet of commercial banks in 2009 
are summarized as follows: 

First: Assets 

The overall increase in banks’ total assets concentrated 
in the main activities of the “Financial Securities Portfolio” 
and “Cash and Balances with QCB”. The Financial 
Securities Portfolio increased by QR 20 billion in 2008, up 
by 64.9% at the end of the year of this report, compared 
to an increase of QR 6.3 billion in 2007, with a growth rate 
of 26.1% by the end of 2008. The Cash and Balances with 
QCB also increased by QR21.9 billion in 2009, at 119.6%, 
compared to a decline of QR 7.9 million at 30.2% in 2008. 
It is observed that the increase of total facilities reached 
QR 27.8 billion during 2009, recording the first place in the 
increase of the Assets value, it also represents 57.8% of 
the Total Assets in terms of investment which is a first 
priority to commercial banks compared to other Assets.

Below are the details of the major changes in Assets

1. Domestic Credit Facilities (inside Qatar)
Domestic credit facilities increased by QR 31.1 billion, 

recording a growth of 14.1% by the end of 2009, to reach 
QR 251.9 billion by the end of the year of the report, 
representing 53.8% of the consolidated balance sheet of 
commercial banks. 

Figure No. (4-9)
Comercials Banks' Assets

(9 – 4) ºقQ سكلT

موLوداä الÑنو∑ التéاQية

املركز  جانبي  على  Wراأت  التي  التطورات  الأهم  عر�ص  يلي  ما  يف 

املايل املجمع للبنوك التجارية خالل عام 2009م:

äوداLاملو :k’اأو

الزيادة يف جانب املوجودات ب�سكل كبري يف كل من بندي  تركزت 

قطر  م�سرف  ل��دى  واأر���س��دة  ”نقدية  و  املالية“  االأوراق  ”فظة 
املركزي“. حيث زادت فظة االأوراق املالية بحوايل 20 مليار ريال، 

اأو ما ن�سبته 64،9% يف نهاية عام التقرير، مقابل 6،3 مليار ريال، اأو ما 

واالأر�سدة  ”النقدية  زادت  ال�سابق. كما  العام  نهاية  ن�سبته 26،1% يف 

عام  يف  تقريبًا  ريال  مليار   21،9 املركزي“ بقيمة  قطر  لدى م�سرف 

مليار   7،9 بقيمة  تراجع  مقابل  وذلك   ،%119،6 ن�سبته  ما  اأو  2009م 

ريال، اأو ما ن�سبته 30،2% العام ال�سابق. ويالحß اأن الزيادة يف قيمة 

العام احلايل وبذلك فهي  ريال  بلغت 27،8 مليار  الت�سهيالت  اإجمايل 

املوجودات،  قيمة عنا�سر  الزيادة يف  االأوىل من حيث  املرتبة  تاأتي يف 

كما اأنها ت�ستحوذ على ما ن�سبته 57،8% من اإجمايل املوجودات مبا ميثل 

التوظي∞ ذو االأولوية االأوىل لدى البنوك التجارية مقارنة بباقي عنا�سر 

املوجودات.

ويف ما يلي �سر ìت�سر للتغريات التي Wراأت على اأهم البنود يف 

جانب املوجودات:

1. الت�سهيالä ا’Fتماfية املëلية (داNل قطر)

ما  اأو  ري��ال،  مليار   31،1 بحوايل  االئتمانية  الت�سهيالت  ارتفعت 

ن�سبته 14،1%، يف نهاية عام 2009م، لت�سل اإىل 251،9 مليار ريال يف 

نهاية عام التقرير. و�سكلت ما ن�سبته  53،8% من اإجمايل املركز املايل 

املجمع للبنوك التجارية.

ل
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ويف ما يلي عر�ص للتطورات التي Wراأت على الت�سهيالت االئتمانية 

املحلية خالل عام 2009م.

اأ. J�سني∞ الت�سهيالä ا’Fتماfية M�سf Öو´ العملة

- الت�ص¡يالت الئتمانية املمن�حة داπN قطر بالعملة املحلية

تركز  العملة  ن��وع  ح�سب  االئتمانية  الت�سهيالت  ت�سني∞  يظهر 

املحلية  بالعملة  االئتمانية  الت�سهيالت  اأ�سا�سية يف  فيها ب�سفة  الزيادة 

ما  اأو  ريال،  بقيمة 46،9 مليار  ارتفعت  )املمنوحة داخل قطر(، حيث 

ن�سبته 28.1%، لي�سل ر�سيدها اإىل 213.5 مليار ريال يف نهاية عام 

 %73.8 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   70،8 بقيمة  زي��ادة  مقابل  2009م، 

 ìاملمنو املحلي  االئتمان  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سابق.  العام  نهاية  يف 

للقطاع اخلا�ص �سّكل يف نهاية عام 2009م حوايل 70.4% من اإجمايل 

االئتمان  يف  املحققة  الزيادة  فاإن  قطر،  داخل  االئتمانية  الت�سهيالت 

والبالغة 31.1 مليار ريال ا�ستحوذ القطاع اخلا�ص على 55.4% منها 

مقابل 44.6% للقطاع العام.

وللمقارنة فقد �سكلت الزيادة يف االئتمان املمنوì للقطاع اخلا�ص 

الت�سهيالت  الكلية يف  الزيادة  ال�سابق ح�سة قدرها 69.7% من  العام 

االئتمانية املحلية، نظرًا لرتاجع الت�سهيالت املمنوحة بالريال القطري 

اإىل القطاع العام.

- الت�ص¡يالت الئتمانية املمن�حة داπN قطر بالعملة الLCنبية

تراجعت الت�سهيالت االئتمانية املحلية املمنوحة بالعملة االأجنبية، 

للقطاعني العام واخلا�ص، بقيمة قدرها 15.8 مليار ريال يف نهاية عام 

2009م، اأو ما ن�سبته29.1% لي�سل ر�سيدها اإىل م�ستوى 38.4 مليار 

ريال يف نهاية عام 2009م، مقابل زيادة بلغت 3.7 مليار ريال، اأو ما 

االأهمية  تراجعت  فقد  وبذلك  ال�سابق.  العام  نهاية  يف   ،%7.3 ن�سبته 

مقدارها  ح�سة  من  االئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  يف  لها  الن�سبية 

24.5% يف نهاية عام 2008م، اإىل قرابة 15.2% يف نهاية عام التقرير.

The following paragraphs provide brief regarding 
developments of banks’ domestic credit facilities in 2009. 

A: Currency Classification of Credit Facilities 

Domestic Credit Facilities in Qatari Riyal 
Credit classification according to currency indicates an 

increase of credits in local currency (granted inside Qatar), 
whereas it increased by QR 46.9 billion, up by 28.1%, 
reaching QR 213,5 billion at the end of 2009, compared to 
an increase of QR 70.8 billion, up by 73.8% by the end of 
last year. Despite the fact that the domestic credit facilities 
extended to the private sector represented about 70.4% by 
the end of 2009 of the total credit facilities extended inside 
Qatar, the private sector constituted about 55.4% of the 
total increase in credit facilities by QR 31.1 billion, while the 
public sector constituted only about 44.6%.

The increase of credit facilities extended to the private 
sector constituted 69.7% of the total increase in domestic 
credit facilities, in view of the decrease of Qatari Riyal 
denominated credit extended to the public sector.

Domestic Credits in Foreign Currencies 

Credits denominated in foreign currencies inside Qatar for 
the public and private sectors decreased by QR 15.8 billion 
by the end of 2009, at 29.1%, to QR 38.4 billion, compared 
to an increase of QR 3.7 billion, at 7.3%, by the end of 
2008. Thus, the relative share of credits facilities in foreign 
currencies to the total credit facilities declined from 24.5% 
by the end of 2008 to about 15.2% by the end of the year 
of this report.
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جدول رقم (٤-١٤)
االئتمان المحلي حسب نوع العملة 

200720082009البيان
Change Ò¨الت

Items قيمة 

Value%

بالعملة املحلية

بالعمالت االأجنبية

اإLمايل الت�ص¡يالت الئتمانية داπN قطر

95,843.9

50,485.1

146,329.0

166,624.4

54,182.9

220,807.3

213,523.8

38,392.1

251,915.9

46,899.4

15,790.8 -

31,108.6

28.1

29.1 -

14.1

Domestic Credit in Qatari Riyal

Domestic Credit in Foreign Currencies

Total Domestic Credit

(10 – 4) ºقQ سكلT

ا’Fتمان املëلي M�سf Öو´ العملة

Table (4-14) 
Domestic Credit by Currency

QR Million  مليون ريال

Figure No. (4-10) 
Domestic Credit by Currency

Ü. الت�سهيالä ا’Fتماfية M�سÖ النûسا• ا’قت�سادي

ي�ستحوذ  زال  ما  اخلا�ص  القطاع  اأن   )15-4( رق��م  ج��دول  يبني 

على اجلانب االأكÈ من  الت�سهيالت االئتمانية املحلية، على الرغم من 

انخفا�ص ح�سته بن�سبة 2،2%، حيث بلغت ح�سته 177،5 مليار ريال، 

اأو ما ن�سبته 70،4% من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املحلية يف نهاية 

نهاية  يف   %72،6 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  160،2مليار  مقابل  2008م،  عام 

العام ال�سابق.

كما ح�سل القطاع اخلا�ص على حوايل 55،4% من اإجمايل الزيادة 

يف الت�سهيالت االئتمانية املحلية يف نهاية عام 2009م،  وبقيمة 17،2 

مليار ريال، يف حني اأنه ا�ستحوذ على حوايل 66،9% من اإجمايل الزيادة 

وبقيمة 49،8  نهاية عام 2008م،  املحلية يف  االئتمانية  الت�سهيالت  يف 

املمنوحة  االئتمانية  الت�سهيالت  يف  الزيادة  ج��اءت  وقد  ري��ال.  مليار 

للقطاع اخلا�ص خالل عام 2009م كنتيجة اأ�سا�سية ملا يلي:

B: Domestic credit classification according 
to economic activity 

Table (4-15) indicates that the private sector still 
acquires the majority of domestic credit facilities despite 
the decrease of its share by 2.2%, whereas it reached QR 
177,5 billion, representing 70.4%  of the total domestic 
credit extended at the end of 2008 compared to QR 160.2 
billion in the previous year.

Credit to private sector amounted to QR 17.2 billion and 
accounted for 55.4% of the total increase in domestic credit 
facilities at the end of 2009, compared to QR49.8 billion 
and 66.9% of the increase in total domestic at the end of 
2008. The increase in domestic credit facilities extended 
to the private sector during 2009 can be considered as a 
result of the following:

QR
 M

ill
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Local Currency Foreign Currency
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200720082009البيان
Ò¨الت

Items
قيمة

Value%

القطا´ العام

احلكومة

املوؤ�س�سات احلكومية

املوؤ�س�سات �سبه احلكومية

القطا´ اخلا�س

التجارة العامة

ال�سناعة

املقاوالت

العقارات

اال�ستهالك

اخلدمات

قطاعات اأخرى

اإLمايل الت�ص¡يالت الئتمانية داπN قطر

35,902.4

9,150.8

16,897.6

9,854.0

110,426.6

17,977.7

3,460.2

8,154.7

19,811.7

47,123.1

11,090.2

2,809.0

146,329.0

60,589.4

13,205.9

36,794.6

10,588.9

160,217.9

21,884.3

5,500.8

11,454.2

33,278.9

56,771.0

26,440.6

4,888.1

220,807.3

74,457.2

34,722.4

26,265.9

13,468.9

177,458.7

224,685.8

5,525.7

12,987.9

40,430.9

53,235.6

31,171.7

9,421.1

251,915.9

13,867.8

21,516.5

10,528.7 -

2,880.0

17,240.8

2,801.5

24,9

1,533.7

7,152.0

3,535.4 -

4,731.1

4,533.0

31,108.6

22.9

162.9

28.6 -

27.2

10.8

12.8

0.5

13.4

21.5

6.2 -

17.9

92.7

14.1

Public Sector

Government

Government Institutions

Semi-Government Institutions

Private Sector

General Trade

Industry

Construction

Real Estate

Consumption

Services

Other Sectors

Total Domestic Credit

جدول رقم (٤-١٥)
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

(11 – 4) ºقQ سكلT

ا’Fتمان املëلي M�سÖ النûسا• ا’قت�سادي

Table (4-15)
Domestic Credit by Economic Activity

QR Million  مليون ريال

Figure No. (4-11)
Domestic Credit by Economic Activity

اخلدمات

Public Sector General Trade Construction - Real Estate Consumption Services Other Sectors
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التجزئة  اإقرا�ص  جماالت  اأحد  واالأرا�سي  العقارات  قطاع  �سّكل   •
التي حققت منوًا م�سهودًا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية. فقد ارتفع من 

6.2 مليار ريال يف  2005م اإىل  40.4 مليار ريال يف دي�سمÈ 2009م. 

حجم  من   %22.8 ن�سبته  ما  واالأرا���س��ي  العقارات  قطاع  �سكل  وق��د 

عام 2009م،  نهاية  للقطاع اخلا�ص يف  املقدمة  االئتمانية  الت�سهيالت 

و 23% من الزيادة يف الت�سهيالت املقدمة للقطاع اخلا�ص للعام نف�سه.

• تو�ّسعت النمو يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لقطاع التجارة، 
حيث بلغت قيمة الزيادة يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لهذا القطاع 

2009م،  عام  نهاية  يف   ،%12.8 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  2.8مليار  حوايل 

مقابل 3.9 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 21.7%،  يف نهاية العام ال�سابق، 

وتعزى  التقرير.  عام  نهاية  يف  ري��ال  مليار   24.7 م�ستوى  اإىل  لت�سل 

الن�ساط  اإىل زيادة  القطاع  الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لهذا  زيادة 

خالل  ال�سكان  ع��دد  يف  امل�ستمر  واالرت��ف��اع  ال��دول��ة،  يف  االقت�سادي 

ال�سنوات االأخرية.

• تو�سع البنوك التجارية يف ن�ساط التمويل املمنوì لقطاع اخلدمات 
عام 2009م، حيث ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لهذا القطاع 

اإىل م�ستوى 31،2  لت�سل  ن�سبته%17،9،  اأو ما  بقيمة 4.7 مليار ريال، 

مليار ريال يف نهاية عام 2009م، مقابل زيادة بلغت 15.4 مليار ريال 

االأهمية  ارتفعت  ولهذا  ن�سبته %138.4.  ما  اأو  نهاية عام 2008م،  يف 

عام   %12 م��ن  املحلية  االئتمانية  الت�سهيالت  اإج��م��ايل  م��ن  الن�سبية 

2008م اإىل 12.3% عام 2009م. وتتجه معظم الزيادة يف الت�سهيالت 

النقل  م�سروعات  “ويل  نحو  اخل��دم��ات  لقطاع  املمنوحة  االئتمانية 

مبختل∞ اأنواعها.

 من ناحية اأخرى، ارتفعت االأهمية الن�سبية للت�سهيالت االئتمانية 

اإىل  املحلية  االئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  اإىل  العام  للقطاع  املمنوحة 

29،6% يف نهاية عام 2009م، بعد اأن �سكلت ن�سبة 27،4% يف نهاية العام 

 13.9 بقيمة  القطاع  لهذا  املقدم  االئتمان  يف  الزيادة  نتيجة  ال�سابق، 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 22.9% يف نهاية عام 2009م، وقد جاءت هذه 

الزيادة كمح�سلة للزيادة يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة 

اأ�سا�سًا بقيمة  21.5 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 162،9%، وللموؤ�س�سات �سبه 

احلكومية بقيمة 2.9 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 27.2%، اأما الت�سهيالت 

بقيمة 10.5  للموؤ�س�سات احلكومية فقد تراجعت   املمنوحة  االئتمانية 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته%28.6.

2. حمØظة ا’أوQا¥ املالية ‘ الÑنو∑

ارتفعت قيمة فظة االأوراق املالية التي “لكها البنوك التجارية 

العاملة يف قطر بقيمة 20 مليار ريال، اأو ما ن�سبته64.9%، والتي و�سلت 

قيمتها يف نهاية عام التقرير اإىل 50.6 مليار ريال، مقابل 30.7 مليار 

• Another area of retail lending which has witnessed 
phenomenal growth over the past few years has been 
the real estate segment. From QR6.2 billion in 2005, 
outstanding credit to the real estate stood at QR 40.4 
billion in December 2009. The real estate sector accounted 
for a relative share of 22.8% of the total volume of credit 
facilities granted to the private sector at the end of 2009, 
and 23% of the increase in credits extended to the private 
sector during the same year. 

• Credit facilities extended to the Trade Sector 
increased by QR 2.8 billion up by 12.8% at the end of 2009 
compared to QR 3.9 billion, up by 21.7% in the previous 
year to reach QR 24.7 billion at the end of the year of the 
report. The increase in this sector’s credit facilities is due 
to the higher level of overall economic activity and the 
increase in population during the last few years.

• Loans granted by commercial banks to the Services 
Sector increased in 2009 by QR 4.7 billion, up by 17.9% to 
reach QR 31.2 billion at the end of 2009. At the end of 2008, 
it recorded an increase of QR 15.4 billion, up by 138.4%. 
Thus, its relative share of total domestic credit facilities 
increased from 12% in 2008 to 12.3% in 2009. Most of this 
increase is attributed to banks’ expanded lending activities 
in the financing of investments in all types of shipping and 
transport. 

The relative share of credit to public sector in the total 
domestic credit facilities increased from 27.4% registered 
at year-end 2008 to 29.6% at year-end 2009. Accordingly, 
domestic credit granted to the public sector increased by 
QR 13.9 billion in 2009, up by 22.9%. A breakup analysis 
of the credit to this sector in 2008 indicates an increase 
in government credits by QR 21.5 billion, up by 162.9%; an 
increase in semi-government institutions credits by QR 2.9 
billion, up by 27.2%; and a decrease in the government 
institutions credits by QR 10.5 billion, up by 28.6%. 

2. Banks’ Securities Portfolio 
The commercial banks’ portfolio of securities increase 

by QR 20 billion, up by 64.9%, reaching QR 50.6 billion by 
the end of the year of the report, compared to an increase 
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of QR 6.3 billion, to QR 30.7 billion by the end of the previous 
year. Thus its relative importance to banks total assets has 
increased from 7.6% in 2008 to 10.8% by the end of 2009. 
This increase can be attributed to the following:

ريال، وزيادة بلغت 6.3 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق، لرتتفع بذلك 

اإىل  ال�سابق  العام   %7.6 من  البنوك  موجودات  اإجمايل  من  ن�سبتها 

10.8% يف نهاية عام 2009م. وقد جاءت تلك الزيادة كنتيجة ملا يلي:

جدول رقم (٤-١٦)
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

QR Million  مليون ريال

200720082009البيان

 Ò¨الت

Change
Items

 القيمة

Value%

الCورا¥ املالية املحلية 

اأوراق حكومية

م�سرف قطر املركزي

�سندات اأخرى

اأ�سهم

اأخرى

  اإLمايل الCورا¥ املالية املحلية

الCورا¥ املالية الLCنبية

اأوراق حكومية

�سندات اأخرى

اأ�سهم

اأخرى

  اإLمايل الCورا¥ املالية الLCنبية

اإLمايل فظة الCورا¥ املالية

ن�صبة فظة الCورا¥ املالية للم�L�دات (%)

4,671.2

0.0

1,170.7

6,225.5

1,461.1

13,528.5

5,190.8

4,123.2

496.7

1,019.1

10,829.8

24,358.3

8.3

4,963.3

4,925.2

1,560.0

5,737.8

1,649.4

18,835.7

3,646.7

6,379.3

778.7

1,087.1

11,891.8

30,727.5

7.6

28,015.8

6,117.4

2,743.2

762.2

1,277.8

38,916.4

4,671.1

5,204.7

618.8

1,270.5

11,765.1

50,681.5

10.8

23,052.5

1,192.2

1,183.2

4,975.6 -

371.6 -

20,080.7

1,024.4

1,174.6 -

159.9 -

183.4

126.7 -

19,954.0

3.2

464.5

24.2

75.8

86.7 -

22.5 -

106.6

28.1

18.4 -

20.5 -

16.9

1.1 -

64.9

---

Domestic Securities

Governments Securities

QCB

Other Bonds

Shares

Others

Total Domestic Securities

Foreign Securities

Government Securities

Other Bonds

Shares

Other

Total Foreign Securities

Total Portfolio of Financial Assets

Ratio of Financial Assets Portfolio (%)

 زيادة قيمة فظة البنوك من ”االأوراق املالية املحلية“  التي 
نهاية  ن�سبته106.6%، يف  ما  اأو  ريال،  مليار   20 بقيمة  البنوك  “لكها 

عام 2009م، مقابل زيادة بقيمة 5،3 مليار ريال، اأو ما ن�سبته%39.2، 

يف نهاية العام ال�سابق.

Table (4-16)
Commercial Banks’ Securities Portfolio

 Increase in domestic financial securities by QR 20 
billion by the end of 2009, up by 106.6%, compared to an 
increase of QR 5.3 million, up by 39.2%, by the end of 2008·



97 Thirty Third Annual Report 2009التقرير السنوي الثالث والثالثون ٢٠٠٩

Banking Systemالجهاز  المصرفي

QR Million  مليون ريال

جدول رقم (٤-١٧)
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

200720082009البيان

 Ò¨الت

Change
Items

القيمة 

Value
%

النقدية

اأر�سدة لدى م�سرف قطر املركزي

احتياWي اإلزامي

ودائع عمليات ال�سوق النقدي

فائ�ص االأر�سدة االحتياWية

اإLمايل امل�L�دات النقدية

ن�صبة امل�L�دات النقدية اإ¤ اإLمايل امل�L�دات (%)

1,247.5

24,959.7

5,101.6

4,018.0

15,840.1

26,207.2

8.9

1,725.9

16,561.7

10,033.5

5,621.0

907.2

18,287.6

4.6

1,800.9

38,361.3

11,740.7

26,383.1

237.5

40,162.2

8.6

75.0

21,799.6

1,707.2

20,762.1

669.7 -

21,874.6

4.0

4.3

131.6

17.0

369.4

73.8 -

119.6

---

Cash 
Balances with QCB

Required Reserves

QMR Deposits

Excess Reserves

Total Cash Assets 
Ratio of Cash Assets/ Total Assets(%)

 تراجعت قيمة فظة البنوك من ”االأوراق املالية االأجنبية“ 

2009م،  عام  بنهاية   ،%1.1 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليون   126.7 بقيمة 

مقابل زيادة بلغت 1.1 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 9.8%، يف نهاية العام 

 Èاأك االأخرى“ االأجنبية  ”ال�سندات  حققت  اأ�سا�سية  وب�سفة  ال�سابق. 

اأو  ريال،  مليار  بقيمة 1.2  تراجعت  القيمة، حيث  انخفا�ص من حيث 

ما ن�سبته %18.4.

3. املوLوداä النقóية

ت�سمل  والتي  التجارية،  البنوك  لدى  النقدية  املوجودات  ارتفعت 

املركزي، مبقدار غري  البنوك لدى امل�سرف  واأر�سدة  النقدية  كل من 

عام  نهاية  يف   %119.6 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   21.9 هو  م�سبوق 

2009م،  لت�سل اإىل 40.2 مليار ريال، ومبقدار 7.9 مليار ريال، اأو ما 

ن�سبته 30.2% يف العام ال�سابق لت�سل اإىل م�ستوى 18.3 مليار ريال.

املوجودات  اإجمايل  غالبية  امل�سرف  ل��دى  االأر���س��دة  �سكلت  وق��د 

بلغت  نهاية عام 2009م.وق��د  بلغت ح�ستها 95.5% يف  النقدية حيث 

عام  نهاية  يف   %131.6 ن�سبته  ما  االأر�سدة  تلك  يف  الزيادة  معدالت 

التقرير، مقابل تراجع بن�سبة 33.6% العام ال�سابق.

وتعزى تلك الزيادة يف اأر�سدة البنوك لدى امل�سرف املركزي اإىل 

 20.8 بحوايل  النقدي  ال�سوق  عمليات  ودائع  ارتفاع  هو  رئي�سي  عامل 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 369.4% مقابل زيادة يف العام ال�سابق قدرها 

1.6 مليار ريال. وقد �سهد فائ�ص االأر�سدة االحتياWية تراجعًا بحوايل 

لالŒاه  ا�ستمرارًا  وذلك   ،%73.8 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون   669.7

الذي �سهده منذ عام 2008م.

  Banks’ foreign securities decreased by QR 126.7 
billion at 1.1% by the end of 2009, compared to an increase 
of QR 1.1 billion at 9.8% in 2008. “Other Foreign Bonds”, 
which realized the biggest decline in value, decreased by 
QR 1.2 billion at 18.4%. 

3. Cash Assets 
The commercial banks’ cash assets, which include 

both cash in hand plus balances held at QCB recorded an 
unprecedented increase of QR 21.9 billion by the end of 
2009, up by 119.6%, to QR 40.2 billion, compared to QR 7.9 
billion in 2008, at 30.2% in 2008 to QR 18.3 billion.

Balances at QCB represented the majority of the cash 
assets with a share of 95.5% by the end of 2009. The ratio 
of increase in these balances stood at 131.6% by the end 
of the year of the report, compared to a decline by 33.6% 
in 2008.

This increase was mainly due to an increase in QMR 
deposits by QR 20.8 billion, up to 369.4 %, compared to 
an increase in 2008 by QR 1.6 billion. The excess reserves 
continued to decrease since 2008 to reach QR 669.7 billion, 
down by 73.8%.

 

Table (4-17) 
Cash Assets of Commercial Banks
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äاملطلوبا :kياfثا

�ساهمت جميع بنود املطلوبات ب�سفة عامة  يف حتقيق الزيادة التي 

�سهدها اإجمايل املطلوبات خالل عام 2009م، والتي كان اأهمها الزيادة 

يف حجم الودائع بقيمة 34،4 مليار ريال، واالأر�سدة امل�ستحقة للبنوك 

بقيمة  امل�ساهمني  وحقوق  ريال،  10،8مليار  بقيمة  املالية  واملوؤ�س�سات 

11،3مليار ريال، واأخريًا بند املطلوبات االأخرى بقيمة 8،5 مليار ريال.

ويف ما يلي عر�ص الأهم التغريات التي Wراأت على جانب املطلوبات:

Aالعمال ™F1. ودا

 34،4 بقيمة  التجارية  البنوك  لدى  العمالء  ودائ��ع  اأر�سدة  زادت 

مليار ريال عما كانت عليه يف نهاية العام ال�سابق، اأو مبا ن�سبته%16،2، 

مقابل  2009م،  عام  نهاية  يف  ري��ال  مليار   246،9 م�ستوى  اإىل  لت�سل 

الزيادة  هذه  من  وبالرغم  ال�سابق.  العام  نهاية  ريال يف  مليار   212،5

يف اأر�سدة ودائع العمالء لدى البنوك التجارية خالل عام 2009م، اإال 

اأن ن�سبتها اإىل اإجمايل املركز املايل املجمع للبنوك التجارية ظلت عند 

نف�ص امل�ستوى الذي �سهدته العام ال�سابق وهو 52،8% تقريبا.

 اأ. J�سني∞ الوداF™ وفقاLB’ kالها

البنوك التجارية 69،3 مليار  الودائع حتت الطلب لدى  بلغ ر�سيد 

ريال يف نهاية عام 2009م، ققًا بذلك تراجع بقيمة  720،5 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته  1%. وبذلك فاإن االأهمية الن�سبية للودائع حتت الطلب 

اإىل اإجمايل ودائع العمالء ا�ستمرت يف الرتاجع من 32% يف نهاية عام 

2007م، اإىل  28.1 % يف نهاية العام احلايل.

ارتفاعًا ملحوظًا  الودائع الأجل قد حققت  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

ن�سبته  ما  اأو  تقريبًا،  ريال  مليار   34 قيمته  بلغت  2009م،  عام  خالل 

وبذلك  ال�سابق.  العام  ريال  مليار   28،2 بلغت  بزيادة  مقارنة   ،%25،8

العام   %61،9 من  ارتفعت  قد  العمالء  ودائع  اإجمايل  اإىل  ن�سبتها  فاإن 

ال�سابق اإىل 67،1% العام احلايل.

Second: Liabilities
All liability items contributed to the increase of 

banks’ total liabilities in 2009, most important of which 
were increases in customers’ deposits by QR 34.4 billion; 
balances due to banks and other financial institutions by 
QR 10.8 billion; shareholders’ equity by QR 11.3 billion; and 
other liabilities by QR 8.5 billion. 

Below are the illustrations of the main developments of 
the components constituting the liabilities:

1. Customer Deposits 
Customer deposits balances at commercial banks 

increased by QR 34.4 billion, up by 16.2%, to QR 246.9 
billion by the end of 2009, compared to QR 212.5 billion in 
2008. Despite this increase in 2009, the ratio of customer 
deposits balances to total consolidated financial statement 
of commercial banks remained as last year at approximately 
52.8%.

A. Customers’ Deposits by Maturity 
Customers’ demand deposit balances at commercial 

bank reached QR 69.3 billion by the end of 2009, a decrease 
of QR 720.5 billion at 1%. As such, the ratio of demand 
deposits to total deposits declined from 32% in 2007 to 
28.1% in 2009. 

Similarly, time deposits represented a remarkable 
increase by QR 34 billion at 25.8%, in 2009, compared to 
QR 28.2 million in the previous year. Thus, time deposits 
ratio to total customers’ deposits increased from 61.9% in 
2008 to 67.1% in 2009.
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جدول رقم (٤-١٨)
تصنيف الودائع وفقاً آلجالها وحسب نوع العملة

200720082009البيان

Change Ò¨الت

Items
قيمة 

Value%

اإLمايل ال�دائ™

ودائع حتت الطلب

ودائع ادخارية

ودائع الأجل

بالعملة املحلية

حتت الطلب

ودائع ادخارية

ودائع الأجل

بالعمالت الLCنبية

حتت الطلب

ودائع ادخارية

ودائع الأجل

167,206.4

53,446.3

10,333.6

103,426.5

105,820.4

39,329.3

9,864.7

56,626.4

61,386.0

14,117.0

468,9

46,800.1

212,479.1

69,978.7

10,895.7

131,604.7

140,301.6

47,815.8

10,825.8

81,660.0

72,177.5

22,162.9

69.9

49,944.7

246,861.8

69,258.2

11,986.7

165,616.9

196,821.7

489,885.8

11,756.0

135,179.9

50,040.1

19,372.4

230.7

30,437.0

34,382.7

720.5 -

1,091.0

34,012.2

56,520.1

2,070.0

930.2

53,519.9

22,137.4 -

2,790.5 -

160.8

19,507.7 -

16.2

1.0 -

10.0

25.8

40.3

4.3

8.6

65.5

30.7 -

12.6 -

230.0

39.1 -

Total Deposits

Demand Deposits
Saving Deposits

Time Deposits

QR Deposits

Demand Deposits

Saving Deposits

Time Deposits

Foreign Currencies Deposits

Demand Deposits

Saving Deposits

Time Deposits

(12 – 4) ºقQ سكلT

J�سني∞ وداY ™FمالA الÑنو∑ M�سÖ العملة

QR Million  مليون ريال

Table (4-18)
Maturity and Currency Classification of 
Customer Deposits

Figure No. (4-12)
Customer Deposits by Currency

QR
 M

ill
io

n

Local Currency Foreign Currency
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J .Ü�سني∞ وداF™ الÑنو∑ M�سf Öو´ العملة

نهاية  بالعملة املحلية 196،8 مليار ريال يف  العمالء  اأر�سدة  بلغت 

عام 2009م، اأي بزيادة قيمتها 56،5 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %40،3 

 %32،6 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  140،3مليار  مقابل  2009م،  عام  نهاية  يف 

يف نهاية العام ال�سابق. وقد بلغت ح�سة الودائع بالعملة املحلية حوايل 

66،3% من اإجمايل اأر�سدة ودائع العمالء يف نهاية عام 2008م، مقابل 

79،7% يف نهاية العام احلايل.

بالعمالت  ال��ودائ��ع  من��و  معدل  ا�ستمر  فقد  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 

االأجنبية يف التباWوؤ، ولكن ب�سكل ملحوظ خالل عام 2009م، حيث بلغ 

معداًل �سالبًا مقداره 30،7%، وذلك يف مقابل معدل منو اإيجابي %17،6 

عام 2008م، و 36،1% يف نهاية عام 2007م.

وبهذا و�سلت اأر�سدة الودائع املحررة بعمالت اأجنبية اإىل 50 مليار 

مليار   72،2 مقابل  الودائع،  اإجمايل  من  و�سكلت حوايل %20،3  ريال، 

نهاية  الودائع يف  اأر�سدة  اإجمايل  بلغت حوايل 34% من  ريال، وح�سة 

العام ال�سابق.  فقد تاأثرت الودائع بالعملة االأجنبية بالهبوط الكبري يف 

قيمة الودائع الأجل البالغ 19،5 مليار ريال، ومبا ن�سبته 39،1% واأي�سًا 

ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار  بقيمة 2،8  الطلب  الودائع حتت  بالنق�ص يف 

.%12،6

J . ê�سني∞ وداF™ الÑنو∑ M�سÖ النûسا• ا’قت�سادي

يت�سح من اجلدول رقم )4-19( اأن اأر�سدة ودائع القطاع اخلا�ص 

البنكية،  الودائع  اأر�سدة  اإجمايل  من   Èاالأك باجلانب  ت�ستاأثر  تزال  ال 

اإجمايل  من   %63،5 ح��وايل  �سكلت  و  ري��ال،  مليار   156،7 بلغت  حيث 

اأر�سدة ودائع العمالء يف نهاية عام 2009م. كما بلغت قيمة م�ساهمة 

خالل  العمالء،  ودائع  اأر�سدة  يف  الزيادة  اإجمايل  يف  اخلا�ص  القطاع 

عام 2009م، حوايل 34،4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 28،2%، منها زيادة 

يف ودائع �سركات القطاع اخلا�ص بلغت 30،1 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 

53،4%، مقابل زيادة بلغت 6،2 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 12،4%، خالل 

العام ال�سابق. اأما الزيادة يف ودائع االأفراد فبلغت 4،4 مليار ريال، اأو 

ما ن�سبته6،6%، خالل عام 2009م مقابل 13،4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 

25،6%، يف العام ال�سابق. وا�ستمرت ”ودائع غري املقيمني“ يف االرتفاع 

ب�سكل الفت للنظر للعام ال�ساد�ص على التوايل، حيث ارتفعت خالل عام 

2009م بقيمة 7،6 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 52،6%، لت�سل اأر�سدتها اإىل 

22 مليار ريال يف نهاية عام 2009م، مقابل ارتفاع بلغت قيمته 10،1 

م�ستوى  اأر�سدتها عند  كانت  230،5%، حيث  ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار 

14،4 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق.

B. Bank customer deposits by currency 
Customer deposits denominated in Qatari Riyal reached 

QR 196.8 billion at the end of 2009, an increase of QR 56.5 
billion, up to 40.3 % compared to QR 140.3 billion at 32.6% 
by the end of the previous year. Qatari Riyal denominated 
deposits share reached 66.3% of the total deposits at the 
end of 2008, compared to 79.7% at the end of 2009.

On the other hand, deposits denominated in foreign 
currencies indicate a slower rate of growth in 2009 as 
it recorded a negative increase of 30.7%, compared to a 
positive increase of 17.6% in 2008 and 36.1% in 2007. 

Thus the outstanding balance reached QR 50 billion, 
constituting 20.3% of the total deposits, compared to 
QR 72.2 billion, with a relative share of 34% in 2008. The 
foreign currencies deposits was affected by the sharp 
decline in the time deposits by QR 19.5 billion, at 39.1 %, 
and the deficit in demand deposits by QR 2.8 billion, at 
12.6%. 

C. Bank Customers’ Deposits by Economic 
Activity 

Table (4-19) illustrates that private sector deposits still 
form the majority of total bank customers’ deposits. The 
outstanding balance of private sector deposits amounted 
to QR 156.7 billion, with a relative share of 63.5% of 
the total customers’ deposits at year-end 2009. Private 
sector’s share in the customer deposits increase in 2009 
reached QR 34.4 billion at 28.2%, of which the deposits 
owned by private sector companies increased by QR 
30.1 billion at 12.4% in 2008. Deposits by individuals or 
households increased by QR 4.4 billion in 2009,up by 6.6%, 
compared to an increase of QR 13.4 billion in 2008, up by 
25.6%. Deposits by non-residents increased substantially, 
for the sixth successive year, recording an increase of QR 
7.6 billion, up by 52.6% to QR 22 billion in 2009. In 2008, 
these deposits increased by QR 10.1, up by 230.5% to QR 
14.4 billion in 2008.
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جدول رقم (٤-١٩)
توزيع الودائع وفقاً لنوع النشاط االقتصادي

QR Million  مليون ريال

200720082009البيان

Change Ò¨الت

Items
قيمة 

Value%

القطا´ العام

  احلكومة

  املوؤ�س�سات احلكومية

  املوؤ�س�سات �سبه احلكومية

القطا´ اخلا�س

  �سركات القطاع اخلا�ص

  االأفراد

Úاملقيم ÒZ ™ودائ

اإLمايل ال�دائ™

60,238.9

13,592.9

36,101.3

10,544.7

102,602.2

50,152.6

52,449.6

4,365.3

167,206.4

75,835.2

19,413.4

43,104.8

13,317.0

122,215.1

56,347.6

65,867.5

14,428.8

212,479.1

68,177.7

15,411.5

32,917.7

19,848.5

156,662.6

86,431.3

70,231.3

22,021.5

246,861.8

7,657.5 -

4,001.9 -

10,187.1 -

6,531.5

34,447.5

30,083.7

4,363.8

7,592.7

34,382.7

10.1 -

20.6 -

23.6 -

49.0

28.2

53.4

6.6

52.6

16.2

Public Sector Deposits

Government

Government Institutions

Semi-governments institutions

Private Sector Deposits

Private Sector Entreprises

Personal

Non-Residents Deposits

Total Deposits

(13 – 4) ºقQ سكلT

الوداM ™F�سÖ النûسا• ا’قت�سادي

Table (4-19) 
Deposits by Economic Activity 

Figure No. (4-13)
Deposits by Economic Activity

QR
 M

ill
io

n

Government Government Institutions Semi-governments institutions

Private Sector Entreprises Personal Non-Residents Deposits
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من ناحية اأخرى، تراجعت اأر�سدة ودائع القطاع العام بحوايل 7.7 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 10،1% يف نهاية عام 2009م. فقد تاأثرت تلك 

االأر�سدة اأ�سا�سًا بالرتاجع يف ودائع املوؤ�س�سات احلكومية بقيمة 10.2 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 23.6%، مقابل ارتفاع العام ال�سابق بقيمة 7 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 19.4%. كما �سهدت اأر�سدة احلكومة تراجعًا 

اأو ما ن�سبته 20.6%، مقابل زيادة  العام احلايل بقيمة 4 مليار ريال، 

2008م.  عام  نهاية  يف   %42.8 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   5.8 بقيمة 

احلكومية  واأي�سًا  احلكومية،  املوؤ�س�سات  ودائع  اأر�سدة  لرتاجع  ونتيجة 

يف   %35.7 من   zالعام }القطاع  لودائع  الن�سبية  االأهمية  تراجعت  فقد 

نهاية عام 2008م، اإىل 27.6% العام احلايل.

Úمgقو¥ امل�ساM .2

�سهد بند حقوق امل�ساهمني يف امليزانية املجمعة للبنوك العاملة يف 

“ت  حيث  2009م،  عام  خالل  منوه  معدالت  يف  ا�ستمرارًا  قطر  دولة 

ن�سبته 23،1%، وقد جاءت هذه  اأو ما  الزيادة بقيمة 11،3مليار ريال، 

الزيادة يف نهاية عام 2009م �سلة للعوامل التالية:

- ا�ستمرار توجه البنوك نحو رفع روؤو�ص اأموالها،  حيث زادت بقيمة 

1.1 مليار ريال، اأو ما ن�سبته  5.9% يف نهاية عام2009م. 

 4.2 بقيمة  القانونية  احتياWياتها  تدعيم  يف  البنوك  ا�ستمرار   -

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 19.6%، وزيادة احتياWي املخاWر بقيمة 1.6 

اأو ما ن�سبته 86.9% يف نهاية عام 2009م مقارنة بزيادة  مليار ريال، 

قيمتها 0.8 مليار ريال، اأو ما ن�سبته  77.4% يف نهاية العام ال�سابق.

- زيادة بند ”القرو�ص امل�ساندة“ بقيمة 2.2 مليار ريال، يف نهاية 

اأي تغيري عام  اأن ذلك البند ⁄ يطراأ عليه  عام 2009م، مع مالحظة 

2008م مقارنة بعام 2007م.

200720082009البيان
Change Ò¨الت

Items قيمة 

Value%

راأ�ص املال املدفوع

االحتياWي القانوين

احتياWي اإعادة تقييم االأ�سول

احتياWي املخاWر

احتياWيات اأخرى

قرو�ص م�ساندة

اأربا ìتجزة

Úمgمايل حق�¥ امل�صاLاإ

ن�صبة حق�¥ امل�صاgمÚ اإ¤ اإLمايل املطل�بات (%)

14,680.0

13,424.0

2,781.9

1,046.8

2,738.5

207.5

3,042.6

37,921.3

12.9

18,879.3

21,685.1

1,653.2 -

1,857.0

3,392.6

207.5

4,343.2

48,711.5

12.1

19,993.8

25,930.5

310.0

3,469.9

3,736.4

2,391.5

4,141.0

59,973.1

12.8

1,114.5

4,245.4

1,963.2

1,612.9

343.8

2,184.0

202.2 -

11,261.6

0.7

5.9

19.6

118.8

86.9

10.1

1,052.5

4.7 -

23.1

---

Paid up Capital

Legal Reserves

Asset Revaluation

Risk Reserves

Other Reserves

Subordinated Debts

Retained Profits

Total Shareholders’ Equity

Shareholders’ Equity/ Total Liabilities 

(%)

جدول رقم (٤-٢٠)
تفاصيل حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

QR Million  مليون ريال

Public sector deposits decreased by QR 7.7 billion in 
2009, down by 10.1%.The decrease in this category of 
deposits came as a result of the decrease in government 
institutions’ deposits of QR 10.2 billion, down by 23.6%, 
compared to an increase of QR 7 billion in 2008, up by 
19.4%. Government’s balances declines also in 2009 by QR 
4 billion, down by 20.6%, compared to an increase of QR 
5.8 billion, up to 42.8% by the end of 2008. And as a result 
of the decrease in government institutions’ deposits, the 
relative share of the “public sector” decreased from 25.7 
% in 2008 to 27.6% in 2009. 

2- Shareholders’ Equity 
Shareholders’ equity recorded a considerable increase 

of QR 11.3 billion in 2009, up by 23.1%. This increase came 
as a result of the following : 

- Banks continue to raise their paid-up capital which 
increased by QR 1.1 billion in 2009, up by 5.9%. 

- Banks continue to strengthen their statutory reserves 
which increased by QR 4.2 billion, up by 19.6%; and the 
“risk reserve” increased by QR 1.6 billion, up by 86.9% by 
the end of 2009, compared to an increase of QR 0.8 billion, 
up to 77.4% by the end of 2008. 

- The subordinated debts increased by QR 2.2 billion,   
at the end of 2009. It should be observed that this item did 
not change in 2008 compared to 2007.

Table (4-20) 
Banks Shareholders’ Equity Activities
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QR Million  مليون ريال

Uسا‘ املوLوداä ا’أLنÑية لió الÑنو∑ التéاQية

تراجع م�ستوى ما حتتفß به البنوك التجارية من ”�سايف املوجودات 

االأجنبيةz للعام الثالث على التوايل، حيث بلغت نحو �سالب20 مليار ريال 

يف نهاية عام التقرير، مقابل 13،1 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق، 

ققة بذلك انخفا�سًا ن�سبته 252،6% يف نهاية عام التقرير. وقد جاء 

الرتاجع يف �سافى املوجودات االأجنبية يف نهاية عام 2009م كمح�سلة 

للتغريات التي Wراأت على كل من املوجودات واملطلوبات االأجنبية والتي 

كانت تفا�سيلها كما يف اجلدول رقم )21-4(.

اأ. املوLوداä ا’أLنÑية

مبقدار  احل��ايل  العام  خالل  االأجنبية  امل��وج��ودات  قيمة  تراجعت 

ال�سابق  العام  ارتفاع  مقابل   ،%10،8 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   10،7

بقيمة 10،2 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 11،5%. وقد جاء هذا التغري ب�سبب 

ما  اأو  ريال،  مليار   6،6 االأجنبية مبقدار  البنوك  لدى  االأر�سدة  تراجع 

ن�سبته 13%، واأي�سًا تراجع االئتمان خارج قطر بقيمة 3،3 مليار ريال، 

اخلارجية  املالية  اال�ستثمارات  تراجع  اإىل  اإ�سافة   ،%15 ن�سبته  ما  اأو 

يف  الوحيد  البند  اأم��ا   .%3،4 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون   915،3 بقيمة 

املوجودات الذي حقق زيادة فكان النقد يف اخلزينة بقيمة 81،3 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته %44،9.

200720082009البيان

Change Ò¨الت

Items
قيمة 

Value%

امل�L�دات الLCنبية

  نقد يف اخلزينة

  اأر�سدة لدى البنوك االأجنبية

  ا�ستثمارات مالية خارجية

  ائتمان خارج قطر

املطل�بات الLCنبية

  ودائع غري املقيمني

  اأر�سدة للبنوك يف اخلارج

  �سندات واأوراق مالية اأخرى

�صا‘ امل�L�دات الLCنبية

88,960.7

110.2

54,449.3

20,134.1

14,267.1

62,264.7

4,365.3

54,410.9

3,488.5

26,696.0

99,168.5

181.2

50,268.5

26,873.2

21,845.6

86,089.2

14,428.8

67,763.9

3,896.5

13,079.3

88,494.7

262.5

43,712.7

25,957.9

18,561.6

108,459.9

22,021.5

79,208.1

7,230.3

-19,965.2

-10,673.8

81.3

-6,555.8

-915.3

-3,284.0

22,370.7

7,592.7

11,444.2

3,333.8

-33,044.5

-10.8

44.9

-13.0

-3.4

-15.0

26.0

52.6

16.9

85.6

-252.6

Foreign Assets

Cash-in-Vault 

Due from Banks Abroad

Financial Investment Outside Qatar

Credit Facilities Outside Qatar

Foreign Liabilities

Non-Residents Deposits

Due to Banks Abroad

Bonds and Securities

Net Foreign Assets

جدول رقم (٤-٢١)
صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

Banks’ Net Foreign Assets 

Commercial banks net foreign assets decreased for the 
third successive year as it reached negative QR 20 billion 
in 2009, compared to QR 13.1 billion in the previous year, 
recording a decline of 252.6% by the end of the year of 
the report. Such decrease in net foreign assets was the 
outcome of the changes in banks’ foreign assets and 
foreign liabilities which are detailed in Table (4-21). 

A. Foreign Assets 

The foreign assets decreased during this year by QR 
10.7 billion, down by 10.8%, compared to an increase by 
QR 10.2 billion in 2008, at 11.5%. This change was the 
outcome of the decrease of the “due from banks abroad” 
by QR 6.6 billion, down to 13%, and also the decrease of 
credit facilities outside Qatar by QR 3.3 billion, at 15%, 
in addition to the decline in financial investment outside 
Qatar by QR 915.3 billion, at 3.4%.The only item in assets 
which marked an increase in the cash-in-vault by QR 81.3 
billion, at 44.9%.

Table (4-21) 
Net Foreign Assets of Commercial Banks
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(14 – 4) ºقQ سكلT

Uسا‘ املوLوداä ا’LنÑية لió الÑنو∑

Ü. املطلوباä ا’أLنÑية

زادت املطلوبات االأجنبية للبنوك التجارية بقيمة 22،4 مليار ريال، 

اأو ما ن�سبته26%، يف نهاية عام 2009م، مقابل زيادة بقيمة 23،8 مليار 

يف  الزيادة  وكانت  ال�سابق.  العام  نهاية  يف   %38،3 ن�سبته  ما  اأو  ريال، 

املطلوبات االأجنبية مركزة يف ”االأر�سدة امل�ستحقة للبنوك يف اخلارج“ 

التي زادت بقيمة  11،4مليار ريال، اأو ما ن�سبته16،9%، و ودائع ”غري 

املقيمني“ التي زادت بقيمة 7،6 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %52،6.

ا◊�ساباä النظامية لió الÑنو∑ التéاQية 

”خارج  امل�سنفة   االأن�سطة  يف  التجارية  البنوك  تو�سع  ا�ستمر 

امليزانية “  للعام ال�سابع على التوايل اإىل حد كبري، وب�سفة خا�سة يف 

جمال خطابات ال�سمان والعقود االآجلة وامل�ستقات، حيث زادت اأر�سدة 

ريال،  مليار  التجارية بحوايل 30،8  البنوك  لدى  النظامية  احل�سابات 

ن�سبته 14،3%يف نهاية عام 2009م،  مقابل زيادة قيمتها 67،1  اأو ما 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 45% يف نهاية العام ال�سابق. واأ�سهمت يف زيادة 

احل�سابات النظامية خالل عام 2009م العوامل التالية:

مليار   2 بقيمة  املختلفة  باأنواعها  ال�سمان  قيمة خطابات  زيادة   -

ريال، اأو ما ن�سبته 2،2%، لت�سكل حوايل 6،6% من اإجمايل الزيادة يف 

احل�سابات النظامية. ومن املالحß، كما يت�سح من اجلدول رقم )4-

22( تو�سع البنوك ب�سكل كبري يف فتح خطابات �سمان لعمالئها خالل 

االأعوام اخلم�ص االأخرية، وذلك نتيجة للنه�سة االقت�سادية والعمرانية 

التي ت�سهدها دولة قطر يف الفرتة االأخرية.

B. Banks’ Foreign Liabilities 

Commercial banks’ foreign liabilities increased by QR 
22.4 billion by the end of 2009, up by 26%, compared to 
an increase of QR 23.8 billion in 2008, up by 38.3%.The 
increase in 2009 was concentrated in balances due to 
foreign banks, which grow by QR 11.4 billion, up by 16.9%, 
and non-residents deposits that increased by QR 7.6 billion, 
up by 52.6%.

Banks’ Contra Accounts 

Banks continued expansion of their off-balance sheet 
activities for the seventh consecutive year, especially 
in letters of guarantee (LGs), forward contracts, and 
derivatives. Contra accounts increased by QR 30.8 billion 
at 14.3% by the end of 2009, compared to an increase 
of QR 67.1 billion in 2008, up by 45%.The increase in the 
contra accounts in 2009 was the result of the following: 

- The increased value of the letters of guarantees 
(LCs), in various types, of QR 2 billion in 2009, up by 2.2%, 
constituted 6.6% of the overall increase in the contra 
accounts. It is observed that the considerable increase in 
opening letters of guarantees for customers by the banks 
during the past 5 years, as shown in table (4-22), was 
due to the economic growth and the construction boom 
witnessed in the State of Qatar in recent years. 

Figure No. (4-14)
Bank's Net Foreign Assets

QR
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Foreign Assets Foreign liabilities
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- عادت البنوك للتو�سع بقوة  يف اأن�سطة العقود االآجلة وامل�ستقات 

االأخرى خالل عام 2009م،  حيث ارتفعت بقيمة 35،1 مليار ريال، اأو ما 

ن�سبته70،6%، مقابل زيادة بقيمة 16،8 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %51،2 

يف نهاية العام ال�سابق. ومازال هذا البند يحتل املركز الثاين من حيث 

)بعد  العام  نهاية  يف  النظامية  احل�سابات  الإجمايل  الن�سبية  االأهمية 

مقارنة   %34،3 وبن�سبة   )%38،9 ن�سبة  مثلت  التي  ال�سمان  خطابات 

بن�سبة  23% يف نهاية العام ال�سابق. 

جدول رقم (٤-٢٢)
تفاصيل الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية 

QR Million  مليون ريال

200720082009البيان
Change Ò¨الت

Items
قيمة 

Value%

االعتمادات امل�ستندية

خطابات ال�سمان

عقود اآجلة وم�ستقات

اجلزء غري امل�ستخدم من الت�سهيالت االئتمانية

اأخرى

الإLمايل

22,048.3

61,045.7

32,856.7

25,120.0

7,907.5

148,978.2

24,920.2

94,063.1

49,685.4

32,035.2

15,331.3

216,035.2

19,692.8

96,101.1

84,767.8

32,511.9

13,786.7

246,860.3

5,227.4 -

2,038.0

35,082.4

476.7

1,544.6 -

30,825.1

21.0 -

2.2

70.6

1.5

10.1 -

14.3

Letters of Credit (LCs)

Letters of Guarantee

Forward Contracts & Derivatives

Unutilized Credits Facilities

Others

Total

االئتمانية“  الت�سهيالت  من  امل�ستخدم  غري  ”اجلزء  ر�سيد  بلغ   -

حوايل 32،5 مليار ريال يف نهاية عام 2009م،  مقارنة بنحو 32 مليار 

ريال يف نهاية العام ال�سابق، م�سجاًل زيادة قيمتها 0،5 مليار ريال، اأو 

ما ن�سبته 1،5% عن العام ال�سابق، مقارنة بزيادة بلغت 6،9 مليار ريال، 

اأو ما ن�سبته 27،5% يف نهاية العام ال�سابق.

معايJ Òقييº اأداA الÑنو∑

يقوم امل�سرف باإجراء متابعة دورية مل�ستويات اأداء البنوك بهدف 

لذلك  وي�ستخدم  امل�سريف،  للنظام  امل��ايل  اال�ستقرار  على  احلفاظ 

الغر�ص عددًا من املوؤ�سرات املتعارف عليها دوليًا لقيا�ص كفاءة و�سالمة 

النظام امل�سريف، والتي ت�سمل كل من معايري كفاية راأ�ص املال، جودة 

معايري  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيولة،  م�ستوى  الربحية،  م�ستوى  املوجودات، 

قيا�ص مدى كفاءة البنوك يف توظي∞ املوارد املتاحة لديها. ونعر�ص فيما 

يلي اأهم التطورات التي Wراأت على اأداء البنوك خالل عام 2009م.

-The value of banks’ forward contracts and other 
derivatives continued their increase in 2009, up by QR 
35.1 billion at 70.6%, compared to an increase of QR 16.8 
billion at 51.2%, in 2008. This item continued to rank as 
the second (after the LGs at 38.9%) important item to the 
total contra accounts in 2009 at 34.3%, compared to 23% 
in 2008. 

Table (4-22) 
Commercial Banks’ Contra Accounts 

-The total balance of “unutilized “credits reached QR 
32.5 billion by the end of 2009, compared to QR 32 billion 
in 2008. It increased by QR 0.5 billion, up to 1.5% in 2009, 
compared to an increase of QR 6.9 billion, up to  27.5% in 
2008.

Banks’ Performance Indicators 

Aiming at maintaining financial stability of the banking 
system, QCB monitors bank performance through certain 
performance indicators, which QCB uses to measure and 
assess the soundness of the whole banking system. These 
consist of a set of internationally accepted indicators that 
measure capital adequacy, assets quality, profitability, 
uses of funds and liquidity. The following contains briefly 
the developments of these indicators in 2009. 
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1. معايÒ كØاية Qاأ�¢ املا∫

البنوك على امت�سا�ص ال�سدمات  املعايري مدى قدرة  تقي�ص هذه 

الأن�سطتها  ممار�ستها  نتيجة  لها،  تتعر�ص  اأن  ميكن  التي  واخل�سائر 

املال  راأ���ص  م��ن  ك��افٍ  مب�ستوى  احتفاظها  خ��الل  من  وذل��ك  املختلفة، 

التزمت  وقد  امل�ساندة.  والقرو�ص  املختلفة  باأنواعها  واالحتياWيات 

املال  راأ���ص  لكفاية  اجلديدة  املعايري  بتطبيق  املجال،  هذا  يف  البنوك 

م�سرف  تعليمات  على  بناء  2006م  عام  بداية  من  اعتبارًا  )ب��ازل2( 

عام  خالل  املال  راأ���ص  كفاية  موؤ�سرات  متابعة  وت�سري  كزي،  املر  قطر 

2009م اإىل ما يلي:

- ارتفاع ن�سبة راأ�ص املال االأ�سا�سي  اإىل اإجمايل املوجودات لت�سل 

اإىل 11،5% يف نهاية عام 2009م، مقابل 11% يف العام ال�سابق.

اإجمايل  اإىل  وامل�ساند“  ”االأ�سا�سي  امل��ال  راأ���ص  ن�سبة  ارتفعت   -

املوجودات وااللتزامات العر�سية املرجحة باأوزان املخاWر من %15،5 

يف العام ال�سابق اإىل 16،1% يف نهاية عام 2009م.

äوداLودة املوL Ò2. معاي

تقي�ص هذه املعايري التطور يف م�ستوى الديون املتعرثة لدى البنوك، 

ووفقًا  ال��دي��ون.  ه��ذه  ملقابلة  �س�سات  من  تكونه  ما  كفاية  وم��دى 

يتبني  عام 2009م،  املوجودات خالل  موؤ�سرات جودة  تطورات  لتحليل 

قبل  من  ونة  nاملك املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  يف  Wفي∞  ارت��ف��اع  وج��ود 

2009م  عام  نهاية  يف   %84،5 لتبلغ  املتعرثة  القرو�ص  ملواجهة  البنوك 

ن�سبة  موؤ�سر  يف  ارتفاع  ذلك  وواك��ب  ال�سابق،  العام  يف   %83،2 مقابل 

القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل فظة القرو�ص يف نهاية عام 2009م 

لتبلغ 1،7% مقابل 1،2% يف نهاية العام ال�سابق. كذلك �سهدت املوؤ�سرات 

ون�سبة  القرو�ص  اإجمايل  اإىل  القرو�ص  �س�سات  بن�سبة  املتعلقة 

اإجمايل املخ�س�سات اإىل اإجمايل املوجودات، ارتفاعًا هي االأخرى يف 

عام التقرير مقارنة بعام 2008م.

التوRي™ القطاYي للت�سهيالä ا’Fتماfية

(ÊتماF’كز اÎال)

يتم قيا�ص اWر الرتكز االئتماين للبنوك من خالل حتليل ن�سب 

توزيع الت�سهيالت االئتمانية على االأن�سطة االقت�سادية املختلفة، بغر�ص 

التعرف على مدى تركز هذه الت�سهيالت على اأن�سطة اقت�سادية معينة، 

وبالتايل احتمال تعر�ص البنوك ملخاWر نتيجة للتقلبات التي ميكن اأن 

حتدç على هذه االأن�سطة.

القرو�ص  اŒ��اه   ßيالح  )23-4( رقم  اجل��دول  يو�سحه  ملا  وفقًا 

�سهدته  الذي  االŒ��اه  بذلك  لتعك�ص  االرتفاع،  اإىل  للحكومة  املمنوحة 

خالل ال�سنوات ال�سابقة، حيث انخف�ست وب�سكل كبري خالل ال�سنوات 

1- Capital Adequacy Criteria 

These ratios measure banks’ ability to absorb shocks 
and losses that it might face in the course of conducting its 
normal business, by maintaining a sufficient level of capital 
and reserves of various types, and subordinated debts. 
Based on QCB instructions, licensed banks operating in 
Qatar have started applying the new criteria of capital 
adequacy of Basel II since the beginning of 2006. The 
follow-up reports on capital adequacy in 2009 indicate the 
following:

- The ratio of core capital  to total assets showed a 
slight decline from 11% at the end of 2009 to 11% at the 
end of 2008· 

- The ratio of core and subordinated capital to risk 
weighted assets and contingent liabilities continued to 
increase from 15.5% at the end of 2008 to 16.1% at the 
end of 2009. 

2- Assets Quality Criteria 
This group of indicators measures the changes in 

non-performing loans and the adequacy of the provisions 
against such loans. According to the quality of assets 
indicators analysis in 2009, the ratio of provisions 
allocated by banks against non-performing loans has 
increased slightly to 84.5% in 2009 compared to 83.2% in 
2008. At the same time, the non-performing loans to total 
loans increased to 1.7% in 2009, compared to 1.2% in the 
previous year. Indicators in loans provision to total loans 
ratio and the total provision ratio to total assets increased 
in 2009 compared to year 2008.

Sectoral Loans Distribution according to 

(Credit Concentration) 

The analysis of the sectoral distribution of loans provides 
information on the distribution of credit facilities granted 
to economic sectors and measures the vulnerability of the 
banking system to the risks arising from the concentration 
of credit facilities in specific economic sectors or activities. 

Table (4-23) indicates the increase of credit facilities 
extended to the government by local banks during the 
past years, whereas they recorded a sharp decrease in the 
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القرو�ص حوايل  اإجمايل فظة  اإىل  ن�سبتها  لت�سل  االأخرية،  ال�سبعة 

 %13،8 لت�سبح  2007م،  عام   %6،3 مقابل  2008م  عام  نهاية  يف   %6

يف نهاية عام التقرير. كذلك ارتفعت ن�سبة القرو�ص للموؤ�س�سات �سبه 

نهاية عام  القرو�ص يف  اإجمايل فظة  لت�سبح 5.3% من  احلكومية 

التقرير، مقابل 4.8% العام ال�سابق.

 ßاأما يف ما  يتعلق  بن�سبة القرو�ص املمنوحة للقطاع اخلا�ص، يالح

من  اخلا�ص  للقطاع  املخ�س�سة  القرو�ص  ن�سبة  اŒ��اه  احل��ايل  العام 

حيث  اال�ستهالكي،  القطاع  يف  الهبوط  اإىل  القرو�ص  فظة  اإجمايل 

و�سلت اإىل 21.1% العام احلايل، مقابل 25.7% يف عام 2008م. وعلى 

القطاعات  اإىل  املوجهة  الن�سبة  ارتفعت  فقد  االŒاهات،  تلك  عك�ص 

االأخرى من اإجمايل فظة القرو�ص، لت�سل اإىل 5.9% يف نهاية عام 

التقرير مقابل 4،7% العام ال�سابق.

جدول رقم (٤-٢٣)
التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية (التركز االئتماني)

                   (٪)                                                                                                                                    

200720082009Itemsالبيان

القطا´ العام

  احلكومة

  موؤ�س�سات حكومية

  موؤ�س�سات �سبه حكومية

القطا´ اخلا�س

  اال�ستهالك 

  التجارة

  اخلدمات

  القطاع العقاري واملقاوالت

  اأخرى

24.5

6.3

11.5

6.7

75.5

32.2

12.3

7.6

19.1

4.3

27.4

6.0

16.6

4.8

72.6

25.7

9.9

12.0

20.3

4.7

29.6

13.8

10.5

5.3

70.4

21.1

9.8

12.4

21.2

5.9

Public Sector
Government

Government Institutions

Semi Government Institutions

Private Sector
Consumption

General Trade

Services 

Real Estate and Construction

Other Sectors

3. معايÒ الربëية

 ìاأرب��ا حتقيق  على  البنوك  ق��درة  م��دى  الربحية  معايري  تقي�ص 

ت�ساعدها على تدعيم حقوق امل�ساهمني لديها، و اإجراء توزيعات نقدية 

منا�سبة على م�ساهميها. وت�سري معايري الربحية للبنوك التجارية عن 

فقد  االنخفا�ص،  اإىل  املوؤ�سرات  ه��ذه  معظم  اŒ��اه  اإىل  2009م  ع��ام 

انخف�ست ن�سبة �سايف الربح اإىل متو�س§ اإجمايل املوجودات اإىل %2،6 

متو�س§  اإىل  الربح  ن�سبة �سايف  انخف�ست  كما  نهاية عام 2009م.  يف 

يف   %19،3 اإىل  ال�سابق،  العام  نهاية  يف   %21،5 من  امل�ساهمني  حقوق 

last seven years, with a relative share of 6% of the total 
portfolio of loans in 2008, compared to 6.3% in 2007 to 
reach 13.8% in 2009. The ratio of credit facilities extended 
to semi-governmental institutions increased also to reach 
5.3% of the total portfolio of loans by the end of year 2009, 
compared to 4.8 in 2008.

As to loans extended to Private Sector, it is observed 
that this year the loans ratio to the total of the loans 
portfolio declined in the Consumption sector to reach 
21.1% in 2009, compared to 25.7% in 2008. Contrary to 
these trends, the ratio of loans extended to other sectors 
of the total portfolio of loans, reached 5.9% at the end of 
this year compared to 4.7% in 2008.

Table (4-23) 
Concentration of Credit and the Sectoral 
Distribution of Credits

3- Profitability criteria 

The profitability criteria measures banks’ ability to gain 
profits that will strengthen shareholders’ equity and 
distribute cash dividends to them. The profitability criteria 
of commercial banks for 2009 indicate that it declined, the 
ratio of net profit to average total assets decreased to 
2.6% at the end of 2009. The ratio of net profit to average 
shareholders’ equity declined to 21.5% at the end of 2008 
and to 19.3% in 2009. Profitability criteria show that the 
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ن�سبة  انخفا�ص  اإىل  الربحية  معايري  ت�سري  كما  2009م.  ع��ام  نهاية 

االإيرادات االأخرى)بخالف الفوائد املح�سلة( اإىل اإجمايل االإيرادات، 

نهاية  يف   %30.8 مقابل  التقرير،  عام  نهاية  يف   %24.7 اإىل  لت�سل 

اإجمايل  اإىل  االأخرى  امل�سروفات  ن�سبة  ارتفعت  واأي�سًا  ال�سابق.  العام 

االإي��رادات، لت�سل اإىل  26.5% يف نهاية عام 2009م، مقابل %25.2 

يف نهاية العام ال�سابق.

4. معايÒ ال�سيولة

تقي�ص هذه املعايري مدى قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها Œاه 

ال�سائلة مبا  بن�سبة كافية من املوجودات  العمالء من خالل احتفاظها 

ميكنها من مواجهة اأي حاالت �سحب مفاجÅ على ودائع العمالء لديها 

خالل فرته زمنية وجيزة.

اإىل  2009م  عام  عن  البنوك  لدى  ال�سيولة  قيا�ص  معايري  وت�سري   

املوجودات  من  منا�سب  م�ستوى  على  املحافظة  يف  البنوك  ا�ستمرار 

اإجمايل  اإىل  ال�سائلة  املوجودات  ن�سبة  ارتفعت  حيث  لديها،  ال�سائلة 

نهاية  يف   %36.3 اإىل  ال�سابق  العام  نهاية  يف   %32.9 من  املوجودات 

املطلوبات  اإىل  ال�سائلة  املوجودات  ن�سبة  ارتفعت  كذلك  ع��ام2009م. 

عام  نهاية  يف   %47 اإىل  2008م  ع��ام  نهاية  يف   %41.2 من  ال�سائلة 

التقرير.

اإجمايل  ن�سبة  انخفا�ص  اإىل  االأخ���رى،  ال�سيولة  معايري  وت�سري 

ب�سفة عامة  املوجودات  واإجمايل  العمالء  ودائع  اإىل كل من  القرو�ص 

خالل العام احلايل مقارنة بالعام ال�سابق.

5.  معايÒ التوXي∞

الذاتية  للموارد  البنوك  ا�ستخدام  مدى  التوظي∞  معايري  تقي�ص 

املتاحة لها ب�سكل يعظم من العائد على هذه االأموال، مع مراعاة درجة 

املخاWر التي ميكن اأن تتعر�ص لها. وت�سري معايري قيا�ص توظي∞ االأموال 

لعام 2009م اإىل تراجع معدالت التو�سع يف التوظي∞ ب�سفة عامة. فقد 

القرو�ص، تراجعًا  اإجمايل  للقطاع اخلا�ص من  القرو�ص  ن�سبة  �سهدت 

لت�سل اإىل 72،4% يف نهاية عام التقرير، مقابل 74،8% العام ال�سابق. 

كذلك بلغت ن�سبة الت�سهيالت االئتمانية للقطاع اخلا�ص من ودائع ذلك 

ال�سابق.  العام  العام احلايل مقابل %132،9   %109،5 م�ستوى  القطاع 

امل�ساهمني  وحقوق  الودائع  اإجمايل  اإىل  املحلي  االئتمان  ن�سبة  وت�سري 

هي االأخرى اإىل االنخفا�ص، بو�سولها اإىل م�ستوى 82،1% يف نهاية عام 

التقرير، مقابل 84،5% يف عام 2008م. 

بالعمالت  البنوك  م��وج��ودات  اإج��م��ايل  ن�سبة  ا�ستمرت  ح��ني  يف 

من  االنخفا�ص  يف  االأجنبية  بالعملة  املطلوبات  اإجمايل  اإىل  االأجنبية 

103،7% يف نهاية عام 2008م اإىل 98،7% يف نهاية عام 2009م، وهو ما 

يعك�ص تف�سيل البنوك لتوظي∞ مواردها املالية يف ال�سوق املحلّي ب�سكل 

اأكÈ من التوظي∞ باخلارج.

ratio of other income (other than interests received) to total 
income decreased to 24.7% at year-end 2009, compared 
to 30.8% at year-end 2008.The ratio of other expenses 
to total income increased by 26.5% in 2009, compared to 
25.2% in 2008.

4- Liquidity criteria 
These criteria measure the banks’ ability to fulfill their 
obligations, particularly towards their depositors through 
holding an appropriate portion of their assets in liquid form 
to counter any sudden run on the bank by depositors during 
a specific period. 

The 2009 liquidity criteria indicators showed that banks 
continued to maintain an appropriate level of liquid assets. 
The ratio of cash assets to total assets increased from 
32.9% at the end of 2008 to 36.3% at the end of 2009. The 
liquid assets to liquid liabilities ratio increased also from 
41.2% in end of 2008 to 47% by the end of the year of the 
report. 

Other liquidity indicators also show the general decrease 
in the ratio of total loans to customers’ deposits and to 
total liabilities during this year compared to last year.

5- Funds Investment Criteria 
This set of criteria measures the capability of banks to 
invest their financial resources aiming at maximizing 
their returns and monitor the risk they might be exposed 
to. Funds investment criteria of 2009 indicate the decline 
of funds investment in general. Credit facilities granted 
to the private sector to total loans decreased to reach 
72.4% by the end of the year of the report, compared to 
74.8% in 2008. Similarly, the ratio of loans granted to the 
private sector to the total deposits of this sector increased 
from 132.9% at the end of 2008 to 109.5% at the end of 
2009. The domestic credit facilities to total deposits and 
shareholders’ equity indicate decreased by 82.1% at the 
end of the year of the report compared to 84.5% in 2008.
On the other hand, the ratio of foreign-currency 
denominated total assets to foreign-currency denominated 
total liabilities decreased from 103.7% at the end of 2008 
to 98.7% at the end of 2009. The decline in this ratio 
reflects banks’ preference to employ their resources in 
domestic markets rather than abroad
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جدول رقم (٤-٢٤)
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

(٪)                                                                                                                                       

Indicators 2007 2008 2009 البيان

1-Capital Adequacy معايÒ كفاية راC�س املا∫:

Regulatory capital / total assets 11,5 11,0 11,5 راأ�ص املال االأ�سا�سي / اإجمايل املوجودات

Regulatory capital / Total Risk weighted assets 15,0 15,1 12,2
راأ�ص املال االأ�سا�سي / اإجمايل املوجودات 

املرجحة باأوزان املخاWر

Regulatory capital  + subordinated / Total Risk weighted 
assets 16,1 15,5 13,5

)راأ�ص املال االأ�سا�سي + راأ�ص املال امل�ساند( / 

اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاWر 

Minimum Required Ratio 10,0 10,0 10,0 ا◊د الCدن≈ املقرر

 Net Non-performing loans /  Regulatory Capital 1,2 1,0 0,61 �سافى الديون املتعرثة / راأ�ص املال االأ�سا�سي

2- Criteria of Assets Quality معايL Ò�دة امل�L�دات:

Non-performing loans / total loans 1,7 1,2 1,5 القرو�ص املتعرثة / اإجمايل القرو�ص

Loans Provision / Non-performing loans 84,5 83,2 90,7 �س�سات القرو�ص / الديون املتعرثة

Loans Provision / Total Loans 1,4 1,0 1,4 �س�سات القرو�ص / اإجمايل القرو�ص

Total Provision / Total Assets 1,3 1,1 1,1 اإجمايل املخ�س�سات / اإجمايل املوجودات

3- Profitability Criteria معايÒ الربحية: 

Net Profit / Average Shareholder's Equity 19,3 21,5 30,4 �سافى الربح / متو�س§ حقوق امل�ساهمني 

Net Profit / Average Total Assets  2,6 2,9 3,6 �سافى الربح / متو�س§ اإجمايل املوجودات

Net Interest  / Average Total Assets  2,7 2,5 2,6
�سافى الفوائد املح�سلة / متو�س§ اإجمايل 

املوجودات

Net Interest  / Total Income  40,6 34,4 31,3 �سافى الفوائد املح�سلة / اإجمايل االإيرادات

Other Income / Average Total Assets  1,6 2,3 2,7 االإيرادات االأخرى / متو�س§ اإجمايل املوجودات

Other Income / Total Income   24,7 30,8 31,8 االإيرادات االأخرى / اإجمايل االإيرادات

Other Expenses / Total Income   26,5 25,2 20,2 امل�سروفات االأخرى / اإجمايل االإيرادات

Wages and Salaries / Other Expenses 30,8 32,7 36,5 االأجور واملرتبات / امل�سروفات االأخرى

4- Liquidity Criteria 4- معايÒ ال�صي�لة:

Cash Balances with QCB / Total Assets 8,6 4,6 8,9
نقد واأر�سدة لدى امل�سرف املر كزى / اإجمايل 

املوجودات 

Liquid Assets / Total Assets 36,3 32,9 31,14 املوجودات ال�سائلة / اإجمايل املوجودات

 Table (4-24)
Commercial Banks’ Performance Indicators
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Indicators 2007 2008 2009 البيان

Liquid Assets / Liquid Liabilities 47,0 41,2 39,6 املوجودات ال�سائلة / اخل�سوم ال�سائلة

Financial Assets Portfolio / Total Assets 10,8 7,6 9,8 فظة االأوراق املالية / اإجمايل املوجودات

Total Loans / Customers' Deposits 109,6 114,2 96,1 اإجمايل القرو�ص / ودائع العمالء

Total Loans / Total Assets 57,8 60,4 54,6 اإجمايل القرو�ص / اإجمايل املوجودات 

5- Investment Criteria :∞يX�الت Òمعاي

Loans to Private Sector / Private Sector Deposits 109,5 132,9 107,6
الت�سهيالت االئتمانية للقطاع اخلا�ص / ودائع 

القطاع اخلا�ص 

Loans to Private Sector / Total Loans 72,4 74,8 68,8 قرو�ص للقطاع اخلا�ص / اإجمايل القرو�ص

Domestic Credit / (Total Deposits + Shareholder's Equity) 82,1 84,5 71,3
االئتمان املحلى / اإجمايل الودائع + حقوق 

امل�ساهمني

Total Liabilities in Foreign Currencies 98,7 103,7 115,6
اإجمايل املوجودات بالعمالت االأجنبية / املطلوبات 

بالعملة االأجنبية

6- General Ratios م�ؤ�صرات عامة:

Growth Rate of Total Assets 16,4 36,5 55,3 معدل النمو يف اإجمايل املوجودات 

Growth Rate of Total Customers Deposits 16,2 27,1 38,8 معدل النمو يف الودائع

Growth Rate of Total Credit Facilities 11,5 51,1 56,6 معدل النمو يف الت�سهيالت االئتمانية

Growth Rate of  the Portfolio of Securities 64,9 26,1 23,9 معدل النمو يف االأوراق املالية 
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Qatar Development Bank 

Qatar Development Bank (QDB) was established in 
1997 by the Government of Qatar, along with a contribution 
by national banks with the initial name of Qatar Industrial 
Development Bank. The objective of QDB is to provide 
financing to small and medium size industrial projects, 
which enhances the development of the industrial sector 
and supports projects that use modern technology and raw 
materials available in GCC countries that do not require an 
intensive labor force. In 2006, QDB became a government-
owned bank. Its paid-up capital was raised to QR5.0 
billion, and it was renamed the “Qatar Development Bank”. 
Business activities of QDB have expanded to include 
other sectors such as education, healthcare, housing, and 
agriculture. Table No. (5-1) presents the development of the 
QDB activities as shown below.

بن∂ قطر للتنمية

” اإن�ساء بنك قطر للتنمية عام 1997م، بوا�سطة احلكومة ومب�ساركة 

البنوك الوWنية حتت م�سمى  ”بنك قطر للتنمية ال�سناعية“، بغر�ص 

وذلك  احلجم،  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعية  امل�سروعات  “ويل 

ت�ستخدم  التي  امل�سروعات  وت�سجيع  ال�سناعي   القطاع  تطوير  بهدف 

االأ�ساليب احلديثة يف الت�سنيع واملواد اخلام املتوافرة يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، وال تعتمد على كثافة عمالية كبرية. وقد تقرر عام 

اإىل  اإىل بنك حكومي ورفع راأ�سماله امل�سرì به  2006م حتويل البنك 

خم�سة مليارات ريال، وتغيري م�سماه اإىل ”بنك قطر للتنمية“ اعتبارًا 

القطاع  جانب  اإىل  لت�سمل  ن�ساWه  دائ��رة  تو�سيع  مع  2007م،  عام  من 

ال�سناعي قطاعات اأخرى منها التعليم وال�سحة واالإ�سكان والزراعة. 

ويبني اجلدول رقم  )5-1( تطور ن�ساط البنك الذي نوجزه يف ما يلي :

Table (5-1)
QDB Balance Sheet 

جدول رقم (٥-١) 
المركز المالي لبنك قطر للتنمية

Items 2007 2008 2009
Change Ò¨الت

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Securities Portfolio 212.1 186.9 189.4 2.5 1.3 فظة االأوراق املالية

Balances Due from Banks and Financial 
Institutions 1,289.3 3,026.8 1,866.5 - 1,160.3 - 38.3 امل�ستحق على البنوك واملوؤ�س�سات املالية

Total Credit Facilities 156.4 296.3 527.6 231.3 78.1 اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية

Other Assets 51.4 91.5 691.7 600.2 656.0 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 1,709.2 3,601.5 3,275.2 - 326.3 - 9.1 اإLمايل امل�L�دات = اإLمايل املطل�بات

Due to Banks and Financial Institutions  8.4 7.9 7.2 - 0.7 - 8.9 امل�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية

Provisions 12.4 21.6 27.0 5.4 25.0 املخ�س�سات

Other Liabilities 31.3 546.1 101.0 - 445.1 - 81.5 مطلوبات اأخرى

Shareholders’ Equity 1,657.1 3,025.9 3,140.0 114.1 3.8 حقوق امل�ساهمني

QR Millionمليون ريال
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1. Assets

  • Amounts due to QDB from other banks and financial 
institutions” continued to be the most important asset 
item at the end of 2009, compared to being the third item 
in 2006. The increase in the QDB capital in 2007 and 2008 
provided the bank with additional liquidity that enabled it 
to increase its other assets and credit facilities. 

  • QDB’s securities portfolio increased from QR186.9 
million to QR 189.4 million at the end of 2009 and ranked 
as the last important item of assets representing 5.8% of 
total. Securities portfolio declined by QR 25.2 million from 
QR 212.1 million in 2007 to QR 186.9 million in 2008, and 
ranked as third important item of total assets. 

  • Credit facilities provided by QDB increased by 
QR231.3 million, up by 78.1% during 2009, compared to 
an increase of QR139.9 million, representing a growth of 
89.5% in 2008. Credits facilities amounted to QR296.3 
million in 2008, compared to QR 527.6 for the period 
covered by the report compared to QR 296.3 million at the 
end of previous year. Credit facilities represented 16.1% of 
total assets at the end of 2009, compared to 8.2% in 2008. 

2.  Liabilities 

QDB continued to depend on shareholders’ equity, as 
illustrated in Table No. (5-2), as a main source of long-
term funds to finance its activities. QDB’s shareholders’ 
equity amounted to QR 3,140 million i.e. 95.9% of QDB’s 
total balance sheet at the end of 2009 compared to  QR 
3,025.9 million or 84% of total QDB financial position in 
2008. Retained profits increased by QR 86.6 million while 
legal reserves surged by QR 21.6 million. 

äوداL1. املو

البنوك  يف  للتنمية  قطر  لبنك  امل�ستحقة  امل��ب��ال��غ  ا�ستمرت   • 

واملوؤ�س�سات املالية االأخرى ت�سكل اأهم بند من بنود جانب املوجودات يف 

نهاية عام 2009م، بعد اأن كانت الثالثة من حيث االأهمية يف نهاية عام 

2006م. و قد اأدت زيادة راأ�سمال البنك خالل عامي 2007م و 2008م 

االأخرى  املوجودات  زيادة  من  مكنته  للبنك  اإ�سافية  �سيولة  توفري  اإىل 

وت�سهيالته االئتمانية.

 • ارتفع ر�سيد فظة البنك من االأوراق املالية، من 186،9 مليون 

ريال اإىل 189،4مليون ريال يف نهاية عام 2009م، وجاء ترتيبها االأخري 

من حيث االأهمية من اإجمايل املوجودات، اأو ما ن�سبته 5،8% وباملقارنة 

مع نهاية العام ال�سابق، فقد تراجع ر�سيد فظة االأوراق املالية من 

عام  يف  ري��ال  مليون   186،9 اإىل  2007م  عام  يف  ري��ال  مليون   212،1

2008م،  اأو ما قيمته  25،2 مليون ريال، وكان ترتيبها الثالث من حيث 

االأهمية من اإجمايل املوجودات.

 • ازدادت الت�سهيالت االئتمانية التي قدمها البنك ملختل∞ اأن�سطته 

ن�سبته  78،1% خالل عام  2009م،  ما  اأو  ريال،  مليون  بقيمة 231،3 

مقابل زيادة بلغت  139،9 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 89،5% خالل عام 

2008م، وو�سلت الت�سهيالت االئتمانية اإىل م�ستوى  527،6 مليون ريال 

يف نهاية عام التقرير، باملقارنة مع م�ستوى  296،3 مليون ريال يف نهاية 

العام ال�سابق. و�سكلت الت�سهيالت االئتمانية ن�سبة 16،1% من اإجمايل 

املوجودات يف نهاية عام 2009م مقابل  8،2% يف عام 2008 م .

 ä2. املطلوبا

ا�ستمر البنك يف االعتماد على حقوق امل�ساهمني، كما يظهر اجلدول 

رقم )5-2(، كم�سدر اأ�سا�سي وWويل االأجل لتمويل ن�ساWه. وقد بلغت 

قيمتها  3140 مليون ريال، و�سكلت  95.9% من اإجمايل املركز املايل 

للبنك يف نهاية عام 2009م، مقابل 3025.9 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 

84% يف نهاية العام ال�سابق. وقد ارتفعت االأرباì املحتجزة لدى البنك 

مبقدار 86.6 مليون ريال، يف حني ارتفع االحتياWي القانوين مبقدار 

21.6 مليون ريال.
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Table (5-2)
QDB Shareholders’ Equity

جدول رقم (٥-٢) 
حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية

Items 2007 2008 2009
Change Ò¨الت

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid-up Capital 1,500.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 14.4 18.4 40.0 21.6 117.4 االحتياWي القانوين

Other Reserves 98.0 50.4 56.3 5.9 11.7 احتياWيات اأخرى

Retained Profits 44.7 57.1 143.7 86.6 151.7 اأربا ìتجزة

Total Shareholders’ Equity 1,657.1 3,025.9 3,140.0 114.1 3.8 Úمgمايل حق�¥ امل�صاLاإ

Shareholders' Equity / Total Liabilities (%) 97.0 84.0 95.9 11.9 --- حقوق امل�ساهمني اإىل اإجمايل املطلوبات )%( 

QR Million مليون ريال

جدول رقم (٥-٣)
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

Table (5-3)
QDB Performance Indicators

Items 2007 2008 2009 البيــــــــــان

Return on Average Assets 4,2 3,9 2,4 معدل العائد على متو�س§ املوجودات

Return on Average Shareholders' Equity 3,9 5,1 2,9 معدل العائد على متو�س§ حقوق امل�ساهمني

Capital Adequacy Ratio 136,0 135,2 119,5 معدل كفاية راأ�ص املال

Total Loans / Total Assets 9,2 8,2 16,1 ن�سبة القرو�ص اإىل اإجمايل املوجودات

Non-Performing Loan Provisions 89,6 54,0 47,5 �س�ص القرو�ص اإىل الديون املتعرثة

Non-Performing Loans /Total Loans 7,8 12,8 8,8 القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�ص

Net Non-Performing Loans / Shareholders’ Equity 0,1 0,6 0,8 Úمgة اإ¤ حق�¥ امل�صاÌس املتعVصاف≈ القرو�

Tسركاä ال�سرافة

يبينها  كما  ال�سرافة،  �سركات  من  ال��واردة  املالية  البيانات  ت�سري 

لهذه  املجمعة  امليزانية  اإج��م��ايل  زي��ادة  اإىل   ،)4-5( رق��م   اجل��دول 

ال�سركات بقيمة  174،4مليون ريال، اأو ما ن�سبته 26%، لي�سل م�ستواها 

مليون   670،9 مقابل  التقرير،  عام  نهاية  يف  ريال  مليون   845،3 اإىل 

املوجودات  جانبي  يف  التغريات  وج��اءت  ال�سابق.  العام  نهاية  يف  ريال 

واملطلوبات على النحو التايل:

Exchange Houses
The financial statements provided by exchange houses 

as in Table No. (5-4) indicates an increase in consolidated 
balance sheet of QR 174,4 million, up by 26%, to QR6845.3 
million at year-end 2009, compared to QR670.9 million at 
year-end 2008. Changes in Assets and Liabilities are as 
follows: 

(%)
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جدول رقم (٥-٤)
المركز المالي لشركات الصرافة

Table (5-4)
Exchange Houses Balance Sheet

QR Millionمليون ريال

Items 2007 2008 2009

Change Ò¨الت

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Precious Metals 125.7 125.0 124.3 - 0.7 - 0.6 نقد يف ال�سندوق و�سبائك املعادن الثمينة

Dues from Banks 262.5 266.6 310.2 43.6 16.4 اأر�سدة لدى البنوك

Balances with Money Exchangers & 
Branches

37.7 100.5 185.5 85.0 84.6 اأر�سدة لدى ال�سرافني والفروع

 Financial Investments 131.2 91.3 58.0 - 33.3 - 36.5 اال�ستثمارات املالية

 Fixed Assets 37.8 41.4 44.7 3.3 8.0 موجودات ثابتة

 Other Assets 40.6 46.1 122.6 76.5 165.9 موجودات اأخرى

 Total Assets = Total Liabilities 635.5 670.9 845.3 174.4 26.0 اإLمايل امل�L�دات = اإLمايل املطل�بات

Shareholders’ Equity 493.7 464.5 430.0 - 34.5 - 7.4 حقوق امل�ساهمني

Due to Banks 43.9 52.6 34.9 - 17.7 - 33.7 ح�سابات للبنوك

 Branches &  Exchangers Accounts 62.3 79.9 182.4 102.5 128.3 ح�سابات للفروع وال�سرافني

 Other Liabilities 35.6 73.9 198.0 124.1 167.9 مطلوبات اأخرى

1- Assets

• Financial investments of the exchange houses 
decreased by 36.5% or QR33.3 million in 2009, as compared 
to a decline of QR39.9 million or 30.4% in 2008. Exchange 
houses deposit balances held at banks increased by QR 
43.6 million, up by 16.4% in 2009 compared to an increase 
of QR14.1million or 1.6% in the previous year. Similarly, cash 
holdings (cash in hand and precious metals) decreased by 
QR0.7 million (0.6%) reaching QR124.3 million at the end of 
the report’s year. The liquid assets (including cash in hand, 
balances at banks, balances at exchanger, and financial 
investments) represented about 80.2% of total assets in 
2009 compared to 87% in 2008. This reflects the stable 
liquidity level enjoyed by exchange houses during the last 
three years. 

 äوداL1. املو

انخف�ست ”اال�ستثمارات املالية“ ل�سركات ال�سرافة بحوايل 33،3 

مليون ريال، اأو ما ن�سبته  36،5% يف نهاية عام 2009م،  مقابل انخفا�ص 

بقيمة  39،9 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 30،4%  يف نهاية العام ال�سابق. 

اأما ”اأر�سدة لدى البنوك“ ل�سركات ال�سرافة فقد زادت بقيمة 43،6  

اأو ما ن�سبته 16،4%  يف نهاية عام 2009م، مقابل زيادة  مليون ريال، 

ال�سابق.  العام  نهاية  يف   %1،6 ن�سبته   ما  اأو  ري��ال،  مليون   4،1 بلغت 

يف  النقد  من  كاًل  ت�سمل  )والتي  النقدية“  ”االأر�سدة  انخف�ست  كما 

ما  اأو  ريال،  مليون  بحوايل 0،7  الثمينة(  املعادن  �سبائك   + ال�سندوق 

التقرير.   نهاية عام  ريال يف  اإىل 124،3  مليون  لت�سل   ، ن�سبته %0،6 

لدى  اأر���س��دة  ال�سندوق،  يف  )نقد  ال�سائلة  امل��وج��ودات  �سكلت  وبهذا 

البنوك، اأر�سدة لدى ال�سرافني، واال�ستثمارات املالية( حوايل %80،2 

يف   %87 بنحو  مقارنة  التقرير،  عام  نهاية  يف  املوجودات  اإجمايل  من 

ال�سيولة لدى  ا�ستقرار  بعيد   اإىل حد  يعك�ص  ال�سابق، مما  العام  نهاية 

�سركات ال�سرافة خالل االأعوام الثالثة االأخرية.
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2-Liabilities

 • Exchange houses balances due to banks reached 
QR34.9 million, decreasing by  QR17.7 million, down by 33.7 
% and representing 4.1% of total liabilities at year-end 
2009.

Shareholders’ equity still represents the major item of 

the liabilities, although it declined by QR 34.5 million,  or 
7.4%, which affected its share of the total liabilities as 
it reached 50.9% in 2009 compared to QR464.5 million 
in 2008 representing 69.2% of total liabilities. Changes 
shown in Table (5-5) are a result of the following factors: 

1. A decrease in the fair value reserves by QR10.3 
million, down by 34.9% in 2009 (because of the revaluation 
of these companies’ investments portfolio at the fair value) 
compared to decline of QR37 million in 2008, down by 
55.6%. 

2. An increase in the legal reserves of QR9.1 million 
in 2009, up by 16.3%, compared to a decrease of QR 21.3 
million, down by 27.6% in the previous year. 

3. A decrease of retained profits by QR44.3 million, 
down by 43.6% in 2009, compared to a decline of QR23.6 
million or 18.8% in 2008. 

4. Decline of other reserves by QR2.5 million (8.7%) 
in 2009 compared to a decline in 2008 of QR18.7 million, 
down by 183.3%. 

5. Exchange houses continued to reinforce their capital 
base with an increase of total paid-up capital by QR13.5 
million, up by 5.4% in 2009, compared to an increase of 
QR34 million, up by 15.9% in the previous year. 

ä2. املطلوبا

انخف�ست االأر�سدة امل�ستحقة للبنوك على �سركات ال�سرافة، حيث 

و�سل م�ستواها اإىل  34،9 مليون ريال، برتاجع حوايل 17،7  مليون ريال، 

اأو ما ن�سبته 33،7%، و�سكلت ما ن�سبته  4،1% من اإجمايل املطلوبات يف 

نهاية عام 2009م.

 Èاالأك اجلانب  تزال “ثل  امل�ساهمني“ فال  ”حلقوق  بالن�سبة  اأما 

مليون   34،5 بنحو  انخفا�سها  من  الرغم  على  املطلوبات  اإجمايل  من 

اإجمايل  من  ت�سكله  ما  على  انعك�ص  مما  ن�سبته%7،4،   ما  اأو  ري��ال، 

املطلوبات، حيث بلغت 50،9% يف نهاية عام التقرير، مقابل م�ستوى بلغ 

464،5 مليون ريال، ون�سبة ما ت�سكله من اإجمايل املطلوبات 69،2% يف 

نهاية العام ال�سابق، وقد جاء هذا، وكما يو�سحه اجلدول رقم )5-5(، 

كمح�سلة ملا يلي:

 1.  انخفا�ص احتياWي القيمة العادلة بقيمة 10،3 مليون ريال، اأو 

ما ن�سبته34،9%، يف نهاية عام التقرير، )نتيجة اإعادة تقييم فظة 

اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة(، مقارنة بانخفا�ص بلغ 37 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 55،6% يف العام ال�سابق.

 2. ارتفاع االحتياWي القانوين بقيمة 9،1 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 

16،3% يف نهاية عام التقرير، مقابل انخفا�ص بقيمة 21،3 مليون ريال، 

اأو ما ن�سبته 27،6% يف العام ال�سابق.

ما  اأو  ريال،  بقيمة 44،3 مليون  املدورة   ìاالأربا قيمة  انخفا�ص   .3 

ن�سبته 43،6% يف نهاية عام التقرير، مقابل تراجع بقيمة 23،6 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 18،8% يف نهاية العام ال�سابق.

 4.  تراجع االحتياWيات االأخرى بقيمة 2،5 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 

8،7% يف نهاية عام التقرير، مقابل زيادة بقيمة 18،7 مليون ريال، اأو ما 

ن�سبته 183،3% يف نهاية العام ال�سابق.

روؤو���ص  تدعيم  ال�سرافة  �سركات  وا�سلت  اأخ��رى،  ناحية  من   .5 

املدفوع“  املال  ”راأ�ص  اإجمايل  يف  الزيادة  قيمة  بلغت  حيث  اأموالها، 

التقرير،  عام  نهاية  5،4% يف  ن�سبته   ما  اأو  ريال،  مليون   13،5 حوايل 

مقابل زيادة بلغت حوايل 34 مليون ريال، اأو ما ن�سبته  15،9% يف العام 

ال�سابق.
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Table (5-6)
Finance Companies Balance Sheet

Table (5-5)
Exchange Houses Shareholders’ Equity

جدول رقم (٥-٥)
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة

QR Million مليون ريال

QR Million مليون ريال

Items 2007 2008 2009
Change Ò¨الت

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid-up Capital 214.5 248.5 262.0 13.5 5.4 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 77.2 55.9 65.0 9.1 16.3 احتياWي قانوين

Fair Value Reserves 66.5 29.5 19.2 - 10.3 - 34.9 احتياWي القيمة العادلة

Other Reserves 10.2 28.9 26.4 - 2.5 - 8.7 احتياWيات اأخرى

Retained profit 125.3 101.7 57.4 - 44.3 - 43.6 اأرباì مدورة

Total Shareholders’ Equity 493.7 464.5 430.0 - 34.5 - 7.4 Úمgمايل حق�¥ امل�صاLاإ

Finance Companies

Qatar has two operating finance companies: «First 
Finance» and «Qatar Finance House» as of the end of 
2009, whereas in 2006 there was only one company 
(First Finance). The two companies’ consolidated financial 
statement increased by QR2478.5 million, up by 80.4% 
in 2009 to reach QR 5559.5 million compared to QR3081 
million in 2008. Such increase was reflected by the level of 
assets and liabilities activity of both companies according 
to the data shown in Table No. (5-6). 

Tسركاä التمويل

توجد يف دولة قطر �سركتان للتمويل هما: ”االأوىل للتمويل“ و ”بيت 

التمويل القطري“ يف نهاية عام 2009م، بينما كانت هناك �سركة واحدة 

فق§ يف نهاية عام 2006م )االأوىل للتمويل(. وت�سري البيانات املجمعة 

اإىل حتقيق زيادة يف املركز املايل املجمع بقيمة 2478،5 مليون ريال، اأو 

ما ن�سبته 80،4% عن نهاية عام 2009م، لي�سل م�ستواها اإىل 5559،5 

انعك�ص هذا  ال�سابق. وقد  العام  مليون ريال، مقابل 3081 مليون ريال 

االرتفاع يف ن�ساط ال�سركتني على جانبي املوجودات واملطلوبات وفقًا ملا 

يعر�سه اجلدول رقم )6-5(.

جدول رقم (٥-٦) 
المركز المالي لشركات التمويل

Items 2007 2008 2009
Change Ò¨الت

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Cash and Balances at Banks 1521.1 388.3 656.2 267.9 69.0 نقدية واأر�سدة لدى البنوك

Islamic finance activities 1,957.5 2,315.5 3,790.8 1,475.3 63.7 اأن�سطة التمويل االإ�سالمي

Financial Investments 146.1 242.6 456.4 213.8 88.1 اال�ستثمارات املالية

Other Assets 193.2 134.6 656.1 521.5 387.4 موجودات اأخرى

Total Assets =  Total Liabilities 2,448.9 3,081.0 5,559.5 2,478.5 80.4 اإLمايل امل�L�دات = اإLمايل املطل�بات

Shareholders’ Equity 596.9 1,077.0 2,065.7 988.7 91.8 حقوق امل�ساهمني

 Borrowing from Financial Institutions 1,217.4 1,919.8 2,975.9 1,056.1 55.0 “ويل من موؤ�س�سات مالية

 Other Liabilities 634.6 84.2 517.9 433.7 515.1 مطلوبات اأخرى
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1. Assets

. Finance companies continued to increase their main 
activities in Islamic financing during 2009 which increased 
by 1,475.3 to reach QR 3,790.8 million in 2009 compared 
to QR 2,315.5 in 2008, up by or 63.7%. Such activity 
represents 68.2% of the total liabilities at the end of 2009. 

. Other asset items witnessed a mixed range of 
growth. Financial investments increased by 88.1% from 
66.1% in 2008 to reach QR213.8 million. While “Other 
Assets” decreased during 2008 by 30.3%, it increased in 
2009 by 378.4%. Cash balances and deposits held at banks 
increased in 2009 by 69% compared to 155.3% in the 
previous year. As a result, the share of “cash and deposits 
at banks” of total assets decreased in 2009 to 11.8% from 
12.6% in 2008. 

2. Liabilities 

Finance companies expanded their borrowing from other 
financial institutions to finance their operations, leading to 
an increase in “borrowings from other financial institutions” 
to reach QR2,975.8 in 2009 compared to QR1,919.8 million 
in 2008,  up by QR 1,056.1 million  or 55% against the 
increase of QR 702,4 million (57.7%) achieved at the year-
end 2008 . As all other items witnessed larger growth, the 
relative share of this item in the total consolidated balance 
sheet decreased to 53.5% in 2009 from 62.3% in previous 
year.

. Consolidated shareholders’ equity of both companies 
increased from QR1,077 million at the end of 2008 to QR 
2,065.7 million in 2009, up by QR 988.7 million i.e. 91.8% and 
representing 37.2% of the total consolidated balance sheet 
in 2009. As a comparison, shareholders’ equity increased 
by QR480.1 million in 2008, up by 80.4%, representing 35% 
of the total consolidated balance sheet.

 äوداL1. املو

التمويل  وه��و  ال�سركات  لهذه  الرئي�سي  الن�ساط  تو�سع  ا�ستمر   .
اإىل  الن�ساط  ه��ذا  م�ستوى  زاد  حيث  2009م،  ع��ام  خ��الل  االإ�سالمي 

3790،8 مليون ريال يف نهاية عام 2009م، مقابل 2315،5 مليون ريال 

اأو ما  اأي بزيادة قيمتها 1475،3 مليون ريال،  ال�سابق،  يف نهاية العام 

اإجمايل  من   %68.2 ح��وايل  الن�ساط  ه��ذا  �سكل  قد   ،%63.7 ن�سبته 

املوجودات يف نهاية عام 2009م.

 

. كما �سهدت كافة بنود املوجودات هي االأخرى تو�سعًا – واإن كان 
– خالل عام 2009م. فقد بلغت قيمة الزيادة يف بند  بن�سب متفاوتة 

ما ن�سبته %88،1  اأو  ريال  مليون   213،8 نحو  املالية“  ”اال�ستثمارات 
قيمة  انخف�ست  وبينما  ال�سابق.  العام  يف   %66،1 بن�سبة  زيادة  مقابل 

30،3%، ‚د اأن  ن�سبته  عام 2008م مبا  االأخرى“ خالل  ”املوجودات 
تلك القيمة قد ارتفعت يف عام 2009م مبا ن�سبته 387،4%. كذلك فاإن 

– واإن  تو�سعًا  البنوك“ �سهدت  لدى  واالإيداعات  النقدية  ”االأر�سدة 
– حيث زادت قيمتها بن�سبة 69% يف عام 2009م مقابل  تباWاأ ن�سبيًا 

بند  ن�سبة  بذلك  لتنخف�ص  2008م.  عام  نهاية  يف   %155،3 ن�سبته  ما 

”النقدية واالأر�سدة لدى البنوك“ من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 
التقرير اإىل 11،8% مقابل 12،6% يف نهاية العام ال�سابق.

ä2. املطلوبا

. تو�سعت �سركتي التمويل يف االقرتا�ص من املوؤ�س�سات املالية لتمويل 
عملياتهما، حيث زادت قيمة بند ”التمويل من موؤ�س�سات مالية“ الذي 

ح�سلت عليه هذه املوؤ�س�سات لي�سل اإىل م�ستوى 2975،9 مليون ريال يف 

نهاية عام 2009م، مقابل 1919،8 مليون ريال يف نهاية العام ال�سابق، 

اأي بزيادة قدرها 1056،1 مليون ريال، اأو ما  ن�سبته 55%، مقابل زيادة 

بقيمة 702،4 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 57،7% يف نهاية العام ال�سابق. 

ونظرًا الأن كافة البنود االأخرى – وب�سفة خا�سة ”املطلوبات االأخرى“ 

– قد �سهدت كذلك تو�سعًا بدرجة اأكÈ، فقد انخف�ست ن�سبة ما ي�سكله 
نهاية عام  اإىل 53،5% يف  املايل املجمع  املركز  اإجمايل  البند من  هذا 

2009م، مقابل 62،3% يف العام ال�سابق.

 1077 من  التمويل  �سركتي  يف  امل�ساهمني“  ”حقوق  بند  ارتفع   .
نهاية  يف  ريال  مليون   2065،7 اإىل  2008م  عام  نهاية  يف  ريال  مليون 

عام التقرير، اأي بزيادة قدرها 988،7 مليون ريال، اأو ما ن�سبته %91،8 

عن العام ال�سابق، ومبا ي�سكل حوايل 37،2% من اإجمايل املركز املايل 

املجمع يف نهاية عام التقرير. ومقارنة بعام 2008م، فقد بلغت زيادة 

ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون   480،1 ح��وايل  امل�ساهمني“  ”حقوق  بند 

80،4%، ومبا �سكل حوايل 35% من اإجمايل املركز املايل املجمع.
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Investment Companies
The consolidated financial statement of the three 

investment companies operating in Qatar, presented in 
Table No. (5-7), indicates an increase in total assets of 
QR328.7 million in 2009, up by 51.5% compared to a decline 
of QR 70.7 million in 2008, down by 10%.   Assets and 
liabilities items were affected by the increase as shown in 
the following table: 

Qا’�ستثما äسركاT

تبني بيانات املركز املايل املجمع ل�سركات اال�ستثمار الثالثة العاملة 

املوجودات  ارتفاع  رق��م )7-5(،  اجل��دول  خ��الل  وم��ن  قطر،  دول��ة  يف 

االإجمالية لهذه ال�سركات بقيمة 328،7 مليون ريال، اأو ما ن�سبته %51،5 

يف نهاية عام 2009م، مقارنة برتاجع بلغت قيمته 70،7 مليون ريال، اأو 

ما ن�سبته 10% يف نهاية العام ال�سابق. وقد انعك�ص هذا التغري على بنود 

املوجودات واملطلوبات كما يلي:

Table (5-7)
Investment Companies Balance Sheet

جدول رقم (٥-٧) 
المركز المالي لشركات االستثمار

Items 2007 2008 2009
Change Ò¨الت

(2008/2009) البيــــــــــان

Value القيمة %

 Cash and Balances with Banks 132.5 106.6 181.3 74.7 70.1 نقدية واأر�سدة لدى البنوك

 Debtors 71.5 10.1 0.0 - 10.1 - 100.0 املدينون

 Financial Investments 386.5 443.0 337.8 - 105.2 - 23.7 اال�ستثمارات املالية

 Other Assets 118.9 79.0 448.3 369.3 467.5 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 709.4 638.7 967.4 328.7 51.5 اإLمايل امل�L�دات = اإLمايل املطل�بات

 Shareholders’ Equity 689.8 622.3 852.1 229.8 36.9 حقوق امل�ساهمني

 Short-Term Borrowing 17.0 0.0 88.5 88.5 --- قرو�ص ق�سرية االأجل

 Other Liabilities 2.6 16.4 26.8 10.4 63.4 مطلوبات اأخرى

QR Million مليون ريال

 äوداL1. املو

. تباين التغري يف قيمة بنود املوجودات. فالبع�ص منها �سهد تراجعًا 
والبع�ص االآخر �سهد ارتفاعًا.

املالية“  ”اال�ستثمارات  و  ”املدينون“  بندا  قيمة  تراجعت  فقد   .
الرتتيب يف  ري��ال  على  مليون  و 443  ري��ال  مليون  قيمته 10،1  ما  من 

عام  نهاية  يف  ري��ال  مليون   337،8 و  ال�سفر  اإىل  2008م،  عام  نهاية 

التقرير على التوايل حيث قام املدينون ب�سداد مديونياتهم قبل �سركات 

اال�ستثمار. وبلغ الرتاجع يف قيمة اال�ستثمارات املالية خالل عام 2009م 

ما ن�سبته 23،7% بينما �سهد هذا البند زيادة يف عام 2008م مبا ن�سبته 

اإجمايل  املالية“ من  ”اال�ستثمارات  م�ساهمة  ن�سبة  لتنخف�ص   .%14،6

حوايل  مقابل  2009م،  عام  نهاية  يف   %34،9 ح��وايل  اإىل  امل��وج��ودات 

69،4% يف نهاية العام ال�سابق.

”موجودات  البنوك“ و  لدى  واأر�سدة  ”نقدية  بندي  بينما حقق   .
اأخرى“ زيادة يف القيمة، والتي بلغت بالن�سبة لالأول 64،7 مليون ريال، 

ن�سبته  ما  اأو  نهاية عام 2009م،  ريال وذلك يف  مليون  وللثاين 369،3 

70،1% و 467،5% على التوايل. ويالحß يف هذا ال�سدد اأن ”املوجودات 

االأخرى“ قد ارتفعت ن�سبة م�ساهمتها يف املركز املايل املجمع عن عام 

2009م اإىل 46،3% مقابل 12،4% فق§ يف نهاية عام 2008م.

1. Assets
· Changes in “Assets” items were mixed. While some 

of these items witnessed a decline, the others increased. 

· The “Debtors” and “Financial Investments” decreased 
from QR 10.1 million and QR 443 million in 2008 to zero and 
QR 337.8 million respectively in 2009. Debtors have settled 
their respective liabilities with the investment companies. 
The value Financial Investments over 2009 decreased 
23.7% while this item witnessed an increase of 14.6% in 
2008. As a result, the share of “Financial Investments” in 
the total assets decreased to around 34.9% at the end of 
2009 from 69.4% in 2008. 

· Cash-in-hand and balances at banks” and “Other 
Assets” increased in value by QR 64.7 million and QR 
369.3 million respectively in 2009, up by 70.1% and 467.5% 
respectively. Consequently, the share of “Other Assets” 
in the 2009 consolidated balance sheet has increased to 
46.3% from 12.4% in 2008.
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ä2. املطلوبا

ي�سكل بند ” حقوق امل�ساهمني“ اجلانب االأكÈ من املوارد املالية املتاحة 

ل�سركات اال�ستثمار العاملة بدولة قطر، حيث �سكل ذلك البند ما ن�سبته 

88،1% من اإجمايل املركز املايل املجمع لهذه ال�سركات يف نهاية عام 

التقرير. وقد و�سل بند ”حقوق امل�ساهمني“ اإىل م�ستوى 852،1 مليون 

مليون   229،8 بلغ  القيمة  يف  بارتفاع  اأي  2009م،  عام  نهاية  يف  ريال 

ريال، اأو ما ن�سبته %36،9.

Úالتاأم äسركاT

ارتفع املركز املايل املجمع ل�سركات التاأمني الوWنية بنحو 1362،8 

مع  باملقارنة  2009م،  عام  نهاية  يف   %13،8 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليون 

العام  نهاية  يف   %3،5 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون   335،5 بنحو  زي��ادة 

ال�سابق.

ونعر�ص يف ما يلي اأهم التطورات التي Wراأت على جانبي املوجودات 

واملطلوبات خالل عام 2009م، وذلك كما يبينه اجلدول اأدناه:

2. Liabilities

Shareholders’ equity item still represents the main 
source of funds for investment companies in Qatar, 
representing 88.1% of these companies’ consolidated 
financial statements at the end of 2009. Shareholders’ 
equity amounted to QR852.1 million in 2009, recording an 
increase in value of QR 229.8 million, up by 36.9%.

Insurance Companies

The aggregate financial statement of insurance 
companies increased by QR1,362.8 million, up by 13.8% in 
2009 compared to an increase of QR335.5 million (3.5%) 
in 2008.

The table below shows the most important 
developments on assets and liabilities during 2009. 

Table (5-8)
Qatari Insurance Companies Balance Sheet

جدول رقم (٥-٨) 
المركز المالي لشركات التأمين الوطنية

Items 2007 2008 2009
Change Ò¨الت

(2008/2009) البيــــــــــان

Value  القيمة %

 Non-Negotiable Assets: 5,862.8 5,647.6 5,589.4 - 58.2 - 1.0 امل�L�دات ÒZ املتداولة:

Buildings, Furniture & Equipment 190.7 211.7 224.2 12.5 5.9 اأثاç ومعدات وعقارات

 Financial and Real-Estate Investments: 5,672.1 5,435.9 5,365.2 - 70.7 - 1.3 اال�ستثمارات املالية والعقارية:

- Financial Investments 5,013.2 4,357.9 4,260.2 - 97.7 - 2.2 ا�ستثمارات مالية

- Real-Estate Investments 658.9 1,078.0 1,105.0 27.0 2.5 ا�ستثمارات عقارية

Negotiable Assets: 3,680.5 4,231.4 5,652.4 1,421.0 33.6 امل�L�دات املتداولة:

Off which: Advance Other Receivables & 
Expenses Paid in 

2,053.9 2,301.9 3,076.0 774.1 33.6
منها: ذ· مدينة اأخرى وم�ساري∞ مدفوعة 

مقدمًا

Cash and Balances Due from Banks 1,626.6 1,929.5 2,576.4 646.9 33.5 نقد واأر�سدة لدى البنوك

Total Assets = Total Liabilities 9,543.3 9,879.0 11,241.8 1,362.8 13.8 اإLمايل امل�L�دات = اإLمايل املطل�بات

Shareholders’ Equity 5,810.1 4,970.4 5,269.2 298.8 6.0 حقوق امل�ساهمني

Non-Negotiable Liabilities: 125.1 166.3 61.0 - 105.3 - 63.3 املطل�بات ÒZ املتداولة:

End of Service Bonus of Employees 125.1 166.3 61.0 - 105.3 - 63.3 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

Negotiable Liabilities: 3,608.1 4,742.3 5,911.6 1,169.3 24.7 املطل�بات املتداولة:

Insurance Contracts Liabilities 1,995.0 2,498.3 2,921.1 422.8 16.9 مطلوبات عقود التاأمني

Provisions and Other Insurance Creditors 1,613.1 2,244.0 2,990.5 746.5 33.3 �س�سات وذ· التاأمني الدائنة

QR Million مليون ريال
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äوداL1. املو

عام  النمو خالل  الوWنية يف  التاأمني  �سركات  اأن�سطة  ا�ستمرت    .
2009م، حيث بلغ معدل منو املركز املايل االإجمايل لها 13،8% مقارنة 

مبعدل منو 3،5% يف نهاية العام ال�سابق. وقد قاد هذا النمو القوي يف 

جانب املوجودات من املركز املايل بند ”ذ· مدينة اأخرى وم�سروفات 

مدفوعة مقدمًا“ جنبًا اإىل جنب مع بند ”نقدية واأر�سدة لدى البنوك“.

.  فقد ارتفعت قيمة بند ”ذ· مدينة اأخرى وم�سروفات مدفوعة 
مقدمًا“ مبقدار 774 مليون ريال لت�سل اإىل 3076 مليون ريال يف نهاية 

عام التقرير مقابل ما قيمته 2301،9 مليون ريال يف نهاية العام ال�سابق. 

لي�سكل ذلك البند ما ن�سبته 27،4% تقريبًا من اإجمايل املوجودات يف 

نهاية عام التقرير، مقابل 23،3% عام 2008م.

لدى  واأر�سدة  ”نقد  �سكل  النقدية“ يف  ”املوجودات  زادت  كما    .
البنوك“بحوايل 646،9 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 33،5% يف نهاية عام 

ريال  مليون   1929،5 مقابل  ريال،  مليون   2576،4 اإىل  لت�سل  2009م 

ال�سائلة  االأ�سول  تلك  ت�سكله  ما  ن�سبة  بذلك  لرتتفع  2008م.  عام  يف 

من اإجمايل املوجودات، من حوايل 19،5% يف نهاية عام 2008م، اإىل 

22،9% عام 2009م، عاك�سة بذلك ارتفاع م�ستويات ال�سيولة.

 97.7 .  ويف املقابل تراجعت قيمة ”اال�ستثمارات املالية“ بحوايل 
مبا  تراجع  مقابل   ،%2.2 ن�سبته  مبا  اأو  2009م،  عام  يف  ري��ال  مليون 

ن�سبته 13.1% عن العام ال�سابق مبا قد يعك�ص التح�سن الن�سبي الذي 

Wراأ على معدالت االنخفا�ص يف اأ�سعار االأوراق املالية. ويالحß اأن النمو 

االإيجابي يف بند ”اال�ستثمارات العقارية“ مبا ن�سبته 2.5%، قد انعك�ص 

يف التلطي∞ من معدالت الرتاجع االإجمالية يف بند ”اال�ستثمارات املالية 

ن�سبته  مبا  2009م  عام  نهاية  يف  البند  ذلك  لينخف�ص  والعقارية“، 

1.3% مقابل 4.2% العام ال�سابق.

 ä2. املطلوبا

.  ال يزال بند ”حقوق امل�ساهمني“، والذي يو�سح اجلدول رقم )5-
اأن�سطة �سركات  9( تفا�سيله، ميثل اجلانب االأكÈ من م�سادر “ويل 

التاأمني، حيث �سكل ما ن�سبته 46،9% من اإجمايل امليزانية املجمعة لهذه 

ال�سركات يف نهاية عام التقرير، مقابل 50،3% يف نهاية العام ال�سابق. 

وقد و�سل بند ”حقوق امل�ساهمني“ اإىل م�ستوى 5،3 مليار ريال تقريبًا 

يف نهاية عام التقرير، مقابل خم�سة مليارات يف نهاية العام ال�سابق، اأي 

بن�سبة 6%. مقابل تراجع ن�سبته 14،5% العام ال�سابق.

.  زاد بند ”عقود التاأمني“ بقيمة 442،8 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 
16،9% وبند ”�س�سات وذ· التاأمني الدائنة“ بقيمة 746،5 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته %33،3.

1. Assets

· Insurers’ activities continued to grow in 2009 with a 
growth rate in the relevant consolidated balance sheet of 
13.8% compared to 3.5% in 2008. This robust growth in 
assets is led by the “Other Receivables & Expenses Paid in 
Advance” and “Cash and Balances due from Banks” items.

 

· The “Other Receivables & Expenses Paid in Advance” 
item increased by QR774 million to reach QR 3,076 
million in 2009 from QR 2,301.9 million in 2008. This item 
represented around 27,4% of the total assets at year-end 
2009 versus 23.3% in 2008. 

The cash assets under the form of “Cash and Balances 
due from Banks” increased by QR646.9 million, up by 33.5% 
in 2009 to reach QR2,576.4 million compared to QR1,929.5 
million in 2008. As a result, the share of liquid assets in 
total assets increased from 19.5% in 2008 to 22.9% in 200, 
reflecting a higher level of liquidity.

The “Financial Investments” decreased in return 
by QR97.7 million in 2009, down by 2.2% compared to 
the decline of 13.1% recorded in 2008. This reflects the 
relative improvement that occurred in the decrease rates 
of stock prices. The 2.5% positive growth in “Real Estate 
Investments” led to mitigation of total decline rates in the 
“Financial and Real Estate Investments” item. This item 
decreased in the year-end 2009 by 1.3% against 4.2% in 
2008.

2. Liabilities 

· Shareholders’ equity (Table No. 5-9) is the main 
source of funds to finance insurance companies’ activities. 
This item represented about 46.9% of the total aggregated 
balance sheet insurers in 2009, compared to 50.3% in 2008. 
Shareholders’ equity stood at about QR5.3 billion in 2009, 
compared to QR5 billion in 2008, up by 6%, compared to a 
decline of 14.5% in 2008.

· “Insurance Contracts” item increased by QR442.8 
million in 2009, up by 16.9%, and “provisions for credit 
insurance accruals” increased by QR746.5 million, up by 
33.3%.
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Table (5-9)
Qatari Insurance Companies Shareholders’ Equity

جدول رقم (٥-٩) 
حقوق المساهمين لدى شركات التأمين الوطنية

Items 2007 2008 2009

Change Ò¨الت

(2008/2009)
البيــــــــــان

Value  القيمة %

Paid – Up Capital 980.6 1,101.6 1,471.8 370.2 33.6 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 750.6 886.1 777.5 - 108.6 - 12.3 احتياWي قانوين

General Reserves 288.5 288.5 288.6 0.1 0.0 احتياWي عام

Revaluation Reserves 2,641.2 1,202.3 1,042.8 - 159.5 - 13.3 احتياWي القيمة العادلة

Retained Profits 939.0 1,155.6 1,398.5 242.9 21.0 اأرباì مدورة

Other Reserves 210.2 336.3 290.0 - 46.3 - 13.8 احتياWيات اأخرى

Total Shareholders’ Equity 5,810.1 4,970.4 5,269.2 298.8 6.0 Úمgمايل حق�¥ امل�صاLاإ

QR Million مليون ريال

بوUQسة قطر

االŒاهات  2009م  العام  من  كبري  ق�سم  يف  ال�سوق  موؤ�سر  واك��ب 

اأدى تراجع  التي �سادت االأ�سواق املالية العاملية )االإWار رقم 6( حيث 

م�ستويات املخاWر املرتبطة باالقت�سادات النامية واالأ�سواق ال�ساعدة 

حذرة  نقدية  �سيا�سات  تطبيق  املتقدمة  االقت�سادات  موا�سلة  وكذلك 

“ثلت باعتمادها معدالت مبخاWر �سبه معدومة اإىل اإنعا�ص التدفقات 

النقدية نحو العديد من االقت�سادات النامية واالأ�سواق ال�ساعدة التي 

و�سهدت  االأ�سهم.  اأ�سواق  �سهدته  الذي  بالتح�ّسن  املقابل  يف  �ساهمت 

من  مبجموعة  بذلك  مدعومة  العام  معظم  اإيجابيًا  اأداء  قطر  بور�سة 

العوامل املحلية اأبرزها االأداء االقت�سادي القوي والفائ�ص يف ال�سيولة 

ا�ستقطاب  معدل  ارتفاع  اإىل  باالإ�سافة  امل�سّجعة   الف�سلية   ìواالأرب��ا

اال�ستثمارات اإىل الداخل. اإال اأن اال�سطرابات املالية العاملية بدءًا من 

اأزمة }دبي العامليةz و�سواًل اإىل اأزمات الدين العام املتنقلة من اليونان 

اإىل غريها من دول اأوروبا ال�سرقية قد اأثرت تاأثريًا �سلبيًا على االأ�سواق 

املحلية حيث �سهدت اأ�سعار االأ�سهم تقلبات عالية خ�سو�سًا اأواخر العام 

2009م. 

Qatar Exchange

During a major part of 2009, the Qatar Exchange (QE) index 
moved broadly in tandem with the trends in global stock 
markets (Box No.6). Reduction in risk perception about 
EMEs along with the continuation of easy monetary policy 
stance reflected in near-zero policy rates in the advanced 
economies for an extended period led to a revival in 
capital flows to many EMEs, which, in turn, contributed to 
the surge in equity markets. A host of domestic factors, 
viz., strong economic performance, surplus liquidity 
conditions, encouraging quarterly profits and increasing 
attractiveness of investing at home also contributed to 
positive performance of the Qatar Exchange in most part 
of the year. Global shocks from the moratorium in debt 
obligations of Dubai World and sovereign debt concerns 
spreading from Greece to other East European countries, 
however, had an adverse impact on domestic markets, in 
terms of higher volatility of stock prices, towards the end 
of 2009.



Thirty Third Annual Report 2009التقرير السنوي الثالث والثالثون 126٢٠٠٩

Financial Sectorالقطاع المالي

(6) ºقQ QاWEا

الÑوUQساä العاملية 

اأف�ست  والتي  اأزمته  من  العاملي  االقت�ساد  تعايف  ملوؤ�سرات  ك��ان 

على  اإيجابيًا  اأثرًا  العاملية  االأ�سواق  م�ستوى  على  املخاWر  انح�سار  اإىل 

ونتيجة  2009م.  العام  من   È��االأك الق�سم  خ��الل  العاملية  البور�سات 

لذلك، ا�ستطاعت االأ�سواق املالية يف العديد من الدول ذات االقت�ساد 

املتقدم تعوي�ص اخل�سائر التي تكبدتها يف العام 2008م  وقد انعك�ست 

املالية يف دول اخلليè )با�ستثناء  العاملية على االأ�سواق  التطورات  هذه 

بها مطلع  الثقة  ت�ستعيد  االأ�سواق  بداأت هذه  والكويت( حيث  البحرين 

�سهر مار�ص 2009م. وخالل االأ�سهر الع�سرة االأوىل من العام 2009م 

مب�ستويات  واإن  اإيجابيًا  اأداء  اخلليجية  البور�سات  موؤ�سرات  �سجلت 

وخالل  ليمان.  بنك  اأزمة  قبل  الم�ستها  التي  امل�ستويات  من  بكثري  اأقل 

العام 2009م اأي�سًا �سجلت موؤ�سرات االأ�سواق يف عدد من االقت�سادات 

العام  انخفا�سًا من  اأقل  العربي معدالت   èاملتقدمة كما يف دول اخللي

2008م على م�ستوى تقلبات االأ�سعار. 

دبي  اأزم��ة  بروز  مع  ذروتها  ال�سغوط  بلغت  2009م  العام  واأواخ��ر 

قيام جمموعة  احتمال  دبي عن  واإع��الن حكومة  الواجهة  اإىل  وديونها 

م�ستوى  على  ديونها  جدولة  اإع��ادة  بطلب  احلكومية  �سبه  العاملية  دبي 

املجموعة وال�سركتني العقاريتني التابعتني لها. ويف ظل تلك التطورات 

وقابلت  ال�سغوط  عبء  حتت   ìلرتز املنطقة  يف  املالية  االأ�سواق  عادت 

البور�سات العاملية هذا االإعالن برّدة فعل قوية واإمنا وجيزة حيث كانت 

اأ�سهم البنوك املت�سرر االأكÈ منها خ�سو�سًا البنوك التي اعتoقد اأن لها 

اأو على �سركات اأخرى لها ارتباط مبا�سر  انك�سافات على دبي العاملية 

ه�سا�سة  االأ�سهم  اأ�سعار  �سهدته  ال��ذي  الهبوط  عك�ص  كذلك،  بدبي. 

من  كل  االإج��ازات يف  مو�سم  اأعقاب  ال�سيولة يف  وقّلة  العاملية  االأ�سواق 

تركتها  التي  والتاأثريات  االأو���س��§  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة  ال��والي��ات 

الت�سويات اخلتامية على تل∞ املحافß اال�ستثمارية والتمويلية.

Box No. (6)
Global Stock Markets

Stronger signs of global recovery which led to reduction 
in risks in the international markets had a favourable impact 
on global equity markets during the major part of 2009. 
As a result, stock markets in many advanced economies 
recovered their losses incurred in 2008. Mirroring global 
developments, equity markets in the GCC countries (except 
for Bahrain and Kuwait) displayed greater confidence since 
March 2009.  Lower credit default swap (CDS) spreads 
also aided in improving global investor sentiment. During 
the first 10 months of 2009, GCC equity markets indices 
gained, although stock market levels remained significantly 
below pre-Lehman levels. Stock indices in select advanced 
economies as well as GCC countries witnessed lower 
volatility in 2009 than in 2008.

Towards the end of 2009, pressures on the highly 
leveraged Dubai quasi-sovereign entities culminated 
in the announcement by the Government of Dubai that 
Dubai World (DW) would seek a standstill on debt at the 
holding level and for its two property subsidiaries. These 
developments reignited pressures on the region’s equity 
markets. Global stock market reactions to the initial 
announcement were strong but brief, with bank stocks most 
affected – especially for banks believed to be exposed to 
DW or other firms with direct links to Dubai. The decline 
in stock prices also reflected global market fragilities, low 
liquidity ahead of holidays in the US and the Middle East, 
and end-of-year portfolio adjustment effects.
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Global Stock Markets - Key Indicators  البورصات العالمية – المؤشرات الرئيسية

Index Name (Country)

Ò¨الت

%
Change 

 πالتقلبات (معام

الNتالف)

Volatility(CV)

 معد∫ ال�صعر اإ¤

ìرباCال

P/E Ratio ا�صم امل�ؤ�صر (البلد)

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Advanced Economies القت�صادات املتقدمة      

DJIA (US) -33.84 18.82 13.74 11.41 12.76 16.34 موؤ�سر داو جونز ال�سناعي )الواليات املتحدة(

S&P 500 (US) -38.49 23.45 15.69 12.19 12.13 23.02 موؤ�سر اأ�ص اآند بي 500 )الواليات املتحدة(

NASDAQ Composite (US) -40.54 43.89 15.92 14.64 17.57 44.32 موؤ�سر نا�سداك املركب )الواليات املتحدة(

DAX 30 (Germany) -40.37 23.85 14.63 12.23 9.97 60.24 موؤ�سر داك�ص 30 )اأملانيا(

CAC 40 (France) -42.68 22.32 15.43 11.36 7.45 17.64 موؤ�سر كاك 40 )فرن�سا(

FTSE 100 (UK) -31.33 22.07 13.37 11.28 7.73 60.31 موؤ�سر فوت�سي 100 )اململكة املتحدة(

NIKKEI 225 (Japan) -42.12 19.04 17.34 10.35 12.27 24.26 موؤ�سر نيكاي 225 )اليابان(

GCC Countries دو∫ جمل�س التعاون      

Dubai Financial Market (UAE) -72.42 10.22 28.31 13.55 4.98 18.59 �سوق دبي املايل )دولة االإمارات(

Saudi Stock Market (KSA) -57.02 27.46 22.34 11.39 9.63 23.06 ال�سوق املالية ال�سعودية )ال�سعودية(

Muscat Securities Market (Oman) -39.78 17.05 20.35 11.75 7.12 16.76 مان( oسوق م�سق§ لالأوراق املالية )ع�

Kuwait Stock Exchange (Kuwait) -38.03 -9.99 16.72 7.14 3.15 3.15 �سوق الكويت لالأوراق املالية )الكويت(

Bahrain Stock Exchange (Bahrain) -34.52 -19.17 12.16 4.81 8.62 49.55 �سوق البحرين لالأوراق املالية )البحرين(

CV: Coefficient of variation.معامل االختالف  P/E: Price-Earning Ratio .ìمعدل ال�سعر اإىل االأربا 

Source: Bloomberg.  جÈامل�سدر: بلوم 

Market Index
The performance of QE index during 2009 was mixed 

and could be classified in four distinct phases (Figure 
No. 5-1). In the first phase, during the first quarter (Q1) of 
2009, the global financial markets continued to remain 
under stress after the collapse of Lehman Brothers in mid-
September 2008. The QE index fell from 6886.12 at end-
December 2008 to 4887.02 by end-March 2009 – a decline 
of 29.03%.  During the quarter, the QE index moved within 
a wide range of 4230-6936. As a result, the volatility of the 
index continued to remain high. 

موTDسر ال�سو¥

اأداًء متفاوتًا ميكن  �سّجل موؤ�سر بور�سة قطر خالل العام 2009م 

ت�سنيفه يف اأربع مراحل تلفة )�سكل رقم 5-1(. يف املرحلة االأوىل 

خالل الربع االأول من العام 2009م ظلت االأ�سواق املالية العاملية رازحة 

اأوا�س§   zبراذرز }ليمان  انهيار جمموعة  ال�سغوWات عقب  حتت عبء 

 6886،12 من  ال�سوق  موؤ�سر  فهب§  2008م  العام  من   Èسبتم� �سهر 

نقطة مع نهاية �سهر دي�سمÈ 2008م اإىل 4887،02 نقطة يف نهاية �سهر 

بن�سبة 29،03%. وخالل ذلك  انخفا�سًا  بذلك  مار�ص 2009م م�سجاًل 

متفاوتة  م�ستويات  يتحرك �سمن  ال�سوق  موؤ�سر  العام ظل  من  الف�سل 

تراوحت بني 4230 و6936 نقطة بقيت على اإثرها تقلبات املوؤ�سر عند 

اأعلى م�ستوياتها.  

يف الربع الثاين من العام 2009 �سهد موؤ�سر ال�سوق حت�سنًا ملحوظًا 

املتقدمة  ال���دول  يف  االأ�سهم  ا���س��واق  �سهدته  ال��ذي  االرت��ف��اع  مب���وازاة 

النظر  ب�سرف  ال�ساعدة  واالأ�سواق  النامية  االقت�سادات  يف  وكذلك 

ف��رتات متقطعة خالل  االأ���س��واق يف  ال��ذي �سجلته ه��ذه  ال��رتاج��ع  ع��ن 

و�سرعان  املتداولة.  ال�سلبية  االأخبار  بع�ص  خلفّية  على  املرحلة  تلك 

In the second quarter (Q2) of 2009, the index 
witnessed perceptible recovery in tandem with increase 
in equity markets in developed countries as well as 
EMEs, notwithstanding intermittent phases of decline 
on negative news. The expected bottoming out of the 
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اإىل  ذل��ك  وم��رّد  لالنتعا�ص  ال��دول  تلك  املالية يف  االأ���س��واق  ع��ادت  ما 

�سل�سلة من العوامل اأبرزها بلوÆ االنكما�ص االقت�سادي اأدنى م�ستوياته 

وحتقيق  ال�ساعدة  واالأ�سواق  النامية  االقت�سادات  بع�ص  يف  املتوقعة 

ال�سركات واملوؤ�س�سات اأداًء اأف�سل مما كان متوقعًا وم�سارعة احلكومات 

بناء  الرامية الإعادة  التدابري  التدّخل واتخاذ  اإىل  وامل�سارف املركزية 

احلكومة  تتوان   ⁄ االإW���ار،  ه��ذا  ويف  االقت�سادي.  النظام  يف  الثقة 

القطرية ومعها م�سرف قطر املركزي عن اتخاذ جمموعة من التدابري 

لتعزيز الو�سع االقت�سادي ومن اأبرز هذه التدابري: )1( �سراء حكومة 

دولة قطر ملحافß اال�ستثمارات املحلية يف بور�سة قطر واملرغوب بيعها 

واملوجودات  القرو�ص  �سراء   èبرنام اإWالق  املحلية؛ )2(  البنوك  لدى 

القرو�ص  �سراء  من  القطرية  احلكومة  مبوجبه  “كنت  الذي  العقارية 

واال�ستثمارات العقارية املرغوب بيعها لدى البنوك املحلية؛ )3( قيام 

القطرية  البنوك  اأم��وال  روؤو���ص  يف  باالكتتاب  لال�ستثمار  قطر  جهاز 

)با�ستثناء بنك قطر الوWني( املدرجة يف بور�سة قطر. و�سهد موؤ�سر 

ال�سوق ارتفاعًا حادًا بن�سبة 32،83% خالل الربع الثاين من العام حيث 

ارتفع من 4887،02 نقطة يف نهاية �سهر مار�ص 2009م اإىل 6491،65 

نقطة مع نهاية �سهر يونيو. وخالل ذلك الف�سل من العام، حتّرك موؤ�سر 

ال�سوق �سمن م�ستويات اأعلى واأو�سع نطاقًا تراوحت بني 4885 و7377 

نقطة ليالم�ص اأعلى م�ستوياته عند 7376،81 نقطة يف 7 يونيو 2009م 

يونيو  �سهر  من  الثاين  االأ�سبوع  مطلع  مع  ح��ادًا  هبوWًا  لي�سجل  ويعود 

بالتزامن مع ت�ساعد اوف البور�سات العاملية من فرتة ركود Wويلة 

لذلك  ونتيجة  لها  متوقعًا  كان  مما  عمقًا  واأك��رث  العاملي  االقت�ساد  يف 

بقيت تقلبات املوؤ�سر عند اأعلى م�ستوياتها خالل الربع الثاين من العام.

slowdown in some of the EMEs, better than expected 
corporate performance and confidence building measures 
taken by the governments and central banks led to a quick 
rebound in equity markets across these countries.  A host 
of measures taken by the QCB and the Government also 
boosted the market sentiment. The measures included: 
(i) purchase of domestic investment portfolios by the 
Government in Qatar Exchange that national banks wished 
to sell; (ii) implementation of a Loan Purchase Program by 
the Government which enabled it to purchase loans and real 
estate investments that national banks wished to sell; and 
(iii) subscription to the share capital of Qatari banks (except 
Qatar National Bank) listed in Qatar Exchange by the Qatar 
Investment Authority. The QE index increased sharply by 
32.83% during the second quarter – from 4887.02 at end-
March 2009 to 6491.65 at end-June.  During the quarter, 
the index moved in a higher and wider range of 4885-7377. 
After reaching a peak of 7376.81 on June 7, 2009, the 
index, however, declined sharply from the second week 
of June in tandem with global stock markets on fears of 
a deeper and protracted recession in the global economy 
than anticipated earlier. As a result, the volatility of the 
index continued to remain high during the quarter.

Figure No. (5-1)
Daily Movement of the Qatar Exchange Index

(1-5) ºقQ سكلT

التëركاä اليومية ملوTDسر بوUQسة قطر

Index 2008 Index 2009 موTDسرموTDسر
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ارتفاعًا  بور�سة قطر  �سهدت  العام 2009 م،  الثالث من  الربع  يف 

العاملية.  البور�سات  اأ�سعار  �سجلته  الذي  االرتفاع  مبوازاة  موؤ�سرها  يف 

وعلى الرغم من عودة االنتعا�ص لالأ�سواق العاملية اإثر Œاوز املعطيات 

االقت�سادية ملا كان متوقعًا لها والنتائè املالية التي حققتها ال�سركات 

كل  فاقت  والتي  2009م  العام  من  الثاين  الربع  خ��الل  واملوؤ�س�سات 

توقعات  املايل يف  القطاع  اأظهره  الذي  امللحوظ  التح�ّسن  مع  التوقعات 

االأرباì، اإال اأن تلك املرحلة تخللتها تقلبات متقطعة يف اأ�سعار البور�سات 

مرّدها اإىل تفاعل امل�ستثمرين مع ال�سائعات املتداولة حول مدى �سرعة 

االأ�سواق  على  مهيمنة  املخاوف  ظلت  كذلك،  العاملي.  االقت�ساد  تعايف 

وا�ستدامتها  امل��ايل  القطاع  يف  املحققة   ìاالأرب��ا نوعية  حول  باالأخ�ص 

بقيت  املتعرثة  الديون  مبادلة  �سندات  على  الفوائد  هوام�ص  اأن  بدليل 

مرتفعة ن�سبيًا لدى البنوك وقطاع التاأمني. و�سجل موؤ�سر ال�سوق زيادة 

العام  الثالث من  الربع  اإىل 14.21% خالل  متو�سطة و�سلت معدالتها 

اإىل  2009م  يونيو  �سهر  نهاية  يف  نقطة   6494،65 من  لريتفع  2009م 

من  الف�سل  ذل��ك  وخ��الل   .Èسبتم� �سهر  نهاية  مع  نقطة   7414،25

العام، حتّرك موؤ�سر ال�سوق �سمن م�ستويات �سّيقة النطاق تراوحت بني 

ال�سوق  موؤ�سر  تذبذب  تراجع معدل  لذلك  ونتيجة  نقطة  5731 و7509 

نحو الن�س∞ تقريبًا ليق∞ عند 6،3 خالل ذلك الف�سل مقارنة بنحو 

12،5عن الفرتة نف�سها من العام الفائت. 

In Q3 2009, Qatar Exchange surged in tandem with 
global stock markets. Although global stock markets rallied 
on better than expected economic data and corporate 
earnings results for Q2 2009 with the financial sector 
showing significant improvement in earnings expectations, 
there were episodes of intermittent volatility caused by 
investors’ reaction to any negative news relating to the 
pace of economic recovery. Furthermore, concerns on the 
quality and sustainability of financial sector profitability 
continued to worry the markets, as evident from the still 
relatively higher credit default swap (CDS) spreads for 
banks and the insurance sector. The increase in QE index 
moderated to 14.21 % in Q3 2009 – from 6491.65 at 
end-June 2009 to 7414.25 at end-September.  During the 
quarter, the QE index moved in a narrow range of 5731-
7509. As a result, the volatility of the index was almost 
half at 6.3 during the quarter as compared with 12.5 in the 
previous quarter.

توقعات  على  االWمÄنان  عدم  من  حالة  هيمنت  الرابع،  الربع  يف 

امل�ستثمرين حول �سرعة حركة تعايف االقت�ساد العاملي و�سكلها وتوقيت 

و�سرعة اخلروج من املحفزات النقدية وال�سريبية وعدم حتقق التعايف 

ب�سكل متزامن يف تل∞ اأ�سواق العا⁄ حيث الحت يف االأفق حالة من 

عدم التوازن على هذا ال�سعيد. ونتيجة لذلك، �سجلت االأرباì يف اأ�سعار 

االأ�سهم يف كل من االقت�سادات املتقدمة واالقت�سادات النامية واالأ�سواق 

الثالث  الربع  مع  باملقارنة  االأخري  الربع  ن�سبيًا يف  انخفا�سًا  ال�ساعدة 

على الرغم من اأن االأرباì التي �سجلتها االقت�سادات النامية واالأ�سواق 

املتقدمة.  االقت�سادات  حققتها  التي  تلك  من   È��اأك كانت  ال�ساعدة 

رّدة  العاملية  البور�سات  �سهدت  العام،  من  االأخري  الربع  انتهاء  وق�oبيل 

اإعادة  احتمال Wلب  العاملية عن  دبي  اإعالن جمموعة  قوية عقب  فعل 

اإال لفرتة  ي�ستمر  االأ�سواق ⁄  االأزمة على  تلك  اأثر  اأن  اإال  هيكلة ديونها 

وجيزة واقت�سر على اأ�سهم البنوك التي اعتoقد اأن لها انك�سافات على 

جمموعة دبي العاملية. وتراجع موؤ�سر ال�سوق مبعدل 6،14% خالل ذلك 

الف�سل حيث هب§ من 7414،25 نقطة يف نهاية �سهر �سبتمÈ 2009م 

اإىل 6959،17 نقطة مع نهاية �سهر دي�سمÈ. وخالل تلك الفرتة، حتّرك 

�سيقة  ولكن  ال�سابقة  الفرتة  من  اأعلى  م�ستويات  �سمن  ال�سوق  موؤ�سر 

معدل  اإثرها  على  تراجع  نقطة  و7624   6598 بني  تراوحت  النطاق 

تذبذب موؤ�سر ال�سوق ليق∞ عند 3،1 خالل ذلك الف�سل. 

In Q4, investor expectations were driven by uncertainties 
about the pace and shape of global economic recovery, 
timing and speed of exit from fiscal-monetary stimulus 
and the lack of synchronization of recovery across regions 
leading to probable build up of imbalances. As a result, the 
gains in equity prices in both the advanced economies and 
EMEs were relatively lower in Q4 as compared with Q3 
although EMEs recorded larger gains as compared to the 
advanced economies. Furthermore, towards the end of the 
quarter, global stock markets strongly reacted to the initial 
announcement of moratorium on debt obligations by the 
Dubai World (DW). However, the impact on the markets 
was of short duration being limited to banking stocks 
perceived to have exposures to DW. The index declined by 
6.14 % during the quarter – from 7414.25 at end-September 
2009 to 6959.17 at end-December.  During this period, the 
index moved in a higher but narrow range of 6598-7624. As 
a result, the volatility in the index was lower at 3.1 during 
the quarter.
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ب�سكل عام، �سجل موؤ�سر ال�سوق خالل العام 2009م منوًا هام�سيًا 

مبعدل 73،05 نقطة )على اأ�سا�ص �سامل( اأو 1،06% بغ�ّص النظر عما 

تخلل هذه املرحلة من ارتفاع وهبوط حاّدين كما اأ�سلفنا )جدول رقم 

5-10(. وعليه، �سّجل موؤ�سر ال�سوق معدالت عالية يف تقلبات االأ�سعار 

)حيث بلغ معامل االختالف 14،9( اإال اأنها كانت اأقل من املعدالت التي 

جلت يف العام 2008م. اأما بالن�سبة اإىل املوؤ�سرات املالية، فقد �سهد  oس�

العام  ارتفاعًا يف  ال�سهم  ريع  االأرباì ومعدل  اإىل  ال�سعر  كل من معدل 

2009م مقارنة بالعام 2008م.  

During the full year 2009, the index gained marginally 
by 73.05 points (on a point-to-point basis) or 1.06% 
notwithstanding intermittent phases of sharp increase and 
decline as discussed above (Table No. 5-10). Consequently, 
the QE Index exhibited high volatility (coefficient of 
variation: 14.9) although it was lower than that in 2008.  
Among the financial indicators, both the price-earning (P/E) 
ratio and the dividend to yield ratio increased in 2009 from 
2008 reflecting mixed patterns of efficiency.

Table (5-10)
Qatar Exchange: Key Indicators

جدول رقم (٥-١٠)
بورصة قطر: المؤشرات الرئيسية 

Indicator 2008 2009 امل�ؤ�صرات

Market Index Closing (end-period) 6886.12 6959.17 اإقفال موؤ�سر ال�سوق )نهاية الفرتة(

Market Index Change (%) (point-to-point) -28.12 1.06 معدل تغرّي موؤ�سر ال�سوق

Market Index Range 5505-12627 4230-7624 نطاق موؤ�سر ال�سوق 

Market Index Volatility (CV) 20.0 14.9 تقلبات موؤ�سر ال�سوق )معامل االختالف(

Number of Listed Companies 43 44 عدد ال�سركات املدرجة 

Market Capitalization (QR billion) 279.04 320.08 قيمة ال�سوق الراأ�سمالية )مليار ريال( 

Market Capitalization (% of GDP) 69.24 89.44 قيمة ال�سوق الراأ�سمالية )% من الناجت املحلي االإجمايل(

Traded Value (QR billion) 175.55 92.16 القيمة املتداولة )مليار ريال(

Dividend Yield (%) (end-period) 3.08 5.05 معدل ريع ال�سهم )%()نهاية الفرتة(

Price-Earning Ratio (%) (end-period) 9.22 13.02 معدل ال�سعر اإىل االأرباì )%( )نهاية الفرتة(

CV: Coefficient of variation.   معامل االختالف

Source: Qatar Exchange. امل�سدر: بور�سة قطر 

Market Listings and Qatar Exchange Activity 
in 2009

In 2009, only one new company, i.e., Vodafone Qatar 
was added to the listed companies under the Services 
sector in the Qatar Exchange, thus raising the number of 
companies to 44 from 43 in the previous year (Table No. 
5-11). In 2009, total value of the traded shares declined 
by 47.50% – from QR 175.55 billion in 2008 to QR 92.16 
billion in 2009. Trading volume decreased by 11.39% to 
reach 3,450.09 million shares in 2009 from 3,893.52 million 
shares in 2008, while the number of transactions fell by 
22.47% to reach 1,690,085 transactions in 2009 from 

 Ωلعا ال�سو¥   ‘ التóاو∫  وûfسا•  óLيóة   äسركاT  êاQدEا

 Ω2009

اإدراج �سركة واحدة جديدة هي فودافون قطر  �سهد عام 2009م 

رفع  مما  اخلدمات  قطاع  حتت  قطر  بور�سة  يف  اأ�سهمها  ت��داول  ليتم 

رقم  )ج��دول  �سركة   44 اإىل   43 من  املدرجة  لل�سركات  الكلي  العدد 

العام  يف  املتداولة  لالأ�سهم  االإجمالية  القيمة  انخف�ست  وقد   .)11-5

ريال  مليار   92،16 اإىل  2008م  عام  ريال  مليار   175،55 من  2009م 

عام 2009م م�سّجلة بذلك انخفا�سًا بن�سبة 47،50% كما انخف�ص حجم 

االأ�سهم املتداولة مبعدل 11،39% لي�سل اإىل 3450،09 مليون �سهم يف 

اأما  2008م.  عام  يف  �سهم  مليون   3893،52 مع  مقارنة  2009م  عام 

بالن�سبة اإىل عدد عمليات التداول فقد انخف�ص من 2179،861 عملية 
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يف العام 2008م اإىل 1690،085 عملية يف العام 2009م، اأو مبا ن�سبته 

ال�سركات  اأ�سهم  اأ�سعار  على  Wراأ  الذي  لالرتفاع  وكنتيجة   .%22،47

املدرجة ، فقد ارتفعت القيمة الراأ�سمالية الأ�سهم ال�سركات املدرجة يف 

مقابل   2009م  العام  نهاية  يف  ريال  مليار   320،08 اإىل  لت�سل  ال�سوق 

279.04 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق. وقيا�سًا اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل، فقد ارتفعت قيمة ال�سوق الراأ�سمالية  لت�سل اإىل %89.44 

يف العام 2009م مقابل 69.24% يف العام 2008م.

2,179,861 transactions in 2008. Market capitalization rose 
by 14.71% to reach QR 320.08 billion at end of 2009 from 
QR 279.04 billion at end of 2008, reflecting increase in 
share prices of listed companies. As a proportion to GDP, 
market capitalization increased to 89.44% in 2009 from 
69.24% in 2008.

Table (5-11)
Sectoral Distribution of Listed Companies in 
Qatar Exchange

جدول رقم (٥-١١)
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

Sectors

عدد ال�صركات املدرLة 

 Number of Listed
Companies

 Ò¨الت

Change
القطاعات

2008 2009

Banking & Financial Institutions 9 9 0 البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

Insurance 5 5 0 التاأمني 

Industrial 7 7 0 ال�سناعة 

Services 22 23 1 اخلدمات

Total 43 44 1 املéم�´

Source: Qatar Exchange.  امل�سدر: بور�سة قطر

Ω2009 Ωلعا äاYالقطا Öس�M ¥ال�سو Aاأدا

بني  االأوىل  املرتبة  2009م  ال��ع��ام  خ��الل  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  ت��ب��واأ 

القطاعات الرئي�سية يف ال�سوق من حيث قيمة االأ�سهم املتداولة وذلك 

 %38،08 بن�سبة  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  قطاع  تاله   %43،6 بن�سبة 

)جدول رقم 5-12( وحافß قطاع ال�سناعة على املرتبة الثالثة حيث 

�سكل ما ن�سبته 16،72% من القيمة االإجمالية لالأ�سهم املتداولة وجاء 

اأما على �سعيد العدد  قطاع التاأمني يف املرتبة الرابعة بن�سبة %1،60. 

االإجمايل لالأ�سهم املتداولة، فقد احتل قطاع اخلدمات املرتبة االأوىل 

اأي�سًا خالل العام بن�سبة 49،74% من اإجمايل عدد االأ�سهم املتداولة يف 

حني تبواأ قطاع البنوك واملوؤ�س�سات املالية املرتبة الثانية بن�سبة %40،23 

وجاء قطاع ال�سناعة يف املرتبة الثالثة بن�سبة 9،05% تاله قطاع التاأمني 

بن�سبة %0،98. 

Market Performance of Sectors in 2009 
In 2009, the Services sector led in terms of total 

trading value, accounting for 43.6%, followed by Banking 
& Financial Institutions sector, which had a share of 
38.08% (Table No. 5-12). The Industrial sector ranked third 
at 16.72%, followed by the Insurance sector at 1.60%. 
The Services sector also led in terms of the total trading 
volume during the year, accounting for 49.74%, followed 
by the Banking & Financial Institutions sector at 40.23%, 
Industrial sector at 9.05% and the Insurance sector at 
0.98%.
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وقد جاء قطاع اخلدمات يف املرتبة االأوىل من حيث عدد عمليات 

التداول خالل العام بن�سبة 51،25% من اإجمايل عدد عمليات التداول 

تاله قطاع البنوك واملوؤ�س�سات بن�سبة 33،26% فقطاع ال�سناعة بن�سبة 

13،41% و�سواًل اإىل قطاع التاأمني يف املرتبة االأخرية بن�سبة %2،09. 

على �سعيد اأ�سعار االأ�سهم، فقد اأقفل �سعر ال�سهم ل�نحو 21 �سركة 

عند  العام  بنهاية  القطرية  البور�سة  يف  مدرجة  �سركة   44 اأ�سل  من 

م�ستويات اأعلى يف حني �سجلت 22 �سركة انخفا�سا يف اأ�سعار اأ�سهمها 

اأي تغيري يف  اأن ت�سجل  وبقيت �سركة واحدة فق§ على حالها من دون 

 çسعر �سهمها. وقد تركزت حركة التداول خالل العام على اأ�سهم ثال�

هذا  على  االأوىل  املرتبة  قطر  �سناعات  �سركة  تبواأت  حيث  �سركات 

ال�سعيد بن�سبة 12،32% من اإجمايل حركة التداول تبعتها �سركة قطر 

لنقل الغاز )ناقالت( يف املرتبة الثانية بن�سبة 10،84% وجاءت �سركة 

بروة العقارية يف املرتبة الثالثة بن�سبة %10.

The Services sector also led in terms of number of 
trading transactions during the year with a share of 51.25% 
of the total number of transactions, followed by the Banking 
& Financial Institutions sector at 33.26%, Industrial sector 
at 13.41% and the Insurance sector at 2.09%.

In terms of the value of the index, 21 out of the 44 
listed companies ended the year higher, while 22 fell and 
1 company’s position remained unchanged. Among the 
listed companies, Industries Qatar led trading value during 
the year, accounting for 12.32% of the total trading value, 
followed by Qatar Gas Transport at 10.84%. The Barwa 
Real Estate Company ranked third at 10.0%.

Table (5-12)
Sectoral Distribution of Traded Shares in Qatar 
Exchange

جدول رقم (٥-١٢)
القطاعات الرئيسية حسب حركة التداول في بورصة قطر

Sectors 

ا◊�صة الن�صبية من 

Relative Share of the Total
القطاعات

عدد االأ�سهم 

Volume
قيمة االأ�سهم 

Value
عدد عمليات التداول 

Transactions

Banking and Financial Institution 40.23% 38.08% 33.26% قطاع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

Insurance 0.98% 1.60% 2.09% قطاع التاأمني 

Industrial 9.05% 16.72% 13.41% قطاع ال�سناعة 

Services 49.74% 43.60% 51.25% قطاع اخلدمات

Total 100.00% 100.00% 100.00% املجموع

Source: Qatar Exchange. امل�سدر: بور�سة قطر

Uسا‘ اأQباì الûسركاä املLQóة 

2009م  عام  قطر  بور�سة  يف  املدرجة  القطرية  ال�سركات  حققت 

ريال  ب� 28،26 مليار  ريال مقارنة  بلغت 33،96 مليار  اإجمالية  اأرباحًا 

عام  خالل  اأنه  هنا  ويتبني   .%20،19 ن�سبته  بارتفاع  ال�سابق  العام  يف 

2009م، �سجلت �سركة واحدة فق§ خ�سائر، يف حني �سجلت 42 �سركة 

اأرباحًا. وقد ” ا�ستبعاد �سركة فودافون قطر من هذه املقارنة حيث ” 

القطاعات،  تل∞  بني  ومن  2009م.  عام  قطر  بور�سة  يف  اإدراجها 

يف  اإيجابيًا  منوًا  �سجل  الذي  الوحيد  القطاع  هو  اخلدمات  قطاع  كان 

بلغت 89،94% يف حني �سجل قطاع  بن�سبة  اأرباحه خالل عام 2009م 

Net Profits of Listed Companies
Total profit of all companies listed in Qatar Exchange 

amounted to QR 33.96 billion in 2009, up by 20.19% from 
QR 28.26 billion recorded in 2008. Only one company 
made a loss, while all remaining 42 companies recorded 
profits. Since Vodafone Qatar was listed in 2009, it is not 
included for comparison purposes. Among the sectors, only 
the Services sector recorded positive profit during 2009 
with growth of 89.94%.  The Industries sector recorded 
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بن�سبة  التاأمني  تبعه قطاع  بلغت %26،35  تراجع  ن�سبة  اأعلى  ال�سناعة 

17،1% وقطاع البنوك واملوؤ�س�سات املالية بن�سبة %0،92. 

ن�سبته عن 80% من جممل  تزيد  ا�ستاأثرت ع�سر �سركات مبا  وقد 

االأرباì املحققة يف العام 2009م وهي على ال�سكل التايل: �سركة اإزدان 

البنك  قطر،  ات�ساالت  الوWني،  قطر  بنك  قطر،  �سناعات  العقارية، 

التجاري، م�سرف قطر االإ�سالمي، بنك الدوحة، �سركة املاء والكهرباء 

القطرية، م�سرف الريان، �سركة قطر للوقود.

ا’UEسóاQاä ا÷óيóة 

بقيمة  جديد  �سهم  مليون   379 ح��وايل   ìر��W 2009م  ع��ام  �سهد 

اإ�سدارات  ثالثة  اأ�سل  ومن  االأ�سا�سية.   ال�سوق  يف  ريال  مليار   10،83

لالأ�سهم ” Wرحها لالكتتاب يف ال�سوق االأ�سا�سية كان هناك اإ�سداران 

منها ل�سركتني مدرجتني يف بور�سة قطر على �سكل اأ�سهم حقوق اأولوية 

للم�ساهمني فيهما بقيمة بلغت 2،38 مليار ريال اأما الباقي فكان عبارة 

عن Wروحات لالكتتاب العام بلغت قيمتها 8،45 مليار ريال. ومبقارنة 

هذه الوقائع واالأرقام مع العام ال�سابق يالحß اأن عام 2008م  �سهد 11 

اإجمالية بلغت 19،46  اإ�سدارًا جديدًا حلوايل 292 مليون �سهم بقيمة 

مليار ريال حيث اأن ع�سرة من اأ�سلها ” Wرحه من قبل �سركات مدرجة 

تلك  يف  للم�ساهمني  اأول��وي��ة  حقوق  اأ�سهم  �سكل  على  قطر  بور�سة  يف 

ال�سركات بقيمة بلغت 16،88 مليار ريال.

the highest decline of 26.35% in 2009, followed by the 
Insurance sector at (-)17.1% and the Banking & Financial 
Institutions sector at (-)0.92%.

10 companies accounted for about 80% of net 
profit in 2009. These companies include Ezdan Real 
Estate, Industries Qatar, Qatar National Bank, Qatar 
Telecommunications, Commercial Bank of Qatar, Qatar 
Islamic Bank, Doha Bank, Qatar Electricity and Water, 
Masraf Al Rayan and Qatar Fuel –Woqod.

New Issues
In the primary market, approximately 379 million 

new shares worth QR 10.83 billion were introduced into 
the market in 2009. Out of the 3 new issues offered for 
subscription in the primary market, 2 were offered by 
companies already listed in the Qatar Exchange – in the 
form of Rights Issue to existing shareholders amounting 
QR 2.38 billion.  The remaining represented initial public 
offerings (IPO) amounting QR 8.45 billion. In comparison, 
11 new issues with a total value of QR 19.46 billion for 
approximately 292 million shares were introduced into the 
market in 2008. Out of the 11 new issues, 10 were offered 
by companies already listed in the Qatar Exchange – in the 
form of Rights Issue to existing shareholders amounting QR 
16.88 billion.
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Introduction
Qatar appears to be well-positioned to take advantage 

of the emerging global order. Bolstered by rising production 
of LNG, the economy has been able to successfully tide 
over the global economic storm and post real GDP growth 
at 8.6% in 2009.

Output and Inflation
The composition of GDP indicates the growing 

importance of the non-oil sector over the years. By way 
of example, roughly 45% of the gross domestic product 
was attributed to the non-hydrocarbon sector in 2004. This 
has increased to 53.8% in 2009. Large-scale investments 
to upgrade and expand the country’s infrastructure along 
with increased spending on education and health care are 
driving the growth in the non-hydrocarbon sector

مة qóمق

العاملي  النظام  من  لال�ستفادة  يوؤهلها  جّيد  و�سع  يف  قطر  تبدو 

ا�ستطاع  امل�سال،  الطبيعي  الغاز  انتاج  ن�سبة  ارتفاع  وبف�سل   .Åالنا�س

منّو  وحتقيق  العاملية  االقت�سادية  االأزم��ة  تخطي  االقت�سادي  القطاع 

ملحوظ يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي بلغ 8.6% يف عام 2009م.

ºîوالت†س œالنا

ت�سري مكّونات الناجت املحلي االإجمايل اإىل االأهمية املتزايدة للقطاع 

غري النفطي على مّر ال�سنني. على �سبيل املثال، بلغت م�ساهمة القطاع 

غري النفطي نحو 45% من الناجت االجمايل يف عام 2004. وارتفعت هذه 

الن�سبة اإىل 53.8% يف عام 2009م. فاال�ستثمارات الوا�سعة النطاق يف 

والرعاية  التعليم  قطاعي  على  االنفاق  وزي��ادة  للبالد  التحتية  البنية 

ال�سحية قد دفع بالنمو يف القطاعات غري الهيدروكربونية قدمًا.

With the return of global growth, oil prices have moved 
into higher trajectory, increasing from around USD 40 per 
barrel at the beginning of 2009 to as much as USD 80 per 
barrel, averaging marginally above USD 60, for the year as 
a whole (Figure 6-1)

ملحوظًا،  ارتفاعًا  النف§  اأ�سعار  �سهدت  العاملي،  النمو  عودة  مع 

فارتفع �سعر الÈميل من 40 دوالرًا اأمريكيًا مطلع العام 2009م اإىل 80 

دوالرًا، ومبعّدل يفوق 60 دوالرًا لل�سنة ككل )�سكل رقم 1-6(.   

Figure No. (6-1)
Oil Prices (2008-09)

(1-6 ) ºقQ سكلT

(2009-2008) §Øالن Qاأ�سعا

متو�س§ ال�سعر لعام 2008ممتو�س§ ال�سعر لعام 2009ممتو�س§ ال�سعر االأ�سبوعي لعام 2009م
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وقد �ساهم ا�ستقرار االإيجارات املحلية والتخفي∞ من ارتفاع اأ�سعار 

و�سل  2009م،  العام  وخ��الل  الت�سخم.  من  احلد  يف  الغذائية  امل��واد 

 %15 بن�سبة  ذروت��ه  بلغ  اأن  بعد  )�سالب(،   %4.9 اإىل  الت�سخم  معدل 

االنكما�ص  لهذا  الرئي�سي  العامل  العقاري  القطاع  وكان  2008م.  عام 

مع انخفا�ص االإيجارات ب�سكل حاد. فانخفا�ص اأ�سعار املنازل ميكن اأن 

يوؤثر �سلبًا على قطاع االئتمان، اإذ اإّنه قد يوؤثر �سلبًا على قدرة املقرت�ص 

على خدمة ديونه. يف نهاية �سهر دي�سمÈ 2009م، �سكلت العقارات %23 

ما  اإذا   %30 اإىل  الن�سبة  هذه  وترتفع  اخلا�سة،  القرو�ص  اإجمايل  من 

�سملت القرو�ص املمنوحة للمقاولني. من هنا، فاإن اأ�سعار العقارات هي 

الكلي يف قطر. ويف ظّل عدم  اأي حتليل لالقت�ساد  يتجزاأ من  جزء ال 

حول  املتوفرة  املعلومات  اعتبار  ميكن  العقارات،  الأ�سعار  موؤ�سر  وجود 

  zتراخي�ص البناءzال�سادرة و zعدد }�سهادات اإ‚از الوحدات ال�سكنية

وخالل  العقارات.  الأ�سعار  رئي�سيًا  موؤ�سرًا  وال�سقق  ال�سكنية  للمباين 

�سهادات  ازدادت  2009م،  عام  حتى  2006م  عام  من  املمتدة  الفرتة 

االإ‚از مبعدل مركب بلغ %28.

Stabilization of domestic rents and easing of food 
prices have helped to limit inflation. During 2009, the 
inflation was (negative) 4.9%, after peaking at 15% in 
2008. The principal driver of deflation was the real estate 
sector where rents fell steeply. A lowering of house prices 
could negatively impact credit performance, since it would 
adversely impact on borrower’s ability to service their 
debts. At end-December 2009, real estate represented 
23% of total private lending, a share that rises to 30% if 
loans to contractors are included. Thus, real estate prices 
are integral to any macro-prudential analysis of Qatar. In 
the absence of a real estate price index, the information on 
the number of ‘completion certificates’ issued and ‘building 
permits’ given for residential buildings and apartments will 
provide a leading indicator to real estate prices. Over the 
period 2006 through 2009, completion certificates issued 
grew at a compound rate of 28%.

JطوQاä القطا´ امل�سر‘

امل�سريف  القطاع  يف  الت�سخم  بح�سب  املعدلة  املوجودات  منو  بلغ 

مقارنة  اأقل  كان  النمو  معّدل  اأّن  من  بالرغم   ،%22 ن�سبة  العام  خالل 

ريال  مليار   468 امل�سارف  موجودات  اإجمايل  وبلغ  ال�سابق.  العام  مع 

قطري يف نهاية دي�سمÈ 2009م، اأي ما يعادل 130% من الناجت املحلي 

االإجمايل لعام 2009م )�سكل رقم 2-6(.

Developments in Banking Sector
The inflation-adjusted asset growth in the banking 

sector during the year was of the order of 22%, although 
the pace of growth was lower as compared to the previous 
year. Overall bank assets stood at QR 468 billion at end-
December 2009, equal to 130% of 2009 GDP (Figure 6-2).

جمموع  اأرب���اع  ثالثة  املحلية  التجارية  البنوك  م��وج��ودات  و“ثل 

يف  هي  االإ�سالمية  البنوك  ح�سة  اأّن  حني  يف  امل�سرفية،  امل��وج��ودات 

حدود 18% منها. ولكن، مع االأخذ يف االعتبار الفروع االإ�سالمية التابعة 

للبنوك التجارية املحلية، فاإّن اإجمايل موجودات البنوك االإ�سالمية هو 

اأكÈ من ذلك بكثري، وي�سكل نحو ربع جمموع املوجودات امل�سرفية.

The asset of the domestic commercial banks account for 
three-quarters of total banking assets, while the share of 
Islamic banks is around 18%. However, taking into account 
the Islamic windows of domestic commercial banks, the 
overall Islamic bank asset share is much larger, around a 
quarter of total banking assets.

ويقدم حتليل البنود الرئي�سية للمركز املايل معلومات عن ال�سلوك 

التفاعلي للبنوك التجارية خالل ال�سنة )جدول رقم 6-1(. اأما يف ما 

�سهدت  قد  املطلوبات  جمموع  يف  االأ�سهم  ح�سة  فاإّن  بامل�سادر،  يتعّلق 

منوًا على خلفّية الدعم الراأ�سمايل الذي قّدمته احلكومة القطرية. اأما 

املوجودات  جودة  يف  ع∞  oال�س ودفع  اإيجابيًا.  منوًا  �سجلت  فقد  الودائع 

بالبنوك اإىل زيادة املخ�س�سات، التي بلغت 4.7 مليار ريال قطري يف 

عام 2009م، اأي بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام 2008م.

An analysis of the major items of balance sheet 
provides information as to the dynamics of commercial 
bank behaviour during the year (Table No. 6-1). On the 
sources side, the share of equity in total liabilities 
improved, a reflection of the several rounds of capital 
support by the government. Deposit growth was positive. 
The weaknesses in asset quality led banks to increase 
provisions, which stood at QR 4.7 billion in 2009, a nearly 
50% increase over 2008.
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Figure No. (6-2)
Major Balance Sheet Variables to GDP

(2-6) ºقQ سكلT

املëلي   œالنا  ¤Eا امل̀`ا›  املركز   äاÒ¨مت  º`̀gاأ

ا’LEما›

يف ما يتعّلق باال�ستخدامات، وعلى الرغم من اأّن القرو�ص ال تزال 

اأخما�ص اإجمايل املوجودات، تاأخر النمو يف عام 2009م،  ت�سكل ثالثة 

ونظرًا  ال�سابقة.  ال�سنوات  يف  النمو  معدالت  ارتفاع  جزئيًا  عك�ص  مما 

النخفا�ص منو القرو�ص، قامت البنوك بتح�سني افظها اال�ستثمارية، 

موؤ�سر  وبلغ  لتبلغ 20% يف عام 2009م.  ت�ساعفت هذه احل�سة  بحيث 

هريفندهال مل�سادر االأموال 0.20 يف عام 2009م مقارنة مع 0.18 يف 

عام 2008م، مما ي�سري اإىل تركزات ائتمانية معتدلة.

On the uses side, although loans still account for three-
fifths of total assets, the growth in 2009 was tardy, partly 
reversing the high growth in previous years. In view of 
the lower loan growth, banks improved their investment 
portfolio, the share of which doubled to 20% in 2009. 
The Herfindhal index of sources of funds stood at 0.20 in 
2009 as compared to 0.18 in 2008, indicating moderate 
concentration of funding.

التايل:  ال�سكل  على  االئتماين  للرتكز  هريفندهال  موؤ�سر  يحت�سب 

∑، حيث  “ثل ”(sj)“ ح�سة التمويل من نوع ”j ” و“N“ هو 
=

N

j
js

1

2)( =H
جمموع م�سادر التمويل املحتملة. وقد ” �سب§ هذا املوؤ�سر ليرتاوì بني 

ال�سفر )انعدام الرتكزات( وواحد )تركزات ق�سوى(.

Footnote (1):  The Herfindahl index of fund concentration is 
calculated as H=∑

=

N

j
js

1

2)( , where s(j) is the share of fund 
of type j and N is the total number of possible funding 
sources. It has been normalized to lie between zero (no 
concentration) and one (maximum concentration).

موجودات امل�سارف القرو�ص الودائع

ة
ب
�س

ن
ال
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Items
النم�

 Growth

ا◊�صة الن�صبية

Relative Share
البن�د

2008 2009

  Liabilities 22.4 100.0 100.0 املطلوبات

Capital 29.4 12.1 12.8 راأ�ص املال

  Deposits 22.2 52.9 52.8 الودائع

Provisions 45.0 1.1 1.3 املخ�س�سات

 Borrowings 13.4 28.2 26.1 االقرتا�ص

  Other liabilities 49.5 5.7 7.0 املطلوبات االأخرى

Assets 22.4 100.0 100.0 املوجودات

Cash, metals & required reserves -22.1 4.6 2.9 نقدية ومعادن واحتياWات مطلوبة

Inter-bank loans 0.1 20.7 16.9 القرو�ص بني البنوك

Investments 102.7 12.2 20.2 اال�ستثمارات

Loans 17.2 60.4 57.8 القرو�ص

Net fixed assets 17.7 0.7 0.7 �سايف املوجودات الثابتة

Other assets 24.9 1.4 1.5 املوجودات االأخرى

جدول رقم (٦- ١)
البنود الرئيسية للموجودات والمطلوبات (النمو السنوي 

الحقيقي والنسبة المئوية)

ملعظم  )املتو�س§(  االئتمانية  للت�سهيالت  القطاعي  التوزيع  اأظهر 

القطاعات منوًا قويًا خالل العام 2009م. وكانت اال�ستثناءات الرئي�سية 

خلارج   املقدم  واالئتمان  اال�ستهالكية  القرو�ص  منو  يف  تتمثل  لذلك 

اأّن منو االئتمان يف قطاع اخلدمات امل�سرفية  قطر. وعلى الرغم من 

ح�سة  ظّلت  االأخ��رى،  القطاعات  مع  باملقارنة  منخف�سًا  كان  لالأفراد 

االئتمان امل�سريف لهذا القطاع االأعلى حيث بلغت %24.

و�سمل  2009م.  العام  يف  بكثري  اأقل  الودائع  يف  النمو  معدل  وكان 

هذا االنخفا�ص جميع املجموعات امل�سرفية، يف حني �سّجلت امل�سارف 

املقيمني  غري  من  ال��ودائ��ع  ح�سة  اأم��ا   .)%12( �سلبيًا  من��وًا  االأجنبية 

القطاع  ودائ��ع  اأن  حني  يف   ،2009 عام  خالل   %4.5 بن�سبة  فارتفعت 

املحلي قد انخف�ست. وقد يعزى هذا النمو غري العادي يف ودائع غري 

الودائع، حيث  ت�سني∞  قواعد  التي Wراأت يف  التغيريات  اإىل  املقيمني 

امل�سجلة  املوؤ�س�سات  لت�سني∞  للبنوك  تعليمات  �سدرت يف عام 2009م 

حتت مركز قطر للمال كموؤ�س�سات غري مقيمة.

The sectoral distribution of credit (average) to most 
of the sectors exhibited double-digit growth in 2009. 
The major exceptions to these numbers were growth in 
consumption loans and cross-border loans. Even though 
the growth in credit to consumption sector was low as 
compared to other sectors, the share of bank credit to this 
sector remained the highest at 24%.

The rate of growth in deposits was considerably lower 
in 2009. The decline permeated across all bank groups, 
with foreign banks recording a negative growth (12%). The 
share of deposit from non-residents increased by around 
4.5% during 2009, while deposits from domestic sector 
declined. The extraordinary growth in non-resident deposit 
might have been on account of change in classification 
norms for deposits, wherein banks were instructed 
to classify the institutions registered under the Qatar 
Financial Center (QFC) as non-residents in 2009.

Table (6-1)
The Main Items of Assets and Liabilities ( Real 
Annual Growth and Share in Percent)

(٪)
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The profitability of the banking sector remained 
comfortable. For instance, return on average asset in 2009 
was 2.5%, whereas the return on equity was 19.4%. These 
numbers were however, lower than those obtaining in the 
previous year. A disaggregation of the  factors contributing 
to the banking sector’s  return on equity for 2009 suggests 
that the decline in  profitability can be attributable primarily 
to increase in provisions against impairment of loans and a 
decline in income from sources other than interest.

بقيت ربحية القطاع امل�سريف مريحة. فعلى �سبيل املثال، بلغ العائد 

اأن  ن�سبته 2.5%، يف حني  على متو�س§ املوجودات يف عام 2009م ما 

الن�سب  فاإن هذه  بلغ 19.4%. ومع ذلك  امل�ساهمني  العائد على حقوق 

هذا  ويعزى  ال�سابق.  العام  يف  حتققت  التي  مثيالتها  من  اأق��ل   Èتعت

الرتاجع ب�سكل اأ�سا�سي اإىل قيام البنوك بزيادة �س�ساتها ملواجهة 

االأخ��رى  امل�سادر  من  الدخل  انخفا�ص  واإىل  القرو�ص  نوعية  ت��دين 

بخالف الفوائد.

 z(6-3) }اأ ºقQ سكلT

ØJ�سيل الNóل مÒZ ø الØواóF لió الÑنو∑

اإىل  االأدل��ة  ت�سري  وامل�سروفات،  االإي���رادات  من§  اإىل  وباالنتقال 

اأما موؤ�سر تنويع  اأّن م�ساألة تنويع املوجودات ⁄ ت�سهد تقدمًا ملحوظًا. 

املوجودات والدخل يف القطاع امل�سريف فبلغ 0.67 و 0.72 على التوايل 

يف عام 2009م.

�سكلت العموالت اجلزء االأكÈ من الدخل الوارد من غري الفوائد، 

البنوك من  نفقات  ن�س∞  اأكرث من  االإداري��ة  النفقات  �سكلت  يف حيث 

)اأي   zالعبء{ وبلغ   .)zبzو  zاأz3-6 رقم  )�سكل  املدفوعة  الفوائد  غري 

املدفوعة  الفوائد  غري  من  النفقات  ناق�سًا  الفوائد  غري  من  الدخل 

مما  امل�سريف،  للقطاع   %0.17- ن�سبة  امل��وج��ودات(  الإجمايل  قيا�سًا 

ي�سري اإىل اأّن الدخل من غري الفوائد ⁄ يكن كافيًا لتغطية النفقات من 

غري الفوائد املدفوعة.

Turning to the pattern of income and expenses, the 
evidence indicates that asset diversification has remained 
stagnant. The asset and income diversification index for the 
banking sector in 2009 were 0.67 and 0.72, respectively.

Commissions comprised the major part of non-interest 
income, whereas administrative expenses accounted for 
over half of the non-interest expense of banks (Figure No. 
6-3 A and B). The “burden” (defined as non interest income 
less non-interest expense scaled by total assets) was 
-0.17% for the banking sector, suggesting that non-interest 
incomes were less than sufficient to cover for non-interest 
expenses.

Figure No.(6-3) a
Breakdown of Non-Interest Income of Banks

ة
ب
�س

ن
ال

جميع البنوك البنوك اال�سالمية البنوك التقليدية البنوك االجنبية

دخل النقد االأجنبي / الدخل من غري فوائد

اآخرى / الدخل من غري فوائد

تداول الدخل / الدخل من غري فوائد

 تلقي اإعانات / الدخل من غري فوائد
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وبغية احتواء اأي اأزمة تملة، اتخذت ال�سلطات تدابري ا�ستباقية 

نقدية  تدابري  اتخاذ   ” ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سواق.  يف  الثقة  لزرع 

مالئمة عند االقت�ساء )االإWار رقم 7(. واأدت هذه التدابري اإىل حت�سني 

ظروف التمويل واإعادة الثقة اإىل القطاع امل�سريف.

In order to contain any possible fallout, the authorities 
took proactive measures to infuse confidence in market 
participants. In addition, appropriate monetary measures, 
were also taken, when required (Box No. 7). These timely 
interventions improved funding conditions and provided 
confidence to the banking sector.

 zÜ{ (3-6) ºقQ سكلT

J�سني∞ النØقاä مÒZ ø الØواóF املóفوYة لió الÑنو∑

جميع البنوك البنوك اال�سالمية البنوك التقليدية  البنوك االأجنبية

ن�سبة النفقات العامة واالإدارية اإىل النفقات من غري الفوائد املدفوعة ن�سبة �س�سات القرو�ص اإىل النفقات من غري الفوائد املدفوعة

ن�سبة العموالت املدفوعة اإىل النفقات من غري الفوائد املدفوعة ن�سبة البنود االأخرى اإىل النفقات من غري الفوائد املدفوعة

Box No. (7)
Support to the Financial Sector in Qatar

October 2008: The Qatar Central Bank (QCB) introduced 
a collateralized overnight liquidity window at an interest 
rate of 3% 

January 2009/January 2010: The authorities committed 
to purchase 10-20% of listed Qatari banks’ capital in 
October 2008. Accordingly, in January 2009 and January 
2010, equity purchase amounting to QR 5.4 bilion was 
made in several national banks.

March 2009: The authorities purchased the domestic 
investment portfolios in Qatar Exchange that national 
banks wished to sell, amounting to QR 6.5 billion.

(7) ºقQ QاWEا

دºY القطا´ املا› ‘ قطر

جديدة  نافذة  بفتح  املركزي  قطر  م�سرف  قام  2008م:  اأكتوبر 

ل�سّخ ال�سيولة يف ال�سوق عن Wريق االإقرا�ص بن�سبة فائدة بلغت %3.

ب�سراء  القطرية  احلكومة  التزمت  2010م:  2009م/يناير  يناير 

اأكتوبر  اأموال البنوك املدرجة يف بور�سة قطر يف  10-20% من روؤو�ص 

2008م. ويف يناير 2009م ويناير 2010م، ” �سراء اأ�سهم بقيمة بلغت 

5.4 مليار ريال قطري يف عّدة بنوك وWنية. 

 ßاملحاف ب�����س��راء  ال��ق��ط��ري��ة  احل��ك��وم��ة  ق��ام��ت  2009م:  م��ار���ص 

اال�ستثمارية املحلية يف بور�سة قطر والتي رغبت البنوك املحلية ببيعها، 

وبلغت قيمتها 6.5 مليار ريال قطري.

Figure No. (6-3) B
Break Down on Non-Interest Expense of 
Banks
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June 2009: The authorities implemented a loans 
purchase program which enabled it to purchase loans and 
real estate investments that national banks wished to sell, 
amounting to QR 14.4 billion.

The total capital support, as percent of 2009 GDP 
works out to be around 7.3%

To facilitate a detailed analysis and to capture the 
different risks and vulnerabilities of the banking sector, 
a set of financial stability indicators have been examined 
(Table No. 6-2)

The banking system exhibited comfortable capital 
positions along with high margins. Controlled growth in 
operating expense alongside high profitability has led to 
improvements in efficiency. The downturn in economic 
activity has meant a marginal rise in the NPL ratio, although 
these numbers are far lower than those prevailing earlier.

The tightness in liquidity position which was observed 
during the latter half of 2008 eased in 2009, with most 
banks maintaining  adequate  liquidity  during the year. The 
narrow liquidity* of the banking sector which measures 
the liquid funds immediately available with banks almost 
doubled as at the end of 2009  as compared to a year ago. 
The broad liquidity measure, which includes Certificates 
of Deposits (CDs) and government bonds over and above 
narrow liquidity also doubled during the year.  At the same 
time, medium-term liquidity which captures the asset 
liability gap in the short-term buckets (3 months) declined 
somewhat (Figure No. (6-4)

* Footnote (2): Narrow liquidity = (Cash, required 
reserve and deposits with QCB)/ Total asset

Broad Liquidity = (Narrow liquidity + QCB CDs and Govt. 
bonds)/ Total asset

Medium-term  liquidity = Asset (< 3 months) / Liability 
(< 3 months)

�سراء   èبرنام بتطبيق  القطرية  احلكومة  قامت  2009م:  يونيو 

القرو�ص  �سراء  من  مبوجبه  “كنت  العقارية  وامل��وج��ودات  القرو�ص 

واال�ستثمارات العقارية املرغوب بيعها لدى البنوك املحلية بقيمة 14.4 

مليار ريال قطري.

املحلي  الناجت  من   %7.3 ن�سبة  املال  لراأ�ص  االإجمايل  الدعم  وبلغ 

االإجمايل لعام 2009م. 

ونقاط  املخاWر  ملختل∞  مف�سل  حتليل  اإىل  التو�سل  ت�سهيل  بغية 

موؤ�سرات  من  جمموعة  درا���س��ة  “ت  امل�سريف،  القطاع  يف  ال�سع∞ 

ح يف اجلدول رقم )2-6(.  اال�ستقرار املايل كما هو مو�سّ

اأظهر النظام امل�سريف مواق∞ مريحة على م�ستوى راأ�ص املال مع 

هوام�ص مرتفعة. وقد اأدى النمو املدرو�ص يف امل�ساري∞ الت�سغيلية اىل 

يف  الرتاجع  واأدى  الكفاءة.  يف  حت�سينات  اإىل  العالية  الربحية  جانب 

املعدومة،  القرو�ص  ن�سبة  يف  هام�سي  ارتفاع  اإىل  االقت�سادي  الن�ساط 

على الرغم من اأن هذه االأرقام هي اأقل بكثري من تلك التي كانت �سائدة 

يف وقت �سابق.

التي  ال�سيولة  يف  النق�ص  ح��دة  انخف�ست  2009م  العام  وخ��الل 

معظم  حافظت  اإذ   ، 2008م  عام  من  االأخري  الن�س∞  خالل  لوحظت 

ال�سيولة   ت�ساعفت  حيث   . العام  خالل  الكافية  ال�سيولة  على  البنوك 

امل�سريف  القطاع  اآنيًا يف  املتوفرة  ال�سائلة  باالأموال  واملتمثلة   
*
ال�سريعة

ال�سيولة  �ساأن  �ساأنها  ال�سابق  العام  مع  باملقارنة  عام 2009م  نهاية  يف 

االإيداع وال�سندات احلكومية  اأي�سًا �سهادات  Wويلة االأجل والتي ت�سمل 

والتي ت�ساعفت هي بدورها خالل العام. وبالتزامن مع هذه الزيادة، 

احلا�سلة  الثغرة  يف�سر  مما  املتو�س§  امل��دى  على  ال�سيولة  انخف�ست 

رقم  )�سكل  اأ�سهر(   3( الق�سري  املدى  على  واملطلوبات  املوجودات  يف 

.)4-6

لدى  والودائع  القانوين  واالحتياWي  )النقد  ال�سريعة=  ال�سيولة   *
م�سرف قطر املركزي(/ اإجمايل املوجودات

االإيداع  �سهادات   + ال�سريعة  )ال�سيولة  االأج��ل=  الطويلة  ال�سيولة 

لدى امل�سرف املركزي + ال�سندات احلكومية(/ اإجمايل املوجودات

اأ�سهر(/   3 م��ن  )اأق���ل  امل��وج��ودات  االأج���ل=  املتو�سطة  ال�سيولة 

املطلوبات )اأقل من 3 اأ�سهر(
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 (4-6) ºقQ سكلT

موTDسراä �سيولة امل�ساQف

جدول رقم (٦-٢ )
مؤشرات السالمة المالية 

Indicator 
 الدللة القت�صادية

Economic logic 2008 2009 م�ؤ�صرات ال�صالمة املالية

Net profit / Total asset
 قيا�ص  الربحية

Measure of profitability
2.6 2.5 �سايف االأرباì/ اإجمايل املوجودات

Capital adequacy ratio (CRAR)
 القدرة على االلتزام باملطلوبات

Capacity to meet liabilities
15.5 15.7 معدل كفاية راأ�ص املال

Non-performing loans (NPLs) / 
Total loans

 جودة فظة القرو�ص

Quality of loan portfolio
1.2 1.7

القرو�ص غري املنتظمة/ اإجمايل 

القرو�ص

Cost Income Ratio (CIR)
 قيا�ص عدم كفاءة البنك

Measure of bank inefficiency
23.4 22.0 معدل تكلفة الدخل 

Funding Volatility Ratio (FVR)
 االعتماد على مطلوبات ق�سرية االأجل لتمويل املوجودات

Reliance on volatile liabilities to finance assets
64.4 55.6 معدل دوران التمويل

Net Interest Margin (NIM)
 درجة مناف�سة القطاع امل�سريف

Degree of banking sector competition
2.5 2.4 �سايف هام�ص الفائدة

Forex loan/ Total loans
 قيا�ص معدالت ال�سرف االأجنبي واWر �سعر الفائدة

Measure of forex and interest rate risk
29.7 19.0

معدل قرو�ص ال�سرف االأجنبي اإىل 

اإجمايل القرو�ص

Net loans/ Deposit
 قيا�ص ن�سبة �سيولة البنك

Measure of bank liquidity
113.4 108.5 �سايف القرو�ص/ الودائع

Asset (<3 Months) / Liability 
(<3 Months)

 قيا�ص و�سع ال�سيولة للبنوك على املدى املتو�س§

Measure of banks’ medium-term liquidity
76.3 72.6

املوجودات )اأقل من 3 اأ�سهر(/ 

املطلوبات )اأقل من 3 اأ�سهر(

Real estate loans/ Private 
sector loans

  حجم االنك�ساف على القطاع العقاري

Extent of exposure to real estate
20.8 22.8

القرو�ص العقارية/ قرو�ص القطاع 

اخلا�ص

Consumption loans/ Private 
sector loans

 حجم االنك�ساف على قرو�ص االأفراد

Extent of exposure to retail lending
35.4 30.0

القرو�ص اال�ستهالكية/ القرو�ص 

اخلا�سة

Operating expense/ Total asset
 قيا�ص تكلفة االأعمال الو�سيطة

Measure of intermediation cost 1.6 1.8 م�سروفات الت�سغيل/ اإجمايل املوجودات

ال�سيولة  ال�سريعة ال�سيولة Wويلة االأجل  ال�سيولة متو�سطة االأجل

Table (6-2)
Financial Soundness Indicators

Figure No. (6-4)
Indicators of Bank Liquidity

ة
ب
�س

ن
ال

 (%)
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The implicit cost of bank deposits (defined as interest 
paid on customer deposits to total deposits) and the 
implicit return on credit facilities (defined as interest 
received on credit facilities to total credit facilities) are 
important factors impacting its intermediation. In 2009, 
the implicit deposit cost was 3.23% (higher by roughly 
7% over the previous year), whereas the implicit return on 
credit facilities was 6.53% (higher by roughly 9.4% over the 
previous year).

Banks in Qatar typically have a major portion of 
customer deposits in the shorter time buckets, whereas 
the major portion of the credit is of medium- to long-term 
nature. Bridging this gap and addressing potential liquidity 
mismatches might lead banks to take recourse to inter-
bank borrowings, in turn, putting pressure on inter-bank 
rates. The evidence suggests that funding gap is typically 
higher in the shorter time buckets (up to 3 months).

Market risk emanating from investment in trading 
portfolio of the banking sector reduced substantially 
during 2009. The share of investment in government bonds 
and QCB CDs (73.3%) increased, while the proportion of 
investments in equity shares (2.8%) declined significantly. 
The decline in the banking sectors investment in shares 
was mainly on account of the government intervention 
of purchase of the investment portfolio of banks. In 
the absence of any trading platform for trading in the 
government bonds or CDs issued by QCB, 75% of “Held 
for trading” portfolio of banks virtually remains at its book 
value and therefore, is not impacted in any significant 
manner by adverse movements in market condetions.

ت�سكل التكلفة ال�سمنية لودائع البنوك )اأي الفائدة املدفوعة على 

ودائع العمالء اإىل اإجمايل الودائع( والدخل ال�سمني على الت�سهيالت 

اإجمايل  اإىل  االئتمانية  الت�سهيالت  على  ال��ف��ائ��دة  )اأي  االئتمانية 

الت�سهيالت االئتمانية( عوامل هامة توؤثر يف و�ساWة البنك. فقد بلغت 

تكلفة الودائع ال�سمنية عام 2009م ن�سبة 3.23% )بزيادة بنحو 7% عن 

العام ال�سابق(، يف حني بلغ الدخل ال�سمني على الت�سهيالت االئتمانية 

6.53% )بزيادة بنحو 9.4% عن العام ال�سابق(.

ودائع مربوWة  البنوك يف قطر هي  لدى  العمالء  ودائع  اإن معظم 

على املدى الق�سري، اإال اأن القرو�ص والتمويالت هي متو�سطة اإىل Wويلة 

قد  ال�سيولة،  يف  املحتمل  النق�ص  ومعاجلة  الفجوة  هذه  ول�سد  االأج��ل. 

تلجاأ البنوك اإىل االقرتا�ص فيما بينها، مما ي�سع �سغوWًا على املعدالت 

املعتمدة بني البنوك. وت�سري االأدلة اإىل اأن الفجوة يف التمويل هي عادة 

اأو�سع يف القرو�ص ق�سرية االأمد )حتى 3 اأ�سهر(.

 ßاف يف  اال�ستثمار  ع��ن  النا�سÄة  ال�سوق  اWر  انخف�ست 

ع���ام 2009م.  خ���الل  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  ك��ب��ري يف  ب�سكل  امل��ت��اج��رة  

اإي��داع  و�سهادات  احلكومية  ال�سندات  يف  اال�ستثمار  ح�سة  وارتفعت 

يف  اال�ستثمارات  ن�سبة  اأن  ح��ني  يف   ،)%  73.3( امل��رك��زي  امل�سرف 

االأ�سهم )2.8%( انخف�ست ب�سكل ملحوظ. ويعود الرتاجع يف ا�ستثمار 

احلكومة  قيام  اإىل  رئي�سية  ب�سورة  االأ�سهم  يف  امل�سرفية  القطاعات 

ب�سراء فظة اال�ستثمارات من البنوك. ويف غياب اأية اأ�سواق للتداول 

بال�سندات احلكومية اأو �سهادات اإيداع م�سرف قطر املركزي، فاإّن %75 

بقيمتها  فعليًا  تزال  ال   zاملتاجرة }بغر�ص  القائمة  البنوك  فظة  من 

اأ�سعار  بتقلبات  االأ�سكال  من  �سكل  ب��اأي  تتاأثر  ال  وبالتايل،  الدفرتية، 

الفائدة.

انخف�ست اWر ال�سوق املحتملة من تقلبات �سعر ال�سرف. فبلغت 

ن�سبة �سايف عقود املتاجرة املفتوحة اإىل اإجمايل موجودات البنوك اأقل 

اإىل  االأجنبية  بالعملة  القرو�ص  ن�سبة  اأم��ا  ال�سنة.  م��دار  على   %  2 من 

اإجمايل املوجودات فانخف�ست من 17.9 % يف نهاية دي�سمÈ 2008م 

نهاية  يف  البيانات  وتك�س∞  2009م.   Èدي�سم نهاية  يف   %  11.0 اىل 

دي�سمÈ 2009م اأّن حوايل 75 % من القرو�ص بالعمالت االأجنبية هي 

بالدوالر، وفق§ 25% من القرو�ص بالعمالت االأجنبية االأخرى )اأي %3 

اأ�سعار  لتقلبات  عر�سة  هي  امل�سريف(  القطاع  موجودات  اإجمايل  من 

ال�سرف.

ال تدرك املوؤ�س�سات الفردية عادة اإدراكًا كافيًا االآثار غري املبا�سرة 

الأعمالها على موؤ�س�سات اأخرى يف النظام املايل. وكذلك، قد تخفق هذه 

املوؤ�س�سات يف تقييم حجم االآثار املرتتبة على االإجراءات التي تتخذها 

Market risk which can occur from exchange rate 
volatility also reduced. The share of net open position to 
total banking sector asset was below 2% throughout the 
year. The share of credit provided in foreign currency to the 
total asset also declined from 17.9% in end December 2008 
to 11.0% in end December 2009. The end-December 2009 
data reveals that around 75% of foreign currency lending 
is denominated in USD, leaving only 25% of the foreign 
currency credit (or, 3% of banking sector assets) prone to 
movements in exchange rate.

Individual institutions typically take insufficient 
cognizance of the spillover effects of their actions on other 
institutions in the financial system. Likewise, they might 
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من  كافيًا.  تقييمًا  اخلا�سة  ميزانياتها  على  االأخرى  املالية  املوؤ�س�سات 

هذا املنطلق ، “ثل املخاWر بني �سبكة البنوك عامل تهديد على النظام 

املايل: ففي حني اأّن اجلميع يتحمل هذه املخاWر، لي�ص هناك اأي كيان 

تكون  ما  وغالبًا  ملواجهتها.  ا�ستباقية  اإج��راءات  اتخاذ  ي�ستطيع  فردي 

كيفية  على  اعتمادًا  ب�سرعة  تتغري  اأن  وميكن  ديناميكية  املخاWر  هذه 

اإدارة البنوك مليزانياتها ردًا على بيÄة العمل اخلارجية.

 Èر خالل �سهر دي�سمWوا�ستنادا اإىل معدالت تعر�ص البنوك للمخا

2009م، قمنا بتحديد �سبكة املخاWر للقطاع امل�سريف يف قطر )�سكل  

رقم 6-5(. “ّثل كل عقدة اأحد البنوك يف دولة قطر. وت�سري اخلطوط 

احلمراء اإىل تعر�ص كبري )اأي 10 % اأو اأكرث من راأ�سمال البنك(، يف 

حني ي�سري اخل§ االأزرق/ اخل§ املتقطع اإىل تعر�ص قليل )اأي اأقل من 

اأي خ§ بني العقد اإىل  10 % من راأ�سمال البنك(. وي�سري عدم وجود 

عدم تعر�ص ما بني البنوك.

pay limited heed to the impact of the actions of other 
financial institutions on their own balance sheets. Judged 
from this standpoint, network risk represents an externality 
for the financial system: while everyone bears this risk, no 
individual entity is likely to undertake pro-active action to 
mitigate it. These risks are often dynamic and can change 
rapidly depending on how banks manage their balance 
sheets in response to the external operating environment.

Based on the matrix of inter-bank exposures for 
December 2009, we plot the network risk Figure for 
the banking sector in Qatar (Figure No. 6-5). Each node 
represents a bank in Qatar. The red lines indicate a large 
exposure (defined as exposure of 10% or above of the 
respective bank’s tier-I capital), whereas the blue/ dotted 
lines indicate small exposures (defined as exposures below 
10% of the respective bank’s tier-I capital). No line among 
the nodes indicates no inter-bank exposure the entities.

(5-6) ºقQ سكلT

TسÑكة املîاWر للقطا´ امل�سر‘
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(6-6) ºقQ  سكلT

 äسركاT لÑق øامل�ستثمرة م äاYال�سنا

ا�ستثماQية

In line with their business profile, the largest asset base 
is the investments held (both available for sale and held till 
maturity categories). However, the volatilities observed in 
the stock market during 2009 has led them to modulate 
their asset portfolios from an overwhelming proportion in 
investments (from 70% of the asset base in 2008 to around 
50% in 2009) to more liquid assets, such as cash (from 
around 16% of assets in 2008 to over a quarter in 2009). 
Nonetheless, their total assets comprise a very small 
portion of total financial system assets. Since investment 
companies function as a portfolio manager rather than 
generating on balance sheet investment portfolio assets, 
the off balance sheet item; ‘assets managed’, appears to 
be higher than their on-balance sheet items.

The investment portfolios of these companies mainly 
concentrated on banking, finance and real estate sectors. 
The total investment in these sectors was approximately 
83% in 2009 (Figure No. 6-6).

 Èاالأك القاعدة  اال�ستثمارات  ت�سكل  اأعمالها،  Wبيعة  مع  و“�سيًا 

التوظيفات  اأو  للبيع  املتاحة  اال�ستثمارات  فÄة  من  )�سواء  للموجودات 

التقلبات املالحظة  املربوWة حتى تاريخ ا�ستحقاقها(. ومع ذلك، فاإّن 

 ßاف لتعديل  البنوك  دفعت  2009م  ع��ام  خ��الل  االأ�سهم  �سوق  يف 

قاعدة  من   %  70 )من  اال�ستثمارات  يف  �ساحقة  ن�سبة  من  موجوداتها 

ملزيد  ح��وايل 50 % يف عام 2009م(  اإىل  امل��وج��ودات يف عام 2008م 

املوجودات  من   %  16 حوايل  )من  النقد  مثل  ال�سائلة،  املوجودات  من 

فاإن  الربع يف عام 2009م(. ومع ذلك،  اأكرث من  اإىل  يف عام 2008م 

موجودات  اإجمايل  من  ج��دًا  �سغريًا  ج��زءًا  ي�سكل  موجوداتها  جمموع 

 ßاملحاف تدير  كجهة  تعمل  اال�ستثمار  �سركات  اأّن  ومبا  املايل.  النظام 

فاإّن  ميزانياتها،  يف  ا�ستثمارية  موجودات  اإن�ساء  من  بداًل  اال�ستثمارية 

بند }املوجودات املدارةz املدرج خارج امليزانية العمومية يبدو اأعلى من 

البنود املدرجة يف امليزانية.

على  رئي�سي  ب�سكل  ال�سركات  لهذه  اال�ستثمارية   ßاملحاف ترتكز 

يف  اال�ستثمارات  اإجمايل  بلغ  حيث  والعقاري  واملايل  امل�سريف  القطاع 

هذه القطاعات نحو 83 % يف عام 2009م )�سكل رقم 6-6(.

القطاع امل�سريف قطاع ال�سناعة قطاع التاأمني قطاع اخلدمات قطاع العقارات

Figure No. (6-6)
Industries Invested by Investment 
Companies

 kطاقاf ™القطا´ املا› ا’أو�س

Qا’�ستثما äسركاT

اإما  وهي  قطر،  دولة  يف  حاليًا  تعمل  ا�ستثمارية  �سركات   3 هناك 

مملوكة جزئيًا من قبل البنوك الوWنية االأخرى، اأو املوؤ�س�سات احلكومية 

اأو م�ستثمرين اأفراد اأو اأجانب.

Broader Financial Sector
Investment Companies

A total of 3 investment companies are presently 
operating in Qatar with the parent ownership of all 
3 institutions ranging from being partially owned by 
other national banks, Government institutions individual 
investors as well as foreign investors.

(٪)

55.0
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Tسركاä التمويل

حتى نهاية دي�سمÈ 2009م، كان هناك موؤ�س�ستان مرّخ�ستني من 

قبل م�سرف قطر املركزي لتوفري خدمات التمويل. وقد تركز االإقرا�ص 

�سراء  )“ويل  اال�ستهالكية  القرو�ص  جمال  يف  ال�سركتني  هاتني  لدى 

�سيارات وقرو�ص �سكنية و“ويل مواد ا�ستهالكية اأخرى(.

اأما م�سدر الدخل الرئي�سي لهذه ال�سركات فهو من الفوائد املرتتبة 

من  الدخل  �سكل  2009م،   Èدي�سم نهاية  وحتى  العمالء.  قرو�ص  على 

اأكÈ م�سدر  اإجمايل الدخل. وكان ثاين  اأرباع  اأكرث من ثالثة  الفوائد 

للدخل هو الفوائد على الودائع والباقي هو من االكتتاب يف راأ�ص املال 

اأّن اأهمية هذا امل�سدر  و�سناديق اال�ستثمار امل�سرتكة، على الرغم من 

االأخري هي هام�سية.

بيÄة  �سديدة يف  �سغوط  من  متزايد  ب�سكل  التمويل  �سركات  تعاين 

هذه  تعتمد  االآن،  وحتى  ربحيتها.  على  �سغوWًا  التمويل  فيها  ي�سع 

ال�سركات على البنوك واملوؤ�س�سات املالية للحفاظ على م�سادر “ويلها 

وقد ا�ستطاعت احلفاظ على هوام�ص مريحة للفوائد بلغت اأكرث من %3، 

اأي�سًا. وبالنظر   ìالهوام�ص يف معدالت جيدة لالأربا وقد ترجمت هذه 

اإىل التحديات يف بيÄة العمل اخلارجية، و�سع∞ اأداء فظة قرو�سها، 

�سيكون من ال�سعب على هذه ال�سركات احلفاظ على هوام�ص مرتفعة.

Tسركاä ال�سرافة

املحلية  االحتياجات  تلبية  يف  هامًا  دورًا  ال�سرافة  �سركات  تلعب 

�سبيل  على  تلفة.  الأغرا�ص  الثمينة  واملعادن  االأجنبية  العمالت  من 

والتعليم  ال�سياحة  الأغرا�ص  الالزمة  االأجنبية  العمالت  ت�سكل  املثال، 

اخلدمات  من  جزءًا  الوافدة  العمالة  قبل  من  ال�سخ�سية  والتحويالت 

التي تقدمها هذه ال�سركات. تاأخذ هذه اخلدمة اأ�سكااًل تلفة وميكن 

حتويل  و�سائل   çاأح��د با�ستخدام  نقدية  حتويالت  �سكل  يف  تكون  اأن 

االأموال اأو يف �سكل �سيكات �سّياحية.

على ال�سعيد الت�سغيلي، �سّهلت �سركات ال�سرافة حتويل ما يقارب 

ال�سابق. وميكن  العام  اأي بزيادة 12.5 % عن  32 مليار ريال قطري، 

اأن تعزى هذه الزيادة اإىل عوامل متعددة مثل الزيادة يف عدد ال�سكان 

الوافدين وكذلك موؤ�سرًا على بيÄة االأعمال التجارية. واجلدير بالذكر 

اأن اأكÈ 10 عمليات حتويل لالأفراد وال�سركات يف كّل �سهر خالل ال�سنة 

ت�سكل وحدها 12 % من اإجمايل التحويالت وهذا خري دليل على عدد 

حوايل  اŒه  وقد  ال�سرافة  �سركات  ت�ستقطبه  الذي  املتزايد  العمالء 

دول  اإىل   % و20  االآ�سيوية،  ال��دول  نحو  املالية  التحويالت  هذه  ن�س∞ 

جمل�ص التعاون اخلليجي )�سكل رقم 7-6(.

Finance Companies
As at end-December 2009, two such institutions 

licensed by the Qatar Central Bank were catering to the 
business. Commensurate with their business profile, the 
lending is concentrated in the form of consumption loans 
(car purchases, mortgages and other consumables).

The major source of income for these companies 
stems from interest income on customer loans. As at 
end-December 2009, the interest income constituted over 
three-fourths of total income. The second largest source 
of income is from interest received on deposits and the 
remaining is from investments from equity participation 
and mutual funds, although the importance of the latter 
is marginal.

The finance companies are increasingly hard-pressed 
in an environment in which funding pressures are putting 
stress on their profitability. Thus far, they have relied on 
banks and financial institutions to keep their funding 
sources going. Thus far, they have been able to maintain 
a comfortable spread  of over 3%, which has translated 
into comfortable profitability ratios as well. Given the 
challenges in the external operating environment and the 
weak performance of their loan portfolio, sustaining such 
high margins could prove challenging.

Exchange houses
Exchange houses play an important role in meeting the 

local needs for foreign currencies and precious metals for 
various purposes. By way of example, foreign currencies 
needed for purposes of tourism, education and personal 
transfers by expatriate workers are among the services 
provided by these companies. This service takes various 
forms. It could be in the form of cash transfers using modern 
technology for money transfer or in the form of travellers 
cheques or drafts drawn on correspondents abroad.

In an operational sense, the exchange houses 
facilitated the transfer of approximately QR 32 billion, a 
12.5% increase over the previous year. This increase can 
be attributed to factors such as an increase in the migrant 
population and as well as an indication of the business 
environment. Despite the larger volume of customers that 
the exchange houses attract, taking the top 10 business 
and individuals transactions of each month during the 
year alone accounted for 12% of the total remittances. 
Directionally, roughly half of the total outgoing remittances 
were to Asian countries and another 20% were to GCC 
countries (Figure No. 6-7). 
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Equity Markets
The equity market in Qatar comprises of the Qatar 

Exchange (formerly, Doha Securities Market or DSM). 
At end-December, there are 44 listed companies across 
four major segments: banks and financial (9 companies), 
insurance (5 companies), services (23 companies) and 
industry (7 companies). The total market capitalization 
of these companies at end-December 2009 was QR 320 
billion or roughly 90% of 2009 GDP.

To monitor the depth and resilience of the equity market, 
we have computed the Hui Heubel ratio (HHR).  The smaller 
the price change relative to a given volume of transactions 
(i.e., the lower the indicator), the deeper and more resilient 
the market is. In other words, higher values of the ratio 
indicate lack of resilience and market depth. The HHR is 
a pure number, independent of any units of measurement.

We computed a time-series of this indicator for the 
Qatar Exchange (DSM) for the period 2007 (January) to 
2009 (December). After a strong period of stable market 
conditions, primarily during 2007, the index moved to a 
higher trajectory beginning January 2008, reflecting to 
an extent, the lagged effect of the outbreak of the US 
subprime episode (Figure No. 6-8). During the last few 
months of 2008, the value of the index has ebbed, reflecting 
a gradual return to normalcy in tandem with lowering of 
uncertainties in international markets.

 ºاأ�سوا¥ ا’أ�سه

يتاأّل∞ �سوق االأ�سهم يف قطر من بور�سة قطر )�سوق الدوحة لالأوراق 

املالية �سابقًا (. يف نهاية �سهر دي�سمÈ، كان هناك 44 �سركة مدرجة 

 9( املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  قطاع  هي:  رئي�سية  قطاعات  اأرب��ع  يف 

�سركات(، قطاع التاأمني )5 �سركات(، قطاع اخلدمات )23 �سركة(، 

وقطاع ال�سناعة )7 �سركات(.  ويف نهاية دي�سمÈ 2009م بلغ اإجمايل 

اأو ما  ريال قطري  مليار  ال�سركات 320  لهذه  الراأ�سمالية  ال�سوق  قيمة 

يقارب 90% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2009م.

ن�سبة هيو  باحت�ساب  املالية، قمنا  ال�سوق  بغية قيا�ص عمق ومرونة 

حلجم  بالن�سبة  قلياًل  االأ�سعار  تغيري  ك��ان  كلما  اأن��ه   ßويالح  . هيبل 

اأقوى  ال�سوق  اأداء  موؤ�سر  كان  املوؤ�سر(،  انخف�ص  كلما  )اأي  العمليات 

�سع∞  اإىل  ت�سري  للموؤ�سر  املرتفعة  القيمة  ف��اإن  اآخ��ر  مبعنى  واأف�سل. 

اأداء ال�سوق. ويعتمد هذا املوؤ�سر على االأرقام فق§  وانخفا�ص م�ستوى 

وال يتم ا�ستخدام اأي من وحدات القيا�ص.

ت�سري موؤ�سرات بور�سة قطر خالل الفرتة الزمنية املمتدة من يناير 

2007م لغاية دي�سمÈ 2009م  اإىل حترك املوؤ�سر بعد فرتة “تعه باأداء 

عام  بداية  يف  الت�ساعدي  املنعط∞  نحو  2007م  خالل  وم�ستقر  قوي 

2008م عاك�سًا بذلك اإىل حد ما تاأثره باأزمة الرهن العقاري االأمريكية 

)�سكل رقم 6-8(. وخالل االأ�سهر االأخرية لعام 2008م انخف�ست قيمة 

بالتزامن  اإىل احلالة الطبيعية،  لتعك�ص عودة تدريجية  االأ�سعار  موؤ�سر 

مع انح�سار حالة عدم االWمÄنان التي �سادت االأ�سواق العاملية.

Figure No. (6-7)
Outward Remittances Through 
Exchange Houses Companies (٪)
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 äسيكاûال äمعامال

خالل عام 2009، ” التعامل بنحو 3.5 مليون �سيكا بلغت قيمتها 

املرŒعة  ال�سيكات  ن�سبة  وبلغت  قطري.  ري��ال  مليار   203 االإجمالية 

يرŒع  قد  املا�سية.  ال�سنة  اأرق��ام  مع  مقارنة   %1 بارتفاع  اأي   ،  %7.7

ال�سيك �سواء من قبل البنك امل�ستفيد اأو البنك املتلقي. وتك�س∞ درا�سة 

اأربعة  يقارب  ما  اأّن   )9-6 رق��م  )�سكل  املرŒعة  ال�سيكات  الأ�سباب 

”لعدم  امل�سحوب عليه وحتديدًا  اإما من جانب  تن�ساأ  االأ�سباب  اأخما�ص 

”الختالف  كفاية الر�سيد يف احل�ساب“ اأو من جانب املر�سل حتديدًا 

تاريخ و�سورة ال�سيك“.

Cheque transactions
During 2009, a total of around 3.5 million cheques 

were processed with total value of QR 203 billion. Out 
of this, the percentage of bounced cheques was 7.7%, 
higher by 1% as compared to previous year’s numbers. A 
cheque in the payment system may get bounced either 
from payee bank or from the receiving bank. Examining 
the reasons for bouncing of cheques (Figure No. 6-9), the 
data reveals that nearly four-fifths of the reasons arise 
from the payment side. The major payment side reason 
for cheque bouncing is “no/ insufficient funds”, whereas 
on the deposit side, “date and image mismatch” appears 
to be the major cause.

(9-6) ºقQ سكلT

الûسيكاä امل�سرفية املرŒعة ÈY الÑنو∑

البنوك االإ�سالمية البنوك التجارية البنوك االأجنبية

جانب امل�سحوب عليه عدم كفاية الر�سيد  جانب املر�سل اختالف يف تاريخ و�سورة ال�سيك

Figure No. (6-8)
Hui-Heabel Ratio

Figure No. (6-9)
Bounced Checks Through Bank
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Closing Remarks
The banking system remains resilient with comfortable 

spreads and profitability. Although non-performing 
loans have increased somewhat, timely and pro-active 
interventions by the authorities at appropriate time points 
have enabled to contain possible contagion and facilitate 
the banking sector to continue its intermediation role.

The non-bank financial sector is quite small, accounting 
for a very small proportion of overall banking system 
assets, limiting the possibility of systemic risks. While that 
has its advantages, it also limits the availability of funding 
options for the corporate sector. Additionally, most of 
these institutions have limited exposure to banks, further 
containing any potential contagion. These companies 
are however, increasingly feeling the impact of funding 
pressures. Thus far, equity has cushioned any adverse 
impact. However, with limited income diversification, 
these institutions will need to re-orient themselves to 
ensure long-term viability.

مالMظاN äتامية

ال يزال النظام امل�سريف مرنًا مع ربحية مريحة. وعلى الرغم من زيادة 

من  اال�ستباقية  التدخالت  ف��اإّن  ما،  حد  اإىل  املنتظمة  غري  القرو�ص 

جانب ال�سلطات يف الوقت املنا�سب �ساهمت يف احتواء االأزمة املحتملة 

وال�سماì للقطاع امل�سريف  مبوا�سلة دوره يف الو�ساWة.

�سÄيلة  ن�سبة  وميثل  ج��دًا،  �سغري  هو  امل�سريف  غري  امل��ايل  القطاع  اإّن 

جدًا من اإجمايل موجودات امل�سارف، مما يحد من احتمال املخاWر 

توافر  من  اأي�سًا  يحد  فاإّنه  معينة،  مزايا  لذلك  اأّن  حني  يف  النظامية. 

معظم  تتمتع  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  ال�سركات.  لقطاع  التمويل  خيارات 

ح�سول  من  يحد  مما  للبنوك  قليلة  انك�سافات  بن�سبة  املوؤ�س�سات  هذه 

اأي اأزمة تملة. ومع ذلك، ت�سعر هذه ال�سركات ب�سكل متزايد بتاأثري 

تاأثري �سلبي. ومع  اأي  االأ�سهم من  التمويل. وحتى االآن، خففت  �سغوط 

ذلك، بالنظر اإىل دودّية م�سادر الدخل، فاإّن هذه املوؤ�س�سات بحاجة 

اإىل اإعادة توجيه نف�سها ل�سمان اال�ستمرارية على املدى الطويل.
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التéاQة اÿاLQية

ت�سري التجارة اخلارجية اإىل حركة املبادالت ال�سلعية بني االقت�ساد 

واإع��ادة  وWنية  ���س��ادرات  �سكل  على  اخلارجي  العا⁄  وبلدان  املحلي 

اخلارجية  التجارة  تراجعت   ،2009 عام  خالل  ا�سترياد.   اأو  ت�سدير 

 %18.5 بنحو  قطر  يف  ال�سلعية(  ال���واردات   + ال�سلعية  )ال�سادرات 

لتقت�سر على نحو 250.72 مليار ريال مقارنة بالعام املا�سي، وبالتايل 

اإجمايل  بن�سبة  )مقا�سًا  اخلارجية  التجارة   ìانفتا موؤ�سر  ت��راج��ع 

لي�سجل  حاد  ب�سكل  االإجمايل(،  املحلي  الناجت  اإىل  اخلارجية  التجارة 

6.3%، ويرجع ذلك اإىل تراجع ال�سادرات ال�سلعية. ما يعك�ص بالتايل 

املالية  االأزم��ة  اWر  من  الرغم  على  املحلي  االقت�ساد  ومتانة  قوة 

واالقت�سادية التي �سهدها االقت�ساد العاملي.

Foreign Trade

Foreign trade indicates the exchange of goods/  
commodities between resident economy and the rest 
of the world in the form of national exports, re-exports, 
or import. During 2009, Qatar’s foreign trade (exports 
+ imports of goods) declined noticeably by 18.5 % to 
stand at QR 250.72 billion over the previous year, thereby 
indicator of the openness in foreign trade (total Foreign 
trade to GDP ratio) also sharply declined by 6.3 % and is 
mainly due to the fall in Exports of merchandize goods. 
Therefore domestic economy is considered to be more 
robust referring risks associated with global financial and 
economic crises noticed.

جدول رقم (٧-١)
مؤشر انفتاح قطر

Table (7-1)
The Indicator of Qatar’s Openness

QR Million مليون ريال

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البيان

Exports of goods (f.o. b.) 93,774 123,948 152,953 205,997 160,000 ال�سادرات ال�سلعية )فوب(

Imports of goods (c.i.f) 36,621 59,846 85,284 101,556 90,716 الواردات ال�سلعية )�سي∞(

Total Foreign Trade 130,395 183,794 238,236 307,554 250,716 اإجمايل التجارة اخلارجية

GDP 156,666 220,206 293,933 402,993 357,860 الناجت املحلي االإجمايل

Indicator of Openness (%) 83.2 83.5 81.1 76.3 70.1  )%( ìموؤ�سر االنفتا

 160.000 لتبلغ   %22.3 بن�سبة  ال�سلعية  ال�����س��ادرات  تراجعت 

مليون ريال مقارنة بنحو 205،997 مليون ريال يف العام املا�سي، وقد 

بلغ م�ستوى الواردات ال�سلعية 90.72 مليار ريال مقارنة بالعام 2008 

حيث بلغت 101.56 مليار ريال، م�سجلة تراجعًا مبعدل 10.7%. كما 

ال��واردات  من  اأ�سرع  بخطى   2009 العام  خالل  ال�سادرات  تراجعت 

مقارنة بالعام 2008. وŒاوزت ال�سادرات معدل الواردات يف اإجمايل 

التجارة اخلارجية لتبلغ 63.8% م�سجلة بذلك تراجعًا بنحو 3.1 % عن 

العام 2008.

  

التوRي™ ا÷¨را‘ للواQداä ال�سلعية

تعر�ص بيانات التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية )�سي∞( البنية 

الت�سنيفية وكذلك التغيريات الرئي�سية التي �سهدتها حتى العام 2009. 

ال��واردات  قائمة  االأوروب��ي��ة  البلدان  ت�سدرت   ،2008 عام  مع  مقارنة 

Exports of goods got declined by 22.3 % to reach 
QR 160,000 million as compared to QR 205,997 million 
whereas the level of import of goods stood at QR 90.72 
billion compared to QR 101.56 billion in 2008 with a decline 
of 10.7 %. As compared to 2008, in 2009 export fallen 
with faster pace than import. Also in total foreign trade, 
the share of exports outstripping the place for imports 
and stood at 63.8 %, with a decrease of 3.1 % over the 
previous period i.e. 2008. 

Geographical Distribution of Imports

The data of the geographical distribution of Qatar’s 
imports (c.i.f) is presented shows the classified structure as 
well as witnesses of major changes till 2009.  Comparing 
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الدول  جمموعة  تخطت  االآ�سيوية  ال��دول  جمموعة  اأن  حيث  ال�سلعية، 

ال�سلعية  للواردات  التحليلية  املراجعة  تت�سمن  املا�سي.  العام  االأوروبية 

من العا⁄ اخلارجي والتي ت�سن∞ اإىل جمموعة الدول العربية والدول 

ال�سلعية  الواردات  �سجلت  وقد  واالأمريكية.  االأوروبية  والدول  االآ�سيوية 

من جمموعة الدول االأوروبية معدل 36.0%، وتلتها يف الرتتيب جمموعة 

الدول االآ�سيوية مبعدل 30.1%. يف عام 2009، حققت جمموعات الدول 

ال�سلعية  ال��واردات  اإجمايل  االآ�سيوية، من حيث  الدول  با�ستثناء  كافة، 

منوًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2008.

2008, European countries occupied first in import of goods 
whereas Asian countries exceeded EU countries group last 
year. Analytical review here looked at merchandise imports 
from the rest of world comprising of Arab Countries, Asian 
countries, EU countries and American countries. Imports 
from European countries stood first with a contribution 
of 36.0 % and followed by Asian countries with 30.1 %. 
During the year 2009, except Asian countries, the share of 
all other region in the total imports showed a substantial 
growth vis-à-vis 2008.

جدول رقم ( ٧-٢)
التوزيع الجغرافي للواردات السلعية خالل عام ٢٠٠٩

Table (7-2)
The Geographical Distribution  of Imports in 2009

Country 2005 2006 2007 2008 2009 الدولة

Arab Countries 5,708.4 8,821.3 13,288.6 16,242.2 16,183.6 الدو∫ العربية

GCC countries 5,125.3 7,859.5 12,085.6 14,544.3 14,176.9 دول جمل�ص التعاون اخلليجي

of which من بينها:

  - U.A.E. 2,355.9 3,606.5 5,961.0 6,727.6 6,418.7 االإمارات العربية املتحدة

  - Saudi Arabia 2,093.1 3,054.9 4,162.7 4,954.4 4,841.6 اململكة العربية ال�سعودية

Asian Countries 12,093.7 20,652.9 28,832.2 36,410.6 27,277.5 الدو∫ الB�صي�ية

Japan 4,263.0 7,182.8 8,596.8 9,785.1 6,602.8 اليابان

India 1,411.7 1,642.0 2,419.2 3,282.0 3,313.5 الهند

South Korea 1,657.8 3,278.4 5,182.8 5,577.3 3,234.9 كوريا اجلنوبية

China 1,892.3 3,482.8 4,974.8 7,326.6 7,158.9 ال�سني

European Countries 13,032.1 22,056.9 30,760.7 36,358.5 32,619.2 الدو∫ الCوروبية

U. K. 2,096.3 2,985.0 4,140.9 4,773.4 4,125.1 اململكة املتحدة

Germany 3,361.9 5,581.0 6,619.8 8,527.1 6,829.2 اأملانيا

Italy 2,364.7 5,543.3 8,855.4 7,473.6 6,790.7 اإيطاليا

France 1,547.3 2,311.6 3,024.5 3,733.9 4,483.9 فرن�سا

American Countries 5,139.6 7,293.2 11,070.0 11,151.1 13,375.4 الدو∫ الCمريكية

USA 4,232.4 5,899.6 9,561.1 9,168.6 11,158.6 الواليات املتحدة

Total 36,621.0 59,845.9 85,283.5 101,556.3 90,715.9 املéم�´

QR Million مليون ريال
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Imports from the Arab Countries group including GCC 
countries, occupied third place since 2005, declined by QR 
58 million in 2009 to reach QR 16,183.6 million, represented 
17.8 % of total imports. Though total imports from the 
region was steady vis-à-vis 2008, its relative share to 
total imports increased by 1.8 % mainly due to fall in the 
imports from Asian and European countries in 2009.  In 
Arab countries, GCC countries itself grabbed 87.6 % share 
of the total imports from the region with major contributor 
as UAE and Saudi Arabia with 39.7 % and 29.9 % share in 
the total imports from the region respectively.

Qatar’s imports from Asian countries group declined 
by QR 9,133.1 million in 2009, to reach QR 27,277.5 million 
representing 30.1 % of total imports compared to QR 
36,410.6 million in the previous year, shows a decrease of 
5.8 % in relative share also.  Imports from Asian countries 
group, preceded marginally from European countries group 
in 2008, turn around to earlier periods and stood at second 
rank in imports in 2009. It is observed that in spite of global 
economic crisis, imports from India and China did not fall 
and its share in 2009 import from the region increased. 
Imports from Japan and China top the list in the Asian 
countries group. 

Qatar’s imports from EU-countries with QR 32,619.2 
million with relative share of 36.0 % in the total imports 
declined by 10.3 % compared to previous year imports of 
QR 36,358.5 million. Notice that Relative share of Qatar’s 
imports from the European Union is the highest among 
all groups of countries, putting the EU-countries in the 
position of Qatar’s important trading partner. 

Among all countries, from where import to Qatar is 
significant, only US, France and China showed a positive 
growth in 2009 vis-à-vis previous year.   

As compared to 2008 though the list of top ten countries 
exporting goods to Qatar has not shown any change except 
inclusion of India in place of South Korea, their ranks in 
total imports changed significantly. Imports from US with 

حافظت جمموعة الدول العربية، مبا يف ذلك دول جمل�ص التعاون 

 58 بنحو  وتراجعت   ،2005 العام  منذ  الثالثة  املرتبة  على  اخلليجي، 

مليون ريال قطري يف عام 2009 لتبلغ 16183.6 مليون ريال قطري، 

اأي مبعدل 17.8% من اإجمايل الواردات. على الرغم من ثبات اإجمايل 

الواردات مقارنة مع العام ال�سابق، اإاّل اأن ح�ستها الن�سبية يف اإجمايل 

الواردات قد ارتفعت بنحو 1.8% نتيجة تراجع الواردات من جمموعة 

الدول االآ�سيوية واالأوروبية يف عام 2009. اأما يف جمموعة الدول العربية، 

اإجمايل  التعاون اخلليجي معدل 87.6% من  �سّجلت دول جمل�ص  فقد 

االإم���ارات  من  كل  ح�سة  بلغت  حيث  املنطقة،  يف  ال�سلعية  ال���واردات 

من  ال��واردات  اإجمايل  يف  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 

املنطقة 39.7% و29.9% على التوايل.

الدول  جمموعة  من  قطر  لدولة  ال�سلعية  ال��واردات  تراجعت  وقد 

لت�سل   ،2009 ع��ام  يف  قطري  ري��ال  مليون   9133.1 بنحو  االآ�سيوية 

اإجمايل  من   %30.1 مبعدل  اأي  قطري،  ري��ال  مليون   27277.5 اإىل 

الواردات، مقارنة مع 36410.6 مليون ريال قطري يف العام ال�سابق، 

ما ي�سري اإىل تراجع بنحو 5.8% يف احل�سة الن�سبية اأي�سًا. وقد �سجلت 

الواردات ال�سلعية من جمموعة الدول االآ�سيوية منوًا هام�سيًا مقارنة مع 

الثانية  لت�سجل بذلك املرتبة  االأوروبية يف عام 2008،  الدول  جمموعة 

من حيث الواردات ال�سلعية يف عام 2009. يالحß اأنه على الرغم من 

االأزمة املالية التي �سهدها االقت�ساد العاملي، ⁄ ترتاجع الواردات من 

الهند وال�سني، وقد ارتفعت ح�ستها يف عام 2009 من حيث الواردات 

ال�سلعية يف املنطقة. وقد ت�سدرت الواردات من اليابان وال�سني قائمة 

جمموعة الدول االآ�سيوية.

بلغت واردات قطر من جمموعة الدول االأوروبية 32619.2 مليون 

ريال قطري بح�سة ن�سبية بلغت 36.0% يف اإجمايل الواردات ال�سلعية، 

املا�سي  العام  واردات  تراجعًا مبعدل 10.3 % مقارنة مع  وقد �سجلت 

احل�سة  اأن   ßيالح كما  قطري.  ري��ال  مليون   36358.5 بلغت  حيث 

ل��واردات قطر من االحتاد االأوروب��ي هي االأعلى من بني كافة  الن�سبية 

جمموعات الدول،  ما جعل جمموعة الدول االأوروبية ال�سريك التجاري 

االأهم لدولة قطر.

قطر،  لدولة  مهمة  منها  ال���وردات   Èتعت التي  ال��دول  كل  بني  من 

اأظهرت الواليات املتحدة وفرن�سا وال�سني فق§ منوًا اإيجابيًا عام 2009 

مقارنة مع العام ال�سابق.

الع�سر  ال��دول  قائمة  اأن  من  الرغم  وعلى   ،2008 عام  مع  مقارنة 

با�ستثناء  تغيري  اأي  تعك�ص  دولة قطر ⁄  اإىل  ال�سلع  ت�سّدر  التي  االأوىل 

دخول دولة الهند اإىل قائمة الدول امل�سدرة ل كوريا اجلنوبية، اإاّل 

اأن ترتيبها من حيث اإجمايل الواردات ال�سلعية قد تغري ب�سكل ملحوظ. 

 %12.3 معدل  املتحدة  الواليات  من  االإجمالية  ال��واردات  �سجلت  فقد 
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لتقفز بذلك اإىل املركز االأول عو�سًا عن اليابان، لرتتفع قيمة �سادراتها 

بنحو 1990.0 مليون ريال قطري مقارنة مع العام ال�سابق. على الرغم 

اأنها احتلت املركز  اإاّل  ال��واردات من ال�سني،  من الرتاجع الطفي∞ يف 

اإجمايل  ريال قطري ومبعدل 7.9% من  مليون  الثاين مببلغ 7158.9 

الواردات. مقارنة مع عام 2008، حافظت اأملانيا واإيطاليا يف عام 2009 

الواردات  قيمة  بلغت  وقد  التوايل.  على  والرابع  الثالث  املركزين  على 

اإجمايل  من   %7.3 مبعدل  قطري  ري��ال  مليون   6602.8 اليابان  من 

الواردات، وقد تراجعت ب�سكل ملحوظ عن مركزها االأول يف عام 2008 

لتحتل املركز اخلام�ص يف عام 2009.

12.3 % share of the total imports jumped to first position 
by replacing Japan and was increased by QR 1,990.0 
million comparing the previous year figure.  Even with a 
slight decline in imports from China, it to the second place 
with QR 7158.9 million and share 7.9 % to total imports. As 
compared to 2008, in 2009 Germany and Italy retained their 
position at third and fourth position respectively. Imports 
from Japan, valued at QR 6,602.8 million representing 7.3% 
of total imports, declined significantly and slipped from its 
first position of 2008 to fifth in 2009. 

جدول رقم (٧-٣)
الحصة النسبية من الواردات في عام ٢٠٠٩ 

Table (7-3)
Relative Share of Imports in 2009

Countries and Groups 2005 2006 2007 2008 2009 الدولة

Arab Countries 15.6 14.7 15.6 16.0 17.8 الدول العربية

GCC countries 14.0 13.1 14.2 14.3 15.6 دول مجلس التعاون الخليجي

UAE 6.4 6.0 7.0 6.6 7.1 اإلمارات العربية المتحدة

Saudi 5.7 5.1 4.9 4.9 5.3 المملكة العربية السعودية

Asian Countries 33.0 34.5 33.8 35.9 30.1 الدول اآلسيوية

Japan 11.6 12.0 10.1 9.6 7.3 اليابان

India 3.9 2.7 2.8 3.2 3.7 الهند

South Korea 4.5 5.5 6.1 5.5 3.6 كوريا الجنوبية

China 5.2 5.8 5.8 7.2 7.9 الصين

European Countries 35.6 36.9 36.1 35.8 36.0 الدول األوروبية

U. K. 5.7 5.0 4.9 4.7 4.5 المملكة المتحدة

Germany 9.2 9.3 7.8 8.4 7.5 ألمانيا

Italy 6.5 9.3 10.4 7.4 7.5 إيطاليا

France 4.2 3.9 3.5 3.7 4.9 فرنسا

American Countries 14.0 12.2 13.0 11.0 14.7 الدول األمريكية

USA 11.6 9.9 11.2 9.0 12.3 الواليات المتحدة

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 (%)
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Remaining top ten countries observed are UAE with QR 
6,418.7 million,  Kingdom of Saudi Arabia  with QR 4,841.6 
million, France with  QR 4,483.9 million,  United Kingdom  
with QR 4,125.1 million and India with 3,313.5 million having 
share of 7.1 %, 5.3 %, 4.9 %, 4.5 % and 3.7 % respectively 
in total imports of 2009. 

Qatari Riyal Exchange Rate 
The Qatari Riyal continued to be pegged against the US 

Dollar, at an exchange rate of QR3.64 per One(1) US Dollar.  
The policy of pegging the Qatari Riyal exchange rate 
against the US Dollar was approved by an Emiri Decree 
issued in July 2001. The current policy replaced the policy 
of the exchange rate being pegged to the SDR, which was 
adopted in 1975 and ended in June 1980, when the Qatari 
Riyal was officially pegged against the US Dollar at the 
same prevailing rate.

مببلغ  املتحدة  العربية  االإم��ارات  هي  املت�سدرة  الع�سر  ال��دول  اإن 

6418.7 مليون ريال، واململكة العربية ال�سعودية مببلغ 4841.6 مليون 

واململكة  قطري،  ري��ال  مليون   4،483.9 مببلغ  وفرن�سا  قطري،  ري��ال 

املتحدة مببلغ 4125.1 مليون ريال والهند مببلغ 3313.5 مليون ريال، 

وبح�سة مقدارها 7.1%، 5.3%، 4.9%، 4.5% و3.7% على التوايل يف 

اإجمايل الواردات خالل عام 2009.

�سعر Uسرف الريا∫ القطري

ا�ستمر م�سرف قطر املركزي خالل عام 2009م يف تبني �سيا�سة 

ب�سعر  االأمريكي  ال��دوالر  مقابل  القطري  الريال  �سرف  �سعر  تثبيت 

الريال  �سيا�سة رب§  اأن   ßلكل دوالر. ويالح ريااًل  و�سطي قدره 3.64 

القطري بالدوالر االأمريكي قد اعتمدت مبر�سوم اأمريي يف �سهر يوليو 

اخلا�سة  ال�سحب  بحقوق  الرب§  �سيا�سة  ل  ر�سميًا  لتحل  2001م، 

يونيو  �سهر  منذ  واقعيًا  انتهت  والتي  1975م  عام  بها  العمل  بداأ  التي 

عام 1980م حينما ” تثبيت الريال القطري من الناحية العملية اأمام 

الدوالر االأمريكي بذات �سعر ال�سرف ال�سائد حاليًا.

جدول رقم (٧-٤)
 سعر صرف الريال القطري

Table (7-4)
Qatari Riyal Exchange Rate

Main 
Currencies Period 2005 2006 2007 2008 2009 الفــــÎة العمالت الرئي�صية

Euro ∈
Period Average 4.5267 4.5663 4.9819 5.3320 5.0567 متو�س§ الفرتة

اليورو

End of Period 4.2941 4.7939 5.3584 5.0658 5.3141 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average 3.3025 3.1299 3.0912 3.5217 3.8901 متو�س§ الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period 3.0855 3.0601 3.1930 4.0110 4.0643 نهاية الفرتة

Sterling Pound £   
Period Average 6.6263 6.7072 7.2861 6.7458 5.6942 متو�س§ الفرتة

اجلنيه االإ�سرتليني

End of Period 6.2677 7.1453 7.2924 5.3064 5.9128 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average 2.9233 2.9031 3.0324 3.3608 3.3452 متو�س§ الفرتة

الفرنك ال�سوي�سري

End of Period 2.7695 2.9829 3.2341 3.4220 3.5414 نهاية الفرتة

One SDR End of Period 5.2025 5.4760 5.7521 5.6066 5.7064 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة

QR ريال قطري
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Figure No. (7-1)
Qatari Riyal Exchange Rate
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The above figure of the Qatari Riyal Exchange Rate 
against the foreign currencies indicates that year 2009, 
unlike last year, has obviously improved; whereas the 
value of Riyal (measured by the period average) against the 
Euro by 5.4%, Swiss Franc by 0.5%. While the tremendous 
improvement was against the Sterling Pound, whereas it 
increased by 18.5%, despite this the value of Qatari Riyal 
declined (measured by the period average) against the 
Japanese Yen by 9.5%. It is observed that the previous 
increase in the Qatari Riyal exchange rate against the 
above foreign currencies, contributed in the decrease of the 
inflation rate of the traded goods, notably foods beverages, 
and tobacco by 2.3% (this group recorded about 130.43 
points at the end of the fourth quarter in 2008 against 
133.47 points at the end of the fourth quarter in 2009.

الدولية  العمالت  اأمام  القطري  الريال  �سرف  �سعر  بيانات  ت�سري 

�سهد  قد  ال�سابق  العام  خ��الف  وعلى  2009م  ع��ام  اأن  اإىل  الرئي�سية 

)مقا�سًا  قيمته  ارتفعت  الريال؛ حيث  �سرف  �سعر  ملحوظًا يف  حت�سنًا 

والفرنك   ،%5.4 مبعدل  اليورو  من  كل  اأمام  الفرتة(  متو�س§  مبعدل 

ال�سوي�سري مبعدل 0.5%.   اأما حت�سنه االأكÈ فقد �سجله اأمام اجلنيه 

الرغم  وعلى   ،%18.5 تبلغ  قيمته  يف  زي��ادة  �سهد  حيث  االإ�سرتليني 

القطري )مقا�سًا مبعدل متو�س§  الريال  قيمة  تراجعت  من ذلك فقد 

الفرتة( اأمام الني الياباين مبعدل 9.5%. ويالحß اأن التح�سن ال�سابق 

يف �سعر �سرف الريال القطري اأمام العمالت الدولية املذكورة اأعاله قد 

اأدى اإىل امل�ساهمة يف تخفي�ص معدل ت�سخم ال�سلع املتاجر بها وال�سيما 

والتبغ بنحو 2.3% )�سجلت هذه  الغذائية وامل�سروبات  املواد  جمموعة 

املجموعة نحو 130.43 يف الربع االأخري من عام 2009م مقارنة بنحو 

133.47 يف الربع االأخري من عام 2008م(. 

الني الياباين )كل مائة(اجلنية اال�سرتليني

وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة

اليورو

الفرنك ال�سوي�سري

One SDR

Euro Yen (¥ 100) £ Sterling Pound

Swiss Franc

Q
R
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جدول رقم (٧-٥)
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

Table (7-5)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

Main Currencies Period 2005 2006 2007 2008 2009 الفــــÎة العمالت الرئي�صية

Euro ∈
Period Average -0.15 -0.87 -8.34 -6.56 5.44 متو�س§ الفرتة

اليورو

End of Period 15.46 -10.43 -10.54 5.78 -4.67 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100)
Period Average 1.87 5.52 1.25 -12.22 -9.47 متو�س§ الفرتة

الني الياباين )كل مائة(

End of Period 13.30 0.83 -4.16 -20.39 -1.31 نهاية الفرتة

Sterling Pound£ 
Period Average 0.63 -1.21 -7.95 8.01 18.47 متو�س§ الفرتة

اجلنيه االإ�سرتليني

End of Period 12.17 -12.28 -2.02 37.43 -10.26 نهاية الفرتة

Swiss Franc
Period Average 0.13 0.70 -4.26 -9.77 0.47 متو�س§ الفرتة

الفرنك ال�سوي�سري

End of Period 16.15 -7.15 -7.77 -5.49 -3.37 نهاية الفرتة

One SDR End of Period 8.65 -4.99 -4.80 2.60 -1.75 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة

The improvement of the QR exchange rate against the 
main international currencies was declining, to close at the 
end of the year (measured by the end of period) at a low 
rate against all the above mentioned currencies, without 
exception, including SDR. The high record of the decrease 
in QR exchange rate was against the Sterling Pound, 
whereas it declined by 10.3%, and by 4.7% against the 
Euro. It also declined by 3.4 % against the Swiss Franc, and 
by 1.3 % against the Japanese Yen, and by 1.8% against 
the One SDR.

وجدير بالذكر اأن حت�سن �سعر �سرف الريال القطري اأمام العمالت 

على  العام  نهاية  يف  ليغلق  ال��رتاج��ع؛  يف  اأخ��ذ  قد  الرئي�سية  الدولية 

انخفا�ص يف قيمته )مقا�سًا مبعدل نهاية الفرتة( اأمام جميع العمالت 

ال�سابقة بدون ا�ستثناء ومعها اأي�سًا وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة. هذا، 

وقد بلغ تراجع �سعر �سرف الريال القطري قمته مع اجلنيه االإ�سرتليني 

حيث انخف�ص اأمامه مبعدل 10.3%، ثم اأمام اليورو مبعدل 4.7%، كما 

الياباين  الني  واأمام  ال�سوي�سري مبعدل %3.4،  الفرنك  اأمام  انخف�ص 

مبعدل  اخلا�سة  ال�سحب  حقوق  وحدة  اأم��ام  اأخ��ريًا  ثم   ،%1.3 مبعدل 

.%1.8

(2 -7) ºقQ سكلT

معó∫ الت¨Ò ال�سنوي ل�سعر Uسرف الريا∫ القطري

Figure No. (7-2)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

الني الياباين )كل مائة(اجلنية اال�سرتليني

وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة

اليورو

الفرنك ال�سوي�سري

One SDR

Euro Yen (¥ 100) £ Sterling Pound

Swiss Franc

%
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ميزان املóفوYاä القطري

ا�ستمرار  اإىل  القطري  املدفوعات  مليزان  االأولية  التقديرات  ت�سري 

مع  مقارنة   2009 عام  ريال  مليون   30258 بلغ  حيث  الفائ�ص،  وترية 

الدولية  االحتياWيات  �سهدت  كما   ،2008 عام  يف  ري��ال  مليون   1623

الفائ�ص يف احل�ساب  بلغ  وقد  مت�سابهًا.  تغيريًا  املركزي  مل�سرف قطر 

اجلاري 20647 مليون ريال عام 2009 مقارنة مع 57802 مليون ريال 

يف عام 2008. بعد اأن �سهد تراجعًا م�ستمرًا منذ عام 2005 وحتى عام 

2008، حتول احل�ساب الراأ�سمايل واملايل اإىل فائ�ص �سايف بلغ 2197 

اأعاله،  املذكور  اجلاري  احل�ساب  يف  الفائ�ص  جانب  اإىل  ريال،  مليون 

املدفوعات  ميزان  فائ�ص  اإجمايل  يف  احلاد  االرتفاع  اإىل  ذلك  ليوؤدي 

اإىل   اأدناه  الذي بلغ 30258 مليون ريال يف عام 2009. ت�سري البيانات 

اأن فائ�ص ميزان املدفوعات يف عام 2009 قد بلغ نحو 8.5% من الناجت 

املحلي االإجمايل.

Balance of Payments (BoP)
Preliminary estimates of the Balance of payments for the 
state of Qatar realized continuity in surplus and valued at 
QR 30,258 million in 2009 against QR 1,623 million in 2008 
and international reserve at QCB showed an equivalent 
change. The surplus realized in the current account valued 
at QR 20,647 million in 2009 compared to QR 57,802 million 
in 2008. After a continuous net deficit reported in 2005 
to 2008, Capital and Financial account turned around to 
a net surplus of QR 2,197 million along with a net surplus 
in Current account mentioned above, which attributed to 
a high surge on overall balance of QR 30,258 million in 
2009.  Data below reveals the balance of payment surplus 
in 2009 represents 8.5 % of total GDP.

Table (7-6)
Balance of Payments

جدول رقم (٧-٦)
 ميزان المدفوعات

 QR Millionمليون ريال

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Current Account 27,234 34,430 32,836 57,802 20,647 ر�سيد احل�ساب اجلاري

Capital and Financial Account -18,800 -37,315 -24,779 -48,365 2,197 احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

Overall Balance 4,582 2,824 14,145 1,623 30,258 فائ�ص ميزان املدفوعات

Overall Balance / GDP (%) 2.9 1.3 4.8 0.4 8.5 فائ�ص ميزان املدفوعات/  الناجت املحلي االإجمايل )%(

Current Account (CA)

The net inflow in the current account is attributed by 
the surplus in merchandise trade over the deficits reported 
in Services account, Income account and Current transfers 
account and hence balance of this account are highly 
influenced by the developments in exports and imports 
of goods during the year. Current account registered a 
surplus balance of QR 20,647 million in 2009, a positive 
net inflow got declined by 64.3 percent as compared to QR 
57,802 million surplus of 2008 and its ratio to GDP also 
declined from 14.3 % of 2008 to 5.8 % in 2009. The details 
underlying the changes occurred in Current account are as 
follows:

ا◊�ساÜ ا÷اQي

Œارة  يف  الفائ�ص  اإىل  اجل��اري  احل�ساب  يف  التدفق  �سايف  يعود 

الدخل  وح�ساب  اخلدمات  ح�ساب  من  كل  �سجله  الذي  والعجز  ال�سلع 

الر�سيد يف هذا احل�ساب  يتاأثر  بالتايل  التحويالت اجلارية،  وح�ساب 

اإىل حد كبري بالتطورات يف ال�سادرات والواردات ال�سلعية خالل العام 

ريال  مليون   20647 بلغ  فائ�سًا  اجل��اري  احل�ساب  �سجل  وقد  احل��ايل. 

عام 2009، وتراجع التدفق ال�سايف االإيجابي اإىل الداخل بنحو %64.3 

مقارنة مع الفائ�ص يف عام 2008 الذي بلغ 57802 مليون ريال، كما اأن 

ن�سبته اإىل الناجت املحلي االإجمايل تراجعت من 14.3% يف عام 2008 

اإىل 5.8% يف عام 2009. يف ما يلي مزيد من التفا�سيل عن التغيريات 

التي �سهدها احل�ساب اجلاري:
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 QR Millionمليون ريال

Trade Balance (Goods Account)
Trade Balance, measures the difference between a 

country’s expenditures on imports and its income from 
exports of goods, recorded a surplus of QR 78,247 million 
in 2009, comparing 2008 surplus of QR 114,505 million, 
declined by 31.6 % and share to GDP got declined to 21.9 % 
from 28.4 % in 2008, whereas a high growth of 50.43 per 
cent was witnessed during the previous year. The details 
underlying the changes in Goods account are as follows;

امليزان التéاQي (ŒاQة ال�سل™)

على  الدولة  اإنفاق  بني  الفرق  يقي�ص  الذي  التجاري  امليزان  �سّجل 

الواردات ال�سلعية والدخل من ال�سادرات ال�سلعية، فائ�سًا بلغ 78247 

بلغ 114505 مليون  ريال قطري عام 2009، مقارنة مع فائ�ص  مليون 

ريال قطري يف عام 2008، م�سجاًل بذلك تراجعًا بنحو 31.6%، كما 

تراجعت ن�سبته اإىل الناجت املحلي االإجمايل من 28.4% يف عام 2008 

 %50.43 مبعدل  هائاًل  من��وًا  �سهد  حيث   ،2009 عام  يف   %21.9 اإىل 

Œارة  ح�ساب  يف  التغيريات  تفا�سيل  يلي  ما  يف  ال�سابق.  العام  خالل 

ال�سلع:

Table (7-7)
Current Account

جدول رقم (٧-٧)
 الحساب الجاري

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Goods 60,781 70,034 76,119 114,505 78,274 ال�سلع

Services -3,362 -10,059 -14,074 -13,819 -14,255 اخلدمات

Income -20,805 -11,941 -15,430 -24,614 -22,125 الدخل

Current Transfers -9,380 -13,604 -13,779 -18,270 -21,247 التحويالت اجلارية

CA Balance 27,234 34,430 32,836 57,802 20,647 ر�سيد احل�ساب اجلاري

CA / GDP (%) 17.4 15.6 11.2 14.3 5.8 ر�سيد احل�ساب اجلاري/ الناجت املحلي االإجمايل)%(

Trend of surplus in trade balance continued during 
2009 also. However, exports showed a substantial decline 
of 22.3 % as compared to 2008, the relative share of Oil 
exports to total exports declined from 45.5 % to 26.6 % 
in 2009 to reach QR 42,580 million which precedes the 
exports of LNG in 2009. In contrast, Natural gas exports 
succeeded to the first in export to reach QR 89,882 million 
with a relative share of 56.1 %. Imports of goods also 
showed a decline of 10.7 % over previous year to reach 
QR 81,726 million. The fall in imports may be due to fall in 
commodity prices globally as well as the fall in demand.

ا�ستمر اŒاه الفائ�ص يف امليزان التجاري خالل عام 2009. غري 

عام  مع  مقارنة   %22.3 بنحو  كبريًا  تراجعًا  �سهدت  ال�سادرات  اأن 

اإجمايل  النف§ من  الن�سبية ل�سادرات  2008، هذا وتراجعت احل�سة 

لتبلغ 42580  اإىل 26.6% يف عام 2009  ال�سادرات من نحو %45.5 

مليون ريال قطري، متقدمة بذلك على �سادرات الغاز الطبيعي امل�سال 

يف عام 2009. يف املقابل، احتلت �سادرات الغاز الطبيعي املرتبة االأوىل 

يف اإجمايل ال�سادرات، حيث بلغت 89882 مليون ريال قطري، بح�سة 

مبعدل  تراجعًا  اأي�سًا  ال�سلعية  ال��واردات  �سجلت   .%56.1 بلغت  ن�سبية 

قطري.  ريال  مليون   81726 اإىل  لت�سل  ال�سابق  العام  خالل   %10.7

قد يكون �سبب هذا الرتاجع يف الواردات الرتاجع الذي �سهدته اأ�سعار 

ال�سلع العاملية وكذلك االنخفا�ص يف الطلب العاملي.
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Table (7-8)
Trade Balance (Goods Account)

جدول رقم (٧-٨)
 الميزان التجاري (تجارة السلع)

 QR Millionمليون ريال

 QR Millionمليون ريال

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Exports(fob) 93,773 123,945 152,951 205,997 160,000 (Ü�ف) ال�صادرات

- Oil 46,749 58,171 69,820 93,769 42,580 - النف§

- Natural Gas 28,899 43,121 53,859 82,012 89,882 - الغاز الطبيعي

- Other Exports 16,585 21,107 27,345 27,066 23,290 - �سادرات اأخرى

- Re Exports 1,540 1,546 1,927 3,150 4,248 - اإعادة الت�سدير

Imports(fob) -32,992 -53,911 -76,832 -91,492 -81,726 (Ü�ف) ال�اردات

Trade Balance 60,781 70,034 76,119 114,505 78,274 ر�صيد امليزان التéاري

Trade Balance /GDP (%) 38.8 31.8 25.9 28.4 21.9 ر�سيد امليزان التجاري/ الناجت املحلي االإجمايل )%(

Services Account
Services account deficit gone up to QR 14,225 million 

during the 2009 as compared QR 13,818 million of 2008. 
All the services activities including Travel, Transportation 
and Other Services’ posted deficits but at various levels. It 
is observed that service payment for travel reduced to QR 
1,752 million from QR 5,288 million of 2008. As compared 
to 2008 the deficit in Transportation account increased 
while it declined for Travel and for other services remained 
approximately unchanged in 2009 and net deficit increased 
by 3.2 % from the level observed in 2008. Further details 
are provided in the following table.

äماóÿا Üسا�M

ارتفع عجز ح�ساب اخلدمات اإىل 14،225 مليون ريال  قطري يف 

عام 2009، مقارنة مع 13818 مليون ريال قطري يف عام 2008. فقد 

�سجلت كافة اخلدمات،  مبا يف ذلك ”ال�سفر“ و“النقل“ و“اخلدمات 

االأخرى“ عجزًا واإمنا باأ�سكال وم�ستويات تلفة. ويالحß اأن تراجع 

املدفوعات على خدمات ”ال�سفر“ بلغ   1752 مليون ريال قطري بعد 

اأن �سّجل 5288 مليون ريال قطري يف عام 2008. مقارنة مع عام 2008 

ازداد العجز يف ح�ساب النقل، يف حني انخف�ص يف ح�ساب ال�سفر، و⁄ 

ارتفع  وقد   ،2009 عام  يف  يذكر  تغيري  اأي  االأخ��رى  اخلدمات  ت�سجل 

�سايف العجز بنحو 3.2% عن امل�ستوى الذي �سهده عام 2008، وهذا ما 

يظهره اجلدول التايل:

Table (7-9)
Services Account

جدول رقم (٧-٩)
حساب الخدمات

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Services(Credit) 11,723 15,263 13,075 12,468 7,288 اخلدمات (دائن)

- Travel 2,768 3,181 101 529 650 - ال�سفر

- Transportation 6,271 9,233 10,293 7,259 5,765 - النقل

- Other services 2,684 2,849 2,681 4,680 873 - خدمات اأخرى

Services(Debit) -15,085 -25,322 -27,149 -26,287 -21,543 اخلدمات (مدين)

- Travel -6,403 -13,652 -4,594 -5,288 -1,752 - ال�سفر

- Transportation -6,324 -5,391 -18,345 -12,281 -14,195 - النقل

- Other services -2,358 -6,279 -4,210 -8,718 -5,596 - خدمات اأخرى

Services Account Balance -3,362 -10,059 -14,074 -13,819 -14,255 ر�صيد ح�صاÜ اخلدمات
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 QR Millionمليون ريال

 QR Millionمليون ريال

M�ساÜ الNóل

يف عام 2009، �سجل التدفق اإىل اخلارج حل�ساب الدخل 22125 مليون 

ريال قطري، يف حني �سجل ح�ساب الدخل الدائن واملدين تراجعًا اأدى 

هو  كما  ال�سابق،  العام  مع  مقارنة   %10.1 بنحو  �ساٍف  انخفا�ص  اإىل 

مبني يف اجلدول التايل:

Income Account
During 2009, Income Account outflow recorded at QR 

22,125 million and both credit and debit side of income 
account declined, resulted in a net reduction of 10.1 % 
comparing the previous year as per the details in the table.

Table (7-10)
Income Account

جدول رقم (٧-١٠)
حساب الدخل

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Income(Credit) 5,139 7,207 4,978 5,646 3,594 الدخل )دائن(

Income(Debit) -25,944 -19,148 -20,408 -30,260 -25,719 الدخل )مدين(

Income Account Balance -20,805 -11,941 -15,430 -24,614 -22,125 ر�سيد ح�ساب الدخل

M�ساÜ التëويالä ا÷اQية

اأي�سًا عجزًا �سافيًا بلغ  �سجلت التحويالت اجلارية يف عام 2009 

21247 مليون ريال قطري اأي مبعدل منو قدره 16.3% عن نظريه يف 

عام 2008، ويرجع ذلك اإىل الزيادة يف حتويالت املغرتبني اإىل اخلارج 

التحويالت  والدائم يف  املتزايد  االرتفاع  بلغت نحو 33.1%. هذا  التي 

اجلارية هو نتيجة للو�سع املايل العاملي الذي اأدى اإىل تراجع قيمة عملة 

التي  الدول  غالبية  االأخ��رى يف  العمالت  مع  مقارنة  االأمريكي  ال��دوالر 

ت�ستلم هذه التحويالت خالل عام 2009. يف ما يلي مزيد من التفا�سيل:

Current Transfers Account
As ever, in 2009 also current transfers reported a net deficit 
of QR 21,247 million with a growth of 16.3 % over 2008 
and are mainly due to 33.1 % surge in outward remittance. 
This all time high growth observed in current transfers is 
an outcome of global financial situation resulted in the 
depreciation of USD against the currencies of most of 
the remittance receiving countries during the year 2009. 
Further details are appended below;

Table (7-11)
Current Transfer Account

الجدول رقم (٧-١١)
حساب التحويالت الجارية

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Foreign Workers Transfers -10,945 -14,252 -16,264 -19,034 -25,338 حتويالت العاملني االأجانب

Other Transfers( Net) 1,565 648     2,485   764   4,091 حتويالت اأخرى )�سايف(

Current Transfers Balance -9,380 -13,604 -13,779 -18,270 -21,247 ر�سيد ح�ساب التحويالت اجلارية
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Workers remittance
Being a labor importing country, Workers remittance is 

an important item of the current account in the Balance 
of Payments here. The main reason for the growth of 
remittance outflows is attributed to the consistent growth 
of country’s economy, which has created a high demand 
for foreign workers. A major part of these remittances is 
consistent and mainly affected by the economic condition 
here in Qatar, however remaining is varying due to 
underlying conditions in their home countries especially 
due to exchange rate, etc.

In Qatar, exchange houses play a leading role in the 
remittance market since majority of expatriate’s population 
belongs to industrial labor category and not having access 
to banking channel and as a result capturing more than 
two third of the shares. Due to high competition at a very 
low margin, most banks in Qatar do not view remittances 
as an attractive product as compared to marketing other 
financial services. 

During 2005-2009, Worker remittance from Qatar 
increased substantially.  Noticed outflows amounted to 
5.5 to 7 percent of GDP approximately during the review 
period and this was high in 2009 vis-à-vis previous years 
mainly due to the global economic conditions resulting to 
the depreciation in the currencies of destination countries 
against US$ and non-negative growth of economically 
active population of expatriates. 

êQاÿا ¤Eا Úالعامل äويال–

 Èوتعت االأجنبية،  العاملة  االأي��دي  Œذب  باأنها  قطر  دول��ة  تتميز 

اجل��اري  احل�ساب  يف  مهمًا  ع��ام��اًل  اخل���ارج  اإىل  العاملني  حت��وي��الت 

مبيزان املدفوعات يف دولة قطر. يرجع ال�سبب الرئي�سي يف منو تدفق 

االأمر  البالد،  اقت�ساد  يف  امل�ستمر  النمو  اإىل  اخل��ارج  اإىل  التحويالت 

الذي �ساهم يف زيادة الطلب على العمالة االأجنبية. غري اأن جزءًا كبريًا 

من هذه التحويالت ثابت ومتاأثر باحلالة االقت�سادية يف دولة قطر، يف 

حني اأن اجلزء املتبقي يف تغري م�ستمر نتيجة لل�سروط ال�سائدة يف بلد 

العمالة االأم، بخا�سة نتيجة تغري �سعر ال�سرف، الخ.

�سوق  يف  ري��ادي��ًا  دورًا  قطر  دول���ة  يف  ال�����س��راف��ة  ���س��رك��ات  ت���وؤدي 

القطاع  يف  يعملون  املغرتبني  غالبية  اأن  حيث  امل��ال��ي��ة،  التحويالت 

يجعل  مما  امل�سرفية،  القنوات  اإىل  الو�سول  ميكنهم  وال  ال�سناعي 

لهذه  نتيجة  الثلث.  من  اأكرث  املجال  هذا  يف  ال�سرافة  �سركات  ح�سة 

يف  امل�سارف  معظم   Èتعت ج��دًا،  منخف�ص  وبهام�ص  العالية  املناف�سة 

دولة قطر جمال التحويالت املالية منتجًا غري جذاب مقارنة بت�سويق 

خدمات مالية اأخرى.

منذ عام 2005 وحتى عام 2009، ازدادت حتويالت العاملني من 

 %5.5 بني  ما  اخل��ارج  اإىل  التدفقات  بلغت  وق��د  كبري.  حد  اإىل  قطر 

الناجت املحلي االإجمايل تقريبًا خالل فرتة املراجعة، وقد  اإىل 7% من 

نتيجة  ال�سابقة،  ال�سنوات  مع  مقارنة   2009 ع��ام  املعدل  ه��ذا  ارتفع 

يف  العمالت  قيمة  تراجع  اإىل  اأدت  التي  العاملية  االقت�سادية  لالأو�ساع 

الدول الوجهة مقارنة مع الدوالر االأمريكي والنمو االإيجابي للمغرتبني 

الن�سطني اقت�ساديًا.

Figure No. (7-3)
Worker Remittance

(3-7) ºقQ سكلT

êQاÿا¤Eا Úالعامل äويال–

الناجت املحلي االجمايل )ي�سار(

حتويالت العاملني )ميني(

(Left scale)

QR Millionمليون ريال

(Right scale)
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Year 2006 2007 2008 2009 ال�صنة

Worker Remittance 14,252 16,264 19,034 25,338 حتويالت العاملني

GDP 220,208 293,933 402,993 357,860 الناجت املحلي االإجمايل

  WR / GDP (%) 6.5 5.5 4.7 7.1 التحويالت / الناجت املحلي االإجمايل )%(

Non-Qatari Economically Active Population 473,136 766,095 1,100,373 1,191,390 ال�سكان غري القطريني الن�سطني اقت�ساديًا

 QR Millionمليون ريال

In 2009, major destination of remittance outflows are 
the Asian countries accounting for 47 percent followed by 
Arab countries capturing 26 percent and all other regions 
shows substantial growth in the outflow of remittance 
except the Arab region comparing previous year, making 
figures more in line with the Non Qatari Economically active 
population.  India, USA, Egypt, Philippines, Bangladesh, 
UK, Jordan, Sri Lanka, Iran and France were among the top 
ten remittances receiving countries in 2009 and captured 
approximately 75 % of the total remittance.

لتدفق  الرئي�سية  الوجهة  االآ�سيوية  الدول  خالل عام 2009، كانت 

التحويالت بنحو 47%، تليها الدول العربية بنحو 26%، وقد �سهدت كافة 

املناWق االأخرى منوًا كبريًا يف تدفق التحويالت اإىل اخلارج، با�ستثناء 

امل�سجلة  االأرقام  ال�سابق، مما جعل  العام  مع  مقارنة  العربية  املنطقة 

اأكرث توافقًا مع ال�سكان غري القطريني الن�سطني اقت�ساديًا. وقد جاءت 

الهند والواليات املتحدة االأمريكية وم�سر والفلبني وبنغالد�ص واململكة 

املتحدة واالأردن و�سري النكا واإيران وفرن�سا بقائمة الدول الع�سر االأوىل 

امل�ستلمة للتحويالت خالل عام 2009، م�ستحوذة بذلك على نحو %75 

من اإجمايل التحويالت.

جدول رقم (٧-١٢)
تحويالت العاملين إلى الخارج

Table (7-12)
Worker Remitance

(4-7) ºقQ سكلT

êQاÿا ¤Eا Úالعامل äويال–

Figure No. (7-4)
Worker Rimmtance

غري القطريني الن�سطني اإقت�ساديًا )ي�سار(

حتويالت العاملني )ميني(

QR Millionمليون ريال

(Right scale)

(Left scale)
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Capital and Financial Account
First time during 2005-2009, registered a surplus of 

QR 2,197 million during 2009. It may be valuable to note 
that surplus in Capital and Financial Account is due to high 
disbursement from the government bonds resulting in net 
surplus in financial account. Further details are provided in 
the table below. 

 ا◊�ساÜ الراأ�سما› واملا›

وامل��ايل  الراأ�سمايل  احل�ساب  ي�سجل   ،2009-2005 خ��الل  م��رة  الأول 

اأن   ßويالح  .2009 ع��ام  يف  قطري  ري��ال  مليون   2197 بنحو  فائ�سًا 

االإنفاق من  ارتفاع  اإىل  الراأ�سمايل واملايل يرجع  الفائ�ص يف احل�ساب 

املايل.  ال�سايف يف احل�ساب  الفائ�ص  اإىل  اأدى  ما  ال�سندات احلكومية 

يعر�ص اجلدول اأدناه مزيدًا من التفا�سيل:

Table (7-13)
Capital and Financial Account

جدول رقم ( ٧-١٣)
الحساب الرأسمالي والمالي

 QR Millionمليون ريال

ITEMS 2005 2006 2007 2008 2009 البند

Capital Account -2,742 -3,608 -4,118 -4,949 -6,538 احل�ساب الراأ�سمايل

Financial Account -16,058 -33,707 -20,661 -43,416 8,735 احل�ساب املايل

Capital & Financial Account Balance -18,800 -37,315 -24,779 -48,365 2,197 ر�سيد احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

Change in Reserve

The developments as described above in each head of 
the Balance of Payments resulted in a net increase in the 
International Reserve Account. Accordingly, it increased 
by QR 30,258 million as compared to QR 1,623 million 
recorded during 2008.

äياWتياM’ا ‘ Ò¨الت

املدفوعات  ميزان  ح�سابات  كافة  �سهدتها  التي  التطورات  اأدت 

الدولية.  التغري يف االحتياWيات  اإىل زيادة يف ح�ساب  ال�سال∞ ذكرها 

ريال  مليون   30258 مقدارها  زي��ادة  االحتياWيات  هذه  �سجلت  حيث 

قطري مقارنة مع 1623 مليون ريال قطري يف عام 2008.
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