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متهيد
يعــد حتســن التواصــل وتوفيــر تقييم موضوعــي للمخاطر ومواطن
الضعــف التــي تواجــه النظــام املالــي مــن األنشــطة الرئيســية
ملصــرف قطــر املركــزي .وكجــزء مــن ذلــك يقــوم املصــرف بإصــدار
تقريــر ســنوي لالســتقرار املالــي اعتبــاراً مــن عــام  .2010ويعــد
التقريــر احلالــي خطــوة إلــى األمــام.
ويوفــر تقريــر االســتقرار املالــي فحصـاً حتليليـاً ملــدى ســامة
النظــام املالــي ،ويجــري حتقيقـاً شــام ً
ال للنظــام املالــي احمللــي
بشــأن القضايــا املرتبطــة بقطاعنــا املالــي .ويســتند التحليــل
علــى بيانــات عــام  .2016كمــا مت اســتخدام معلومــات
إضافيــة للســنوات الســابقة ،حســب االقتضــاء.

PREFACE

Improving communications and providing an objective
assessment of the risks and vulnerabilities to the financial
system is a key part of Qatar Central Bank (QCB) outreach
activities. As part of this process, an annual Financial
Stability Review (FSR) is being published by QCB beginning
2010. The present Review takes this process forward.
The FSR analytically examines the health of the financial
system and conducts thorough investigation of the
domestic financial system on issues of contemporary
relevance that are germane to our financial sector.
The analysis is based on data for the year 2016.
Additional information for the previous years has also
been employed, as required.

ويبــدو أن االقتصــاد العاملــي يتحــول إلــى االنــزواء ،علــى الرغــم
مــن أن انحســاره لــم يصــل إلــى مــداه بعــد .أمــا املخاطــر الســلبية
الناجمــة عــن خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي وامليــول
احلمائيــة األخــرى فــي االقتصــادات املتقدمــة ،فهــي آثــار معاكســة
لــم يتضــح تأثيرهــا بعــد .إن انعــكاس السياســة التــي تنتهجهــا
الواليــات املتحــدة مــن خــال زيــادة ســعر الفائــدة بعــد فتــرة
طويلــة مــن االنخفــاض ،لــه انعكاســات علــى التدفقــات املاليــة
فــي األســواق الناشــئة ،واالقتصــادات الناميــة جنبــاً إلــى جنــب،
مــع التحديــات املصاحبــة إلدارة االقتصــادات احملليــة .وبالنســبة
للمنطقــة ككل ،فــإن انخفــاض أســعار الطاقــة يجعــل املصدريــن
لهــا ينظــرون نظــرة جديــدة إلــى الطريقــة التــي ميولــون بهــا عجــز
املوازيــن الداخليــة واخلارجيــة.

The global economy appears to be turning the corner,
although it is not yet out of the woods, yet. Downside
risks from uncertainties owing to Brexit and other
protectionist tendencies in advanced economies are
headwinds whose exact impact is not obvious, as yet.
The reversal of policy stance by the US by increasing
the interest rate after a prolonged period of quiescence
has implications for financial flows in emerging market
and developing economies along with its attendant
challenges for management of domestic economies. For
the region as a whole, the low energy prices are making
the energy exporters take a fresh look at the way they
finance their domestic and external balances.

وكانــت الســلطات فــي املنطقــة اســتباقية مــن حيــث اســتجابة
سياســاتها ،وذلــك حلمايــة نظامهــا االقتصــادي وضمــان النمــو
االقتصــادي املســتدام واالســتقرار املالــي الشــامل.

The authorities in the region have been proactive in
terms of their policy responses, so as to shield their
economic system and ensure sustainable economic
growth and overall financial stability.

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط ،ظل االقتصــاد القطري
صامــداً بدعــم مــن وضعــه املالــي القــوي وأساســياته املاليــة املتينة.
واســتجاب القطــاع املصرفــي بصــورة مواتيــة للصدمــات املعاكســة،
وفــي الوقــت نفســه ،حــرص علــى التأكــد مــن أن الطلــب املتزايــد
علــى االئتمــان مــن القطاعــات ذات الصلــة ال يتعــرض للخطــر.
وقــد صــدرت تعليمــات تنظيميــة إلثــراء البيئــة اإلشــرافية لضمــان
وجــود سياســات مناســبة .وقــد مكــن تنفيــذ متطلبــات رأس
املــال والســيولة ،مــن رفــع مســتوى رأس املــال وحتســن مســتوى
الســيولة .ونظــراً جلــودة موجوداتنــا والتــي تعتبــر واحــدة مــن أقــوى
املوجــودات فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،فقــد أدى ذلــك
إلــى خفــض الضغــط علــى رأس املــال بشــأن مخصصــات الديــون
غيــر املنتظمــة.

Notwithstanding the lower oil prices, Qatar economy
remained resilient supported by its strong fiscal position
and solid fundamentals of the financial system. The
banking sector responded creditably to adverse shocks,
while at the same time, making sure that the increased
demand for credit from the relevant sectors is not
jeopardized. A more robust regulatory architecture
has enriched the supervisory environment to ensure
appropriate policies are in place or are undertaken, as and
when needed. Graduated implementation of capital and
liquidity requirements has enabled the banks to shore up
their capital base and improve the liquidity profile. With
our asset quality being one among the strongest in the
GCC region, this has lowered the pressure on capital to
provision for unwanted delinquencies.

كمــا شــهد القطــاع املالــي األوســع حتســناً تدريجيـاً .فقــد مت تعزيــز
قطــاع التأمــن ،وهــو أكبــر مكــون فــي هــذا القطــاع ،مــن خــال
إصــدار تعليمــات تنظيميــة جديــدة لتســهيل النمــو املســتدام .وال
تــزال البنيــة التحتيــة لنظــام الدفــع والتســوية قويــة ،وتبــذل اجلهود
باســتمرار لضمــان ســامتها ودعــم املرونــة اإللكترونيــة.

The broader financial sector also exhibited gradual
improvements. Insurance sector, the largest among
this sector has been strengthened by renewed
regulatory instructions to facilitate sustainable growth.
The payment and settlement system infrastructure
remains robust and efforts are continuously underway
to ensure its safety and buttress cyber resiliency.

وفــي املســتقبل ،ســتمكن سياســات احلكومــة التوســعية ،وزيــادة
مشــاركة القطــاع اخلــاص فــي التنميــة االقتصاديــة والبيئــة
التنظيميــة املنســقة ،مــن النجــاح فــي جتــاوز أوقــات االقتصــاد
الكلــي الصعبــة وإضفــاء الصبغــة علــى مصلحتنــا .ونظامنــا املالــي
مجهــز جتهيــزاً كافيــاً لالســتجابة للتطــورات األوليــة والناشــئة
وضمــان بقــاء االقتصــاد فــي حالــة جيــدة.

Going forward, expansionary government policies,
greater involvement of the private sector in the economic
development and coordinated regulatory environment
will enable us to successfully tide over the challenging
macroeconomic times and turn it to our advantage. Our
financial system is adequately equipped to respond to
incipient and emerging developments and ensure that
the economy remains in fine fettle.

وبهــذه املناســبة يرفــع مصــرف قطــر املركــزي عظيــم الشــكر
واالمتنــان حلضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي
أميــر البــاد املفــدى ،وســمو الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد آل ثانــي
نائــب األميــر ،ومعالــي رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة
الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي .والشــكر والتقديــر
موصولــن أيضــاً إلــى اجلهــات احلكوميــة والهيئــات التنظيميــة
األخــرى مثــل مركــز قطــر للمــال وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة،
وكذلــك البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى العاملــة فــي دولــة
قطــر ،التــي وفــرت ملصــرف قطــر املركــزي املعلومــات ذات الصلــة
بإعــداد هــذا التقريــر.

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

أظهــرت مخاطــر االقتصــاد الكلــي علــى االســتقرار املالــي العاملــي،
عالمــات انخفــاض فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2016مــع تعافــي
االقتصــادات املتقدمــة مــن انخفــاض النمــو ،ودعــم اقتصــادات
األســواق الناشــئة النتعــاش تدفقــات رأس املــال .وظهــرت أيضــاً
إشــارات إيجابيــة مــن آفــاق التيســير النقــدي فــي االقتصــادات
املتقدمــة ،ممــا عــزز أســعار األصــول ،وبــدت األســواق قــادرة علــى
الصمــود أمــام اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي،
واالنتخابــات األمريكيــة .ومــع ذلــك ،هنــاك مخاطــر متوســطة األجــل
تتعلــق بفتــرة طويلــة مــن انخفــاض النمــو ،وانخفــاض أســعار الفائــدة
فــي االقتصــادات املتقدمــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن عــدم اليقــن فــي
مجــال السياســات .وكان النمــو بــن اقتصــادات األســواق الناشــئة
واالقتصــادات الناميــة متفاوتـاً بشــكل رئيســي نتيجــة لتقلبــات أســعار
الســلع األساســية ،ومــا يرتبــط بهــا مــن صدمــات جتاريــة ،تواجههــا
البلــدان املصــدرة للســلع األساســية ،فضــا عــن أثــر إعــادة التــوازن
فــي الصــن .وقــد أثــر انخفــاض أســعار النفــط خــال عــام 2015
وأوائــل  2016فــي أداء االقتصــاد الكلــي فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي خــال العــام .وشــهدت معظــم دول املجلــس عجــزاً فــي
املاليــة العامــة واحلســاب اجلــاري مبيــزان املدفوعــات فــي عــام 2016
حيــث انخفضــت اإليــرادات مــن الصــادرات بســبب انخفــاض أســعار
النفــط ،ممــا دفعهــا إلــى مواصلــة التنويــع االقتصــادي ودعــم منــو
القطــاع غيــر الهيدروكربونــي.

Macroeconomic risks to global financial stability showed signs
of decline in the second half of 2016 with advanced economies
recovering from lower growth and emerging market economies
supporting recovery in capital flows. Positive signs also emerged
from the prospects of monetary accommodation in advanced
economies boosting asset prices and markets stood resilient
to the Brexit referendum and US election. However, there are
medium-term risks related to prolonged period of low growth
and low interest rates environment in advanced economies and
associated policy uncertainties. Among Emerging market and
developing economies (EMDEs) growth was uneven mainly as
a consequence of commodity price fluctuations and associated
adverse terms of trade shock faced by commodity exporters
as well as the impact of rebalancing in China. Sharp fall in oil
prices during 2015 and early 2016 reflected in GCC’s overall
macroeconomic performance during the year. Most GCC
countries experienced fiscal and current account deficits in
2016 as revenue from exports fell due to low oil prices, leading
them to further pursue economic diversification and support
non-hydrocarbon sector growth.

وواصلــت قطــر عمليــة التنويــع االقتصــادي فــي عــام  2016مبــا
يتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030نظــراً للوفــرة الكبيــرة فــي
احتياطياتهــا .وســاعد النمــو الســليم للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي
االقتصــاد علــى حتقيــق أداء جيــد نســبياً فــي مواجهــة النمــو الســلبي
املســتمر للقطــاع الهيدروكربونــي .وأتاحــت إدارة الســيولة النشــطة من
قبــل مصــرف قطــر املركــزي ســيولة مريحــة فــي النظــام ،واســتقراراً
فــي أســعار الفائــدة .وهكــذا ،تظــل توقعــات االقتصــاد الكلــي إيجابيــة
بالنســبة لقطــر ،وال تشــكل مخاطــر كبيــرة علــى االســتقرار.

Qatar continued with its economic diversification process
in 2016 in line with Qatar National Vision 2030, given the
comfort of its large buffers. Healthy non-hydrocarbon sector
growth, helped the economy to perform relatively well in the
face of continued negative hydrocarbon sector growth. The
active liquidity management by the QCB enabled comfortable
liquidity in the system and stability of interest rates. Thus,
macroeconomic outlook remains positive for Qatar and did not
pose significant risks to financial stability.

وقــد ســجلت موجــودات القطــاع املصرفــي منــواً متوســطاً بلــغ ٪١١.٩
فــي عــام  .2016ونتــج هــذا النمــو بشــكل أساســي مــن ارتفــاعمنــو
القــروض بنســبة  .٪١٤.٤وفــي نفــس الوقــت ،بلــغالنمــو فــي الودائــع
حوالي  ٪8في عام  ،2016وهو أعلى من النمو الذي ســجلته في عام
 2015والبالــغ  .٪7وقــد مكــن اســتمرار النمــو القــوي فــي موجــودات
القطــاع املصرفــي مــن حتقيــق معــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ ٪١١.٥
فــي الســنوات اخلمــس األخيــرة .وقــد وفــرت االحتياطيــات املتراكمــة
القويــة لــرأس املــال للقطــاع املصرفــي قــدراً كافي ـاً مــن احلمايــة فــي
مواجهــة نقــاط الضعــف احملتملــة فــي بيئــة تتســم بانخفــاض أســعار
النفــط .وظلــت الديــون غيــر املنتظمــة فــي املســتوى األدنــى علــى
الرغــم مــن النمــو القــوي لالئتمــان .وحتســنت التغطيــة مــع توفيــر
مخصصــات كافيــة دون أي صدمــات كبيــرة فــي الربــح .وقد مت حتييد
تأثيــر ضغــوط الســيولة الناجتــة عــن انخفــاض منــو الودائــع احملليــة
مــن خــال إيــداع أمــوال مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة وغيرهــا مــن

Banking sector assets recorded an average growth of 11.9% in
2016. The growth was contributed mainly by higher growth in
credit, by around 14.4%. At the same time, growth in deposit
around 8% in 2016, higher than the 7% growth recorded in 2015.
Continued robust growth in asset enabled the banking sector to
post a compound annual growth rate (CAGR) of 11.5% during
the last 5 years. Strong capital buffers provided the banking
sector sufficient cushion against probable vulnerabilities in
an environment of low oil prices. Delinquencies remained at
lower level despite strong credit growth. Coverage improved
with sufficient provisioning without any significant dent in
profit. The effect of liquidity strains due to lower domestic
deposit growth was neutralized by placement of funds from
foreign financial institutions and other foreign investors in

املســتثمرين األجانــب فــي القطــاع املالــي احمللــي .وعلــى الرغــم مــن
زيــادة املطلوبــات اخلارجيــة للقطــاع املصرفــي ،فقــد حتســنت آجــال
هــذه املطلوبــات .إن اختبــار الضغــط الــذي يتــم إجــراؤه مــن خــال
افتــراض عوامــل مخاطــر مختلفــة ،يؤكــد أن القطــاع املصرفــي قــادر
علــى الصمــود فــي مواجهــة املخاطــر الشــديدة فــي ظــل الظــروف
املعقولــة .وقــد كان مصــرف قطــر املركــزي ســباقاً فــي تعزيــز القطــاع
املصرفــي واالســتقرار املالــي مــن خــال التنفيــذ الســريع ملتطلبــات
بــازل  3والسياســات االحترازيــة الكليــة األخــرى .وأدى تعزيــز اإلطــار
التنظيمــي املقتــرن بــأداء قــوي لالقتصــاد الكلــي إلــى حتفيــز القطــاع
املصرفــي علــى مواجهــة أوجــه الضعــف.

the domestic financial sector. Even though banking sector’s
external liability increased, the duration of these liabilities
have improved. Stress test conducted by assuming various
risk factors also confirms that the banking sector is resilient
to extreme but plausible risk conditions. QCB has been
proactive in strengthening the banking sector and financial
stability through quick implementation of Basel III and other
macro prudential policies. Strengthened regulatory framework
coupled with strong macroeconomic performance abetted the
banking sector to pre-empt the vulnerabilities.

واســتمر القطــاع املالــي األوســع فــي تســجيل منــو صحــي مــع بعــض
االعتــدال مبــا يتماشــى مــع االقتصــاد احلقيقــي .وتشــير املعاييــر
االحترازيــة إلــى تعزيــز القطــاع بشــكل عــام ،وتعزيــز القــدرة علــى
التوســع فــي الصمــود وحتمــل الضغــوط الناجمــة عــن الصدمــات.
وقــد واصــل بنــك قطــر للتنميــة تقــدمي التمويــل لقطــاع الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة لتحقيــق التنويــع املتوخــى فــي إطــار رؤيــة قطــر
الوطنيــة  .2030واســتمر قطــاع التأمــن فــي النمــو بوتيــرة صحيــة مــع
حتســن الكفــاءة خــال عــام  .2016كمــا تعــززت الرقابــة االحترازيــة
واإلشــراف علــى القطــاع خــال العــام .وعلــى الرغــم مــن أن شــركات
التمويــل ســجلت انخفاضـاً هامشــياً فــي قطــاع األعمــال ،إال أن نســب
رأس املــال ،وســيولة القطــاع حتســنت ،ممــا يؤكــد مرونــة القطــاع.

The broader financial sector continued to record healthy growth
with some moderation in line with real economy. Prudential
parameters point towards general strengthening of the sector
and enhanced capacity to expand further and withstand stress
from shocks. QDB continued to provide thrust to the SME sector
for achievement of the diversification envisaged under Qatar
National Vision 2030. Insurance sector continued to grow at a
healthy pace with improved efficiency during 2016. Prudential
regulation and supervision of the sector further strengthened
during the year. Though finance companies recorded marginal
decline in business, the capital ratios and liquidity of the sector
improved, underscoring the resiliency of the sector.

وكان أداء البنيــة التحتيــة لنظــام املدفوعــات جيــداً خــال العــام.
وســجلت أنظمــة املدفوعــات ســواء كانــت بالتجزئــة أو باجلملــة منــواً
كبيــراً مــن حيــث القيمــة واحلجــم ،ممــا يؤكــد ثقــة املســتخدمني
بالنظــام .وقــد مت تعزيــز البنيــة التحتيــة التنظيميــة مــن قبــل الهيئــات
الرقابيــة الثــاث (مصــرف قطــر املركــزي ،هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة) مــن خــال عــدة تدابيــر فــي
اختصاصاتهــا لتحســن الرقابــة واإلشــراف علــى هــذا القطــاع ،ومــن
ثــم ســامته .كمــا حتســن التنســيق التنظيمــي خــال العــام مــن خــال
التوجيــه الصــادر عــن جلنــة االســتقرار املالــي واملخاطــر املاليــة .كمــا
مت تعزيــز إطــار احلوكمــة فــي القطــاع املالــي مــن خــال حتديــث
التعليمــات التنظيميــة مبــا يتماشــى مــع األهــداف الوطنيــة العريضــة.
وفــي املســتقبل ،مــن املتوقــع أن يســتفيد القطــاع املالــي القطــري مــن
زيــادة التنســيق التنظيمــي ،وزيــادة االســتثمار فــي مشــاريع البنيــة
التحتيــة احملــددة زمنيــاً وزيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص .وبدعــم
مــن بيئــة التشــغيل املرنــة ،واالســتقرار املتوقــع فــي أســعار النفــط،
ومواصلــة تنويــع االقتصــاد ،تظــل توقعــات القطــاع إيجابيــة ،وتؤكــد
البيئــة التنظيميــة االســتباقية التــي توفرهــا الهيئــات التنظيميــة،
االســتقرار املالــي وتضمــن النمــو االقتصــادي املســتدام.

Payment system infrastructure performed well during the
year. Retail as well as wholesale payments systems recorded
significant growth in both value and volume ascertaining
the stakeholder’s confidence in the system. Regulatory
infrastructure was enhanced by all the three regulators
(QCB, QFCRA and QFMA) through several measures in their
respective jurisdictions to improve the monitoring, supervision
and health of this sector. Regulatory coordination also improved
during the year through the guidance from Financial Stability
and Risk Control Committee. The governance framework in the
financial sector also strengthened through updated regulatory
instructions, in line with the broad national objectives.
Going forward, Qatar financial sector is expected to benefit
from the augmented regulatory coordination, increased
investment in time-bound infrastructure projects and larger
involvement of private sector. Supported by resilient operating
environment, expected stability in the oil prices, and continued
economic diversification drive, the sector’s outlook remains
positive. Proactive regulatory environment provided by
the regulators underscores financial stability and ensures
sustainable economic growth.
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٢٠١٦ تقرير اال�ستقرار املايل

 1 .1التطورات العاملية
شــهد النصــف الثانــي مــن عــام  2016انخفاضــاً فــي مخاطــر
االســتقرار املالــي العاملــي مــع حتســن النمــو فــي االقتصــادات
الرئيســية املتقدمــة ،وتعافــي أســعار الســلع األساســية مــن
مســتوياتها املنخفضــة الســابقة ،وإجراء تعديــات في اقتصادات
األســواق الناشــئة التــي دعمــت االنتعــاش فــي تدفقــات رؤوس
األمــوال ،وكذلــك التســهيالت النقديــة فــي االقتصــادات املتقدمــة
التــي تدعــم أســعار األصــول ،وحتــول األســواق فــي النهايــة إلــى
مرنــة ملجابهــة اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي
واالنتخابــات األمريكيــة .بيــد أنــه وفقـاً لتقريــر االســتقرار املالــي
العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي ،هنــاك مخاطــر
متوســطة األجــل تتعلــق بفتــرة طويلــة مــن النمــو املنخفــض
وانخفــاض أســعار الفائــدة فــي االقتصــادات املتقدمــة وما يرتبط
بهــا مــن أوجــه عــدم اليقــن فــي مجــال السياســات ،فضـ ً
ا عــن
تنامــي الرفــع املالــي للشــركات ،والتعقيــد املتزايــد للمنتجــات
املاليــة فــي اقتصــادات األســواق الناشــئة.

 1 .1 .1تطورات االقتصاد الكلي

1.1 Global Developments
Global financial stability risks decreased during the
second half of 2016 with growth improving in major
advanced economies, commodity prices recovering
from their earlier lows, ongoing adjustments in
emerging market economies supporting recovery in
capital flows, prospects of monetary accommodation
in advanced economies boosting asset prices, and
markets eventually turning resilient to the Brexit
referendum and US election. According to the IMF’s
Global Financial Stability Report, however, there are
medium-term risks related to prolonged period of low
growth and low interest rates environment in advanced
economies and associated policy uncertainties, as well
as high corporate leverage and the growing complexity
of financial products in emerging market economies.

1.1.1 Macroeconomic Developments

وقــد تباطــأ النمــو العاملــي لعــام  2016بأكملــه إلــى ٪3.1
(مــن  ٪3.4فــي عــام  ،)2015مدفوعــاً بالنمــو الضعيــف فــي
االقتصــادات املتقدمــة التــي تعكــس ضعــف النمــو املتوقــع فــي
الواليــات املتحــدة فــي النصــف األول مــن العــام ،فضــ ً
ا عــن
املخاطــر اجلانبيــة املهمــة املصاحبــة لتصويــت اململكــة املتحــدة
للخــروج مــن االحتــاد األوروبــي (بريكســيت) ،والــذي مت فــي يونيو
 .2016ومــع ذلــك ،حتســن النمــو فــي االقتصــادات املتقدمــة فــي
النصــف الثانــي ،ممــا يعكــس حتســن فــي الصناعــات التحويليــة
والتجــارة .ومــن بــن االقتصــادات املتقدمــة ،منــا اقتصــاد
الواليــات املتحــدة بشــكل عــام بنســبة  ،٪1.6واململكــة املتحــدة
بنســبة  ،٪1.8ومنطقــة اليــورو بنســبة  ،٪1.7واليابــان بنســبة
 .٪1.0ومــع ذلــك ،ال تــزال الضغــوط الهيكليــة املعاكســة مثــل
االجتاهــات الدميغرافيــة غيــر املواتيــة ومنــو اإلنتاجيــة البطــيء،
فضــا عــن املوروثــات الناجمــة عــن األزمــة املاليــة العامليــة ،تؤثــر
علــى النمــو احملتمــل.

Global growth for the full year 2016 decelerated to
3.1% (from3.4% in 2015)driven by subdued growth in
advanced economies reflecting weaker than expected
growth in the US in the first half of the year as well
as materialisation of an important downside risk with
the UK vote to leave the European Union (Brexit) in
June 2016. Growth, however, improved in advanced
economies in the second half reflecting improvement
in manufacturing and trade. Among the advanced
economies, overall the US grew by 1.6%, UK by 1.8%,
euro area by 1.7%, and Japan by 1.0%. Nonetheless,
structural headwinds like unfavourable demographic
trends and sluggish productivity growth as well as
legacies from the global financial crisis continue to
weigh on potential growth.

وقــد منــت اقتصــادات األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة
ككل بنســبة  ٪4.1فــي عــام  ،2016أي أقــل بقليــل مــن نســبة
 ٪4.2املســجلة فــي العــام الســابق .وهكــذا ،شــهدت هــذه البلــدان
انخفاضـاً فــي النمــو للســنة السادســة علــى التوالــي (شــكل.)1-1
ومــن بــن هــذه البلــدان ،منــت الصــن بنســبة  ،٪6.7والهنــد
بنســبة  ،٪6.8وجنــوب أفريقيــا بنســبة  ،٪0.3فــي حــن شــهدت
البرازيــل ( )٪3.6-وروســيا ( )٪0.3-منــواً ســلبياً ،وإن كان أقــل
ممــا كان عليــه فــي العــام الســابق .وميكــن أن يعــزى النمــو غيــر
املتكافــئ فــي مؤشــرات االســتثمار األجنبــي املباشــر أساسـاً إلــى
تقلبــات أســعار الســلع األساســية ومــا يرتبــط بهــا مــن صدمــات
معاكســة فــي شــروط التجــارة التــي تواجههــا البلــدان املصــدرة
للســلع األساســية فضـ ً
ا عــن تأثيــر إعــادة التــوازن فــي الصــن.

)Emerging market and developing economies (EMDEs
as a whole grew by 4.1% in 2016, slightly lower
than that of 4.2% in the previous year. Thus, EMDEs
witnessed decline in growth for the sixth consecutive
year (Chart 1-1). Among the EMDEs, China grew by
6.7%, India by 6.8%, South Africa by 0.3%, while Brazil
(-3.6%) and Russia (-0.3%) witnessed negative growth,
although lower than in the previous year. The uneven
growth in EMDEs could be attributed mainly to
commodity price fluctuations and associated adverse
terms of trade shock faced by commodity exporters
as well as the impact of rebalancing in China.
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Chart 1-1: Real GDP Growth and Average Inflation

الشكل  :1-1منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ومتوسط التضخم %
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ارتفــع التضخــم فــي االقتصــادات املتقدمــة فــي عــام ،2016
ممــا يعكــس انتعــاش أســعار الســلع األساســية ،إال أن التضخــم
األساســي ظــل ضعيفــاً وغيــر متجانــس مبــا يعكــس الفجــوات
الســلبية فــي اإلنتــاج وضغــوط األجــور .كمــا شــهدت بعــض
الــدول الناميــة والناشــئة ارتفاع ـاً فــي التضخــم نتيجــة الرتفــاع
أســعار الســلع األساســية ،ولكــن فــي عــدد مــن الــدول األخــرى
تباطــأت وتيــرة تراجــع النمــو الناجــم عــن االنخفــاض احلــاد فــي
قيمــة العملــة الــذي حــدث فــي عــام  ،2015وأوائــل عــام .2016
ونتيج ـ ًة لذلــك ،شــهدت الــدول الناميــة والناشــئة ككل اعتــداالً
فــي التضخــم ،مبــا أدى إلــى اســتقرار التضخــم العاملــي.

العاملي Source: IMF WEO April 2017 data.

Chart 1-2:
Inflation picked up in advanced economies in 2016
reflecting recovery
in commodity prices, but core
2.0
inflation was still subdued and heterogeneous
1.5
reflecting negative
output gaps and muted wage
pressures. Some
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inflation due to higher commodity prices, but in a
number of 0.5
others inflation decelerated reflecting
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1.1.2 Financial Market Developments

*)US (Target Federal Funds Rate

اســتمرت السياســة النقديــة فــي التباعــد بــن االقتصــادات
Monetary policy continued to diverge across
ـسEuro Area (ECB-Interest
Rate
onيعكـ
Depositممــا
)،2016Facility
املتقدمــة والــدول الناميــة والناشــئة فــي عــام
advanced economies and EMDEs in 2016 reflecting
ـم
ـ
التضخ
ـاء
ـ
بق
ـع
ـ
وم
التباعــد فــي ديناميــات النمــو ــــ التضخــم.
the divergences in growth-inflation dynamics. With
دون املســتوى املســتهدف ،واســتمرار النــاجت فــي العديــد مــن
inflation remaining below target and output gaps
ً
االقتصــادات ،اســتمرت السياســة النقديــة التكيفيــة عمومــا
persisting in many economies, accommodative
فــي االقتصــادات املتقدمــة .وكجــزء مــن تطبيــع السياســة،
monetary policy generally continued in advanced
رفــع مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي ســعر الفائــدة
economies. As part of policy normalization, the US
االحتاديــة بواقــع  25نقطــة أســاس فــي ديســمبر  ،2016وذلــك
Federal Reserve raised its policy rate by 25 basis
علــى خلفيــة تعزيــز ظــروف ســوق العمــل باإلضافــة إلــى اعتــدال
points in December 2016 on the back of strengthening
وتوســع وتيــرة األنشــطة االقتصاديــة ،وارتفــاع التضخــم (شــكل
labour market conditions as well as moderate pace of
 .)2-1وفــي الوقــت نفســه ،يشــير التقريــر إلــى أن املوقــف مــا
expansion of economic activities and rising inflation
زال متكيفـاً ،وأن توقيــت وحجــم التعديــات املســتقبلية ســيتوقف
(Chart 1-2). At the same time, it mentions that the
علــى تقييــم الظــروف االقتصاديــة املتحققــة واملتوقعــة بالنســبة
stance remains accommodative and that the timing
ألهدافهــا املتمثلــة فــي احلــد األقصــى مــن العمالــة والتضخــم
and size of future adjustments will depend on an
بنســبة .٪2
assessment of realized and expected economic
conditions relative to its objectives of maximum
employment and 2% inflation.
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Following the Brexit vote, the Bank of England
introduced several measures in August 2016 to support
economic growth and to achieve a sustainable return of
Chart
inflation to
the1-1:
target. The measures included a 25 basis
points cut in Bank Rate to 0.25%; a new Term Funding
10.0
Scheme to improve transmission of the cut in Bank Rate;
purchase of up8.0to £10 billion of UK corporate bonds;
and an expansion of the asset purchase scheme for UK
6.0 of £60 billion, taking the total stock
government bonds
of these asset purchases
to £435 billion.
4.0

،بعــد التصويــت علــى خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي
 لدعــم2016 قــدم بنــك اجنلتــرا عــدة تدابيــر فــي أغســطس
.النمــو االقتصــادي واســتعادة التضخــم إلــى املســتوى املســتهدف
 نقطــة أســاس فــي ســعر البنــك25 وشــملت هــذه التدابيــر خفــض
 وخطــة جديــدة ملشــروع التمويــل ألجــل حتســن.٪0.25 إلــى
ـي ســعر البنــك؛ شــراء مــا يصــل إلــى عشــرة10.0
انتقــال التخفيــض فـ
9.0
مليــارات جنيــه إســترليني مــن ســندات الشــركات فــي اململكــة
ــي نظــام شــراء األصــول لســندات احلكومــة8.0
 والتوســع ف.املتحــدة
 مبــا يرفــع إجمالــي، مليــار جنيــه اســترليني60
7.0 البريطانيــة بنحــو
. مليــار جنيــه إســترليني435 املشــتريات إلــى6.0الرصيــد مــن هــذه
5.0

Inflation (%)

2016  قــام البنــك املركــزي األوروبــي في مــارس،مــن جهــة أخــرى
بتخفيــض أســعار الفائــدة الرســمية علــى عمليــات إعــادة التمويــل
 وعلــى الهامــش الرئيســي لإلقــراض بواقــع خمســة،الرئيســية
 مع، علــى التوالــي٪0.25  و٪0.00 نقــاط أســاس لــكل منهــا إلــى
تخفيــض ســعر الفائــدة علــى اإليــداع بواقــع عشــرة نقــاط أســاس
 وســع نطــاق املشــتريات، وفــي الوقــت نفســه.٪0.40 إلــى ســالب
 مليــار يــورو60 الشــهرية فــي إطــار برنامــج شــراء األصــول مــن
 مــن أجــل زيــادة، إلــى جانــب تدابيــر أخــرى، مليــار يــورو80 إلــى
تخفيــف شــروط التمويــل ودعــم االنتعــاش االقتصــادي وعــودة
.%2 التضخــم إلــى املســتوى املســتهدف قريبـاً مــن

Real GDP Growth (%)

On the other hand, in March 2016, the European Central
Bank (ECB) reduced its policy interest rates on the main
refinancing operations and the marginal lending facility
by 5 basis points each to 0.00% and 0.25%, respectively,
and the rate on the deposit facility by 10 basis points to
negative 0.40%. At the same time, it expanded the monthly
purchases under the asset purchase programme from €60
billion to €80 billion, along with other measures, to further
ease financing conditions and support economic recovery
and return of inflation to the objective of close to 2%.

 فــي٪2 ومــن أجــل حتقيــق هــدف اســتقرار األســعار عنــد
2.0 the price stability target of 2% at the
In order to achieve
4.0
 قــدم بنــك اليابــان "التخفيــف النقــدي،ممكــن
أقــرب وقــت
earliest possible time, the Bank of Japan (BoJ) introduced
3.0
0.0
.2016
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2.0
 أطلــق إطــار جديــد لتعزيــز التســهيل،2016 وفــي ســبتمبر
a Negative Interest
-2.0 Rate” in January 2016. In September
باســم "التحكــم الكمــي والنوعــي النقــدي
1.0  يعــرف،النقــدي
2016, it launched a new framework for strengthening
 كانــت الظــروف املاليــة، وعلــى العمــوم."ـد
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Chart 1-2: Benchmark Policy Rates in Select Advanced Economies (%)

%  أسعار السياسة املرجعية في اقتصادات متقدمة مختارة:2-1 شكل
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Source: Respective Central Bank Websites. املختارة
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وقــد تراجعــت عائــدات الســندات احلکوميــة طويلــة األجــل
بشــکل عــام عبــر االقتصــادات املتقدمــة خــال النصــف األول
مــن العــام ،ممــا يعکــس ضعــف النمــو ،والسياســات التكيفيــة،
وعــدم اليقــن املرتبــط بخــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي.

Long-term government bond yields generally eased
across advanced economies during the first half of the
year, reflecting weak growth, accommodative policies, and
Brexit related uncertainties.

ومنــذ أغســطس  ،2016ومــع ارتفــاع الطلــب فــي الواليــات املتحــدة
بالتزامــن مــع توقعــات إيجابيــة ،ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى
املــدى الطويــل (عائــدات الســندات آلجــال عشــر ســنوات) بشــكل
كبيــر (شــكل  ،)3-1وقــد انعكــس ذلــك علــى ارتفــاع العائــدات فــي
االقتصــادات املتقدمــة األخــرى كذلــك ،فــي حــن تراجعــت عائــدات
الســندات اليونانيــة عموم ـاً ،وإن كانــت مــن مســتوى عــال.

Since August 2016, with the rising demand in the US in
tandem with positive expectations, long-term interest
rates (10-year yields) rose significantly (Chart 1-3).This was
reflected in rise in yields in other advanced economies as
well, while the Greek bond yields generally eased, albeit
from a high level.

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

شكل  :3-1معدالت العائد على السندات احلكومية فئة  10سنوات ()%
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Chart 1-4:

وقــد حتســن أداء ســوق األوراق املاليــة بشــكل عــام خــال النصــف
الثانــي مــن عــام  .2016وأظهــر الســوق مرونــة كبيــرة إزاء مخــاوف
خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي ،كمــا يتجلــى ذلــك فــي
انتعــاش الســوق الســريع مــع انخفــاض التقلبــات (شــكل .)4-1

وقــدم االنتعــاش فــي أســعار الســلع األساســية فــي النصــف الثانــي
مــن العــام دعمـاً .ومــع ذلــك ،اســتمرت تركــة أزمــة الديون الســيادية
األوروبيــة فــي التأثيــر علــى أداء الســوق األوروبيــة.

 22تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦

Along with hardening of long-term yields in line with
improved growth prospects, stock market performance
generally improved during the second half of 2016. The
market showed significant resilience to the Brexit concerns,
as reflected in quick market recovery along with reduction
in volatility (Chart 1-4).
The recovery in commodity prices in the second half of
the year also provided support. However, legacies of
European sovereign debt crisis continued to weigh on
European market performance.
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Chart 1-4: Global Equity Market Performance
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 3 .1 .1التطورات في أسعار السلع الرئيسية

1.1.3 Commodity Price Developments

عــاودت أســعار الســلع العامليــة انتعاشــها عمومـاً خــال عــام ،2016
علــى الرغــم مــن أنهــا أظهــرت منــواً ســلبياً علــى أســاس ســنوي،
وإن كان أقــل نســبياً مقارنـ ًة بعــام ( 2015شــكل .)6-1وقــد ارتفــع
متوســطأســعار النفــط اخلــام بنســبة أكثــر مــن  ٪75مــن أدنــى
مســتوى لــه  30دوالر للبرميــل فــي ينايــر  2016إلــى  52.6دوالر
للبرميــل فــي ديســمبر  .2016ويعكــس ذلــك جزئي ـاً اتفــاق خفــض
اإلنتــاج مــن قبــل أعضــاء أوبــك فــي نوفمبــر  ،2016واالتفــاق علــى
بعــض التخفيضــات مــن قبــل الــدول غيــر األعضــاء فــي منظمــة
أوبــك فــي ديســمبر  .2016وارتفعــت أســعار املعــادن بنحــو ٪35
بعــد احلديــث عــن خطــط البنيــة التحتيــة أثنــاء انتخابــات الواليات
املتحــدة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ارتفعــت أســعار املــواد الغذائية بشــكل
معتــدل بحوالــي  ٪8خــال العــام ،ممــا يعكــس تخفيــف ظــروف
العــرض الزائــدة .وعلــى الرغــم مــن هــذه الزيــادات خــال العــام،
علــى أســاس متوســط ،ســجلت معظــم مؤشــرات مجموعــات الســلع
األوليــة منــواً ســلبياً علــى أســاس ســنوي فــي عــام  2016مقارنــة
بعــام  .2015ومــع ذلــك ،فــإن انتعــاش أســعار الســلع األوليــة قــد
دعــم عموم ـاً معنويــات الســوق ،كمــا ســاعد علــى حتســن تــوازن
االقتصــاد الكلــي فــي البلــدان املصــدرة للســلع.

Global commodity prices generally recovered during 2016,
although on an annual average basis they showed negative
growth, albeit relatively less as compared to 2015 (Chart
1-6). Crude oil average spot prices have increased by over
75% from its low of below US$ 30 per barrel in January
2016 to US$ 52.6 per barrel in December 2016. This partly
reflected the production cuts agreement by OPEC members
in November 2016 and agreement about some cuts by nonOPEC members in December 2016.Metals prices increased by
around 35% following the talk about infrastructure plans during
the US election. On the other hand, food prices increased
moderately by around 8% during the year, reflecting easing
of excess supply conditions. Despite such intra-year increases,
on an average basis, most commodity groups’ indices have
recorded negative y-o-y growth in 2016 as compared to 2015.
Nonetheless, the recovery in commodity prices has generally
supported market sentiment as well as helped improve
macroeconomic balance in commodity exporting countries.

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

شكل  :٦-1أسعار السلع الرئيسية العاملية (النمو على معدل سنوي )٪
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 2 .1التطورات اإلقليمية

Chart 1-7a:

1.2 Regional Developments
)(a
The sharp fall in oil prices during 2015 and early 2016 was
UAE
reflected in GCC’s overall
macroeconomic performance
during the year .The
recovery
in oil prices during the second
Saudi
Arabia
half of the year have helped
improve
external balances and
Qatar
government revenues, as also market sentiment. This, in turn,
provided flexibility in Oman
macroeconomic management and in
Kuwait
maintaining resilience of the financial sector.

انعكــس االنخفــاض احلــاد فــي أســعار النفــط خــال عــام 2015
وأوائــل عــام  2016علــى أداء االقتصــاد الكلــي فــي دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي خــال العــام .ومــع ذلــك ،فــإن انتعــاش أســعار
النفــط خــال النصــف الثانــي مــن العــام ســاعد فــي حتســن
املوازيــن اخلارجيــة واإليــرادات احلكوميــة ،وكذلــك مشــاعر
الســوق .وهــذا بــدوره وفــر مرونــة فــي إدارة االقتصــاد الكلــي وفــي
احلفــاظ علــى قــدرة القطــاع املالــي علــى الصمــود.

Bahrain
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 1 .2 .1تطورات االقتصاد الكلي

1.2.1 Macroeconomic Developments

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط ،ال تــزال ظــروف
االقتصــاد الكلــي مواتيــة خــال العــام فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،وإن كان معظمهــا حقــق منــواً أقــل مــن مثيلــه اخلــاص
بعــام  .2015ووفق ـاً لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي األخيــرة،
ســجلت الكويــت والبحريــن منــواً أعلــى مــن عــام  ،2015فــي حــن
شــهدت بقيــة الــدول تباطــؤ معــدالت النمــو (شــكل  7-1أ).

Despite low oil prices, macroeconomic conditions remain
favourable during the year in GCC, albeit with most countries
Chart 1-6:grown less compared to 2015. According to IMF’s latest
having
WEO estimates, Kuwait and Bahrain recorded higher growth
than40 in 2015, while the rest of the countries experienced
slower growth rates (Chart 1-7(a)).

وظــل التضخــم فــي املنطقــة حميــداً ،علــى الرغــم مــن أن معظــم
البلــدان تواجــه معــدل تضخــم أعلــى ممــا كان عليــه فــي العــام
الســابق ،ممــا يعكــس أثــر ارتفــاع أســعار الســلع العامليــة .وتــراوح
متوســط التضخــم الســنوي مــن مســتوى منخفــض بلــغ  ٪1.1فــي
ســلطنة عمــان ،إلــى مســتوى مرتفــع بلــغ  ٪3.5فــي اململكــة العربيــة
الســعودية (شــكل ( 7-1ب )).

Inflation
in the region remained benign, despite most countries
0
facing higher inflation than in the previous year, reflecting
the-20impact of higher global commodity prices. The average
annual inflation ranged from a low of 1.1% in Oman, to a high
-40
of 3.5%
in Saudi Arabia (Chart 1-7(b)).
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وقــد عانــت معظــم دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن عجــز100مالــي
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ودعــم منــو القطــاع غيــر الهيدروكربونــي .ومــع ذلــك ،ال تــزال حصــة
الصــادرات غيــر النفطيــة مــن إجمالــي الصــادرات ضئيلــة.

Most GCC countries experienced fiscal and current account
deficits in 2016 as revenue from exports fell due to low oil
prices. However, in view of recovery in global oil prices
during the year, current account deficits and budget revenues
improved in 2016 as compared to the previous year (Chart
1-8). This has enabled many countries to further pursue
economic diversification and support non-hydrocarbon sector
growth. Nonetheless, the share of non-oil exports in total
exports continues to be small.
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 2 .2 .1تطورات السوق املالي

2004

)Budget Revenue ($bn

2003

)Oil Price Dubai ($/bbl

)Current Account Balance ($bn
Source: IMF WEO April 2017 Data.

1.2.2 Financial Market Developments

وصلــت أســواق األســهم اخلليجيــة إلــى مســتوى منخفــض فــي
فبرايــر  ،2016حيــث تراجــع االنخفــاض احلــاد فــي أســعار النفــط
خــال الفتــرة مــن ينايــر إلــى فبرايــر إلــى أدنــى مســتوى لــه عنــد
 30دوالراً للبرميــل .ومــع ذلــك ،ومــع التعافــي الالحــق فــي أســعار
النفــط والتحســن العــام فــي مــزاج املخاطــرة علــى الصعيــد العاملــي،
انتعشــت أســعار األســهم ،وظلــت مســتقرة علــى نطــاق واســع خــال
النصــف الثانــي مــن العــام (شــكل .)9-1

GCC equity markets reached a low in February 2016 as
the sharp fall in oil prices during January-February to a low
of around US$ 30 per barrel dampened market sentiment.
However, with the subsequent recovery in oil prices and
general improvement in risk appetite globally, equity prices
recovered and remained broadly stable during the second half
of the year (Chart 1-9).

)Chart 1-9: GCC Equity Indices 2015-2016 (Base: January 2015=100

الشكل  :9-1مؤشرات أسعار األسهم في دول مجلس التعاون اخلليجي( األساس :يناير )100=2015
املصدر :بلومبرج

Chart 1-9:

Source: Bloomberg.
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وارتفعــت إصــدارات الســندات فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
بشــكل ملحــوظ خــال عــام  2016نظــراً الســتمرار انخفــاض أســعار
النفــط .وقــد مت جمــع مــا مجموعــه  167.5مليــار دوالر أمريكــي
مــن الســندات التقليديــة والصكــوك ،بزيــادة قدرهــا  ٪41.1عــن
إصــدارات العــام الســابق البالغــة  118.7مليــار دوالر أمريكــي ،ممــا
يعكــس زيــادة فــي إصــدارات الشــركات واجلهــات الســيادية ،وكذلــك
اإلصــدارات احملليــة مــن قبــل البنــوك املركزيــة (جــدول ،)1-1
وارتفعــت إصــدارات الســندات مــن اجلهــات الســيادية والشــركات
بنســبة  ٪57.2خــال العــام ،بينمــا ارتفعــت اإلصــدارات احملليــة
مــن البنــوك املركزيــة بنســبة  ٪21.7عــن مســتويات عــام .2015

GCC countries’ bond issuances increased significantly during
2016 in view of the persistence of low oil prices. A total of US$
167.5 billion was raised in conventional bonds and sukuks, up
41.1% from the previous year’s issuances of US$118.7 billion,
reflecting increase in both corporate & sovereign issuances as
well as local issuances by central banks (Table 1-1). Combined
sovereign and corporate issuances increased by 57.2% during
the year, while local issuances by central banks increased by
21.7% from 2015 levels.

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

جدول  :1-1نظرة عامة على سوق سندات دول مجلس التعاون اخلليجي (باملليار دوالر أمريكي)
اإلصدار
اإلصدار اجلديد

نوع السند

Bond Type

2016

2015

2014

إجمالي السندات/الصكوك

167.5

118.7

86.5

Aggregate Bonds/Sukuks

إجمالي البنك املركزي

65.1

53.5

50.8

Central Bank Total

عدد إصدارات البنوك املركزية

254.0

215.0

181.0

صكوك البنوك املركزية

3.9

4.5

4.8

البنك املركزي -تقليدي

61.2

49.0

46.0

Central Bank- Conventional

إجمالي الهيئات السيادية والشركات

102.4

65.2

35.7

Corporate & Sovereign Total

عدد اإلصدارات الكلية للشركات
واجلهات السيادية

309.0

205.0

173.0

No. of Corporate & Sovereign
Total Issuance

89.8

55.6

26.5

الشركات واجلهات السيادية-
الصكوك

12.6

9.6

9.2

عملة اإلصدار -الدوالر()%

68.1

31.8

65.3

352.1

275.0

234.6

61.0

73.4

83.1

الشركات واجلهات السيادية-
تقليدي

الرصيد القائم -
نهاية الفترة

Issuance

اإلجمالي القائم
إصدارات الشركات ()%

املصدر :املواقع اإللكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس
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New Issuance

No. of Central Banks’ Total
Issuance
Central Bank- Sukuks

Corporate & Sovereign- Conventional

Corporate & Sovereign- Sukuks
)Issuance Currency- Dollar (%
Total Amount Outstanding

Outstanding
-end of Period

)Corporate Issuance (%

التعاونSource: GCC Central Bank Websites .
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وظــل القطــاع املالــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مرنـاً فــي
عــام  ،2016مدعوم ـاً بسياســات ســليمة وأداء اقتصــادي صحــي،
وإن كان ذلــك مــع تباطــؤ النمــو بســبب انخفــاض أســعار النفــط،
والتضخــم املعتــدل .وفــي هــذه البيئــة ،ارتفــع إجمالــي موجــودات
املصــارف التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بنســبة
 ٪5.2ليصــل إلــى  2.0تريليــون دوالر ،مــع زيــادة موجــودات البنــوك
بدولــة قطــر بنســبة ( ٪13.5شــكل 10-1أ).

Financial sector in GCC remained resilient in 2016,
supported by sound policies, healthy economic
performance, albeit with some deceleration in growth
due to low oil prices, and moderate inflation. In this
environment, total commercial banks’ assets in GCC
’increased by 5.2% to US$ 2.0 trillion, with Qatar’s banks
assets increasing the most by 13.5% (Chart 1-10 (a)).

وبالنســبة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ككل ،منــا االئتمــان
بنســبة  ٪5.8مقارنــة مــع منــو بنســبة  ٪9.0فــي عــام  .2015وعلــى
الصعيــد القطــري ،حققــت قطــر أعلــى معــدل منــو ( ،)٪12.1تليهــا
ســلطنة عمــان ( ،)٪7.6والكويــت ( )٪5.9واإلمــارات (،)٪5.2
والســعودية والبحريــن ( )٪2.8لــكل منهمــا (شــكل  10-1ب).
وفــي نهايــة عــام  ،2016ارتفــع إجمالــي االئتمــان إلــى 1.19
تريليــون دوالر أمريكــي مــن  1.12تريليــون دوالر أمريكــي فــي
نهايــة العــام الســابق .وارتفــع إجمالــي الودائــع إلــى  1.29تريليــون
دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2016بارتفــاع نســبته  ٪4.9مقارنــة مــع
 1.23تريليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الســابق .وعلــى العمــوم،
ظــل النظــام املصرفــي فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
بشــكل عــام يتمتــع بــرأس مــال جيــد وســليم.

For GCC as a whole, credit grew by 5.8% as compared with
9.0% growth in 2015. Country-wise, Qatar had the highest
growth (12.1%), followed by Oman (7.6%), Kuwait (5.9%),
)UAE (5.2%), and Saudi Arabia and Bahrain (2.8% each
(Chart 1-10(b)). At the end of 2016, total outstanding credit
increased to US$1.19 trillion from US$1.12 trillion at the end
of the
Chart
1-9: previous year. Total deposits increased to US$1.29
120
trillion
in 2016, up 4.9% from US$1.23 trillion in the previous
110
year.
Overall,
the banking system in the GCC region remained
100
90
generally well-capitalized and sound.
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 3 .1تطــورات االقتصــاد الكلــي احملليــة والتطــورات
ا لنقد يــة

1.3 Domestic Macroeconomic and Monetary
Developments

واصلــت قطــر عمليــة التنويــع االقتصــادي فــي عــام  2016مبــا
يتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030اســتناداً ملعطياتهــا
املريحــة .واســتمرت احلكومــة فــي اســتثمارات البنيــة التحتيــة،
مــع إعطــاء األولويــة لنفقاتهــا بهــدف حتســن الكفــاءة .وكان
هنــاك أيضــا تركيــز أكبــر علــى مشــاركة القطــاع اخلــاص
وإصالحاتــه خــال العــام لزيــادة التنويــع .وســاعدت كل هــذه
التدابيــر فــي احلفــاظ علــى مرونــة االقتصــاد وســط انخفــاض
أســعار النفــط وغمــوض األوضــاع العامليــة.

Qatar continued with its economic diversification process
in 2016 in line with Qatar National Vision 2030, given the
comfort of its large buffers. Government continued with the
infrastructure investments, while prioritizing its expenditures
with the aim of improving efficiency. There was also greater
focus on private sector participation and reforms during the
year to further diversification. All these measures helped in
maintaining the resilience of the economy amid low oil prices
and global uncertainties.

وفــي ظــل ضعــف االنتعــاش االقتصــادي العاملــي وانخفاض أســعار
النفــط والسياســات املاليــة املتباينــة فــي االقتصــادات املتقدمــة

In the backdrop of weak global economic recovery, low oil
prices, divergent monetary policies in advanced economies,
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وتقلبــات األســواق املاليــة العامليــة ،واصــل مصــرف قطــر املركــزي
هدفــه الرئيســي املتمثــل فــي احلفــاظ علــى ربــط ســعر الصــرف
مــع ضمــان االســتقرار النقــدي واملالــي  .وأدار مصــرف قطــر
املركــزي الســيولة مــن خــال أذونــات اخلزينة/الســندات لضمــان
ســيولة مريحــة فــي النظــام ،واســتقرار أســعار الفائــدة ،وذلــك
لتســهيل تدفــق كاف لالئتمــان للقطاعــات اإلنتاجيــة لدعــم النمــو،
مــع التنويــع االقتصــادي .وبصــرف النظــر عــن إدارة الســيولة
بشــكل اســتباقي ،قــام مصــرف قطــر املركــزي بتعزيــز وتنفيــذ
إطــار عمــل بــازل  ،3والسياســات االحترازيــة الكليــة املختلفــة
بهــدف تعزيــز االســتقرار املالــي .وقــد ســاعدت جميــع هــذه
اإلجــراءات فــي احلفــاظ علــى مرونــة القطــاع املالــي (يرجــى
الرجــوع إلــى الفصــل الثانــي لالطــاع علــى التفاصيــل).

 1 .3 .1تطورات االقتصاد الكلي
النمو
ســجل النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي منــواً بنســبة  ٪2.2فــي
عــام  ،2016علــى الرغــم مــن تراجع الناجت احمللــي اإلجمالي للقطاع
الهيدروكربونــي بنســبة  ٪1.0مقارن ـ ًة بنســبة  ٪0.5املســجلة قبــل
عــام ،ممــا يعكــس التأثيــر الســلبي النخفــاض أســعار النفــط .وكان
النمــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي مدعوم ـاً بالدرجــة
األولــى مــن قبــل القطــاع غيــر الهيدروكربونــي ،الــذي ســجل منــواً
جيــداً بنســبة  ٪5.6فــي عــام ( 2016وإن كان أقــل مــن ٪8.2
املســجل فــي عــام  .)2015ويعــزى النمــو الســليم للقطــاع غيــر
الهيدروكربونــي بــدوره إلــى النمــو القــوي فــي قطاعــات البنــاء
والتمويــل والتأمــن والنقــل والتخزيــن واألنشــطة العقاريــة .ونتيجـ ًة
لذلــك ،ارتفعــت حصــة القطــاع غيــر الهيدروكربونــي فــي النــاجت
احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي بشــكل طفيــف إلــى  ٪50.5من ٪48.9
فــي العــام املاضــي ،فــي حــن انخفضــت حصــة قطــاع النفــط والغــاز
إلــى  ٪49.5فــي  2016مــن  ٪51.1فــي العــام املاضــي.

التضخم

and global financial market volatilities, the Qatar Central Bank
(QCB) continued with its main objective of maintaining the
exchange rate peg while ensuring monetary and financial
stability. It proactively managed liquidity through T-bills/bonds
to ensure comfortable liquidity in the system and stability
of interest rates so as to facilitate adequate flow of credit
to the productive sectors to support growth with economic
diversification. Apart from proactively managing liquidity,
QCB further strengthened the implementation of the Basel
III framework and various macro prudential policies with the
objective of promoting financial stability. All these measures
helped in maintaining the resilience of the financial sector
(please refer to Chapter 2 for details).

1.3.1 Macroeconomic Developments
Growth
Real GDP recorded a growth of 2.2% in 2016, despite
the hydrocarbon sector GDP declining by 1.0% on top
of the decline of 0.5% recorded a year ago, reflecting
the adverse impact of low oil prices. The growth in real
GDP was mainly supported by non-hydrocarbon sector,
which recorded a healthy growth of 5.6% in 2016 (though
lower than that of 8.2% recorded in 2015). The healthy
non-hydrocarbon sector growth was, in turn, driven
by strong growth in construction, finance & insurance,
transportation & storage, and real estate activities. As a
result, the share of non-hydrocarbon sector in real GDP
increased marginally to 50.5% from 48.9% a year ago,
while that of the hydrocarbon sector decreased to 49.5%
in 2016 from 51.1% a year ago.

Inflation

شــهدت قطــر بعــض التصلــب فــي التضخــم فــي عــام  2016متشــياً
مــع الزيــادة فــي تضخــم أســعار املســتهلكني فــي االقتصــادات
املتقدمــة .ومــع ذلــك ،فــإن االنخفــاض فــي متوســطأســعار الســلع
األساســية غيــر النفطيــة العامليــة (وإن كان صغيــراً نســبياً) مــع
ارتفــاع قيمــة العملــة متشــياً مــع تعزيــز الــدوالر األمريكــي خــال
عــام  2016قــد ســاعدا فــي احتــواء التضخــم اإلجمالــي .وبلــغ
معــدل التضخــم ،الــذي مت قياســه بالتغيــر الســنوي فــي الرقــم
القياســي ألســعار املســتهلك وفقـاً لســنة األســاس اجلديــدة (2013
=  )100نحــو  % 2.7فــي عــام  2016مقابــل  %1.8فــي عــام .2015

In 2016, Qatar witnessed some hardening of inflation
in line with the increase in consumer price inflation in
advanced economies. The decline, albeit relatively
small, in average global non-fuel commodity prices
in 2016 and currency appreciation in line with the
strengthening of the US dollar, however, helped
contain overall inflation. Inflation, measured by yearon-year change in the consumer price index (CPI) at
the new base (Base Year: 2013=100), averaged 2.7%
in 2016 as compared with 1.8% in 2015.

وتعــزى الزيــادة فــي متوســطالتضخــم خــال عــام  2016إلــى ارتفاع
األســعار الــذي شــهدته ســت مجموعــات رئيســية مــن مؤشــر أســعار
املســتهلك ،وهــي "الترفيــه والثقافــة" ،و "الســكن وامليــاه والكهربــاء
وأنــواع الوقــود األخــرى" ،و "الســلع واخلدمــات املتنوعــة" ،و"املالبــس
واألحذيــة" ،و"األثــاث واألجهــزة املنزليــة" ،و"االتصــاالت" .وقابــل
ذلــك جزئي ـاً انخفــاض فــي ثــاث مجموعــات رئيســية أخــرى هــي

The increase in average inflation during 2016 was attributed
to the price increase witnessed by six major groups of
& CPI – ‘recreation & culture’, ‘housing, water, electricity
Other Fuel’, ‘miscellaneous goods & services’, ‘furniture
& household equipment’, ‘clothing & footwear’, and
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"األغذيــة واملشــروبات"" ،املطاعــم والفنــادق"" ،الصحــة" .وســجلت
مجموعــة "النقــل" و مجموعــة "التعليــم" تباطــؤاً فــي معــدل التضخــم
مقارن ـ ًة بالعــام الســابق ،فــي حــن شــهدت مجموعــة "التبــغ" ثبات ـاً
فــي األســعار (جــدول .)2-1

‘communication’. This was partly offset by the decline in
three other major groups – ‘food & beverages’, ‘restaurants
& hotels’, and ‘health’. ‘Transport’ and ‘education’ group
recorded lower inflation compared to the previous year,
while ‘tobacco’ witnessed zero inflation (Table 1-2).

)Table 1-2: Annual Average CPI Inflation (%

جدول  :2-1متوسط معدل التضخم السنوي ()%
البند

2016

2015

-1.9

0.8

Food and Beverages

0.0

9.0

Tobacco

0.7

-0.2

Clothing and Footwear

4.0

2.9

Housing, Water, Electricity and Other Fuel

1.6

0.7

Furniture and Household Equipment

الصحة

-0.8

0.1

Health

النقل

3.4

4.1

Transport

االتصاالت
الترفيه والثقافة
التعليم
املطاعم والفنادق
سلع وخدمات متفرقة

0.1

-0.4

Communication

7.3

-2.7

Recreation and Culture

5.7

13.5

Education

-1.1

0.6

Restaurants and Hotels

2.5

-0.4

Miscellaneous Goods and Services

االستهالك العائلي (الرقم القياسي ألسعار املستهلك)

2.7

1.8

)Household Consumption (CPI

الغذاء واملشروبات
التبغ

املالبس واألحذية
السكن ،املاء  ،الكهرباء ،وأنواع الوقود األخرى
األثاث واألجهزة املنزلية

ويظهــر ســلوك التضخــم خــال العــام أنــه قــد ارتفــع مــن ٪2.8
فــي ينايــر  2016إلــى  ٪3.4فــي أبريــل  ،2016ممــا يعكــس بشــكل
رئيســي تأثيــر ارتفــاع أســعار البنزيــن بنســبة  ٪30فــي ينايــر
 ،2016وكذلــك ارتفــاع األســعار مــن "الترفيــه والثقافــة" و "الســلع
واخلدمــات املتنوعــة" .وفــي وقــت الحــق ،تراجــع معــدل التضخــم
خــال الفتــرة مــن مايــو إلــى يونيــو  ،2016متأثــراً بانخفــاض أســعار
"املأكــوالت واملشــروبات" و "املطاعــم والفنــادق" ،ممــا يعكــس جزئيـاً
اعتــدال األســعار خــال شــهر رمضــان .وازداد التضخــم مــرة أخــرى
خــال شــهري يوليــو وأغســطس  ،2016مــع تراجــع أســعار املــواد
الغذائيــة وارتفــاع أســعار "النقــل" بعــد ربــط أســعار النفــط احملليــة
باألســعار الدوليــة علــى أســاس شــهري منــذ مايــو  .2016وعلــى
الرغــم مــن أن التضخــم فــي مجموعــة النقــل اســتمر فــي االرتفــاع،
إال أن معــدل التضخــم الســنوي قــد تباطــأ عاكس ـاً تراجــع املعــدل
فــي التعليــم بســبب التأثيــر الســلبي لتغييــر قاعــدة األســاس،
وتباطــؤ التضخــم فــي مجموعــة الســكن بســبب التأثيــر الســلبي
لتغييــر قاعــدة األســاس ،وكذلــك حلــدوث حتســن فــي املعــروض
مــن املســاكن فــي مواجهــة الضغــوط الســكانية املســتمرة .وســاهم
ذلــك مــع االنخفــاض املســتمر فــي التضخــم فــي مجموعــة املــواد
الغذائيــة الــذي يعكــس انخفــاض أســعار املــواد الغذائيــة العامليــة
وارتفــاع قيمــة العملــة فــي تراجــع معــدل التضخــم العــام فــي مؤشــر
أســعار املســتهلك إلــى  ٪1.8بحلــول ديســمبر (2016شــكل .)11-1
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Item

The intra-year behaviour of inflation shows that inflation
increased from 2.8% in January 2016 to 3.4% in April
2016, mainly reflecting the impact of 30% increase in
the prices of petrol in January 2016 as well as increase
in the prices of ‘recreation & culture’ and ‘miscellaneous
goods & services”. Subsequently, inflation eased
during May-June 2016, led by decline in the prices of
‘food and beverages’ and ‘restaurants & hotels’, partly
reflecting price moderation during Ramadan. Inflation
increased again during July-August 2016 with food price
moderation reversing and ‘transport’ prices increasing
following the linking of domestic petroleum prices with
international prices on a monthly basis since May 2016.
Although transport group inflation kept rising, overall
y-o-y CPI inflation moderated since August 2016 reflecting
deceleration of education inflation due to base effect,
and deceleration of housing group inflation reflecting
the impact of base effect as well as some improvement
in housing supply in the face of continued population
pressures. This coupled with the persistent decline in food
group inflation reflecting subdued global food prices
and currency appreciation helped moderate overall CPI
inflation to 1.8% by December 2016 (Chart 1-11).
Financial Stability Review 2016
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Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2016
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Qatar’s sound macroeconomic fundamentals along
with strong institutions and high quality of health
and education have helped the country remain
competitive. In the World Economic Forum’s global
competitiveness ranking, Qatar ranked second
position in the GCC region in 2016-17 survey. Out of
138 countries surveyed, Qatar ranked 18th position
in 2016-17.Qatar scored well in macroeconomic
environment (6.7 out of 7), 6.3 in health and primary
education, and 5.7 in institutions (Chart 1-12).

وقــد ســاعدت أساســيات االقتصــاد الكلــي الســليمة فــي قطــر
جنب ـاً إلــى جنــب مــع املؤسســات القويــة واجلــودة العاليــة للصحــة
 وفــي ترتيــب.والتعليــم علــى أن تظــل البــاد قــادرة علــى املنافســة
 احتلــت قطــر،التنافســية العامليــة للمنتــدى االقتصــادي العاملــي
املرتبــة الثانيــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي
 احتلــت، بلــداً شــملها املســح138  ومــن بــن.2017-2016 مســح
 وســجلت.2017 - 2016 قطــر املركــز الثامــن عشــر فــي الفتــرة
،7  مــن أصــل6.7( قطــر أدا ًء جيــداً فــي بيئــة االقتصــاد الكلــي
 فــي5.7  و، والتعليــم االبتدائــي، فــي كل مــن الصحــة6.3 و
.)12-1 املؤسســاتية) (شــكل

Chart 1-12: Global Competitiveness Report for Qatar– Pillars Scores [ 1- 7]

)7-1(  درجات احملاور-  قطر في تقرير التنافسية العاملية: )12-1( الشكل
التنافسية العاملية

Chart 1-12:
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8
12th: Innovation
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4
2
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0
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Source: World Economic Forum.
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 التطورات في سوق العقارات2 .3 .1

1.3.2 Developments in Real Estate Market

قــد تؤثــر التطــورات فــي ســوق العقــارات وحــركات األســعار ذات
Developments in the real estate market and the related
الصلــة علــى امليزانيــة العموميــة لــكل مــن األفــراد واملؤسســات
price movements may impact both individual’s as well as
. وهــذا بــدوره يحمــل آثــاراً علــى اســتقرار النظــام املالــي.املاليــة
financial institutions’ balance sheet. This in turn, carries
Chart
وتســاعد مؤشــرات أســعار العقــارات فــي التعــرف علــى منــط
implications
for 1-12:
the stability of the financial system. Real
حركــة األســعار وتســتخدم كأدوات ملراقبــة عــدم اســتقرار أســواق
Estate Price Indices (REPI) helps in capturing the pattern
. لتعزيــز االســتقرار املالــي،املوجــودات إن وجــدت
of price movement and are used as tools to monitor asset
Global Competitiveness
market instability if any to promote financial stability.
Innovation
REPI reversing the increasing trajectory till12th:
third quarter
of
2015, declined between fourth quarter of 2015 through
Business
second quarter of 2016. Thereafter11th:
it showed
some signs
of uptick towards the end of the sophistication
year. Accordingly, the
year on year (YoY) growth for the overall REPI in December
2016 was subdued at 4.54%.
10th: Market size

Index
8

املســار املتزايــد حتــى الربــع
تراجــع مؤشــر أســعار العقــارات ع
1st:ــنInstitutions
 وحتــى62015  وبــن الربــع الرابــع مــن عــام،2015 الثالــث مــن عــام
وبعــد ذلــك أظهــرت بعــض عالمــات2nd:
.2016Infrastructure
الربــع الثانــي مــن عــام
النمــو علــى
4  فــإن، وبنــاء علــى ذلــك.االرتفــاع نحــو نهايــة العــام
 قــد2016 أســاس ســنوي ملؤشــر أســعار العقــارات فــي ديســمبر
2
.%4.54
انخفــض بنســبة
3rd: Macroeconomic
environment

 هنــاك0 ظهــرت مالحظــة واســعة أن،علــى مــدى العامــن املاضيــن
Over the period of last two years, a broad observation
عالقــة اقتــران قويــة بــن مؤشــر أســعار العقــارات والنمــو الســنوي
shows that there exists a strong association between
Technological
4th:
Healthاالئتمــان
and primary
 ومــع بلــوغ كل منهمــا.للقطــاع العقــاري
املصرفــي
فــي
the real estate price index 9th:
and the
YoY growth in bank
readiness
education
 فقــد بــدأ كل منهمــا،2016 الــذروة فــي نهايــة الربــع األول مــن عــام
credit to real estate sector. As both the index and growth
-1فــي التراجــع خــال الربــع الثانــي والثالــث مــن العــام (شــكل
in real estate loans peaked at the end of first quarter of
8th:
Financial
market
Higher
 ينبغــي رصــد التطــورات فــي،ـي5th:
ـتقرار املالـ
 االسـeducation
 وعلــى صعيــد.)13
2016, they started tapering during the second and third
development
and
training
إذا
ـتباقي
ـ
اس
ـراء
ـ
إج
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـب
ـ
كث
ـن
ـ
ع
ـارات
ـ
العق
مؤشــر أســعار
quarter of the year (Chart 1-13). On a financial
stability
7th: Labor market
6th: Goods market
.لــزم األمــر
perspective, the developments in the REPI need to be
efficiency
efficiency
closely monitored for proactive measure if required.

Chart 1-13:

Chart 1- 13: Real Estate Price Index and Credit Growth
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 تطورات سوق األسهم3 .3 .1

1.3.3 Developments in Equity Market
Equity market marginally recovered by end December 2016
(Chart 1-14), from a negative growth recorded in 2015, but
remained generally sluggish. Qatar Stock Exchange (QSE)
General Index at 10,436.76 increased marginally by 0.07%
compared to a decline of 15.11% in 2015. However, trading
activity decreased in value of traded shares reaching QR 68.99
billion, representing a drop of 26.4%. At the same time, the
market capitalization rose by 1.86 % to reach QR 563.47 billion.

2016 انتعــش ســوق األســهم بشــكل هامشــي مــع نهايــة ديســمبر
 لكنــه ظــل،2015  مــن منــو ســلبي ســجل فــي عــام،)14-1 (شــكل
 وارتفــع مؤشــر بورصــة قطــر بشــكل طفيــف.بطيئــاً بشــكل عــام
 مقارنـ ًة بانخفــاض٪0.07  نقطــة بارتفــاع بنســبة10436.76 إلــى
 إال أن حجــم التــداوالت قــد.2015  فــي عــام٪15.11 نســبته
 وفــي.٪26.4  بانخفــاض نســبته، مليــار ريــال68.99 انخفــض إلــى
٪1.86  ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم بنســبة،الوقــت نفســه
. مليــار ريــال563.47 لتصــل إلــى

Among the sectors, the major contributors to the traded
value were the Banking & Financial Services Sector
representing 35.6% (QR 24.52 billion), followed by the
Industrial Sector at 24.1% (QR 16.60 billion) and the Real
Estate Sector at 11.85% (QR 8.17 billion).

 كان قطــاع البنــوك واخلدمــات،ومــن بــن القطاعــات الرئيســية
 يليــه قطــاع الصناعــة،) مليــار ريــال24.52( ٪35.6 املاليــة ميثــل
 مليــار ريــال) وقطــاع العقــارات بنســبة16.60( ٪24.1 بنســبة
.) مليــار ريــال8.17( ٪11.85

Chart 1-14 : QSE General Index Performance
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 التطورات النقدية4 .3 .1
النقود االحتياطية

30.0

During 2016, base money or reserve money (M0) increased
10.0
15.7
in contrast to a decline witnessed during 2015 (Table 1-3).
The y-o-y increase in M0 0.0
in 2016 was reflected, among the
components, in the sharp
-10.0increase in “Others” viz., QMR
-21.3
deposits, partly reflecting reduction in auctions
of treasury bills
-20.0
during the year. Moreover, the growth in currency issued as well
as total reserves were also-30.0
higher than that in 2015. The higher
2015
growth of total reserves reflected higher deposit growth, which
was due to non-resident deposit growth.
NFA
NDA

Nov

QSE 2015

1.3.4 Monetary Developments
Reserve money

Oct

26.3

) خــال عــام.ارتفعــت القاعــدة النقديــة أو النقــود االحتياطيــة (م
2015  علــى عكــس االنخفــاض الــذي شــهدته خــال عــام2016
 نتيجــ ًة2016 ) فــي. وقــد جــاءت الزيــادة فــي (م.)3-1 (جــدول
، أي ودائــع ســوق النقــد القطري،"للزيــادة احلــادة فــي ودائــع "أخــرى
.ــنة-20.0
ممــا يعكــس جزئيـاً انخفــاض مــزادات أذون اخلزينــة خــال الس
 وكذلــك إجمالــي، كان منــو النقــد املصــدر،وعــاوة علــى ذلــك
 ويعكــس ارتفــاع منــو.2015 االحتياطيــات أعلــى مــن مثيلــه فــي عــام
2016
إجمالــي االحتياطيــات زيــادة فــي منــو الودائــع وبصفــة خاصــة منــو
.ودائــع غيــر املقيمــن

٢٠١٦ تقرير اال�ستقرار املايل

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

جدول  :3-1مكونات النقود االحتياطية (باملليون ريال)
2016/2015

 )1النقد املصدر
 )2إجمالي االحتياطي (أ+ب)
أ) االحتياطي اإللزامي
ب) فائض االحتياطي
 )3أخرى

1

 )4م)3+2+1 ( =.

As on
end-Dec
2016

2015/2014

%

Amount

%

Amount

8.0

1,199

6.5

909

1,618

9.2

3,083

2.5

819

3,667

8.3

2,543

6.8

1,939

3,302

17.4

541

-26.4

-1,120

3,656

2,501.3

2,044

-98.9

-7,276

2,125

13.0

6,326

-10.2

-5,547

5,498

الكمية

الكمية

(I) Currency issued

Chart 1-14:

)(II) Total reserves (a + b

a. Required reserves

13000

b. Excess reserves

12500
12000

(III) Others1

])(IV) M0 = [(I)+(II)+(III

11500
11000

ومــن بــن العوامــل املؤثــرة فــي النقــود االحتياطيــة ،كانــت الزيــادة
فيهــا نتيج ـ ًة الرتفــاع صافــي املوجــودات احملليــة ،وهــو مــا يعــوض
بشــكل كامــل االنخفــاض فــي صافــي املوجــودات األجنبيــة ملصــرف
قطــر املركــزي (شــكل .)15-1

10500of reserve money, the increase in M0
Among the drivers
was due to the
increase in net domestic assets (NDA),
10000
which more than fully offset the decline in net foreign
9500
assets (NFA) of the QCB (Chart 1-15).
9000

The decline in NFA
was due to the decline in both holding
ويرجــع االنخفــاض فــي صافــي املوجــودات األجنبية إلــى االنخفاض
8500
of foreign securities and balances with foreign banks. The
فــي حيــازة األوراق املاليــة األجنبيــة ،واألرصــدة لــدى املصــارف
8000
increase in NDA was due to the increase in other items
احملليــة إلــى
املوجــودات
فــي صافــي
الزيــادة
Novوتعــزى
األجنبيــة.
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Dec
(net) and in part due to some increase in net claims on
الزيــادة فــي بنــود أخــرى (صافــي) ،ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى
2016ـسgovernment reflecting a reduction in dues to government. QSE
احلكومــة ،ممــا يعكـ
بعــض الزيــادة فــي صافــي املطالبــات علــى
QSE 2015

انخفاضــاً فــي األرصــدة املســتحقة للحكومــة.

Chart 1-15: Drivers of Reserve Money

شكل  :15-1العوامل املؤثرة في النقود االحتياطية

Chart 1-15:
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بلــغ صافــي االحتياطيــات الدوليــة لــدى مصــرف قطــر املركــزي
 113.9مليــار ريــال فــي نهايــة عــام  ،2016مقابــل  133.8مليــار
ريــال فــي نهايــة عــام  .2015وعنــد هذا املســتوى ،فــإن االحتياطيات
كافيــة فــي عــام  ،2016اســتناداً إلــى مجموعــة مــن املقاييــس
التقليديــة لكفايــة االحتياطيــات ،ممــا يشــير إلــى أن مصــرف قطــر
املركــزي لديــه كميــة كافيــة مــن االحتياطيــات ملواجهــة االلتزامــات
الطارئــة (جــدول  .)4-1وبشــكل عــام ،يجــب أن يكــون احتياطــي
النقــد األجنبــي فــي نظــام ســعر الصــرف املربــوط كافي ـاً لتغطيــة
 ٪100مــن النقــود االحتياطيــة ،وكقاعــدة متعــارف عليهــا ،تغطــي
ثالثــة أشــهر مــن اســتيراد الســلع واخلدمــات ،واحتياطيــات مصرف
قطــر املركــزي أعلــى بكثيــر مــن هــذه املتطلبــات .ومــن أمثلــة
املؤشــرات األخــرى التــي تدعــم كفايــة االحتياطيــات :االحتياطيــات
كنســبة مــن العملــة املُصــدرة؛ وكنســبة مــن عــرض النقــد مبفهومــه
الواســع؛ وكنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

QCB’s net international reserves stood at QR 113.9 billion
at the end of 2016 as compared with QR 133.8 billion
in 2015. At this level, reserves are adequate in 2016,
based on traditional measures of reserve adequacy,
suggesting that QCB has adequate cushion of reserves
to meet contingencies (Table 1-4). Generally, in a pegged
exchange rate regime, foreign currency reserves must be
sufficient to cover 100% of reserve money (M0) and, as
a simple rule of thumb, cover three months of import of
goods and services, and QCB reserves are significantly
higher than these requirements. Some other indicators
such as reserves as a ratio of (i) currency issued; (ii) broad
money; and (iii) GDP are also supports reserve adequacy.

Table 1-4: Reserves Adequacy Indicators

جدول  :4-1مؤشرات كفاية االحتياطيات

النسبة
االحتياطيات /م% .
االحتياطيات /النقد املصدر %
االحتياطيات /م% 2
االحتياطيات /الناجت احمللي اإلجمالي %
االحتياطيات /الواردات من السلع
واخلدمات (بالشهور) %

Ratio

2016

2015

2014

207.1

275.1

286.3

703.6

893.2

1,102.5

22.9

25.7

30.8

)Reserves/M2 (%

20.5

22.3

20.7

)Reserves/GDP (%

5.9

7.4

8.0

)Reserves/M0 (%
)Reserves/Currency Issued (%

Reserves/Imports of Goods & Services (in
)Months

تباطــأ عــرض النقــد مبفهومــه الضيــق (م )1خــال عــام 2016
مقارنــة بالعــام الســابق ،ممــا يعكــس تباطــؤ منــو الودائــع حتــت
الطلــب.

)Money supply as represented by narrow money (M1
decelerated during 2016 as compared to the previous year
reflecting deceleration in growth of demand deposits.

غيــر أن إجمالــي الســيولة احملليــة ممثلــة بعــرض النقــد مبفهومــه
الواســع (م ،)2شــهد انخفاضـاً فــي عــام  2016مقابــل زيــادة ســجلت
فــي العــام الســابق.

However, total domestic liquidity, as captured by broad
money (M2) witnessed a decline in 2016 as against an
increase recorded in the previous year.

وقــد أدت الزيــادة فــي (م ).مقابــل االنخفــاض فــي (م )2إلــى اعتــدال
مضاعــف النقــود (م/2م )0ليتراجــع إلــى نحــو  9.0فــي نهايــة عــام
 2016مــن  10.7فــي نهايــة عــام  .2015ويعــزى اعتــدال النســب
الســلوكية أساس ـاً إلــى الزيــادة فــي نســبة (إجمالــي االحتياطــي إلــى
الودائــع) ،مــع بقــاء نســبة (األخــرى إلــى الودائــع) وكذلــك (نســبة النقــد
املصــدر إلــى الودائــع) دون تغييــر علــى نطــاق واســع منــذ عــام .2015

The increase in M0 as against the decline in M2 was reflected
in the moderation in broad money multiplier (M2/M0) to 9.0
at the end of 2016 from 10.7 at the end of 2015. In terms of
the behavioural ratios, the moderation is attributed mainly
to the increase in the total reserve-deposit (TR/D) ratio, with
the others-deposit (O/D) ratio as well as currency-deposit
(C/D) ratio remaining broadly unchanged from 2015.

 5 .3 .1إدارة السيولة
يتضمــن إطــار إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر املركــزي
مجموعــة مــن األدوات .أوالً ،يعمــل مصــرف قطــر املركــزي مــن
خــال ثالثــة معــدالت للسياســة هــي معــدل اإليداع لــدى املصرف،
ومعــدل إقــراض املصــرف ،ومعــدل إعــادة الشــراء (الريبــو) .وقــد

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦

1.3.5 Liquidity Management
The liquidity management framework of QCB encompasses
a host of instruments. First, the QCB operates through three
policy rates, viz., QCB Deposit Rate (QCBDR), QCB Lending
Rate (QCBLR), and QCB Repurchase Rate (QCB Repo or
Financial Stability Review 2016
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مت تغييــر أســعار الفائــدة لــدى املصــرف مــع األخــذ فــي احلســبان
التطــورات احملليــة والدوليــة .وفــي حــن مت رفــع كل مــن ســعري
اإليــداع واإلقــراض مبقــدار  25نقطــة أســاس لــكل منهمــا ،فإنــه
قــد مت تخفيــض معــدل إعــادة الشــراء إلــى  ٪2.25مــن ٪4.50
كمــا مت تخفيــض فتــرة اســتحقاق عمليــات إعــادة الشــراء إلــى
ســبعة أيــام مــن  14يومـاً لتمكــن البنــوك مــن مواجهــة عــدم تطابــق
الســيولة علــى املــدى القصيــر بســعر أقــل .ثاني ـاً ،اســتمرت إدارة
الســيولة قصيــرة األجــل مــن خــال أذون اخلزينــة ،مــع جدولــة
اســتحقاقاتها ،مــع عــدم تنفيــذ أي إصــدارات خــال الربــع األول
مــن عــام  ،2016ممــا أدى إلــى ضــخ كبيــر للســيولة بالنظــام .ثالثـاً،
اســتمرت إدارة الســيولة الهيكليــة مــن خــال مــزادات ســندات
اخلزينــة (مبــا فــي ذلــك الصكــوك) بشــكل متقطــع خــال عــام
 ،2016مبــا يتماشــى مــع تطــور حالــة الســيولة ،فــي حــن أن
الســندات احلكوميــة الصــادرة ســابقاً قــد اســتحقت وفقـاً للجــدول
الزمنــي خــال الســنة .رابعــاً ،يحــدد مصــرف قطــر املركــزي
أيضــا نســبة االحتياطــي اإللزامــي ،والتــي ظلــت دون تغييــر عنــد
 ٪4.75خــال الســنة .وهكــذا ،قــام مصــرف قطــر املركــزي بــإدارة
الســيولة بشــكل اســتباقي فــي النظــام لتســهيل تدفــق االئتمــان إلــى
القطاعــات اإلنتاجيــة لالقتصــاد بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة
لدعــم النمــو االقتصــادي مــع التنويــع.

تطورات السيولة

QCBRR). These policy rates were changed in December
2016 taking into account the evolving domestic and
international macroeconomic developments. While both
QCBDR and QCBLR were raised by 25 basis points each,
QCB Repo rate was reduced to 2.25% from 4.50%, and repo
operations maturity was reduced to 7 days from 14 days to
enable banks to meet their short-term liquidity mismatches
at a lower rate. Second, management of short-term liquidity
through treasury bills (T-bills) continued, with scheduled
maturity along with no issuances during the first quarter
of 2016 leading to significant injection of liquidity to the
system. Third, management of structural liquidity through
auctions of Treasury bonds (including sukuks) continued
intermittently during 2016 in line with the evolving liquidity
situation, while earlier issued government bonds matured as
per schedule during the year. Fourth, QCB also prescribes
a reserve requirement ratio, which was kept unchanged at
4.75% during the year. Thus, QCB proactively managed
liquidity in the system to facilitate flow of credit to the
productive sectors of the economy in a cost-effective manner
to support economic growth with diversification.

Liquidity Developments

تأثــرت أوضــاع الســيولة احملليــة خــال عــام  2016بثالثــة عوامــل
مختلفــة ،وهــي )1( :تدفقــات النقــد األجنبــي؛ ( )2اإلنفــاق
احلكومــي؛ (  ) 3منــو الودائــع واالئتمــان ،التــي تأثــرت جميعهــا
بانخفــاض أســعار النفــط اخلــام باألســواق العامليــة .وانخفضــت
عائــدات التصديــر نتيجــة ملزيــد مــن االنخفــاض فــي أســعار
النفــط اخلــام ،وبالتالــي حتــول رصيــد احلســاب اجلــاري مبيــزان
املدفوعــات إلــى عجــز .ويؤثــر ذلــك علــى إيــرادات احلكومــة
ونفقاتهــا ،حيــث قامــت احلكومــة بترشــيد خطــط اإلنفــاق ،مــع
التركيــز علــى حتســن الكفــاءة.

During 2016, domestic liquidity conditions were influenced
;by three distinct factors, namely (i) foreign exchange flows
(ii) government spending; and (iii) deposit and credit growth,
all of which were impacted by the low global crude oil prices.
Export earnings fell driven by further decline in global crude
oil prices and consequently the current account balance
turned into a deficit. This has some effect on the government
revenues and expenditures, as the government rationalised
its spending plans with a focus on improving efficiency.

ومــع ذلــك ،واصلــت احلكومــة اإلنفــاق علــى البُنيــة التحتيــة لتعزيــز
التنويــع االقتصــادي .ومــع تراجــع أثــر انخفــاض أســعار النفــط،
اســتمرت ودائــع القطــاع العــام فــي االنخفــاض ،فــي حــن ارتفــع
ائتمــان القطــاع العــام فــي الغالــب بســبب زيــادة االئتمــان للحكومــة.

Nonetheless, the government continued with its
infrastructure spending to boost economic diversification.
Reflecting the impact of low oil prices, public sector deposits
continued to decline, while public sector credit increased
mostly due to increase in credit to government.

كمــا تراجــع منــو ودائــع القطــاع اخلــاص ،فــي حــن أن منــو االئتمــان
فــي القطــاع اخلــاص ،رغــم االعتــدال ،كان صحي ـاً ويعكــس جزئي ـاً
زيــادة تركيــز احلكومــة علــى التنويــع االقتصــادي ومشــاركة القطــاع
اخلــاص .مــن جهــة أخــرى ،تســارع النمــو فــي ودائــع غيــر املقيمــن
فــي حــن أن النمــو فــي االئتمــان خــارج قطــر قــد خضــع للرقابــة،
ونتيجــة لذلــك ،تســارع منــو إجمالــي الودائــع بحلــول نهايــة عــام
 ،2016بينمــا تباطــأ منــو إجمالــي االئتمــان ممــا انعكــس إيجابــاً
علــى أوضــاع الســيولة.

Private sector deposit growth also moderated, while private
sector credit growth, despite moderation, was healthy partly
reflecting the increased focus by the government on economic
diversification and private sector participation. On the other
hand, growth in non-resident deposits increased while growth
in credit outside Qatar moderated. As a result, growth in total
deposits improved by the end of 2016, while growth in total
credit moderated somewhat as compared to 2015, which, in
turn, influenced the overall liquidity conditions.

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يبــدو أن التطــورات العاملية في الســوق املالية

In addition, global financial market developments following
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بعــد ارتفــاع ســعر الفائــدة فــي الواليــات املتحــدة فــي ديســمبر عــام
 ،2016فض ـ ً
ا عــن احتمــال ارتفــاع فــي املســتقبل ،قــد لعبــت دورا
أيضاً .

the hike in the US Fed policy rate in December 2016 as well
as the prospect of future hikes, also appears to have played
a role.

علــى ضــوء مــا تقــدم ،قــام مصــرف قطــر املركــزي بــإدارة الســيولة
بشــكل فعــال لضمــان ســيولة مريحــة فــي النظــام املالــي مــن خــال
تعديــل مــزادات أذونــات اخلزينة/الســندات خــال العــام ،وكذلــك
تغييــر أســعار الفائــدة فــي ديســمبر  ،2016كمــا متــت مناقشــته أعــاه.

Against this backdrop, QCB pro-actively managed liquidity
to ensure comfortable liquidity in the financial system by
modulating auctions of T-bills/bonds during the year as well as
changing its policy rates in December 2016, as discussed above.

إن عمليــات إدارة الســيولة مــن قبــل املصــرف املركــزي كان لهــا
تأثيــر علــى تطــور الســيولة الفائضــة خــال الســنة.

These liquidity management operations by the QCB had a
bearing on the evolution of surplus liquidity during the year.

وارتفــع فائــض الســيولة (أي االحتياطيــات الفائضــة زائــد صافــي
الودائــع لــدى ســوق النقــد القطــري) مــن  2.7مليــار ريــال فــي نهايــة
ديســمبر  2015إلــى  6.3مليــار ريــال فــي نهايــة مــارس  ،2016ممــا
يعكــس بشــكل رئيســي حقــن الســيولة بقيمــة  8.5مليــار ريــال مــن
خــال موعــد اســتحقاق ســندات اخلزينــة ،ولــم تصــدر أي أذونــات
خزينــة خــال الربــع األول مــن عــام  .2016وارتفــع فائــض الســيولة
إلــى أكثــر مــن  16مليــار ريــال فــي منتصــف يونيــو  ،2016ممــا
يعكــس جزئيـاً تدفــق األمــوال مــن احلكومــة بتدبيرهــا مــن اخلــارج
فــي مايــو  .2016وفــي وقــت الحــق ،خــال الفتــرة من أغســطس إلى
أكتوبــر  ،2016تراجعــت الســيولة الفائضــة إلــى خمســة مليــارات
ريــال فــي نهايــة أكتوبــر  ،2016قبــل أن ترتفــع بشــكل طفيــف إلــى
 5.8مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر ( 2016جــدول .)5-1

)Surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net QMR deposits
increased from QR 2.7 billion at end-December 2015 to QR
6.3 billion at end-March 2016, mainly reflecting injection
of liquidity of QR 8.5 billion through scheduled maturity of
T-bills as there were no issuances of T-bills during Q1 2016.
Liquidity surplus increased to over QR 16 billion in mid-June
2016 partly reflecting inflow of funds following the raising
of resources by the government from abroad in May 2016.
Subsequently, reflecting monthly auctions of T-bonds during
August-October 2016, surplus liquidity moderated to QR 5.0
billion at end-October 2016, before increasing marginally to
QR 5.8 billion at end-December 2016 (Table 1-5).

)Table 1-5: Liquidity Indicators (QR Million

جدول  :5-1مؤشرات السيولة (مليون ريال)

ER

T-Bonds

T-Bills

)Year-end (Outstanding

*)QMR (net

االحتياطيات الفائضة

سندات الخزينة

أذونات الخزينة

سوق النقد
القطري(صافي)

4

3

2

1

4,235

48,000

21,000

7,358

2014

3,115

70,000

14,000

-423

2015

3,672

*79,200

5,620

2,125

2016

االحتياطيات

الفائضة ER: Excess Reserves.

الرصيد القائم نهاية
السنة

الودائع -القروض في سوق

النقد * QMR Deposit-QMR Lending.

* Including the outstanding from pre-2013 issuances, total T-bonds outstanding was QR 103.5 billion at end-December 2016 and QR 94.3 billion at end-December 2015.

تشمل القائم من إصدارات ما قبل  ،2013إجمالي سندات اخلزينة القائمة نحو  103.5مليار ريال قطري بنهاية ديسمبر  94.3 2016مليار بنهاية

وقــد انعكــس تطــور الســيولة خــال العــام ،بــدوره ،علــى حركــة
املتوســط اليومــي ملعامــات الودائــع فــي ســوق النقــد القطــري التــي
ارتفعــت فــي شــهري مــارس ويونيــو  2016علــى حــد ســواء ،ممــا
انعكــس علــى ضــخ الســيولة ،وانخفــض بعــد ذلــك بســبب امتصــاص
الســيولة مــن خــال مــزادات الســندات (شــكل  .)16-1وباملجمــل،
انخفــض متوســط املعامــات اليوميــة للودائــع بالربــع الثالــث إلــى
 1.9مليــار ريــال فــي  2016مقابــل  3.3مليــار ريــال فــي ســنة
 .2015ويعكــس االعتــدال أيضـاً اســتمرار منــو الودائــع علــى أســاس
ســنوي مقارنــة بنمــو االئتمــان خــال الســنة .غيــر أن اللجــوء إلــى
تســهيالت إقــراض ســوق النقــد القطــري (مبــا فــي ذلــك قــرض
التقــاص اآللــي) كان أقــل فــي عــام  2016فــي املتوســط ،مقارنــة
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ديسمبر * 2015

The intra-year evolution of liquidity, in turn, was reflected in
the movement of daily average QMR deposit transactions,
which increased in both March and June 2016 reflecting
injection of liquidity and tapered off subsequently due to
absorption of liquidity through T-bonds auctions (Chart
1-16). Overall, daily average QMR deposit transactions
decreased to QR 1.9 billion in 2016 from QR 3.3 billion in
2015. The moderation was also reflective of consistently
lower y-o-y deposit growth relative to credit growth
during the year. Banks’ recourse to the QMR lending
facility (including auto-clearing loan),however, was lower
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 ممــا يعكــس ظــروف الســيولة املريحــة التــي وفرتهــا،2015 بعــام
، ومــع ذلــك.عمليــات إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر املركــزي
كانــت هنــاك بعــض معامــات إعــادة الشــراء فــي الشــهر األول
.واألخيــر مــن الســنة

in 2016,on average, as compared to 2015, reflecting
comfortable liquidity conditions enabled by QCB’s
liquidity management operations. There were, however,
some repo transactions both at the beginning and at the
closing months of the year.

Chart 1-16: Daily Averages of QMR Transactions in 2016

2016  املتوسط اليومي لعمليات السوق النقدي القطري في عام:16-1 الشكل
Chart 1-16:
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Table 1-6: Liquidity Management by QCB (QR Million)
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 مليــار ريــال مــن خــال2.5  مت اســتيعاب،2016 وخــال عــام
 مليــار7.8 تســهيالت ســوق النقــد القطــري مقابــل اإلفــراج عــن
5.25
 مت، ومــن ناحيــة أخــرى.)6-1 الســابق (جــدول
ريــال فــي العــام
ـال مــن متطلبــات االحتياطــي اإللزامــي فــي
 مليــار ريـ2.5 احتجــاز
4.50
 ومت.2015  مليــار ريــال فــي عــام1.9  مقارنــة مببلــغ2016 عــام
 مليــار ريــال مــن أذونــات10.8  مجموعــه3.75
خــال العــام إصــدار مــا
 مليــار19.2  فــي حــن اســتحقت،اآلجــال
3.00اخلزينــة مــن مختلــف
 وبذلــك كان هنــاك ضــخ صافــي للســيولة مــن خــال أذونــات،ريــال
2.25
 مقارنــ ًة بنحــو2016 مليــار ريــال فــي عــام
8.4 اخلزينــة بقيمــة
 امتــص، وفــي املقابــل.فــي العــام الســابق1.50ســبعة مليــارات ريــال
 مليــار ريــال مــن خــال إصــدار ســندات9.2 مصــرف قطــر املركــزي
0.75
. مليــار ريــال في العام الســابق22 مقارنــة بنحــو
2016 اخلزينــة فــي

) إدارة السيولة من جانب مصرف قطر املركزي (مليون ريال:6-1 جدول
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During 2016, QRChart
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billion was absorbed through the
QMR facility as against the release of QR 7.8 billion in
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the previous year (Table
was impounded through
reserve requirements in 2016 as
1.50
compared with QR 1.9 billion in 2015. During the year,
1.25 of T-bills of various maturities
a total of QR 10.8 billion
were issued while QR1.00
19.2 billion matured. As a result,
there was net injection of liquidity through T-bills of QR
8.4 billion in 2016 as0.75
compared with QR 7.0 billion in
the previous year. In contrast,
the QCB absorbed QR 9.2
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االحتياطي اإللزامي

2015

7,781

7,000

-22,000

-1,939

-9,158

2016

-2,549

8,380

-9,200

-2,543

-5,911

#: Based on the auctions of T-bonds introduced since March 2013
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واصــل مصــرف قطــر املركــزي إصــدار ســندات حكوميــة مدتهــا
ثــاث ســنوات وخمــس ســنوات وســبع ســنوات وعشــر ســنوات
بشــكل متقطــع خــال عــام  2016إلدارة الســيولة الهيكليــة .وقــد
مت إصــدار مــا مجموعــه  17.2مليــار ريــال خــال عــام ،2016
منهــا  11.5مليــار ريــال ســندات تقليديــة ،والباقــي صكــوك (جــدول
 .)7-1وكانــت معظــم هــذه اإلصــدارات خــال النصــف الثانــي مــن
العــام (خــال أغســطس-أكتوبر  2016فقــط) ،ممــا يعكس التنســيق
بــن السياســتني النقديــة واملاليــة .وكان الهــدف هــو تســهيل إطــار
إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي ،واملســاعدة فــي تطويــر
ســوق الديــن احمللــي ،مبــا يتماشــى مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنية
للفتــرة .2016 - 2011

The QCB continued with auctions of 3-year, 5-year,
7-yearand 10-year government bonds intermittently
during 2016 to manage structural liquidity. A total of QR
17.2 billion was issued during 2016, of which QR 11.5
billion was conventional bonds and the remaining were
Sukuks (Table 1-7). Most of these issuances were during
the second half of the year, i.e., during August-October
2016 only, reflecting the coordination between monetary
and fiscal policy. The objective has been to facilitate
the liquidity management framework of the QCB and
help develop the domestic debt market, in line with the
National Development Strategy, 2011-16.

)Table 1-7: Treasury Bonds Issued in 2016(QR Million

جدول  :7-1سندات اخلزينة املصدرة في عام ( 2016مليون ريال)
الفئة

Total

10-year

7-year

5-year

3-year

Category

اإلجمالي

 10سنوات

 7سنوات

 5سنوات

 3سنوات

تقليدية

11,475

875

6,125

1,925

2,550

Conventional

الصكوك

5,725

1,975

1,100

1,200

1,450

Sukuks

اإلجمالي

17,200

2,850

7,225

3,125

4,000

Total

معدالت الفائدة

Interest rates

وخــال عــام  ،2016حتركــت أســعار الفائــدة متاشــياً مــع تطــور
الســيولة فــي النظــام ،باإلضافــة إلــى بعــض التصلــب فــي التضخــم
مقارنــة بالعــام الســابق .ومــع ذلــك ،فقــد ســاعدت عمليــات إدارة
الســيولة النشــطة لــدى مصــرف قطــر املركــزي فــي احتــواء حركــة
أســعار الفائــدة فــي مختلــف شــرائح الســوق املاليــة بطريقــة موجهة.

During 2016, interest rates moved in line with the evolution
of liquidity in the system as well as some hardening of
inflation as compared to the previous year. QCB’s active
liquidity management operations, however, helped in
containing movement of interest rates in various segments
of the financial market in a range bound manner.

وفــي الســوق النقديــة ،انعكــس ذلــك فــي أســعار الفائــدة مــن خــال
أســعار الفائــدة لليلــة واحــدة ،والتــي تراجعــت خــال الربــع األول،
مــع زيــادة فائــض الســيولة .وعقــب االعتــدال فــي فائــض الســيولة
بســبب مــزادات ســندات اخلزينــة خــال أغســطس-أكتوبر ،ارتفعت
أســعار الفائــدة إلــى حــد مــا خــال الربــع األخيــر مــن الســنة.
وارتفعــت أســعار الفائــدة لليلــة واحــدة مبــا يتماشــى مــع الزيــادة
فــي أســعار فائــدة الودائــع واإلقــراض بنســبة  25نقطــة أســاس لــكل
منهمــا إلــى  ٪1.0و  ٪4.75علــى التوالــي فــي  15ديســمبر .2016
وكانــت أســعار الفائــدة لليلــة واحــدة أعلــى مــن ســعر الفائــدة علــى
الودائــع خــال العــام ،باســتثناء يوليــو ( 2016شــكل .)17-1

In the money market, this was reflected in overnight
rates, which eased during the first quarter as well as
during June-July with the increase in liquidity surplus.
Following the moderation of surplus liquidity due to
T-bonds auctions during August-October, overnight rates
hardened somewhat during the fourth quarter of the year.
The overnight rates increased in line with the increase in
QCBDR and QCBLR by 25 basis points each to 1.0% and
4.75% respectively on December 15, 2016. Overnight
rates generally ruled above the QMR deposit rate during
the year, except in July 2016 (Chart 1-17).
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Chart 1-17: Policy Rates and the Overnight Rate

 أسعار السياسة وسعر ليلة واحدة:17-1 الشكل
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 انتقــل ســعر الفائــدة لليلــة واحــدة بــن البنــوك إلــى،2016 فــي عــام
،٪1.16  وبلــغ متوســطه٪1.66  إلــى٪0.74 نطــاق أوســع مــن
 وكان.2015  فــي عــام٪0.89  ومتوســط٪1.36-0.64 مقارنــة مــع
 وســعر،هنــاك بعــض التصلــب فــي نطــاق ســعر الفائــدة لليلــة واحــدة
 مقارنــة2016 فائــدة مــا بــن البنــوك للفتــرات القصيــرة فــي عــام
.)8-1  (جــدول2015 بعــام

In 2016, the overnight rate moved in a wider range of
0.74−1.66% and averaged at 1.16%, as compared with
the range of 0.64−1.36% and average of 0.89% in 2015.
There was some hardening at both end of the maturity
spectrum for the overnight rate, and at the short-end for
interbank rate, in 2016 as compared with 2015 (Table 1-8).

Table 1-8: Inter-Bank Market Indicators

 مؤشرات سوق ما بني البنوك:8-1 جدول

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

2016

2015

0.89

1.16

0.64 - 1.36

0.74-1.66

25.3

21.4

0.64 - 2.75

0.74-2.75

* Coefficient of variation.

The evolving liquidity conditions were also reflected
in the movement of T-bills yields during the year. After
easing up to April, T-bills yields generally hardened at
longer maturities, while yields at shorter maturities largely
moved in line with the movement of inter-bank rates.
Implicit yield on 91-day T-bills generally remained higher
than the overnight interbank rate, except in May 2016.
It increased from 1.48% in December 2015to 1.67% in
December 2016 (Chart 1-18).
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* معامل التباين

كمــا انعكــس تطــور الســيولة علــى حركــة عائــدات أذونــات اخلزينــة
 ارتفعــت قيمــة أذونــات، وبعــد تخفيفــه حتــى أبريــل.خــال الســنة
 فــي حــن حتــرك،اخلزينــة بشــكل عــام فــي فتــرات اســتحقاق أطــول
العائــد فــي فتــرات اســتحقاق أقصــر إلــى حــد كبيــر متشــياً مــع
 وظــل العائــد الضمنــي علــى.حركــة املعــدالت فيمــا بــن البنــوك
 يومــا أعلــى مــن ســعر الفائــدة بــن91 أذونــات اخلزينــة التــي تبلــغ
 وارتفعــت النســبة.2016  باســتثناء مايــو،البنــوك لليلــة واحــدة
2016  فــي ديســمبر٪1.67  إلــى2015  فــي ديســمبر٪1.48 مــن
.)18-1 (شــكل
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Chart 1-18: Implicit Yield of Treasury Bills

 العائد الضمني على أذونات اخلزينة:18-1 الشكل
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كان النجــاح الواســع الســتراتيجية إدارة الســيولة لــدى مصــرف
قطــر املركــزي فــي ضمــان اســتقرار نظــام ســعر الفائــدة لدعــم
النمــو االقتصــادي املتنــوع ،واضحــاً مــن خــال ســلوك أســعار
الفائــدة علــى ودائــع العمــاء والتســهيالت االئتمانيــة للبنــوك.
وســجل املتوســط املرجــح ألســعار الفائــدة علــى ودائــع العمــاء
جلميــع آجــال االســتحقاق بعــض الزيــادة فــي نهايــة عــام 2016
مقارنــة بنهايــة عــام  ،2015حيــث تراوحــت هــذه الزيــادة بــن  68و
 69نقطــة أســاس (جــدول .)9-1

The broad success of QCB’s liquidity management strategy
in ensuring a stable interest rate regime to support
diversified economic growth was also evident from the
behaviour of interest rates on customer deposits and credit
facilities of banks. The weighted average interest rates
on customer deposits for all maturities recorded some
increase at the end-of 2016as compared to end-2015 – the
increase ranging between28−69 basis points (Table 1-9).

)Table 1-9: Weighted Average Interest Rates on Customer Deposits (%

اجلدول  :9-1املتوسطات املرجحة ملعدالت الفائدة على ودائع العمالء ()%
فترة استحقاق الودائع اآلجلة
Time Deposit Maturities

الفترة

أكثر من سنة

Period

سنة

 6أشهر

 3أشهر

شهر

More than
1 year

1 year

6 Months

3 Months

1 Month

1.52

1.62

1.31

1.28

0.95

Dec-14

2.37

1.84

2.14

2.02

1.64

Dec-15

2.87

2.52

2.42

2.71

1.98

Dec-16

0.85

0.22

0.83

0.74

0.69

Change During 2015

0.50

0.68

0.28

0.69

0.34

Change During 2016

ديسمبر 2014
ديسمبر 2015
ديسمبر 2016
التغير خالل عام 2015
التغير خالل عام 2016

ومتاشــياً مــع أســعار الفائــدة علــى الودائــع ،ارتفــع متوســط
ســعر الفائــدة املرجــح علــى التســهيالت االئتمانيــة لكافــة فتــرات
االســتحقاق ،باســتثناء فتــرة  3-1ســنوات ،إلــى حــد مــا خــال
عــام  ،2016حيــث تراوحــت الزيــادة بــن  12و  38نقطــة أســاس.
كمــا ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى التســهيالت االئتمانيــة لبطاقــات
االئتمــان والســيارات فــي حــدود  116 - 32نقطــة أســاس فــي عــام
( 2016جــدول .)10-1

In line with the interest rates on deposits, weighted
average interest rates on credit facilities for all maturities,
except that for 1-3 years, increased somewhat during
2016- the increase ranging between 12-38 basis points.
Interest rates on credit facilities for credit cards and cars
also increased in the range of 32-116 basis points in 2016
(Table 1-10).

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

اجلدول  :10-1املتوسط املرجح على معدالت فائدة التسهيالت االئتمانية ()%
Loan Category

فئة القرض

الفترة

Credit Cards

البطاقات
االئتمانيّة

Cars

السيّارات

More Than or
Equal to 3 Years

1 Year and Above
but
Less Than 3 Years

ثالث سنوات أو
أكثر

من سنة إلى ثالث
سنوات

Less Than
1 year

Period

أقل من
سنة

ديسمبر 2014

9.64

4.93

4.72

5.61

4.75

Dec-14

ديسمبر 2015

9.31

4.39

4.37

6.33

3.70

Dec-15

ديسمبر 2016

10.47

4.71

4.49

5.86

4.08

Dec-16

التغير خالل 2015

-0.33

-0.54

-0.35

0.72

-1.05

Change During 2015

التغير خالل 2016

1.16

0.32

0.12

-0.47

0.38

Change During 2016
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 ٤.١مالحظات ختامية

1.4 Concluding Observations

ومــن منظــور عاملــي ،انخفضــت مخاطــر االقتصــاد الكلــي علــى
االســتقرار املالــي خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2016بدعــم
مــن بعــض االنتعــاش فــي منــو االقتصــادات املتقدمــة واســتمرار
األوضــاع النقديــة واملاليــة فــي تلــك االقتصــادات ،وارتفــاع
أســعار الســلع العامليــة ،ممــا ســاعدها علــى رفــع التضخــم إلــى
املســتوى املســتهدف ،غيــر أن عــدم اليقــن فــي السياســات يشــكل
تهديــدات جديــدة لالســتقرار املالــي.

From a global perspective, macroeconomic risks to
financial stability decreased during the second half of
2016 supported by some recovery in growth in advanced
economies, continued accommodative monetary and
financial conditions in advanced economies, as well as rising
global commodity prices helping advanced economies
raise inflation towards their target. Policy uncertainties,
however, pose new threats to financial stability.

ومــن منظــور إقليمــي ،وعلــى الرغــم مــن اعتــدال النمــو ،ظــل
القطــاع املالــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مرنــاً .إن
حتســن معنويــات الســوق بعــد االنتعــاش فــي أســعار النفــط
العامليــة ،إلــى جانــب تركيــز السياســات علــى التنويــع االقتصــادي
يســاعد االقتصــاد والنظــام املالــي.

From a regional perspective, notwithstanding growth
moderation, financial sector in GCC remained resilient.
The improvement in market sentiment following the
recovery in global oil prices, together with policy
emphasis on economic diversification is helping the
economy and the financial system.

وفــي قطــر ،ســاعد النمــو الصحــي فــي القطــاع غيــر
الهيدروكربونــي (الــذي يعكــس اســتراتيجية التنويــع االقتصــادي)
االقتصاد بشــكل جيد نســبياً في مواجهة النمو الســلبي املســتمر
لقطــاع النفــط والغــاز .وقــد ســاعدت إدارة الســيولة النشــطة مــن
قبــل مصــرف قطــر املركــزي فــي احلفــاظ علــى ســيولة مريحــة
فــي النظــام واســتقرار أســعار الفائــدة .وقــد يســر هــذا بــدوره
تدفــق االئتمــان بشــكل كاف إلــى القطاعــات اإلنتاجيــة ،بطريقــة
فعالــة مــن حيــث التكلفــة ،دعمـاً للنمــو مــع التنويــع االقتصــادي.
وفــي هــذه البيئــة ،قــام مصــرف قطــر املركــزي أيضــا بتعزيــز
تنفيــذ أنظمــة بــازل  3والسياســات االحترازيــة الكليــة املختلفــة
لتعزيــز االســتقرار املالــي .وهكــذا ،تظــل توقعــات االقتصــاد
الكلــي إيجابيــة بالنســبة لدولــة قطــر وال تشــكل أيــة مخاطــر
علــى االســتقرار املالــي.

In Qatar, healthy non-hydrocarbon sector growth,
reflecting the economic diversification strategy, has
helped the economy perform relatively well in the face
of continued negative hydrocarbon sector growth. The
active liquidity management by the QCB has helped
in maintaining comfortable liquidity in the system and
stability of interest rates. This, in turn, has facilitated
adequate flow of credit to the productive sectors, in
a cost-effective manner, in support of growth with
economic diversification. In this environment, QCB has
also strengthened implementation of Basel III regulations
and various macro prudential policies to promote financial
stability. Thus, macroeconomic outlook remains positive
for Qatar and do not pose any risks to financial stability.

بيــد أن إدارة االقتصــاد الكلــي ال تخلــو مــن التحديــات .وتتعلــق
هــذه التحديــات علــى وجــه اخلصــوص باســتمرار أســعار النفــط
املنخفضــة وآثارهــا علــى الســيولة ،وعــدم اليقــن فــي السياســات
فــي االقتصــادات املتقدمــة ،ووتيــرة تطبيــع السياســة النقديــة
األمريكيــة .وفــي هــذا الســياق ،يظــل مصــرف قطــر املركــزي
يقظــاً وســيواصل اســتخدام السياســة االحترازيــة والنقديــة
الكليــة بحكمــة لتعزيــز االســتقرار النقــدي واملالــي.

Macroeconomic management, however, is not without
challenges. These challenges especially relate to persistence
of low oil prices and its implications for liquidity, policy
uncertainties in advanced economies, and the pace of
normalization of US monetary policy. In this context, QCB
remains vigilant and would continue to use macro prudential
and monetary policy judiciously to reinforce monetary and
financial stability.

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦
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املقدّمة
وفــرت االســتثمارات العامــة اجلــاري تنفيذهــا في مشــاريع البُنية
التحتيــة اســتعداداً لــكأس العالــم لكــرة القــدم  ،2022وبرنامــج
التنويــع االقتصــادي ،بيئــة تشــغيلية داعمــة للنمــو املســتمر فــي
القطــاع املصرفــي .وبصــورة عامــة ،ظــل القطــاع املصرفــي مرنـاً
وحقــق منــواً صحي ـاً فــي عــام  .2016وعلــى الرغــم مــن تباطــؤ
الطلــب علــى االئتمــان مــن جانــب القطــاع اخلــاص ،فقــد ســجل
القطــاع العــام ،وخاصــة القطــاع احلكومــي ،منــواً مطــرداً فــي
الطلــب علــى االئتمــان .وعلــى الرغــم مــن اعتــدال الربحيــة ،إال
أنهــا ظلــت عنــد مســتويات مريحــة ،وحتســنت جــودة املوجــودات.
ومــع مجموعــة مــن املتطلبــات الرقابيــة لكفايــة رأس املــال مبــا
فــي ذلــك اإلجــراءات الداخليــة واملراجعــة اإلشــرافية لكفايــة
رأس املــال؛ فــإن هامــش حمايــة متطلــب كفايــة رأس املــال ال
يــزال كافي ـاً لدعــم الطلــب علــى االئتمــان.

فــي هــذا الفصــل ،ســيتم عــرض التطــورات فــي القطــاع املصرفي
التجــاري بالتفصيــل وتقــدمي تقييــم للمخاطــر .ويشــمل التحليــل
جميــع البنــوك التجاريــة الســبعة عشــر التــي تتألــف مــن ســتة
بنــوك تقليديــة وطنيــة ،وأربعــة بنــوك إســامية ،وســبعة فــروع
مصرفيــة أجنبيــة.

 1 .2التطورات في القطاع املصرفي
علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة غيــر املواتيــة ،ســجلت
موجــودات القطــاع املصرفــي خــال عــام  2016منــواً مــن رقمــن
مقارنــ ًة بعــام  ،2015حيــث منــا متوســط املوجــودات بنســبة
 .%11.9وقــد حتقــق هــذا النمــو بشــكل رئيســي مــن ارتفــاع
معــدل منــو االئتمــان فــي املتوســط بحوالــي  .٪14.4وفــي نفــس
الوقــت ،بلــغ متوســط النمــو فــي الودائــع حوالــي  ،٪8أي أعلــى
مــن النمــو املتحقــق فــي عــام  2015البالــغ  .٪7وقــد مكــن النمــو
القــوي املســتمر فــي موجــودات القطــاع املصرفــي مــن حتقيــق
معــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ  ٪11.5خــال الســنوات اخلمــس
األخيــرة ،وكان بذلــك أعلــى منــو فــي منطقــة دول مجلــس التعاون
اخلليجــي (جــدول  .)1-2وســجل كل مــن االئتمــان والودائع أيضا
منــواً كبيــراً (معــدل منــو ســنوي مركــب قــدره  ٪13.3و ٪12.2
علــى التوالــي) ممــا يشــير إلــى مســتويات أعلــى مــن الوســاطة
املاليــة مــن قبــل البنــوك خــال هــذه الفتــرة.
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Introduction

Ongoing public investment in infrastructure
projects in preparation for FIFA world cup
2022 and the economic diversification program
provided supportive operating environment for
continued growth in the banking sector. Over
all, the banking sector remained resilient and
reported a healthy growth in 2016. Even though
credit demand from private sector slowed down,
credit demand from the public sector, especially
from the government, registered a steady
growth. Although there was a moderation in
profitability, it stayed at comfortable level and
asset quality further improved. With an array of
regulatory capital requirements including ICAAP,
the capital buffers remained sound in supportive
of the demand for credit.
In this chapter, we discuss the developments in the
commercial banking sector in detail and provide
an assessment of risk. The analysis includes all the
17 commercial banks comprising of six national
)conventional banks (NCB), four Islamic banks (IB
and seven foreign bank branches (FB).

2.1 Developments in Banking Sector
Notwithstanding the economic headwinds, the
banking sector assets recorded a double-digit
(average asset) growth in 2016 (11.9%). The growth
was contributed mainly by higher (average) growth in
credit, which grew by around 14.4%. At the same
time, growth in deposit averaged around 8% in 2016,
higher than the 7% growth recorded in 2015. The
continued robust growth in asset enabled the banking
)sector to post a compound annual growth rate (CAGR
of 11.5% during the last 5 years, the highest growth
in the GCC region (Table 2-1). Credit and deposit
also registered substantial growth (CAGR of 13.3%
and 12.2% respectively) indicating higher levels of
financial intermediation by banksduring this period.
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 تطورات القطاع امل�صريف يف دول جمل�س التعاون:1-2 جدول
 معدالت منو �سنوية مركبة، �سنوات5 خالل

Table 2-1 : Banking Sector Developments in GCC- 5
year CAGR

ُعمان

اإلمارات

UAE

Qatar

6.4

6.7

6.8

9.8

11.5

املوجودات

6.0

4.8

8.2

8.7

3.8

6.7

رأس املال واالحتياطيات

Deposit

6.2

5.0

6.5

6.4

6.7

12.2

الودائع

Credit

4.3

6.4

8.3

8.8

9.3

13.3

اإلئتمان

Kuwait

Asset

3.9

Capital & Reserves

البحرين

الكويت

Oman

Saudi Arabia

اململكة العربية
السعودية

Bahrain

قطر

Source: Corresponding Central bank website and latest available data is used. For Oman, data for conventional banks combined balance sheet is taken.

 وبالنسبة لعمان فالبيانات املستخدمة هي بيانات البنوك التقليدية. آخر البيانات املتاحة في املواقع إلكترونية للبنوك املركزية:املصدر

Banking sector’s depth and intermediation has
improved further during the current year supported
by strong momentum in non-hydrocarbon activities
and an increased involvement of the private sector.
Illustratively, bank asset to GDP reached above 200%
while other measures of intermediation also improved
(Chart 2-1). Improvement in banking intermediation
is also reflected by the growth in number credit and
deposit accounts. During 2016, the number of credit
accounts increased by 12.6% while the number of
deposit accounts have increased by close to 9%.

وقــد حتســن عمــق القطــاع املصرفــي والوســاطة خــال عــام
التقريــر بفضــل الزخــم القــوي لألنشــطة غيــر الهيدروكربونيــة
 ويبــدو ذلــك جليـاً مــن ارتفاع.وزيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص
نســبة املوجــودات املصرفيــة إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي
 مــع حتســن مؤشــرات الوســاطة األخــرى،٪200 إلــى أكثــر مــن
 وينعكــس حتســن الوســاطة املصرفيــة.)1-2 أيضــاً (شــكل
 وخــال.أيضــاً فــي منــو عــدد حســابات االئتمــان والودائــع
،٪12.6  ارتفــع عــدد حســابات االئتمــان بنســبة،2016 عــام
.%9 بينمــا ارتفــع عــدد حســابات الودائــع مبــا يقــرب مــن

Chart 2-1: Banking Sector Depth and Intermediation
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والوساطة
 عمق القطاع المصرفي:1-2 شكل
250.0

2.1.1 Developments in Asset, Credit, Deposit
200.0
and Liquidity
Reversing
150.0

the trend in the last several years,
national conventional bank group recorded
higher growth in asset over their Islamic peers
100.0
in 2016. Foreign bank group recorded positive
growth albeit marginal. The growth in asset was
50.0
not uniform across banks. The top three banks
accounted for the major share with a growth of
0.0
14.3%
surpassing
the overall
2014
2015 asset growth
2016 of the
banking sector
(Chart Credit/GDP
2-2) and thereby
increasing
Asset/GDP
Deposit/GDP
the asset concentration even further. Most of the
other banks recorded single digit growth in asset
during the year (Chart 2-3).

 التطــورات فــي املوجــودات واالئتمــان والودائــع١.١.٢
والســيولة
علــى عكــس االجتــاه الــذي كان ســائداً فــي الســنوات القليلــة
 ســجلت مجموعــة البنــوك التقليديــة الوطنيــة فــي عــام،املاضيــة
. منــواً أعلــى فــي املوجــودات عــن نظيراتهــا اإلســامية2016
وســجلت مجموعــة البنــوك األجنبيــة منــواً إيجابيــاً وإن كان
. ولــم يكــن النمــو فــي املوجــودات موحــداً بــن البنــوك.ًهامشــيا
%14.3 وحظيــت أكبــر ثالثــة بنــوك بحصــة رئيســية بنمــو نســبته
متجــاوز ًة النمــو العــام للموجــودات فــي القطــاع املصرفــي (شــكل
، وأدى ذلــك إلــى زيــادة تركــز املوجــودات بشــكل أكبــر،)2-2
وســجلت معظــم البنــوك األخــرى منــواً مــن رقــم واحــد فــي
.)3-2 املوجــودات خــال العــام (شــكل
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Table 2-2: Bank Group wise Growth (Average) in Credit
and Deposit
Credit
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Chart
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StructureDecember
 فــي حــن تباطــأ النمــو بالنســبة للمجموعتــن،الوطنيــة
بنهاية
الموجودات
اآلخرتــنهيكل
:4-2 املصرفيتــن شكل
 وفــي.)2-2 ديسمبر
(جــدول
2016
فــي عــام
 ســجلت مجموعــة البنــوك اإلســامية منــواً أقــل،حالــة الودائــع
ـة80
 فــي حــن ســجلت البنــوك التقليديـ،مقارن ـ ًة بالعــام الســابق
70
.الوطنيــة منــواً أعلــى

Islamic

اإلسالمية

10-15

Asset growth (%)

Major 3

Credit growth increased for national conventional
bank group, whereas growth have decelerated for
the other two bank groups in 2016 (Table 2-2). In
case of deposit, Islamic banks group recorded lower
growth over the previous year, while higher growth
was recorded by national conventional banks.
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Chart 2-3: Frequency Distribution of Asset Growth
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issuance of T-bills/G Bonds by QCB (Chart 2-4).
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On the liability side, share of deposit declined
marginally, whereas the share of capital & reserves1
and debt securities increased (Chart 2-5). The increase
in the share of these funding sources is corroborated by
their substantial growth of 20.2% and 34% respectively.
Liabilities to foreign financial institutions also grew by
17.4% in 2016, notwithstanding a smaller increase in
their share in total liabilities.

Sectoral Distribution of Credit and Deposit
As at end December 2016, credit grew by 12% as
compared to 15% in the previous year. Credit demand
from public sector contributed a major share, which
ensured a double-digit overall growth, although
growth in private sector credit moderated to 6.5%
after registering strong growth during the previous two
years (Chart 2-6). Cross-border credit also increased
substantially by end December 2016 (8.5%). Given the
high growth in public sector credit, its share in total
credit increased by 3 percentage points (Chart 2-7).
1.
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 انخفضــت حصــة الودائــع بشــكل،وعلــى جانــب املطلوبــات
 بينمــا ارتفعــت حصــة رأس املــال واالحتياطيــات،هامشــي
 وتؤكــد الزيــادة فــي حصــة مصــادر.)5-2 وســندات الديــن (شــكل
. علــى التوالــي٪34  و٪20.2 التمويــل هــذه منوهــا الكبيــر بنســبة
٪17.4 كمــا منــت املطلوبــات للمؤسســات املاليــة األجنبية بنســبة
 علــى الرغــم مــن زيــادة أقــل فــي حصتهــا مــن،2016 فــي عــام
.إجمالــي املطلوبــات

١

التوزيع القطاعي لالئتمان والودائع
 مقارنــة٪12  منــا االئتمــان بنســبة،2016 كمــا فــي نهايــة ديســمبر
 وقــد ســاهم الطلــب علــى االئتمــان. فــي العــام الســابق٪15 مــع
 ممــا عــزز حتقيــق منــو إجمالــي،مــن القطــاع العــام بحصــة كبيــرة
 علــى الرغــم مــن تراجــع منــو ائتمــان القطــاع اخلاص،مــن رقمــن
 بعــد تســجيل منــو قــوي خــال العامــن الســابقني٪6.5 إلــى
 كمــا ارتفــع االئتمــان عبــر احلــدود بشــكل كبيــر.)6-2 (شــكل
 وبالنظــر إلــى النمــو الكبيــر فــي.)٪8.5( 2016 بنهايــة ديســمبر
 ارتفعــت حصتــه مــن إجمالــي القــروض،ائتمــان القطــاع العــام
.)7-2 بنســبة ثــاث نقــاط مئويــة (شــكل
 ت�شمل ر�أ�س املال الإ�ضايف بال�شريحة الأوىل. 1
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Credit provided in foreign currency experienced
Chart
2-9:growth
Depositduring
Structurean over
16%
the end
year,December
while credit
provided in local
currency
was
lower
at
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the major sectors, public sector demand for foreign
currency credit was quite significant (50.3%), while
private sector demand
declined. Demand for foreign
2015, 55%
currency credit from public
sector increased
2016,from
25% the
2014, 54%
2016,
49%
beginning of last year and continued largely in almost
all the months of 2016 (Chart 2-10). At the same time,
2015, 13%
the pickup in demand for foreign currency
credit from
2014, 8%
private sector remained subdued throughout 2016.
As regards credit in local currency, demand for credit
2014, 38%
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an uptick (Chart 2-11).
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 خــال٪16 وشــهد االئتمــان بالعمــات األجنبيــة منــواً بأكثــر مــن
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 كان الطلــب مــن القطــاع، ومــن بــن القطاعــات الرئيســية.٪10
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 وبالنســبة للقطــاع.)11-2 مــن القطــاع العــام ارتفاعــاً (شــكل
 فــي،ً منــواً كبيــرا2016  ســجل النصــف األول مــن عــام،اخلــاص
حــن أنــه فــي النصــف الثانــي لــم يتمكــن مــن احلفــاظ علــى زخــم
.منــو الطلــب
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As observed earlier, growth in deposit was contributed
mostly by cross border deposit, the majority of which was
in foreign currency. Accordingly, foreign currency deposit
from cross-border sources grew by well over 100%, on top
of 90% plus growth observed in 2015. Foreign currency
deposit from the public sector continued its deceleration
while that from the private sector marginally increased (Chart
2-12). Deposits in domestic currency registered a growth of
11.8% supported by public sector deposit and cross-border
deposits. Private sector deposits in domestic currency largely
remind remained subdued in 2016 (Chart 2-13).
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In terms of sectoral break-up of credit, the credit
growth was primarily from the Government, while
credit demand from public sector institutions dropped.
Among the private sector, all the subsectors except
services sector posted sluggish demand, with the
highest demand growth being recorded by general
trade sector. Services sector improved their demand
for credit over the previous year (Table 2-3).
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Credit demand from Contractors, Real Estate and
Consumption sectors, which used to be the drivers of
private sector credit contracted significantly during the
year. Accordingly, their share in total private sector credit
also waned. The decline in credit to real estate sector
begun after the first quarter in 2016 (Chart 2-14). The steep
decline continued until July and thereafter it appears to
have stabilized. In case of consumption credit, the demand
dropped mostly in the first half of the year and thereafter it
showed some pickup, albeit marginally (Chart 2-15).

وأمــا الطلــب علــى االئتمــان مــن قطاعــات املقاولــن والعقــارات
، والــذي كان محــركاً الئتمــان القطــاع اخلــاص،واالســتهالك
، وتبعــاً لذلــك.فقــد تقلــص بشــكل ملحــوظ خــال العــام
.تراجعــت حصصهــا فــي إجمالــي ائتمــان القطــاع اخلــاص
بــدأ االنخفــاض فــي االئتمــان للقطــاع العقــاري بعــد الربــع
 واســتمر االنخفــاض.)14-2  (شــكل2016 األول مــن عــام
 وفــي. وبعــد ذلــك بــدا أنــه قــد اســتقر،احلــاد حتــى يوليــو
 انخفــض الطلــب غالبــاً فــي،حالــة االئتمــان االســتهالكي
، وبعــد ذلــك أظهــر بعــض االرتفــاع،النصــف األول مــن العــام
.)15-2 ولــو بشــكل هامشــي (شــكل

Chart 2-14: Developments in Real Estate Credit

Chart 2-15: Developments in Consumption Credit
Chart 2-15: Developments in Consumption Credit
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As the credit deposit gap widened, liquidity,
both asset
5
side as well as liability side remained at2 moderate levels
during the year (Chart 2-16). Primary-1 liquidity2 in the
banking sector as at end of December 2016 stood at QR
11.7 billion marginally higher than the December
2015
YoY Growth
3
position. Ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to
Total Assets improved in the second half of the year, but
further declined towards the end of the year.
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وفــي جانــب املطلوبــات  ،وبســبب ضعــف منــو الودائــع احملليــة،
زادت البنــوك مــن اللجــوء إلــى مصــادر خارجيــة لألمــوال مبــا في
ذلــك ودائــع غيــر املقيمــن ،وأوراق الديــن ،وأرصــدة للمؤسســات
املاليــة األجنبيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت البنــوك أيضــا
بتعبئــة أمــوال مــن خــال رأس املــال اإلضافــي بالشــريحة األولــى
لتحســن هيــكل متويلهــا .وهكــذا ،فإنــه فــي جانــب املطلوبــات ،
ســاعد مزيــج مــن األمــوال طويلــة األجــل وقصيــرة األجــل القطــاع
املصرفــي علــى موازنــة الفجــوة بــن الودائــع واالئتمــان.

On the liability side, owing to the lackluster growth in
domestic deposit, banks have increased their recourse
to external sources of funds including non-resident
deposits, debt securities and funds from foreign financial
institutions. In addition, banks have also sourced funds
through additional Tier 1 capital to improve their funding
structure. Thus, on the liability side, a mix of long-term and
short-term funds aided the sector to counterbalance the
credit deposit gap.

 ٢.١.٢التطورات في البنود خارج امليزانية العمومية

2.1.2 Developments in Off-Balance Sheet Exposure

منــت األنشــطة خــارج امليزانيــة بنســبة  ٪15.3بدعــم مــن النمــو
الكبيــر فــي عقــود املشــتقات .وكنســبة مــن إجمالــي املوجــودات
البنكيــة ،بلغــت أنشــطة البنــود خــارج امليزانيــة مــا يقــارب ،٪50
أي أعلــى بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة عــن العــام الســابق .إن
االلتزامــات العرضيــة ،وغالبيتهــا خطابــات ضمــان ،قــد حتســنت
بشــكل كبيــر (جــدول  .)4-2ومــن بــن مجموعــات البنــوك ،زادت
البنــوك التقليديــة الوطنيــة من أنشــطتها ،بينما قامــت املجموعتان
اآلخرتــان (املصــارف اإلســامية والبنــوك األجنبيــة) بتخفيــض
هــذه األنشــطة .ومــع ذلــك ،وباعتبارهــا حصــة مــن إجمالــي
املوجــودات ،اســتمرت مجموعــة البنــوك األجنبيــة فــي االحتفــاظ
بحصــة أكبــر مــن أنشــطة البنــود خــارج امليزانيــة .وضمــن هــذه
األنشــطة ،انخفضــت أعمــال إدارة املوجــودات للغيــر بشــكل كبيــر.
وبحلــول نهايــة عــام  ،2016كانــت مجموعــة البنــوك التقليديــة
الوطنيــة هــي الوحيــدة التــي شــاركت فــي إدارة املوجــودات كجــزء
مــن أنشــطتها املصرفيــة.

During 2016, OBS activities grew by 15.3% supported by
substantial growth in derivative contracts. As a share to the
total banking asset, OBS activities stood at close to 50%,
around 1 percentage point higher than in the previous
year. Contingent liabilities, majority of which are Letter of
Guarantee, improved substantially (Table 2-4). Among the
bank groups, national conventional banks have increased
their OBS activities while the other two groups, Islamic
banks and foreign banks reduced these activities. However,
as a share to total asset, foreign bank group continue to hold
a larger share of OBS activities. Within OBS activities, asset
management business declined considerably. By end 2016,
only national conventional bank group was involved in asset
management business as part of their banking activities.

جدول  :4-2منو الأن�شطة خارج امليزانية العمومية ح�سب
جمموعات البنوك

Table 2-4: Bank Group wise Growth in Off Balance
Sheet Activities

NCB

NCB

All
IB
 FBالتقليدية
 FBالتقليدية
األجنبية الوطنية اإلسالمية اجلميع األجنبية الوطنية اإلسالمية اجلميع
)Share to Total Assets (%

IB

All

)Growth (%

النمو %

احلصة من إجمالي املوجودات %
االلتزامات العرضية

103.3

15.6

15.5

18.4

-3.7

31.4

-3.2

15.0

التعهدات

36.1

9.3

7.2

9.6

-2.2

9.8

-17.7

1.8

Commitments

موجودات حتت اإلدارة

0.0

1.5

0.0

1.1

-

-8.2

-100.0

-8.6

Assets under Management

عقود املشتقات

23.6

23.9

9.0

20.1

-44.3

43.8

-17.5

25.5

Derivative Contracts

إجمالي البنود خارج
امليزانية

163.0

50.4

31.7

49.2

-12.7

30.3

-11.2

15.3

Total Off- Balance Sheet
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 ٣.١.٢االنكشاف عبر احلدود

2.1.3 Cross Border Exposure

ازدادت موجــودات القطــاع املصرفــي عبــر احلــدود بنســبة كبيــرة
بلغــت  ٪23.2فــي عــام  ،2016مبســاهمة أساســية مــن املوجــودات
احملتفــظ بهــا لــدى املؤسســات املاليــة األجنبيــة (جــدول .)5-2
وقــد لوحــظ حــدوث منــواً كبيــراً فــي املوجــودات االســتثمارية فــي
اخلــارج ،وغالبيتهــا فــي اســتثمارات األســهم فــي الشــركات التابعــة
والزميلــة .وقــد منــت املطلوبــات عبــر احلــدود جنبـاً إلــى جنــب مــع
املوجــودات منــواً كبيــراً .والواقــع أن وتيــرة النمــو فــي املطلوبــات
عبــر احلــدود كانــت أضعــاف منــو مثيلتهــا مــن املوجــودات .وكمــا
ذكــر ســابقاً ،ســاهم النمــو الكبيــر فــي الودائــع عبــر احلــدود فــي
هــذا النمــو .وســجلت املطلوبــات فــي جانــب االقتــراض اخلارجــي
طويــل األجــل أيضــا منــواً كبيــراً .ورغــم أن املطلوبــات للمؤسســات
املاليــة األجنبيــة قــد منــت بشــكل كبيــر ،إال أن حصتهــا في إجمالي
موجــودات القطــاع املصرفــي قــد ظلــت عنــد مســتويات مريحــة.

Cross border asset of the banking sector grew substantially by
23.2% in 2016 contributed mainly by assets maintained with
foreign financial institutions (Table 2-5). Considerable growth was
observed in investment assets abroad, the majority of which are
in the nature of equity investments in subsidiaries and associates.
Along with asset, cross border liabilities also posted a significant
growth. In fact, the pace of growth in cross border liabilities was
almost doubles that of assets. As noted earlier, substantial growth
in cross border deposits contributed to this growth. Liabilities on
account of other long term external borrowing also registered
considerable growth. Even though liabilities to foreign financial
institution grew considerably, its share to total banking sector
asset remained at comfortable levels.

وغنــي عــن الذكــر أن النمــو املرتفــع فــي الودائــع عبــر احلــدود
يحتــاج إلــى مراقبــة دقيقــة .ومــع ذلــك ،وبالنظــر إلــى ارتفــاع
صافــي نســبة التمويــل املســتقر ونســبة تغطيــة الســيولة للقطــاع
املصرفــي ،فإنــه مــن املتوقــع أن تكــون مخاطــر الســيولة مــن
التمويــل عبــر احلــدود محــدودة فــي املــدى القريــب واملتوســط.
ويظهــر التوزيــع اجلغرافــي للموجــودات عبــر احلــدود ،أن أكثــر
مــن نصــف إجمالــي املوجــودات املــدرة للدخــل كانــت مــع دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي وأوروبــا ،إضافــة إلــى مبلــغ كبيــر مــن
هــذه املوجــودات متاحــة فــي بلــدان أخــرى فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا (شــكل .)17-2

Needless to say, high growth in cross border deposits
needs to be cautiously monitored. However, given the
high Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity
Coverage Ratio (LCR) of the banking sector, liquidity
risk from the cross border funding is expected to be
limited in the near to medium term. Geographical
distribution of cross border assets shows, more than
half of the total earning assets are with GCC countries
and Europe. Significant amount of such asset are with
‘other MENA’ countries also (Chart 2-17).

جدول  :5-2توزيع املوجودات عرب احلدود

Table 2-5: Distribution of Cross-Border Assets

)2016 Growth (Y-o-Y

معدل النمو السنوي في 2016

Dec-16

Dec-15

Dec-14

Share to Total Banking Sector Asset

احلصة إلجمالي موجودات القطاع املصرفي
إجمالي املوجودات عبر احلدود

23.2

21.5

19.8

19.3

إجمالي االئتمان عبر احلدود

8.5

7.6

7.9

6.3

Cross-Border Credit

املوجودات مع املؤسسات املالية

78.9

6.5

4.1

5.5

Assets with FFIs

االستثمارات عبر احلدود

14.9

4.6

4.6

4.9

Cross-Border Investments

إجمالي املطلوبات عبر احلدود

44.1

35.4

27.9

22.6

الودائع عبر احلدود

111.5

14.5

7.8

4.8

Cross-Border Deposit

املطلوبات للمؤسسات املالية

17.5

9.6

9.3

7.4

Liabilities to FFIs

قروض أخرى خارجية

38.6

4.2

3.4

4.2

Other External Borrowings
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All geographical regions except ‘others’ registered
significant growth in asset, whereas the highest
growth recorded for asset with ‘other MENA’ region.
Growth in assets with FFI and investment asset
contributed to this higher growth. Credit to ‘other
MENA’ region recorded substantial growth though
from a lower base, while in other regions it was not
so significant. Continued growth of assets with FFIs
in Europe and GCC region further increased the
concentration of these assets. During the current
period, the share of ‘Other MENA’ region also
increased considerably for this asset class.

"وســجلت جميــع املناطــق اجلغرافيــة باســتثناء املناطــق "األخــرى
 فــي حــن ســجلت منطقــة الشــرق،منــواً كبيــراً فــي املوجــودات
.األوســط وشــمال أفريقيــا األخــرى أعلــى نســبة منــو للموجــودات
وقــد ســاهم النمــو فــي املوجــودات لــدى مؤسســات التمويــل املاليــة
 وســجل.واملوجــودات االســتثمارية فــي حــدوث هــذا النمــو املرتفــع
االئتمــان إلــى الــدول املصنفــة أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط
،وشــمال أفريقيــا منــواً كبيــراً ولــو أنــه انطلــق مــن مســتوى متدنــي
 وأدى اســتمرار.فــي حــن لــم يكــن النمــو كبيــراً فــي مناطــق أخــرى
منــو املوجــودات مــع مؤسســات التمويــل فــي أوروبــا ودول مجلــس
 وخــال الفترة.التعــاون اخلليجــي إلــى زيــادة تركيــز هــذه املوجــودات
 ارتفعــت حصــة املنطقــة املصنفــة أخــرى فــي منطقــة،احلاليــة
.الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن املوجــودات بشــكل كبيــر

Among the funded liabilities, Europe and GCC
region covered more than two-thirds of the sources of
funds (Chart 2-18). Bank’s borrowing including funds
from financial institutions are sourced mostly from
European countries. Deposit from GCC countries

 تغطــي أوروبــا ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي،ومــن بــن املطلوبــات
 ويتــم احلصــول علــى.)18-2 أكثــر مــن ثلثــي مصــادر التمويــل (شــكل
التمويــل املصرفــي مبــا فــي ذلــك األمــوال مــن املؤسســات املاليــة فــي
 وتغطــي الودائــع مــن دول مجلــس التعــاون.الغالــب مــن الــدول األوروبيــة
 ويأتــي، مــن إجمالــي الودائــع عبــر احلــدود٪50 اخلليجــي أكثــر مــن

57

Financial Stability Review 2016

٢٠١٦ تقرير اال�ستقرار املايل

Qatar’s Banking Sector Developments

 منــت الودائــع، وخــال العــام."جــزء كبيــر منهــا مــن فئــة "دول أخــرى
املوجــودة فــي جميــع أنحــاء املنطقــة بشــكل كبيــر فــي حني ســجلت أعلى
 كمــا زادت الودائــع مــن بلــدان.نســبة منــو مــن منطقــة أمريــكا الشــمالية
.2015 غيــر محــددة أكثــر مــن خمــس مــرات مــن مســتواها فــي عــام

cover more than 50% of the total cross border
deposits, with a significant portion coming from
‘other countries’. During the year, deposit sourced
across the region grew considerably whereas the
highest growth recorded from North American
region. Deposit from unspecified countries also
grew more than 5 time from its 2015 position.

Chart 2-18: Cross Border Liabilities
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During the year, banking sector’s liability to financial
institutions from Europe including UK increased by
more than 50%, thereby their contribution exceeded
over GCC financial institutions. Thus, among funds
sourced from foreign financial institutions, almost
half of the funds are sourced from European financial
institution. Higher concentration of such funds from a
particular region can increase liquidity risk, in case those
institutions change their investment strategy based on
evolving economic and financial environment.
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 ارتفعــت مطلوبــات القطــاع املصرفــي للمؤسســات،وخــال العــام
،٪50 املاليــة فــي أوروبــا مبــا فــي ذلــك اململكــة املتحــدة بأكثــر مــن
، وهكــذا.وبالتالــي جتــاوزت حصــة املؤسســات املاليــة اخلليجيــة
جنــد أن مــن بــن األمــوال التــي مصدرهــا املؤسســات املاليــة
 يتــم احلصــول علــى مــا يقــرب نصــف األمــوال مــن،األجنبيــة
 وميکــن أن يــؤدي الترکيــز األعلــى.املؤسســات املاليــة األوروبيــة
لهــذه األمــوال مــن منطقــة معينــة إلــى زيــادة مخاطــر الســيولة فــي
حالــة تغييــر تلــك املؤسســات الســتراتيجيتها االســتثمارية املبنيــة
.علــى أســاس بيئــة اقتصاديــة وماليــة متطــورة
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 ٤.١.٢الدخل واملصروفات والربحية

2.1.4 Income, Expense and Profitability

ســجل إجمالــي دخــل القطــاع املصرفــي منــواً معتــدالً .ومــع ذلــك،
فقــد جتــاوز النمــو فــي إجمالــي املصروفــات النمــو فــي إجمالــي
الدخــل ممــا أدى إلــى انخفــاض صافــي الدخــل وبالتالــي انخفــاض
ربحيــة القطــاع (جــدول  .)6-2وعلــى الرغــم مــن منــو إيــرادات
الفوائــد (العائــد) بوتيــرة مريحــة ،فــإن مســاهمة مصــادر الدخــل
األخــرى قــد انخفضــت .ونتيجــة لذلــك ،فإنــه باســتثناء إيــرادات
الفوائــد (العائــد) وإيــرادات النقــد األجنبــي ،ســجلت تدفقــات
اإليــرادات األخــرى منــواً ســلبياً .ومــن ناحيــة أخــرى ،ارتفعــت
مصروفــات الفوائــد (العائــد) بأكثــر مــن النصــف .وعلــى الرغــم
مــن انخفــاض القــروض غيــر املنتظمــة ،فقــد ارتفعــت مخصصاتهــا
بنســبة .٪21

Total income of the banking sector registered moderate
growth. However, growth in total expenses exceeded
the growth in total income resulting in a decline of net
income and accordingly the profitability of the sector
(Table 2-6). Even though the interest income grew by
a comfortable pace, the contribution from the other
sources of income declined. As a result, except interest
income and forex income, other income streams
reported negative growth. On the other hand, interest
expenses increased by more than a half. Even though
non-performing loans declined, provision kept aside by
the sector increased by around 21%.

ويشــير ارتفــاع حصــة الدخــل مــن مصــادر الفائــدة (العائــد) إلــى
تنــوع أقــل فــي تدفــق الدخــل .ومــن بــن مجموعــات البنــوك ،تتمتــع
البنــوك اإلســامية بتركيــز أعلــى تليهــا البنــوك التقليديــة الوطنيــة.
وتتمتــع البنــوك األجنبيــة بتنويــع عــادل فــي الدخــل (شــكل 19-2أ).
وعليــه ،فــإن مؤشــر تنويــع الدخــل أعلــى لــدى البنــوك األجنبيــة
( )0.498عنــه لــدى البنــوك اإلســامية ( )0.360ولــدى البنــوك
التقليديــة الوطنيــة ( .)0.389وانخفــض املؤشــر العــام بشــكل
طفيــف مــن  0.396إلــى  0.392خــال عــام التقريــر مقارنــة
بالعــام املاضــي.

Higher share of income from interest sources indicate
lower diversification of income flow. Among the bank
group, Islamic banks have higher concentration followed
by national conventional banks. Foreign banks have a
fair diversification of income (Chart 2-19A). Accordingly,
the index of income diversification is higher for foreign
banks (0.498) over Islamic banks (0.360) and national
conventional banks (0.389). The overall index marginally
reduced from 0.396 to 0.392 during the current year
over last year.

جدول  :6-2تطور الدخل وامل�صروفات

Table 2-6: Developments in Income and Expense

)(2016/2015

البند

2016

)Growth (%

2015
Item

)Share (%

إجمالي الدخل

12.2

100

100

Total Income

دخل الفوائد (العائد)

16.1

82.3

79.5

Interest Income

دخل االستثمار

-18.5

2.5

3.4

Investment Income

دخل الصرف األجنبي

21.6

3.0

2.8

Forex Income

عموالت مقبوضة

-3.6

10.2

11.9

أخرى

-6.3

2.0

2.4

Others

إجمالي املصروفات

28.7

100

100

Total Expense

مصروفات الفوائد (العائد)

55.0

58.5

48.6

Interest Expense

مصروفات إدارية وعمومية

0.2

26.9

34.6

General & Administrative Expense

مخصصات القروض

20.8

8.2

8.7

Provisions for Loans

عموالت مدفوعة

5.8

2.9

3.6

Commission Paid

أخرى

-2.6

3.4

4.5

Others

صافي الدخل

-4.5

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦

Commission Received

Net Income
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يقــرب مــن
وقــد شــكلت مصروفــات الفوائــد (العائــد) مــا
30
20
ثالثــة أخمــاس النفقــات ،فــي حــن متثــل املصروفــات اإلداريــة
10
واملخصصــات اجلــزء األكبــر مــن املصروفــات غيــر 0املتعلقــة
بالفوائــد (العائــد) .ويختلــف هيــكل النفقــات عبــر مجموعــات
البنــوك .وتنفــق البنــوك اإلســامية فــي الغالــب علــى العوائــد
املدفوعــة ملصــادر األمــوال ،فــي حــن أن املصروفــات الرئيســية
Forex
Others
19-2Interestب).
Investmentـة (شــكل
التكاليــف اإلداريـ
Commission/feesـي
األجنبيــة تتمثــل فـ
للبنــوك

Among expenses, interest expense accounted for nearly
three-fifths, whereas administrative and provisioning
expenses accounts for the major part of non-interest
expense. The structure of expense differs across the
bank groups. Islamic banks spend mostly on profit paid
to sources of fund, while foreign banks major expenses
are on administrative cost (Chart 2-19B).
Chart 2-19A: Distribution of Income

Chart 2-19B: Distribution of Eexpense

شكل  19-2أ:التوزيع النسبي للدخل على مجموعات البنوك

Distribution
of Expenses
Chartمجموعات البنوك
2-19B:على
للنفقات
النسبي
شكل 19-2ب :التوزيع

Chart 2-19A: Distribution of Income

شكل 19-2ب :التوزيع النسبي للنفقات على مجموعات البنوك :الفوائد مخصصات القروض -إدارية وعمومية -عموالت -أخرى

شكل  19-2أ:التوزيع النسبي للدخل على مجموعات البنوك :الفوائد االستثمارات
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Chart 2-19B: Distribution of Expenses

Percent t

إدارية in
القروضnet-
income
the return
 Declineأخرى
وعمومية -عموالت-
reducedمخصصات
مجموعات البنوك :الفوائد
 onللنفقات على
averageالنسبي
شكل 19-2ب :التوزيع
asset70 (RoAA) from 1.96% in 2015 to 1.67% in 2016. Net
interest
margin4 (NIM) to average assets also reduced
60
to 1.9% from 2.1% due to higher increase in interest
50
expense. Thus, the profitability of the banking sector
40
declined due mainly to an increase in average cost of
30
funds during the year.
20

2.2.10 Assessment of risk & Stress testing
Foreign

وفــرت هوامــش احلمايــة الرأســمالية القويــة للقطــاع املصرفــي
وقايــة كافيــة ضــد مواطــن الضعــف احملتملــة فــي بيئــة تتســم
بانخفــاض أســعار النفــط .وظــل منــو االئتمــان قويــاً ،فــي حــن
انخفضــت معــدالت التأخــر فــي الســداد .وقــد حتســنت التغطيــة
مــع توفــر مخصصــات كافيــة دون أي صدمــات كبيــرة فــي الربــح.
ولقــد مت حتييــد تأثيــر ضغــط الســيولة بســبب انخفــاض منــو
الودائــع احملليــة نتيجــ ًة الســتمرار اهتمــام املؤسســات املاليــة
األجنبيــة واملســتثمرين األجانــب اآلخريــن بالقطــاع املالــي احمللــي.
وعلــى الرغــم مــن زيــادة املطلوبــات اخلارجيــة للقطــاع املصرفــي،
فقــد حتســنت آجــال هــذه املطلوبــات .وأدى اإلطــار الرقابــي القــوي
املقتــرن بــأداء قــوي لالقتصــاد الكلــي إلــى حتفيــز القطــاع املصرفي
علــى اســتباق أوجــه الضعــف .وقــد ارتفــع مؤشــر االســتقرار

Others

Commission/fees

Forex

Conventional

Interest expense
Provision for loans
Others

Foreign

0

Conventional

Foreign

10
Islamic

Conventional

20
10

20
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40
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وقــد أدى االنخفــاض فــي صافــي الدخــل إلــى تراجــع العائــد
علــى متوســط املوجــودات مــن  ٪1.9فــي عــام  2015إلــى ٪1.6
4
فــي عــام  .2016كمــا انخفــض صافــي هامــش الفائــدة (العائــد)
إلــى متوســط املوجــودات مــن  %2.1عــام  2015ليقتصــر علــى
 %1.9فــي عــام  2016بســبب ارتفــاع مصاريــف الفوائــد (العائــد).
وبالتالــي ،فــإن ربحيــة القطــاع املصرفــي انخفضــت بســبب ارتفــاع
متوســط تكلفــة األمــوال خــال الســنة.

 4مقا�سة ب�صايف دخل الفوائد م�ضروب يف  100ومق�سوم على متو�سط املوجودات

50

Islamic

General and adm. expense
Commission paid

Islamic

30

60

Percent t

40

70

0

Strong capital buffer provided the banking sector
sufficient cushion against probable vulnerabilities in an
environment of low oil prices. Credit growth remained
Interest expense
General and adm. expense
robust,
while
the delinquenciesCommission
lowered.
Provision
for loans
paidCoverage
Others with sufficient provisioning without any
improved
significant dent in profit. The effect of liquidity strain
due to lower domestic deposit growth is neutralized by
continued interest by the foreign financial institutions
and other foreign investors in the domestic financial
sector. Even though banking sector’s external liability
increased, the duration of these liabilities have

Measured as Net Interest Income*100/Average Asset

4
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improved. Strengthened regularity framework coupled
with strong macroeconomic performance abetted the
banking sector to preempt the vulnerabilities. Banking
Stability Index ( BSI)5, increased marginally during
the year indicati ng slightly higher risk profile for the
banking sector (C hart 2-20).The index was ranging
below 2015 average in almost all the months in 2016,
increased towards the end of the year.

 ممــا يشــير إلــى ارتفــاع، بشــكل طفيــف خــال العــام5املصرفــي
 وتــراوح.)20-2 طفيــف فــي مخاطــر القطــاع املصرفــي (شــكل
 وارتفــع،2016  فــي جميــع األشــهر تقريبــا عــام2015دون متوســط
.بنهايــة الســنة

Chart 2-20: Monthly Banking Stability Index -2014-16
Chart
Banking
Stability
Index
2216-2-20:
2214 Monthly
لالستقرار المصرفي
الشهري
المؤشر
:22--2014-16
2 شكل

BSI

2016-2014  املؤشر الشهري لالستقرار املصرفي:20-2 شكل
77.5
73.0
68.5
64.0
59.5
55.0
50.5
46.0
41.5
37.0
32.5
28.0
23.5
19.0
14.5
10.0

Jan-14

Jun-14

Monthly BSI

Nov-14

Apr-15

Average BSI -2014

Sep-15

Feb-16

Average BSI -2015

Jul-16

Dec-16

Average BSI -2016

ويظهــر حتليــل مفصــل للمؤشــرات الفرعيــة تزايــد مخاطــر
A detailed analysis of the sub-indices shows risk from
 مقارنــة2016 الســيولة والربحيــة وعــدم الكفــاءة فــي عــام
liquidity, profitability and inefficiency Chart
increased
in
2016
2-21: Banking Stability Map
 وقــد أدى انخفــاض. )21-2 بالســنتني املاضيتــن (شــكل
as compared to last two years (Chart 2-21). The decline
االستقرار المصرفي
-2 (العائـ
األربــاح والزيــادة فــي مصروفــات غيــر الفوائــد شكل
ــى:إل21)ـد
in profit and increase in non-interest expenses
have خارطة
 فــي حــن أدى اســتمرار،زيــادة مؤشــر الربحيــة وعــدم الکفــاءة
led to increase in profitability and inefficiency index,
Fragility
انخفــاض مســتوى الســيولة بســبب انخفــاض أســعار النفــط إلــى
while continued subdued levels of liquidity
due index
to
100
 فــإن القطــاع املصرفــي، ومــع ذلــك.زيــادة فــي مؤشــر الســيولة
lower oil prices might have led to increase in liquidity
ســليم وصحــي وهــو مــا يظهــر فــي انخفــاض مســتويات مؤشــر
80 and
index. Nevertheless, banking sector is sound
 وبالنظــر إلــى هوامــش احلمايــة.الســامة ومؤشــر الهشاشــة
healthy underlined by the very low levels of soundness
60
،الرأســمالية القويــة للقطــاع املصرفــي وانخفــاض هشاشــته
index and fragility index. Given the banking sector’s
متكنــت املصــارف مــن تعبئــة أمــوال مســتقرة عاليــة اجلــودة
strong capital buffer
and low fragility, banks were
40 able
Profitbaility
Inefficiency
index
.املتزايــدة
لدعــم متطلبــات االئتمــان
to mobilize high index
quality stable funds to support the
20
increasing credit requirements.
0

 م�ؤ�شر املخاطر مبني على خم�سة عوامل خطر يف القطاع امل�صريف مبا يف ذلك ال�سالمة واله�شا�شة وال�سيولة5
 (تقرير اال�ستقرار املايل2009  حيث ميكن الإ�شارة �إيل تقرير اال�ستقرار املايل لعام.والربحية وعدم الكفاءة
الأول) للح�صول على منهجية مف�صلة ملعنى م�ؤ�شر اال�ستقرار امل�صريف

The risk index constructed based on five risk factors in the banking sector including soundness,
fragility, liquidity, profitability and inefficiency. For a detailed methodology on the construction
of BSI reference is made to FSR-2009 (First financail Stability Report)

5
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Chart 2-21: Banking Stability Map

Chart 2-21: Banking Stability Map
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وتوفــر مؤشــرات االســتقرار املالــي مزيــداً مــن املدخــات
للتغيــرات فــي مخاطــر القطــاع املصرفــي (اجلــدول  .)7-2ومــع
تطبيــق معاييــر بــازل  3لكفايــة رأس املــال فــي عــام ،2014
شــهدت نســبة كفايــة رأس املــال فــي القطــاع املصرفــي تراجعـاً
طفيفــاً فــي عــام  .2015وقــد حتســن ذلــك بشــكل أكبــر فــي
عــام  2016بســبب اخلطــوات الكافيــة التــي اتخذهــا القطــاع
فــي تعزيــز رأس املــال ،بإصــدار أدوات رأس مــال إضافــي مــن
الشــريحة األولــى .وعلــى الرغــم مــن اعتــدال معــدالت املــاءة
والرافعــة املاليــة ،إال إنهــا وصلــت إلــى مســتوى مريــح يعكــس
ســامة هــذا القطــاع .وانخفضــت نســبة االئتمــان غيــر املنتظــم
إلــى إجمالــي االئتمــان وبالتالــي انخفــض تأثيرهــا علــى رأس
املــال عنــد قيــاس نســبة صافــي االئتمــان غيــر املنتظــم إلــى
رأس املــال .ومــن ثــم ،حتســنت الصحــة العامــة للقطــاع خــال
عــام  .2016كمــا ســاعد ارتفــاع منــو ائتمــان القطــاع العــام
والــذي يتميــز مبعــدل ضئيــل مــن التعثــر علــى حتســن نوعيــة
موجــودات القطــاع املصرفــي مــن االئتمــان.

Financial stability indicators (FSIs) provide further input
to the changes in risk profile of the banking sector
(Table 2-7). With the implementation of Basel III capital
adequacy norms in 2014, the capital adequacy ratio
of the banking sector slightly moderated in 2015. It
improved further in 2016 owing to adequate steps taken
by the sector in enhancing capital by issuing additional
Tier 1 capital. Although solvency and leverage ratios
moderated, they stood at comfortable level highlighting
the soundness in the sector. Non-performing loan
(NPLs) to gross loans lowered and its impact on capital
measured through net NPL to capital ratio also reduced.
Thus, the overall health of the sector improved during
2016. Higher loan growth to public sector where the
delinquency rate is negligible also helped the banking
sector to improve the quality of its loan asset.

انخفضــت مؤشــرات الربحيــة التــي تقــاس مــن خــال العائــد على
املوجــودات والعائــد علــى حقــوق امللكيــة .وكمــا لوحــظ ســابقاً،
أدى ارتفــاع مصروفــات الفائــدة (العائــد) إلــى جانــب ضعــف منــو
إيراداتهــا فــي نهايــة املطــاف إلــى انخفــاض نســب الربحيــة .وال
يــزال صافــي الدخــل مــن الفوائــد (العائــد) هــو املصــدر الرئيســي
للدخــل كمــا هــو مبــن بارتفــاع نســبة هامــش الفائــدة (العائــد)
إلــى إجمالــي الدخــل .ويشــير اعتــدال نســبة التكلفــة إلــى
الدخــل إلــى حتســينات فــي كفــاءة القطــاع املصرفــي .وارتفعــت
نســب الســيولة فــي عــام  2016مــن مســتواها فــي عــام 2015
الــذي يظهــر حتســناً فــي ســيولة امليزانيــة .وحاملــا يتــم تطبيــق
معاييــر بــازل  3للســيولة مبســتوياتها الكاملــة ،فإنــه مــن املتوقــع
أن تتحســن ســيولة القطــاع املصرفــي فــي املســتقبل .وعــاوة
علــى ذلــك ،فــإن التحســينات فــي أســعار النفــط كمــا لوحــظ

Profitability indicators, as measured through ROAA and
ROE exhibited decline. As noted earlier, higher interest
expense coupled with not so impressive growth in interest
income eventually resulted in the lower profitability
ratios. Net income from interest continues to remain
the major source of income as indicated by higher ratio
of Interest margin to gross income. Cost-income ratio
moderated indicating improvements in efficiency of the
banking sector. Liquidity ratios edged up in 2016 from its
2015 position showing improvements in balance sheet
liquidity. Once the Basel III liquidity standards are fully
implemented, the banking sector liquidity is expected to
improve, going forward. Further, improvements in the

 62تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦

Financial Stability Review 2016

Qatar’s Banking Sector Developments

فــي األشــهر األخيــرة ،ووجــود بيئــة اقتصاديــة مواتيــة أكثــر،
مــن شــأنها أن توفــر املــوارد الالزمــة لتحســن تعبئــة الودائــع.
وباملضــي قدمــا ،جنــد أنــه مــن املتوقــع أن تقــدم العوامــل املذكــورة
دفعــة أكبــر للبنيــة التحتيــة للســيولة فــي القطــاع.

oil prices as observed in the recent months and a more
conducive economic environment will provide necessary
fillip to improve deposits mobilization. Going forward,
the above factors are expected to provide further boost
to the liquidity infrastructure of the sector.

جدول  :7-2امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية لال�ستقرار املايل

Table 2-7:Financial Stability Core Indicators

املؤشرات األساسية لالستقرار املالي

2016

2015

2014

نسبة كفاية رأس املال

15.76

14.99

15.98

رأس املال األساسي بالشريحة األولى إلى
املوجودات املرجحة باملخاطر

15.57

14.73

15.64

فئة األسهم العادية بالشريحة األولى  /املوجودات
املرجحة باملخاطر

12.48

    13.62

14.98

رأس املال إلى املوجودات

10.69

11.27

11.96

صافي االئتمان غير املنتظم إلى رأس املال

1.67

1.87

2.02

Net NPL to Capital

نسبة صافي االئتمان غير املنتظم

1.33

1.55

1.74

NPL Ratio

مخصصات االئتمان غير املنتظم إلى االئتمان
غير املنتظم

79.88

79.83

78.53

العائد على متوسط املوجودات

1.67

1.96

2.08

العائد على حقوق امللكية

14.49

16.15

16.54

RoE

هامش الفائدة (العائد) إلى إجمالي الدخل

75.13

74.61

72.39

Interest Margin to Gross Income

28.78

28.00

26.92

املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات

29.57

28.49

30.75

املوجودات السائلة إلى املطلوبات قصيرة األجل

54.69

47.11

50.89

املصروفات لغير الفوائد (العائد) إلى إجمالي
الدخل

FS- Core Indicator
*Capital Adequacy Ratio
*Regulatory Tier 1 Capital to RWA

*Common Equity Tier 1/Risk Weighted
Assets
Capital to Assets

NPL-Provision to NPL

RoAA

Non- Interest Expense to Gross Income

Liquidity Assets to Total Assets
Liquid Assets to Short term Liabilities
البنوك الوطنية

وتــؤدي تصــورات القطــاع املصرفــي بشــأن مواطــن الضعــف
احملتملــة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى القطــاع املالــي إلــى وضــع
سياســات لالســتقرار املالــي .ولتحقيــق هــذا الغــرض ،أُجــري مســح
اســتقصائي للمخاطــر بــن البنــوك العاملــة محليـاً 6حتــت إشــراف
مصــرف قطــر املركــزي يجمــع توقعــات القطاعــات املصرفيــة
وإدراكهــا لعوامــل اخلطــر فــي العــام املاضــي ( ،)2016والســنة
احلاليــة ( ،)2017والعــام املقبــل ( .)2018واســتناداً إلــى الــردود
املســتلمة كانــت النتائــج الرئيســية للمســح كمــا يلــي (إطــار .)1-2

 6ت�شمل بنك قطر للتنمية
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For National Banks

The banking sector’s perceptions regarding the potential
vulnerabilities that can affect the financial sector provide
leads to financial stability policy formulation. For the
purpose, a Risk Perception Survey (RPS) was conducted
among the domestically operating banks6 under the
jurisdiction of QCB. Based on the received responses, the
analysis collates the banking sectors’ expectations and
perception about the risk factors in the last year (2016),
current year (2017) and the year ahead (2018). The major
findings of the survey are depicted below (Box 2-1).
Including Qatar Development Bank

6
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إطار  :1-2مسح إدراك املخاطر 2017 -

Box 2-1: Risk Perception Survey- 2017

أشــارت جميــع البنــوك تقريبــا إلــى أن الثقــة فــي االســتقرار
املالــي للقطــاع املصرفــي إمــا زادت أو أنهــا ظلــت علــى حالهــا.
وقــد رأى نحــو  ٪70مــن البنــوك املشــاركة أن املخاطــر النظاميــة
فــي القطــاع املصرفــي ســتنخفض أو تظــل كمــا هــي فــي الســنة
احلاليــة والعــام املقبــل .وتبــن أن الغالبيــة العظمــى مــن البنــوك
املشــاركة فــي االســتقصاء تــرى أن مخاطــر االئتمــان والســوق إمــا
أن تنخفــض أو ســتبقى عنــد نفــس املســتوى خــال عامــي 2017
و .2018وبشــأن مخاطــر الســيولة توزعــت اآلراء بالتســاوي بــن
اإلدراك اإليجابــي واإلدراك الســلبي.

Almost all the banks expressed that, the confidence in the
financial stability of the banking sector either increased
or remained the same. Around 70% of the respondent
banks opined the systemic risk in the banking sector will
decrease or remain the same in current year and the year
ahead. The perception of the respondent banks on credit
and market risk also indicate a higher majority expect the
risk levels will either decrease or remain at the same level
during 2017 and 2018. On liquidity risk, the opinion is
equally distributed on positive and negative perception.

كمــا ســعى االســتقصاء إلــى أن تقــوم املصــارف بترتيــب عوامــل
املخاطــر العامليــة والكليــة االقتصاديــة الرئيســية التــي أثــرت علــى
النظــام املالــي القطــري وفقــا لرأيهــا .ويتــم تقــدمي النتائــج فــي
اخلريطــة احلراريــة التاليــة .وقــد قامــت غالبيــة البنــوك بتصنيــف
"انخفــاض أســعار النفــط" بــن أعلــى اثنــن مــن املخاطــر خــال
العــام املاضــي ،والســنة احلاليــة ،والعــام املقبــل .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن مــا يتــراوح مــا بــن  ٪60- 40مــن البنــوك صنفــت
"املخاطــر اجليوسياســية" ضمــن أهــم نوعــن للمخاطــر في الســنة
احلاليــة والعــام القــادم (  .)2018وقــد اعتبــرت غالبيــة املصــارف
املشــاركة أن جميــع أحــداث املخاطــر األخــرى أقــل أهميــة نســبياً.

The Survey also sought the banks to rank the key global
and macro-economic risks factors that have impacted
Qatar financial system according to their opinion. The
results are provided in the following heat map. Majority of
banks ranked ‘low oil prices’ among the top 2 higher risk
events during last year, current year and the year to come.
In addition, around 40-60% of banks ranked “Geopolitical
risk” among top 2 risk event in the current year and next year
(2018). Majority of the respondent banks has considered all
other risk events as comparatively lower significance.

2018

2017

2016

الفئة أ :املخاطر العاملية

Panel A: Global Risk

عدم االستقرار السياسي

Geopolitical Instability

القلق على انتعاش االقتصاد الصيني
عدم اليقني بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

Concerns on Chinese Economic Recovery
Uncertainty in Post Brexit Arrangements

انخفاض أسعار النفط

Lower Oil Prices

تشديد السياسة النقدية لبنك االحتياطي الفيدرالي
استمرار النمو البطيء في منطقة اليورو
الفئة ب :مخاطر االقتصاد الكلي

US FED Policy Tightening
Persistent Slow Growth in Euro Zone
Panel B: Macroeconomic Risk

التضخم املرتفع
تقلبات سوق األسهم احمللي
انخفاض في احلساب اجلاري اخلارجي

Higher Inflation
Volatility in Domestic Equity Market
Decline inEexternal Current A/c Balance

انخفاض في احلساب املالي

Decline in Fiscal Balance

منو منخفض لالقتصاد احمللي

Lower Domestic Growth

انخفاض أسعار العقارات

Lower Real Estate Prices

من امل�ستجيبني �صنف للمخاطر لأعلى % 2
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The survey also captured banks perception on the major
risk events from the given set of events pertaining to
credit, liquidity, market and operational risks. Even
though the respondent banks perception is not unique
as the perception on major risk (top 1 risk) varies across
the banks, 40-60% of respondents opined default from
real estate developers and contractors are considered as
major risk among the credit risk events for 2017 and 2018.

كمــا اشــتمل املســح علــى تصــورات البنــوك حــول أحــداث املخاطر
الرئيســية مــن مجموعــة معينــة مــن األحــداث املتعلقــة مبخاطــر
 وعلــى الرغــم.االئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية
مــن أن تصــور البنــوك املشــاركة ليــس فريــداً مــن نوعــه حيــث أن
النظــرة إلــى املخاطــر الرئيســية (املخاطــر األعلــى) تختلــف عبــر
 مــن املســتطلعني رأوا أن عجــز املطوريــن٪60-40  فــإن،البنــوك
العقاريــن واملقاولــن يعتبــر مخاطــر كبيــرة ضمــن حــاالت
.2018  و2017 مخاطــر االئتمــان لعامــي

Among liquidity risk, withdrawal by wholesale depositors
is considered as top 1 risk by 40-60% of the respondents.
Interest rate shock is considered as top 1 market risk
event by 20-40% of respondents. A majority of the
banks responded risk from cyber world will be the major
operational risk in the current and the year ahead.

 ميثــل الســحب مــن جانــب كبــار،ومــن بــن مخاطــر الســيولة
 وأعتبــر. مــن املشــاركني٪60-40 املودعــن أكبــر خطــر وبنســبة
. أن صدمــة معــدل الفائــدة هــي املخاطــر األعلــى%40-20
وعبــرت غالبيــة املصــارف أن مخاطــر اإلنترنــت ســتكون املخاطــر
.التشــغيلية الرئيســية فــي العــام احلالــي والعــام املقبــل

Credit Risk

مخاطر االئتمان

Default from Real Estate Developers/Contractors
Default from Households (Expatriates)
Default from Households (Nationals)
Default from Credit Given to Top Borrowers
Default from Credit Given Outside Qatar
Default on Credit Card Payments
Defaults from Credit to Infrastructure Sector

Liquidity Risk

2017

2018

تخلف املطورون العقاريون واملقاولون عن السداد
تخلف القطاع العائلي املقيمني عن السداد
تخلف القطاع العائلي القطريون عن السداد
تخلف كبار املقترضني عن السداد
تخلف املقترضني خارج قطر عن السداد
تخلف حملة بطاقات االئتمان عن السداد
تخلف قطاع البنية التحتية عن السداد
مخاطر السيولة

Deposit Withdrawal by Retail Depositors

سحب ودائع التجزئة لودائعهم

Deposit Withdrawal by W holesale Depositors

سحب كبار املودعني لودائعهم

Rollover Risk in Demand Deposits
Liquidity Dry-up in Domestic Inter-bank Market
Reduced Liquidity Inflows from Foreign Inter-bank Market
Deposit Withdrawal from Non-resident Depositors
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مخاطر عدم التجديد لودائع حتت الطلب
شح السيولة في سوق ما بني البنوك احمللية
انخفاض تدفقات السيولة بني البنوك الخ
سحب الودائع من غير املقيمني
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مخاطر السوق

Market Risk

صدمة في سوق األسهم احمللي

Domestic Equity Market Shock

(صدمات اسوق األسهم في دول أخرى) في منطقة
 والعالم/الشرق األوسط وشمال أفريقيا

Equity Market Shocks in Other Countries (MENA Countries/ Global)

صدمة أسعار الفائدة محليا

Domestic Interest Rate Shock

صدمة أسعار الفائدة في الدول املتقدمة

Interest Rate Shocks in Developed Countries

مخاطر أسعار الصرف
مخاطر التشغيل

Exchange Rate Risk
Operational Risk

مخاطر االحتيال

Risk due to Frauds

مخاطر عالم اإلنترنت

Risk from Cyber World

مخاطر ضعف أنظمة الرقابة الداخلية

Risk from Weaknesses in Internal Control Systems

مخاطر ناجمة عن قضايا احلوكمة

Risk due to Corporate Governance Issues
of respondents ranked the risk as top 1%

٪١ من املستجيبني صنف املخاطر كفئة

 حتليل جودة االئتمان واختبار الضغط١.٢.٢

2.2.1 Credit Quality Analysis and Stress Test

حتســنت نوعيــة االئتمــان فــي القطــاع املصرفــي فــي ظــل بيئــة
 وانخفــض االئتمــان غيــر املنتظــم.عمــل غيــر مالئمــة للقطــاع
%1.3  تقريب ـاً خــال العــام وبلغــت٪3 بالقيمــة املطلقــة بنســبة
 وانخفــض معــدل التعثــر فــي جميــع.مــن إجمالــي القــروض
 حيــث زاد،القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية باســتثناء األفــراد
 وقــد شــهد قطــاع عبــر احلــدود.)8-2 بشــكل طفيــف (جــدول
 فــي حــن كان تراجــع،انخفاضــاً أكبــر فــي القــروض املتعثــرة
 ومــع ارتفــاع معــدل تأخــر قطــاع.ًالقطــاع اخلــاص هامشــيا
 وهــي أعلــى،٪46.3  ارتفعــت حصتــه فــي مجملهــا إلــى،األفــراد
 كمــا ازدادت حصــة القــروض املتعثــرة مــن.نســبة بــن القطاعــات
 فــي حــن انخفضــت قيمــة االئتمــان،قطــاع الشــركات اخلاصــة
.عبــر احلــدود انخفاض ـاً كبيــراً خــال العــام

Credit quality of the sector improved amidst not so
favorable operating environment for the banking sector.
Non-performing loans (NPL) in absolute terms declined
by nearly 3% during the year and stood at 1.3% of gross
loans. The delinquency rate declined across all the major
economic sectors except for individuals, where it marginally
increased (Table 2-8). Cross border sector witnessed higher
decline in the non-performing loan, while private sector
the decline was marginal. With the increase in delinquency
rate for individual sector, its share in the overall increased
to 46.3%, the highest among the sectors. The share of NPL
from private corporate sector also increased while that from
cross-border credit declined considerably during the year.

 القرو�ض املتعرثة ح�سب القطاعات االقت�صادية:8-2 جدول

Table 2-8: Non-Performing Loans –Economic Sector

Sector

2014

2015

2016

Public Sector

0.0

0.0

0.0

القطاع العام

Private Sector

2.6

2.2

2.1

القطاع اخلاص

Corporates

1.2

1.9

1.7

الشركات

Individual

4.6

2.7

2.8

األفراد

Cross-Border

3.1

2.6

1.7

عبر احلدود

In order to assess the impact of a probable risk due to stress
on corporate and household sector financial position, we have
stressed the banking sector’s credit portfolio by assuming
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مــن أجــل تقييــم أثــر املخاطــر احملتملة بســبب الضغــط على األوضاع
 مت التشــديد،املاليــة لــكل مــن قطــاع الشــركات والقطــاع العائلــي
علــى احملافــظ االئتمانيــة للقطــاع املصرفــي مــن خــال افتــراض
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مســتويات عاليــة مــن القــروض املتعثــرة مــن القطــاع اخلــاص .وقــد
مت افتــراض أن الضغــط علــى قطــاع االســتهالك أعلــى باملقارنــة
مــع القطاعــات األخــرى ،فــي حــن أن االئتمــان لقطــاع العقــارات
واخلدمــات يواجــه ضغطـاً معتــدالً .7وتظهــر نتائــج اختبــار الضغــط
أن نســب رأس املــال للبنــوك تنخفــض بنســبة تتــراوح بــن  2و 4
نقــاط مئويــة .وحتتــاج بعــض البنــوك بشــكل فــردي إلــى زيــادة
مســتوى رأس املــال لتلبيــة احلــد األدنــى احملــدد ملتطلبــات رأس
املــال .ومــن أجــل دراســة احلــدود الدنيــا للقــروض املتعثــرة التــي
ميكــن للقطــاع املصرفــي أن يتحملهــا دون أن يؤثــر ذلــك ســلباً علــى
نســب رأس املــال اخلاصــة بــه ملــا دون احلــد األدنــى؛ فقــد مت إجــراء
حتليــل "للتأكيــد علــى حــد التعــادل"( 8شــكل .)22-2

high NPL levels from private sector. We assumed stress on
consumption sector credit is higher as compared to other
sectors while credit to real estate and services sector experience
moderate stress7. The stress test results shows the capital ratios
of the banks decline by anywhere between 2-4 percentage
points. Individually some of the banks need to augment their
capital level to meet the prescribed minimum level of capital
requirements. In order to examine the threshold limits of NPLs
the banking sector can withstand without adversely impinging
on its capital ratios below the threshold minimum, we conduct
a “stress to break-even” analysis8 (Chart 2-22).

Chart 2-22: Credit Risk - Stress to Break Even
Chart 2-22: Credit Risk - Stress to Break Even
التعادل التعادل
لحد حلد
االئتمان
مخاطر
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مخاطر االئتمان
ضغطضغط
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ويشــير التحليــل إلــى أنــه بالنظــر إلــى أن احلــد األدنــى املطلــوب
The analysis suggest, considering 12.5% (including 2.5%
أن حتتفــظ بــه البنــوك لنســبة كفايــة رأس املــال هــو %12.5
conservation buffer) as the benchmark minimum CRAR
Chart 2-23:
Net
exposure
to
Foreign
Financial
Institutions
االئتمــان
ـإن صافــي
(متضمنـاً هامــش حمايــة بنســبة  ،٩)%2.5فـ
required to be maintained by the banks9, NPL from private
صافي يصــل إل
يج:ــب أن
غيــر املنتظــم مــن شــركات القطــاع اخلـ
 leastلاير
األجنبية مليار
المؤسسات
ـاص23-
شكل 2
corporate sector has to reach at
المالية 18%
so that
االنكشافــىعلى the
احلــد
ملتطلــب
مخالفــة
 ٪18علــى األقــل ،لكــي يكــون هنــاك
minimum CRAR requirement is breached over all.
األدنــى لكفايــة رأس املــال بشــكل عــام.
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QR Billion
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وهكــذا ،تشــير اختبــارات الضغــط علــى االئتمــان إلــى أنــه علــى
الرغــم مــن إمكانيــة التعــرف علــى آثــار املخاطــر علــى مســتوى
البنــك ،فــإن القطــاع املصرفــي بشــكل عــام فــي وضــع مريــح
نظــراً لوجــود رأس املــال الكافــي.

100
Thus, the credit stress tests indicate,
even though at
80 can be identified,
individual bank level traces of risk
overall, the banking sector is at 60comfortable position
owing to the availability of sufficient40capital.

مخاطر السيولة واختبار الضغط
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 7ن�سبة �صايف االئتمان غري املنتظم عند  %5لكل من االئتمان للخدمات ،وائتمان قطاع العقارات واملقاولني ،و  %10لكل من قطاع
اال�ستهالك ،والقطاعات الأخرى ما عدا القطاع العام فهي ت�صل �إىل .%3
 8ال يتم �إ�شراك فروع البنوك الأجنبية يف اختبارات ال�ضغط .
 9يختلف احلد الأدنى لكفاية ر�أ�س املال املطلوب من البنوك ما بني بنك و�آخر ،مع مراعاة متطلبات ر�أ�س املال للبنوك ذات الت�أثري
الهام على النظام والإجراءات الداخلية والإ�شرافية لتقييم لكفاية ر�أ�س املال

Apr-15

أدى انخفــاض تدفقــات الودائــع إلــى زيــادة ضغــط ســيولة
القطــاع املصرفــي مقاســة بنســبة االئتمــان إلــى الودائــع فــي
قبــل
النصــف األول مــن العــام .ولكــن مــع ارتفــاع الودائــع مــن
)Net funds from FFI (RHS
احلكومــة ،حتســنت ظــروف الســيولة بنهايــة العــام .ومــع ذلــك،

Feb-15

Liquidity Risk and Stress Test
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Lower deposit flows, tightened the banking sector
liquidity as measured by loan deposit ratio in the first half
Credit-Deposit
Gap
of the year. However with higher deposit
by government
account, the liquidity conditions improved by the end of
NPL at 5% each for credit to ‘services’ and ‘real estate & contractors’ while consumption
sector’s NPL at 10%, and other sector NPL except for public sector to reach 3%.
8
Foreign bank branches are not considered for stress testing.
9
Minimum CRAR required to be maintained by the banks varies across banks taking in to
account capital requirements for DSIB and ICAAP.
7
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أظهــرت مؤشــرات الســيولة األخــرى 10نتائــج متباينــة .وانخفضت
الســيولة الواســعة عــن العــام املاضــي ،فــي حــن ظلــت الســيولة
الضيقــة عنــد مســتوياتها .وحتســنت الســيولة متوســطة األجــل،
ممــا يشــير إلــى انخفــاض قابليــة التأثــر علــى املــدى القصيــر
واملتوســط (جــدول .) 9-2

the year. However, other liquidity indicators10, showed
mixed results. Broad liquidity declined from the last year,
while narrow liquidity remained at levels. Medium term
liquidity improved indicating lower vulnerability in the
short to medium term (Table 2-9).

جدول  :9-2م�ؤ�شرات ال�سيولة

Table 2-9: Liquidity Indicators

Dec-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Dec-15

السيولة الواسعة

12.9

13.9

13.9

13.2

14.1

Broad Liquidity

السيولة الضيقة

3.5

4.0

4.6

3.8

3.6

Narrow Liquidity

سيولة األجل املتوسط

43.0

38.1

41.4

40.9

30.9

Medium Term Liquidity

القروض إلى الودائع

115.5

116.9

114.6

116.8

115.1

Loan to Deposit

CRAR

وکمــا ُذکــر ســابقاً ،فقــد اتســعت الفجــوة بــن الودائــع
As noted earlier, credit-deposit gap has widened during
واالئتمــان خــال العــام ،ولکنهــا اعتدلــت باجتــاه نهايــة العــام.
the year, however it moderated towards the end of the
وملعاجلــة هــذه الفجــوة ،قامــت البنــوك بتنويــع مصــادر متويلهــا.
year. To fill in this gap banks have diversified their sources
وتبعــاً لذلــك ،ارتفعــت األمــوال التــي مت احلصــول عليهــا مــن
of funds. Accordingly, funds sourced from bank branches
الفــروع املصرفيــة فــي اخلــارج ،واملؤسســات املاليــة األجنبيــة،
abroad, foreign financial institutions and debt securities
وأوراق الديــن .وبالنظــر إلــى أن األموال املســتمدة من املؤسســات
showed up turn. Given the fact that, Chart
funds 2-22:
sourced
from
Credit
Risk - Stress to Break Even
املاليــة األجنبيــة هــي فــي العــادة قصيــرة األجــل بطبيعتهــا ،فـ
التعادل foreign financial institutions are generally
short-term
ـإنمخاطرin
االئتمان لحد
شكل  :22-2ضغط
زيــادة االعتمــاد علــى هــذه األمــوال قــد يزيــد مــن نقــاط الضعــف
nature, a higher reliance to these funds may increase the
16.0
مــن احتمــال حــدوث مخاطــر التمديــد .وعلــى الرغــم مــن أن
vulnerabilities from a probable
rollover risk. Even though
15.5
انكشــاف القطــاع املصرفــي لهــذا النــوع مــن مصــادر التمويــل
15.0
net exposure to such sources
of funds for the banking
14.5
والــذي ارتفــع فــي الشــهور األولــى مــن عــام  ،2016فقــد خفضــت
sector increased in the early months of 2016, banks have
14.0
املصــارف بشــكل كبيــر مــن اعتمادهــا الصافــي علــى هــذه
considerably reduced their
net reliance on these sources
13.5
املصــادر فــي النصــف الثانــي مــن العــام (شــكل .)23-2
13.0
of funds in the second half
of the year (Chart 2-23).
12.5

ولتقييــم أثــر مخاطــر متديــد التمويــل املقــدم مــن املؤسســات
To assess the impact of roll
over risk from foreign financial
11.5
املاليــة األجنبيــة ،مت إجــراء اختبــار الضغــط علــى جانــب
institutions, we have stressed
11.0 the liability side of balance
10.5
املطلوبــات فــي امليزانيــة العموميــة للقطــاع املصرفــي بافتــراض
sheet of the banking sector by assuming non-roll over of
10.0
الضغــط
األمــوال15.وتشــير14نتائــج
هــذه
عــدم متديــد  ٪50مــن
50% of these funds. The stress 2results5 indicate
that,
7
8 all 9
10
12
17
18
وال
ـر.
ـ
املخاط
ـل
ـ
لتحم
ـة
ـ
كافي
ـيولة
ـ
س
ـا
ـ
لديه
إلــى أن جميــع البنــوك
NPL
ratio
the banks have sufficient cushion of liquidity available to
حتتــاج غالبيــة البنــوك إلــى اســتخدام ســوى  20إلــى  ٪30مــن
withstand the risk. Majority of the banks needs to use only
أذوناتها/ســنداتها لتغطيــة عمليــات الســحب هــذه.
20 to 30% of their T-bills/bonds to cover such withdrawals.
12.0

Chart Chart
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Financial
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to Foreign
Foreign Financial
Institutions
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 10ال�سيولة الوا�سعة = �إجمايل (النقد ،الإحتياطي الإلزامي ،فائ�ض الإحتياطيات الأخرى لدى م�صرف قطر املركزي و�أذونات و�سندات اخلزينة) � /إجمايل املوجودات.
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Jun-15

Feb-16

)Net funds from FFI (RHS

Apr-15

20

Feb-15

QR Billion

80

QR Billion

100

Dec-14

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

140

0

Credit-Deposit Gap
Broad liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB and T-Bills/Bonds)/Total assets
Narrow liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB)/Total assets
Medium Term Liquidity = Assets< 3 months / Liability < 3 months
Loan to Deposit = Total Loan / Total Deposit
10
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وتوفــر فجــوة متويــل العمــاء 11مؤشــر احتــرازي كلــي آخــر
حلساســية مخاطــر التمويــل .وتشــير فجــوة التمويــل الســلبية
فــي اآلجــال الزمنيــة القصيــرة إلــى مخاطــر منخفضــة أو صفــر.
وتــزداد احلساســية فــي األجلــن املتوســط والطويــل نظــرا لنســبة
فجــوة التمويــل اإليجابيــة .ومــع ذلــك ،يبــدو أن احلساســية قــد
انخفضــت باملقارنــة مــع العــام الســابق (جــدول .)10-٢

The customer-funding gapprovides11 another macro
prudential indicator of vulnerability from funding risk.
Negative funding gap in the in the short-term time
buckets, indicating low or zero risk. In the medium to longterm time buckets, vulnerabilities exist owing to positive
funding gap ratio. However, vulnerability appears to have
reduced as compared to previous year. (Table 2-10).

جدول  :10-٢فجوة التمويل ربع ال�سنوية
(كن�سبة لإقرا�ض العمالء)

Table 2-10: Quarterly Funding Gap
)(Percent to Customer Lending

Dec-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Dec-15

فجوة التمويل Funding Gap

السحب على املكشوف

-343.6

-451.1

-359.8

-422.1

-509.4

Overdraft

أقل من شهر

-239.6

-382.4

-274.2

-278.4

-660.9

<1 Month

 3-1شهور

-161.9

-98.8

-94.7

-44.0

-90.6

1 to 3 Months

 6-3شهور

-19.0

-112.5

-52.2

-146.6

-25.3

3 to 6 Months

 12-6شهر

-103.6

-56.9

-111.9

-61.2

-84.6

6 to 12 Months

 2-1سنة

68.9

75.4

74.3

83.4

92.1

1 to 2 Years

أكثر من سنتني

98.0

97.7

98.1

98.4

98.6

Above 2 year

 .٢.٢.٢مخاطر معدل الفائدة
کمــا نوقــش فــي الفصــل األول ،رفــع مصــرف قطــر املركــزي
خــال شــهر ديســمبر  ،2016ســعر اإلقــراض ،ومعــدل الفائــدة
علــى الودائــع مبعــدل  25نقطــة أســاس ،قاطعــاً بذلــك فتــرة
طويلــة مــن اســتقرار نظــام الفائــدة .وارتفعــت املعــدالت مــرة
أخــرى مبقــدار  25نقطــة أســاس فــي مــارس  .2017وميكــن أن
ينعكــس أثــر الزيــادة فــي الفائــدة علــى امليزانيــة فــي الســنوات
املقبلــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،وبالنظــر إلــى تباطــؤ منــو
الودائــع ،أظهــر معــدل الفائــدة علــى الودائــع اجتـــاهاً صعودياً في
النصــف األول مــن العــام ،وتراجــع بعــد ذلــك بشــكل طفيــف فــي
الربــع الثالــث ،لكنــه ارتفــع مــرة أخــرى قــرب نهايــة العــام .وفــي
األجــل األقصــر ،ظــل ســعر الفائــدة مســتقراً( .شــكل 24-2أ).
أمــا علــى جانــب املوجــودات ،فقــد اســتقر معــدل الفائــدة علــى
االئتمــان علــى اآلجــال احملــددة جلميــع االســتحقاقات باســتثناء
األجــل الطويــل (شــكل 24-2ب).

 ( 11الإئتمان -الودائع) * /100الأئتمان
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2.2.2. Interest rate risk
As discussed in Chapter 1, during December 2016 QCB
increased its QMR Lending and QMR Deposit rate by 25
bps breaking a long period of stable interest regime. The
rates once again increased by 25 basis points in March
2017. The impact of the increase in the interest may reflect
in the balance sheet in the coming years. Notwithstanding
this, given the sluggish deposit growth, deposit interest
rate for term deposit continue to show uptrend in the first
half of the year. Thereafter it declined slightly in the third
quarter, but edged up again towards the end of the year.
At the shorter end, interest rate continued to remain at
levels. (Chart 2-24A). On the asset side, interest rate on
credit stayed range bound for all maturity but for longer
term (Chart 2-24B).

(Credit-deposit)*100/credit
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Chart 2-24B: Movements in Interest Rate on Credit
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Banking sector has surplus funds at the shorter end of the
liability
ladder while having a deficit at the longer end.
Chart 2-25A: Monthly Movements in Banking Sector Investments
Consequently, an increase in interest rate can adversely
affect the net interest income due to faster reprising
of liabilities as compared to assets in the shorter end.
Further, given the high loan-to-deposit ratio and the
banking sector’s requirements to improve the share
of stable resources in its funding mix, banks might
incentivize customers to improve their deposit base. This,
in turn, might further squeeze the interest spread, with an
associated impact on profitability (Box 2-2).
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ونظــراً ألن القطــاع املصرفــي لديــه أمــوال فائضــة فــي األجــل
األقصــر لســلم اســتحقاق املطلوبــات مــع وجــود عجــز فــي األجــل
 ميكــن أن تؤثــر الزيــادة فــي ســعر،األطــول؛ لــذا ونتيجــة لذلــك
الفائــدة ســلباً علــى صافــي إيــرادات الفوائــد (العائــد) بســبب
ســرعة إعــادة تســعير املطلوبــات مقارنــة باملوجــودات فــي األجــل
، وبالنظــر إلــى ارتفــاع نســبة القــروض إلــى الودائــع.األقصــر
ومتطلبــات القطــاع املصرفــي لتحســن حصــة املــوارد الثابتــة
 فقــد حتفــز البنــوك عمالئهــا علــى حتســن،فــي مزيــج التمويــل
 وقــد يــؤدي ذلــك بــدوره إلــى زيــادة ضغــط.قاعــدة ودائعهــم
 مــع مــا يرتبــط بذلــك مــن تأثيــر علــى،هامــش معــدل الفائــدة
.)2-2الربحيــة (إطــار
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إطار  :2-2رفع االحتياط الفيدرالي لسعر الفائدة

Box 2-2: US Fed Fund Rate Hike

التأثير على النظام املصرفي  -اختبار الضغط

Impact on Banking System- Stress Test
Analysis

فــي اآلونــة األخيــرة ،رفــع االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي معــدل
الفائــدة علــى األمــوال االحتاديــة  -وهــو املعــدل الــذي تقــرض
البنــوك األمريكيــة لبعضهــا البعــض مبوجبــه علــى أســاس يومــي
 مبقــدار  25نقطــة أســاس .وبالتالــي ،فــإن معــدل االحتياطــيالفيدرالــي يتــراوح اآلن بــن  ،٪1- ٪0.75مقارنــة مــع ٪0.50
 ٪0.75فــي وقــت ســابق .وعــاوة علــى ذلــك ،يشــار إلــى أنــهســتكون هنــاك باســتمرار زيــادات تدريجيــة فــي املعــدل مــع
مراعــاة السياســة املاليــة لــإدارة اجلديــدة وكذلــك مســتويات
النمــو والتضخــم.

– Recently, US Federal Reserve hiked Fed Funds rate
the rate at which US banks offer to lend each other on
overnight basis – by 25 basis points. Consequently,
the Fed rate ranges between 0.75%-1percent, as
compared to 0.50%-0.75% earlier. Further, it is
indicated that there would be gradual rate hikes
along the way keeping into consideration the fiscal
policy of the new administration as well the growth
and inflation levels.

وبســبب ربــط الريــال القطــري بالــدوالر األمريكــي ،يتوقع الســوق
اتخــاذ إجــراءات مماثلــة مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي ،وقــد
يتحــرك ســعر الفائــدة قصيــر األجــل فــي نفــس االجتــاه .ومــع
ذلــك ،تعتمــد إجــراءات مصــرف قطــر املركــزي علــى الظــروف
االقتصاديــة والســيولة العامــة .وعلــى هــذه اخللفيــة ،مت فحــص
أثــر رفــع ســعر الفائــدة علــى القطــاع املصرفــي مــن منظــور
االســتقرار املالــي.

Due to pegging of Qatari Riyal to the US Dollar,
market expects similar actions will be taken by
QCB and the short-term interest rate may move
in the same direction. Nonetheless, QCB’s actions
depends on the overall economic and liquidity
conditions. In this background, we examined the
impact of rate hike on the banking sector from the
perspective of financial stability.

يؤثــر رفــع ســعر الفائــدة علــى امليزانيــة للقطــاع املصرفــي بطــرق
عديــدة .فعلــى صعيــد املوجــودات ،ميكــن حتقيــق األثــر علــى
محفظــة الســندات ،حيــث قــد يســتجيب العائــد أيضــا الرتفــاع
ســعر الفائــدة ممــا يــؤدي إلــى خســارة القيمــة فــي محفظــة البنــوك
التجاريــة .وميكــن أن تشــهد محفظــة القــروض زيــادة فــي إيــرادات
الفوائــد (العائــد) إذا كانــت هنــاك زيــادة فــي ســعر الفائــدة علــى
اإلقــراض .غيــر أن ارتفــاع أســعار الفائــدة يؤثــر علــى قــدرة خدمــة
الشــركات وقطــاع األفــراد ،وبالتالــي قــد يــؤدي إلــى تــآكل مســتقبلي
فــي نوعيــة املوجــودات .وميكــن أن يشــهد جانــب املطلوبــات فــي
امليزانيــة العموميــة للمصــارف زيــادة فــي مصروفــات الفوائــد
(العائــد) مــن خــال مطلوباتهــا احلساســة .وعلى وجــه اخلصوص،
يصبــح االقتــراض اخلارجــي للبنــوك أكثــر تكلفــة.

The rate hike may affect the banking sector’s balance
sheet in many ways. On the asset-side, the impact
could be realized on the bond portfolio as yields may
respond likewise to rate hike resulting in loss of value
in the banks ‘trading portfolio. The loan portfolio
could see an increase in interest income if there is an
increase in the lending interest rate. However, higher
interest rate affects the debt servicing capacity of the
corporate and individual sector and accordingly, may
result in future erosion in asset quality. The liabilityside of banks’ balance sheet could see an increase in
interest expense through its rate sensitive liabilities. In
particular, banks external borrowing becomes costlier.

ومبا أن محفظة استثمارات القطاع املصرفي في األوراق املالية
املتداولــة أقــل ،فمــن املتوقــع أن يكــون األثــر محــدوداً .ولذلــك،
فإنــه يتــم النظــر فــي هــذا التحليــل إلــى تأثيــر ارتفــاع معــدل
الفائــدة مــن خــال( :أ) ارتفــاع االئتمــان غيــر املنتظــم لقطــاع
الشــركات واألفــراد ،وبالتالــي ارتفــاع متطلبــات املخصصــات؛
(ب) التحــول املــوازي فــي معــدل الفائــدة فــي معــدالت املوجــودات
واملطلوبــات ذات احلساســية .ومبــا أن القطــاع املصرفــي لــه
مطلوبــات حساســة ذات معــدل فائــدة أعلــى مــن املوجــودات
احلساســة للمعــدالت فــي املــدى الزمنــي األقصــر (حتــى ســنة
واحــدة) ،فــإن ارتفــاع ســعر الفائــدة (العائــد) ســيقلل مــن صافــي
إيــرادات الفوائــد (العائــد)؛ و (ج) ارتفــاع تكلفــة األمــوال علــى
االقتــراض اخلارجــي ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي تكلفــة األمــوال.

Since the banking sector’s investment portfolio in
trading securities is lower, the impact is expected to be
limited. Therefore, in this analysis, we consider the effect
of higher interest rate through a) higher corporate and
individual sector non-performing loans and accordingly
the higher provisioning requirement; b) parallel shift in
interest rate in rate sensitive assets and liabilities. Since
banking sector have higher rate sensitive liabilities than
rate sensitive assets in the shorter-term time bucket
(up to 1 year), higher interest rate will reduce the net
interest income; and, c) higher cost of funds on external
borrowing resulting increase in cost of funds.
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وتظهــر نتيجــة الضغــط أن اإلبقــاء علــى جميــع املعاييــر األخــرى بــدون
تغييــر (نســبة كفايــة رأس املــال ،واألربــاح ،وإيــرادات الفوائــد (العائــد)
ثابتــة فــي مســتويات ديســمبر  ،2016فــي حــن يُســمح للمعلمــات
املضغوطــة بالتغيــر) ،فــإن الربحيــة تنخفــض ،ولكنهــا تظــل موجبــة
بالنســبة ملعظــم البنــوك .ويــؤدي االئتمــان غيــر املنتظــم املرتفــع إلــى
خفــض نســب رأس املــال بســبب ارتفــاع املخصصــات ،ومــع ذلــك تبقــى
حــول احلــد األدنــى املطلــوب عموم ـاً .وميكــن للقطــاع املصرفــي ،مــن
خــال توســيع نطــاق دخلــه ومراقبــة محافظــه االئتمانيــة بعنايــة ،أن
يخفــف مــن أثــره فــي املســتقبل.
ومــن أجــل دراســة أثــر احلركــة الســلبية فــي أســعار الفائــدة ،مت إجــراء
اختبــار األربــاح فــي خطــر .12وتبــن أن ارتفاع أســعار الفائــدة مبقدار 100
نقطــة أســاس ،يــؤدي إلــى انخفــاض صافــي إيــرادات الفوائــد (العائــد)
لــدى البنــوك مبقــدار  3.9مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر .2016

Stress result shows that keeping all other parameters at
baseline (CRAR, profits, interest income kept constant at
December 2016 levels, while stressed parameters are
allowed to change), profitability declines, but remains
positive for most of the banks. Higher NPLs bring down the
capital ratios due to higher provisioning, however remains
around the minimum requirement overall. Banking sector,
by widening their income stream and carefully monitoring
their credit portfolios can weather the impact going forward.
In order to examine the impact of an adverse movement
in interest rates, Earnings at Risk (EAR) exercise has been
conducted12. For a 100 bps increase in interest rates, at
the aggregate level, net interest income (NII) of banks was
found to decline by QR 3.9 billion at end-December 2016.

شكل 25-2أ :التحركات الشهرية في استثمارات القطاع المصرفي
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ومــن الناحيــة النظريــة ،تبــن أن الضغــط املفتــرض بنســبة ٪75
فــي ســوق األســهم لــه تأثيــر مباشــر ضئيــل (يتــراوح االنخفــاض
فــي القيمــة املعرضــة للمخاطــر مــن  )٪0.57 - ٪0.02فــي
نســبة كفايــة رأس املــال للبنــوك احملليــة.

Contextually, an assumed stress of 75% decline in
the equity market is found to have a negligible direct
)impact (decline of CRAR ranges from 0.02% - 0.57%
on the capital position of domestic banks.

Dec'15

املصرفــي هامشــياً
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القطاع المصرفي
استثمارات
موجــوداتالتحركات
منــا إجمالــي شكل 25-2أ:
بنســبة  .٪4.4وميثــل االســتثمار فــي الســندات واألذونــات احلكوميــة
205
25أكثــر مــن  ٪50مــن هــذه احملفظــة .ومــن هــذا املنظــور ،فــإن مخاطــر
الســوق مــن املوجــودات االســتثمارية محــدودة .وارتفعــت االســتثمارات200
20
قصيــرة األجــل ،التــي تغطــي حوالــي  ٪16مــن إجمالــي االســتثمارات195،
15بنســبة  .٪3.5وظلــت حصــة االســتثمار قصيــر األجــل رغــم ارتفاعهــا فــي
190
النصــف األول مــن  2016عنــد مســتواها فــي عــام  2015بحلــول نهايــة
ً185
10عــام ( 2016شــكل  25-2أ) .ومبــا أن أذونــات اخلزانــة تشــكل جــزءاً كبيــرا
مــن االســتثمارات قصيــرة األجــل ،فــإن هــذا فــي جوهــره يجعــل هــذه180
5
ً
احملفظــة تقريب ـا خاليــة مــن املخاطــر .وانخفضــت اســتثمارات القطــاع175
0املصرفــي فــي االســتثمارات قصيــرة األجــل األكثــر خطــورة (االســتثمار
170
فــي األســهم) بنســبة كبيــرة بلغــت  .٪7وعليــه ،انخفضــت حصــة فئــة هــذه
املوجــودات إلــى  ٪13.4مــن  ٪14.9فــي العــام الســابق (شــكل 25-2ب).

Total investment assets of the banking sector grew marginally
by 4.4%. More than 50% of this investment is in Government
bond/T-bills. Viewed from this perspective, market risk from
investment assets is limited. Short-term investments, which
cover around 16% of total investment, grew by 3.5%. The
share of short-term investment even though increased in the
first half of 2016 remain at 2015 level by end 2016 (Chart
2-25A). Since T-bills comprise a major portion of short-term
investment, this, in essence, makes this portfolio virtually
risk-free. Banking sectors’ investments in riskier short-term
investments (investment in shares) dropped significantly
by 7%. Accordingly, the share of this asset class lowered to
13.4% from 14.9% in the previous year (Chart 2-25B).
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2.2.3. Market Risk
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Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually up to 1 year) view of interest rate risk, measures
the extent by which net income might change in the event of an adverse change in interest rates.
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معــروف أن مخاطــر الســوق بســبب تقلبــات أســعار الصــرف محدودة
أيض ـاً نظــرا ألن الريــال القطــري مرتبــط بالــدوالر األمريكــي ،كمــا
أن حصــة كبيــرة مــن املوجــودات واملطلوبــات بالعملــة األجنبيــة
مقومــة بالــدوالر األمريكــي (جــدول .) 12-2

جدول  :١٢-٢ت�صنيف املوجودات واملطلوبات
ح�سب نوع العملة
Currency-wise Distribution

احملفظة

Market risk on account of exchange rate fluctuation is
also limited since Qatari Riyal is pegged to USD and a
major share of foreign currency assets and liabilities are
denominated in US Dollar (Table 2-12).

Table 2-12: Currency of Distribution of
Assets and Liabilities

التصنيف حسب نوع العملة

JP Yen

Euro

GB Pound

Portfolio

US Dollar

الني
الياباني

اليورو

اجلنيه
االسترليني

الدوالر
األمريكي

املوجودات بالعملة
األجنبية

0.2

9.0

6.2

76.4

احلصة في املوجودات بالعمالت األجنبية

Share in FC Assets

االئتمان

0.0

6.4

4.9

87.2

51.7

Credit

مستحق من البنوك

0.1

11.4

12.5

68.6

27.8

Due from Banks

محفظة األوراق املالية

0.1

0.4

0.0

86.5

10.2

Securities Portfolio

املطلوبات بالعملة
األجنبية

0.2

8.2

8.0

81.4

احلصة في املطلوبات بالعمالت األجنبية

Share in FC Liabilities

ودائع العمالء

0.4

8.0

1.9

77.2

51.5

Customer Deposits

مستحق للبنوك

0.1

13.6

18.9

62.7

36.9

Due to Banks

أوراق الدين

0.2

1.9

0.0

95.0

8.6

Debt Securities

فجوة املوجودات-
املطلوبات باملليار ريال

-0.1

-5.7

-18.5

-124.3

-121.9

ونظــرا للفجــوة الســلبية فــي املوجــودات واملطلوبــات بالعملــة
األجنبيــة ،فــإن ارتفــاع قيمــة الــدوالر مقابــل العمــات األخــرى
ســيكون إيجابيــاً للقطــاع املصرفــي ،فــي حــن أن عكــس ذلــك
يكــون ســلبياً .ومــع ذلــك ،فــإن التأثيــر كان محــدود جــداً حتــى
فــي ســيناريو الضغــط األعلــى.

 .٤.٢.٢املخاطر عبر احلدود
وکمــا نوقــش فــي القســم الســابق ،فــإن انكشــاف القطــاع املصرفي
علــى املعامــات عبــر احلــدود يتنــوع جغرافيـاً إلــى حــد مــا .وخــال
عــام  ،2016زاد االنكشــاف للموجــودات واملطلوبــات خــارج قطــر،
إال أن انكشــاف املوجــودات ظــل ضمــن الســقوف الرقابيــة .وبالنظــر
إلــى حقيقــة أن حوالــي  ٪49مــن املوجــودات املــدرة للدخــل هــي مــع
املناطــق املصنفــة أخــرى فــي مجموعــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،وفــي أوروبــا ،فــإن نقــاط الضعــف بســبب الشــكوك
اجليوسياســية واالقتصاديــة مــن هــذه املنطقــة ميكــن أن تؤثــر علــى
قيمــة موجــودات القطــاع املصرفــي .ومــع ذلــك ،ســيكون التأثيــر
محــدوداً ،حيــث أن هــذه االنكشــافات تســاهم بأكثــر قليـ ً
ا مــن ٪10
مــن إجمالــي موجــودات القطــاع.
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FC Assets

FC Liabilities

أوراق الدين

Assets-Liabilities Gap
)(QR billion

Given the negative gap in the foreign currency assets and
liabilities across currency, an appreciation of dollar against
other currencies will be positive for the banking sector
whiles the reverse for depreciation. However, the impact
is very minimum even at a higher assumed stress scenario.

2.2.4. Cross-border risk
As discussed in the earlier section, banking sector
exposure through cross border transactions are
geographically diversified to a certain extent. During
2016, both assets and liability exposure to outside Qatar
have increased, however the asset exposures remained
within the regulatory caps. Considering the fact that
’around 49% of the earning assets are with ‘Other MENA
region and ‘Europe’ vulnerabilities due to geopolitical
and economic uncertainties from these region can impact
the value of banking sector assets. Nonetheless, the
impact will be limited, since these exposures contribute
Financial Stability Review 2016
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وعلــى جانــب املطلوبــات ،يعتمــد القطــاع املصرفــي بشــكل كبيــر
علــى املنطقــة األوروبيــة حيــث أن  ٪37مــن املطلوبــات املمولــة
عبــر احلــدود تأتــي مــن هــذه املنطقــة .وحوالــي نصــف املطلوبــات
للمؤسســات املاليــة األجنبيــة ( ٪9.6مــن إجمالــي املطلوبــات)
هــي مــن البنــوك األوروبيــة .وفــي هــذا الســياق ،فــإن أي تضييــق
فــي ســوق مــا بــن البنــوك األجنبيــة ينجــم عــن عــدم اليقــن مبــا
فــي ذلــك تبعــات خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي قــد يؤثــر
ســلباً علــى وضــع الســيولة احملليــة (إطــار .)3-2

إطار  :3-2خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي
التأثير على القطاع املصرفي احمللي

just above 10% of the total assets of the sector.
On liability side, banking sector depends heavily on European
region as around 37% of the cross border funded liabilities
are from this region. Around half of the liabilities to foreign
financial institutions (9.6% of the total liabilities) are from
European banks. In this context, any tightness in the foreign
interbank market arise from uncertainties including Brexit may
)negatively impact the domestic liquidity position (Box 2-3

Box 2-3: Brexit
The Impact on the Domestic Banking Sector

فــي  23يونيــو  ،2016صــوت البريطانيــون فــي اســتفتاء للخــروج
مــن االحتــاد األوروبــي علــى الرغــم مــن التحذيــرات الصــادرة
عــن وزارة اخلزانــة البريطانيــة ،وبنــك اجنلتــرا ،وصنــدوق النقــد
الدولــي ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة ،علــى التبعــات االقتصاديــة
للتصويــت بنعــم .إن خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي
لــه تأثيــر واســع النطــاق علــى االقتصــاد العاملــي مبــا فــي ذلــك
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.

On June 23, 2016 Briton voted in a referendum to leave
the European Union despite the warnings issued by the
UK Treasury, the Bank of England, the IMF, and the OECD,
on the economic repercussions of a Brexit vote. The
Brexit have wide range of implication to global economy
including GCC economies.

وميكــن أن يكــون التأثيــر علــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي إمــا مباشــرة مــن خــال قنــاة ســعر الصــرف أو بشــكل
غيــر مباشــر مــن خــال قنــاة االســتثمار .ويؤثــر ضعــف اجلنيــه
اإلســترليني تأثيــراً مباشــراً علــى القطــاع التجــاري واملالــي
مــن خــال تأثيــر التقييــم (إيجابيــاً إذا كان العجــز التجــاري
باجلنيــه ،أو ارتفــاع صافــي املطلوبــات للقطــاع املالــي) .وقــد
يتحســن االســتثمار احمللــي فــي اململكــة املتحــدة مــع انخفــاض
قيمــة موجــودات اململكــة املتحــدة .غيــر أن االســتثمارات القائمــة
قــد تصــاب بخســائر بســبب تأثيــر التقييــم .وكمــا أشــار تقريــر
صنــدوق النقــد الدولــي ،فــإن خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد
األوروبــي قــد يســبب فتــرة طويلــة مــن عــدم اليقــن املتزايــد،
ممــا يــؤدي إلــى تقلــب األســواق املاليــة .وميكــن أيضــا أن يــؤدي
جفــاف الســيولة فــي الســوق املاليــة الدوليــة إلــى حــدوث بعــض
االضطرابــات فــي الســيولة إذا اعتمــد القطــاع املصرفــي احمللــي
اعتمــاداً كبيــراً علــى األمــوال األجنبيــة .وفــي هــذه اخللفيــة مت
فحــص ،تأثيــر خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي علــى
القطــاع املصرفــي احمللــي.

The impact on GCC economies can be either direct
through exchange rate channel or indirectly through
investment channel. A weak Pound directly influences
the trade and financial sector through valuation effect
(positive if higher trade deficit in pound or high net
liability for the financial sector). Local investment to UK
may improve as UK assets become cheaper. However,
existing investment may post losses because of
valuation effect. As noted by IMF report, Brexit may
cause protracted period of heightened uncertainty
leading to financial market volatility. Possibility of
liquidity drying up in the international financial market
can also cause some disturbance in liquidity front if
the domestic banking sector depends heavily on the
foreign funds. In this background we have examined,
the impact of Brexit on the domestic banking sector.

علــى املســتوى اإلجمالــي ،شــكلت أوروبــا  ٪6.5مــن إجمالــي
موجــودات القطــاع املصرفــي .وبالتالــي فــإن أثــر إعــادة تقييــم
املوجــودات علــى القطــاع املصرفــي احمللــي ســيكون محــدوداً.
فــي حــال كان صافــي تعــرض القطــاع املصرفــي ألوروبــا
ســلبي (ارتفــاع املطلوبــات علــى املوجــودات) ،فقــد يعــود ذلــك
بالنفــع علــى القطــاع املصرفــي نتيجــة الرتفــاع ســعر صــرف
الريــال القطــري مقابــل اجلنيــه اإلســترليني واليــورو.
إن مــدى احلساســية الناجمــة عــن التعــرض للموجــودات
منخفضــة ،حيــث أن اســتثمار املصــارف احملليــة هامشــي فــي

• At the aggregate level, Europe accounted for 6.5% of
total assets of the banking sector. Thus the impact on
the domestic banking sector on asset revaluation will
be limited.
• Net exposure of the banking sector to Europe is
negative (higher liabilities over assets), which may
benefit the banking sector due to appreciation of QAR
against Pound and EUR.
• The vulnerabilities from asset side exposure is low as
the investment of the domestic banks are marginal in
the European market.
• Since a major share of funding from foreign financial

•

•

•

•

الســوق األوربيــة.

نظــرا ألن حصـ ًة کبيــر ًة مــن التمويــل املقــدم مــن املؤسســات
املاليــة األجنبيــة حتــى نهايــة ديســمبر  2016تأتــي مــن أوروبا،
فــي حالــة جتفيــف الســيولة مــن الســوق الدولــي بــن البنــوك،
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institutions as at end December 2016 are from Europe,
in the eventuality of liquidity dry up in from the
international interbank market, the funded liquidity of
domestic banks may experience some stress.
• Stressing the banks’ balance sheet by assuming a dry
up 50% of the foreign funds from European market
indicate that liquid assets of the domestic banks may
reduce by 2.4% of the domestic banks total liability.

فــإن الســيولة املمولــة للبنــوك احملليــة قــد تعانــي مــن بعــض
.الضغــوط
بإجــراء ضغــط علــى امليزانيــة العموميــة للبنــوك
بافتــراض انخفــاض التمويــل األجنبــي مــن الســوق
؛ فــإن املوجــودات الســائلة٪50 األوروبيــة بنســبة
 مــن إجمالي٪2.4 للبنــوك احملليــة قــد تنخفــض بنســبة
.االلتزامــات للبنــوك احملليــة

•

 مخاطر الترابط٥.٢.٢

2.2.5. Interconnectedness Risk
In order to meet the daily liquidity requirements banks
borrow or lend through interbank market. During 2016,
daily average overnight inter bank lending volumes
increased from 2.0 Billion in 2015 to 2.7 billion. Higher
volumes recoded during the first half and thereafter it
declined in the third quarter before shifting up in the
last quarter of the year.

مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الســيولة اليوميــة تقتــرض البنــوك أو
،2016  وخــال عــام.تقــرض مــن خــال ســوق مــا بــن البنــوك
ارتفــع متوســط اإلقتــراض بــن البنــوك للحجــم اليومــي مــن
 وقــد ســجل املتوســط. مليــار2.7  إلــى2015  مليــار فــي2.0
 ثــم تراجــع فــي الربــع،اليومــي ارتفاع ـاً خــال النصــف األول
.الثالــث قبــل أن يرتفــع فــي الربــع األخيــر مــن العــام

Chart 2-26: Overnight Interbank Volume
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In the event of poor liquidity management by a fewer
banks can leads to systemic risk if not properly monitored
and managed through interconnectedness in the interbank
market. Thus, developments in the interconnectedness,
the depth, concentration and volume needs to be
examined to identify the risk if any. To examine the depth
of interconnectedness, we analyze the network topologies
of the overnight interbank market (Box 2-4).
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يــؤدي ضعــف إدارة الســيولة مــن جانــب عــدد أقــل مــن البنــوك
إلــى مخاطــر نظاميــة إذا لــم يتــم رصدهــا وإدارتهــا بشــكل
.صحيــح مــن خــال الترابــط فــي ســوق مــا بــن البنــوك
، والعمــق، فــإن التطــورات فــي مجــال الترابــط،وبالتالــي
 حتتــاج إلــى فحــص لتحديــد املخاطــر إن، واحلجــم،والتركيــز
 مت حتليــل طبولوجيا الشــبكة، ولفحــص عمــق الترابــط.وجــدت
.)4-2 لســوق مــا بــن البنــوك لليلــة واحــدة (إطــار
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Box 2-4: Network Topology of Domestic
Interbank Market

 شــبكة طوبولوجيــا ســوق مــا بــن البنــوك:4-2 إطــار
ا حمللــي

Increase in volume and6.80depth in interbank market enable
6.40
banks to manage their daily
liquidity to optimize returns and
6.00
5.60 though the complexities in the
improve profitability. Even
5.20
domestic interbank market
4.80are limited owing to lesser number
4.40
of transactions, over the
last two years overnight market
4.00
experienced a significant 3.60
change with an increase in the number
3.20
of active banks in the market.
2.80 Under normal circumstances, a high
interconnectedness in the2.40
network improves access to liquidity;
2.00
1.60
during a stressed situation however, the interconnectedness can
1.20
amplify shocks and engender
0.80 sudden disruptions.

فــي ســوق مــا بــن البنــوك متكــن50إن زيــادة احلجــم والعمــق
يوميــة لتحســن العائــدات وحتســن45املصــارف مــن إدارة ســيولة
ذلــك فــإن التعقيــدات فــي ســوق مــا40 وعلــى الرغــم مــن.الربحيــة
،ـدودة بســبب انخفــاض عــدد املعامــات
بــن البنــوك احمللــي محـ
35
املاضيــن شــهدت ســوق الليلــة الواحــدة
وعلــى مــدى العامــن
30
.عــدد البنــوك النشــطة فــي الســوق25تغيــراً كبيــراً مــع زيــادة فــي
 يــؤدي الترابــط الكبيــر فــي الشــبكة20،وفــي ظــل الظــروف العاديــة
احلصــول علــى الســيولة؛ إال أن الترابــط
إلــى حتســن إمكانيــة
15
.ـات ويولــد انقطاعــات مفاجئــة10ميكــن أن يضاعــف الصدمـ

To examine this carefully, the interconnectedness of the
overnight market during 2016 was mapped. Following welldefined measures of the network structure, we have
examined
No.trans(RHS)
the topology of the domestic interbank structure of Qatari
bank. After mapping the directed graph of the network
topology13, the characteristics14 of the network structure such
as in-degree, out-degree, cluster coefficient, eigenvector
centrality are examined for the domestic interbank market.

 مت وضــع خريطــة لترابــط ســوق مــا بــن،ولتفحــص ذلــك بعنايــة
 وبعــد إجــراء قياســات.2016 البنــوك لليلــة واحــدة خــال عــام
ً
ـةVolume
 البنيـinطوبولوجيــا
QR Billion  متــت دراســة،محــددة جيــدا لبنيــة الشــبكة
 وبعــد رســم اخلرائــط للرســم البياني.الداخليــة للبنــوك القطريــة
 هيــكل14 مت فحــص خصائــص،13املوجــه لطوبولوجيــا الشــبكة
،الشــبكة مثــل الدرجــة الداخلــة واخلارجــة واملعامــل العنقــودي
واملتجــه الداخلــي املركــزي لألنظمــة فــي الســوق احملليــة فيمــا
.بــن املصــارف

The network map suggests that the interbank market is
dominated by a major lender (colored Red) and a major
borrower (Red, with inward arrows). Other significant lender
banks (Orange and Blue in that order) have distributed their
exposure across many nodes implying that the risk is less
concentrated. The measures of characteristics of the network

وتشــير خريطــة الشــبكة إلــى أن ســوق مــا بــن املصــارف
يهيمــن عليهــا مقــرض رئيســي (أحمــر اللــون) ومقتــرض
 وقــد قامــت بنــوك.) مــع األســهم الداخليــة،رئيســي (األحمــر
مقرضــة أخــرى (برتقالــي وأزرق بهــذا الترتيــب) بتوزيــع
 ممــا يعنــي أن املخاطــر أقــل،تعرضهــا عبــر العديــد مــن ال ُعقــد
ً وتشــير مقاييــس خصائــص طوبولوجيــا الشــبكة أيضـا.ًتركــزا

. Refer 2011 FSR for detailed methodology
. In- Degree - Number of exposure to an individual bank
Out-Degree – Number of liability of an individual bank
Cluster coefficient- Clustering in networks measures how interconnected each node is
Eigenvector centrality - Measure of the importance of a node in a network.
It assigns relative score to all nodes in the network based on the principle that connections to high-scoring
nodes contribute more to the score of the node in question than equal connections to low-scoring nodes
13
14
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0

. ملزيد من التفا�صيل عن املنهجية2013  ميكن الرجوع لتقرير الإ�ستقرار املايل لعام.13
 درجة داخلة تعني عدد الإنك�شافات على بنك واحد14
درجة خارجة تعني عدد املطلوبات لبنك واحد
 يقي�س التجميع يف ال�شبكات مدى الرتابط بني كل عقدة- املعامل العنقودي
 قيا�س �أهمية عقدة يف �شبكة-املتجه الداخلي املركزي
وهي تعني درجة ن�سبية جلميع العقد يف ال�شبكة ا�ستنادا �إىل املبد�أ القائل ب�أن الو�صالت �إىل العقد ذات النقاط العالية ت�ساهم بدرجة
.�أكرب يف درجة العقدة املعنية من الو�صالت املت�ساوية �إىل العقد ذات النقاط املنخف�ضة
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إلــى نفــس الشــيء .وتوزيــع درجــة داخــل ودرجــة خــارج هــي
معتــادة فــي الطبيعــة .وفــي املتوســط ،لــدى البنــوك مطلوباتها/
وانكشــافاتها الناجتــة عــن أكثــر مــن ســبعة بنــوك حتــد مــن
مخاطــر العــدوى .وتــدل القيمــة املنخفضــة للمتجــه الداخلــي
املركــزي علــى أن البنــوك فــي الشــبكة متســاوية فــي األهميــة.
إن توزيــع مقيــاس الترابــط (معامــل التجميــع) يشــير إلــى أن
معظــم العقــد مترابطــة بشــكل معتــدل بــن بعضهــا البعــض.

topology also suggest the same. The distribution of in-degree
as well as out degree is normal in nature. On an average,
banks have their liabilities/exposures stemming from more
than 7 banks limiting the contagion risk. The low value of
eigenvector centrality indicates banks in the network are all
equal in importance. The distribution of the measure of interconnectedness – ‘clustering coefficient’ indicates that, most of
the nodes are moderately interconnected among each other.

Table: Characteristics of Interbank Network Topology
Table: Characteristics of Interbank Network Topology

Median

Average

Maximum

Minimum

7

7.2

12

0

In-Degree

7

7.2

13

0

Out-Degree

0.063

0.067

0.091

0.027

Eigenvector Centrality

0.750

0.738

1.000

0.456

Clustering Coefficient

االستنتاج

Conclusion

اســتمر القطــاع املصرفــي فــي احملافظــة علــى نســب قويــة لكفايــة رأس
املــال مــع انخفــاض معــدالت االنحــراف ،علــى الرغــم مــن النمــو القــوي
فــي االئتمــان فــي الســنوات األخيــرة.

Banking sector continue to maintain strong capital
adequacy ratios and low delinquency rates, despite
strong lending growth in the recent years.

يأخــذ مصــرف قطــر املركــزي زمــام املبــادرة فــي تعزيــز القطــاع املصرفي
واالســتقرار املالــي عــن طريــق التنفيــذ الســريع ملقــررات بــازل  3وغيرهــا
مــن سياســات االحتــراز الكلــي .وقــد أدت اإلدارة احلكيمــة حملفظــة
االئتمــان إلــى احملافظــة علــى تعثــر الســداد فــي مســتويات منخفضــة،
خالفــاً للتداعيــات الســلبية املتوقعــة الناشــئة عــن تباطــؤ النمــو فــي
االقتصــاد .حيــث أدى ارتفــاع رأس املــال إلــى جانــب انخفــاض معــدل
التعثــر فــي الســداد إلــى زيــادة املرونــة فــي النظــام املصرفــي وزيــادة
قدرتــه علــى حتمــل الصدمــات الكبيــرة.

QCB has been proactive in strengthening the banking sector
and financial stability through quick implementation of Basel
III and other macroprudential policies. Prudent management
of credit portfolio has resulted in maintenance of delinquency
at low level, contrary to the expectation of adverse spillovers
from slowdown in the economy. Higher capital coupled with
low delinquacy rate made the banking system more resilient
and capable of withstanding significant shocks.With the
guidance on the application of the Internal Capital Adequacy
Assessment Process (ICAAP), it is expected that capital buffers
will be further improved to support a healthy asset growth.

وباملتطلبــات اخلاصــة بشــأن تطبيــق عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة
رأس املــال واملراجعــة اإلشــرافية ،فــإن مــن املتوقــع زيــادة حتســن
هوامــش حمايــة كفايــة رأس املــال لدعــم منــو املوجــودات بشــكل ســليم.
ويــؤدي ارتفــاع منــو الودائــع إلــى ارتفــاع تكاليــف التمويــل وتضييق هامش
الفائــدة وزيــادة احلاجــة إلــى مصاريــف املخصصــات ،إضافــة إلــى
الضغــط علــى الربحيــة .ومــع ذلــك ،فــإن اســتمرار منــو االئتمــان املرتفــع،
والقــدرة علــى إعــادة تســعير املوجــودات بشــكل أســرع ،والكفــاءة القويــة
تــؤدي إلــى تخفيــف هــذه الضغــوط .وعلــى الرغــم مــن ضعــف الربحيــة
خــال عــام  ،2016فإنهــا ال تــزال قويــة بشــكل عــام.
إن املضــي قدمــاً فــي الطلــب علــى االئتمــان لتمويــل مشــاريع البنيــة
التحتيــة ملســابقة كأس العالــم  2022مــن شــأنه توفيــر فرصــة كبيــرة
للقطــاع املصرفــي .ومــع ذلــك ،يجــب علــى القطــاع املصرفــي إدارة ملــف
متويلــه للمحافظــة علــى ســامة الربحيــة.

Subdued deposit growth, and corresponding inching
up in funding costs, narrowed the interest margin.
Increased requirement for provisioning expenses also
add to pressure on profitability. Nevertheless, continued
high credit growth, ability to faster asset re-pricing and
strong efficiency moderated these pressures. Though
profitability weakened over 2016, it remains solid overall.
Going forward continued credit demand for financing
Infrastructure projects for FIFA 2022 will provide ample
opportunity for the banking sector. However, banking
sector have to manage their funding profile so that the
profitability remain intact.
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املقدمة
ّ

Introduction

كمــا هــو متوقــع فــي اقتصــاد نامــي ،واصــل القطــاع املالــي
فــي قطــر منــوه وتنوعــه خــال عــام  .2016وكمــا هــو احلــال
بالنســبة للبنــوك ،واصــل القطــاع املالــي الواســع تســجيل منــو
صحــي مــع بعــض اإلعتــدال مبــا يتماشــى مــع منــو االقتصــاد
احلقيقــي واألداء الباهــت لألســواق املاليــة .ويشــمل القطــاع
املالــي األوســع نطاق ـاً فــي قطــر شــركات التأمــن وبنــك قطــر
للتنميــة ،وشــركات التمويــل ،وشــركات االســتثمار ،ومحــال
الصرافــة ،ومؤسســات مركــز قطــر للمــال .ويركــز هــذا الفصــل
علــى التطــورات فــي هــذه املؤسســات مــن القطــاع املالــي
األوســع نطاقـاً ،لتقييــم املخاطــر التــي تهــدد االســتقرار املالــي
الناشــئ عنهــا.

As expected in a growing economy, the financial sector
of Qatar continued to grow and diversify during 2016.
As in the case of the banks, the broader financial
sector continued to record healthy growth with some
moderation in line with real economy and lackluster
performance of the financial markets. The broader
financial sector of Qatar includes insurance firms,
Qatar Development Bank (QDB), finance companies,
investment companies, exchange houses and QFC
institutions. This Chapter focuses on the developments
in these segments of broader financial sector to assess
the risks to financial stability arising from them.

ويركــز اجلــزء األول مــن الفصــل علــى املؤسســات املاليــة غيــر
البنكيــة املرخــص لهــا بالعمــل مــن مصــرف قطــر املركــزي ،أي
كشــركات التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة ،وشــركات التمويــل،
وشــركات االســتثمار ،ومحــال الصرافــة .أمــا اجلــزء الثانــي
مــن الفصــل فيحلــل التطــورات فــي املؤسســات املاليــة وقطــاع
التأمــن فــي مركــز قطــر للمــال الــذي يخضــع لســلطة هيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال

The first part of the Chapter focuses on QCB regulated
non-bank financial intermediaries (NBFI), viz., Insurance
Firms, Qatar Development Bank, Finance Companies,
Investment Companies and Exchange Houses. The
second part of the Chapter analyses developments
in the financial institutions and insurance sector in the
Qatar Financial Centre, which are under the jurisdiction
of Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA).

 ١.٣املؤسس ــات املالية غير البنكية املرخصة من مصرف
قطر املركزي

3.1 Non- Bank Financial Intermediaries
Regulated by QCB

يــؤدي قطــاع املؤسســات املاليــة غيــر البنكيــة املرخصــة مــن مصــرف
قطــر املركــزي ،دوراً مهمــاً فــي تنويــع االقتصــاد مبــا يتماشــى مــع
أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030
وخــال عــام  ،2016كانــت هنــاك تغيــرات طفيفة فــي تركيبة املوجودات
ملختلــف قطاعــات املؤسســات املاليــة غيــر البنكيــة اخلاضعــة إلشــراف
مصــرف قطــر املركــزي ،حيــث ارتفعــت حصــة شــركات التأمــن فــي
إجمالــي املوجــودات مــن  ٪72.2إلــى  .٪73وســجلت موجــودات بنــك
قطــر للتنميــة ومحــال الصرافــة زيــادات هامشــية خــال العــام ،بينمــا
انخفضــت حصــة شــركات التمويــل واالســتثمار (شــكل .)1-3
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The NBFI sector in Qatar under the regulatory
jurisdiction of QCB plays an important role in
diversification of the economy in keeping with the
objectives of Qatar National Vision 2030.
During 2016, there were minor changes in the assetwise composition of different segments of the QCB
regulated NBFI. The dominance of insurance firms
in the sector increased further as their share in total
assets increased from 72.2 percent to 73 percent.
Marginal increase in the share of QDB and Exchange
Houses was recorded during the year. The share of
Finance and Investment Companies declined during
the year (Chart 3-1).
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Chart 3-1:
)Chart 3-1: Composition of QCB regulated NBFI sector by assets (%
شكل  :1-3مكونات موجودات قطاع املؤسسات املالية غير البنكية اخلاضع إلشراف املصرف املركزي ()٪
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 ١.١.٣التطورات في قطاع التأمني

3.1.1 Developments in Insurance Sector

79.0%

10.0

78.5%

78.0%ـت الســلطة الرقابيــة ملصــرف قطــر املركــزي
ويتكــون قطــاع التأمــن حتـ
فــي نهايــة عــام  2016مــن  12شــركة ،منهــا ثمانيــة شــركات محليــة،
77.5%
عامليــة ،كمــا هــو احلــال فــي العــام الســابق .ومــن
وأربعــة فــروع لشــركات
بــن هــذه الشــركات االثنتــي عشــرة ،مت تــداول أســهم خمــس شــركات
77.0%
فــي البورصــة و شــركتان مــن الشــركات اململوكــة للقطــاع اخلــاص،
76.5%ـة شــركات تقليديــة وأربعــة شــركات تكافــل،
وفــي املجمــل ،هنــاك ثمانيـ
ويقتصــر قطــاع التأمــن علــى الوســطاء وشــرکات إعــادة التأمــن
.)١-٣76.0%
ووكالء التأمــن (جــدول
2016

)Retention rate (RHS
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مــن املتوقــع أن يلعــب قطــاع التأمــن ،وهــو أكبــر مكون فــي القطاع املالي
األوســع نطاق ـاً حتــت إشــراف مصــرف قطــر املركــزي ،دوراً متزايــداً
مــع زيــادة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة إلــى جانــب النمــو وتنويــع
االقتصــاد .وعلــى الرغــم مــن أن املخاطــر النظاميــة التــي يشــكلها قطــاع
80.0%
املصــارف ،فــإن
التأمــن مــا زالــت أقــل مــن املخاطــر التــي تواجههــا 12.6
مصــرف قطــر املركــزي
الوقــت .لذلــك ،يقــوم
أهميتهــا تتزايــد مبــرور
79.5%
79.5%
بتعزيــز الرقابــة والتنظيــم للقطــاع لتســهيل منــوه املســتدام.

Chart
3-2:the largest segment in the QCBInsurance
sector,
regulated broader financial sector, is expected to
play a growing role with increase in investment in
infrastructure coupled with growth and diversification
14 Though the systemic risks posed by
of the economy.
the insurance sector remain below those of banks, their
11.3
12
importance over time has been increasing. Therefore,
QCB has been strengthening the supervision and
10
8.7
regulation of the sector to facilitate its sustained
growth.
8

The insurance sector under the regulatory jurisdiction of
QCB at the end of
6 2016 comprised of 12 firms, of which 8
are domestic, 4 are branches of international companies,
4 previous year. Among77.2%
same as that in the
these 12 firms,
5 were publicly traded and 2 were privately held. In total,
2
there were 8 conventional
firms and 4 takaful firms. The
insurance sector is exclusive of brokers, reinsurance firms
0 (Table 3-1).
and intermediaries
2015

NWP

GWP
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Table 3-1: Type of Licensees (Estimated)*

) أنواع التراخيص (تقديريرية1-3 *جدول

License Type

نوع الترخيص

2016

Publicly traded

5

Privately Held

2

LLC

1

Branch

4

شركات عامة متداولة

شركات خاصة

شركات ذات مسؤولية محدودة
فرع

الهيكل

Structure
Conventional

8

Takaful

4

تقليدي

تكافل

 ولذا فإن العدد تقديري،* يقوم مصرف قطر المركزي باستكمال تراخيص الشركات

* QCB is completing the licensing process so the number of companies is an estimate

The growth in insurance sector, albeit slower than the previous
year, continued to be healthy and was at par with the growth in
banking assets during 2016. The aggregate balance sheet of the
domestic insurance firms grew by 13.3 percent to QR 44.5 billion
as at end-2016 compared to QR 39.3 billion at the end of the
previous year (Table 3-2). There was a sharp growth in cash and
liquid assets followed by investments in fixed maturity investments.
Premium receivable and reinsurance receivable recorded modest
increases during the year. On the liabilities side, a sharp increase
in technical provisions was recorded. Shareholder’s equity also
recorded healthy growth during the year (Table 3-2).

 وإن كان بشــكل أبطــأ مــن العــام،اســتمر النمــو الصحــي لقطــاع التأمــن
.2016  وكان مســاوياً لنمــو املوجــودات املصرفيــة خــال عــام،الســابق
وارتفــع إجمالــي امليزانيــة العموميــة لشــركات التأمــن احملليــة بنســبة
 مليــار39.3  مقابــل2016  مليــار ريــال بنهايــة عــام44.5  إلــى%13.٣
 وكان هنــاك منــو حــاد فــي.)2-3 ريــال بنهايــة العــام الســابق (جــدول
. تلتهــا االســتثمارات ذات اآلجــال الثابتــة،املوجــودات النقديــة والســائلة
وســجلت الــذمم املدينــة وذمم إعــادة التأمــن املدينــة زيــادة متواضعــة
 ســجلت املخصصــات الفنيــة، وفــي جانــب املطلوبــات.خــال الســنة
 كمــا ســجلت حقــوق املســاهمني منــواً جيــداً خــال العــام.زيــادة حــادة
.)2-3 (جــدول

Table 3-2: Select Balance Sheet Items of Domestic Insurers, end-December (QR million)

) بنهاية ديسمبر (باملليون ريال، بنود مختارة من امليزانية املجمعة لشركات التأمني احمللية:2-3 جدول
2016

2015

%∆

44,511

39,274

13.30%

Cash & Liquid Assets

8,549

5,092

67.90%

Total Investments

22,685

21,542

5.30%

Fixed Maturities

8,589

7,442

15.40%

Equity Investments

6,218

6,541

-4.90%

Real Estate

7,365

7,077

4.10%

Other Investments

512

483

6.10%

Reinsurance Receivable

4,258

3,915

8.80%

Premiums Receivable

Total Assets

7,515

7,269

3.40%

Fixed assets

227

208

9.20%

Intangible Assets

417

419

-0.30%

Other Assets

860

829

3.70%

26,513

23,938

10.80%

Technical Provisions

10,333

8,867

16.50%

Unearned Premiums

5,962

6,090

-2.10%

Reinsurance Payable

1,303

1,351

-3.60%

Other Liabilities

8,588

7,630

12.60%

إجمالي املطلوبات
   املخصصات الفنية
أقساط غير محصلة
أقساط إعادة تأمني مستحقة
مطلوبات أخرى

17,998

15,336

17.40%

إجمالي حقوق امللكية

Total Liabilities

Total Equity

83

إجمالي املوجودات
النقد واملوجودات السائلة
إجمالي االستثمارات
   استثمارات ذات آجال ثابتة
    استثمارات األسهم
   
العقارات
    استثمارات أخرى
مستحقات إعادة التأمني
األقساط املستحقة القبض
موجودات ثابتة
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
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ومبــا يعكــس النمــو الصحــي لقطــاع التأمــن ،ارتفــع إجمالــي
األقســاط املكتتبــة بنســبة  %11.8خــال العــام ،بعــد زيــادة مبقــدار
الثلــث فــي العــام الســابق .وبلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
 12.6مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر ( 2016جــدول  .)3-3وبلغــت
مســاهمة شــركات التأمــن احملليــة فــي قطــر نحــو  12.3مليــار
ريــال ،وبلغــت قيمــة أقســاط الفــروع الدوليــة  0.3مليــار ريــال.
وباملقارنــة مــع النمــو فــي األقســاط املكتتبــة ،كان النمــو فــي صافــي
األقســاط املكتتبــة أكثــر قــوة حيــث منــت بنســبة .%15.2

Reflecting the healthy growth in insurance, gross written
premium (GWP) rose by 11.8 percent during the year on
top of one-third increase in the previous year. GWP stood
at QR 12.6 billion at end-December 2016 (Table 3-3).
The contribution of domestic insurers in Qatar was QR
12.3 billion and that of international branches was QR 0.3
billion. As compared to the growth in GWP, the growth in
NWP continued to remain sharper at 15.2 percent.

وعلــى الرغــم مــن أن إجمالــي الدخــل ارتفــع بأكثــر مــن ٪11.4
خــال عــام  2016مقارنــة بالعــام الســابق ،فــإن صافــي الربــح،
وإن كان إيجابيــاً ،فإنــه قــد ســجل انخفاضــاً .وقــد ســاهم ذلــك
فــي تراجــع عائــدات شــركات التأمــن احملليــة إلــى  ٪9.2خــال
عــام  ،2016مقابــل  ٪16.4فــي العــام الســابق .وانخفضــت حصــة
إيــرادات االســتثمار فــي مجمــوع اإليــرادات خــال نفــس الفتــرة.

Though the gross income increased by over 11.4
percent during 2016 as compared to the previous year,
the net profit, albeit positive, recorded a decline. This
contributed to the fall in the return on equity of domestic
insurers to 9.2 percent during 2016 from 16.4 percent
in the previous year. The share of investment income in
total income declined during the same period.

ظلــت تغطيــة مــاءة شــركات التأمــن أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات
التنظيميــة .وبلــغ متوســط نســبة املــاءة املاليــة علــى أســاس فــردي
 ،%228بينمــا كان علــى أســاس أعلــى مرتفــع عنــد  .%299وارتفعــت
نســبة الرافعــة املاليــة مــن  ٪49.2فــي  2015إلــى  ٪54.1فــي
.2016

Solvency coverage of insurance firms remained
much above the regulatory requirement. Average
Solvency Ratio at solo basis stood at 228 percent
while on consolidated basis it was high at 299 percent.
Leverage Ratio increased from 49.2 percent in 2015 to
54.1 percent in 2016.

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

جدول :3-3مؤشرات مختارة (نهاية ديسمبر ،املبالغ باملليون ريال)
2015

2016

إجمالي األقساط املكتتبة
صافي األقساط املكتتبة

11,278

12,610

GWP

8,708

10,027

NWP

إجمالي الدخل

13,621

15,177

Total Income

صافي الربح /اخلسارة

2,451

1,692

Net Profit / Loss

العائد على حقوق املساهمني

16.4%

9.2%

Return on Equity

دخل االستثمار /إجمالي الدخل

16.5%

10.0%

Investment Income / Total Income

نسبة الرافعة

49.2%

54.1%

Leverage Ratio

متوسط نسبة املالءة -على أساس فردي

NA

228%

Average Solvency Ratio - Solo Basis

متوسط نسبة املالءة  -أساس موحد

NA

299%

Average Solvency Ratio - Consolidated Basis

املخصصات الفنية  /صافي األقساط املكتسبة

119.2%

109.4%

Technical Provisions / Net Earned Premium

نسبة السيولة

126.6%

132.5%

Liquidity Ratio

رأس املال املؤهل  -على أساس فردي

NA

5,217

Eligible Capital - Solo Basis

رأس املال املؤهل  -على أساس موحد

NA

13,368

Eligible Capital - Consolidated Basis
غير متاح NA: Not Available
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 جــاء النمو،ونتيجـ ًة للتحســن الــذي طــرأ علــى كفــاءة قطــاع التأمــن
فــي صافــي األقســاط املكتتبــة أقــوى مــن منــو إجمالــي األقســاط
 حتســنت نســبة االحتفــاظ خــال عــام، ونتيجــة لذلــك.املكتتبــة
.)2-3  (شــكل2016

Reflecting the improvement in efficiency of the insurance
sector, the growth in NWP was sharper than that of GWP.
Consequently, retention ratio improved during 2016
(Chart 3-2).
Chart 3-2:

Chart 3-2: GWP, NWP and Retention Ratio

QR billions
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 مقارنة بالعام2016 وظلــت نســبة املصروفــات مســتقرة خــال عــام
 ونتيجــة. ولكــن نســبة اخلســارة ســجلت زيــادة هامشــية،الســابق
 ســجلت النســبة املجمعــة أيضــا زيــادة هامشــية خــال،لذلــك
ً ومتثــل النســبة املجمعــة مقياســاً رئيســيا.)3-3 الســنة (شــكل
 فــي100  وتشــير نســبة أقــل مــن.للربحيــة فــي قطــاع التأمــن
 فــي حــن تشــير،املائــة إلــى أن الشــركة حتقــق أرباحـاً مــن االكتتــاب
. فــي املائــة إلــى أنهــا تتكبــد خســارة اكتتــاب100 نســبة تزيــد عــن
 علــى الرغــم مــن تراجعهــا هامشــياً أقــل،وظلــت النســبة املجمعــة
.2016  فــي املئــة فــي عــام100 مــن

The expense ratio remained stable during 2016 as
compared to the previous year but the loss ratio recorded
a marginal increase. Consequently, the combined ratio
also recorded marginal increase during the year (Chart
3-3). The combined ratio is a key measure of profitability
in the insurance industry. A ratio below 100 percent
indicates that a firm is generating underwriting profit,
while a ratio above 100 percent indicates that it is incurring
underwriting loss. The combined ratio, despite a marginal
deterioration, remained below 100 percent in 2016.
Chart 3-3:

Chart 3-3: Loss, Expense and Combined Ratios
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business, the technical provisions
 فقــد ســجلت،وإضافــة إلــى أنهــا تعكــس زيــادة فــي النشــاط
also recorded sharp jump duringCombined
2016 toratio
take care of Lossمــن
ratio2016 خــال عــام
Expense
حــادةratioاملخصصــات الفنيــة أيضــا قفــزة
potential increase in future claims (Chart 3-4). The ratio
ـكل
ـ
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ـ
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ـ
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أجــل مواجهــة الزيــادة احملتملــة فــي
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2016
of technical provisions to net earned premium recorded
 وســجلت نســبة املخصصــات الفنيــة إلــى صافــي األقســاط.)4-3
a decline.
.ًاملكتســبة انخفاضــا
Chart 3-4:

Chart 3-4: Gross Technical Provisions

QR billions
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3.1.2 Qatar Development Bank

 بنك قطر للتنمية٢.١.٣

Qatar Development Bank (QDB) continued to facilitate
development of small and medium-sized enterprises
(SMEs) which are expected to provide impetus for the
national economy to achieve faster, diversified and
sustained growth of the economy as envisioned in Qatar
National Vision 2030. The focus of the policies was to
“inculcate a culture of creativity, entrepreneurial spirit
and innovativeness across the nation through providing a
supportive environment for entrepreneurs.” Fully owned
by the government, QDB is not profit oriented. In addition
to providing financial aid, the bank also offers advisory
support and guidance to SMEs regarding start up, growth
and expansion of their activities. Under TASDEER, QDB
offers export financing services, business development
services and support for promotion of private sector
exporters based in Qatar. Through its housing finance
scheme, QDB has provided a huge stimulus to the realestate market and fuelled job opportunities.

واصــل بنــك قطــر للتنميــة تســهيل تطويــر املشــاريع الصغيــرة
واملتوســطة التــي مــن املتوقــع أن توفــر زخم ـاً لالقتصــاد الوطنــي
لتحقيــق منــو اقتصــادي أســرع ومتنــوع ومســتدام علــى النحــو
 وركــزت السياســات علــى.2030 املتوخــى فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة
"غــرس ثقافــة اإلبــداع وروح املبــادرة واالبتــكار فــي جميــع أنحــاء
 وباعتبــاره." مــن خــال توفيــر بيئــة داعمــة لرجــال األعمــال،البــاد
 فــإن بنــك قطــر للتنميــة ال،مملــوكاً بالكامــل مــن قبــل احلكومــة
 يقــدم، وباإلضافــة إلــى تقــدمي املســاعدات املاليــة.يســعى للربــح
البنــك أيضــا الدعــم واملشــورة للشــركات الصغيــرة واملتوســطة فيما
 ويقــدم بنــك قطــر.يتعلــق بالبــدء والنمــو والتوســع فــي أنشــطتها
،للتنميــة خدمــات متويــل الصــادرات وخدمــات تطويــر األعمــال
 ومــن خــال.ودعــم تعزيــز مصــدري القطــاع اخلــاص فــي قطــر
 قــدم بنــك قطــر للتنميــة حزمــة كبيــرة مــن،برنامــج متويــل اإلســكان
.احملفــزات لســوق العقــارات وأطلــق فرص ـاً للعمــل

During the year, QDB took several initiatives for
development of SMEs which included policy changes,
organization of workshops for SMEs and facilitation of
their participation in international exhibitions.

 اتخــذ بنــك قطــر للتنميــة عــدة مبــادرات لتطويــر،وخــال العــام
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة التــي شــملت؛ تغييــرات فــي
، وتنظيــم ورش عمــل للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة،السياســات
.وتســهيل مشــاركتها فــي املعــارض الدوليــة
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ومبوجــب قانــون املناقصــات اجلديــد رقــم  24لســنة ،2015
وهــو قانــون ينظــم املناقصــات واملــزادات فــي قطــر ،قــام بنــك
قطــر للتنميــة مببــادرة لتوطــن سلســلة التوريــد ودعــم الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة احملليــة مــن خالل "تقييــم واعتماد املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة ،وخدمــة اإلعفــاء مــن كفــاالت العطــاءات".

As per the new Tender Law No 24 of 2015, a law regulating
tenders and auctions in Qatar, QDB has taken initiative to
localize the supply chain and support local SMEs through
SME Rating & Accreditation (SRA) and Tender Bond
Exemption Service.

وســتكون خدمــة تقييــم واعتمــاد املؤسســات شــهادة مســتقلة مــن
طــرف ثالــث يصدرهــا بنــك قطــر للتنميــة .والهــدف الرئيســي مــن
هــذه اخلدمــة هــو إجــراء حتليــل شــامل لألعمــال يتضمــن تقييــم
لنمــوذج األعمــال مــن الناحيــة التجاريــة والصناعيــة واإلداريــة
واملاليــة ،مــن خــال تصنيــف وتقييــم أكثــر حتديــداً لقــدرة األعمــال
التجاريــة علــى تقــدمي العقــود ،عندمــا تُطلــب أو يُحتــاج إليهــا مــن
خــال االعتمــاد .ومــن خــال تنفيــذ البرنامــج اجلديــد ،يهــدف بنــك
قطــر للتنميــة إلــى مســاعدة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة علــى
الوصــول إلــى فــرص األعمــال احلكوميــة وشــبه احلكوميــة واخلاصة.
ومــن خــال عمليــة التقييــم ،ســتتمكن الشــركات الصغيــرة واملتوســطة
أيضــا مــن فهــم الثغــرات والتحديــات الداخليــة املتعلقــة بأعمالهــا،
وإدخــال التحســينات والتعزيــزات والتدخــات املطلوبــة التــي يدعمهــا
بنــك قطــر للتنميــة مــن خــال مجموعــة البرامــج.

The SRA will be an independent third party certification issued by
QDB. The main objective of SRA is to conduct a holistic analysis
of the business entailing an assessment of the business model,
the management, industry and the financials of the business
’through rating and a more specific assessment of the business
ability to deliver on contracts, where requested/needed, through
accreditation. Through the implementation of the new program,
QDB aims to help SMEs gain access to government, semigovernment and private business opportunities. Through the
rating process, SMEs will also be able to understand internal
gaps and challenges related to their business and institute
required improvements, enhancements and interventions,
suitably supported by QDB through its suite of programs.

توفــر خدمــة اإلعفــاء مــن ســندات العطــاء ثــاث خدمــات إعفــاء
للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة هــي :اإلعفــاء مــن كفــاالت
العطــاءات ،واإلعفــاء مــن كفــاالت األداء ،وأخيــراً اإلعفــاء مــن كفــاالت
الدفعــات املقدمــة .ووفق ـاً لقانــون العطــاءات اجلديــد ميكــن إعفــاء
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة مــن تقــدمي األنــواع الثالثــة املذكــورة
أعــاه مــن وثائــق الكفــاالت والضمانــات لالســتفادة مــن هــذه املنفعــة.
ويتعــن علــى جميــع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة أن متــر عبــر
برنامــج التقييــم واالعتمــاد.

Tender Bond Exemption Service offers three exemption services
to SMEs. 1. Tender Bid Bond exemption, 2. Performance Bond
exemption and 3. Advance Payment Guarantee exemption. As
per new tender law SMEs can be waived off from producing
the above three type of Bonds and Guarantee documents, to
avail this benefit. It is mandatory to all SMEs to pass through
the Rating and Accreditation program.

كمــا يســاهم بنــك قطــر للتنميــة فــي تطوير املشــاريع الصغيرة واملتوســطة
احلجــم مــن خــال حتفيزهــا لتبنــي أفضــل ممارســات القطــاع اخلــاص،
وإظهــار النتائــج املاليــة املتميــزة فــي إطار برنامج "تقييم التميز للشــركات
الصغيــرة واملتوســطة" .وشــملت معاييــر التقييــم التــي اعتمدهــا بنــك
قطــر للتنميــة ،لقائمــة متيــز الشــركات الصغيــرة واملتوســطة لعــام 2016
مــا يلــي :األداء املالــي ،وتطويــر املوظفــن واالحتفــاظ بهــم ،واالبتــكار،
واســتخدام التكنولوجيــا ،والنزاهــة والشــفافية ،وتطبيــق معاييــر اجلــودة
واالعتمــاد ،وااللتــزام بحمايــة البيئــة مــن حيــث إدارة النفايــات واالمتثــال
للتشــريعات البيئيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يُعــد برنامــج تصنيــف املشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة مبثابــة منصــة لتبــادل األفــكار حــول أفضــل
املمارســات فــي قطــاع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ،وتوفيــر فرصــة
التعلــم جلميــع احلاضريــن.

QDB also contributes to the development of SMEs by
rewarding them for adopting best private sector practices
and showing outstanding financial results under the SME
Excellence Ranking Program. The evaluation criteria, adopted
by QDB, for the SME Excellence List 2016 included: financial
performance, staff development and retention, innovation
and use of technology, integrity and transparency, application
of quality standards and certifications, and commitment to
environmental protection in terms of waste management and
compliance with environmental legislation. Additionally, SME
Ranking Program serves as a platform for the exchange of
ideas on best practices in the SME sector, providing a learning
opportunity for all attendees.

وفــي إطــار الســعي إلــى تنويــع االقتصــاد ومنــو املشــاريع الصغيــرة
واملتوســطة ،واصلــت ميزانيــة بنــك قطــر للتنميــة حتقيــق منــو مطــرد
خــال العــام .وارتفــع إجمالــي املوجــودات مــن ثمانيــة مليــارات ريــال
فــي عــام  2015إلــى تســعة مليــارات ريــال فــي عــام  .2016وكمــا فــي
العــام الســابق ،كانــت الزيــادة فــي إجمالــي املوجــودات خــال عــام 2016
تُعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى منــو التســهيالت االئتمانيــة ،وبعــض الزيــادة
فــي إيداعــات أموالــه لــدى البنــوك (شــكل  .)5-3واســتمر رأس املــال
واالحتياطيــات فــي تســجيل منــو حــاد خــال ســنة التقريــر.

In the pursuit of diversification of the economy and growth
of SMEs, the balance sheet of QDB continued to record
steady growth during the year. The total assets of QDB
increased from QR 8.0 billion in 2015 to QR 9.0 billion in
2016. As in the previous year, the increase in total assets
during 2016 was largely due to growth in credit facilities
and some increase in placements of its funds with the
banks (Chart 3-5). Capital and Reserves continued to
record sharp growth during the year under review.
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Chart 3-5: Major Uses and Sources of Funds of QDB from 2013-2016

Chart 3-5:

2016-2013  االستخدامات الرئيسية ومصادر األموال لبنك قطر للتنمية للفترة:5-3 الشكل
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3-6: and10reserves relative to the balance
،تعتبــر نســبة رأس املــال واالحتياطيــات إلــى إجمالــي املوجــودات
The shareChart
of capital
9
.)6-3  وهــي تتزايــد بســرعة على مر الســنني (شــكل،ًمرتفعــة جــدا
sheet size is very high and has been increasing rapidly
 إلــى2013  فــي عــام% 69 وقــد ارتفعــت تلــك النســبة باطــراد مــن
over the years (Chart 3-6).8The ratio of capital and reserves
7
 ومعظمهــا رأس مــال عالــي اجلــودة حيــث أن.2015  فــي عــام%89
to total assets100
has risen steadily from 69 percent in 2013
6 of this is high quality capital
حصــة رأس املــال املدفــوع فــي إجمالــي رأس املــال واالحتياطيــات
to 89 percent in902015. Most
5
 فــي٪91  إلــى أكثــر مــن2013  فــي عــام٪82 قــد ارتفعــت مــن
as the share of80paid up capital in the total capital and
 اعتمــد بنــك قطــر للتنميــة علــى، وفــي الوقــت نفســه.2016 عــام
4 82 percent in 2013 to over 91
reserves has increased
from
70
 ومــن املعــروف جيــداً أن معــدالت الفشــل بــن.التمويــل املصرفــي
3
percent in 2016.60At the same time dependence of QDB on
الشــركات املبتدئــة أعلــى نســبياً مــن معــدالت الفشــل بني الشــركات
50 declined.
2 It is well known that the failure
bank funding has
40
الكبــرى ولكــن هــذا املســتوى العالــي مــن رأس املــال يؤكــد القــدرات
1 relatively higher than those
rates among start-ups
are
. كمــا أنــه يؤكــد مرونــة بنك قطــر للتنمية،القويــة ملزيــد مــن التوســع
among bigger 30
companies0 but such high level of capital
20
Total
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Investments
in
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Capital and
Dues to Banks
underscores the strong capabilities for further expansion.
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Securities
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It also underlines the resilience of QDB.
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 التطورات في شركات التمويل٣.١.٣

3.1.3 Developments in Finance Companies
As mentioned in the previous year reports, three
finance companies licensed by Qatar Central Bank are
operating in Qatar, viz., Al Jazeera Finance Co.,
First Finance Co. and Qatar Finance House. These
companies provide Sharia-compliant financial services
to various categories of borrowers.

 تعمــل ثــاث شــركات متويــل،كمــا ورد فــي تقاريــر الســنة الســابقة
 وهــي شــركة،مرخصــة مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي فــي قطــر
.اجلزيــرة للتمويــل وشــركة األولــى للتمويــل وبيــت التمويــل القطــري
وتوفــر هــذه الشــركات خدمــات ماليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
.اإلســامية ملختلــف فئــات املقترضــن

In line with the deceleration in overall economic growth,
the finance companies also recorded lower growth
during the year. While financial investments and cash
and bank balances of financing companies recorded
sharp growth during 2016, the overall growth in assets
was dragged down by decline in financing activities
and other assets (Chart 3-7). Their total assets as at
end-2016 amounted to over QR 3.2 billion; thereby
recording decelerated annual growth of 2.2 percent as
compared to 4.8 percent recorded in the previous year.

التمويــل3.5 ســجلت شــركات،ومتاشــياً مــع تباطــؤ النمــو االقتصــادي الكلــي
 املاليــة3.0 وفــي حــن ســجلت االســتثمارات.أيضـاً منــواً أقــل خــال العــام
ًوالنقديــة واألرصــدة لــدى البنــوك لشــركات التمويــل منــواً حــادا
 خــال2.5
2.0
بســبب1.5 إال أن النمــو العــام فــي املوجــودات قــد تراجــع،2016 عــام
 وبلــغ.)7-3
تراجــع األنشــطة التمويليــة واملوجــودات األخــرى (شــكل
1.0
ـار ريــال0.5 مليـ3.2  أكثــر مــن2016 إجمالــي موجوداتهــا فــي نهايــة عــام
٪4.8 0.0 مقابــل٪2.2
ـنوي ليبلــغ0ــي النمــو السـ0ـجل تباطــؤاً ف0 ممــا يسـ،
0
.ـابقة0ــي الســنة السـ0املســجل ف
0
0
Millions
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Cash and bank balances as well as investments recorded
higher growth. Consequently, their share in total assets
3.5
recorded sharp increase during 2016 (Table 3-4). The
3.0
decline registered by the largest component of the asset
2.5
portfolio of the financing companies, viz., Islamic financing,
2.0
resulted
in a fall in its share in total assets. Nevertheless, it
1.5
continued
to account for almost 72 percent of total assets.
1.0
0.5

0.0

Shareholders Equity

Financing from financial institutions

0

Other Liabilities

وســجلت النقديــة واألرصــدة لــدى البنــوك وكذلــك االســتثمارات
 ســجلت حصتهــا مــن إجمالــي، ونتيجــة لذلــك.منــواً أعلــى
 وقــد أدى.)4-3  (جــدول2016 املوجــودات زيــادة حــادة خــال عــام
االنخفــاض الــذي ســجله أكبــر عنصــر فــي محفظــة املوجــودات
 إلــى انخفــاض حصتــه، أي التمويــل اإلســامي،لشــركات التمويــل
%72  فقــد ظلــت متثــل حوالــي، ومــع ذلــك،فــي إجمالــي املوجــودات
.مــن مجمــوع املوجــودات

Capital
0.0 of these companies were further enhanced
0
0
0
0
during the year
and increased
to about
81.7 percent
of
0
0
0
0
total assets. 2013
This underlines
stronger
capacity 2016
for future
2014
2015
expansion
and
enhanced
resilience
of
these
companies.
Shareholders Equity
Financing from financial institutions
Other Liabilities

 وارتفــع إلــى،وقــد مت تعزيــز رأس مــال هــذه الشــركات خــال العــام
 وهــذا يؤكــد قــدرة أقــوى. مــن إجمالــي املوجــودات٪81.7 نحــو
علــى التوســع فــي املســتقبل وتعزيــز قــدرة هــذه الشــركات علــى
.الصمــود

The ratio of total assets of the finance companies to
banking assets recorded a decline due to its relatively

وســجلت نســبة إجمالــي املوجــودات لشــركات التمويــل إلــى
ًاملوجــودات املصرفيــة تراجعــاً بســبب منوهــا البطــيء نســبيا
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مقارنــة بنمــو املوجــودات املصرفيــة .ومــع ذلــك ،فقــد ســاهم منــو
إيجابــي متواضــع فــي إجمالــي موجــودات شــركات التمويــل مقرونـاً
بانخفــاض حــاد فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي إلــى زيــادة
نســبة إجمالــي موجــودات شــركات التمويــل إلــى النــاجت احمللــي
اإلجمالــي خــال العــام.

slower growth compared to the growth in banking assets
However, modest positive growth in the total assets of
the financing companies coupled with sharp decline in
nominal GDP contributed to increase in the ratio of total
assets of financing companies to GDP during the year.

)Table 3-4: Finance Companies – Overview (%

جدول  :4-3شركات التمويل  -نظرة عامة ()%

النقد وأرصدة البنوك  /إجمالي املوجودات

التمويل اإلسالمي  /إجمالي املوجودات

االستثمارات املالية /إجمالي املوجودات

حقوق املساهمني  /إجمالي املوجودات

إجمالي املوجودات /إجمالي املوجودات املصرفية

إجمالي املوجودات /الناجت احمللي اإلجمالي

2016

2015

2014

2013

13.9

10.0

13.1

16.2

Cash and Bank Balances/Total Assets

71.9

74.3

70.3

63.9

Islamic Financing/Total Assets

7.3

1.8

2.4

2.1

Financial Investments/Total Assets

81.7

80.9

82.8

78.9

Shareholder’s Equity/ Total Assets

0.25

0.28

0.30

0.34

Total Assets/Total Bank Assets

0.58

0.52

0.40

0.42

Total Assets/GDP

 ٤.١.٣التطورات في شركات اإلستثمار

3.1.4 Developments in Investment Companies

تعمــل شــركتان اســتثماريتان مرخصتــان مــن قبــل مصــرف قطــر
املركــزي فــي قطــر ،وهمــا شــركة املســتثمر األول وبيــت االســتثمار.
وتقــدم هاتــان الشــركتان خدمــات مثــل إدارة األصــول ،واخلدمــات
املصرفيــة االســتثمارية ،واالســتثمار العقــاري.

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

وســاهم األداء الضعيــف لســوق األســهم فــي عامــي  2015و  2016مــع
تباطــؤ منــو االقتصــاد احلقيقــي ،فــي انخفــاض االســتثمارات املاليــة
واألصــول األخــرى لشــركات االســتثمار خــال عــام  .2016وأظهــرت
األرصــدة النقديــة املرتفعــة هامشــياً إلــى جانــب انخفاض االســتثمارات
املاليــة تفضيــل االحتفــاظ باألمــوال الســائلة عــن االســتثمارات .وخــال
عــام  ،2016انخفــض إجمالــي موجــودات هــذه الشــركات بشــكل طفيــف
بنســبة  ،٪0.8مقارنــة بانخفــاض نســبته  ٪2.6فــي الســنة الســابقة،
وبلــغ  645مليــون ريــال فــي نهايــة عــام (2016شــكل .)8-3

Poor performance of the stock market in 2015 and 2016
along with slowdown of the real economy contributed to
decline in financial investments and other assets of these
investment companies during 2016. Marginally higher
cash balances coupled with lower financial investments
indicated preference for maintenance of liquid funds
over investments. During 2016, the total assets of these
companies declined marginally by 0.8 percent, on top
of 2.6 percent decline in the previous year, and stood at
QR 645 million at end of 2016 (Chart 3-8).

Chart 3-8: Trends in Major Balance Sheet Items of Investment Companies from 2013-2016

شكل  :8-3اجتاهات البنود الرئيسية في امليزانية املجمعة لشركات االستثمار  2016 -2013باملليون ريال
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وقــد انعكــس التحســن فــي الســيولة لــدى هــذه الشــركات
االســتثمارية فــي ارتفــاع نســبة النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك
إلــى إجمالــي املوجــودات (جــدول  .)5-3وانخفضــت حصــة
االســتثمارات املاليــة فــي إجمالــي املوجــودات إلــى  %74.9فــي
عــام  2016بعــد ارتفاعهــا إلــى  % 75.8فــي عــام  ،2015ممــا
يشــير إلــى بعــض املخاطــر الســلبية علــى الربحيــة بســبب الركــود
فــي األســواق .وكانــت رســملة هــذه الشــركات عاليــة وحتســنت
علــى مــر الســنني .وخــال عامــي  2015و  ،2016أدى ارتفــاع
حقــوق املســاهمني إلــى جانــب انخفــاض إجمالــي املوجــودات إلــى
ارتفــاع نســبة حقــوق املســاهمني إلــى إجمالــي املوجــودات.

Improvement in the liquidity with these investment
companies was reflected in higher ratio of cash and
bank balances to total assets (Table 3-5). The share
of financial investments in total assets which had
recovered to 75.8 percent in 2015 dipped to 74.9
percent in 2016 indicating some downside risk to
the profitability due to sluggishness in the markets.
The capitalization of these companies has been
high and improving over the years. During 2015
and 2016, the rise in shareholders’ equity coupled
with decline in total assets led to rise in the ratio of
shareholders’ equity to total assets.

وقــد أدى انخفــاض موجــودات شــركات االســتثمار خــال عــام
 2016إلــى انخفــاض نســبة هــذه املوجــودات إلــى إجمالــي
املوجــودات املصرفيــة.

The decline in assets of investment companies
during 2016 led to lower ratio of these assets to
total bank assets.

)Table 3-5: Select Indicators of Investment Companies (%

جدول  :٥-3مؤشرات مختارة من شركات االستثمار ()%
2016

2015

2014

2013

نقد وأرصدة لدى البنوك /إجمالي املوجودات

22.5

21.6

25.4

13.3

Cash and Bank Balances/Total Assets

االستثمارات املالية /إجمالي املوجودات

74.9

75.8

72.2

80.8

Financial Investments/Total Assets

حقوق املساهمني /إجمالي املوجودات

86.7

81.8

75.6

88.1

Shareholders’ Equity/Total Assets

إجمالي املوجودات /إجمالي املوجودات املصرفية

0.05

0.06

0.07

0.06

Total Assets/Bank Assets

إجمالي املوجودات/الناجت احمللي اإلجمالي

0.12

0.11

0.09

0.08

Total Assets/GDP

 ٥.١.٣التطورات في محال الصرافة
تشــمل الوظائــف الرئيســية حملــال الصرافــة؛ شــراء وبيــع العمــات
األجنبيــة ألغــراض الســياحة والتعليــم وتنفيــذ التحويــات للمقيمــن.
وقــد تســارعت وتيــرة منــو موجــودات محــال الصرافــة مــن ٪10.3
ســنة  2015إلــى  ٪17.5ســنة  .2016وحدثــت زيــادة حــادة فــي النقــد
واملعــادن الثمينــة ،تليهــا زيــادة فــي مســتحقات البنــوك .وبلــغ إجمالــي
املوجــودات فــي نهايــة عــام  2016حوالــي  1.5مليــار ريــال .وعلــى
جانــب املطلوبــات ،كانــت هنــاك زيــادة حــادة فــي مســتحقات محــال
الصرافــة والفــروع .وســجلت حقــوق املســاهمني انخفاض ـاً متواضع ـاً
خــال العــام نتيجــة انخفــاض األربــاح املــدورة (شــكل .)9-3
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3.1.5. Developments in Exchange Houses
Primary functions of Exchange Houses include purchase
and sale of foreign currencies for tourism and education
and channelization of remittances of the large expatriate
population. The growth in assets of Exchange Houses
accelerated from 10.3 percent in 2015 to 17.5 percent in
2016. There was a sharp increase in cash and precious metals
followed by increase in dues from banks. Total assets as at
end of 2016 stood at QR 1.5 billion. On the liabilities side,
there was sharp increase in dues to money exchangers and
branches. Shareholders’ equity recorded modest decline
during the year due to fall in retained earnings (Chart 3-9).
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2013

2014

2015

2016

Chart
3-9:
Major Balance Sheet Items of Exchange Houses during 2013-2016
Chart
3-9:

 البنود الرئيسية في امليزانية املجمعة حملال الصرافة باملليون ريال:9-3 شكل
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The liquidity with the Exchange Houses improved
as the share of cash and dues from banks in the total
assets continued to improve during 2016 on top of
a significant rise in the previous year (Table 3-6).
As mentioned earlier, decline in retained earnings
contributed to the fall in the ratio of shareholders
equity to the total assets. However, the quality of
capital improved during the same period due to
sharp rise in the share of paid up capital in the total
capital. As their assets have grown in tandem with
that of the banks, the ratio of their assets to that of
banks has remained stable at 0.12 percent in the
last four years. Due to sharper fall in nominal GDP,
the total assets/GDP ratio increased during 2016.

2015

2016

حتســنت الســيولة لــدى محــال الصرافــة مــع اســتمرار حتســن
حصــة النقــد واملســتحقات مــن البنــوك فــي إجمالــي املوجــودات
 (جــدول. عــن العــام الســابق2016 بشــكل ملحــوظ خــال عــام
 ســاهم انخفــاض األربــاح احملتجــزة،ً وكمــا ذكــر ســابقا.)6-3
.فــي انخفــاض نســبة حقــوق املســاهمني إلــى إجمالــي املوجــودات
 حتســنت نوعيــة رأس املــال خــال نفــس الفترة بســبب،ومــع ذلــك
االرتفــاع احلــاد فــي حصــة رأس املــال املدفــوع فــي إجمالــي رأس
، ومــع منــو موجوداتهــا بالتزامــن مــع منــو موجــودات البنوك.املــال
ظلــت نســبة موجوداتهــا إلــى موجــودات املصــارف مســتقرة عنــد
 وبســبب االنخفــاض. فــي الســنوات األربــع املاضيــة%0.12
 ارتفــع إجمالــي،احلــاد فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي
.2016 موجوداتهــا إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــال عــام

Table 3-6: Select Indicators of Exchange Houses (%)

)%(  مؤشرات مختارة حملال الصرافة:6-3 جدول
2013

2014

2015

2016

Cash and Dues from Banks/Total Assets

72.0

74.1

78.2

78.6

 إجمالي املوجودات/النقد واملستحقات من البنوك

Shareholders’ Equity/Total Assets

76.3

79.0

79.4

63.0

 إجمالي املوجودات/ حقوق املساهمني

Paid Up Capital/Total Capital

69.8

68.1

63.1

72.1

 إجمالي رأس املال/رأس املال املدفوع

Total Assets/Bank Assets

0.12

0.12

0.12

0.12

 املوجودات املصرفية/إجمالي املوجودات

Total Assets/GDP

0.15

0.16

0.22

0.27

 الناجت احمللي اإلجمالي/إجمالي املوجودات
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 ســجلت التحويــات املاليــة مــن،ومتاشــيا مــع اإلجتــاه العاملــي
 وظلــت البلــدان اخلمســة.قطــر انخفاضـاً هامشــياً خــال العــام
.)10-3 األولــى تشــكل أكثــر مــن ثلثــي مجمــوع التحويالت (شــكل
 تراجعــت التركــزات داخــل البلــدان اخلمســة األولــى،ومــع ذلــك
 فــي الوقــت الــذي حتســنت فيــه،مــع تراجــع نصيــب أعلــى دولتــن
 وفــي آســيا (باســتثناء بلــدان الشــرق.حصــة البلديــن التاليــن
،األوســط) حيــث تتلقــى أكثــر مــن نصــف التحويــات املاليــة
 وتراجعــت،ارتفعــت حصــة التحويــات املاليــة إلــى هــذه املنطقــة
.حصــة املناطــق األخــرى بشــكل طفيــف خــال العــام

In keeping with the global trend, remittances from Qatar
recorded marginal decline during the year. The top
five countries continued to account for more than twothirds of the total remittances (Chart 3-10). However, the
concentration within the top five countries moderated
as the share of the top two countries declined while that
of the next two improved. Asia (other than Middle East
countries) receives more than half the remittances The
share of remittances to this region increased and that of
other regions declined marginally during the year.

Chart 3-10: Outgoing Remittances (Percentage Share)
Chart 3-10:

) التحويالت اجلارية ( حصص نسبية:10-3 شكل
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 التطــورات فــي املؤسســات املاليــة اخلاضعــة إلشــراف هيئــة٢.٣
تنظيــم مركــز قطــر للمــال

3.2 Developments in Qatar Financial Centre
Chart 3-11:
Regulatory Authority Regulated Institutions

term
General insuranceتقــوم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بالتنظيــم واإلشــراف علــى
The Qatar Financial Centre RegulatoryLong
Authority
(QFCRA)
products
4.6%
7.8%
 ومديــري، وبنــوك االســتثمار،عمــل املؤسســات املاليــة (بنــوك اجلملــة
regulates and supervises financial institutions (corporate
Liability
 والشــركات اإلستشــارية وشــركات التأمــن ووســطاء،االســتثمار
banks, investment banks, investment managers,
advisory
firms,
Marine and
3.1%
transport
 ويعــد مركــز.التأمــن) املرخصــة مــن قبــل هيئــة مركــز قطــر للمــال
insurance firms and insurance intermediaries)
3.1% that are licensed by
Property
 مــع منصــة داخليــة توفــر،ًقطــر للمــال مركــزاً جتاري ـاً ومالي ـاً عاملي ـا
the Qatar Financial Centre Authority (QFC).
The
QFC
is
a
global
5.9%
.)7-3 فرصــاً للتوســع مــن وإلــى الشــرق األوســط (جــدول
business and financial centre with an onshore platform providing
opportunities to expand to and from the Middle East (Table 3-7).
Motor

7.9%
Table 3-7: Type
and Origin of QFC InstitutionsAccident
(31 December
2016)
and
health
)2016  ديسمبر31( وموطن مؤسسات مركز قطر للمال
 نوع:7-3 جدول
67.7%

حملية

ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

MENA

Other countries

دول �أخرى

الإجمايل

-

7

3

10

Investment Banks

2

-

-

2

Investment Managers

4

1

3

8

Advisory Firms

-

1

13

14

شركات استشارية

Insurers

4

6

5

15

شركات التأمني

Insurance Intermediaries

1

2

6

9

11

17

30

58

Financial institution type
Corporate Banks

Total
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فــي حــن رخصــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال لشــركة
استشــارية جديــدة ،وفــرع مــن شــركة تأمــن دوليــة ،فــي عــام
 ،2016فــإن بنــك جملــة وشــركة تأمــن قــد أوقفــا عملياتهمــا
فــي قطــر.

 ١.٢.٣التطورات في بنوك اجلملة

In 2016, while the QFCRA authorized one new advisory
firm and a branch of international insurance company,
a corporate bank and an insurance company ceased
their operations in Qatar.

3.2.1 Developments in Corporate Banks

كان هنــاك  10بنــوك جملــة فــي  31ديســمبر  ،2016متثــل أكبــر
شــريحة مــن املؤسســات املاليــة ملركــز قطــر للمــال ،وقــد بلغــت
موجوداتهــا  29.7مليــار ريــال أو  %74مــن إجمالــي موجــودات
املؤسســات املاليــة ملركــز قطــر للمــال .ومثلــت موجــودات بنــوك
اجلملــة أقــل مــن  ٪4مــن إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي
فــي قطــر .وقــد توقــف بنــك الدولــة الهنــدي عــن عملياتــه فــي
قطــر فــي عــام .2016

There were 10 corporate banks as at 31 December
2016, representing the largest segment of the QFC
financial institutions, with QR 29.7 billion in assets
’or 74 percent of the total QFC financial institutions
assets. Corporate banks’ assets represented less
than 4 percent of the total assets of the banking
sector of Qatar. State Bank of India ceased its
operations in Qatar in 2016.

وعلــى الرغــم مــن أن تكاليــف املوظفــن ونفقــات التشــغيل فــي عــام
 2016كانــت منضبطــة ،اإل أن األربــاح ظلــت متواضعــة ،الســيما
عنــد مقارنتهــا ببنــوك محليــة أخــرى غيــر تابعــة ملركــز قطــر للمــال
وأقرانهــا اإلقليميــن .ويرجــع ذلــك أساسـاً إلــى انخفــاض هوامــش
الربــح التــي تولــد إيــرادات أقــل مــن الفوائــد (جــدول .)8-3

Despite controlled staff costs and operating expenses
in 2016, profits remained modest, particularly when
compared to other domestic non-QFC banks and
regional peers. This was mainly due to lower margins
generating lower interest income (Table 3-8).

)Table 3-8: Performance Indicators (YTD, Annualized

جدول  :8-3مؤشرات األداء (منذ بداية العام)

األرباح/اخلسائر

صافي الدخل من الفوائد
الدخل من غير الفوائد

مصاريف التشغيل

العائد على حقوق املساهمني -شركات ذات مسؤولية محدودة
العائد على املوجودات
صافي هامش الفائدة

صافي الدخل من الفوائد

دخل الفوائد /املوجودات املدرة للفوائد

مصروفات الفوئد  /املطلوبات التي حتمل فوائد

خسائر اإلئتمان  /صافي الدخل من الفوائد
أرباح وخسائر القيمة العادلة /الدخل

الدخل من غير الفوائد  /الدخل

صافي الرسوم والعمالت  /الدخل

التكلفة /الدخل

تكلفة املوظفني /الدخل

تكلفة املوظفني /املصاريف التشغيلية

املصاريف التشغيلية /إجمالي املوجودات
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31/12/2016
QR million

31/12/2015
QR million

183

260

Profit/Loss

320

358

Net Interest Income

16

61

Non-Interest Income

132

135

Operating Expenses

%

%

6.2

6.2

Return on Equity - LLCs Only

0.7

1.1

Return on Assets

1.2

1.5

Net Interest Margin

1.1

1.4

Net Interest Income

2.6

3.1

Interest Income/Interest Earning Assets

1.5

1.7

Interest Expense/Interest Bearing Liabilities

1.0

2.9

Credit Losses/Net Interest Income

)(8.6

)(0.4

Fair Value Gains and Losses/Income

4.9

14.6

Non-Interest Income/Income

14.6

10.3

Net Fee & Commission/ Income

39.2

32.3

Cost/Income

22.7

18.1

Staff Costs/Income

57.8

56.2

Staff Costs/Operating Expenses

0.5

0.6

Operating Expenses/Total Assets

باملليون ريال

باملليون ريال
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وفــي حــن ظــل إجمالــي القــروض املتعثــرة إلــى إجمالــي املوجــودات
متناســباً علــى أســاس ســنوي ،حتســنت نســب التغطيــة مــن عــام
 2015إلــى عــام ( 2016جــدول .)9-3

While total impaired loans to total assets remained
proportionate year on year, the coverage ratios
improved from 2015 to 2016 (Table 3-9).

)Table 3-9: Corporate Banks’ Credit Risk Ratios (%

جدول  :9-3نسب مخاطر اإلئتمان لدى بنوك الشركات
31/12/2016

31/12/2015

0.6

0.7

Classified Loans/Loans and Advances

0.2

0.2

Provisions/Loans and Advances

16.1

12.9

Specific Coverage Ratio

إجمالي نسبة التغطية

37.3

32.6

Total Coverage Ratio

إجمالي االنخفاضات  /إجمالي
املوجودات

0.2

0.2

Total Impairments/Total Assets

72.2

74.6

On-Balance Sheet Large Exposures/ Total Assets

69.6

75.8

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

القروض املصنفة/القروض والسلف
املخصصات /القروض والسلف
نسبة تغطية محددة

االنكشافات الكبيرة في امليزانية
العمومية  /إجمالي املوجودات
إجمالي االنكشافات الكبيرة  /إجمالي
املوجودات والبنود خارج امليزانية

وظلــت نســب كفايــة رأس املــال مرتفعــة مــن نهايــة العــام 2015
حتــى نهايــة العــام  ،2016لبنــوك اجلملــة ،وكانــت أعلــى بكثيــر مــن
املتطلبــات التنظيميــة (جــدول .)10-3

Capital adequacy ratios remained high from year end
2015 to year end 2016 for corporate banks and were
well above regulatory requirements (Table 3-10).

)Table 3-10: Corporate Banks’ Capital Adequacy Ratios – LLCs Only (%

جدول  :10-3نسب كفاية رأس املال لبنوك اجلملة -شركات ذات مسؤولية محدود ()%
نسبة كفاية رأس املال

نسبة كفاية رأس املال العادية من
فئة رأس املال 1

إجمالي نسبة كفاية رأس املال من
املستوى 1

نسبة الرفع املالي

رأس املال  /إجمالي املوجودات

متوسط وزن املخاطر للموجودات

31/12/2016

31/12/2015

31.1

31.6

Total Capital Adequacy Ratio

31.0

29.7

Common Equity Tier 1 Capital Adequacy
Ratio

31.0

29.7

Total Tier 1 Capital Adequacy Ratio

19.7

19.1

Financial Leverage Ratio

24.1

22.8

Capital/Total Assets

64.8

60.0

Average Risk-Weight of Assets

وعلــى الرغــم مــن تراجــع نســبة القــروض إلــى الودائــع علــى أســاس
ســنوي ،إال أن نســب مخاطــر الســيولة تشــير إلــى انخفــاض فــي
ســيولة البنــوك ،وزيــادة فــي التمويــل بــن البنــوك ،فضــ ً
ا عــن
اعتمــاد أكبــر علــى املودعــن الكبــار (جــدول  .)11-3وفــي عــام
 ،2016وعمــ ً
ا بإصالحــات جلنــة بــازل حــول اإلشــراف علــى
مخاطــر الســيولة ،قامــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بدراســة
تأثيــر كمــي علــى مقاييــس مخاطــر الســيولة الرئيســية احلديثــة،
ونســبة تغطيــة الســيولة ،وصافــي نســبة التمويــل املســتقر .وقــد
هدفــت الدراســة إلــى تقييــم اخليــارات املتاحــة للمركــز فــي
تنفيــذ متطلبــات نســبة تغطيــة الســيولة وصافــي نســبة التمويــل.
وستســاعد نتائــج دراســة األثــر الكمــي ،الهيئــة فــي وضــع قواعــد
منقحــة ملخاطــر الســيولة ســتنفذ فــي عــام .2017
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Although the loan to deposit ratio declined year on year,
liquidity risk ratios indicated a diminution in liquidity of
the banks, an increase in interbank funding, as well as a
higher dependence on large depositors (Table 3-11). In
2016, in compliance with the Basel Committee on Banking
Supervision’s reforms on liquidity risk, the QFCRA ran a
quantitative impact study on more modern key liquidity risk
metrics, the liquidity coverage ratio (LCR) and the net stable
funding ratio (NSFR). The study was aimed at evaluating
the options available to the QFCRA in the implementation
of the LCR and NSFR requirements. The results of the
quantitative impact study will assist the QFCRA in putting in
place revised liquidity risk rules to be implemented in 2017.
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Table 3-11: Corporate Banks’ Liquidity Risk Profile (%, Annualized)

) سنوية،٪(  مخاطر السيولة لدى بنوك اجلملة:11-3 جدول
31/12/2015

31/12/2016

Liquid Assets/Total Assets

19.0

18.8

 إجمالي املوجودات/ املوجودات السائلة

Liquid Assets / Total Funding

21.4

19.8

 إجمالي التمويل/ املوجودات السائلة

Liquid Assets/Total Funding (Excluding IntraGroup)

39.9

37.2

 إجمالي التمويل/ املوجودات السائلة
)(باستثناء داخل املجموعة

18.5

85.4

 إجمالي الودائع/ الودائع الثابتة

41.3

7.8

 مجموع املطلوبات/ املطلوبات املتقلبة

Volatility Coverage

48.9

254.2

Loans/Deposits

89.2

81.1

166.2

144.2

 الودائع (باستثناء ما بني/ القروض
)املجموعة

60.5

67.1

 إجمالي التمويل/التمويل بني البنوك

Interbank Funding / Total Funding (Excluding
Intra-Group)

26.4

41.5

 إجمالي التمويل/ التمويل بني البنوك
)(باستثناء ما بني املجموعة

Interbank Advances/interbank funding (Excluding Intra-Group)

202.7

127.8

 التمويل بني البنوك/ السلف بني البنوك
)(باستثناء املجموعة

29.1

24.7

 إجمالي التمويل/ التمويل قصير األجل

40.1

36.6

 إجمالي التمويل/ التمويل متوسط األجل

43.2

46.2

 إجمالي الودائع/ ودائع كبار املودعني

Stable Deposits/ Total Deposits
Volatile Liabilities/ Total Liabilities

Loans/ Deposits (Excluding Intra-Group)
Interbank Funding/ Total Funding

Short Term Funding /Total Funding
Medium Term Funding / Total Funding
Large Depositors/ Total Deposits

تغطية التقلب

 الودائع/ القروض

3.2.2 Developments in investment banks
and investment managers

 التطورات في بنوك االستثمار ومديري االستثمار٢.٢.٣

The investment banks and investment managers comprised
two investment banks and eight investment managers as
at 31 December 2016, representing 25 percent (QR 10.5
billion) of total QFC financial institutions’ assets.

 مصرفــن،تضــم البنــوك االســتثمارية ومــدراء االســتثمار
،2016  ديســمبر31 كما فــي، وثمانيــة مــدراء اســتثمار،اســتثماريني
 مليــار ريــال) مــن إجمالــي موجــودات املؤسســات10.5( %25 متثــل
.املاليــة ملركــز قطــر للمــال

The profitability of investment banks and investment
managers continued to suffer, mainly due to persistent
increases in costs, reductions of fees due to high
competition, and higher costs associated with the cost/
income allocations between the head office and their Qatar
operations (Table 3-12).

اســتمرت ربحيــة املصــارف االســتثمارية ومديــري االســتثمار
 ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى الزيــادات املســتمرة فــي،فــي املعانــاة
 وارتفــاع، وتخفيــض الرســوم بســبب املنافســة العاليــة،التكاليــف
الدخــل بــن املكتــب/التكاليــف املرتبطــة مبخصصــات التكلفة
.)12-3 الرئيســي وعملياتهــا فــي قطــر (جــدول
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Table 3-12: Investment Banks and Investment Managers’ Performance

جدول  :12-3أداء بنوك االستثمار ومدراء اإلستثمار
31/12/2016
QR million

31/12/2015
QR million

الربح /اخلسارة

221

)(189

Profit/Loss

صافي دخل الفوائد

170

168

Net Interest Income

صافي دخل غير الفوائد

581

228

Non-Interest Income

مصروفات التشغيل

475

472

Operating Expenses

%

%

العائد على حقوق امللكية

4.2

)(3.7

Return on Equity

العائد على املوجودات

2.4

)(1.8

Return on Assets

أرباح وخسائر القيمة العادلة /الدخل

42.5

)(16.1

Fair Value Gains and Losses/Income

خسائر االئتمان /صافي دخل الفوائد

22.7

79.7

Credit Losses /Net Interest Income

صافي الرسوم والعموالت

27.2

55.8

Net Fee & Commission/ Income

التكلفة /الدخل

63.2

119.1

Cost/ Income

تكلفة املوظفني /الدخل

40.6

73.1

Staff Costs/ Income

تكلفة املوظفني /مصاريف التشغيل

64.3

61.4

Staff Costs /Operating Expenses

مصاريف التشغيل  /إجمالي املوجودات

5.2

4.5

Operating Expenses /Total Assets

فــي  31ديســمبر  ،2016كان لــدى بنــوك ومــدراء االســتثمار مــا
مجموعــه  45.5مليــار ريــال مــن األصــول املــدارة ،حيــث شــكلت مــا
نســبته  %99.8مــن إجمالــي موجــودات مؤسســات التمويــل للمركــز
(  45.6مليــار ريــال فــي  31ديســمبر  2016مقارنــة مببلــغ 44.9
مليــار ريــال فــي  31ديســمبر .)2015

 ٣.٢.٣التطورات في شركات االستشارات

As at 31 December 2016, investment banks and managers
had a total of QR 45.5 billion of assets under management,
making up approximately 99.8 percent of total QFC financial
institutions’ assets under management (QR 45.6 billion as at
31 December 2016 compared to QR 44.9 billion as at 31
December 2015).

3.2.3 Developments in Advisory Firms

شــملت الشــركات اإلستشــارية  14مؤسســة ،حيــث بلــغ مجمــوع
موجوداتهــا أقــل مــن  56 ( %1مليــون ريــال ) مــن إجمالــي موجــودات
مؤسســات التمويــل فــي مركــز قطــر للمــال كمــا فــي  31ديســمبر
 .2016وفــي عــام  ،2016رخصــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
لشــركة استشــارية جديــدة هــي إنتيســا ســانباولو ،وهــي فــرع لبنــك
دولــي ،أصلــه مــن إيطاليــا.

Advisory firms comprised 14 institutions, with total assets
representing less than 1 percent (QR 56 million) of the total
QFC financial institutions’ assets as at 31 December 2016.
In 2016, QFCRA authorized one new advisory firm, Intesa
Sanpaolo S.p.A., a subsidiary of an international bank,
originally from Italy.

وظلــت ربحيــة الشــركات االستشــارية ســلبية خــال العــام ،2016
ويرجــع ذلــك أساس ـاً إلــى انخفــاض العمــوالت والرســوم املســتلمة
(جــدول .)13-3

The profitability of the advisory firms remained negative for
the year 2016, mainly due to lower commissions and fees
received (Table 3-13).
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Table 3-13: Advisory Firms’ Profitability

 ربحية شركات االستشارات باملليون ريال:13-3 جدول
31/12/2015
QR million

31/12/2016
QR million

Loss

(9)

(3)

اخلسارة

Expense Reimbursement

47

36

استرداد النفقات

Operating Expenses

58

46

نفقات التشغيل

%

%

62.9

61.1

Staff Costs/Operating Expenses

 نفقات التشغيل/تكلفة املوظفني

3.2.4 Developments in insurers and insurance
intermediaries

 ووسطاء التأمني، التطورات في شركات التأمني٤.٢.٣

As at 31 December 2016, there were a total of 15 insurers
and 9 intermediaries regulated by the QFCRA. There were
21 conventional and 3 Takaful firms.

 شــركة تأمــن15  كان هنــاك مــا مجموعــه،2016  ديســمبر31 فــي
،وتســعة وســطاء تنظــم عملهــم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
. شــركة تقليديــة وثــاث شــركات تكافــل21 منهــم

The aggregate balance sheet of insurers continued to
grow rapidly in 2016 by 36 percent to QR 4.5 billion as
at 31 December 2016, compared to QR 3.4 billion as
at 31 December 2015 (Table 3-14).

واصلــت امليزانيــة العموميــة املجمعــة لشــركات التأمــن منوها الســريع
 مليــار ريــال مقارنــ ًة4.5  لتصــل إلــى،%36  بنســبة2016 فــي عــام
.)14-3  (جــدول2015  ديســمبر31  مليــار ريــال فــي3.4 مببلــغ

Table 3-14: Insurers’ Selected Balance Sheet Items (QR million)

) بنود مختارة من امليزانية املجمعة لشركات التأمني ( باملليون ريال:14-3 جدول
31/12/2015

31/12/2016

%

املوجودات

Assets
Cash and Bank Balances

853

1,107

30

النقد واألرصدة لدى البنوك

Investments

849

1,444

70

االستثمارات

Reinsurance Receivable

542

728

34

ذمم إعادة التأمني

Premiums Receivable

586

798

36

Other Receivable and Assets

538

556

3

35

89

154

3,368

4,582

36

Other Assets
Total Assets
Technical Reserves – General Insurance

581

890

53

    Gross Outstanding Claims

421

600

43

    Claims Incurred but not Reported

161

289

80

43

57

37

Unearned Premium Reserve

864

953

10

Reinsurance Payable

215

295

37

Intra-Group Liabilities

54

551

920

372

518

39

2,130

3,264

53

Other Liabilities
Total Liabilities
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ذمم مدينة وموجودات أخرى

موجودات أخرى

إجمالي املوجودات
املطلوبات

Liabilities

Technical Reserves – Long Term Insurance

األقساط املستحقة القبض

 التأمني العام-االحتياطيات الفنية

إجمالي املطالبات القائمة

املطالبات املتكبدة ولكن لم يبلغ عنها

 التأمني طويل األجل-االحتياطيات الفنية
احتياطي األقساط غير املكتسبة

ديون إعادة التأمني

املطلوبات داخل املجموعة

مطلوبات أخرى

إجمالي املطلوبات
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حقوق املساهمني

Equity

رأس املال

األرباح احملتجزة

3

852

825

Share Capital

13

458

405

Retained Earnings

0

8

8

Other Reserves

1,318

1,238

Total Equity

احتياطيات أخرى
6

إجمالي حقوق املساهمني

فــي نهايــة عــام  ،2015انتقلــت شــركة قطــر إلعــادة التأمــن ،وهــي
شــركة إعــادة التأمــن الوحيــدة التــي تعمــل فــي قطــر ،إلــى برمــودا.
وكانــت شــركة إعــادة التأمــن أكبــر شــركة تأمــن فــي مركــز قطــر
للمــال ومتثــل أكثــر مــن  ٪50مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
لعــام ( 2015جــدول .)15-3

At the end of 2015, Qatar Reinsurance Company, the only
reinsurer that operated in Qatar, relocated to Bermuda.
The reinsurer was the largest QFC insurance firm and
represented more than 50 percent of the total gross written
premium for 2015 (Table 3-15).

Table 3-15: Insurers’ GWP and Intermediaries’ Income
)(QR million, year ended 31 December 2016

جدول  :15-3األقساط املكتتبة لدى شركات التأمني ،وإيرادات الوسطاء
(باملليون ريال ،بنهاية ديسمبر )2016

Total

شركات ذات مسؤولية محدودة

اإلجمالي

Intermediaries
Income

إيرادات الوسطاء

Insurers
GWP

األقساط املكتتبة
لشركات التأمني

قطر

2,213

6

2,207

دول مجلس التعاون األخرى

112

-

112

بلدان أخرى

60

60

-

املجموع اجلزئي

2,385

66

2,318

الفروع
قطر

LLC

Qatar
Other GCC
Other Countries
Subtotal
Branch
Qatar

-

-

-

320

6

314

Other GCC

بلدان أخرى

424

-

424

Other Countries

املجموع اجلزئي

744

6

738

Subtotal

اإلجمالي

3,129

72

3,056

دول مجلس التعاون األخرى

وبســبب انخفــاض األقســاط وانخفــاض دخــل االســتثمار وضعــف
أداء االكتتــاب ،لــم تكــن أربــاح شــركات التأمــن فــي عــام 2016
كمــا فــي الســنوات الســابقة .وظــل قطــاع التأمــن فــي مركــز قطــر
للمــال مركــزاً بشــكل كبيــر ،حيــث أن أكبــر ثــاث شــركات تأمــن
اســتحوذت علــى مــا نســبته  ٪75مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة
فــي عــام .2016

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦
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Due to lower premiums, lower investment income and
poor underwriting performance, the insurers were not as
profitable in 2016 as in the past years. The QFC insurance
sector remained highly concentrated, as the three largest
insurers generated 75 percent of the gross written
premiums in 2016.
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Table 3-16: Insurers’ Performance Ratios (%, year to date)

) في سنة،%(  نسب أداء شركات التأمني:16-3 جدول
31/12/2015
QR Million

31/12/2016
QR Million

إجمالي األقساط املكتتبة

Gross Written Premium

6,566

3,056

Net Written Premium

3,063

2,083

403

116

 اخلسارة/صافي الربح

97.9

95.1

 إجمالي األقساط املكتتبة/ اجلملة

2.1

4.9

Retention Rate

46.6

68.2

Combined Ratio

92.2

99.3

64.2

75.0

27.9

24.3

Investment Income/Average Invested Assets

6.1

3.3

Net Premium Earned/Shareholders’ Equity –
LLCs only

87.9

98.6

Net Profit/Loss

%
Commercial/Gross Written Premium
Retail/Gross Written Premium

Loss Ratio
Expense Ratio

Chart 3-10:

Technical Reserves/ Net Premium Earned
Liquidity Ratio

0

Top Five

Solvency Ratio

Asia (excl. Middle East)
Return on Equity – LLCs only

%

10
20
131.8

30
64.1

 إجمالي األقساط املكتتبة/ التجزئة
معدل البقاء

النسبة املجمعة
نسب الفاقد

نسبة النفقات

 متوسط املوجودات املستثمرة/ دخل االستثمارات

 وكالء- حقوق املساهمني/ صافي األقساط املكتسبة
التأمني فقط
%
/االحتياطيات الفنية
40
50املكتسبة
60األقساط
70 صافي80
نسبة السيولة

325.7

278.2

1.7

2.1

نسبة املالءة

13.7

4.9

الشركات ذات املسؤولية احملدودة-العائد على حقوق امللكية

GCC
MENA (excl. GCC)

صافي األقساط املكتتبة

The majority of business generated was dominated by
the commercial market asEurope/US/Canada
opposed to retail. With the
departure of Qatar Reinsurance Company, the underwriting
Rest of the World
activity in 2016 was predominantly attributable to the
accident and health insurance at 68 percent, while it was
2014
only 20 percent in 2015. The motor segment declined
from 56 percent in 2015 to 10 percent in 2016 (Chart 3-11).

وقــد هيمــن ســوق اجلملــة علــى غالبيــة األعمــال املولــدة فــي مقابل
 كان نشــاط، ومــع رحيــل شــركة قطــر إلعــادة التأمــن.التجزئــة
 يعــزى فــي املقــام األول إلــى احلــوادث2016 االكتتــاب فــي عــام
 فقــط فــي%20  فــي حــن كان،% 68 والتأمــن الصحــي بنســبة
2015  فــي عــام%56  وانخفــض قطــاع الســيارات مــن.2015 عــام
2015
2016
.)11-3  (شــكل2016 فــي عــام%10 إلــى

Chart
3-11:
Chart
3-11:
QFC Insurers’ GWP by Business Line (year ended 31 December 2016)
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وكانــت النســب املجمعــة مرتفعــة فــي عــام  ،2016حيــث كانــت
قريبــة جــداً مــن أو أكثــر مــن  ،%100ممــا يعكــس ضعــف أداء
اإلكتتــاب مــع مطالبــات تتجــاوز أقســاط التأمــن (شــكل .)12-3

The combined ratios were high in 2016, being very close
to or above 100 percent, reflecting poor underwriting
performance with claims exceeding premiums (Chart 3-12).

)Table 3-12: QFC Insurers' Loss and Expense Ratios (%

للمال ()%
جدول  :١٢-3نسب اخلسارة واملصاريف لدى شركات تأمني مركز قطر
Chart 3-12
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 ٥.٢.٣تقييــم املخاطــر وربــط مؤسســات مركــز قطــر للمــال
بالنظــام املالــي الواســع

’3.2.5 Risk Assessment and QFC Institutions
Linkages to the Broad Financial System

حتــى 31ديســمبر  ،2016قدمــت بنــوك مركــز قطــر للمــال أمــواالً
للبنــوك اخلاضعــة إلشــراف مصــرف قطــر املركــزي مببلــغ 8.5
مليــار ريــال ،أي ضعــف مبالــغ العــام الســابق .وقــد اســتلمت بنــوك
مركــز قطــر للمــال فــي نفــس الســنة متوي ـ ً
ا مــن بنــوك مصــرف
قطــر املركــزي بقيمــة  1.6مليــار ريــال ،ممــا جعلهــا ممولــة صافيــة
لبنــوك مصــرف قطــر املركــزي بقيمــة  6.9مليــار ريــال.

As at 31 December 2016, the QFC banks were providing
liquidity to the QCB regulated banks in the sum of QR
8.5 billion, doubling from the previous year. The QFC
banks as at the same date were in receipt of funding from
QCB banks amounting to QR 1.6 billion, making them net
funders of QCB banks to the tune of QR 7 billion.

)Table 3-17: Selected QFC Banks’ Balance Sheet Items (QR 000, 31 December 2016

جدول  :17-3بنود مختارة من امليزانية العمومية لبنوك مركز قطر للمال(باأللف ريال ،حتى  31ديسمبر )2016
Total

Other

اإلجمالي

أخرى

USDpegged

عمالت مرتبطة
بالدوالر

RMB

الرميبو
الصيني

GBP

اجلنيه
اإلسترليني

Euro

اليورو

GCCPegged

مرتبطة بدول
مجلس التعاون

USD

الدوالر
األمريكي

QR

الريال
القطري

األرصدة لدى
البنوك األخرى

6,254.6

7.2

43.2

39.6

6.6

48.9

79.2

5,423.0

606.9

Balances
with Other
Banks

سندات الدين

3,615.6

0.0

0.0

322.2

0.0

0.0

0.0

3,127.3

166.2

Debt Securities

القروض
والسلف

24,858.6

197.3

0.0

4,374.3

209.6

2,280.6

10.1

14,522.8

3,263.8

Loans and
Advances

استثمارات
األسهم

3,209.9

648.7

0.0

0.0

471.0

29108

393.0

1,239.5

166.1

Equity Investments

ودائع
وحسابات
جارية

18,467.3

142.6

40.4

816.0

2.0

1,391.3

1.8

15,951.9

121.3

Deposits and
Current Accounts

متويل بديون
آجلة

3,838.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,792.7

46.2

Term Debt
Funding
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وتعتبــر الروابــط مــع النظــام املالــي الواســع فــي قطــر ضئيلــة
للغايــة نســبة إلــى موجــودات القطــاع املالــي بأكملــه اخلاضــع
لتنظيــم مصــرف قطــر املركــزي والتــي تقــدر بنحــو 1.3
تريليــون ريــال.

مالحظات ختامية
اســتمر القطــاع املالــي األوســع نطاقــاً فــي حتقيــق منــو صحــي
خــال عــام  2016مدفوعـاً بقطــاع التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة،
ومحــال الصرافــة .وتشــير املعاييــر اإلحترازيــة إلــى تعزيــز القطــاع
بشــكل عــام وتعزيــز القــدرة علــى التوســع فــي الصمــود وحتمــل
الضغــوط الناجمــة عــن الصدمــات.

The linkages to the broad financial system of Qatar are
minimal relative to the assets of the entire QCB financial
sector at approximately QR 1.3 trillion.

Concluding Remarks
The broader financial sector continued to record a healthy
growth during 2016 driven by insurance sector, QDB and
exchange houses. Prudential parameters point towards
general strengthening of the sector and enhanced capacity
to expand further and withstand stress from shocks.

وعلــى الرغــم مــن بعــض االعتــدال ،اســتمر قطــاع التأمــن فــي
النمــو بوتيــرة صحيــة خــال عــام  2016علــى قــدم املســاواة مــع
القطــاع املصرفــي .ونتيج ـ ًة للتحســن فــي الكفــاءة ،ســجلت نســبة
االحتفــاظ بــن شــركات التأمــن ارتفاع ـاً كبيــراً .كمــا مت تعزيــز
التنظيــم والرقابــة اإلحترازيــة للقطــاع خــال العــام ،وســجلت
الشــركات حتســناً كبيــراً علــى صعيــد التحــوط .وعلــى الرغــم مــن
االعتــدال فــي األربــاح وتدهــور النســبة املجمعــة ،فقــد ســجلت
شــركات التأمــن نســبة عاليــة مــن املــاءة والســيولة.

Notwithstanding some moderation, insurance sector
continued to grow at a healthy pace during 2016 at par
with the banking sector. Reflecting the improvement in
efficiency, the retention ratio among insurance firms
recorded significant rise. Prudential regulation and
supervision of the sector was further strengthened during
the year and the firms recorded significant improvement
on the prudential front. Despite moderation of profit and
deterioration of combined ratio, high average solvency
and liquidity was recorded by the insurance firms.

وقــد واصــل بنــك قطــر للتنميــة تســليط الضــوء علــى قطــاع
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة مــن أجــل حتقيــق التنويــع
املتوخــى فــي إطــار الرؤيــة الوطنيــة  .2030واســتمرت التســهيالت
االئتمانيــة املقدمــة مــن بنــك قطــر للتنميــة فــي حتقيق منــو مرتفع.
وفــي الوقــت نفســه ،ارتفعــت نســبة رأس املــال واالحتياطيــات إلــى
إجمالــي املوجــودات بشــكل مطــرد علــى مــر الســنني وبلغــت 91
فــي املائــة مــع نهايــة عــام  ،2016ممــا يشــير إلــى تعزيــز وحتســن
القــدرة علــى الصمــود.

QDB continued to provide thrust to the SMEs sector for
achievement of the diversification envisaged under the
National Vision 2030. Credit facilities provided by QDB
continued to record high growth. At the same time, the
ratio of capital and reserves to total assets has been
rising steadily over the years and stood at 91 percent
at the end of 2016, indicating enhanced capacity and
improved resilience.

وعلــى الرغــم مــن أن شــركات التمويــل ســجلت انخفاضـاً هامشــياً
فــي األعمــال ،إال أنهــا ســجلت حتســناً فــي نســبة رأس املــال إلــى
املوجــودات والنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك إلــى نســبة املوجــودات،
ممــا يؤكــد علــى رســملة أفضــل وســيولة أفضــل.

Though finance companies recorded marginal decline
in business, the firms registered improvement in capital
to asset ratio and cash and bank balances to asset ratio,
thereby underscoring better capitalization and liquidity.

تســارعت املوجــودات مــع محــال الصرافــة خــال العــام .وقــد
ســجلت حقــوق مســاهميها بعــض االعتــدال مــع حتســن نوعيــة
رأس املــال حيــث ســجلت حصــة رأس املــال املدفــوع ارتفاعـاً كبيراً.

Assets with Exchange Houses accelerated during the year.
Their shareholder’s equity recorded some moderation
but the quality of capital improved as the share of paid
up capital recorded significant rise.

ســجلت بنــوك اجلملــة فــي مركــز قطــر للمــال بعــض االعتــدال فــي
األربــاح ،لكــن ظلــت خســائر املوجــودات عنــد مســتويات منخفضــة
جــداً وال تــزال الرســملة مرتفعــة جــداً .وقــد تضاعــف تدفــق
األمــوال مــن بنــوك مركــز قطــر للمــال إلــى البنــوك التــي ينظمهــا
مصــرف قطــر املركــزي خــال العــام .ومــع ذلــك ،فــإن الروابــط مــع
النظــام املالــي الواســع تعتبــر ضئيلــة جــداً بالنســبة إلــى موجــودات
القطــاع املالــي بأكملــه فــي مصــرف قطــر املركــزي.

Corporate banks in the QFC recorded some
moderation in profits but impairment remained at
very low levels and capitalization remained very high.
Flow of funds from QFC banks to QCB regulated
banks doubled during the year. However, the linkages
to broad financial system are minimal relative to the
assets of the entire QCB financial sector.
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Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

 1 .4البنية األساسية ألنظمة الدفع والتسوية

4.1 Payment and Settlement Infrastructure

 1 .1 .4التطورات في أنظمة الدفع

4.1.1 Developments in Payment Systems

شــهد كل مــن نظامــي البيــع بالتجزئــة واجلملــة فــي دولــة
قطــر منــواً خــال عــام  2016مقارنــة بالعــام الســابق ،ســواء
مــن حيــث القيمــة أو مــن حيــث احلجــم .وقــد لوحــظ حــدوث
حتــول فــي تفضيــل األســلوب اإللكترونــي للمعامــات علــى
أســلوب األدوات الورقيــة (الشــيكات) .ويقــوم نظــام الشــبكة
اإللكترونــي اآلمــن فــي قطــر (كاتــش) مبعاجلــة املعامــات
املاليــة بالريــال القطــري ،بــن البنــوك داخــل دولــة قطــر.
حيــث ارتفعــت املعامــات حتــت نظــام الشــبكة اإللكترونــي
مــن حيــث القيمــة ( )٪9.9ومــن حيــث احلجــم ( )٪14عــن
العــام الســابق .وعلــى الرغــم مــن أن املعامــات التــي متــت
معاجلتهــا مــن قبــل نظــام ســويفت قــد شــهدت زيــادة طفيفــة
فــي القيمــة بنســبة  ٪1.6فقــط فــي عــام  2016مقارنــة
بالعــام الســابق،إال أن النمــو فــي حجــم املعامــات بنســبة
 ٪11.4يشــير إلــى أن عمليــات ســويفت خــال العــام كانــت
ذات قيمــة مماثلــة أو أقــل لــكل معاملــة .وقــد تأكــد ذلــك
أيضــا بانخفــاض قيمــة شــيكات التقــاص اإللكترونيــة بنســبة
 ،٪9.9مــع ارتفــاع طفيــف فــي حجمهــا بنســبة  ٪1.2فــي
عــام  .2016وقــد انخفضــت أنشــطة ودائــع وقــروض ســوق
النقــد القطــري مــن خــال أنظمــة الدفــع والتســوية مقارنـ ًة
مــع العــام الســابق .وارتفعــت قيــم وأحجــام املعامــات مــن
خــال أجهــزة الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع عــن العــام
الســابق فــي الســوق احملليــة بأكثــر منهــا فــي منطقــة دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي ،ممــا يشــير إلــى زيــادة اعتمــاد
الوســائل اإللكترونيــة للمعامــات فــي قطــر .ويعــرض
اجلــدول ( )1-4حملــة عــن نظــام املدفوعــات والتســوية فــي
دولــة قطــر خــال عــام .2016

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١٦

During the year 2016, both the retail and wholesale
payment systems in the State of Qatar witnessed growth
compared to the previous year, both in value and in volume
terms. A shift in preference towards electronic mode of
)transactions over paper-based instruments (cheques
was observed. The secure electronic network system
in Qatar (QATCH) handles the financial transactions, in
Qatari Riyals, among the banks within the State of Qatar.
Transactions under QATCH increased in both value
(9.9%) and volume (14%) terms over the previous year.
Even though transactions processed by SWIFT system
saw only a slight increase in value of 1.6% in 2016 over
the previous year, the volume growth of 11.4% indicated
that more SWIFT transactions with similar or less value
per transaction took place during the year. This was
also corroborated by the fact that electronic cheques
clearing (ECC) value declined by 9.9% with a slight
increase in ECC volume of 1.2% in 2016. QMR deposit
and loans activity processed through the payment
and settlement systems declined compared to the
previous year. The value and volume of transactions
through ATMs and PoS increased over the previous
year, more so in the local market compared to the
GCC region which indicated increased adoption of
)electronic means of transactions in Qatar. Table (4-1
presents a snapshot of the payments and settlement
system in the State of Qatar during the year 2016.

105Financial Stability Review 2016

تطورات البنية التحتية املالية يف قطر

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

Table 4-1: Payments and Settlement Systems in Qatar – 2016

جدول  :1-4أنظمة الدفع والتسوية في قطر عام 2016

أنظمة الدفع والتسوية

)Growth over 2015 (%

النمو عن )%(2015

Volume

احلجم

)P & S Systems Value (QR billion) Growth over 2015 (%

النمو عن عام )%( 2015

القيمة باملليار ريال

)Qatar Payment Systems (QPS

سويفت
ودائع سوق النقد
القطري
قروض سوق النقد
القطري
شيكات التقاص
اإللكترونية
بورصة قطر
نظام الشبكة
اإللكتروني القطري

أنظمة الدفع القطرية

11.4

367,644

1.6

3395.31

SWIFT

-34.3

1602

-42.4

696.12

QMRD

-31.3

68

-56.6

6.97

QMRL

1.2

4,555,955

-9.9
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ECC

-4.1

1742

-20.2

19.46

QE

14.0

5,328,389

9.9

78.38

QATCH

)National ATM & PoS Switch (NAPS

شبكة الصراف اآللي القطرية ونقاط البيع (نابس)
احمللي
دول مجلس التعاون

12.9

72,051,60

8.0

60.21

Local

8.2

2,186,094

6.2

3.4

GCC

أجنــز نظــام التســوية اإلجمالــي الفــوري معاجلــة مــا متوســطه
حوالــي  1476عمليــة ســويفت ،وحوالــي  634شــيكات عاليــة
القيمــة (أكثــر مــن  250ألــف ريــال) بشــكل يومــي خــال عــام
( 2016جــدول  .)2-4وفيمــا يخــص معامــات ســويفت ،ارتفــع
عــدد الصفقــات بنســبة  ٪12تقريب ـاً فــي عــام  2016مقارنــة
بالعــام الســابق ،ومــن حيــث القيمــة ،كانــت الزيــادة حوالــي ٪2
فقــط (شــكل  1-4أ) .وعلــى النقيــض مــن معامــات ســويفت،
ظــل عــدد عمليــات الشــيكات مســتقراً ،فــي حــن انخفضــت
القيمــة اإلجماليــة لهــا بنســبة ( .٪11شــكل 1-4ب) .إن
الزيــادة فــي حجــم وقيــم املعامــات اإللكترونيــة علــى أســاس
ســنوي تشــير إلــى زيــادة تفضيــل التعامــل عبــر الوســيط
اإللكترونــي عــن التعامــل باســتخدام الشــيكات .وأظهــر تراجــع
قيــم عمليــات الشــيكات أن الشــيكات قــد مت اســتخدامها ملبالــغ
أصغــر مقارنــة بالســنة الســابقة.

The real-time gross settlement system (RTGS) processed
on an average around 1476 SWIFT transactions and
around 634 high value (above QR 250,000) cheques
transactions on a daily basis during 2016 (Table 4-2).
In case of SWIFT transactions, while the number of
transactions grew by nearly 12% in 2016 as compared to
a year ago; in value terms, the increase was only around
2% (Chart 4-1A). In contrast to SWIFT transactions, the
number of cheques transactions remained flat while
the total value of cheques transactions decreased by
11%. (Chart 4-1B). The increase in both volume and
)value of electronic transactions on year-on-year (y-o-y
basis indicates that a preference towards transacting via
electronic medium took place over transacting through
cheques during the last year. A dip in the value of
cheques transactions indicated that cheques instruments
were adopted for smaller amounts compared to the
previous year.

وبذلــك اســتمر نظــام املدفوعــات فــي دولــة قطــر فــي التحــول
مــن األدوات الورقيــة إلــى أدوات الدفــع اإللكترونيــة.

The payments system in the State of Qatar continued to
witness a shift from paper-based to electronic payment
instruments.
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Table 4-2: Summary Statistics of High-Value Clearing

 ملخص تسوية املبالغ الكبيرة:2-4 جدول
املتوسط اليومي

2015

2016

SWIFT – Number

1320

1476

SWIFT – Value (QR
billion)

13.37

Cheque – Number

635

Cheque – Number (QR
billion)

1.01

Y-O-Y % Change

%النمو السنوي

13.64

Standard
Deviation

12%

اإلنحراف
املعياري
Chart
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Chart 4-1B: Cheques - Daily Volume and Value
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An analysis of the month-wise volume and value of
transactions via SWIFT mode and through Cheques
indicate that SWIFT transactions remained active across
the months, reflective of robust interbank market activity
as compared to cheques transactions. The volume of
SWIFT transactions on a daily average basis was more
than double that of cheques transactions, whereas in
value terms, SWIFT transactions were nearly 15-times of
Cheque-Number-Recevied
Cheque-Value-Recevied (QR bn.)
the cheques transactions (Chart 4-2).
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ويشــير حتليــل حجــم وقيــم املعامــات الشــهرية عبــر ســويفت
 إلــى أن معامــات ســويفت ظلــت نشــطة،ومــن خــال الشــيكات
 ممــا يعكــس نشــاطا قوي ـاً فــي ســوق مــا،علــى مــدى األشــهر
 وكان حجــم.بــن البنــوك باملقارنــة مــع معامــات الشــيكات
معامــات ســويفت علــى أســاس املتوســط اليومــي أكثــر مــن
 فقــد بلغــت، أمــا مــن حيــث القيمــة،ضعــف معامــات الشــيكات
 ضعــف معامــات15 قيمــة معامــات ســويفت مــا يقــرب مــن
.)2-4 الشــيكات (شــكل

Chart 4-2: Chart 4-2: Summary Statistics of High-Value Clearing (Daily Average)

) ملخص إحصاء التسويات ذات القيمة العالية (متوسط يومي:2-4 شكل
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250 يقــوم نظــام مقاصــة الشــيكات مبعاجلــة الشــيكات فــوق
 فــي حــن تتــم معاجلــة الشــيكات التــي،ًألــف ريــال فوريــا
 ألــف ريــال علــى أســاس الصافــي بنهايــة يــوم250 تقــل عــن
2016  وأظهــر حتليــل معاجلــة الشــيكات خــال عــام.التقــاص
 مليــون شــيك قد متــت معاجلتها بقيمة4.55 أن مــا مجموعــه
 وفــي حــن ظــل إجمالــي عــدد. مليــار ريــال310.54 إجماليــة
 ثابتـاً مقارنــة بنفــس2016 الشــيكات التــي متــت خــال العــام
 فقــد انخفضــت قيمتهــا بنســبة،الفتــرة مــن العــام الســابق
.٪10.15

The cheques clearing system processes cheques above QR
250,000 on a real-time basis, whereas cheques below the QR
250,000 are processed on a net basis by the end of the clearing
day. An analysis of the processing of cheques during the year
2016 showed that a total of 4.55 million cheques were processed
which amounted to a total value of QR 310.54 billion. While
the total volume of cheques processed during the year 2016
Chart 4-2:
remained stagnant when compared to the same during previous
year, the value of cheques processed decreased by 10.15%.

20

QR Billion

in Numbers

وقــد انخفــض اســتخدام الشــيكات كأداة إلجــراء املعامــات
Usage of cheques as an 1400
instrument for conducting
جتــري املعامــات ذات القيمــة العاليــة مــن خــال
حيــث
transactions has reduced as1200
high value transactions are
15
 وعلــى الرغــم مــن أن عــدد الشــيكات.الوســائط اإللكترونيــة
being conducted through electronic
medium. Even though
1000
 مــن٪96.5  ألــف ريــال) تشــكل250  األقــل (دون10
فــي الفئــة
the number of cheques in the low denomination (below
800
 شــكلت، فإنهــا مــن حيــث القيمــة،إجمالــي الشــيكات املجهــزة
QR 250,000) category comprised 96.5% of total cheques
600
 وشــکلت الشــيکات.)3-4 مــن اإلجمالــي (شــكل
processed, in value terms, it accounted
for 30.2% of the total
5 ٪30.2
400
 مــن مجمــوع٪53.2 التــي تتجــاوز قيمتهــا مليــون ريــال
value (Chart 4-3). Cheques with value above QR 1 million
 علــى الرغــم مــن أن حجمهــا كان فــي حــدود،الشــيکات
200 although their volume
0
comprised 53.2% of total cheques,
Jan
Feb
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Apr
May
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Jul
Aug
Sep
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Dec
 وانخفضــت الشــيكات. مــن إجمالــي عــدد الشــيکات٪0.94
was only 0.94% of the total number of cheques processed.
SWIFT No
Chq No
SWIFT Value (Right scale)
Value (Right scale)
)ـال
ـام (فــوق عشــرة ماليــن ريـChq
النظـ
ذات القيمــة األعلــى فــي
Cheques processed with the highest value (above QR 10
.2016  فــي عــام٪22.2  إلــى2015  فــي عــام٪28.9 مــن
million) fell from 28.9% in 2015 to 22.2% in 2016.
Chart 4-3: Distribution of Processed Cheques (Value)
Chart 4-3:
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4.1.2 Risk Assessment in P&S Systems
Liquidity Risk: The bedrock of smooth and efficient clearing
and settlement consists of availability of liquidity. Liquidity, in
this context, implies assets that are available to the banks to
pay for interbank claims on account of day-to-day clearing
and settlement process. During the clearing and settlement
process, it is possible that liquidity position turns negative,
in which case QCB makes available the necessary credit
on an intra-day basis. QCB, to protect the payment system
from any kind of liquidity shortage, provides a facility to the
participating banks to avail intra-day credit (IDC). However,
Financial Stability Review 2016

500-1,000 1000-10,000
2016

Above
10,000

 تقييم املخاطر في أنظمة الدفع والتسوية٢ .1 .4
 يشــكل توفــر الســيولة األســاس الســلس:مخاطــر الســيولة
 فــي هــذا، وتعنــي الســيولة.والفعــال للتقــاص والتســوية
 األصــول املتاحــة للبنــوك لدفــع املطالبــات فيمــا،الســياق
.بينهــا فــي إطــار عمليــات املقاصــة والتســوية اليوميــة
 مــن املمكــن أن يكــون،وخــال عمليــات املقاصــة والتســوية
 وفــي هــذه احلالــة يقــوم مصــرف،ًوضــع الســيولة ســلبيا
.قطــر املركــزي بتوفيــر االئتمــان الــازم علــى أســاس يومــي
 يقــوم،وحلمايــة نظــام الدفــع مــن أي نــوع مــن نقــص الســيولة
املصــرف بتوفيــر تســهيالت للبنــوك املشــاركة لالســتفادة مــن
 فــإن تكــرار الطلــب علــى، ومــع ذلــك.االئتمــان خــال اليــوم
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requirement of intraday credit by the banks on a frequent
basis indicate vulnerability of the payment system. During the
year 2016, daily aggregate intraday credit provided to banks
remained below the aggregate clearing liquidity for majority
of the days. Also, the average intraday credit provided by the
system to the banks was less than 5% of the total clearing
balance for the major part of the year (Chart 4-4).

Chart 4-4: Intra-Day Credit and Clearing Liquidity

 باملليار ريال-  اإلئتمان خالل اليوم وسيولة املقاصة:4-4 شكل
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closing balance in the
0.1
ـال
ـ
خ
ـيولة
ـ
س
ـة
ـ
أزم
أي
ـه
ـ
يواج
ـم
ـ
ل
ـوية
ـ
والتس
أن نظــام املقاصــة
2
system remained positive during
most days of the year.
2
0.05
 مــن الضــروري أن حتافــظ البنــوك علــى0 وكان.2016 عــام
This analysis leads to the 0observation
that the clearing and
0
ســيولة كافيــة فــي حســاب املقاصة لتســوية املدفوعــات بطريقة
-2 face any instance of intraday
settlement system did not
.سلســة دون التســبب فــي أي تأخيــرات أو تعليــق للنظــام
liquidity crunch during the year 2016. It was imperative for
Lowest Negative
Highest positive
the banks to maintain adequate clearing account liquidity
Avg IDC (Right scale)
Clearing liquidity
for the smooth settlement of payments without causing
any delays/gridlock in the system.

Chart 4-5:

Chart 4-5: Volatility in the Intraday Clearing Balance
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Liquidity
concentration risk in the clearing system manifests
Chart 4-6B:
when liquidity, i.e., ability for the financial institution to
meet its16obligations as and when they arise, is concentrated
in the 14
hands of a few banks by virtue of consolidation,
12
10
specialization
or cost structure. This has the potential to
8
6
influence4 the process of smooth settlement in case there is a
2
failure of0 any of these banks and consequently, affecting the
rest of the participants in the settlement system. Whether
or not there is concentration persisting in the payment and
settlement system, a measure of the normalized Herfindahl
Index (HI) of daily closing balance in the clearing account
of the participating banks is conducted1. It is observed
that the index remained in low to medium concentration
region (Chart 4-7) for 88% of the days during the year 2016;
the average value for the entire year being 0.05 while the
maximum value of the index touched 0.70.
1
Defined as HI = 1-1/N , where
where N is the number of banks. The index ranges
from zero (no concentration) to one (maximum concentration). Values of the index upto 0.1 are generally
considered as low concentration, whereas values above 0.18 are considered as high concentration; the
intermediate zone defines the medium concentration region.
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 توزيع القروض اآللية على شهور السنة باملليار ريال:أ6-4 شكل

فــي حــال عمليــات البيــع بالتجزئــة مــن خــال الشــيكات ذات
 واملعامــات التــي تتــم مــن خــال أجهــزة،القيمــة املنخفضــة
ً قــد يواجــه نظــام الدفــع ضغوطا،الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع
علــى الســيولة إذا لــم يتوافــر رصيــد مقاصــة كاف عندمــا يتــم
 وتكــون هنالــك،خصــم هــذه املعامــات بعــد ســاعات العمــل
 ويقــدم مصــرف قطــر املركــزي تســهيالت. حتويــات كبيــرة
٪4.5 الســيولة عــن طريــق "قــروض آليــة" بتكلفــة فائــدة تبلــغ
4-6A:
مــنChart
البنــوك
 اســتفادت،2016  وخــال عــام.للبنــك املعنــي
 وبلــغ إجمالــي قيمــة.) أ6-4  مــرة (شــكل46 هــذه القــروض
10 القــروض اآلليــة التــي اســتفادت منهــا البنــوك خــال
0.8
العــام
9
0.7
اآلليــة8  وانخفضــت احلاجــة إلــى القــروض. مليــار ريــال2.71
0.6 خـ
بالنصــف
 مقارنـ ًة%50 ـال النصــف الثانــي مــن العــام بنحــو
7
0.5
6
البنــوك
 اســتفادت، وفــي ثلــث املــرات خــال العــام كلــه.األول
5
 فــي حــن، مليــون ريــال25-10 "القــروض اآلليــة" مــا بــن0.4مــن
4
0.3
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2
منهــا1 عــدد مــرات وقيمــة القــروض اآلليــة التــي تســتفيد0.1إلــى
0
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In case of retail transactions through low-value cheques and
transactions made through ATMs & Point of Sale (PoS), the
payment system may experience liquidity stress if sufficient
clearing balance is not available when these transactions are
netted post-business hours and significant amount of fund
transfer takes place. QCB provides liquidity facility by way of
‘Auto loans’ at an interest cost of 4.5% to the concerned bank.
During 2016, banks took recourse to such loans 46 times (Chart
4-6A). The total amount of ‘auto loans’ availed by the banks
during the year was QR 2.71 billion. The need for auto loans was
‘less than half’ during the second half of the year as compared
to the first half of the year. On one-third of the occasions during
the whole year, banks availed ‘auto loans’ between the range
QR 10-25 million while banks availed auto loans in the range
of QR 1-5 million and QR 100-200 million on one-fifth of the
occasions each. (Chart 4-6B). Considering the number of times
and value of auto loans availed by banks, it may be observed
that the payment system did not encounter any significant
liquidity pressures during the period under review.

وتظهــر مخاطــر تركــز الســيولة فــي نظــام املقاصــة عندما تكون
الســيولة (أي قــدرة املؤسســة املاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا
عنــد نشــوئها) تتركــز فــي أيــدي عــدد قليــل مــن البنــوك بحكــم
 وهــذا ينطــوي.التجميــع أو التخصــص أو هيــكل التكاليــف
علــى إمكانيــة التأثيــر علــى عمليــة التســوية السلســة فــي
حالــة فشــل أي مــن هــذه البنــوك وبالتالــي يؤثــر علــى بقيــة
 وبغــض النظــر عمــا إذا كان.املشــاركني فــي نظــام التســوية
 يتــم إجــراء،هنــاك تركيــز مســتمر فــي نظــام الدفــع والتســوية
) لرصيــد اإلقفــال اليومــيHI( مقيــاس ملؤشــر هرفنــدال املعتــاد
 ويالحــظ أن املؤشــر.1فــي حســاب املقاصــة للبنــوك املشــاركة
)7-4 ظــل فــي منطقــة تركيــز منخفضــة إلــى متوســطة (شــكل
؛ فــي حــن أن2016  مــن األيــام خــال عــام٪88 ملــا نســبته
 بينمــا،0.05 متوســط قيمــة املؤشــر خــال العــام بأكملــه كانــت
.0.70 المســت القيمــة القصــوى لــه

 عموما0.1  وتعترب قيمة امل�ؤ�شر التي ت�صل �إىل.) ترتاوح قيمة امل�ؤ�شر فيها بني �صفر (ال يوجد تركيز) �إىل واحد (الرتكيز الأق�صى.1
 ذات تركيز عايل وحتدد املنطقة املتو�سطة اقليم الرتكيز املتو�سط0.18  يف حني تعترب القيم فوق،تركيز منخف�ض
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Chart 4-7:

Chart 4-7: Herfindahl Index of Liquidity Concentration
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Payment Concentration Risk: In a payment and
settlement system, concentration of payment obligations
Chart 4-8:
with a few banks pose risk as inability to meet obligations
or a delayed settlement could give arise to a gridlock
situation and jeopardize the stability of the entire system.
In case of payment and settlement system in Qatar, this
0.12 through a payment concentration index
risk is analyzed
based on daily data for the entire year: the Herfindahl
0.1
index of payments
concentration (HI Payments), where:

0.08

 يشــكل تركــز، فــي نظــام الدفــع والتســوية:مخاطــر تركــز الدفــع
التزامــات الدفــع مــع عــدد قليــل مــن البنــوك خطــر عــدم القدرة
علــى الوفــاء بااللتزامــات أو قــد تــؤدي التســوية املتأخــرة إلــى
حــدوث حالــة مــن اجلمــود وتعــرض اســتقرار النظــام بأكملــه
 وفــي حالــة نظــام الدفــع والتســوية فــي قطــر يتــم.للخطــر
حتليــل هــذه املخاطــر مــن خــال مؤشــر تركيــز الدفــع بنــاء علــى
 مؤشــر هرفنــدال لتركــز:بيانــات يوميــة عــن الســنة بأكملهــا
: حيــث،)HI( املدفوعــات
= إجمالــي مربــع خــارج قســمة مدفوعــاتHI قيمــة املؤشــر
.2البنــك علــى إجمالــي املدفوعــات لــكل البنــوك
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 يشــير إلــى تركيــز عــال فــي حــن أن قيمــةHI ارتفــاع قيمــة
A high value of HI indicates high concentration while a low
0.04
 وأظهــرت بيانــات.منخفضــة منهــا تعنــي تركيــز منخفــض
value of HI implies low concentration. The time-series data
)8-4  (شــكل2016  و2015 السالســل الزمنيــة لعامــي
for 2015 and 2016 (Chart 4-8) revealed that the highest and
0.02
 فــي0.029  و0.106 أن أعلــى وأدنــى قيــم املؤشــر كانــت
lowest values of the index were 0.106 and 0.029 in 2016
 علــى التوالــي فــي عــام0.025  و0.111  مقابــل2016 عــام
as compared to 0.111 and 0.025, respectively, in 2015.
0
 مــن األيــام٪98  فــي0.1  وكانــت قيمــة املؤشــر أقــل مــن.2015
The value of the index was less than 0.1 in 98% of the days
ممــا يشــير إلــى انخفــاض مخاطــر تركــز الدفــع خــال عــام
which indicates low risk of payment concentration existed
 فــي عــام0.014  وكان االنحــراف املعيــاري للمؤشــر.2016
during the year 2016. The standard deviation of the
 وأشــار مقيــاس.2015  فــي عــام0.016  باملقارنــة مــع2016
index was 0.014 in 2016 as compared to 0.016 in 2015.
 كان،2015  باملقارنــة مــع عــامNormalized
املعيــاري إلــى أنــه
االنحــراف
The measure of the standard deviationNormalized
indicated that,
HHI (2016)
HHI (2015)
 فــإن مخاطــر،ً عمومــا.2016 املؤشــر أقــل تشــتتاً فــي عــام
as compared to 2015, the index has been more rangeتركيــز الدفــع فــي النظــام املصرفــي فــي قطــر كانــت فــي عــام
bound in 2016. Overall, the payment concentration risk in
. ضئيلــة2016
the banking system in the State of Qatar was insignificant
during the year.

2.

Node Risk X =

Payments

made X + Payments

received X

Total turnover made
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Chart 4-8: Herfindahl Index of Payment Concentration
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Normalized HHI (2016)

A bank-level analysis is carried out to calculate the Node
Risk of individual banks in Qatar3. The Node Risk values
suggest that three most active banks accounted for nearly
47.5% of the total turnover of financial transactions in 2016
as compared to approximately 48.4% in 2015. In other
words, almost half of the payment activity would be at
risk if the three most active banks experienced difficulties
in terms of honoring their payment obligations. On the
other hand, the financial transactions routed through the 7
most active banks increased from 64.1% in 2015 to 73.2%
in 2016 (Chart 4-9).

Percent

Chart 4-9:

Normalized HHI (2015)

يتــم إجــراء حتليــل علــى مســتوى البنــك حلســاب عقــدة
 وتشــير قيــم مخاطــر العقــدة.3املخاطــر لــكل بنــك فــي قطــر
إلــى أن ثالثــة مــن البنــوك األكثــر نشــاطاً شــكلت مــا يقــرب
 مــن إجمالــي قيمــة املعامــات املاليــة فــي عــام٪47.5 مــن
، وبعبــارة أخــرى.2015  فــي عــام٪48.4  مقارنـ ًة بنحــو2016
فــإن نصــف نشــاط الدفــع تقريبـاً ســيكون معرضـاً للخطــر إذا
واجهــت البنــوك األكثــر نشــاطاً صعوبــات فيمــا يتعلــق بالوفــاء
 ارتفعــت، ومــن ناحيــة أخــرى.بالتزاماتهــا املتعلقــة بالدفــع
املعامــات املاليــة التــي مت توجيههــا مــن خــال البنــوك الســبعة
 فــي٪73.2  إلــى2015  فــي عــام٪64.1 األكثــر نشــاطاً مــن
.)9-4  (شــكل2016 عــام

Chart 4-9: Node Risk of Payment Concentration
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 3 .1 .4أمن اإلنترنت والتخطيط للطوارئ

4.1.3 Cyber Security and Contingency Planning

بــرز التهديــد للقطــاع املالــي فــي شــكل هجمــات إلكترونيــة
كأحــد التحديــات الهامــة التــي تواجــه البنــوك املركزيــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم .ويشــكل تهديــد الهجمــات اإللكترونيــة
خطــراً كبيــراً علــى اســتقرار النظــام املالــي .وبالتالــي يصبــح
مــن الضــروري تعزيــز مرونــة النظــام املالــي مــن خــال
تعزيــز األمــن اإللكترونــي ،ليــس فقــط لــكل مؤسســة ماليــة،
ولكــن لــكل النظــام املالــي .وميكــن حتقيــق ذلــك عندمــا تظــل
الفلســفة التوجيهيــة  -لتطويــر اخلبــرات الفنيــة وإطــار اللوائــح
بحيــث يصبــح برنامــج إدارة املخاطــر اإللكترونيــة جــزءاً مــن
اســتراتيجية إدارة املخاطــر الكليــة للمؤسســة .ومــن وجهــة
نظــر اإلدارة أيض ـاً ،فــإن األمــن اإللكترونــي يســتحق أن يكــون
بنــداً دائم ـاً فــي جــدول أعمــال اجتماعــات املجلــس .وســيكون
الهــدف العــام لألمــن اإللكترونــي والتخطيــط للطــوارئ هــو
حتقيــق ثــاث صفــات أساســية هامــة هــي أن تكــون آمنــة
ومتيقظــة ومرنــة.

Threat to the financial sector in the form of cyberattacks
emerged as one of the important challenges for the central
banks across the world. The threat of such cyberattacks is a
significant risk for the stability of the financial system. It thus
becomes necessary to enhance the resilience of the financial
system by strengthening the cybersecurity of not only each
financial institution, but the financial industry as a whole.
This is possible when the guiding philosophy remains - to
develop technical expertise and frame regulations so that a
cybersecurity risk management program becomes a part of
the institutions’ overall risk management strategy. From the
governance point of view too, cybersecurity deserves to
be a standing agenda item at board meetings. The overall
objective of cybersecurity and contingency planning would
be to achieve three important fundamental qualities of
being secure, vigilant and resilient.

وبالنظــر إلــى أن النظــام املصرفــي قــد شــهد زيــادة فــي
اســتخدام املعامــات اإللكترونيــة ،وأنظمــة الدفــع فــي العالــم
املترابــط احلالــي ،فــإن مصــرف قطــر املركــزي يعمــل برؤيــة
رفــع مســتوى أمــن اإلنترنــت فــي القطــاع املالــي مــن خــال
التركيــز علــى البنيــة التحتيــة املاليــة املاديــة ،وتطويــر رأس املــال
الفكــري إلدارة إطــار أمــن اإلنترنــت .إن مصــرف قطــر املركــزي
هــو الرائــد فــي املنطقــة بنشــره اللوائــح املصرفيــة املتعلقــة
مبخاطــر التكنولوجيــا فــي القطــاع املالــي منــذ عــام .2012
وفــي إطــار الرقابــة علــى البنيــة التحتيــة لألســواق املاليــة،
يعمــل قســم منفصــل مــن األمــن اإللكترونــي فــي مصــرف قطــر
املركــزي مــن أجــل حتســن إدارة مخاطــر التكنولوجيــا وقواعــد
أمــن اإلنترنــت ملواكبــة الثــورة اإللكترونيــة ،واحلفــاظ علــى
النظــام املالــي فــي مأمــن مــن الهجمــات اإللكترونيــة ،والتعطيــل
اإللكترونــي .وبغيــة تطويــر القيــادة املعرفيــة ،شــارك املصــرف
خــال العــام املاضــي فــي مؤمتــر ســنوي ألمــن اإلنترنــت وفــي
حلقــة نقــاش فــي مؤمتــر اليورومونــي .وقــد شــارك املصــرف
مــع احلضــور فــي التطــورات اجلاريــة ،جلعــل البنيــة التحتيــة
املاليــة جاهــزة للرقمنــة الكاملــة للنظــام املالــي القطــري.

As the banking system witnessed increased usage of
electronic transactions and payment systems in the current
hyper-connected world, Qatar Central Bank holds the vision
of raising the cybersecurity level in the financial sector by
emphasizing on the physical financial infrastructure as well
as develops intellectual capital to manage the cybersecurity
framework. Qatar Central Banks is pioneer in the region for
publishing the banking regulations on technology risks in
the financial sector since 2012. Under the financial market
infrastructure oversight, a separate cybersecurity section
in QCB work towards bringing improvement in managing
technology risks and cybersecurity regulations to keep pace
with the electronic revolution and to keep the financial system
safe from cyberattacks and electronic disruption. Towards
developing knowledge leadership, during the past year,
QCB partnered in an annual cybersecurity conference and
in a panel discussion at the Euro money conference. QCB
shared with the attendees the developments taking place
to make the financial infrastructure ready for the complete
digitization of Qatar’s financial system.

2 .4

البنية التحتية التنظيمية

 1 .2 .4التطورات التنظيمية

Regulatory infrastructure

4.2

4.2.1 Developments in regulation

 1 .1 .2 .4التطورات في تعليمات مصرف قطر املركزي اإلشرافية

4.2.1.1 Developments in QCB Supervisory Instructions

أصــدر مصــرف قطــر املركــزي عــدة تعليمــات رقابيــة خــال عــام
 2016تهــدف إلــى تعزيــز الصحــة املاليــة للبنــوك مثــل إصــدار
مبــادئ توجيهيــة حــول عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال،
واحلاجــة إلــى إضافــة احتياطــي مضــاد للتقلبــات الدوريــة إلــى
احلــد األدنــى ملتطلبــات نســبة كفايــة رأس املال .وصــدرت تعليمات

QCB issued several supervisory instructions during the year
to the banks aimed at strengthening the banks’ financial
health such as issue of guidelines on Internal Capital
Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the need to add
countercyclical buffer to the minimum requirement of capital
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إلــى البنــوك للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مصــرف قطــر
املركــزي فــي حالــة ارتفــاع هيــكل امللكيــة فــي أحــد املصــارف مــن
قبــل شــخص واحــد (شــخص طبيعــي أو هيئــة جتاريــة).

adequacy ratio. Banks were instructed to get the QCB’s prior
approval in case of a rise in ownership structure in a bank by
a single person (natural person or body corporate).

وفــي إطــار الصناديــق املشــتركة ،مت توجيــه تعليمــات بأنــه مــن
أجــل احلــد مــن تضــارب املصالــح ،لــن يســمح للبنــك املؤســس
(مبــا فــي ذلــك جميــع الشــركات التابعــة لــه) أو مديــر الصندوق
بتملــك أكثــر مــن  ٪10مــن إجمالــي حصــص االســتثمار فــي
الصنــدوق.

Aimed at the mutual funds, it was instructed that in order
to reduce conflict of interests, neither the founder bank
(including all its subsidiaries) nor the fund manager would
be allowed to own more than 10% of the total investment
shares in the fund.

 2 .1 .2 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال

4.2.1.2 Developments in QFCRA Supervisory
Instructions

فــي عــام  ،2016قدمــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
إطــاراً ملمتلــكات التجزئــة مبوجــب "قواعــد أنظمــة االســتثمار
اجلماعــي لعــام  ،"2010ممــا ســمح للمســتثمرين األفــراد
بالوصــول إلــى مجموعــة أوســع مــن املنتجــات االســتثمارية فــي
مركــز قطــر للمــال ،مبــا في ذلك الصناديــق العقارية .وتضمنت
التعديــات علــى القواعــد حمايــة مناســبة للمســتثمرين األفراد
مــن خــال أنظمــة ومتطلبــات مراقبــة لألمــوال فــي مجــاالت
رئيســية مثــل حــدود االســتثمارات ،واالقتــراض ،وترتيبــات
احلفــظ والتقييمــات .كمــا نشــرت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال تعديالتهــا املقترحــة للقواعــد لــكل مــن التورق اإلســامي
والتقليــدي .وكان الهــدف األساســي مــن التعديــات املقترحــة
مطالبــة الشــركات بتطبيــق إطــار حصيــف يعالــج املخاطــر
املرتبطــة بالتــورق وضمــان وجــود رأس مــال تنظيمــي كاف
ضــد أي مخاطــر ائتمــان مرتبطــة بهــا .ورهنـاً مبوافقــة مجلــس
هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال ،مت اقتــراح البــدء فــي تنفيــذ
القواعــد فــي عــام .2017

In 2016, the QFCRA introduced a retail property framework
under its ‘Collective Investment Schemes Rules 2010’,
which permitted retail investors access to a wider pool of
investment products in the QFC, including real estate
funds. The amendments to the Rules included appropriate
protections for retail investors through systems and control
requirements for funds in key areas such as limits on
investments and borrowing, custody arrangements and
valuations. The QFCRA also published for consultation its
proposed rule amendments for both Islamic and conventional
securitisation. The primary aim of the proposed amendments
were to require firms to implement a prudent framework
that addresses the risks associated with securitisation and to
ensure that sufficient regulatory capital is held against any
associated credit risk. Subject to approval by the QFCRA
Board, it was proposed the Rules will commence in 2017.

 3 .1 .2 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية الصــادرة عــن
هيئــة قطــر لألســواق املاليــة

4.2.1.3 Developments in QFMA Supervisory
Instructions

واصلــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة فــي عــام  2016مهامهــا
فــي تعزيــز البنيــة التحتيــة للســوق ،وحمايــة املســتثمرين.
واتخــذت عــدة مبــادرات ترمــي إلــى الوفــاء بتلــك املهــام
خــال الســنة .وكان مــن بــن هــذه املبــادرات تعديــات علــى
"قواعــد إصــدار حقــوق االكتتــاب" إلعــادة هيكلــة ســيولة حقــوق
االكتتــاب" ،قواعــد تــداول الهامــش" لتشــجيع املســتثمرين فــي
تــداول األوراق املاليــة فــي ســوق األســهم القطريــة" ،قواعــد
حوكمــة الشــركات" للشــركات املدرجــة مــن أجــل تطويرهــا
وتعزيــز إطــار احلوكمــة للشــركات املســاهمة العامــة والكيانــات
األخــرى" ،قواعــد االندمــاج واالســتحواذ" التــي تســمح لهيئــة
قطــر لألســواق املاليــة بإعفــاء بعــض األطــراف ،جزئيـاً أو كليـاً،
مــن متطلبــات أحــكام القواعــد مــع أخــذ املصلحــة العامــة فــي
االعتبــار ،أو حســب طلــب الســوق وحمايــة مصالح املســتثمرين.

During 2016, QFMA continued its mission to strengthen
the market infrastructure and investor protection. It took
several initiatives aimed towards fulfilling that mission during
the year. Some of those initiatives were amendment of the
‘Selling Rights Issue Rules’ to revamp the rights issue liquidity,
‘Margin Trading Rules’ to encourage investors in trading
securities in the Qatari stock market, ‘Corporate Governance
Code’ for listed companies in order to develop and enhance
corporate governance framework for public shareholding
’companies and other entities, ‘Merger & Acquisition Rules
that allows the QFMA to exempt some parties, partially or
totally, from the requirements of the rules provisions taking
into account the public interest, or as required by the market
and the protection of the investors interests.

وقــد أطلقــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة بالتعــاون مــع بورصــة
قطــر نظــام النافــذة الواحــدة للشــركات والكيانــات الراغبــة فــي
إدراجهــا فــي الســوق القطــري مــن أجــل تســهيل اإلجــراءات،

QFMA, in collaboration with the Qatar Stock Exchange,
launched a single window system for companies and entities
wishing to be listed on the Qatari market, in order to facilitate
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وكســب الكفــاءة وتعزيــز عمليــة اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق
بــإدراج الطلبــات .كمــا تعاونــت بنشــاط فــي جلنــة االســتقرار
املالــي ومراقبــة املخاطــر وجلنتيهــا الفرعيتــن بهــدف زيــادة
التنســيق والتعــاون بــن اجلهــات الرقابيــة فــي القطــاع املالــي
فيمــا يتعلــق مبخاطــر القطــاع .وكجــزء مــن اللجنــة الوطنيــة
ملكافحــة غســل األمــوال ،لعبــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة
دوراً مهمـاً ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي
لتحقيــق املزيــد مــن الكفــاءة فــي عمليــة مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب.

the procedure, gain efficiency and enhance decision making
process regarding listing applications. It also collaborated
actively in the Financial Stability and Risk Control Committee
and its subcommittees with the objective to increase
coordination and cooperation among the financial sector
regulators regarding the sector’s risks. As part of the
National Anti-Money Laundering Committee, QFMA played
an important role, in addition to collaborating with the IMF
to bring more efficiency to the Anti-Money Laundering and
Combatting Terrorism Financing process.

 2 .2 .4أدوات السياسة االحترازية الكلية والتطورات

4.2.2 Macro Prudential Policy Tools and
Developments

متثلــت التطــورات فــي مجــال أدوات السياســة االحترازيــة
الكليــة خــال الســنة فــي اعتمــاد وتنفيــذ عمليــة التقييــم
الداخلــي لكفايــة رأس املــال ،والبنــوك احملليــة ذات األهميــة
النظاميــة مــن أجــل زيــادة القــوة املاليــة للمصــارف العاملــة فــي
دولــة قطــر علــى الصمــود أمــام أي صدمــات خارجيــة.

Developments in the area of macro prudential policy tools,
during the year, were adoption and implementation of the
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and
the Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) towards
increasing the financial strength of the banks operating in the
State of Qatar to withstand onslaught of any external shocks.

وتشــكل رســوم عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال
جــزءاً مــن احلــد األدنــى ملتطلبــات رأس املــال .ويتــم تطبيــق
رســوم احلــد األدنــى لكفايــة رأس املــال الداخلــي  ٪1علــى
جميــع البنــوك .ويلــزم مراجعــة تقاريــر التقييــم الداخلــي لكفاية
رأس املــال والعمليــات األساســية مــن قبــل مدققــي احلســابات
اخلارجيــن للبنــك قبــل تقدميهــا إلــى مصــرف قطــر املركــزي.
وتخضــع جميــع متطلبــات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخلــي
لعمليــة املراجعــة والتقييــم اإلشــرافية ،والتــي تشــمل مراجعــة
وتقييــم التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال لــكل بنــك ،وأداء
تقييــم مســتقل ملخاطــر كل بنــك ،وعنــد الضــرورة اتخــاذ تدابيــر
احترازيــة وإجــراءات رقابيــة أخــرى .وقــد يتدخــل مصرف قطر
املركــزي فــي مرحلــة مبكــرة ،حيــث يقــوم مبراقبــة انخفــاض
احلــد األدنــى املطلــوب لدعــم خصائــص املخاطــر لديــه .وقــد
يحتــاج مصــرف قطــر املركــزي أيض ـاً إلــى إجــراء تصحيحــي
ســريع للحفــاظ علــى قاعــدة رأس املــال املطلوبــة أو اســتعادتها.

The ICAAP capital charge constitutes a part of the minimum
capital requirement. A 1% minimum ICAAP charge is
applicable to all banks. The ICAAP reports and the underlying
processes are required to be reviewed by the bank’s external
auditors prior to submission of the same to QCB. All the
ICAAP requirements are subject to the Supervisory Review
and Evaluation Process (SREP), which includes review
and evaluation of each bank’s ICAAP, the performance of
independent assessment of each bank’s risk profile and if
necessary taking prudential measures and other supervisory
actions. QCB may intervene at an early stage and will monitor
when a bank is falling below the minimum threshold required
to support the risk characteristics of the bank. QCB may
also require a rapid remedial action to maintain or restore
required capital base.

وكــرد فعــل لألزمــة املاليــة العامليــة ،وضــع مجلــس االســتقرار
املالــي إطــاراً للسياســة العامــة ملعاجلــة املؤسســات املاليــة ذات
األهميــة النظاميــة .وفيمــا يتعلــق بالقطــاع املصرفــي ،وضعــت
جلنــة بــازل إطــاراً للبنــوك العامليــة ذات األهميــة النظاميــة.
وإدراكاً حلقيقــة أن ضغــوط البنــوك احملليــة املهمــة علــى
النظــام احمللــي ميكــن أن تؤثــر علــى النظــام املالــي محليـاً ،فقــد
مت اعتمــاد إطــار جهــاز البنــوك احملليــة ذات األهميــة النظاميــة
فــي عــام  .2012وفــي إطــار تطبيــق أجهــزة الرقابــة علــى هــذه
البنــوك ســعى مصــرف قطــر املركــزي إلــى حتقيــق أهــداف
حتديــد وتعيــن بنــوك محليــة ذات أهميــة نظاميــة فــي قطــر،
وتقليــص احتمــال فشــل هــذه البنــوك التــي مت حتديدهــا،
واحلــد مــن تأثيــر إحبــاط أو فشــل أجهــزة الرقابــة .ومتثلــت
املكونــات الرئيســية إلطــار الرقابــة فــي منهجيــة التقييــم،
وزيــادة متطلبــات رأس املــال االســتيعابية ،وخطــط رأس املــال
واالســترداد ،وزيــادة التدقيــق الرقابــي لتحقيــق األهــداف

In response to the global financial crisis, the Financial Stability
Board laid out policy framework for treatment of systemically
important financial institutions. Specific to the banking sector,
the BCBS developed a framework for the Global Systemically
Important Banks (GSIBs). Recognizing the fact that distress
of domestic systemically important banks can affect financial
system domestically, a DSIB framework was adopted in 2012.
In implementing the framework for DSIBs, QCB sought
to achieve the objectives of identifying and designating
domestic systemically important banks in Qatar, reducing the
probability of failure of these identified DSIBs and reducing
the impact of distress or failure of the identified DSIBs. The
key components of the DSIB framework were assessment
methodology, higher loss absorbency capital requirement,
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املرجــوة .وقــد اعتمــد مصــرف قطــر املركــزي وفق ـاً ملتطلبــات
جلنــة بــازل منهجيــة تســتند إلــى املؤشــرات لتحديــد األهميــة
النظاميــة للبنــوك فــي قطــر .وقــد مت تقييــم البنــوك علــى
أســاس أربعــة عوامــل محــددة للبنــك ،هــي احلجــم ،الترابــط،
القابليــة لالســتبدال ،والتعقيــد.
ويتــم تقييــم كل مــن هــذه العوامــل الرئيســية مــن خــال العوامــل
الفرعيــة املعتمــدة ،بنــا ًء علــى حتليــل مــدى قابليتهــا للتطبيــق
علــى االقتصــاد القطــري والقطــاع املصرفــي .ويتــم تقييــم
البنــوك مرتــن فــي الســنة فــي يونيــو وديســمبر .ويتــم مراجعــة
البيانــات املقدمــة إلــى مصــرف قطــر املركــزي مــن قبــل املدقــق
اخلارجــي للبنــك وكجــزء مــن التدقيــق الكامــل في نهاية الســنة.
وابتــدا ًء مــن عــام  ،2016أصبــح مطلوب ـاً مــن البنــوك احملليــة
ذات األهميــة النظاميــة رســوم إضافيــة علــى رأس املــال تتــراوح
مــن  ٪0.5إلــى  ٪2.5وفقـاً لدرجــة أهميتهــا النظاميــة احمللية.
وفــي نهايــة ديســمبر  ،2016مت حتديــد خمســة بنــوك كبنــوك
لــب مــن هــذه البنــوك
محليــة ذات أهميــة نظاميــة .وقــد ُط ِ
إعــداد خطــط االســترداد التــي حتــدد إجــراءات التعافــي ذات
املصداقيــة التــي ميكــن تنفيذهــا إلعــادة أعمــال البنــك إلــى
حالــة مســتقرة ومســتدامة فــي حالــة الضغــط الشــديد .كمــا
يتعــن علــى البنــوك أن تأخــذ فــي االعتبــار عــدم االعتمــاد
علــى التمويــل العــام املتــاح مــن مصــرف قطــر املركــزي أو مــن
الســلطات فــي حالــة الضغــط الشــديد أو الفشــل.

 3 .4البنية التحتية للحوكمة
 1 .3 .4تطورات احلوكمة لدى البنوك
ركــزت اســتراتيجية قطــر للتنميــة الوطنيــة 2016-2011
علــى احلوكمــة فــي جميــع مجــاالت األنشــطة مثــل السياســة
االســتراتيجية ،والتخطيــط وامليزانيــة ،واإلدارة املالية واملواءمة
التنظيميــة وتنميــة املــوارد البشــرية وإدارة األداء مــع املشــاريع
املســتهدفة ،لرفــع املؤسســات القطريــة إلــى أفضــل املمارســات.

 2 .3 .4حجم مجلس اإلدارة واجتماعاته
يعــرض جــدول ( )3-٤مؤشــرات احلوكمــة لــدى البنــوك العاملة
فــي قطــر خــال عــام  .2016ويالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن
أن متوســطإجمالــي املوجــودات لــكل بنــك تقليــدي فــي عــام
 2016قــد بلــغ  1.85مــرة مثيلــه فــي البنــوك اإلســامية ،فــإن
كال النوعــن مــن البنــوك كانــا متشــابهني تقريبــاً فــي عــدد
أعضــاء مجلــس اإلدارة .غيــر أن البنــوك التقليديــة ،التــي لديها
متوســط موجــودات أعلــى ،لديهــا نفــس العــدد تقريبــاً مــن
األعضــاء التنفيذيــن فــي مجالــس إدارتهــا .ويظهــر دليــل علــى
حوكمــة أفضــل مــن خــال اجتماعــات منتظمــة ملجالــس إدارات
البنــوك .وخــال عــام  ،2016عقــدت البنــوك التقليديــة 25
اجتماعـاً ،بينمــا عقــدت البنــوك اإلســامية ثمانيــة اجتماعــات
مــن هــذا القبيــل.
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capital and recovery plans and increased supervisory scrutiny
to achieve the desired objectives. QCB in line with the BCBS
requirements adopted an indicator based methodology
to determine systemic importance of banks in Qatar.
Banks were assessed on a 4 bank specific factors, viz., size,
interconnectedness, substitutability and complexity.
Each of these main factors are assessed through sub-factors
adopted based on an analysis of their applicability to Qatari
economy and banking sector. Banks are assessed twice a
year in June and December. The data submitted to QCB are
reviewed by the external auditor of the bank and as a part
of full audit at end of year. Starting 2016, the DSIBS were
required to hold additional capital charge ranging from 0.5%
to 2.5% according to the degree of their domestic systemic
importance. As at end December 2016, 5 banks were
identified as DSIBs. DSIBs are required to prepare recovery
plans that outline credible recovery actions that could be
implemented to restore the DSIB businesses to a stable and
sustainable condition in the event of severe stress. Banks
are also required to take into account not to rely on public
funding to be available from QCB or from authorities in other
jurisdictions in case of severe stress or default.

4.3 Governance Infrastructure
4.3.1 Governance Developments in Banks
The Qatar National Development Strategy 2011-2016 laid
a lot of emphasis on governance in all spheres of activities
like strategic policy and planning, budget and financial
management, organizational alignment, human resources
development and performance management with targeted
projects to bring Qatar’s institutions up to best practice level.

4.3.2 Board Size and Board Meetings
Table (4-3) shows corporate governance indicators for banks
operating in Qatar during the year 2016. It is observed that
even though the average total assets per bank in 2016 for
conventional banks was 1.85 times to that of the Islamic
banks, both category of banks had almost similar number of
members in their Board of Directors. However, conventional
banks, with higher average assets, had nearly the same
number of executive members in their boards. An indication
of better governance manifests through regular meetings of
the board of directors of the banks. During the year 2016,
the conventional banks held 25 such meetings while the
Islamic banks held 8 such meetings.
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Table 4-3 : Select Corporate Governance Indicators for Banks in 2016

2016  مؤشرات مختارة للحوكمة للبنوك في عام:3-4 جدول
Islamic

إسالمي

Conventional

تقليدي

كل البنوك

Number of Banks

4

6

Average Total Assets per Bank in 2016 (QR
billion)

81

150

2016 متوسط إجمالي املوجودات لكل بنك في عام
باملليار ريال

7.25

8.2

اخلصائص العامة
متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة

3

2.2

متوسط عدد األعضاء التنفيذيني

Board Characteristics
Average Number of Members of Board of
Directors
Average Number of Executive Members

: متوسط عدد األعضاء ذوي اخلبرة في

Average Number of Members with Expertise
in:
Banking and Insurance

4.5

4.2

Petroleum and Natural Gas

0.3

0.8

املصرفية والتأمني

النفط والغاز الطبيعي

4.3.2.1. Other Committee (Risk, Remuneration,
Audit) Meetings

) جلان أخرى (املخاطر واملكافآت والتدقيق1 .2 .3 .4

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

إن اعتمــاد مســتوى عــال مــن معاييــر احلوكمــة بــن البنــوك
 مــن خــال ســلوك مجلــس اإلدارة واللجنــة،فــي دولــة قطــر
 فضــا عــن اللجــان املختلفــة األخــرى التــي تشــكل،التنفيذيــة
فــي البنــوك لغــرض الرقابــة علــى جميــع مجــاالت العمــل
 ويالحــظ. يؤثــر علــى اســتقرار النظــام املصرفــي،املهمــة
) أن البنــوك اإلســامية والبنــوك التقليديــة4-4( مــن جــدول
عقــدت اجتماعــات منتظمــة للجــان املختلفــة باإلضافــة إلــى
.حضــور االجتماعــات بشــكل جيــد مــن قبــل األعضــاء

Held by Various Committees in the Banks

 االجتماعات التي مت عقدها من اللجان املختلفة في البنوك:4-4 جدول
Total Number of Meetings Held

إجمالي عدد اإلجتماعات التي مت
انعقادها

Islamic

إسالمية

Conventional

تقليدية

Average Numbers of Members Attended

متوسط عدد األعضاء احلاضرين

Islamic

إسالمية

Conventional

تقليدية

Audit Committee

4

17

4

13

Compliance and Risk
Committee

4

12

8

15

Nomination/Corporate
Governance
Committee

3

9

3

9

Remuneration Committee

2

2

3

3

Other Committee

3

3

5

4
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مالحظات ختامية
اســتناداً إلــى تقييــم املخاطــر وإمكانيــة التســبب فــي عــدم
اســتقرار نظــام املدفوعــات والتســوية فــي قطــر ،لوحــظ
أن املخاطــر كانــت محــدودة إلــى حــد كبيــر .وقــد اتخــذ
مصــرف قطــر املركــزي عــدة تدابيــر تنظيميــة خــال العــام
بهــدف جعــل النظــام أكثــر أمانــاً للبنــوك وكذلــك ملســتهلكي
القطــاع املصرفــي .كمــا مت تعزيــز إطــار احلوكمــة مــن خــال
التشــريعات ،مبــا يتماشــى مــع األهــداف الوطنيــة العريضــة.
إن التركيــز املســتمر واخلطــوات التــي يتخذهــا مصــرف قطــر
املركــزي بشــأن تعزيــز النظــام مــن خــال اإلجــراءات الرقابيــة
والتنظيميــة تبشــر باخليــر بالنســبة للمدفوعــات الشــاملة
ونظــام التســوية فــي قطــر.
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Concluding Remarks
Based on the assessment of risks and potential to cause
instability in the payments and settlement system in
Qatar, it was observed that the risks were, by and large,
limited. Several regulatory measures were taken by
QCB during the year towards making the system safer
and secure for both the banks as well as the consumers
of the banking sector. The governance framework was
also strengthened through legislation, in line with the
broad national objectives. Continuous focus and timely
steps taken by QCB on strengthening the system
through supervisory and regulatory measures augurs
well for the overall payments and settlement system in
Qatar.
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