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٣ تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2017

للــراكت  موحــد  تعريــف  تبــي  ســياق  يف 

الصغــرة واملتوســطة يف قطــر، قــام مــرف 

قطــر املركــزي -يف ديمســر مــن عــام 2015- 

بالتعريــف املوحــد  التعمــم اخلــاص  بإصــدار 

للــراكت الصغــرة واملتوســطة، ليصبــح مبثابــة 

ــريف يف  ــاع امل ــل القط ــد داخ ــف املوح التعري

قطــر.  ويف ضــوء ذلــك، فــإن اكفــة املعلومــات 

باخلدمــات  املتعلقــة  املرفيــة  واإلحصــاءات 

ــوك ســوف  ــة الصــادرة عــن البن واملنتجــات املالي

ــاء هيلع، أصــدر  ــك التعريــف. وبن تعمتــد عــى ذل

املــرف املركــزي الحقــا يف أغســطس 2016، 

تعممًيــا إىل البنــوك مبوجبــه تقــوم البنــوك بتوفــر 

مــع  بتعامالهتــا  املتعلقــة  املاليــة  اإلحصــاءات 

الــراكت الصغــرة واملتوســطة.

يــأيت هــذا التقرير ليقــدم ملخًصــا ألمه املعلومات 

املتعلقــة بمتويــل الــراكت الصغــرة واملتوســطة 

 .2017 لعــام  املــريف  القطــاع  داخــل 

حيــث هيــدف هــذا التقريــر إىل الوقــوف عــى 

وضــع المتويــل املــريف للــراكت الصغــرة 

واملتوســطة يف قطــر مــن حيــث حصهتــم يف 

المتويــل، نســب قبــول طلبــات اإلئمتــان، الغــرض 

ــرة. ــون املتع ــدالت الدي ــل، ومع ــب المتوي ــن طل م

مت  الــي  البيانــات  إىل  التقريــر  هــذا  يســتند 

مجعهــا مــن البنــوك العاملــة يف دولــة قطــر الــي 

تقــدم خدمــات إئمتانيــة إىل الــراكت الصغــرة 

ــالل  ــن خ ــات م ــد مت مجــع البيان واملتوســطة. وق

منــوذج موحــد مت إرســاله إىل مجيــع البنــوك ذات 

ــة مــن خــالل مــرف قطــر املركــزي. الصل

تمهيد

تنويه
ــن مــرف  ــم الصــادر م ــتنادًا إىل التعم ــك اس ــر، وذل ــوك يف قط ــف البن ــن خمتل ــواردة م ــات ال ــى البيان ــر ع ــذا التقري يعمتــد ه
قطــر املركــزي، ويف هــذا الســياق نــود أن نؤكــد عــى أن البيانــات الــواردة بالتقريــر تقــع مســؤولية دقهتــا عــى البنــوك واملصــارف 
املشــاركة، وهيلع فــإن بنــك قطــر للتمنيــة قــام بتجميــع تلــك البيانــات وحتليلهــا وفقــا ملــا توفــر مهنــا، آخــًذا باإلعتبــار القصــور الــذي قــد 

يعــري بعــض البيانــات أو غيــاب بنــك آو أكــر مــن املشــاركة يف اســتيفاء اســمتارة مجــع البيانــات.
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تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ٤2017

ُيلــي هــذا امللخــص الضــوء عــى النتــاجئ الرئيســية الــي ميكن اســتخالصها 

مــن بيانــات البنــوك حــول متويــل الــراكت الصغــرة واملتوســطة. حيــث متثــل 

هــذه النتــاجئ معلومــات قمّيــة حــول وضــع الــراكت الصغــرة واملتوســطة يف 

قطــاع اإلقــراض املــريف يف قطر.

قبــل الولــوج إىل النتــاجئ الرئيســية هلــذا التقريــر، فإنــه مــن اجلديــر بالذكــر 

أن نلــي الضــوء عــى قطــاع الــراكت الصغــرة واملتوســطة كعمــالء للبنــوك. 

حيــث ُيذكــر أن أكــر مــن أربعــة آالف رشكــة صغــرة ومتوســطة قــد قصــدوا 

ــى  ــة ع ــرة رسيع ــددة. وبنظ ــة متع ــات مرفي ــى خدم ــوك للحصــول ع البن

ــث احلجــم )الشــلك رمق 1(، جنــد أن %29  ــن حي ــراكت م ــك ال ــع تل توزي

مهنــا اكنــت رشاكت متناهيــة الصغــر، بيمنــا مّثلــت الــراكت صغــرة 

احلجــم اجلــزء األكــر بنصيــب قــدره 44% مــن إمجــايل تلــك الــراكت. يف 

ــت حــوايل %27. حــن أن نســبة الــراكت املتوســطة اكن

كذلــك نالحــظ خــالل عــام 2017 أن نصيــب الــراكت متوســطة احلجــم مــن 

إمجــايل نصيــب قطــاع الــراكت الصغــرة واملتوســطة قــد ارتفــع مــن حنــو 

ــة  ــة هام ــد فئ ــي تع ــام 2017، وال ــوايل 27% ع ــام 2016 إىل ح 19% ع

ــر، مــن  ــة الصغ ــة بالــراكت الصغــرة املتناهي ــرة مقارن ــدرات كب ــك ق متتل

بيهنــا القــدرة عــى التصديــر للخــارج، وتلبيــة االحتياجــات احملليــة.

طلبات اإلئتمان
هشــد عــام 2017 منــوًا ملحوًظــا يف إمجــايل الطلبــات مقارنــة بعــام 

2016، حيــث بلغــت قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة يف عــام 2017 أكــر 

ــام 2016،  ــال يف ع ــار ري ــة بنحــو 12.7 ملي ــال، مقارن ــار ري ــن 20.6 ملي م

ــا %71. ــرة قدره ــادة كب أي بزي

71% ارتفاع يف قمية الطلبات اإلئمتانية من

 قبل الراكت الصغرة واملتوسطة عام 2017

ملخص إحصاءات 
التمويل للشركات 

الصغيرة والمتوسطة 
في 2017

عدد الراكت الصغرة واملتوسطة الي قصدت البنوك للحصول عى 
خدمات مرفية متعددة
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شلك )1(: التوزيع النسي لعدد الراكت الصغرة واملتوسطة الي تعاملت 

مع البنوك من حيث احلجم )2016، 2017(.
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٥ تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2017

خــالل عــام 2017، جنــد أنــه مــن حيــث قميــة طلبــات اإلئمتــان املقبولــة، فقــد 

اســتحوذت الــراكت املتوســطة عــى حنــو 73% مــن إمجــايل قميــة الطلبــات 

املقبولــة تلهتــا الــراكت الصغــرة مث املتناهيــة الصغــر )الشــلك رمق 2(، أمــا 

مــن حيــث عــدد الطلبــات فقــد اســتحوذت الــراكت صغــرة احلجــم مهنــا 

عــى نصــف عــدد هــذه الطلبــات )%51(.

معدالت قبول/ رفض طلبات اإلئتمان
ــة حــوايل 92% مــن إمجــايل عــدد  ــة املقبول ــات اإلئمتاني بلغــت نســبة الطلب

طلبــات اإلئمتــان الــي قدمهتــا الراكت الصغرة واملتوســطة، حيث حتســنت 

نســبة الطلبــات املقبولــة مقارنــة بعــام 2016 الــي جسلــت آنــذاك %80. 

ــلك  ــا )الش ــث جحمه ــن حي ــراكت م ــات ال ــول طلب ــب قب ــر إىل نس وبالنظ

رمق 4(، ُتظهــر البيانــات أن الــراكت املتوســطة تمتتــع بأعــى نســب قبــول 

ــة  ــوك لطلباهتــا اإلئمتاني ــول البن ــت نســب قب ــث بلغ ــة، حي لطلباهتــا اإلئمتاني

حنــو 95%. يف حــن أن الــراكت املتناهيــة الصغــر والصغــرة اكنــت 

معــدالت قبــول طلباهتــا اإلئمتانيــة أقــل لكــن بفــارق غــر كبــر، حيــث جسلــت 

نســب قبوهِلــام حــوايل 90%، و89% عــى التــوايل. لكــن املالحــظ يف عــام 

2017 مقارنــة بالعــام الســابق، أن نســبة قبــول طلبــات الــراكت الصغــرة 

قــد حتســنت بصــورة ملحوظــة مــن حنــو 71% )2016( إىل %90 )2017(.

ووفًقــا ملنمظــة التعــاون االقتصــادي والتمنيــة )OECD( فــإن معــدل رفــض 

ــة القامئــة،  ــروط اإلئمتاني ــة ال ــدى صعوب ــن م ــر ع ــة يع ــات اإلئمتاني الطلب

ــوك يف اإلقــراض. ويف واقــع األمــر،  ــة البن ــك ينطــوي عــى مــدى رغب وكذل

فــإن معــدالت الرفــض تتوقــف عــى عوامــل مرتبطــة جبانــي الطلــب والعــرض 

عــى الســواء. حيــث قــد تتضمــن عوامــل جانــب الطلــب مســتوى أداء مقــدم 

الطلــب، قدراتــه ومهاراتــه يف التعامــل مــع البنــوك وطلــب المتويــل.
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شلك )4(:  توزيع نسب قبول 
طلبات اإلئمتان وفًقا حلجم 

الركة لعايم 
2016 و 2017.

شلك )2(:  توزيع قمية طلبات اإلئمتان املقبولة وفًقا حلجم الركة )باملليون ريال(.

شلك )3(:  وضع الطلبات اإلئمتانية للراكت الصغرة واملتوسطة، )2016، 2017(.
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تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ٦2017

شلك )5(: وضع الطلبات اإلئمتانية للراكت الصغرة واملتوسطة وفًقا حلجم الركة، )2017(.

الراكت الصغرة الراكت املتوسطة
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يف حــن أن عوامــل العــرض قــد تمشــل مســتوى أداء االقتصــاد 
ــوك متيــل  ــة فــإن البن ــه يف حــاالت األزمــات املالي ــث أن الوطــي، حي

ــات اإلئمتــان. ــول طلب ــدالت قب ــد مع إىل تقيي

وعــى املســتوى احملــي، تشــر النتــاجئ إىل أن معــدالت رفــض 
طلبــات اإلئمتــان اخلاصــة بالــراكت الصغــرة واملتوســطة يف قطــر 
قــد جسلــت حنــو 8% )الشــلك رمق 3(، حيــث اخنفضــت هذه النســبة 
ــي  ــام 2016 وال ــض يف ع ــبة الرف ــة بنس ــة مقارن ــورة ملحوظ بص

ــت حــوايل %20. جسل

ويظهــر الشــلك رمق )5(، أن الــراكت املتوســطة تمتتــع مبعــدالت 
رفــض أقــل مــن نظرتهيــا الصغــرة ومتناهيــة الصغــر، حيــث جسلــت 

األخرتــن معــدالت رفــض أعــى.
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تقرير حول وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017

٧ تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2017

مكــا ذكرنــا ســابًقا، فقــد بلغــت قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة 
ــث  ــال، حي ــار ري ــوايل 20.6 ملي ــطة ح ــرة واملتوس ــراكت الصغ لل
مّثــل ذلــك حــوايل 4.3% مــن إمجــايل قميــة إئمتــان القطــاع اخلاص، 
وبذلــك ارتفعــت هــذه النســبة بصــورة ملحوظــة مقارنــة بالعــام الســابق 

ــت حــوايل %2.8. ــي جسل )2016(، ال

للــراكت  املقبولــة  االئمتانيــة  الطلبــات  نســبة  حــن جسلــت  يف 
ــو %2.5  ــي حن ــان احمل ــايل اإلئمت ــطة إىل إمج ــرة واملتوس الصغ
ــام  ــام( يف ع ــا القطــاع الع مــن إمجــايل اإلئمتــان احملــي )متضمًن

2017، مرتفعــة مــن حنــو 1.7% يف عــام 2016.

ُيظهــر التحليــل القطــايع حلصــة الــراكت الصغــرة واملتوســطة مــن 
الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة لعــام 2017 اســتحواذ الــراكت العاملــة 
بقطــاع التجــارة عــى نصيــب كبــر مــن الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة 
الصغــرة  الــراكت  إمجــايل حصــة  مــن   %37 قدرهــا  بنســبة 
واملتوســطة، يــي ذلــك قطــاع اخلدمــات بنســبة قدرهــا حــوايل %27، 

مث قطــاع التشــييد بنســبة %18.

ومبقارنــة ذلــك بعــام 2016، جنــد أن قطــاع التشــييد قــد تراجــع مــن 
املركــز األول يف عــام 2016 إىل املركــز الثالــث يف عــام 2017، يف 
حيــث تقــدم قطــاع اخلدمــات إىل املركــز الثــاين، حيــث ارتفــع نصيبــه 
مــن اإلئمتــان مــن حــوايل 8.6% عــام 2016، إىل حنــو 27% عــام 

.2017

كذلــك احلــال مــع قطــاع الصناعــة، حيــث تطــورت حصتــه مــن %3.3 
)2016( إىل حــوايل 15% يف عــام 2017.

التوزيع القطاعي لطلبات اإلئتمان 
المقبولة للشركات الصغيرة 

والمتوسطة

حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في سوق اإلئتمان

 .)2016, 2017(

4.3%2.8%

2016 2017

الزراعة 

الصناعة التحويلية

التجارة

التشييداخلدمات األخرى

الصناعة اإلبداعية

27.2%

37.2%

18.3%

15.3%
0.5%

1.4%

2017

42.0% 43.0%

0.1% 3.3%

2.9%8.6%

2016

شكل  )6(:  توزيع طلبات اإلئمتان املقبول للراكت الصغرة واملتوسطة وفًقا للقطاع،

.)2017 ,2016( 

نسبة إمجايل الطلبات املقبولة للراكت الصغرة واملتوسطة إىل إمجايل إئمتان القطاع اخلاص
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تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ٨2017

الغرض من طلب اإلئتمان

الراكت الصغرة الراكت املتوسطة إمجايل الراكت الصغرة واملتوسطة

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2.6%
2.9%

1.1%

29.1%
35.7% 12.4%

53.0%
43.4% 51.0%

15.2% 19.9%
35.6%

الراكت املتناهية الصغر

أخرىرأس املال العامل

19.9%

49.1%

29.3%

1.7%

إعادة هيلكة اإلئمتانالمنو والتوسع

عــى مســتوى املنتجــات اإلئمتانيــة، فهنــاك زيــادة يف أعــداد الطلبــات 
فواتــر«،  مقابــل  »قــرض  مثــل  املنتجــات  بعــض  مــن  اإلئمتانيــة 
و»جتديــد هيلكــة القــروض احلاليــة«، يف حــن اســتقرت نســبًيا 
ــات مــن  ــدة«، بيمنــا اخنفضــت الطلب ــات مــن »القــروض اجلدي الطلب
ــد هيلكــة  ــات«، و»جتدي ــل ســيارات وآلي ــل »متوي منتجــات أخــرى مث

الحســب عــى املكشــوف«.

1200.0المنتجات اإلئتمانية المطلوبة
1000.0

800.0
600.0
400.0
200.0

0.0

2016 2017

ض  
لكة القرو
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ا
349
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سيارات وآليات
متويل 

365 232

ى 
حســب عــ

لكــة ال
جتديــد / هي

ف
شو

املك
289 196

امن
ض

خطابات ال
47

201

ف
شو

ى املك
حسب ع

طلب جديد لل
181
178

ض جديد
قر

1,079
1,007

ر
ض مقابل فوات

قر
183

446

تتنــوع األغــراض الــي مــن أجلها تقــوم الراكت الصغرة واملتوســطة 
ــًرا  ــات أن عــدًدا كب ــث ُتظهــر البيان ــوك، حي ــب اإلئمتــان مــن البن بطل
 Growth &( ــت هبــدف المنــو والتوســع ــات اكن ــك الطلب مــن تل
expansion(. حيــث اكن هــذا اهلــدف وراء حــوايل 49.1% مــن 
إمجــايل طلبــات اإلئمتــان. يــي ذلــك طلــب اإلئمتــان هبــدف “رأس املال 

العامــل” بنســبة قدرهــا 19.9%. مث تــأيت األهــداف األخــرى بنســبة 
29.3% )الشــلك رمق 7(. وتشــمتل النســبة األخــرة عــى عــدة 
ــل فــرات المســاح ألحــد  ــات لتعدي ــد تضــم طلب ــة، فق أغــراض فرعي

القــروض، أو طلبــات متعلقــة بالعقــارات عــى ســبيل املثــال.

شلك )7(: أسباب الطلب عى اإلئمتان وفًقا حلجم الركة، )2016, 2017(.

وبتحليــل البيانــات املتاحــة، يبــدو أن هنــاك تقــارب بــن الــراكت 
املختلفــة )املتناهيــة الصغــر، الصغــرة واملتوســطة( مــن حيــث هيــلك 
أســباب طلــب اإلئمتــان. حيــث جــاء غــرض »المنــو والتوســع«، باملرتبة 

ــب اإلئمتــان. األوىل كأمه أســباب الــراكت لطل
مث يــأيت ســبب »رأس املــال العامــل« باملرتبــة الثانيــة، وإن اكنــت 
أمهيتــه النســبية أعــى بالــراكت املتناهيــة الصغــر والصغــرة وذلــك 

يف ظــل حمدوديــة التدفــق النقــدي هلــذه الفئــة مــن الــراكت )الــذي 
قــد يكــون بســبب اخنفــاض إيرادهتــا، أو تأخــر متحصالهتــا، أو 

زيــادة تاكليفهــا( مقارنــة بالــراكت املتوســطة.

شلك )8(: تطور طلبات اإلئمتان من قبل الراكت الصغرة واملتوسطة وفًقا لنوع املنتج اإلئمتاين،
 )2016 و2017(.
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تقرير حول وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017

٩ تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2017

أمــا مــن حيــث نصيــب البنــوك التقليديــة واإلســالمية مــن إمجــايل 
قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة، فقــد ارتفــع نصيــب املصــارف اإلســالمية 
مــن 30% يف عــام 2016 إىل حنــو 36% يف عــام 2017، 
لكــن تظــل البنــوك التقليديــة مســتحوذًة عــى النصيــب األكــر مــن 
ــت 64% يف  ــة بنســبة بلغ ــة املقبول ــات اإلئمتاني ــة قميــة الطلب مجل

ــام 2017. ع

معدالت القروض المتعثرة

شلك )10(:  تطور احلصص النسبية للبنوك التقليدية واإلسالمية من حيث قمية 
الطلبات اإلئمتانية املقبولة )2016، 2017 (

املصارف اإلسالمية
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2016 2017
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البنوك التقليدية

0.0 4.02.0 6.0 8.0

الراكت املتناهية الصغر 

الراكت املتوسطة

الراكت الصغرة

ــرة  ــراكت الصغ مجمــوع ال
واملتوســطة

5.1

4.1

5.9

5.3

القــروض  معــدل  أن   )11 )الشــلك رمق  البيانــات  تظهــر 
املتعــرة عــى مســتوى الــراكت الصغــرة واملتوســطة 
يف قطــر قــد جســل مــا نســبته )5.3%( مــن احملفظــة 

االئمتانيــة، مقارنــة بنحــو 3% يف عــام 2016.

ويــوحض الشــلك رمق )11( أن الــراكت صغــرة احلجــم تمتتــع بأقــل 
ــراكت املتوســطة،  ــع ال ــة م ــدره )4.1%( مقارن ــرة ق ــروض متع ــدل ق مع
ــوايل. ــي بلغــت نســبتهيام 5.9% و5.1% عــى الت ــة الصغــر وال املتناهي

شــلك )11(: معــدالت القــروض املتعــرة وفًقــا حلجــم 
الركــة، )2017(.

البنوك التقليدية 2017
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شلك )9(: طلبات اإلئمتان من قبل الراكت الصغرة واملتوسطة لعدد من املنتجات اإلئمتانية، )2017(.

شلك )8(: تطور طلبات اإلئمتان من قبل الراكت الصغرة واملتوسطة وفًقا لنوع املنتج اإلئمتاين،
 )2016 و2017(.

المصارف اإلسالمية 2017
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تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ١٠2017

الملخص
بنــاء عــى املعلومــات الــواردة بالعــرض الســابق، ميكننا 

تلخيــص أمه النتــاجئ الرئيســية عــى النحــو التايل:

ــا اكن جحمهــا – الــي  بالنســبة مجليــع الــراكت –أًي
توجهــت وتعاملــت مــع البنــوك يف عــام 2017، شــلكت 
الــراكت صغــرة احلجــم حــوايل )44%( مــن مجلــة 
الــراكت  تلهتــا  واملتوســطة،  الصغــرة  الــراكت 
 ،)%29( الصغــر  املتناهيــة  مث   ،)%27( املتوســطة 
امللفــت لالنتبــاه يف عــام 2017 هــو زيــادة حصــة 
الــراكت املتوســطة مــن 19% إىل 27%، مقارنــة بـــ 
ــة  ــادة نشــاط هــذا الفئ 2016 وهــو مــا يشــر إىل زي

ــرة األخــرة. ــراكت بالف ــن ال م

الــراكت  فــإن  مــن حيــث عــدد طلبــات اإلئمتــان، 
ــث أن حــوايل  ــة، حي ــأيت يف املقدم ــرة احلجــم ت صغ
مصدرهــا  اإلئمتــان اكن  طلبــات  مــن مجلــة   %51
رشاكت صغــرة. تلهتــا الــراكت متوســطة احلجــم 
بنصيــب قــدره 36%، مث متناهيــة الصغــر بنحو %13. 
لكــن مــن حيــث قميــة الطلبــات فيختلــف الوضــع، حيــث 
تســتحوذ الــراكت متوســطة احلجــم عــى حــوايل 

73% مــن قميــة إمجــايل طلبــات اإلئمتــان املقدمــة مــن 
قبــل الــراكت الصغــرة واملتوســطة يف عــام 2017.

بلــغ معــدل »رفــض« طلبــات اإلئمتــان يف قطــر حــوايل 
8%، حيــث اخنفضــت هــذه النســبة بصــورة ملحوظــة 
مقارنــة مبثيلهتــا يف عــام 2016 والــي جسلــت حنــو 

.%20

مــن  واملتوســطة  الصغــرة  الــراكت  بلغــت حصــة 
ــوايل  ــاص ح ــاع اخل ــوح للقط ــان املمن ــايل اإلئمت إمج
4.3% يف عــام 2017، وبذلــك ارتفعــت هــذه النســبة 
مقارنــة بالعــام الســابق )2016(، حيــث جسلــت آنــذاك 

حــوايل %2.8.

جــاء قطــاع التجــارة يف مقدمــة القطاعــات الباحثــة عــن 
ــبة  ــات بنس ــاع اخلدم ــاله قط ــبة 37%، ت إئمتــان بنس
27%، مث قطــاع التشــييد بنحــو 18%، ليهشــد بذلــك 

قطــاع اخلدمــات تطــورا يف حصتــه مــن اإلئمتــان.
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١١ تقرير وضع  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2017

 2017 تركــزت أســباب طلبــات االئمتــان يف عــام 
ــرة واملتوســطة يف غــرض  ــراكت الصغ ــل ال ــن قب م
»المنــو والتوســع« بنســبة 49%، يليــه »متويــل رأس 
املــال« بنســبة 19.9%، وهــذه النتيجــة تــأيت معاكســة 
لنتــاجئ 2016، حيــث اكن غــرض »متويــل رأس املــال« 

يف الصــدارة.

عــى مســتوى املنتجــات اإلئمتانيــة، فهنــاك زيــادة يف 
ــل  ــة مــن بعــض املنتجــات مث ــات اإلئمتاني أعــداد الطلب
ــروض  ــد هيلكــة الق ــر«، و»جتدي ــل فوات ــرض مقاب »ق
احلاليــة«، يف حــن اســتقرت نســبًيا الطلبــات مــن 
»القــروض اجلديــدة«، بيمنــا اخنفضــت الطلبــات مــن 
منتجــات أخــرى مثــل »متويــل ســيارات وآليــات«، 

ــد هيلكــة الحســب عــى املكشــوف«. و»جتدي

ــا نســبته  ــروض املتعــرة يف قطــر م ــدل الق جســل مع
)5.3%(، يذكــر أن الــراكت صغــرة احلجــم متتعــت 
بأقــل معــدل قــروض متعــرة )قــدره 4.1%( مقارنــة مع 
الــراكت املتوســطة، واملتناهيــة الصغــر والــي بلغــت 

نســبتهيام 5.9% و5.1% عــى التــوايل.

QDB_SME_REPORT_BILINGUAL_BOOKLET_A4_20190117.indd   14 17/01/2019   20:11



QDB_SME_REPORT_BILINGUAL_BOOKLET_A4_20190117.indd   13 17/01/2019   20:11


