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مقدمة

إن نشرة اآلفاق االقتصادية يف دولة قطر (-2012
 )2013هي اإلصدار الثاني من هذه السلسلة لألمانة
العامة للتخطيط التنموي .وهي تقدم حتليالً معمّقاً
لألداء االقتصادي السابق لدولة قطر مع تنبؤات
للمستقبل .وكما هي حال اإلصدار األول يف أكتوبر
 ،2011فإن هذه النشرة موجهة للراغبني يف معرفة
املزيد عن آليات عمل االقتصاد القطري وعن آفاقه
املستقبلية.
أمامنا مستقبل مشرق .صحيح أن النمو االقتصادي
املتسارع الذي شهدته السنوات القليلة السابقة سيبطئ
خطواته خالل السنتني القادمتني كما هو متوقع
بسبب انتهاء برنامج االستثمارات اهليدروكربونية
الذي امتد عقداً كامالً ،إال أن الوضع القوي للموازنة
والفائض الكبري يف ميزان املدفوعات سيتواصالن
وسيبقى التضخم حتت السيطرة .ورغم ما سبق فإن
االقتصاد العاملي وما حيمله من خماطر ،السيما يف

منطقة اليورو ،قد يلقي بظالله على الفوائض املذكورة
ويؤثر ولو جزئيا على متويل القطاع اخلاص للمشاريع
الرأمسالية الضخمة.
وقد أعدت نشرة اآلفاق االقتصادية يف دولة قطر
بتعاون وثيق مع املؤسسات األخرى .وأغتنم هذه
الفرصة ألتوجه بالشكر إىل جهاز قطر لإلحصاء الذي
أتاح لنا البيانات الالزمة ،وإىل مصرف قطر املركزي،
وقطر للبرتول ،ووزارة االقتصاد واملالية ،ووزارة األعمال
والتجارة على مشاركتنا املعلومات والرد على تساؤالت
األمانة العامة.
كما أتقدم بالشكر إىل زمالئي يف إدارة التنمية
االقتصادية يف األمانة العامة للتخطيط التنموي
لقيامهم بإعداد التحليل والتوقعات اليت تضمنتها
النشرة وإىل مجيع زمالئي يف األمانة العامة للتخطيط
التنموي على مسامهاهتم القيمة.
د .صاحل حممد النابت
األمني العام
األمانة العامة للتخطيط التنموي
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�شكر وتقدير

ت���رأس فري���ق عمل هذه النش���رة الدكت���ور فرانك
هاريغان مدير إدارة التنمية االقتصادية .وس���اهم
يف العم���ل معه كل م���ن الدكتور عيس���ى إبراهيم،
وسيلفي معلوف ،ويوجني ماكيد ،وحبيب ميلواال،
والدكتور أس���امة جنوم ،وفيديليز ساديكون وعلي
س���ليمان .كما قدم الدع���م البحث���ي واإلداري كل
م���ن عبد اهل���ادي الش���اوي ،ومنى دهني���م ،وموزة
اجلس���مي ،وهيا الس���ميطي ،ومجيلة محد .وقام

iv

علي سليمان بتنسيق إعداد النشرة.
وس���اهم يف تيس�ي�ر إعداد هذه النشرة وإصدارها
الزمالء يف إدارة اخلدمات املشرتكة برئاسة السيد
مح���د راش���د العذب���ة ،ووح���دة العالق���ات العامة
واالتصاالت برئاس���ة أمساء نصر اهلل مريزا .وقد
دق���ق الس���يد جوناثان أس�ب�ن النس���خة االنكليزية
املع���دة للطباع���ة وصممه���ا .وق���د ُترج���م النص
اإلنكليزي للنشرة اىل اللغة العربية من قبل السيد
علي برازي ،وقام الس���يد س���ليم بيط���ار بالتدقيق
اللغوي للنسخة العربية من هذه النشرة.
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ملحة �سريعة
عن الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي سيبقى
قوياً

تتوقع األمانة العامة للتخطيط التنموي أن حتقق دولة قطر منواً
قوياً يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل قدره % 6.2

عام  .2012وعلى الرغم من تباطؤ منو قطاع اهليدروكربون ،فإن
النمو خارج هذا القطاع سيتواصل خبطوات سريعة ،مبا يف ذلك
الصناعات التحويلية والبرتوكيماوية.
ومن املتوقع أن يكون النمو الكلّي عام  2013معتدالً عند مستوى
 .% 4.5وسيحافظ القطاع غري اهليدروكربوني على زمخه طوال
عام  ،2013لكن منو قطاع النفط والغاز سيتضاءل بسبب عودة
إيرادات حقول النفط ،اليت بلغت مرحلة النضج ،للرتاجع بعد
الزيادة الطفيفة عام .2012
عالوة على ذلك ،سيعاود اإلنتاج انتعاشه مع انطالق مشروع برزان
(املقرر عام  )2014واكتمال االستثمارات يف عملية إنعاش مدعّمة
ومتصاعدة حلقول النفط القدمية.

ملحة �سريعة عن الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
2012

2013

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()%

6.2

4.5

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي ()%

11.2

4.7

التضخم يف أسعار املستهلك ()%

2.0

2.5

فائض املوازنة العامة ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

7.8

4.8

فائض احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

19.9

16.6

التغريات يف شروط التبادل التجاري ستبقى
متواضعة

أشارت نشرة اآلفاق االقتصادية يف دولة قطر ()2012-2011
الصادرة يف شهر أكتوبر عام  2011إىل أن التغريات يف أسعار
املنتجات اهليدروكربونية تارخيياً كان هلا أثر هام على املوارد
املتاحة لالقتصاد القطري .ومن املتوقع أن ترتفع معدالت األسعار
السنوية للنفط عام  2012عن نظريهتا لعام  ،2011مما يعطي دفعة
1

الآفاق االقت�صادية لدولة قطر 2013 –2012

بسيطة لنمو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي الذي يتوقع أن يبلغ
 .% 11.2ومع توقع استقرار أو حتى تراجع أسعار النفط عام ،2013
من املستبعد أن يبتعد املعدل املتوقع لنمو الناتج احمللي اإلمجايل
االمسي ( )% 4.7كثرياً عن معدل النمو احلقيقي املتوقع (.)% 4.5

نشاط البناء يف ازدياد

خططت دولة قطر إلقامة استثمارات يف البنية التحتية بني عامي
 2012و 2018بقيمة تصل إىل  150مليار دوالر .ويف املدى القريب
( 2012و )2013قد تنفق حوايل  % 10من الناتج احمللي اإلمجايل
االمسي على البنية التحتية وخمصصات املشاريع  ،أي ما يصل
إىل  35مليار دوالر.
ومن املتوقع أن يستفيد قطاع البناء ويسجل منواً كمياً يصل
إىل  % 10يف غضون هاتني السنتني .وما من شك يف أن نشاط
املشاريع اجلديدة سيخلق طلباً شديداً على اليد العاملة وحيتاج
إىل عمال جدد ،وهذا من شأنه زيادة عدد سكان قطر يف املدى
القريب ،لكن تواجد العاملني غري القطريني سيكون مؤقتا وعابرا
 ،ألن الكثري منهم سيغادر البالد على األرجح حاملا ينتهي العمل
يف هذه املشاريع .إن اآلثار لإلنفاق يف مشاريع قطاع البناء على
مستويات الدخل والطلب الكلي يف بقية االقتصاد ستكون ضعيفة
بسبب تسرب قسم كبري من اإلنفاق إىل اخلارج لتمويل صفقات
استرياد املواد والسلع الرأمسالية إضافة إىل التحويالت إىل اخلارج
على شكل أجور وأشكال أخرى من الدخل.

سيبقى التضخم يف أسعار املستهلك ضمن
حدوده الطبيعية

سجّل التضخم يف أسعار املستهلك قيماً معتدلة يف األشهر األوىل
من عام  .2012واخنفض التضخم السنوي إىل  % 1.1يف شهر
إبريل ،أما معدل التضخم األساسي ،وعلى الرغم من أنه أعلى من
التضخم العام ،فقد اخنفض أيضاً ،مما يشري إىل اعتدال الضغوط
التضخمية .كما واصلت معدالت اإلجيارات االخنفاض.
وتتوقع النشرة أن يشهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً يف الفرتة املتبقية
من عام  ،2012لكنه سيبقى ضمن احلدود الطبيعية ،حيث يرجح
أن تبقى مستوياته لعام  2012دون تغيري عن عام  2011وهي قريبة
من  .% 2ويف ظل احتماالت تراجع أسعار السلع واستمرار قوة
الدوالر األمريكي ،من املتوقع أن يبقى التضخم العام ضمن حدوده
الطبيعية عام  2013لكنه قد يرتفع إىل  .% 2.5وحتى مع الزيادة

2

ةعيرس ةحمل

املتوقعة يف عدد السكان ،فإن فائض العرض يف سوق العقارات
السكنية سيستغرق قسطاً من الزمن ليعدل نفسه.

ستستمر قوة املوازنة العامة

مرة أخرى ،ستحقق دولة قطر فائضاً كبرياً يف املوازنة العامة
عام  ،2012على الرغم من الزيادات الضخمة املقررة يف النفقات
اجلارية على الرواتب واملعاشات التقاعدية ،فضالً عن النفقات
االستثمارية .ومن املتوقع أن يبلغ الفائض  % 7.8من الناتج احمللي
اإلمجايل االمسي لعام ( 2012باالستناد إىل تقديرات النشرة
لسعر سلة املنتجات اهليدروكربونية لدولة قطر) .ويتوقع اخنفاض
فائض املوازنة عام  2013إىل  % 4.8مع ثبات الدخل املتأتي من
قطاع اهليدروكربون واستمرار منو اإلنفاق .وكما ركزت اسرتاتيجية
التنمية الوطنية لدولة قطر ( ،)2016-2011فإن التحدي يظل
يف توسيع قاعدة اإليرادات وختفيض العجز يف القطاع غري
اهليدروكربوني (استمرار حتقيق فائض عام حتى بعد احنسار
إيرادات قطاع اهليدروكربون).

سيبقى الفائض اخلارجي كبرياً

سيبقى فائض احلساب اجلاري مليزان املدفوعات لدولة قطر
عند معدل ثنائي الرقم ،ويتوقع أن يبلغ الفائض  % 19.9من
الناتج احمللي اإلمجايل االمسي عام  ،2012وينخفض إىل % 16.6
عام  .2013كما ستنخفض إيرادات الصادرات بسبب ثبات إنتاج
النفط والغاز ،لكن الطلب على االسترياد سيحافظ على ارتفاعه
تلبي ًة الحتياجات املشاريع واحتياجات حجم أكرب من السكان.
وستبقى فوائض احلساب اجلاري تشكل إضاف ًة إىل صايف املركز
االستثماري الدويل ودعماً لرتاكم األموال من أجل املستقبل.

مشاكل منطقة اليورو ستلقي بظالل متزايدة

خ ّفض صندوق النقد الدويل من توقعاته آلفاق االقتصاد العاملي
لعام  ،2012ويعود ذلك أساسا إىل البيانات املتعلقة مبنطقة اليورو
اليت جاءت أسوأ من املتوقع .وتؤكد النشرات اإلحصائية اجلديدة
أن املنطقة تعاني حالياً من ركود يتوقع الصندوق احنساره عام
 2012حبيث تشهد املنطقة انتعاشاً طفيفاً عام .2013
ويف سيناريو يتميز مبخاطر التأثري السليب وتصاعد الضغوط
باجتاه واحد (بظهور حاالت عجز عن السداد ورمبا خروج غري
ّ
منظم من منطقة اليورو) ،ميكن أن تكون النتائج أسوأ بكثري .وما
من شك يف أن تبعات األزمة ستنعكس على االقتصاد العاملي
3
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عموماً ليس فقط من خالل الروابط التجارية وأسعار السلع ،بل
أيضاً من خالل االسواق املالية اليت من احملتمل أن تشهد حماوالت
احرتازية للحد من املخاطر.
وبالنسبة لدولة قطر ،فإن اآلثار األساسية هلذا السيناريو ستأتي
عرب قناتني رئيسيتني مها :اخنفاض أسعار السلع وصعوبات
التمويل بالنسبة للبنوك واملشاريع .وعلى الرغم من أن االخنفاض
املعمم يف أسعار السلع سيساعد على جلم التضخم الداخلي،
فإن تعرض أسعار النفط أيضاً لضغوط باجتاه االخنفاض يبقى
احتماالً قائماً ،مما سيؤثر على املوارد املتاحة يف البالد.
ولذلك ،وعلى الرغم من املرونة املالية والقوة املالية الكبرية اليت
تتمتع هبا دولة قطر ،فإن قدرهتا الكبرية على متويل شبكة البنية
التحتية الضخمة واحتياجات البالد األخرى قد تضعف بفعل
التطورات العاملية السلبية.
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اجلزء الأول
الآفاق االقت�صادية لدولة قطر 2013-2012
من املتوقع أن يتواصل النمو القوي لالقتصاد القطري خالل فرتة التنبؤ .وتتوقع نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر -2012
 2013أن يبلغ النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل  % 6.2عام  2012و % 4.5عام  .2013وسوف تعتمد مالمح النمو يف هاتني
السنتني بكثافة على نشاط القطاع غري اهليدروكربوني (الذي يتضمن االنشطة االقتصادية باستثناء انشطة استخراج وإنتاج
النفط والغاز) .كما سيعاود قطاع البناء هنوضه مدعوماً بشبكة من االستثمارات اهلامة يف البنية التحتية .ويرجح أن تستمر
أسعار النفط املرتفعة يف دعم قوة املدفوعات اخلارجية واملوازنة خالل هاتني السنتني على الرغم من الزيادات الكبرية يف
اإلنفاق اجلاري واالستثماري الذي ختطط له احلكومة .أما معدل التضخم يف أسعار املستهلك فرمبا يزداد تدرجيياً خالل هذه
الفرتة ،لكن مبا أنه ال يتوقع أن تشهد أسعار السلع قفزات كبرية ،فإن الضغوط التضخمية الناشئة عن االقتصاد الدويل ستبقى
ضعيفة على األرجح .غري أن املخاطر احملتملة يف االقتصادات املتقدمة ،خاصة يف أوروبا ،تلقي بظالهلا على املشهد العاملي.

اآلفاق االقتصادية لدولة قطر

2012-2013

يلخص اإلطار رقم  1-1التطورات االقتصادية يف الفرتة حتى
 1يونيو ( 2012تاريخ آخر بيانات نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة
قطر) .هنا نشري أن التقديرات األولية للناتج احمللي اإلمجايل
للربع األول من عام  2012وبيانات النصف األول لعدد من املتغريات
اهلامة األخرى لن تتوفر حتى موعد الحق من هذا العام.
التطورات االقتصادية الرئيسية حتى هناية شهر مايو من عام
 2012هي كما يلي :أُجنزت االستثمارات املخطط هلا يف قطاع
املواد اللقيمة من النفط والغاز وباتت مجيع املنشآت الرئيسية
تعمل بطاقتها الكاملة اآلن .واستمر منو الصناعة التحويلية يف
إنتاج حمطة اللؤلؤة (تسييل الغاز) ويف البرتوكيماويات .وظل
التضخم يف أسعار املستهلك منخفضاً .وشهد النشاط االئتماني
والسيولة منواً معتدالً ،وبدأت االحتياطيات األجنبية بالنمو من
جديد لتغذي النمو النقدي األساسي .وعلى الرغم من األداء غري
املشجع للبورصة القطرية ،فهي ال تزال أفضل حاالً من البورصات
األخرى يف املنطقة (الشكل .)1-1
تضمنت موازنة السنة املالية  ،2013-2012اليت أعلنت يف هناية
مايو ،زيادة كبرية يف اإلنفاق ( % 28زيادة عن موازنة )2012/2011
وفق افرتاض متحفظ على أساس سعر النفط  65دوالر للربميل
(مقابل  55دوالر للربميل يف افرتاضات التخطيط للموازنة للسنتني
السابقتني).
ويتخذ عدد سكان قطر مساراً صاعداً بعد أن شهد استقراراً عاماً
يف الفرتة .2011-2009

ال�شكل  :1-1تطور م�ؤ�شرات �أ�سعار البور�صة يف بع�ض دول جمل�س التعاون
اخلليجي (تغري �سنوي)% ،
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اإلطار :1-1التطورات االقتصادية الرئيسة عام 2012
ال�شكل  :1منو ودائع امل�صارف التجارية (تغري �سنوي)% ،
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ
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املص����در :النش����رة اإلحصائي����ة الفصلية ملصرف قطر املرك����زي ،مارس  ،2012والبيانات الش����هرية
للمصارف التجارية ،وبيانات متنوعة أخرى.
( http : //www . q cb . g ov . q a/ ENGLISH/ PUBLICATIONS/ STATISTICS/ Pages/
.)monthlyBulletin.aspx
و( http://www.qcb.gov.qa/english/publications/reportsandstatements/
 )banksmonthlystatement/pages/bankmonthlystatement.aspxبتاري����خ 24
مايو .2012
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ال�شكل  :2منو االئتمان (تغري �سنوي)% ،
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ
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املص����در :النش����رة اإلحصائي����ة الفصلية ملصرف قطر املرك����زي ،مارس  ،2012والبيانات الش����هرية
للمصارف التجارية ،وبيانات متنوعة أخرى.
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السيولة والودائع :استمر منو ودائع املصارف التجارية باجتاه
تنازيل يف األشهر األوىل من عام  ،2012واخنفضت الودائع
اإلمجالية بنسبة  % 0.4يف إبريل عام  2012مقارن ًة مع السنة
السابقة (الشكل  1ضمن اإلطار) .واملسؤول األساسي عن هذا
الرتاجع هو ودائع الشركات اليت تراجعت بنسبة  ،% 12.3يف حني
بقيت الودائع الشخصية بوضع جيد ،حيث ازدادت بنسبة .% 15.4
االئتمان :واصل منو االئتمان تسارعه يف األشهر األوىل من عام
 ،2012حيث زاد بنسبة  % 35.3حتى شهر إبريل .وقفزت القروض
الشخصية بنسبة  % 14.1والقروض املقدمة إىل قطاع الشركات
بنسبة ( % 80.4الشكل  2ضمن اإلطار) .وازداد العرض النقدي
باملفهوم الواسع ( )M2بنسبة  % 12.1عن السنة السابقة حتى
هناية مارس.
املوازنة :تشهد املوازنة العامة للسنة املالية  2013/2012زيادة بنسبة
 % 28يف اإلنفاق مقارن ًة بتقديرات موازنة  ،2012/2011على الرغم
من أن هذه الزيادة على األرجح ستكون أصغر إىل حد ما إذا
ما قورنت باإلنفاق الفعلي .ويشكل اإلنفاق املقرر على املشاريع
االستثمارية الرئيسة حوايل  % 25من اإلنفاق اإلمجايل ،بزيادة
قدرها  % 30عن النفقات الفعلية يف السنة املالية .2012/2011
ومن املخطط أن حتدث زيادات كبرية يف اإلنفاق على الصحة
والتعليم .وتقوم افرتاضات التخطيط على أساس سعر برميل
النفط  65دوالر بعد أن كانت على أساس  55دوالر للربميل يف
السنتني السابقتني.
أسعار الفائدة :أبقى مصرف قطر املركزي على أسعار الفائدة
عند املستويات احملددة يف آخر ختفيض هلا يف أغسطس .2011
ويف خطوة أخرى لتعزيز سوق الصريفة البينية يف دولة قطر،
أطلق مصرف قطر املركزي بالتعاون مع شركة بلومربغ أول مؤشر
ألسعار الفائدة البينية بني املصارف يف دولة قطر ،وقد قامت
حبسابه شركة بلومربغ ،بناءً على أسعار الفائدة اليت حتددها
املصارف التسعة األعضاء يف املؤشر ،وأصبح متاحاً على موقع
املصرف املركزي منذ  6مايو.
تضخم أسعار املستهلك :اخنفض كل من التضخم العام والتضخم
األساسي يف األشهر األربعة األوىل من هذا العام .وقد بلغ املعدل
السنوي العام للتضخم يف هناية شهر إبريل عام  % 1.1 2012يف
حني اخنفض التضخم األساسي إىل .% 3.7
اإلجيارات :واصلت اإلجيارات واملرافق واخلدمات املنزلية
املرتبطة هبا اخنفاضها يف األشهر األوىل من عام  ،2012حيث
تدنت مبقدار  % 6.2مقارنة مع مستواها شهر إبريل العام املاضي،
وذلك وفقاً لبيانات مؤشر أسعار املستهلك الصادر عن جهاز قطر
لإلحصاء .ويتو ّقع أن يبقى فائض العرض قائماً يف السوق مع تو ّفر
وحدات جديدة من العقارات.
احتياطيات القطع األجنيب :بلغ احتياطي القطع األجنيب الرمسي
 23.1مليار دوالر يف هناية شهر أبريل  ،2012مرتاجعاً عن الذروة
اليت سجلها يف ديسمرب  2010وقدرها  30.7مليار دوالر ،لكنه
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ال�شكل  :3احتياطي العمالت الأجنبية يف م�صرف قطر املركزي
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أعلى بنسبة  % 6عن مستواه يف الشهر نفسه من العام الفائت
(الشكل .)3
عمليات سندات اخلزينة :أصدرت وزارة االقتصاد واملالية يف األشهر
االثين عشر حتى هناية إبريل  2012سندات خزينة بقيمة  26مليار
ريال ،منها  15.7مليار ريال غري مدفوعة .وتعد سندات اخلزينة ،اليت
تتحمل تكلفتها وزارة االقتصاد واملالية ،األداة الرئيسية املستخدمة إلدارة
السيولة ،يف حني أوقف املصرف املركزي إصدار شهادات اإليداع.
بورصة قطر :تراجع منو مؤشر بورصة قطر يف الفرتة املمتدة حتى هناية
مايو  ،2012حيث ازدادت قيمة املؤشر بنسبة  % 0.5يف شهر مايو قياسا
للفرتة نفسها عام  . 2011وقد اختذت البورصة خطوات لزيادة جاذبيتها
بالنسبة للشركات الصغرية عرب العمل على إطالق بورصة ثانوية (اإلطار
.)2-1
السكان :بلغ عدد سكان دولة قطر وفق جهاز قطر لإلحصاء 1.8
مليون نسمة حتى هناية مايو  ،2012بزيادة قدرها  0.1مليون نسمة
عن هناية مايو .2011

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

اإلطار  :2-1بورصة قطر تنوي إنشاء سوق ثانوية للشركات
الصغرية
أرست بورصة قطر األسس الفنية والقانونية املطلوبة إلنشاء سوق
ثانوية مت ّكن الشركات الصغرية واملتوسطة يف دولة قطر ودول جملس
التعاون اخلليجي من الوصول إىل سوق األسهم يف الدوحة.
سين ّفذ هذا املشروع بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ،ومؤسسة «صِلَتك»
وجهاز قطر للمشاريع الصغرية واملتوسطة .وقد جاء املشروع نتيجة
قرار اجمللس األعلى لالستثمار والشؤون االقتصادية يف مايو ،2011
وهو يليب احلاجة إىل دعم تطوير الشركات الصغرية واملتوسطة
بغرض تعزيز القطاع اخلاص وحتسني مستوى التنويع يف قطر – أحد
األهداف الرئيسية يف اسرتاتيجية التنمية الوطنية ( )2016-2011يف
قطر.
وقد نظمت بورصة قطر ورشة عمل يف هناية يناير  2012قدمت فيها
تفاصيل عن هذه السوق اجلديدة للمصارف والشركات القانونية
واالستشارية وشركات األسهم اخلاصة واستشاريني آخرين .وستسمح
البورصة الناشئة ،اليت يتوقع أن تبدأ التداول هناية عام  ،2012ألصحاب
الشركات الصغرية واملتوسطة بإدراج شركاهتم يف البورصة بشروط
أيسر وأكثر مرونة وتزويدهم خبيارات أوسع للتمويل.
ويف يناير  ،2012تبنت هيئة قطر لألسواق املالية أنظمة جديدة
لإلدراج يف السوق الثانوية ،مبا فيها األنظمة اخلاصة بإطالق شرحية
السوق الناشئة.

منهجية التوقع واالفرتاضات

جرى استخالص توقعات نشرة «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر”
من خالل منذجة رقمية متسقة داخلياً لالقتصاد القطري؛ حيث
استخدمت نتائج النشاط االقتصادي لدولة قطر خالل عام
 2011ومعايري احملاسبة االقتصادية واالتساق القياسية للوصول
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إىل هذه التقديرات ،واليت تعتمد على افرتاضات وضعت بشأن
مسارات أسعار النفط والغاز ،وحجم اإلنتاج اهليدروكربوني (مبا
يف ذلك حجم الصناعات البرتوكيماوية) ،والوترية العامة لنشاط
االقتصاد العاملي ،والقيمة العاملية للدوالر األمريكي ،ومسار أسعار
الفائدة بالريال القطري وبالدوالر ،ومؤشرات اإلنفاق احلكومي يف
املوازنة .هذا ويبني اجلدول رقم  1-1االفرتاضات الرئيسية املتبعة
يف حساب التقديرات.
ومتثل هذه االفرتاضات أفضل تقييم للمستقبل من قبل األمانة
العامة للتخطيط التنموي ،وهي تستند إىل خربة ومعرفة مستمدة
من عدة مصادر .هذا وإن التوقعات الواردة يف سياق هذه النشرة
تقوم أساسا على االفرتاضات املعتمدة يف القياس واليت إذا تغريت
قيمها املتحققة يف الواقع فسيؤدي ذلك إىل اختالف قيم التوقعات.
بكل االحوال ،ليس مثة ما يكفي من البيانات اليت تسمح بوضع
“جماالت للثقة” ترتاوح ضمنها قيم التوقعات.
وحتتوي فقرة «املخاطر» أدناه على تقديرات ألثر االفرتاضات
البديلة ألسعار النفط والغاز على النتائج املالية احملتملة .وتعكس
فقرة “توافق التوقعات” وجهات نظر أطراف أخرى حول التوقعات
االقتصادية لدولة قطر ،وحتوي فقرة “توقعات االقتصاد العاملي”
تفاصيل أخرى حول االقتصاد العاملي .ويبني امللحق تفاصل حول
الطرق املستخدمة ومصادر املعلومات.

اجلدول  :1-1االفرتا�ضات الرئي�سية التي ا�ستخدمت يف التوقع
2012

دولة قطر
.
واحدة
ليلة
لعمليات
املركزي
قطر
مصرف
يف
الودائع
على
الفائدة
أسعار
0 75
سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري
3.64
إمجايل اإلنفاق يف املوازنة
206.2
اإلنفاق اجلاري
142.1
اإلنفاق االستثماري
64.1
البيئة اخلارجية
النمو العاملي
3.5
سعر فائدة الليبور (فائدة اإلقراض بني البنوك يف لندن) – إيداع ملدة
3.0
سنة
سعر صادرات النفط اخلام ،دوالر/برميل
111.3
سعر الغاز الطبيعي ،دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية ()BTU
10.3

2013
0.75
3.64
214.0
145.0
76.7
4.1
3.0

106.7
10.1

اجلدول  :2-1ملحة عن الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
2012

2013

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()%

6.2

4.5

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي ()%

11.2

4.7

تضخم أسعار املستهلك ()%

2.0

2.5

الفائض املايل ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

7.8

4.8

22.0

20.6

فائض احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

املصدر :تقديرات فريق األمانة العامة للتخطيط التنموي.

خالصة سريعة

يقدم اجلدول رقم  2-1خالصة سريعة للتوقعات الواردة يف هذه
النشرة ،فيما ميثل الشكل رقم  2-1التوقعات اخلاصة بالناتج
احمللي اإلمجايل االمسي واحلقيقي لعامي  2012و ،2013أما
الشكل رقم  3-1فإنه يبني التعديالت على توقعات نشرة اآلفاق
االقتصادية  2012-2011الصادرة يف شهر أكتوبر . 2011

منو الناتج احمللي اإلمجايل

من املتوقع أن يبلغ النمو الكمي للناتج احمللي اإلمجايل  % 6.2عام
 ،2012ومن ثم يرتاجع قليالً إىل  % 4.5عام  .2013ويبني الشكل
 4-1مسامهة القطاعات املختلفة يف منو الناتج ،يف حني يظهر
الشكل  5-1توزع حصص الناتج خالل فرتة التوقع.
ومتثل تقديرات عام  2012زيادة عن نسبة  % 5.1الواردة يف نشرة
اآلفاق االقتصادية لدولة قطر ( )2012/2011اليت صدرت يف
أكتوبر  .2011ويُفسر هذا االرتفاع أساساً بزيادة تقديرات إنتاج
الغاز (خاص ًة منتجات التكثيف) عام  .2011وقد أضاف التأخري
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ال�شكل � :2-1آفاق منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي واال�سمي للعامني
 2012و2013
2013
12

2012

11.2

10
8
6

6.2
4.7

4.5

4
2
0

ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ

ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
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يداصتقالا قافآلا لوألا ءزجلا

يف رفع مستويات إنتاج الغاز يف العام املنصرم واملرتافق مع زيادة
طفيفة يف تقديرات إنتاج النفط هلذا العام ما مقداره  1.7نقطة
مئوية إىل النمو املقدر إلنتاج اهليدروكربون ،ألن مستويات هذا
العام تقارن اآلن باألساس املنخفض للعام السابق .ويتجسد هذا
األثر املر ّكب يف رفع النمو املقدر للناتج احمللي اإلمجايل الكلي
 1.1نقطة مئوية وهذا ما يفسّر مجيع الزيادات يف التقديرات .إن
تراجع إنتاج الغاز عام  2011يعين أن نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة
قطر ( )2012/2011بالغت يف تقدير منو الناتج احمللي اإلمجايل
لذلك العام مبقدار  0.9نقطة مئوية .إن التقدير املتفائل “للقيمة
اجملمع عليها» (قيمة الوسيط يف جدول التوقعات) للنمو الكمي
للناتج احمللي اإلمجايل عام  2011بلغ  2.9نقطة مئوية.
ويتو ّقع أن يبلغ معدل منو االقتصاد غري اهليدروكربوني (مجيع
األنشطة عدا مشتقات النفط والغاز)  % 9.2عام .2012
ومن املتوقع أن ينمو نشاط التصنيع (ومعظمه صناعة حتويلية
ملنتجات اهليدروكربون) بنسبة  % 10عام  2012وهو أدنى بقليل
من مسار الفرتة األخرية .وستدعم زيادة اإلنتاج يف جممع «اللؤلؤة»
لتسييل الغاز منو هذا القطاع ،شأهنا يف ذلك شأن اإلنتاج املضاف
نتيجة “حل مشكلة التأخر» يف املصايف احلالية .كما سيضاف
النمو احلايل إلنتاج البرتوكيماويات إىل ناتج قطاع التصنيع .ومن
املقرر إطالق املشروع  6لشركة قطر لألمسدة الكيماوية احملدود
“قافكو” يف اإلنتاج يف الربع الثالث من  ،2012ما يزيد إنتاج
اليوريا .ويتو ّقع أن يباشر معمل البويل إيثلني املنخفض الكثافة
لشركة قطر للبرتوكيماويات (قابكو) عمله يف الربع الرابع من 2012
أيضاً .ويف مدى أبعد ،فإن توسع الصناعات االولية يتحدد بتوفر
املواد اللقيمة ،والذي حيدد بدوره مستوى منو الصناعة التحويلية.
ويف إطار االقتصاد غري اهليدروكربوني أيضاً ،سيحقق قطاع
البناء على وجه اخلصوص منواً عام  ،2012حيث سيستفيد من
االستثمارات الضخمة اليت تطلقها دولة قطر يف البنية التحتية.
ويقدر منو اإلنتاج فيه حبدود  % 10.2عام  .2012ومن املقرر أن
تغطي االستثمارات الكبرية الطرق والسكك احلديدية واملوانئ
واملياه وجماالت أخرى .ورمبا يبلغ متوسط االستثمار يف البنية
التحتية  % 10من الناتج احمللي اإلمجايل عامي  2012و،2013
بينما قد تصل املدفوعات الرتاكمية املباشرة إىل  39مليار دوالر
تقريباً .لكن يتو ّقع أن تكون اآلثار املباشرة وغري املباشرة على
الدخل احمللي هلذا النشاط أقل بكثري من أرقام اإلنفاق األساسي
(اإلطار .)3-1

ال�شكل  :3-1مراجعات للآفاق االقت�صادية يف دولة قطر عام )%( 2012
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2012

5.1

ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ

4.8

ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ

6.2

11.2

ﺗﻀﺨﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

2.0
2.0

ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ
) %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ(

7.8
7.8

ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
) %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ(

22.0
20.3

25

15

20

10

0

5

املصدر :تقديرات فريق األمانة العامة للتخطيط التنموي.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني
ال�شكل  :4-1امل�ساهمة يف منو الناجت املحلي الإجمايل (نقاط مئوية)
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ،ﻣﺮﺍﻓﻖ(
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
7
6.2

6
5

2.8

4.5

4

3.0

3
2.0

2
2.0

1
0

1.4

-0.6

-1
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ال�شكل  :5-1امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل ()%
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ،ﻣﺮﺍﻓﻖ(
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
100
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اإلطار  :3-1آثار اإلنفاق االستثماري على الدخل
على الرغم من أن اإلنفاق اإلمجايل على املشاريع االستثمارية سيكون كبرياً
بالقيم املطلقة والنسبية قياساً باحلجم الكلي لالقتصاد الوطين ،فسيتم
احتواء تبعاهتا على الطلب والدخل احملليني يف القطاعات األخرى من
االقتصاد .وسيذهب معظم اإلنفاق اإلضايف إىل متويل استرياد املواد والسلع
الرأمسالية وإىل حتويل جزء كبري من الدخل املخصص لألجور إىل اخلارج.
وبالطريقة نفسها ،سيتم حتويل معظم الدخل الذي ميثل أرباح الشركات
األجنبية املشاركة يف مشاريع البنية التحتية اجلديدة إىل اخلارج.
ووفقاً لتقديرات األمانة العامة للتخطيط التنموي ،فإن  300-200مليون
ريال قطري من كل  1مليار ريال من اإلنفاق على البنية التحتية ستبقى
ضمن االقتصاد احمللي .ويتوقف أثر ذلك على الناتج والدخل واألسعار
احمللية على مرونة العرض يف االستجابة للطلب احمللي .ومن املرجح أن
يكون التأثري على األسعار أكثر وضوحاً مما هو على الناتج والدخل إذا كان
العرض حمدوداً .أما إذا شهد العرض بعض الفائض ،فسيتم احتواء التأثري
على األسعار وبالتايل سيزداد كل من الناتج والدخل.
ويف املدى األبعد ،تتوقف الفائدة االقتصادية للمشاريع االستثمارية اجلديدة
على األثر الذي سترتكه على مستويات اإلنتاجية الكلية والفرص اليت
ستولدها يف ميادين أخرى من االقتصاد.

وستحقق بعض أنشطة االقتصاد األخرى ،من بينها املرافق
وجمموعة من أنشطة اخلدمات ،منواً لتلبية احتياجات الزيادة
السكانية ،إذ يتو ّقع أن ينمو ناتج اخلدمات مبقدار  % 8.8عام
 2012و % 9.4عام  .2013وتُظهر أحدث التقديرات الشهرية لعدد
السكان يف جهاز قطر لإلحصاء اجتاهاً صاعداً واضحاً يف أعقاب
سنتني بقي فيهما عدد السكان ثابتاً بدرجة معينة إذا استثنينا
التغريات املومسية (الشكل  .)6-1ومن املرجح أن يكتسب النمو
السكاني زمخاً أكرب مع تزايد نشاطات املشاريع يف الربع األخري من
 2012وما بعده.
من جهة أخرى ،وبناء على اخلصائص املهنية لقطاع البناء
(واألنشطة املساعدة) ،رمبا يكون ثالثة أرباع القادمني اجلدد من
العمال األقل مهارة ،كما ورد يف اإلحصاء السكاني لعام .2010
وهؤالء العمال (غري املتزوجني عادةً) يضيفون طلباً على اخلدمات
احمللية أقل من العمال ذوي االختصاصات واملهارات العالية الذين
يصطحبون معهم أسرهم على األغلب (انظر الفصل الثاني ،اإلطار
 .)3-2وخارج قطاع البناء ،سيخلق بدء العمل يف مطار الدوحة
الدويل اجلديد (املقرر يف أواخر  )2012قرابة  8آالف فرصة عمل،
ورمبا يقفز هذا الرقم إىل  50ألف فرصة عمل عند إجناز املراحل
الثالث للمشروع عام .2016
ستتالشى عام  2013الزيادة اإلحصائية اليت أعطيت لتقديرات منو
الناتج احمللي اإلمجايل عام  2012بفعل التأخري الذي شهدته السنة
10

ال�شكل  :6-1ال�سكان (مليون ن�سمة)
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يداصتقالا قافآلا لوألا ءزجلا

الفائتة يف الطاقة اإلنتاجية لقطاع اهليدروكربون .فمن املتوقع أن
ينخفض حجم اإلنتاج يف قطاع النفط والغاز ،نتيجة تراجع إنتاج
النفط بسبب تقدم حقول النفط القطرية يف العمر وتواضع إنتاج
الغاز الطبيعي املسال والغازات األخرى ،ما من شأنه خفض الناتج
احمللي اإلمجايل الكمي من النفط والغاز بنسبة .% 1.2
عالوة على ذلك ،يتو ّقع أن تؤدي استثمارات التحسني والتوسع
احلالية يف قطاع النفط إىل زيادة إنتاجه لكن من املستبعد أن يتم
ذلك قبل عام  .2018وجتري حالياً دراسات للخزانات واحلقول
يف ثالثة حقول نفطية (بو احلنني ودخان وميدان حمزم) .وتشري
دراسة حقل بو احلنني إىل أنه حيتوي على إضافات هامة إىل
االحتياطيات ،وهو يف مرحلة التطوير ما قبل عمليات التصميم
واهلندسة املتقدمة ( .)pre-FEEDولن يصبح أثر مشروع برزان على
إنتاج الغاز اخلفيف (غاز خيلو أو يكاد من املواد اهليدروكربونية
السائلة) حمسوساً حتى .2015-2014
وباملقابل وخبالف القطاع اهليدروكربوني ،يتو ّقع أن حيافظ القطاع
غري اهليدروكربوني على زمخه عام  ،2013فمن املتوقع أن حيافظ
منو الناتج غري اهليدروكربوني على مستواه اجليد عند ،% 9.5
حيث سيسجل قطاع البناء منواً قدره  ،% 10.0وسيبقى منو
قطاعات الصناعة واملرافق واخلدمات قوياً على األرجح .ومن
احملتمل أن تصل حمطة اللؤلؤة لتسييل الغاز هناية  2013إىل العمل
بطاقتها الكاملة تقريباً لتحقق إنتاجها الكامل يف مطلع عام .2014
كما سيساهم العمل على ختفيف االختناقات يف املصايف القدمية
(مصفاة رأس لفان  1ملنتجات التكثيف وحمطة أوريكس لتسييل
الغاز) يف منو إنتاج الصناعة التحويلية عام ًة.
وبعد الفرتة اليت تغطيها النشرة ،سيبدأ العمل على تشييد مصفاة
رأس لفان  2ملنتجات التكثيف عام  ،2014ويتو ّقع أن تباشر عملها
حبلول عام  .2016كما ستباشر حمطة للبرتوكيماويات خمتلطة
التغذية عام  ،2016حيث تبدأ أعمال التشييد عام  .2013ويذكر أن
تغذية هذه املشاريع متوفرة وقد مت االلتزام هبا.
من املتوقع أن ينمو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي – الذي ميكن
يف ظل تغريات شروط التبادل التجاري -كما يف حالة دولة قطر
أن يكون مؤشراً أدق على املوارد املتاحة للدولة (للمزيد من الشرح
انظر نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  ،2012-2011اإلطار
 -)2-1بنسبة  % 11.2ليتجاوز النمو احلقيقي للناتج احمللي
اإلمجايل عام  .2012وميكن تفسري هذا التوقع املرتفع ملعدل النمو
يف نشرة  2013-2012والذي خيتلف عما ورد يف نشرة 2012-2011
11

الآفاق االقت�صادية لدولة قطر 2013 –2012

( )% 4.8بتعديل توقعات أسعار النفط حنو االعلى .ويأتي الفرق
بصورة أساسية من املكاسب املتوقعة اليت حتصل عليها دولة قطر
لقاء إنتاجها من اهليدروكربون .لكن يتو ّقع أن تبقى أسعار هذا
اإلنتاج وغريه مستقرة عموماً عام  ،،2013وكذلك سيبقى الفرق
بني النمو االمسي والكمي يف حدوده الدنيا.

ال�شكل  :7-1الت�ضخم ال�شهري العام والأ�سا�سي (تغري �سنوي)% ،
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
7
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تتوقع النشرة أن يكون معدل تضخم أسعار املستهلك عامي 2012

و 2013معتدالً نسبياً ،فبعد الزيادة الطفيفة يف معدل التضخم
العام يف اجلزء األخري من عام  ،2011عاد ليتباطأ يف الربع األول
من عام ( 2012الشكل  ،)7-1مما يعكس منطاً عاماً من اخنفاض
التضخم يف معظم عناصر سلة االستهالك .لكن مؤشر التضخم
األساسي -املقاس من قبل األمانة العامة للتخطيط التنموي -قد
تباطأ يف احلقيقة بشكل اكرب من التضخم العام ،مما يعين أن
الضغوط التضخمية خفيفة.
ومن املتوقع أن يبقى التضخم يف أسعار اإلجيارات ،الذي يبلغ وزنه
 % 32يف مؤشر أسعار املستهلك ،ضعيفاً بسبب الزيادة الكبرية يف
العرض .وقد واصلت اإلجيارات يف األشهر األوىل من عام 2012
اخنفاضها عن السنة السابقة مبعدل يقارب ( % 6الشكل ،)8-1
كما أن اإلضافات اجلديدة على عرض العقارات السكنية ،املقرر
دخوهلا إىل السوق عامي  2012و ،2013ستقلل من احتماالت ارتفاع
اإلجيارات ورمبا متارس ضغطاً باجتاه ختفيضها أكثر ،خاص ًة يف
الشرائح الدنيا من السوق ،وذلك على الرغم من الزيادة املتوقعة يف
الطلب على العقارات بفعل الوافدين اجلدد.
ويتوقع أيضاً أن تكون الضغوط التضخمية القادمة من اخلارج
(بفعل السلع االستهالكية املستوردة) ضعيف ًة .كما أن االنتعاش
العاملي املرتدد وغري األكيد ،الذي شهد منواً ضعيفاً يف الدول
األساسية املستهلكة للسلع كالصني واهلند ،أضعف أسعار السلع
األساسية .وعلى الرغم من أن األسعار بدأت باالرتفاع يف مطلع
هذا العام ،إال أن البيانات اجلديدة عن شهري أبريل ومايو تبني أهنا
عادت لالخنفاض جمدداً (الشكل  .)9-1وتبني األسعار املعتدلة
للسلع ،إىل جانب توقعات استقرار الدوالر األمريكي الذي يرتبط
به الريال القطري ،أنه من غري املرجح أن تستورد قطر الكثري من
التضخم خالل فرتة التوقع.
وعلى الرغم من هذه التوقعات املعتدلة خبصوص التضخم عموماً،
فإن نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر تتوقع حدوث ارتفاع
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ال�شكل  :9-1امل�ؤ�شر ال�شهري لأ�سعار ال�سلع غري النفطية ()100 = 2005
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طفيف يف املؤشر العام ألسعار املستهلك يف الفرتة املتبقية من
عام  2012وعام  .2013فقد يؤدي النمو السكاني وازدياد الطلب
االستهالكي إىل ارتفاع أسعار بعض اخلدمات ذات العرض غري
املرن ،كالتعليم مثالً .كما أن النمو املتسارع لالئتمان يبني أن مثة
إمكانية الرتفاع التضخم .ويتو ّقع أن يصل معدل التضخم يف أسعار
املستهلك إىل  % 2.0يف املتوسط عام  ،2012مما يعين معدالت
تضخم أعلى يف النصف الثاني من العام املذكور وصوالً إىل % 2.5
تقريباً عام .2013

توقعات املوازنة العامة وميزان املدفوعات

سيبقى املركز املايل لدولة قطر (اإليرادات مطروحا منها اإلنفاق
اجلاري واالستثماري) قوياً يف فرتة التنبؤ ،حيث يتو ّقع أن يبلغ
فائض املوازنة العامة  % 7.8من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي
يف السنة املالية  ،2013/2012لينخفض إىل  % 4.8يف السنة املالية
 .2014/2013ويعود هذا الرتاجع املتوقع إىل تباطؤ منو اإليرادات،
إذ لن تتحقق إضافات كبرية من قطاع اهليدروكربون ،وارتفاع النمو
املخطط لإلنفاق احلكومي الذي سيخصص لتلبية االلتزامات
النامجة عن زيادة الرواتب واملعاشات التقاعدية للمواطنني العاملني
يف القطاع العام والقوات املسلحة ولتمويل زيادة اإلنفاق االستثماري
على مشاريع البنية التحتية اجلديدة وعلى الصحة والتعليم.
سيبقى امليزان املايل غري اهليدروكربوني (والذي حيتسب بطرح
اإليرادات املباشرة لقطاع اهليدروكربون من امليزان العام) يف حالة
عجز .فاإليرادات الضريبية ،ومعظمها من الشركات ،هي املصدر
الرئيسي لدخل احلكومة من القطاع غري اهليدروكربوني .ويتوقع
أن تنمو بالتوازي مع اجتاه هذا القطاع للنمو ،لكنها ستبقى صغريةً
بالقياس إىل مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز.
وسوف يبقى فائض احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات كبرياً
خالل فرتة التنبؤ ،حيث يتو ّقع أن يبلغ  % 22من الناتج احمللي
اإلمجايل االمسي عام  2012ثم يرتاجع قليالً إىل  % 20.6عام
 .2013وستولد زيادة اإلنفاق االستثماري يف الفرتة املذكورة طلباً
كبرياً على رأس املال واملواد املستوردة من اخلارج يف ظل ظروف يؤثر
فيها اخنفاض اإلنتاج اهليدروكربوني على منو إيرادات التصدير.

ال�شكل  :10-1امليزان املايل وميزان احل�ساب اجلاري عام 2012
(�سيناريوهات خمتلفة لأ�سعار النفط ،لكل برميل)
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املخاطر

إن مصدر املخاطر الرئيسي يف التوقعات هو االقتصاد الدويل
(وهو ما تناقشه فقرة آفاق االقتصاد العاملي) .إذ يتو ّقع أن يتسم
النمو واالستقرار املايل باهلشاشة ،وأن تتعمّق أزمة الديون السيادية

6.7

5

4.6

7.8

4.0
1.0

0
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يف منطقة اليورو .وقد تسوء األوضاع يف كثري من األمور يف العامل
ما سيرتك أثره على دولة قطر على شكل حركة معاكسة يف أسعار
النفط أو يف القنوات املالية.
تستند تقديرات فائض املوازنة وفائض احلساب اجلاري يف هذه
النشرة على افرتاض أن سعر النفط سيبقى أعلى من  100دوالر
للربميل .وقد ظل متوسط أسعار النفط حتى شهر مايو عام 2012
مرتفعاً عند مستوى  111دوالر للربميل ،بيد أنه مع الغموض الكبري
الذي يلف االقتصاد العاملي ،قد يؤدي أي تراجع آخر يف النمو
العاملي إىل هبوط كبري يف أسعار النفط (كما حدث عندما ترنح
االقتصاد العاملي حتت وطأة األزمة املالية  .)2009-2008ففي
شهر مايو من العام احلايل اخنفض متوسط سعر النفط إىل 104
دوالر للربميل أي بنسبة اخنفاض  % 8.4عما كان عليه يف شهر
ابريل.
مثة آثار حمتملة شتى ميكن أن تلقي بثقلها على املوازنة العامة
وميزان احلساب اجلاري لدولة قطر .فإذا اخنفضت أسعار النفط
(اليت ترتبط هبا ارتباطاً وثيقاً أسعار سلة املنتجات اهليدروكربونية
القطرية) مما هي عليه اآلن إىل ما دون  50دوالراً للربميل (أي
أقل من افرتاضات ختطيط املوازنة املتحفظة مبقدار  15دوالراً)،
فإن تقديرات النشرة تفيد بأن قطر ستحافظ على فائض
املوازنة وفائض احلساب اجلاري عام ( 2012على أن تبقى مجيع
االفرتاضات األخرى دون تغيري ،مبا فيها اإلنفاق املخطط) (الشكل
 .)10-1لكن إذا ما بقيت هذه األسعار منخفضة عام  ،2013فإن
فائض املوازنة سيتالشى ولكن ستبقى نسبة احلساب اجلاري إىل
الناتج احمللي اإلمجايل موجبة (الشكل  .)11-1أما االفرتاضات
األقل تطرفاً ،مثل بقاء سعر النفط عند مستوى  75دوالراً للربميل-
سيعطي نتائج أفضل.
وميكن ألي عائق يؤثر على قدرة قطر على تصدير شحناهتا ناجم
عن توترات جيوسياسية أن يكون له تبعات سلبية على موازنتها
العامة وميزان مدفوعاهتا .وعلى الرغم من أن دولة قطر متتلك
أساساً مالياً صلباً ملواجهة الصدمات الكمية أو السعرية ،فسيظل
هلذه الصدمات أثر سليب على توقعات األرباح احمللية واحتماالت
قامتة يف القطاع العقاري احمللي.
وميكن لالضطراب االقتصادي العاملي املرتبط بأزمة منطقة
اليورو ،إضافة إىل اخلوف املتزايد من املخاطر ،أن يؤثر أيضاً على
االقتصاد القطري من خالل تردي حالة السيولة والشروط املالية.
فقد حذر صندوق النقد الدويل من الصعوبات اليت يضعها هذا
14

ال�شكل  :11-1امليزان املايل وميزان احل�ساب اجلاري عام 2013
(�سيناريوهات خمتلفة لأ�سعار النفط ،لكل برميل)
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األمر أمام بعض املصارف التجارية احمللية املعتمدة على صفقات
التمويل الكبرية لعملياهتا .فإذا نضبت السيولة ،يتعني على مصرف
قطر املركزي أن يوفر الدعم.
ورمبا يقود االضطراب السائد عاملياً إىل إضعاف شروط متويل
املشاريع احمللية ،مما جيعل من الصعب أكثر على املصارف احمللية
والدولية املشاركة يف الفرص الناشئة عن خطط االستثمار يف
البنية التحتية يف قطر ،وبالتايل فقد يتأخر تنفيذ بعض املشاريع
مما يربك التوقعات اخلاصة بقطاع البناء والنمو يف االقتصاد غري
اهليدروكربوني.
وبالنسبة لالقتصاد احمللي فإن التحدي األساسي هو يف تنفيذ
البنية التحتية اجلديدة املخطط هلا وتسليمها بنجاح ،إذ تبلغ
قيمة شبكة مشاريع البنية التحتية يف دولة قطر قرابة  130مليار
دوالر للفرتة  ،2019-2012ومعظم هذا اإلنفاق ضروري وسيساعد
على سد الفجوات يف جماالت حيوية كالطرق والصرف الصحي،
وبعض هذه املشاريع مرتبط بالتزامات كأس العامل لكرة القدم لعام
 .2022غري أنه مثة حتديات يف تنسيق مثل هذا الربنامج الضخم
لالستثمار بطريقة حتد من الضغوط على املؤسسات احلكومية
واالقتصاد احمللي واحلياة اليومية.
إن مواجهة هذه التحديات سيكون اساسيا لضمان تنفيذ مشاريع
البنية التحتية مع عدم تضخم تكاليفها .وحيث أن العديد من
املشاريع ينتظر اإلقالع أواخر عام  2012وعام  ،2013فإن هذه
القضايا تستحوذ على اهتمام عاجل اليوم يف مكتب التخطيط
املركزي املشكل حديثاً يف وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

توقعات (متوافق عليها)

لتوفري سياق عام لنشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر ،مجعت
األمانة العامة للتخطيط التنموي عدداً من التوقعات يف حماولة
للحصول على أوسع عينة ممكنة من اآلراء ،وهذه التوقعات لنمو
الناتج احمللي اإلمجايل االمسي واحلقيقي إضاف ًة إىل التضخم
عامي  2012و( 2013اجلدول  .)3-1هناك عدد قليل من املصادر
اليت تصدر بانتظام بيانات عن مؤشرات مهمة لنا ،وبعض املصادر
املذكورة مل تقم بعد مبراجعة تقديراهتا الواردة يف نشرة اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر ( 2012-2011أكتوبر  ،)2011وهي مبينة
باللون األمحر.
وللتقليل من أمهية القيم الناشزة ،أدرج يف اجلدول قيم وسيط
العينة واملتوسط احلسابي هلا .ومثة إمجاع عام على أن النمو
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احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف قطر سيرتاجع عام 2012

عن نسبة الرقمني العشريني ،وسيرتاجع أكثر عام  ،2013وأن
تضخم أسعار املستهلك سيزداد عام  2012وحيقق زيادة طفيفة
عام  .2013لكن حول هذه االجتاهات املقبولة عموماً ،مثة تشتت
كبري يف التقديرات (مقاس ًة مبعامل التغيري) .وتتوقع نشرة اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر منواً أبطأ إىل حد ما من “القيم املتوافق
عليها” خالل عامي  2012و .2013وتتوقع أن يبقى معدل التضخم
يف أسعار املستهلك ثابتاً نوعاً ما.

اجلدول  :3-1جدول الآفاق االقت�صادية لدولة قطر لعامي  2012و( 2013يف  24مايو )2012
التوقعات االقتصادية

النمو احلقيقي للناتج احمللي
االمجايل

النمو االمسي للناتج احمللي
االمجايل

معدل التضخم

2012
7.5
8.1
9.4
6.0
7.6
5.7
7.1
7.6
7.9
9.8
8.3
6.0
7.1
6.0
7.0
6.7
8.0
6.0
8.3
5.9
6.8
9.2

2013
…
5.8
…
…
6.2
…
..
…
…
…
5.2
4.6
…
…
7.0
6.7
6.0
4.6
…
5.6
4.5
…

2012
10.8
10.9
…
…
5.1
…
6.2
…
…
…
7.0
4.0
7.1
…
11.0
4.0
…
7.4
11.2
…
…
…

2013
…
9.1
…
…
6.6
…
…
…
…
…
0.6
4.0
…
…
7.2
7.2
…
10.0
…
…
…
…

2012
3.5
3.8
…
…
3.6
2.0
3.5
3.6
6.2
2.0
1.9
4.0
4.1
…
2.8
2.4
…
3.0
4.0
3.3
4.1
…

2013
3.5
3.8
…
…
3.6
2.0
…
3.6
6.2
2.0
1.9
4.0
4.1
…
2.8
2.4
…
3.0
4.0
3.3
4.1
…

اإلمجاع (املتوسط احلسابي)

7.4

5.6

7.7

6.4

3.4

3.4

الوسيط
القيمة العليا
القيمة الدنيا
االحنراف املعياري
معامل التغري ()%

7.3
9.8
5.7
1.2

5.7
7.0
4.5
0.9

7.1
11.2
4.0
2.8

7.2
10.0
0.6
3.2

3.5
6.2
1.9
1.0

3.6
6.2
1.9
1.1

16

16

37

50

31

32

بنك امريكا مرييل لنش (يناير )2012
بيزنيس مونيتور إنرتناشيونال (إبريل )2012
سييت غروب (أغسطس )2011
دوتش بنك (يونيو )2011
وحدة االستخبارات االقتصادية (فرباير )2012
إي إف جي هريمس (مارس )2011
البنك الوطين للتنمية اإلماراتي (يناير )2012
هيئة تنمية الصادرات الكندية (مارس )2012
جلوبال إنسايت (إبريل )2011
التقرير املشرتك لبنك قطر الدويل – البنك الوطين الكوييت (فرباير )2012
معهد التمويل الدويل (إبريل )2012
صندوق النقد الدويل (يناير )12-2
كامكو ريسريتش (سبتمرب )2011
وكالة موديز (إبريل )2012
أوكسفورد إكونوميكس (فرباير )2012
بنك قطر الوطين (إبريل )2012
روبيين جلوبال إكونوميكس (فرباير )2012
سامبا (أبريل )2012
شعاع كابيتال (يناير )2012
ستاندرد تشارترد (إبريل )2012
( TAIBمارس )2012
البنك الدويل (سبتمرب )2011

…=ال تتوفر معلومات
املصدر :مجعت من تقارير ومواد إخبارية خمتلفة
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آفاق االقتصاد العاملي

خفض صندوق النقد الدويل ،يف نشرة اآلفاق االقتصادية العاملية
الصادرة يف إبريل  ،2012من توقعاته للنمو االقتصادي العاملي عام
 2012عما كانت عليه يف سبتمرب  ،2011واليت كانت بدورها أدنى
بكثري من توقعات إبريل( 2011الشكل .)12-1ومع ذلك ،ال تزال آخر
توقعات الصندوق أكثر تفاؤالً من التوقعات املؤقتة الصادرة يف
يناير .2012
يكمن السبب الرئيسي وراء اخنفاض توقعات النمو األخرية يف أن
األحداث يف منطقة اليورو تلعب دوراً غري مواتٍ أكثر بكثري مما كان
متوقعاً .فعلى الرغم من التقدم املسجل يف عدة مناطق لتعزيز
“جدار احلماية”, ،لتخفيف مشاكل السيولة عرب التدابري اليت
اختذها البنك املركزي األوروبي ومتابعة التعديالت املالية وتدابري
اإلصالح اهليكلي يف دول اليورو العالية املديونية ،فإن منطقة اليورو
شهدت تباطؤاً يف اجلزء األخري من عام  2011ومطلع عام .2012
وال تزال البنوك األوروبية مستمرة يف حماولة ختفيض مديونيتها
بينما يتسع نطاق انتشار املخاطر .وال يزال التحدي املتمثل
بدعم الطلب يف املدى القريب ،مع احلاجة إىل تبين تعديالت
ذات مصداقية على املدى البعيد ،ماثال ومل يتم حتقيقه .كما
أن السياسات واآلليات املؤسسية اجلديدة لتوجيه احلوكمة
االقتصادية يف منطقة اليورو بدأت تتخذ مالمح حمددة ،بيد أهنا
ال تزال تنتظر اإلقرار والتطبيق.
وبناءً عليه ،يتوقع صندوق النقد الدويل أن تشهد منطقة
اليورو انكماشاً حبدود  % 0.3عام ( 2012الشكل  .)13-1كما
أن اإلصدارات األخرية لبيانات الناتج الصناعي يف دول املركز
واألطراف يف منطقة اليورو ال تزال حتمل هذه املخاوف على ما
يبدو .وقد بلغ معدل البطالة يف منطقة اليورو  % 11يف إبريل
 .2012لكن صندوق النقد الدويل يتوقع أن يعود معدل النمو إىل
 % 0.9حبلول عام  .2013ويتوقع أن تكون الدول األوروبية خارج
منطقة اليورو أفضل حاالً بقليل وأن تتجنب االنكماش عام .2012
وقد عدل صندوق النقد الدويل تقديراته للنمو يف مجيع املناطق
الرئيسية باجتاه االخنفاض  ،فيما عدا دول أمريكا الشمالية
(الواليات املتحدة األمريكية وكندا) واليابان ،حيث يتوقع أن تشهد
اليابان تسارعاً يف النمو عام  ،2012بفضل جهود إعادة اإلعمار
وتعايف االقتصاد من االضطراب الناجم عن الزلزال والتسونامي
املدمر الذي ضرب البالد بداية .2011

Junال�شكل  :12-1توقعات منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف العامل ()%
11

ﺃﺑﺮﻳﻞ12

ﻳﻨﺎﻳﺮ12

ﺃﺑﺮﻳﻞ11

ﺳﺒﺘﻤﱪ11

5.0
4.5

4.5
4.1

4.0

4.0
3.5

3.5
3.3

3.0
2.5
2.0
2012
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املص����در :صندوق النقد الدويل ،آفاق االقتص����اد العاملي ،بيانات أبريل http://www.( 2012

 )imf.org/external/pubs/2011/weodata/index.aspxبتاريخ  8أبريل .2012
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كانت التطورات االقتصادية يف أمريكا الشمالية مفاجئة جلهة
التحسن يف اجلزء األخري من عام  .2011ويتوقع صندوق النقد
الدويل (توقعات االقتصاد العاملي لشهر إبريل) أن يستمر الزخم
هناك خالل الفرتة املتبقية من عام  2012وحتى عام  .2013لكن رفع
توقعات النمو يف املنطقة يف إبريل  2012جاء يف أعقاب التخفيض
الكبري لتوقعات سبتمرب  .2011وعلى الرغم من أن الشروط
االقتصادية تشهد حتسناً منذ عام  ،2011فال يزال االنتعاش
األمريكي مرتدداً؛ وتظهر بيانات شهر مايو أن املكاسب يف سوق
العمل تتالشى ،وأن عمليات مسح النشاط الصناعي اإلقليمي
تعطي إشارات متباينة .وال تزال سوق اإلسكان األمريكي ضعيفة
جداً ،ومستوى الديون األسرية عالياً على الرغم من اخنفاضها عن
الذروة اليت عرفتها سابقاً.
وأخريا ،يضيف احتمال إجراء تقليص كبري يف موازنة عام 2013
– يف وقت تكون هناك حاجة إىل زيادة املوازنة لدعم النمو -مزيداً
من الشك على املشهد االقتصادي .ويتوقع صندوق النقد الدويل
أن يبلغ النمو يف الواليات املتحدة  % 2.1عام  ،2012ليحقق ارتفاعاً
طفيفاً إىل  % 2.4عام .2013
ويرتبط ختفيض توقعات النمو يف مناطق أخرى من العامل بكثافة
عالقاهتا التصديرية مع منطقة اليورو .حيث يتوقع كل من
صندوق النقد الدويل وبنك التنمية اآلسيوي أن يكون النمو يف
“آسيا النامية” معتدالً عام  ،2012نظراً النعكاسات ضعف الطلب
يف أوروبا واليابان والواليات املتحدة األمريكية على الصادرات
اآلسيوية ،والذي شكل عائقاً أمام سالسل العرض اإلقليمية وقلص
فوائض احلسابات اجلارية يف املنطقة.
وعلى الرغم من أن االستهالك اخلاص خفف قليالً من الركود،
فقد شهد الطلب االستثماري تراجعاً كبرياً يف بعض الدول كالصني
وكوريا اجلنوبية .وتؤكد البيانات احلديثة حدوث التباطؤ يف كل من
الصني واهلند لكن ال يزال من املتوقع أن حتقق تراجعاً خفيفاً هذا
العام ،ليتحول إىل زيادة يف النمو عام  .2013ومن املتوقع أن تسجل
آسيا النامية منواً قدره  % 7.3عام  ،2012ويرتفع إىل  % 7.9عام
.2013
ويف املنطقة اجملاورة ،خفض صندوق النقد الدويل توقعاته ملنطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا لعام  ،2012لكن ال يزال من املتوقع
أن حتقق هذه املنطقة منواً أسرع من  % 3.5الذي سجلته عام
 2011ليصل إىل ( % 4.2انظر الشكل  .)13-1ويعرب االرتفاع الذي
حصل عام  2012جزئياً عن انعكاس االجتاه الذي حصل بفعل
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يداصتقالا قافآلا لوألا ءزجلا

سلسلة من العوامل اخلاصة بكل بلد – مبا يف ذلك االضطرابات
االجتماعية يف بعض الدول وتدني احملصول الزراعي يف إيران-
واليت أعاقت النمو عام  .2011لكن من املتوقع أن ينخفض النمو يف
املنطقة املذكورة إىل  % 3.7عام  2013بسبب اخنفاض التوقعات
للدول املصدرة للنفط مع تراجع أسعار النفط املتوقع عام .2013
وتواجه منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا خماطر التداعي
بفعل االضطرابات السياسية املتنامية .وستتأثر سلباً (من خالل
التجارة وتدفق التحويالت املالية) إذا تدهورت الشروط يف منطقة
اليورو أكثر من حدود توقعات خط األساس.
وتتوقع نشرة آفاق االقتصاد العاملي أن يرتاجع معدل التضخم العاملي
من  % 4.8عام  2011إىل  % 4عام  ،2012نتيجة اخنفاض أسعار
السلع وفجوات اإلنتاج يف االقتصادات املتقدمة وتباطؤ النمو يف
مناطق أخرى من العامل .وتتوقع النشرة أن يرتاجع التضخم العاملي
مرة أخرى إىل  % 3.7عام  .2013وما ارتفاع مستويات التضخم
نسبيا يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا (الشكل )14-1
إال نتيجة الرتفاع مستوى االسعار يف مصر وإيران بصورة أساسية.

ال�شكل  :13-1توقعات منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ح�سب
املناطق ()%
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ال�شكل  :14-1توقعات معدل الت�ضخم ال�سنوي ()%
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آفاق أسواق الطاقة والسلع
أسعار النفط

واصلت أسعار النفط اخلام ارتفاعها منذ أواسط  2010حتى
مطلع  .2012ويتوقع أن ينمو الطلب العاملي على النفط مبعدل
ضعيف يبلغ  % 1.5عام  ،2012حيث يأتي هذا النمو برمته من
خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ألن استهالك دول هذه
املنظمة سينخفض بفعل االنكماش احلاد للطلب يف منطقة اليورو.
ومن املستبعد أن يسجل الطلب على النفط ارتفاعاً يف ظل خماطر
امليل حنو االنكماش اليت يواجهها االقتصاد العاملي.
ويف جانب العرض ،تلقي التوترات اجليوسياسية يف الشرق
األوسط بثقلها على املخاوف املتزايدة من توقف اإلمداد ،األمر
الذي خلق هامشاً إضافياً لتعويض املخاطر يضاف على أسعار
النفط ويبقيها مرتفعة .وقد وصل سعر خام برنت الربيطاني
إىل  128دوالراً للربميل يف األسبوع األخري من مارس  ،2012لكنه
تراجع عن هذه الذروة (الشكل  )15-1ويعود ذلك بشكل أساسي إىل
املخاوف إزاء احتماالت النمو العاملي.
تتوقع نشرة آفاق االقتصاد العاملي الصادرة يف شهر إبريل ،2012
وأسواق البيع اآلجل -اليت تعتمد عليها النشرة املذكورة يف
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ال�شكل  :15-1متو�سط املعدل اليومي لأ�سعار النفط اخلام الآنية (دوالر/
برميل)
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر 2013 –2012
ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

توقعاهتا -أن ينخفض سعر النفط عام  2012لكنه سيبقى أعلى
من متوسط عام ( 2011الشكل  ،)16-1وحبدود  114.7دوالر/
الربميل (غري أن أسعار أواخر مايو  2012هي أدنى اآلن من هذا
الرقم) .ومن املتوقع أن تنخفض أسعار النفط عام  2013إىل 110
دوالر/برميل وسطياً .ويف حني أن أسعار الفائدة املتدنية ،ووضع
الدوالر األمريكي القوي ،وتوقع استقرار توازنات العرض والطلب
على النفط اخلام التجاري والوقود السائل ،كلها تفرتض أن تبقي
األسعار حتت السيطرة (الشكل  ،)17-1ومن املرجح أن يبقى تقلب
األسعار مسة سائدة للسوق نظراً لالضطرابات اجليوسياسية
العالقة.

أسعار الغاز

إن سوق الغاز العاملية مقسمة جغرافياً ،حيث تقود عوامل العرض
والطلب املختلفة حركة األسعار يف كل من الواليات املتحدة
األمريكية وأوروبا واليابان.
ويتوقع أن ترتفع أسعار الغاز اآلنية يف آسيا خالل فرتة التوقع
بفضل منو الطلب ،وخاصة من األسواق الناشئة كالصني واهلند
وبفضل الطلب اإلضايف على الغاز املسال من اليابان اليت تسعى
إىل استبدال الطاقة النووية بالغاز لتوليد الكهرباء .وهناك بعض
الدول األخرى كباكستان ،وبنغالدش ،وفيتنام ،وتايالند والفلبني
تزيد من قدرهتا االستريادية من الغاز املسال من خالل حمطات
جديدة.
عالوة على ذلك ،فإن مصادر التوريد اجلديدة ،خاصة من أسرتاليا
وأمريكا الشمالية ،قد تغري حركة األسعار يف األسواق اآلسيوية.
ومن املتوقع أن تبقى أسعار الغاز يف الواليات املتحدة ضعيفة بسبب
زيادة العرض من املصادر «غري التقليدية» .كما يتوقع أن تغدو
الواليات املتحدة قريباً مصدّراً صافياً للغاز املسال .ويف أوروبا
اخنفضت أسعار الغاز اآلنية يف اجلزء األخري من شهر مايو بتأثري
الشكوك املتزايدة يف األسواق األوروبية.
وتتوقع نشرة آفاق االقتصاد العاملي أن يرتفع متوسط أسعار الغاز
الطبيعي (وهو الوسطي املثقل ألسعاره يف أسواق اليابان وأوروبا
والواليات املتحدة) بنسبة  % 11.9عام  2011و % 2.2عام 2012
(الشكل  .)18-1ويستمر بيع الغاز بأسعار أدنى إىل حد كبري من
معادله الطاقوي املكافئ للنفط ( ،)1.19وعملياً بأقل من سعر
النفط .ويتوقع حدوث تغري طفيف على هذه العالقة يف املدى
املتوسط.
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ال�شكل  :17-1العر�ض والطلب العامليان على النفط اخلام والوقود ال�سائل
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ال�شكل  :18-1م�ؤ�شر �أ�سعار الغاز الطبيعي ()100 = 2005
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أسواق السلع غري النفطية

تتوقع نشرة آفاق االقتصاد العاملي لشهر إبريل  2012أن تنخفض
أسعار السلع غري النفطية عام  2012و مرة أخرى عام .2013
فهي تتميز بنمو أقل من املتوقع يف كل من االقتصادات النامية
والصناعية على السواء ،بسبب بروز عوامل رئيسية حتد من
الزيادات املستقبلية يف أسعار السلع .فاقتصادا الصني واهلند،
ومها يشكالن جزءاً كبرياً من الطلب الرتاكمي على السلع واملواد
األولية يف األسواق العاملية ،يشهدان اآلن تباطؤاً .ومن املتوقع أن
تساهم كميات املخزون املتاحة وزيادات العرض نتيجة االرتفاع
السابق لألسعار يف خفض األسعار مستقبليا (الشكل .)20-1
وقد هتبط أسعار السلع جمدداً إذا سجل النمو العاملي معدالً أضعف
من املتوقع أو إذا هبطت أسعار الوقود عن مستوياهتا احلالية -اليت
ال تزال مرتفعة -ألن الوقود والطاقة يعدان عنصرين هامني من
عناصر تكلفة إنتاج الكثري من السلع .وبالفعل ،فقد اخنفضت
األسعار اآلنية للسلع يف سوق نيويورك بتاريخ  1يونيو إىل أدنى
مستوى هلا منذ أكتوبر  ، 2011وذلك كانعكاس جلي للمخاوف
املتنامية إزاء تراجع النمو يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو.

ال�شكل  :19-1ن�سب الأ�سعار الآنية� :سعر النفط اخلام �إىل �سعر الغاز
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املص����در :قاع����دة بيان����ات أس����واق الس����لع الرئيس����ية التابع����ة للبن����ك ال����دويل (http://econ.

worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,men

uPK:476941~pagePK:51084723~piPK: 51084722~theSitePK:476883,00.
)html؛ وكال����ة معلوم����ات الطاقة األمريكية – قاعدة بيانات الطاقة على املدى القصري وتوقعات
الطاق����ة ( )http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfmوكالمها بتاريخ
 6يونيو .2012
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امللحق :افرتاضات خط األساس

تعتمد االفرتاضات اخلاصة باالقتصاد الدويل على نشرة اآلفاق
االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدويل الصادرة يف إبريل
 .2012واستقيت توقعات أسعار النفط عامي  2012و 2013من
قاعدة بيانات النشرة املذكورة ،بعد تعديلها وفقاً ألسعار تصدير
النفط القطري (يتم تقديرها حبيث تكون أقل بنسبة  % 3من
السعر املتوقع) .أما أسعار الغاز يف األسواق الثالثة –أوروبا ،اليابان
والواليات املتحدة األمريكية -فقد أُخذت من توقعات أسعار السلع
الصادرة عن البنك الدويل يف إبريل  2012واستعني هبا للوصول
إىل السعر الوسطي املرجح جتارياً للغاز .واستخدمت كميات
الصادرات القطرية لعام  2010كعوامل تثقيل.
واستخدمت أحدث البيانات من املصادر الرمسية القطرية إلنشاء
احلسابات االقتصادية الكلية لقطر ،وتضمنت بيانات عن حسابات
الدخل الوطين من جهاز قطر لإلحصاء (الصادرة يف إبريل )2012
وعن ميزان املدفوعات من مصرف قطر املركزي (الصادرة يف
مايو  ،)2012إضاف ًة إىل التقديرات األولية للموازنة العامة من
وزارة االقتصاد واملالية (الصادرة يف  29مايو  .)2012وقد توافقت

ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
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ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔغري
)ﺍﳌﻮﺍﺩال�سلع
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔأ�سعار
ال�شكل  :20-1م�ؤ�شر �
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ(
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املص����در :نش����رة آفاق االقتصاد العاملي لصن����دوق النقد الدويل ،بيانات أبري����ل http://( 2012

 )weodata/index.aspx/01/www.imf.org/external/ft/weo/2012بتاري����خ
أبريل .2012
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حسابات سنة األساس  2010و 2011مع البيانات الفعلية فجرى
إسقاطها على عامي  2012و.2013
مت تعديل تعاريف األنشطة االقتصادية لتتماشى مع تعاريف جهاز
قطر لإلحصاء .وجرى حساب الناتج باستخدام طريقة القيمة
املضافة اليت أوصى هبا نظام األمم املتحدة للحسابات القومية،
وكانت نسب القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية تنسجم مع
النسب املستخدمة من قبل جهاز قطر لإلحصاء.
أُخذت البيانات عن تطور كميات اإلنتاج يف االقتصاد اهليدروكربوني
من شركة قطر للبرتول ،ومشلت كالً من قطاع املواد األولية (النفط
اخلام ،الغاز الطبيعي ،منتجات التكثيف وسوائل الغاز الطبيعي)
وقطاع املنتجات النهائية (املشتقات البرتولية املكررة ،الغازات
املسالة ،األمسدة وغريها من املنتجات البرتوكيماوية) .وقد عززت
هذه البيانات القيم التقديرية للصادرات.
مت تقدير استثمارات عامي  2012و 2013باالستعانة مبصادر
املعلومات عن كلف املشاريع واالفرتاضات اخلاصة بأرقام الصرف.
وحللت التقديرات إىل موازنات مشاريع «أشغال ،شركة بروة ،هيئة
الطريان املدني ،شركة كهرماء ،واللجنة األوملبية القطرية» .وأدخلت
تعديالت على مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو يتوقع أن تبدأ خالل
السنتني املذكورتني وذلك باستخدام البيانات من قاعدة بيانات
املشاريع للنشرة االقتصادية للشرق األوسط ( .)MEEDومشلت
األرقام أيضاً خطط اإلنفاق االستثماري لشركة قطر للبرتول
والشركات التابعة هلا.
وتعكس النتائج املالية املقدرة املعلومات عن اإلنفاق املأخوذة من
وزارة االقتصاد واملالية يف تقديراهتا األولية للموازنة العامة للسنة
املالية  ،2013/2012وتقديرات الوزارة لإليرادات من غري النفط
والغاز ،وتقديرات األمانة العامة للتخطيط التنموي إليرادات النفط
والغاز باالستناد إىل نتائج أسعار النفط املتوقعة (بدالً من السعر
املستخدم يف افرتاضات التخطيط يف املوازنة).
وتستند تقديرات تضخم أسعار املستهلك إىل اجتاهات أسعار
السلع العاملية ،واالجتاهات املتوقعة ألسعار الصرف الفعلي
االمسي ،واحتماالت النمو السكاني والشروط السائدة يف السوق
احمللية لإلجيار السكين إضاف ًة إىل عوامل أخرى.
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اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

اجلزء الثاين

الأداء االقت�صادي عام 2011

واصل اقتصاد دولة قطر صعوده السريع عام  ،2011حيث منا الناتج اإلمجايل مبعدل ثنائي الرقم ،وذلك بفعل الزيادة يف الطاقة
اإلنتاجية لقطاع اهليدروكربون .بيد أن األداء خارج قطاع اهليدروكربون كان أكثر تبايناً .ففي حني بقي نشاط البناء والتشييد
مكبوحاً ،فإن قطاع املرافق واخلدمات سجل منواً قوياً .كما حافظ مؤشر تضخم أسعار املستهلك على حدوده الطبيعية عام
 2011على الرغم من أن التضخم االساسي أشار إىل وجود ضغوط ناشئة لكنها اضمحلت بعد ذلك .وازداد فائض احلساب
اجلاري لدولة قطر ،كذلك فعل فائض املوازنة العامة؛ وذلك على الرغم من الزيادة الكبرية يف اإلنفاق اجلاري على رواتب وأجور
املواطنني العاملني يف القطاع العام والقوات املسلحة .من جهتها ،وكما هي حال مثيالهتا يف االقتصادات اإلقليمية والعاملية
عموماً ،مل حتقق البورصة القطرية تقدماً يذكر ،حيث اكتفت مبكاسب هامشية فقط.

النمو الكلي للناتج احمللي اإلمجايل

تشري التقديرات املؤقتة للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي الصادرة
عن جهاز قطر لإلحصاء إىل أن االقتصاد القطري توسع من ناحية
احلجم بنسبة  % 14.1عام ( 2011الشكل  .)1-2وازداد الناتج
احمللي اإلمجايل بالقيم االمسية مبعدل  .% 36.3ويفسر الفرق
بني النمو االمسي والكمي بارتفاع سعر سلة اإلنتاج الكلي لدولة
قطر .وعلى حنو خاص ،كانت زيادة أسعار منتجات اهليدروكربون
السبب الرئيسي لزيادة الدخل االمسي واملوارد املتاحة للبالد .ومع
هناية عام  ،2011بلغ حجم االقتصاد القطري  173. 5مليار دوالر
(باألسعار اجلارية) (الشكل .)2-2
لقد ارتفعت حصة اإلنتاج اهليدروكربوني من الناتج احمللي
اإلمجايل االمسي واحلقيقي عام  ، 2011مما يؤكد االنتقال من
االجتاه التنازيل يف اإلنتاج إىل االجتاه التصاعدي يف الفرتة األخرية
(الشكل .)3-2
وكان التوسع الكمي نتيج ًة مباشرةً للزيادات يف الطاقة التصديرية
للغاز الطبيعي املسال (خطا قطر إلنتاج الغاز  6و .)7أما إنتاج
النفط فقد اخنفض قليالً عام  2011بينما ازدادت منتجات
التكثيف إىل جانب الغاز (الشكل  .)4-2وأدت االرتفاعات الكبرية
يف أسعار املنتجات اهليدروكربونية عام ( 2011انظر أدناه) إىل زيادة
حصة قطاع اهليدروكربون من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي يف
ذلك العام (انظر الشكل )3-2
ومن الناحية احملاسبية (انظر االطار  1-2اعاله) ،يعد قطاع
اهليدروكربون (الذي يستثين أنشطة الصناعة التحويلية) مسؤوالً
عن معظم النمو االقتصادي اإلمجايل عام  ،2011حيث ساهم

ال�شكل  :1-2منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي واال�سمي ()%
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ
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ال�شكل  :2-2الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (مليار دوالر �أمريكي)
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بنصف النمو الكمي (الشكل  ،)5-2بينما ساهم نشاط اخلدمات
القوي يف معظم النمو املتبقي.
اإلطار  :1-2حساب منو الدخل القومي
ميكن من الناحية احملاسبية توزيع النمو العام للناتج احمللي اإلمجايل
(بالكمية أو القيمة) على القطاعات االقتصادية باستخدام مطابقة
حسابية بسيطة ،حتسب مسامهة كل قطاع يف النمو العام يف سنة
ما من خالل ضرب نسبته يف الناتج احمللي اإلمجايل يف فرتة سابقة
(عادة قبل عام واحد) ،مبعدل منوه خالل السنة املدروسة .
ويكون حاصل مجع هذه املسامهات مساوياً بالضرورة للنمو الكلي
يف الناتج احمللي اإلمجايل .وهذا يعين أنه كلما كانت حصة قطاع ما
يف الناتج احمللي اإلمجايل العام أكرب ،كلما كانت مسامهته يف النمو
العام للناتج احمللي اإلمجايل أكرب من الناحية احلسابية ،إذا بقيت
العناصر األخرى ثابتة.

شهد اإلنتاج الصناعي عام  2011منواً قدره  .% 4.5ويف يونيو
مت شحن أوىل شحنات مصنع «اللؤلؤة» لتحويل الغاز إىل سوائل
(اإلطار  .)2-2وألن حصة قطاع الصناعة يف الناتج الكلي ظلت
متواضعة ( % 9.3بالقيم الكمية) ،فقد شكل القطاع  0.4نقطة
مئوية فقط من النمو العام البالغ ( % 14.1أي .)0.093 × % 4.5

ال�شكل  :3-2م�ساهمة القطاع الهيدروكربوين والقطاع غري
الهيدروكربوين يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي واال�سمي ()%
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ
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مالحظة :يتضمن قطاع اهليدروكربون استخراج النفط اخلام والغاز ضمن التعدين واالستخراج.
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ال�شكل  :4-2حجم �إنتاج قطاع الهيدروكربون (امل�ؤ�شر)100 = 2007 ،
2011
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اإلطار  2-2مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إىل سوائل
يعترب مصنع» اللؤلؤة” لتحويل الغاز إىل سوائل أكرب مصنع يف العامل،
وقد بلغت كلفة بنائه  19-18مليار دوالر وقد شغل  52000عامل يف
ذروة انشائه .ويهدف هذا املصنع إىل معاجلة  1.6مليار قدم مكعب
من الغاز يف حقل «الشمال» وسينجم عنه حوايل  140الف برميل
يوميا من الغاز املسال العايل اجلودة باإلضافة إىل كميات من سوائل
الغاز الطبيعي واإليثان تعادل  120الف برميل من النفط يوميا.
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ال�شكل  :5-2امل�ساهمة يف منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي (نقاط مئوية)

وبفعل الرتاجع الناجم عن األزمة املالية العاملية عامي ،2009-2008
شهد ناتج قطاع البناء يف قطر تراجعاً حاداً (الشكل  .)6-2وبالكاد
سجل نشاط هذا القطاع تقدماً كمياً ،لكنه بقي دون مستوى ذروة
عام ( 2008بالقيمة االمسية) .حيث لعب الطلب الضعيف دوراً
مثبطاً للتطوير العقاري السكين والتجاري مما أخّر إجناز بعض
املشاريع .غري أن البنية التحتية شهدت منواّ معقوال يف اإلنفاق
االستثماري .ومن ناحية االقتصاد ككل ،مل تسجل مسامهة نشاط
البناء والتشييد يف النمو الكلي إال أقل من  0.2نقطة مئوية عام
.2011
لقد توسع نشاط قطاع اخلدمات بصورة كبرية عام  ،2011حيث
تسارع منوه إىل  % 17.5بعد أن كان أقل من  % 10عام 2010

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
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ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
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مالحظة :يتضمن قطاع اهليدروكربون استخراج النفط اخلام والغاز ضمن التعدين واالستخراج،
فيم����ا تش����مل اخلدم����ات النقل واالتص����االت والتج����ارة والفندق����ة واخلدمات املالي����ة واخلدمات
احلكومية واألسرية واالجتماعية.
املص����در :تقدي����رات فريق األمان����ة العامة للتخطيط التنموي باالس����تناد إىل نش����رات جهاز قطر
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ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

(الشكل  ،)7-2وبلغت مسامهته يف النمو العام  6.5نقطة مئوية.
وتشمل اخلدمات طيفاً واسعاً من األنشطة يرتاوح بني االتصاالت
والنقل ،وخدمات االعالم والنقل اجلوي والصحة والتعليم
واخلدمات املالية مروراً باخلدمات املنزلية ذات القيمة املضافة
املنخفضة والعمالة الكثيفة.
وضمن اخلدمات ،سجل قطاع املرافق (الكهرباء واملاء) منواً
قدره  ،% 23.9والنقل واالتصاالت  .% 16.5ويرجح أن بعض
النمو يف هذه القطاعات الفرعية يعود إىل ارتباطها بزيادة إنتاج
اهليدروكربون ،حيث أدى هذا اإلنتاج إىل خلق طلب كثيف على
الطاقة واملياه ،ودرّت شحنات الغاز املسال واملواد األخرى أرباحاً
إضافية على قطاع النقل (الشكل  .)8-2كما عزز التوسع السريع
يف اخلطوط اجلوية القطرية – وهي شركة النقل اجلوي الوطنية
 النمو يف قطاع النقل واالتصاالت عام  ،2011على الرغم من أنالسياحة الداخلية كانت أكثر تواضعاً.
وازدادت حصة التجارة والفندقة يف مؤشر اخلدمات العام مبعدل
 % 6.0عام  ،2011حيث ارتفع عدد الزوار األجانب من منطقة
اخلليج مبعدل  % 50عما كان عليه عام  2010مما جعل عام
 2011األفضل بالنسبة لقطر يف جمال السياحة وذلك وفقاً للهيئة
العامة للسياحة القطرية .وشكل الزوار القادمون ألغراض تتعلق
باألعمال قرابة  % 72من إمجايل الزائرين ،مما زاد من معدالت
إشغال الفنادق إىل  % 48يف املتوسط يف ذلك العام وفق بيانات
جهاز قطر لإلحصاء.
لقد كان لقطاع اهليدروكربون تأثري أكرب على النمو االمسي للناتج
اإلمجايل عام  ،2011حيث شكل أكثر من  % 70من النمو الكلي
(الشكل ،)9-2وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط والغاز أكثر من
كونه نامجاً عن زيادة كميات اإلنتاج.

ال�شكل  :6-2ناجت قطاع البناء ومنوه
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مالحظة :الناتج مقاس باألسعار الثابتة.
املص����در :تقدي����رات فريق األمان����ة العامة للتخطيط التنموي باالس����تناد إىل نش����رات جهاز قطر
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ال�شكل  :7-2منو قطاع اخلدمات ()%
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مالحظة :تش����مل اخلدمات النقل واالتصاالت والتجارة والفندق����ة واخلدمات املالية واخلدمات
احلكومية واألسرية واالجتماعية .الناتج مقاس باألسعار الثابتة.
املص����در :تقدي����رات فريق األمان����ة العامة للتخطيط التنموي باالس����تناد إىل نش����رات جهاز قطر
لإلحصاء تاريخ  12أبريل .)http://www.qsa.qa/eng/index.htm( 2012
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ال�شكل  :8-2م�ؤ�شرات الناجت القطاعي ()100 = 2007
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
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متوسط مؤشر أسعار املستهلك جلهاز قطر لإلحصاء ،إىل % 1.9
عام  .2011وقد شكل هذا االرتفاع على الرغم من تواضعه اختالفا
عن عامي  2009و 2010اليت هبطت فيهما أسعار املستهلك (الشكل
 .)10-2وباستخدام مؤشر التضخم األساسي – وهو مؤشر أضيق
من مؤشر التضخم العام حيث يستثين سعر املواد الغذائية واملرافق
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مالحظة :يتضمن قطاع اهليدروكربون استخراج النفط اخلام والغاز ضمن التعدين واالستخراج.
الناتج مقاس باألسعار الثابتة.
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر 2013 –2012

بلغ معدل التضخم  % 4.6عام  ،2011مما يشري إىل أن املعدل العام
للتضخم قد أخفى يف طياته بعض الضغوط التضخمية الناشئة يف
بعض جمموعات سلة املستهلك .وقد شهد عام  2011زيادات حادة
يف أسعار خدمات النقل واالتصاالت ( ،)% 6.4واملواد الغذائية
واملشروبات والتبغ ( )% 4.4واأللبسة واألحذية (.)% 7.7
ويف سبتمرب  ،2011حصل املواطنون القطريون العاملون يف القطاع
العام والقوات املسلحة على زيادة كبرية يف مكون األجور من إمجايل
تعويضاهتم ،حيث ازدادت األجور بنسبة  % 60للموظفني املدنيني
و % 120للضباط و % 50للعسكريني من رتب أخرى يف القوات
املسلحة ،وهذا يزيد التكاليف اجلارية حبدود  10مليار ريال قطري
سنوياً .وقد ازدادت املستحقات التقاعدية – اليت تصرف فقط عند
تقاعد العمال املستحقني – بالنسب نفسها ،وسيرتتب عنها تكلفة
ملرة واحدة قدرها  20مليون ريال قطري بأسعار عام  .2011وقد
تضيف هذه التعديالت  % 4.7من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي
على إنفاق املوازنة احلكومية سنوياً .كما أن العديد من اجلهات غري
احلكومية رفعت أجور املواطنني متاشياً مع عطاء احلكومة .وعلى
الرغم من أن تأثريات اإلنفاق احلكومي اإلضايف وارتفاع األجور
تستغرق وقتاً لتظهر على األسعار (اإلطار  ،)-3 2فلم يبدِ املسار
العام للتضخم يف أسعار املستهلك خالل الربع األخري من عام 2011
أي اختالف ملحوظ عن االجتاه الذي ساد يف اجلزء األول من العام
 ،2011فبعض املكونات (كاألغذية) تزايدت ،بينما تباطأت أخرى
(كاأللبسة) ،واستمرت اإلجيارات باهلبوط (الشكل .)11-2
اإلطار  :3-2األثر التضخمي لزيادة األجور يف القطاع
العام
يأتي التسارع املؤقت يف تضخم أسعار املستهلك نظرياً من زيادة اإلنفاق
احلكومي على أجور املوظفني احلكوميني .وقد يستمر هذا األثر عام
 ،2012لكن ال يزال من الصعب كشفه يف بيانات التضخم الشهرية
لألشهر األربعة األوىل هلذا العام .ومثة عوامل عدة قد ختفي أو تضعف
أثر اإلنفاق املايل اإلضايف على األجور.
ومن االحتماالت املمكنة أال يضاف كل الدخل اإلضايف الذي حصل
عليه املوظفون احلكوميون إىل الطلب احمللي ،فقد يُدخر بعضه وينفق
بعضه اآلخر على السلع املستوردة أو خارج االقتصاد احمللي .ويف حال
استخدمت زيادة األجور لتسديد الديون فهذا سيمثل «تسربا» من الطلب.
وقد عملت وزارة األعمال والتجارة يف أعقاب ارتفاع األجور ،وإدراكاً
منها ملخاطر زيادة األجور ،اليت تشجع على استغالل التجار احملليني
لقوة السوق ،على تشديد أنظمة األسعار يف اجلزء األخري من عام .2011
ورمبا عملت هذه احليطة على إضعاف أو إبطاء انتقال أثر زيادة األجور
إىل األسعار .كما أن تشديد القيود على القروض اليت متنح بضمانات
االجر والراتب عام  2011قد حد من آثار الطلب.

ال�شكل  :9-2امل�ساهمة يف منو الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (نقاط
مئوية)
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مالحظة :يتضمن قطاع اهليدروكربون استخراج النفط اخلام والغاز ضمن التعدين واالستخراج،
فيم����ا تش����مل اخلدم����ات النقل واالتص����االت والتج����ارة والفندق����ة واخلدمات املالي����ة واخلدمات
احلكومية واألسرية واالجتماعية.
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ال�شكل  :10-2معدل الت�ضخم ال�سنوي العام والأ�سا�سي ()%
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مالحظ����ة :التضخم األساس����ي هو التضخم الع����ام مطروحاً منه تضخم أس����عار الغذاء واإلجيار
واملرافق.
املص����در :تقدي����رات فريق األمانة العام����ة للتخطيط التنموي باالس����تناد إىل بيان����ات جهاز قطر
لإلحصاء ،قاعدة بيان����ات «قطر لتبادل املعلوم����ات» ( )/http://www.qix.gov.qaبتاريخ
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اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

أسعار املنتج

لقد أطلق جهاز قطر لإلحصاء مؤشر أسعار املنتج ألول مرة عام
 ،2010حيث تعرب أسعار املنتج عما يتلقاه املنتجون احملليون لقاء
إنتاجهم (بعد اقتطاع الضرائب والدعم) .وقد ارتفعت أسعار املنتج
اإلمجالية بقوة عام  2011وبنسبة  .% 34.6وتعزى معظم هذه
الزيادة إىل ارتفاع أسعار اإلنتاج يف قطاع النفط والغاز (ويصل
وزهنا إىل  % 77يف سلة املؤشر) .كما ارتفعت بشكل ملحوظ
أسعار اإلنتاج الصناعي الذي تغلب عليه املشتقات النفطية املكررة
والبرتوكيماويات واملعادن (الشكل .)12-2

أسواق األصول :األسهم والعقارات
البورصة القطرية

وهي املنرب املخصص لتداول األسهم احمللية .وقد أهنى مؤشر
البورصة القطرية ،وهو مؤشر أداء للمقارنة بني عشرين سهماً،
عام  2011عند  97.38نقطة مئوية ،بزيادة قدرها  % 1.1فقط هلذا
العام ،حيث تلت األرباح املتحققة حتى شهر مايو عدة تراجعات
متعاقبة (الشكل  .)13-2وقد اختذ مؤشر البورصة القطرية مساراً
قريباً إىل حد ما من مسار مؤشر “ستاندرد وبورز  »100عام
 ،2011وعلى الرغم من أنه يتماشى مع االجتاهات العامة ملؤشرات
البورصات يف منطقة اخلليج (الشكل  ،)14-2فقد كان أداؤه أفضل
منها بقليل .
وارتفعت قيمة التداول على منصة البورصة القطرية عام 2011
مبعدل  ،% 22.8حيث تصدرت اخلدمات قيمة التداول بقفزة
بلغت  ،% 41.8تلتها النشاطات املصرفية واملالية بنسبة % 39.9
والصناعة بنسبة  .% 16.5كما تصدرت اخلدمات يف عدد
الصفقات املتداولة عام  2011مسجل ًة ما نسبته  % 55.9من
اإلمجايل ،يف حني شكل القطاع املصريف واملايل  ،% 33.6تاله
القطاع الصناعي بنسبة  .% 9.5ومل يتغري عدد الشركات املدرجة
يف البورصة القطرية يف هناية العام عن العام املاضي ،لكن حجم
الرساميل اإلمجايل للمؤشر بلغ  457.4مليار ريال قطري ،بزيادة
قدرها  % 1.6عن ديسمرب .2010
وتنوي البورصة القطرية زيادة فرص التداول يف البورصة احمللية
وتوسيعها .فهي تسعى لالرتقاء بتصنيفها من وضعها احلايل
كـ “سوق رائدة” إىل وضع “السوق الناشئة” .وسيسمح هذا
التصنيف الذي تصدره وكالة “ ،”MSCIوهي مؤسسة رائدة يف
تقديم مؤشرات االستثمار ،للبورصة القطرية باجتذاب مؤسسات
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استثمار دولية ،مما يفتح طرقاً جديدة لتمويل الشركات احمللية.
وقد حددت وكالة “ ”MSCIموعد املراجعة القادمة يف يونيو .2012
وكانت البورصة قد أعلنت يف شهر مايو  2011أهنا ستنشئ سوقاً
ثانوية للشركات الصغرية واملتوسطة بغية تأمني حصوهلا على
التمويل وتوفري خيارات أوسع للمستثمرين .ومن املرجح أن يبدأ
التداول يف هذه السوق الناشئة مع هناية عام  .2012وأواخر عام
 ،2011أعلنت البورصة القطرية عن جاهزيتها لتداول أدوات الدين،
فطرحت سندات خزينة عامة قصرية األجل مصّدرة من احلكومة
بتاريخ  29ديسمرب ،وساعدت هذه احلركة على متهيد الطريق أمام
إنشاء سوق لسندات الشركات.

العقارات

تظهر بيانات  2011أن فائض العرض استمر يف معظم القطاعات
الرئيسية للسوق العقارية ،حيث سجلت إجيارات املكاتب ومتاجر
التجزئة واملقاسم الصناعية اخنفاضاً اعتباراً من هناية  ،2010لكن
مع وجود مؤشرات على ارتفاع إجيارات متاجر التجزئة يف النصف
الثاني من عام ( 2011الشكل  .)15-2وعلى مدار العام كله ،اخنفض
مكون اإلجيار يف مؤشر أسعار املستهلك – والذي يعرب عن تكاليف
اإلجيار يف السوق السكنية  -بنسبة  .% 4.9وعلى الرغم من النمو
املتوسط يف عدد السكان خالل عام ( 2011اإلطار  ،)4-2فال يزال
هناك فائض يف الوحدات السكنية ،مما دفع باملطورين العقاريني
إىل إرجاء إجناز بعض املشاريع العقارية مما آخّر طرح العقارات
يف السوق.

معدالت الفائدة وعرض النقد واالئتمان

يف أبريل  ،2011خفض مصرف قطر املركزي سعر اإلقراض (يف
عمليات ليلة واحدة) مبقدار  50نقطة أساس إىل  % 5.0وذلك
لدعم منو االئتمان اخلاص (الشكل  .)16-2كما وضع قيوداً على
الودائع اليت ميكن للمصارف التجارية أن تودعها لديه ،لتشجيعها
على استخدامات أخرى مرحبة ألمواهلا .ويف الوقت نفسه ،خفض
املصرف سعر اإليداع لعمليات ليلة واحدة لديه مبقدار  50نقطة
أساس وسعر إعادة الشراء مبقدار  55نقطة أساس.
ويف جولة ثانية من التخفيضات يف أغسطس  ،2011خفض
املصرف املركزي مرة أخرى معدالت الفائدة األساسية لديه .وبردم
الفجوة بني معدالت الفائدة بالدوالر وبالريال القطري (الشكل
 ،)17-2فقد أصبحت “جتارة املناقلة” (املضاربة مبعدالت الفائدة)
بالريال أقل إغراء .كما شجع ختفيض معدالت الفائدة على الودائع
28
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مالحظ����ة :أس����عار اإلجيارات هي متوس����ط احلدين األدن����ى واألعلى .يعكس املؤش����ر الصفقات
اجلديدة يف السوق دون األخذ بعني االعتبار نوعية ومكان األصل العقاري وال حتى السعر.
املص����در :ش����ركة مراقبة األعم����ال الدولي����ة ( ،)Business Monitor Internationalالتقرير
العقاري القطري ،أعداد خمتلفة.
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اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

اإلطار  :4-2اجتاهات النمو السكاني يف قطر

ال�شكل  : 16-2معدالت الفائدة يف م�صرف قطر املركزي ( %يف ال�سنة)

بلغ عدد سكان قطر  1.708مليون نسمة هناية عام  2011مقارنة مع
 1.637مليون نسمة هناية عام  .2010ويشري حجم السكان يف منتصف
العام  2011إىل اخنفاض بسيط عن السنة السابقة (الشكل 1يف هذا
اإلطار) .ومن احملتمل أن تشري تقديرات منتصف العام خالل شهر
يونيو  2012إىل معاودة زيادة السكان (انظر اجلزء األول من هذه
النشرة).
إن التغري يف عدد السكان غري القطريني هو الذي يقود إىل حد كبري
االجتاه العام لتغريات السكان ،إذ تظهر سجالت التعداد السكاني
لعامي  2004و 2010تغريات يف تركيبة العمالة غري القطرية ،يف فرتة
ازداد فيها تشغيل العمال األجانب مبعدل سنوي مركب قدره .% 20.7
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وشكل العاملون يف البناء  % 42.2من جممل العمال غري القطريني عام
 ،2010بعد أن كانوا يشكلون  % 30.2عام  .2004وقد أدت غلبة نشاط
البناء إىل تغريات ملحوظة يف الرتكيبة املهنية للعمالة غري القطرية،
حيث ازدادت نسبة العاملني يف املهن اليدوية والتجارة املرتبطة هبا
حبدود  13نقطة مئوية ،يف حني تراجعت نسب العاملني يف الفئات
األخرى مجيعها (الشكل  2يف هذا اإلطار) .وملا كان معظم العاملني
يف البناء مرتبطني مبشاريع حمددة ،وتنتهي إقامتهم بانتهاء املشاريع
اليت يعملون فيها ،فإن التغريات يف تركيبة العمالة تعين تزايد نسبة
العمالة لفرتات مؤقتة بني السكان الوافدين.
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املصدر :النشرة اإلحصائية الفصلية ملصرف قطر املركزي ،مارس .2012
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ال�شكل � :1إجمايل عدد ال�سكان
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مالحظ����ة :تقدي����رات منتصف العام (يونيو) .وبالنس����بة لعام  2010مت اس����تخدام بيانات تعداد
السكان .تبني البيانات عدد األفراد (مواطنني و مقيمني) ضمن حدود دولة قطر.
املص����در :أرش����يف البنية الس����كانية يف جه����از قط����ر لإلحص����اء (http://www.qsa.gov.
 )qa/eng/PS-Archive.htmوقاع����دة بيان����ات قطر لتبادل املعلوم����ات (http://www.
_qix.gov.qa/portal/page/portal/qix/subject_area/Statistics?subject
.)area=177
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املصارف التجارية على البحث عن منافذ جمزية يف السوق لفائض
أمواهلا بدالً من إيداعها لدى املصرف املركزي.
وبعد النمو الضعيف الذي شهده إقراض القطاع اخلاص عام
 ،2010فقد سجل عام  2011زيادة بنسبة  % 19.2عن العام السابق
(الشكل  .)18-2لقد كان التسارع مبنيّاً على قاعدة عريضة ،حيث
تصاعد التسليف للمقاولني والقطاع العقاري بسرعة مبعدل
 ،% 33.1أما إقراض املستهلك الذي اخنفض عام  2010فقد
عاد إىل االرتفاع حمققاً منواً قدره  .% 19.8وواصلت القروض
الصناعية انكماشها يف معظم فرتات السنة على الرغم من أهنا
جنحت يف حتقيق منو ضئيل قدره  % 1.1يف هناية العام.
وشهد إقراض القطاع العام (الذي يشمل احلكومة ،واملؤسسات
احلكومية واهليئات شبه احلكومية) زيادة كبرية عام  2011مبعدل
 % 44.7عن السنة السابقة (الشكل  .)19-2وقد ارتبط معظم
هذا االستثمار مبشاريع اهليدروكربون اليت توشك على االنتهاء مع
اقرتاب هناية عام .2011
ويف ديسمرب  ،2011أجنزت شركة قطر للبرتول وشركاؤها ترتيبات
متويل مشروع برزان بقيمة  10.4مليار دوالر والذي سيزود السوق
احمللية بالغاز مع التوقع بأن يبدأ يف اإلنتاج عام  .2014وتشمل
ترتيبات التمويل  3.34مليار دوالر كتسهيالت مصرفية جتارية
مبشاركة مصرف حملي .كما شاركت مجيع املصارف اإلسالمية
احمللية يف ترتيبات التمويل بشرحية قيمتها  850مليون دوالر،
وهي أكرب تسهيل ائتماني من هذا النوع يف تاريخ متويل املشاريع
النفطية يف قطر.
ويف تطورات القطاع املايل األخرى ،شرع مركز قطر للمعلومات
االئتمانية بتقديم بيانات حتليلية وبدعم املصارف يف تطبيق
تقنيات متقدمة يف إدارة املخاطر ،كما هو موضح يف اتفاقية بازل
. ”Basel II“ 2

حسابات املالية العامة

مُددت السنة املالية القطرية  2012/2011حتى يونيو  ،2012وقد
حصل هذا التمديد للسنة املالية ،اليت تنتهي عادة يف  31مارس،
من أجل السماح بالتطوير الكامل لألنظمة احملاسبية وإجراءات
إعداد املوازنة املعتمدة حديثاً يف وزارة االقتصاد واملالية .ففي
تعميمها اخلاص باملوازنة واملعمم على وزارات وإدارات الدولة يف
يونيو  ،2011عربت الوزارة عن نيتها االنتقال إىل إطار متوسط
األجل يف إعداد املوازنات ينطوي على مميزات أداء أقوى ومرتبطة
30

ال�شكل  :17-2معدل فائدة الإيداع لليلة واحدة يف م�صرف قطر املركزي و
امل�صرف االحتياطي الفيدرايل الأمريكي ( %يف ال�سنة)
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻣﻌﺪﻝ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻲﻓ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ

ﻲﻓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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ﺩﻳﺴﻤﱪ 09

ﺩﻳﺴﻤﱪ 08

املص����در :النش����رة اإلحصائي����ة الفصلية ملصرف قط����ر املركزي ،م����ارس  ،2012وقاع����دة بيانات
املص����رف االحتياط����ي الفي����درايل األمريك����ي (http://www.federalreserve.gov/
 ،)/datadownloadوقاعدة بيانات  CEICبتاريخ  21مارس .2012

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

ال�شكل  :18-2منو �إقرا�ض امل�صارف التجارية للقطاع اخلا�ص (تغري �سنوي )%
ﳎﻤﻮﻉ
ﻣﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ

ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﺻﻨﺎﻋﺔ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ(
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النش����رة اإلحصائية الفصلية ملصرف قطر املركزي ،م����ارس  ،2012وقاعدة بيانات CEIC

املص����در:
بتاريخ  21مارس .2012

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

اإلطار  :5-2ملخص التطورات النقدية واملالية
واملؤسسية لعام 2011
يناير :اشرتى جهاز قطر لالستثمار حص ًة إضافي ًة يف املصارف
القطرية قدرها  % 10عرب امتالك أسهم جديدة أصدرهتا
املصارف .وجاءت هذه اخلطوة يف أعقاب إعالن احلكومة عام
 2008عن نيتها شراء  % 20من رأمسال املصارف احمللية .وكان
اجلهاز قد اشرتى سابقاً حصة قدرها  % 5يف يناير 2009
بقيمة  2.6مليار ريال قطري ( 714مليون دوالر) ،وحصة قدرها
 % 5يف يناير  2010بقيمة  2.7مليار ريال.
وأصدرت احلكومة سندات بقيمة  50مليار ريال قطري (13.7
مليار دوالر) لصاحل املصارف التجارية احمللية ،ذهب قرابة ثلثيها
إىل املصارف اإلسالمية والباقي إىل املصارف التقليدية .وأعلنت
“مراجعة صكوك العاملية” أن الصكوك السيادية يف دولة قطر
والبالغ قيمتها  33مليار ريال قطري ( 9مليار دوالر) واملباعة يف
السوق احمللية تعد إحدى أكرب إصدارات الصكوك عام .2011

فرباير :أصدر مصرف قطر املركزي تعليمات للمصارف
التجارية التقليدية بتصفية عملياهتا املصرفية اإلسالمية
حبلول هناية  ،2011هبدف حتسني عمليات التنظيم وإدارة
املخاطر يف جمال الصريفة اإلسالمية والتقليدية .وكان الدافع
األساسي وراء هذه اخلطوة هو اعتبارات تتعلق باإلشراف
ومراعاة السياسات النقدية.

ال�شكل  :19-2منو ائتمان امل�صارف التجارية للقطاع العام (تغري �سنوي )%
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مالحظة :يش����مل القطاع العام احلكومة واملؤسسات احلكومية (شركات مملوكة بالكامل للحكومة)
واجلهات شبه احلكومية (شركات مملوكة للحكومة بنسبة .)50%
املص����در :النش����رة اإلحصائية الفصلية ملصرف قطر املركزي ،م����ارس  ،2012وقاعدة بيانات CEIC
بتاريخ  21مارس .2012

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

مارس :باشر مركز قطر للمعلومات االئتمانية عمله يف مارس،
وبدأ منذ النصف الثاني لعام  2011بتقديم تقييمات وتصنيفات
ائتمانية للزبائن الفرديني إىل املصارف احمللية.
أبريل :خفض مصرف قطر املركزي أسعار اإلقراض لعمليات
الليلة الواحدة مبقدار  50نقطة أساس إىل  .% 5.0كما خفض
أسعار إعادة الشراء مبقدار  55نقطة أساس إىل  % 5.0وأسعار
اإليداع لعمليات الليلة الواحدة مبقدار  50نقطة أساس إىل
.% 1.0
وأعلنت بورصة قطر أهنا انتهت من إدخال نظام التسليم الكامل عند
الدفع النقدي ،وهذا من شأنه تبسيط عملية تداول األوراق املالية
يف البورصة.

مايو :يف مسعىً لتخفيض حجم الديون األسرية وتقليص
خماطر ميزانيات املصارف ،فقد اعتمد مصرف قطر املركزي
قيوداً جديدة وفرض سقوفاً كمية وسعرية على مبالغ القروض
للمقرتضني األفراد.
ً
يونيو :بلغ انكشاف املصارف القطرية خارجيا (قروض
واستثمارات) على القطاع املصريف األوروبي ما قيمته  3.3مليار
دوالر تقريباً يف هناية يونيو ،أي ما يعادل  % 2من الناتج احمللي
اإلمجايل لعام  2011أو أصول النظام املصريف(((.
يوليو :بني شهري مارس ويونيو ّ
نظم كل من جهاز قطر
للمشاريع الصغرية واملتوسطة وجامعة كارنيجي ميلون واحتاد
مؤسسات التعليم العايل ومقره قطر ورشات عمل وندوات
وجلسات استشارية حول املسابقة الوطنية خلطة العمل
 1صندوق النقد الدويل  ،2012 ،مشاورات املادة الرابعة ،تقرير دولة قطر رقم
 ،18/12يناير.
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«الفكرة» .وتنطوي هذه املسابقة على فرع للتعليم املايل كجزء
من برنامج أوسع ومنرب شامل الكتشاف املواهب الريادية يف
قطر ورعايتها.
أغسطس :عمد مصرف قطر املركزي مرة أخرى إىل ختفيض
أسعار اإلقراض لعمليات الليلة الواحدة وأسعار إعادة الشراء
إىل  % 4.5وأسعار اإليداع لعمليات الليلة الواحدة إىل .% 0.75
أكتوبر :أعلن مصرف قطر املركزي أنه ال خيطط لزيادة
اإلصدار الشهري لسندات اخلزينة عن مستوى  2مليار ريال
قطري ( 550مليون دوالر) اليت حددها يف مايو  .2011ويصدر
املصرف سندات اخلزينة منذ مايو  2011هبدف إدارة سيولة
املصارف وخلق منحنى العائد احمللي (بدفع  % 2.0كعائد
وسطي) وإرساء أساس سليم لتطوير القطاع املايل القطري.
ديسمرب :أعلنت بورصة قطر يف  29ديسمرب عن جاهزيتها
التشغيلية والتنظيمية الكاملة إلطالق سوق أدوات الدين مبتدئ ًة
بسندات اخلزينة .وتعد هذه اخلطوة األوىل يف إطالق السوق
الثانوية لتداول السندات يف البورصة واليت من شأهنا تنويع
أدوات االستثمار يف السوق القطرية.

ال�شكل  :20-2امليزان املايل العام
 %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ
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مالحظة :متتد الس����نة املالية من  1أبريل وحتى  31مارس .بيانات الس����نة املالية 2012/2011

هي أولية.
املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني
ال�شكل  :21-2منو الإنفاق احلكومي ()%
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻹﲨﺎﱄ

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳉﺎﺭﻱ

100

ومنسجمة مع اسرتاتيجية التنمية الوطنية  2016-2011لدولة
قطر .وملا كانت النتائج املالية حتى هناية يونيو  2012غري معروفة
بعد ،فسوف نقدم يف هذا اجلزء تقديرات وزارة االقتصاد واملالية
للعام املنتهي يف  31مارس  .2011وال بد من التنويه بأن هذه
املعلومات أولية وقد ختضع للتعديل.
تشري التقديرات املؤقتة إىل أن الفائض احلكومي العام حتى هناية 31
مارس ( 2012اإليرادات احلكومية مطروحاً منها جمموع النفقات
اجلارية واالستثمارية) بلغ  19.6مليار ريال قطري (الشكل ،)20-2
بزيادة طفيفة عن السنة املالية  .2011/2010وقد طغت الزيادة
يف إيرادات املوازنة على زيادة اإلنفاق اجلاري (الرواتب واألجور)
واإلنفاق االستثماري.
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متتد السنة املالية من  1أبريل وحتى  31مارس .معطيات السنة املالية 2012/2011

مالحظة:
هي معطيات أولية.
املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

ال�شكل  :22-2ح�ص�ص القطاعات من منو الإنفاق اال�ستثماري (نقاط مئوية)

اإلنفاق احلكومي

ارتفع اإلنفاق احلكومي اإلمجايل بنسبة  % 11.3هذا العام حتى
 31مارس ( 2012الشكل  .)21-2فقد ازداد اإلنفاق اجلاري بنسبة
( % 15.1شكلت زيادات األجور  % 34منها) ،ومدفوعات الفائدة
على الدين احلكومي بنسبة  % 26والباقي لبنود النفقات اجلارية
األخرى ،واليت تشمل املنح األجنبية ،واملساعدات التنموية للخارج
واإلنفاق على السلع واخلدمات.
كما ارتفع اإلنفاق االستثماري بنسبة  ،% 2.8متجسداً بشكل
أساسي يف استثمارات البنية التحتية كاإلسكان ،والبناء ،والطرق،
واستصالح األراضي واالتصاالت (الشكل .)22-2
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مالحظة :متتد الس����نة املالية من  1أبريل وحتى  31مارس .بيانات الس����نة املالية 2012/2011

هي أولية.
املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

وعلى الرغم من أن اإلنفاق االستثماري يستهلك قدراً كبرياً ومتزايداً

من املوارد ،فإن القسم االكرب من موازنة 2012/2011خصص لتلبية
االحتياجات اجلارية ،حيث خصص  113.4مليار ريال قطري
لإلنفاق اجلاري مقابل  45.5مليار ريال لإلنفاق االستثماري.

اإليرادات احلكومية

تتبع اإليرادات احلكومية عموماً مساراً مشاهباً لتغريات أسعار
الصادرات اهليدروكربونية وكمياهتا (الشكل  .)23-2وقد شهدت
السنة املالية  2012/2011زيادة ملحوظة يف اإليرادات بفضل ارتفاع
األسعار وزيادة الكميات.
ارتفع إمجايل اإليرادات احلكومية بنسبة  % 14.5عن السنة املالية
السابقة (الشكل  ،)24-2حيث حققت الزيادات يف إنتاج الغاز
املسال وبدء مصنع «اللؤلؤة» لتسييل الغاز باإلنتاج دخالً كبرياً زاد
من إيرادات النفط والغاز بنسبة  .% 18.1كما حققت اإليرادات
الضريبية قفزة كبرية يف السنة املالية  2012/2011بعد تراجعها
يف السنة املالية  ،2011/2010مما رفع مستوى الدخل الناجم
عن مصادر أخرى مبقدار  % 66.8عن السنة املالية السابقة.
أما اإليرادات االستثمارية (اليت تأتي بصورة أساسية من األرباح
احملولة من شركة قطر للبرتول إىل وزارة االقتصاد واملالية) فقد
تراجعت للسنة الثانية على التوايل.

امليزان املايل للقطاع غري اهليدروكربوني

ظل امليزان املايل للقطاع غري اهليدروكربوني يف عجز مستمر على
الرغم من أن امليزان املايل العام يف دولة قطر ال يزال حيقق فائضاً
متواصالً طوال العقد املنصرم (الشكل  .)25-2وحيسب امليزان
املايل للقطاع غري اهليدروكربوني باستبعاد إيرادات النفط والغاز
من مصادر الدخل احلكومي .ويظهر امليزان املايل للقطاع غري
اهليدروكربوني مدى أمهية تنويع مصادر الدخل ألنه يربز الفجوة
بني اإلنفاق اإلمجايل وإيرادات املوازنة العامة اليت الترتبط بإنتاج
النفط والغاز .وقد سجلت السنة املالية  2012/2011عجزاً قدره
 % 14.9من الناتج احمللي اإلمجايل .وباستبعاد الدخل االستثماري-
الذي ينجم بشكل مباشر عن نشاط القطاع اهليدروكربوني -من
املوازنة العامة ،يتبني أن هناك عجزاً يقارب  % 20من الناتج احمللي
اإلمجايل هلذه السنة املالية .وتعتمد احلكومة بشكل رئيسي على
عوائد الغاز والنفط (الشكل  ،)26-2االمر الذي هتدف احلكومة
إىل ختطيه وختفيض العجز املايل للقطاع غري اهليدروكربوني
حبلول عام .2020
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مالحظة :متتد الس����نة املالية من  1أبريل وحتى  31مارس .بيانات الس����نة املالية 2012/2011
هي أولية .سعر النفط اخلام هو وسطي سعر نفط برنت يف بريطانيا و WTIيف الواليات املتحدة
و Fatehيف دبي.
املصدر :وزارة االقتصاد واملالية ،وقاعدة بيانات آفاق أسواق البضائع يف البنك الدويل)http://
www.econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPE
CTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~p
 iPK:64165026~theSitePK:476883,00htmlبتاريخ  8أبريل .2012
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هي أولية.
املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.
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هي أولية.
املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.
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الدين

ارتفع الدين احلكومي يف السنة املالية ( 2012/2011كما هي احلال
يف السنة املالية السابقة) ليصل إىل  209.3مليار ريال قطري دون
احتساب قيمة الضمانات ،وهو ما يعادل تقديرياً  % 33.1من الناتج
احمللي اإلمجايل االمسي (الشكل .)27-2
وتأتي هذه الزيادة بفعل ارتفاع االقرتاض اخلارجي .ويتضمن
الدين اخلارجي إصدار السندات السيادية بالعمالت األجنبية
آلجال متوسطة وطويلة واالقرتاض من مصارف أجنبية .وقد
باعت احلكومة ما قيمته  5مليار دوالر من السندات يف نوفمرب
( 2011وهو اإلصدار العاملي األول هلا منذ دخوهلا السوق الدولية
يف نوفمرب  )2009بقصد املساعدة على متويل مشروع غاز برزان.
وقفز الدين اخلارجي إىل  24.1مليار دوالر أمريكي يف السنة املالية
 ،2012/2011وهذا يعادل  % 13.9من الناتج احمللي اإلمجايل.
كما مت اللجوء إىل الدين اخلارجي للوفاء بااللتزامات املرتتبة على
االستثمارات يف قطاع النفط والغاز .ويذكر أن مدد سداد الدين
اخلارجي واستحقاقه طويلة األجل على العموم ،وترتاوح بني 4
سنوات و 30سنة.
أما الدين احلكومي الداخلي املستحق فقد بقي مستقراً يف هناية
السنة املالية  2012/2011عند مستوى  121.5مليار ريال قطري  ،أي
ما يعادل  % 19.2من الناتج احمللي اإلمجايل .ويتكون الدين الداخلي
من سندات سيادية متوسطة إىل طويلة األجل أغلبها بالريال
القطري وتصدرها احلكومة ،إضاف ًة إىل القروض املتوسطة األجل
من املصارف التجارية احمللية واملراحبة اإلسالمية (تسهيالت ملدة
ستة أشهر قابلة للتمديد يف مصرف قطر اإلسالمي الدويل).
ومت تضمني سندات اخلزينة يف تقدير املديونية بالعملة احمللية.
ولتحقيق مزيد من التطور يف السوق املالية ،أصدرت احلكومة
جمدداً سندات بالعملة احمللية لصاحل املصارف يف يناير 2011
(بعد اإلصدار الناجح يف يونيو .)2010
إن الدين احلكومي اإلمجايل ال يتضمن القروض املضمونة
للمؤسسات والشركات شبه احلكومية ،واليت يصعب احلصول على
معلومات عنها .غري أن البيانات املأخوذة من بنك التسويات الدولية
تظهر أن سندات الدين الدولية الصادرة عن املؤسسات والشركات
املالية يف قطر شهدت ازدياداً مطرداً يف السنوات اخلمس األخرية.
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هي أولية.
املص����در :وزارة االقتص����اد واملالية ،وتقرير املادة الرابعة اخلاص بقطر الصادر عن صندوق النقد
الدويل ،عدد  ،18/12يناير .2012
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اصتقالا ءادألا يناثلا ءزجلا

اإلطار  :6-2سندات الدين الدولية
شهدت إصدارات دولة قطر من سندات الدين األجنبية ازدياداً
مطرداً خالل السنوات اخلمس املنصرمة ،حيث حدثت معظم
هذه الزيادة عام  .2009وقد أصدرت احلكومة واملؤسسات املالية
والشركات القطرية حتى هناية  2011سندات دين بقيمة  37.5مليار
دوالر (انظر الشكل يف هذا اإلطار) .ومعظم هذه السندات ،حبسب
“بنك التسويات الدولية» ،هي سندات وأذونات طويلة األجل.
وقد شكلت إصدارات الشركات احلصة األكرب من سندات الدين
اإلمجالية قبل عام  ،2009ومنذ ذلك احلني اصبح القطاع احلكومي
املصّدر الرئيسي للسندات .فبحلول عام  ،2011شكلت حصة القطاع
العام  % 45.3من إمجايل سندات الدين اخلارجي ،تلته املؤسسات
املالية القطرية حبصة قدرها  .% 36.0ويف مطلع  ،2012أعلنت
عدة مصارف حملية عن خطط لدخول األسواق املالية الدولية هذا
العام.
�سندات الدين لدولة قطر ،املبالغ غري امل�سددة (مليار دوالر امريكي)
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املصدر :النش����رة الفصلية لبنك التس����ويات الدولية ،مارس http://www.bis.org/( 2012

.)statistics/secstats.htm
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التجارة واحتياطي العمالت األجنبية

حققت قطر مرة أخرى فائضاً جتارياً مهماً عام  2011يعادل
 % 30.5من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي .وقد ارتفعت
الصادرات نتيجة زيادة مبيعات الغاز الطبيعي املسال ومنتجات
تسييل الغاز من حمطة اللؤلؤة واليت ارتفعت بنسبة  % 9.8سنويا
منذ عام  .2010كما ارتفعت الواردات أيضاً بنسبة .% 15.9
وحققت قطر ،مرة أخرى ،فائضاً كبرياً يف رصيد احلساب اجلاري
لعام ( 2011الشكل  ،)28-2بزيادة قدرها  2.41مليار ريال عن عام
 .2010وعلى غرار السنوات السابقة ،عوّض الفائض التجاري
الكبري العجز املسجل يف حسابي اخلدمات ( 34.5مليار ريال
قطري) والدخل ( 30.2مليار ريال قطري) .ويذكر أن العجز يف

ال�شكل  :28-2احل�ساب اجلاري
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮﻱ
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مالحظة :بيانات  2011هي أولية.
املصدر :النشرة اإلحصائية الفصلية ملصرف قطر املركزي ،مارس .2012
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حسابي الدخل واخلدمات معاً ناجم بشكل أساسي عن التحويالت
املالية الكبرية إىل اخلارج (أرباح وأجور) .غري أن الدخل املقدر
الناتج عن أرباح األسهم العائدة على جهاز قطر لالستثمار يعوض
جزئياً هذه التدفقات اخلارجية ،إذ قدر الدخل االستثماري املذكور
حبدود  22.4مليار ريال قطري عام .2011
بلغت احتياطيات مصرف قطر املركزي من العمالت االجنبية
 16.7مليار دوالر هناية عام  ،2011مرتاجع ًة عن مستوى  31.0مليار
دوالر املسجل يف السنة السابقة .ورمبا يكون هذا الرتاجع بسبب
اخنفاض التدفقات املالية القادمة إىل دولة قطر حبثاً عن فرص
املضاربة املالية (جتارة املناقلة) نتيجة القيود اليت فرضها مصرف
قطر املركزي على الودائع اليت ميكن للمصارف التجارية إيداعها
لديه.

شروط التبادل التجاري وسعر الصرف احلقيقي
الفعال

يوفر سعر الصرف احلقيقي الفعال مقياساً لتنافسية إنتاج دولة
ما يف األسواق العاملية .فهو جيسد حتركات سعر الصرف االمسي
الفعال بعد األخذ بعني االعتبار اختالف معدالت التضخم بني
دولة قطر وشركائها التجاريني.
وتشري توقعات نشرة اآلفاق االقتصادية إىل أن سعر الصرف
احلقيقي الفعال للريال القطري اخنفض بنسبة  % 4.0عام 2011
(الشكل  ،)29-2وهذا ناجم بشكل أساسي عن خسارة قيمة
الدوالر األمريكي (الذي يرتبط به سعر صرف الريال القطري)
أمام العمالت الوطنية لشركاء قطر التجاريني الرئيسيني .كما
أن اخنفاض معدل التضخم يف قطر عن قيمته لدى شركائها
التجاريني الرئيسيني عام  2011ساهم أيضاً يف اخنفاض سعر
الصرف احلقيقي الفعال للريال القطري.
وإذا نظرنا إىل تطور سعر الصرف احلقيقي الفعال خالل فرتة
زمنية أطول جند أن مستواه عام  2011أعلى بنسبة  % 10عن
مستواه عام  ،2005حيث أن ارتفاع قيمته خالل الفرتة حتى عام
 2008امتص االخنفاض الذي حصل يف السنوات األخرية.
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ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻔ ّﻌﺎﻝ )(100=2005

ﺍﻟﻨﻤﻮ

 :29-2م�ؤ�شر �سعر ال�صرف %
ال�شكل ﺍﳌﺆﺷﺮ
الفعال ()100 = 2005
احلقيقي ّ
ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻔ ّﻌﺎﻝ)(100 = 2005
ﺍﳌﺆﺷﺮ
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املصدر :تقديرات فريق األمانة العامة للتخطيط التنموي.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

2008

2007

