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مجانا لألغراض غير التجارية شريطة اإلشارة إلى أصحاب حقوق النشر.
يمكن نسخ محتوى هذا التقرير
تنويــه :إن اآلراء الــواردة فــي هــذا التقريــر تعبــر عــن التقييــم المهنــي لــكادر وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة وجهــة النظــر
الرســمية للــوزارة أو لدولــة قطــر .وعلــى الرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة لتوخــي الدقــة فــي جميــع البيانــات والمعلومــات ،فــإن الــوزارة ال تتحمــل
أيــة مســؤولية عــن األخطــاء فــي المصــادر أو فــي نقلهــا للبيانــات .كمــا ينبغــي التنويــه إلــى أن البيانــات الــواردة فــي التقريــر تعــود إلــى مــا قبــل 1
يونيــو .2014

تقديم

يقــدم تقريــر «اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر »2015-2014

وستســتمر الموازنــة العامــة فــي تســجيل فوائــض مريحــة ،لكــن تلــك

التوقعــات االقتصاديــة لعامــي  2014و( 2015الجــزء األول) ،ويقــوم

الفوائــض مرشــحة لالنخفــاض فــي فتــرة التوقــع.

برصــد االداء االقتصــادي فــي عــام ( 2013الجــزء الثانــي).

وعلــى المنــوال ذاتــه ،ســيبقى فائــض الحســاب الجــاري الخارجــي كبيـ ً
ـرا

ويؤكــد التقريــر علــى النظــرة التــي ســادت األعــداد الســابقة ،مــن حيــث

كنســبة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي ،علــى الرغــم مــن أنــه سيشــهد

أن القطــاع غيــر الهيدروكربونــي يشــكل محــرك عجلة النمــو االقتصادي،

ً
تراجعــا فــي عامــي  2014و 2015اثــر انخفــاض إيــرادات الصــادرات

وهــو وضــع ســيبقى علــى حالــه فــي المســتقبل المنظــور .و مــن

الهيدروكربونيــة وارتفــاع الــواردات ،وكذلــك ارتفــاع تحويــات العامليــن

ثــم ،تتوقــع وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء أن يحافــظ النمــو

األجانــب للخــارج.

االقتصــادي علــى قوتــه ليبلــغ  %6.3فــي عــام  ،2014علــى الرغــم

وتتأتــى المخاطــر األساســية علــى التوقعــات فــي المــدى القريــب

مــن التراجــع المتوقــع فــي إنتــاج النفــط لهــذا العــام .ومــع بــدء االنتــاج

والمتوســط مــن احتمــال انخفــاض أســعار النفــط أو ازديــاد تكاليــف

مــن مشــروع بــرزان ،وازديــاد وتيــرة النشــاط االســتثماري فــي القطــاع

المشــاريع المحليــة التــي مــن شــأنها تخفيــض فائــض الموازنــة العامــة.

غيــر الهيدروكربونــي ،فــإن النمــو سيتســارع إلــى  %7.8عــام .2015

وال بــد مــن التنويــه إلــى أن تقريــر «اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر

عمومــا
ومــن المتوقــع أن يســتقر التضخــم فــي أســعار المســتهلك
ً

 »2015-2014لــم يكــن ليبصــر النــور لــوال التعــاون البنــاء مــع أجهــزة

فــي مجمــل عــام  ،2014علــى أن يعــود إلــى الزيــادة فــي عــام 2015

الدولــة األخــرى ،لذلــك أود توجيــه الشــكر إلــى كل مــن مصــرف قطــر

مــع انتعــاش الطلــب المحلــي ،إال أنــه ســيبقى تحــت الســيطرة ألن

المركــزي ،وشــركة قطــر للبتــرول ،ووزارة البلديــة والتخطيــط العمرانــي

انخفــاض أســعار الســلع العالميــة سيســاعد علــى التخفيــف مــن أثــر

ووزارة الماليــة ،لتعاونهــم غيــر المحــدود فــي توفيــر المعلومــات

الضغــوط التضخميــة المحليــة.

والبيانــات.

ً
مجــددا االعتمــادات
وعلــى جانــب الماليــة العامــة ،رفعــت الحكومــة
المخصصة لإلنفاق الرأســمالي في الســنة المالية  ،2015/2014لكن
النفقــات الجاريــة المقــررة فــي الموازنــة لــم ترتفــع كثيـ ً
ـرا بهــدف توفيــر
مزيــد مــن المخصصــات العتمــادات الموازنــة للمشــاريع الرأســمالية.

د .صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
يونيو 2014

iii

شكر وتقدير

تــرأس فريــق وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء الدكتــور فرانــك

وســاهمت إدارة اإلحصــاءات االقتصاديــة والحســابات القوميــة،

هاريغــان .وســاهم فــي العمــل كل مــن ســطان خالــد آل ثانــي وزيــاد

برئاســة حســن محمــد العمــادي ،بتوفيــر البيانــات وتقديــم المشــورة.

عبــد الرحمــن وكريســتيان هيدينــغ والدكتــور عيســى إبراهيــم وســيلفي

وســاهم فــي تيســير إعــداد هــذه النشــرة وإصدارهــا الزمــاء فــي إدارة

معلــوف وتاديــوس ماليــزا ويوجيــن ماكويــد وحبيــب ميلــواال والدكتــور

الخدمــات المشــتركة ،برئاســة حمــد راشــد العذبــة ،ووحــدة العالقــات

حصــة أحمــد
أســامة نجــوم .كمــا قــدم الدعــم البحثــي واإلداري كل مــن ّ

العامــة واالتصــال ،برئاســة طرفــة ســعد الــزراع .ودقــق جوناثــان أســبن

العســيري ونــور الكــواري وهيــا الســميطي.

النســخة المعــدة للطباعــة وصممهــا .وســاعد أســامة المناصيــر فــي
تصميــم األشــكال البيانيــة باللغــة العربيــة .وترجــم علــي بــرازي النــص
اإلنكليــزي مــن هــذه النشــرة إلــى اللغــة العربيــة.

iv
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مرشح ليبقى قويا
النمو االقتصادي –
ٌ

التضخم – توقعات مستقرة

مــن المتوقــع أن يحافــظ االقتصــاد القطــري علــى نمــوه القــوي

مــن المتوقــع أن يبقــى المعــدل الســنوي لتضخــم أســعار المســتهلك

عامــي  2014و( 2015انظــر الجــدول أدنــاه) ،حيــث سيســتمر الطلــب

ـتقرا بصفــة عامــة عــام  2014وأن يــزداد زيــادة طفيفــة فــي عــام
مسـ ً

المحلــي فــي تحفيــز نمــوا قويــا فــي القطــاع غيــر الهيدروكربونــي.

 .2015ويتوقــع أن تــزداد الضغــوط التضخميــة المحليــة فــي الفتــرة

ويتوقــع أن يكــون هــذا النمــو متســع القاعــدة ،ويســاهم فيــه بصفــة

المتبقيــة مــن عــام  2014وعــام  2015نتيجــة زيــادة الطلــب المحلــي.

اساســية ،كمــا كان الحــال عــام  ،2013قطاعــي الخدمــات (بصــورة

غيــر أن التضخــم المعتــدل فــي النصــف األول مــن عــام  2014ســيحد

خاصــة) والبنــاء .وعلــى الرغــم مــن أن انخفــاض الناتــج الهيدروكربوني

مــن ارتفــاع قيمــة المتوســط الســنوي للعــام ،كمــا ستســاعد توقعــات

ســيحد مــن النمــو االجمالــي عــام  ،2014اال ان الزيــادة المتوقعــة

عالميــا فــي التخفيــف مــن أثــر مصــادر الضغــوط
التضخــم المعتدلــة
ً

فــي انتــاج الغــاز عــام  2015إثــر بــدء اإلنتــاج مــن مشــروع بــرزان ،

التضخميــة المحليــة فــي المــدى القريــب.

ســتعطي دفعــة لناتــج القطــاع الهيدروكربونــي ،و مــن ثــم للنمــو
وقــد ارتفــع معــدل التضخــم مــن نحــو  %2عــام  2012إلــى %3.1

االجمالــي خــال ذلــك العــام.

عــام  ،2013والســبب األساســي فــي ذلــك هــو ارتفــاع اإليجــارات

قطر :نظرة على اآلفاق االقتصادية لعامي  2014و2015
2015 2014
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (*)%

6.3

7.8

نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ()%

6.8

6.6

معدل تضخم أسعار المستهلك ()%

3.0

3.4

فائض الموازنة العامة ( %من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)

9.3

5.5

فائض الحساب الجاري ( %من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)

25.1

19.5

الســكنية ،والمرافــق ،والخدمــات األخــرى المرتبطــة باإلســكان .ولــم
يشــهد االقتصــاد تأثيـ ًـرا للضغــوط التضخميــة الخارجيــة نتيجــة اعتــدال
األســعار العالميــة للســلع والمــواد الغذائيــة بصــورة أساســية.

موقف الموازنة العامة – مريح لكن يغلب عليه االستثمار العام
مــن المتوقــع ان تســتمر الموازنــة العامــة فــي تســجل فوائــض مريحة،
حتــى وإن انخفضــت خــال فتــرة التوقــع ،ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى
النمــو فــي اإلنفــاق (الرأســمالي والجــاري) نتيجــة تســارع تنفيــذ برنامــج

مالحظة :الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام .2004

االســتثمار العــام ،وإلــى التراجــع المتوقــع فــي عائــدات الهيدروكربــون.

نمــوا بمعــدل %6.5
و فــي عــام  ،2013حقــق االقتصــاد القطــري
ً

و فــي نهايــة الســنة الماليــة ُ ،2014/2013قــدر فائــض الموازنــة

بفضــل نمــو القطــاع غيــر الهيدروكربونــي ،والســيما الخدمــات

العامــة بنحــو  %12.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي ،أي

(بمســاهمة قدرهــا  5.0نقطــة مئويــة ،بقيــادة الخدمــات الماليــة

أعلــى مــن النســبة المســجلة فــي الســنة الماليــة الســابقة ،والتــي

والعقاريــة) .و ارتفــع معــدل نمــو ناتــج البنــاء فــي عــام ،2013

بلغــت  .%11.2وازدادت اإليــرادات الحكوميــة فــي الســنة الماليــة

مدفوعــا بصفــة اساســية باالســتثمارات الضخمــة فــي البنيــة التحتية

 2014/2013نتيجــة الزيــادة الكبيــرة فــي الدخــل االســتثماري بصــورة

والعقــارات.

أساســية (يذكــر ان كل مــن دخــل النفــط والغــاز وإيــرادات ضريبــة

المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

الشــركات قــد شــهدت انخفاضــا) ،بينمــا انخفضــت التقديــرات األوليــة
لإلنفــاق الفعلــي بنســبة  %1.0عــن حصيلــة الســنة الماليــة الســابقة (
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و ان كان اإلنفاق الرأســمالي قد ارتفع بنســبة  ،%2.4لكن االنخفاض
فــي اإلنفــاق الجــاري بمعــدل  %2.1طغــى علــى هــذا االرتفــاع).

ً
قليل
الميزان الخارجي – فوائض كبيرة تنخفض
مــن المتوقــع أن يواصــل فائــض الحســاب الجــاري انخفاضــه فــي فتــرة
كبيــرا.
التوقــع كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،لكنــه ســيبقى
ً
ويرجــع ذلــك إلــى عوامــل أساســية هــي :انخفــاض إيــرادات صــادرات
الهيدروكربــون ،وزيــادة المســتوردات نتيجــة ارتفــاع الطلــب المحلــي،
وارتفــاع تحويــات العامليــن األجانــب بالترافــق مــع النمــو المتوقــع في
عــدد الســكان الوافديــن.
وقــد كان الفائــض التجــاري لعــام  2013كبيـ ًـرا وبلــغ  %52.1مــن الناتــج
المحلــى االجمالــي االســمي ،بانخفــاض طفيــف عمــا ســجله عــام
 .2012وســجل فائــض الحســاب الجــاري كنســبة مــن الناتــج المحلــي
أيضــا انخفاضــا طفيفــا عــام  2013بالمقارنــة بالعــام الســابق
االجمالــي ً
عليــه ليبلــغ  . %30.9وازدادت المســتوردات مــن الخدمــات و تحويــات
العامليــن االجانــب الــى الخــارج ،بينمــا تباطــأ نمــو الصــادرات الســلعية.

المخاطر على التوقع – خارجية بصورة أساسية
انخفاضــا
ً
تشــمل المخاطــر الرئيســية احتمــال انخفــاض أســعار النفــط
كبيــرا  -و ذلــك فــي حالــة ضعــف النمــو االقتصــادي فــي األســواق
ً
الناشــئة بالترافــق مــع ازديــاد إمــدادات النفــط  -وارتفــاع تكاليــف
المشــاريع االســتثمارية المحليــة التــي قــد تــؤدي إلــى انخفــاض فائــض
الموازنــة.

2

الجزء األول – التوقعات االقتصادية لعامي  2014و2015
قويــا بفضــل النمــو المضطــرد لالقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي.
مــن المتوقــع أن يشــهد عامــا  2014و 2015نمـ ًـوا
اقتصاديــا ً
ً
وســيتم هــذا الزخــم بشــكل عــام بفضــل الزيــادة المتســارعة فــي اإلنفــاق االســتثماري والنمــو الســكاني الســريع والمســتمر.
وفــي الوقــت الــذي يتوقــع فيــه أن يــؤدي ثبــات إنتــاج الغــاز وتراجــع إنتــاج النفــط إلــى تباطــؤ النمــو االجمالــي عــام ،2014
مــن المتوقــع حــدوث زيــادة اســتثنائية فــي إنتــاج الغــاز عــام 2015مــع دخــول مشــروع حقــل بــرزان مرحلــة اإلنتــاج  ،مــا ســيرفع
معــدل النمــو اإلجمالــي.
ارتفاعــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2014وربمــا يتســارع هــذا
ويتوقــع أن يســجل التضخــم فــي أســعار المســتهلك
ً
االرتفــاع فــي عــام  ،2015غيــر أن التضخــم المعتــدل فــي النصــف األول مــن عــام  2014ســيحد مــن ارتفــاع قيمــة المتوســط
عالميــا فــي التخفيــف مــن أثــر مصــادر الضغــوط
الســنوي لمعــدل التضخــم ،كمــا ستســاعد توقعــات التضخــم المعتدلــة
ً
التضخميــة المحليــة فــي المــدى القريــب ،بيــد أن هــذا التعويــض قــد يتراجــع مــع ازديــاد االنتعــاش فــي االقتصــاد العالمــي
ّ
ويرشــح أن تســتمر الفوائــض القويــة فــي ميــزان المدفوعــات ،وفــي الوقــت الــذي يبــدو مــن المؤكــد تحقيــق
عــام .2015
فائــض فــي الموازنــة عــام  ،2014يرجــح أن ينخفــض هــذا الفائــض عــام .2015
ومــن المخاطــر التــي يمكــن ان تواجــه االفــاق االقتصاديــة ،احتمــال حــدوث تراجــع كبيــر فــي أســعار النفــط  -فــي حالــة حــدوث
تراجــع فــي النمــو االقتصــادي فــي األســواق الناشــئة متزامنــا مــع ازديــاد العــرض فــي ســوق النفــط  -وازديــاد تكاليــف
المشــاريع االســتثمارية المحليــة التــي قــد تحــد مــن فائــض الموازنــة.

اآلفاق االقتصادية

موجز التوقعات
ويقــدم الجــدول رقــم ( )1-1احــدث التوقعــات للمؤشــرات االقتصاديــة
الكليــة االساســية الصــادرة عــن وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء لعامــي

النشاط االقتصادي الحقيقي

 2014و .2015ولعــل ابــرز تعديــل بالمقارنــة بالتوقعــات الســابقة يتمثــل في

مقــدرا بأســعار عــام - 2004
يتوقــع أن ينخفــض النمــو االقتصــادي -
ً

تعديــل التوقــع الخــاص بقيمــة الفائــض فــي الموازنــة العامــة باتجــاه الزيــادة،

ً
قليــا فــي عــام  2014ليبلــغ ( %6.3بعــد أن كان  %6.5عــام )2013

األمــر الــذي يعــود إلــى حــد كبيــر إلــى اعتمــاد إجــراءات محاســبية جديــدة

ثــم يرتفــع إلــى  %7.8فــي عــام  ،2015بيــد أن اســتخدام أســعار عــام

بتحويــل كافــة الفوائــض الماليــة لشــركة قطــر للبتــرول إلــى الموازنــة
تقضــي
ّ

أساســا للحســاب ســيخفض مــن تلــك التقديــرات لمعــدل النمــو،
2010
ً

ـابقا تحتفــظ بجــزء كبيــر مــن ذلــك
(انظــر االطــار  ) 4-2وقــد كانــت الشــركة سـ ً

ألنــه يعطــي وزنً ــا أقــل للناتــج خــارج النفــط والغــاز (وهــو كل االنشــطة

الفائــض أو تحولــه إلــى جهــات أخــرى فــي الدولــة (ولكــن خــارج الموازنــة).

االقتصاديــة باســتثناء تعديــن النفــط و الغــاز وأنشــطة التعدين األخرى)،

و تعكــس التوقعــات الــواردة فــي الجــدول أحــدث البيانــات واالفتراضــات

حاليــا النمــو االجمالــي لالقتصــاد( .يبيــن الملحــق أثــر
والــذي يقــود ً

المعدلــة،و يناقــش اإلطــار ( )1-1منهجيــة التنبــؤ واالفتراضــات المســتخدمة

اســتخدام أوزان األســعار المختلفــة علــى النمــو المحســوب) .وفــي

فــي التوقــع.

عــام ، 2015ســيدعم النمــو فــي اإلنتــاج الهيدروكربونــي ،نتيجــة دخــول
مشــروع بــرزان طــور اإلنتــاج ،النمــو القــوي المتواصــل فــي األنشــطة

الجدول رقم ( :)1-1قطر ،أحدث توقعات المؤشرات الرئيسية
2014

2015

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (*)%

6.3

7.8

نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ()%

6.8

6.6

معدل تضخم أسعار المستهلك ()%

3.0

3.4

فائض الموازنة العامة ( %من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)

9.3

5.5

فائض الحساب الجاري ( %من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)

25.1

19.5

مالحظة :الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2004
المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

غيــر الهيدروكربونيــة  ،علــى الرغــم مــن أن هــذا الدعــم ســيتضاءل حالمــا
يصــل مشــروع بــرزان إلــى ســقف طاقتــه اإلنتاجيــة.
ً
انكماشــا فــي إنتــاج القطــاع
ومــن المرشــح أن يشــهد عــام 2014
الهيدروكربونــي (القطــاع التعدينــي) بمعــدل  ،%2.5ويرجــع هــذا
االنكمــاش بصفــة أساســية إلــى انخفــاض إنتــاج حقــول النفــط
الناضجــة .ويتوقــع أن يبقــى إنتــاج الغــاز مســتقرا الــى حــد كبيــر فــي
العــام المذكــور ،بســبب وصــول اإلنتــاج إلــى طاقتــه الكاملــة فــي عــام

3

اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2015 - 2014

اإلطار  1-1منهجية التوقع واالفتراضات
جــرى اســتخالص توقعــات تقريــر «اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر» مــن خــال إطــار

افتراضات التوقع

داخليــا لالقتصــاد القطــري يســتند إلــى عالقــات محاســبية اقتصاديــة
رقمــي متســق
ً

2013

(أ)

قياســية .ويقــوم اإلطــار علــى نمــوذج تدفــق األمــوال فــي االقتصــاد الــذي يكــون

دولة قطر

ـاويا لمجمــوع
مجمــوع مصــادر األمــوال مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فيــه مسـ ً
اســتخدامات األمــوال .وجــرت معايــرة وتحديــث هــذا اإلطــار بالنتائــج المعروفــة عــن عــام
 2013والبيانــات المعدلــة لعامــي  2011و .2012وفــي حيــن أن األرقــام التــي تــرد فــي
التقريــر كانــت تحســب باســتخدام أســعار  ،2010فــإن اإلصــدار الحالــي يســتخدم أوزان
األســعار المســتخدمة فــي تقديــرات الحســابات القوميــة ( أســعار  ،)2004لكــن هــذا

2014

2015

أسعار فائدة اإليداع لليلة واحدة في مصرف
قطر المركزي()%

0.75

0.75

0.75

سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر

3.64

3.64

3.64

إجمالي اإلنفاق الحكومي (مليار ريال قطري)

199.22

228.19

256.55

اإلنفاق الجاري (مليار ريال قطري)

146.74

167.27

188.07

اإلنفاق االستثماري (مليار ريال قطري)

52.47

60.92

68.48

التغييــر ال يؤثــر علــى القيــم االســمية الــواردة فــي التقريــر.

البيئة الخارجية

تســتند افتراضــات التوقــع األساســية إلــى طيــف واســع مــن المصــادر .فمثـ ًـا تســتند

النمو العالمي ()%

3.01

3.59

3.88

االفتراضــات بشــأن أســعار الفائــدة إلــى السياســة المعلنــة مــن مصــرف قطــر المركــزي.

سعر الفائدة لالقراض بين المصارف (ليبور)

وتســتند البيانــات بشــأن نتائــج وآفــاق الموازنــة العامــة إلــى معلومات مــن وزارة المالية.

بالدوالر االمريكي لستة أشهر()%

0.41

0.38

0.82

وتعتمــد البيانــات بشــأن الســنوات التــي تلــي فتــرة الموازنــة الحاليــة علــى االتجاهــات

سعر تصدير النفط الخام ،دوالر/برميل

107.66

107.04

102.00

ـتنادا
الفعليــة الســابقة إليــرادات ونفقــات وتمويــل الحكومــة ،بعــد أن جــرى تعديلهــا اسـ ً
إلــى المعلومــات عــن التبايــن المســتقبلي المحتمــل عــن االتجاهــات واألنمــاط القائمــة.
وتســتند االفتراضــات بشــأن البيئــة الخارجيــة إلــى توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي
تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي وتوقعــات البنــك الدولــي .ويتضمــن الجــدول أدنــاه

سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان،

16.00

دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية

15.80

15.00

(أ) :تقديرات أولية أو ارقام فعلية.
المصــدر :البيانــات مجمعــة مــن مصــادر مختلفــة مــن ضمنهــا مصــرف قطــر المركــزي ،ووزارة
الماليــة ،وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي.

االفتراضــات الرئيســية لهــذا التوقــع.

 .2013لكــن فــي عــام  ،2015ســينمو اإلنتــاج الهيدروكربونــي بمعــدل

الشكل  1-1المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي*

بســيط ( )%0.5ألن الزيــادة فــي إنتــاج الغــاز مــع دخــول حقــل بــرزان

( 2014و ،2015نقطة مئوية)
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

طــور االنتــاج ســتكون أكبــر مــن التراجــع المســتمر فــي إنتــاج النفــط.
بيــد أن هــذا الدعــم مــن حقــل بــرزان لنمــو اننتــاج الهيدروكربــون ســيكون
بــدءا مــع عــام .2016
مؤقتً ــا ،وســيبدأ بالتالشــي
ً
وســيؤدي اإلنفــاق االســتثماري القــوي والسياســة الماليــة التوســعية
للموازنــة والنمــو الســكاني إلــى تحفيــز نمــو قــوي فــي االقتصــاد
غيــر الهيدروكربونــي فــي عامــي  2014و .2015ويتوقــع أن يكــون

8.0
6.0

هــذا النمــو متســع القاعــدة وتســاهم فيــه بصــورة أساســية أنشــطة
الخدمات،وأنشــطة قطــاع البنــاء ( الشــكل .)1-1
ومــن ثــم ،يتوقــع اســتمرار ارتفــاع حصــة قطــاع الخدمــات فــي الناتــج

-2.0

عــن التطويــر العقــاري الكبيــر ومشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة .ويتوقــع

2014

2015

6.6

6.7

7.8

6.8

6.1

5.3

6.3

5.4

4.0

0.0

والنقــل واالتصــاالت وخدمــات األعمــال جميعهــا مــن األعمــال المتولــدة

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ

10.0

2.0

االجمالــي (الشــكل .)2-1وستســتفيد الخدمــات الماليــة والعقــارات

ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

0.8
1.2

0.6
1.9

0.5
1.0
-0.7

0.2

-2.0

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﻤﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﻤﻲ

0.4
1.7
-1.0

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

* مالحظــة :أخطــاء التقريــب ناتجــة عــن الزراعــة والخدمــات المصرفيــة المنســوبة ( ،)FISIMورســوم
االســتيراد والميــاه والكهربــاء غيــر المبينــة فــي الشــكل.
المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

أيضــا أن ينمــو الطلــب علــى خدمــات التجــارة والمطاعــم والفنــادق
ً
ـجاما مــع النمــو الســكاني المتوقــع وازديــاد أعــداد
علــى نحــو جيــد انسـ ً

ويتوقــع أن ينمــو نشــاط قطــاع البنــاء بمعــدل  %14.1عــام  ،2014بعــد

الــزوار القادميــن إلــى البــاد .إضافــة إلــى مــا ســبق ،ســيدعم افتتــاح

أن كان معــدل نمــوه  %13.6فــي عــام  ،2013وربمــا يشــهد عــام 2015

مطــار حمــد الدولــي الجديــد فــي مايــو  2014مجموعــة مــن األنشــطة

نمــوا أســرع (الشــكل  .)3-1وســيكون المحــرك الرئيســي لهــذا النمــو
ً

اللوجســتية وغيرهــا مــن االنشــطة الداعمــة لنمــو قطــاع الخدمــات .كمــا

االســتثمارات الحوميــة الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة االقتصاديــة،

انــه مــن المتوقــع أن تنمــو الخدمــات الحكوميــة كذلــك تماشـ ًـيا مــع النمــو

الســيما فــي الطــرق الداخليــة والطــرق الســريعة ومتــرو وســكة حديــد

الســكاني والنمــو فــي االقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي بصــورة عامــة.

الدوحــة وشــبكات الصــرف الصحــي ،وبوتيــرة يرجــح أن تــزداد فــي

4

الجزء األول

الشكل  2-1الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي* ( 2014و)% ،2015
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

القصــوى فــي الفتــرة االخيــرة .لكــن مــن المرشــح أن يتســارع نمــو قطاع

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ

100

2014

9.8

8.8

9.6

8.9

40.1

44.9

36.1

43.0

الصناعــة عــام  2015علــى خلفيــة االنتعــاش فــي إنتــاج منتجــات التكريــر
والبتروكيماويــات ،فــي ظــل امــدادات المــواد األوليــة علــى خلفيــة بــدء

80
60
40
45.3

0

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﻤﻲ

مــن قطــاع البنــاء علــى منتجــات االســمنت والمعــادن ،والمرتبــط

12.7

13.5

20

االنتــاج مــن مشــروع بــرزان .ويفتــرض أن يشــجع الطلــب المتنامــي

5.5

6.2

50.3

34.8

بالمشــاريع االســتثمارية الضخمــة علــى إقامــة بعــض االســتثمارات

37.4

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﻤﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

الشــرائح األخــرى لقطــاع الصناعــات التحويليــة ،وإن يكــن بوتيــرة أبطــأ
مــن الســنوات الســابقة ،بســبب االقتــراب مــن الطاقــة االنتاجيــة

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

2015

اآلفاق االقتصادية لعام 2015 - 2014

لزيــادة الطاقــة االنتاجيــة المتاحــة لتلــك الصناعــات ،األمــر الــذي يعــزز
النمــو ليســتعيد بعــض زخمــه الســابق.

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

* مالحظــة :أخطــاء التقريــب ناتجــة عــن الزراعــة والخدمــات المصرفيــة المنســوبة ( ،)FISIMورســوم
االســتيراد والميــاه والكهربــاء غيــر المبينــة فــي الشــكل.
المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

يتأثــر معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة قطــر بتقلبــات
أســعار المنتجــات الهيدروكربونيــة ،والتــي تتحــدد فــي األســواق
العالميــة .فارتفــاع أســعار المنتجــات الهيدروكربونيــة يزيــد معــدل نمــو

الشكل  3-1النمو القطاعي في االقتصاد ،بأسعار  2004الثابتة ()%
2015
16
12.4

12
8

14.1 14.5

13.3

و مقارنــة بمعــدل نمــو بلــغ  %6.6عــام  ،2013مــن المرشــح أن يبقــى
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كبيــرة عنــد قيمــة  %6.8فــي عــام  2014و %6.6فــي عــام .2015
اذ ســيمتص انخفــاض إنتــاج النفــط وأســعاره إلــى حــد كبيــر االرتفــاع
المتوقــع فــي نمــو الناتــج غيــر الهيدروكربونــي االســمي.
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األســعار العكــس.
معــدل نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي مســتقرا بدرجــة
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الناتــج االســمي قياســا بنمــو قيمتــه الحقيقيــة ،بينمــا يفعــل انخفــاض
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المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

التضخم
محســوبا بتغيــر الرقــم
مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم الســنوي،
ً
القياســي ألســعار المســتهلك %3.0 ،في المتوســط عام  ،2014أي بقيمة
مشــابهة لعــام  ،2013وأن يــزداد زيــادة طفيفــة إلــى  %3.4فــي عــام .2015
ومــن المرشــح أن يكــون أثــر االرتفــاع األخيــر فــي ســعر وقــود الديــزل علــى
ً
ً
ومؤقتــا (أنظــر االطــار  .)2-1ويتوقــع أن تــزداد الضغــوط
محــدودا
التضخــم

عامــي  2014و .2015كمــا أن تشــييد مراكــز صحيــة ومرافــق تعليميــة

التضخميــة المحليــة تدريجيــا فــي الفتــرة المتبقيــة مــن عــام  2014وفــي عــام

أيضــا .ويدعــم نشــاط البنــاء الخــاص
جديــدة يحتــاج إلــى إنفــاق ضخــم ً

 2015نتيجــة انتعــاش الطلــب المحلــي .فالنمــو القــوي المتوقــع فــي الطلــب

المتركــز علــى التطويــر العقــاري الســكني والتجــاري ،مــن مراكــز تســوق

المحلــي ســيدفع أســعار الســلع والخدمــات المحليــة التــي ال يمكــن اســتيرادها

جديــدة وفنــادق ومســاكن للعمــال ،النمــو فــي قطــاع البنــاء.

إلــى االرتفــاع ،كاإليجــارات ،وبخاصــة لشــرائح االســكان االقتصــادي و

أيضــا نمــوا ولكــن ليــس بالســرعة
ويحقــق قطــاع الصناعــات التحويليــة ً

المتوســط  ،حيــث يكــون العــرض المتــاح أقــل عــادةً فــي تلــك الشــرائح .وعلــى

التــي ســينمو بهــا قطاعــي الخدمــات و البنــاء ،و كذلــك ليــس كنمــوه

النقيــض مــن ذلــك ،يتوقــع أن تعتــدل األســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة

فــي العاميــن الســابقين .فمــن المتوقــع أن ينمــو هــذا القطــاع بمعــدل

تجاريــا علــى اعتدالــه.
والســلع وأن يحافــظ التضخــم فــي البلــدان الشــريكة
ً

أقــل مــع تراجــع إنتــاج األســمدة ومنتجــات التكريــر .فمــع انخفــاض

حاليــا ،اال
وبالرغــم مــن ان مخاطــر تســارع التضخــم تبــدو تحــت الســيطرة ً

األســعار العالميــة لألســمدة  ،فــإن تكاليــف الفرصــة البديلــة إلمــداد

ان الضغــوط التضخميــة ألســعار المســتهلك قــد ترتفــع إذا ارتفعــت وتيــرة

المــواد األوليــة لتلــك الصناعــة مــن شــأنها أن تــزداد .وســتنمو بعــض

التضخــم فــي الســلع المســتوردة .ومــن الممكــن أن يــؤدي حــدوث صدمــة
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اإلطــار  :2-1ارتفــاع أســعار الديــزل :بــدون تأثيــر كبيــر علــى
تضخم أســعار المســتهلك
رفعــت قطــر للوقــود (وقــود) ســعر التجزئــة للديــزل مــن  1إلــى  1.5ريــال قطــري
ً
اعتبــارا مــن  1مايــو  .2014كمــا رفعــت ســعر
لليتــر فــي كافــة محطــات الوقــود
الجملــة للمشــاريع (الشــركات المحليــة والمشــاريع المشــتركة) إلــى  1.5و 1.8ريــال
علــى الترتيــب ،فيمــا اســتمرت الشــركات التــي مقرهــا خــارج قطــر بدفــع  1.0ريــال
لليتــر الواحــد.

الهيدروكربونيــة).
ويقابــل هــذا االنخفــاض اتســاع متوقــع فــي العجــز الغيــر
الهيدروكربونــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ليبلــغ %9.2
فــي عــام  2014و %11.1فــي عــام  ،2015بعــد أن كان  %8.3فــي
عــام  .2013ويؤشــر هــذا االرتفــاع فــي العجــز الغيــر هيدروكربونــي
إلــى انتهــاج سياســة ماليــة توســعية فــي الســنتين المقبلتيــن ،مــا مــن
شــأنه دعــم نمــو االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز.

وســيبقى األثــر الــذي يتركــه ارتفــاع ســعر الديــزل علــى تضخــم أســعار المســتهلك
مؤقتـ ًـا ،ألنــه يمثــل ارتفاعـ ًـا اســتثنائيا فــي مســتوى األســعار لمــرة واحــدة .ومــن
ثــم ،ســينحصر أثــره المباشــر علــى التضخــم فــي الفتــرة المتبقيــة مــن عــام 2014
واألشــهر الخمســة األولــى مــن عــام  2015بســبب األثــر القاعــدي الناشــئ عــن

ميزان المدفوعات
مــن المتوقــع أن يتجــه فائــض الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات

هــذا الرفــع فــي الســعر ( .)base effectكمــا يتوقــع أن يكــون هــذا األثــر القاعــدي

الخارجــي نحــو االنخفــاض عامــي  2014و ،2015لكنــه ســيبقى كبيــرا

ـا ألن وزن الديــزل فــي مؤشــر أســعار المســتهلك صغيـ ً
ـرا ،فمعظــم
المباشــر ضئيـ ً

عنــد  %25.1و %19.5علــى التوالــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

الســيارات الخاصــة تعمــل علــى البنزيــن ،وهــي وســيلة النقــل األساســية.
بيــد أن زيــادة أســعار الديــزل قــد تؤثــر بصــورة غيــر مباشــرة علــى أســعار الســلع
االســتهالكية مــن خــال تأثيرهــا علــى التكاليــف ،اال أن هــذه اآلثــار غيــر المباشــرة
ســتكون ضئيلــة أيضـ ًـا ،ألن الكثيــر مــن الســلع االســتهالكية مســتورد ،وألن هــذه

ويرجــع ذلــك االنخفــاض إلــى عوامــل أساســية هــي :انخفــاض إيــرادات
صــادرات الهيدروكربــون ،وزيــادة المســتوردات نتيجــة ارتفــاع الطلــب
المحلــي ،وارتفــاع تحويــات العامليــن األجانــب بالترافــق مــع النمــو

الســلع لــن تنقــل مســافات طويلــة علــى الطــرق بســبب صغــر المســاجة الجغرافيــة

المتوقــع فــي عــدد الســكان الوافديــن.

للدولــة .غيــر أن ارتفــاع أســعار الديــزل قــد يدفــع بعــض الشــركات إلــى اســتغالل

ولمــا كان الجــزء األكبــر مــن فائــض الحســاب الجــاري ُيعــاد تدويــره فــي

قوتهــا الســوقية ،باســتعمال هــذه الزيــادة ذريعــة لرفــع أســعار ســلعها وخدماتهــا
النهائيــة ،لكــن الحكومــة متيقظــة لهــذه الممارســات غيــر الســليمة.
وتدعــم الخبــرة الســابقة لعــام  2011هــذا التقييــم ،فعلــى الرغــم مــن زيــادة أســعار
الديــزل بنســبة  %30والبنزيــن بنســبة  %25فــي ينايــر  ،2011وعلــى الرغــم مــن

الخــارج علــى شــكل اســتثمارات خارجيــة ،فســوف يبقــى فائــض الحســاب
الجــاري أكبــر بكثيــر مــن الفائــض العــام فــي ميــزان المدفوعــات الــذي
يتوقــع أن ينخفــض إلــى  3.9مليــار دوالر عــام  2014ثــم إلــى  3.4مليــار

األثــر المباشــر ألســعار البنزيــن علــى المســتهلك ،بقــي معــدل تضخــم أســعار

دوالر فــي عــام  .2015ويدعــم هــذا الفائــض العــام المســجل فــي ميــزان

المســتهلك دون  %2فــي عامــي  2011و.2012

المدفوعــات وضــع االحتياطــي األجنبــي لــدى مصــرف قطــر المركــزي،
قويــة ،بمــا
ً
وبالتالــي يتوقــع أن تبقــى تغطيــة االحتياطــي األجنبــي
تقريبــا مــن اجمالــي مســتوردات الســلع والخدمــات.
ـهرا
ً
يعــادل  6.5شـ ً

فــي العــرض العالمــي للســلع أو تراجــع فــي قيمــة الــدوالر األمريكــي أو
انتعــاش مفاجــئ فــي الطلــب العالمــي إلــى رفــع معــدل التضخــم الــى

المخاطر

مســتويات اعلــى ممــا هــو متوقــع.

عمومــا ،لكنهــا
تعــد االفــاق االقتصاديــة للعاميــن  2015-2014مواتيــة
ً

توقعات المالية العامة

عرضــةٌ لمخاطــر ســلبية شــديدة التأثيــر ،وان كانــت ضعيفــة االحتمــال.

تتوقــع وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء أن ينخفــض فائــض

وتتعــرض قطــر لتأثيــرات غيــر مباشــرة مــن االقتصــاد العالمــي عبــر القنــوات

الموازنــة فــي الســنة الميالديــة  2014كنســبة مــن الناتــج المحلــي

التجاريــة والماليــة .ولمــا كان ازدهــار اقتصادهــا يتوقــف كمــا هــو واضــح علــى إنتاج

االجمالــي (حيــث تجــرى التقديــرات والتوقعــات الماليــة فــي هــذا

وتصديــر النفــط والغــاز ،فــإن أي توقــف فــي نقــل الغــاز الطبيعــي المســال نتيجــة

التقريــر علــى أســاس الســنة الميالديــة ،بينمــا تقــدم بيانــات وزارة

توتــرات سياســية إقليميــة قــد يخلــف انعكاســات شــديدة علــى االقتصــاد بأكملــه.

الماليــة علــى أســاس الســنة الماليــة  -مــن أبريــل إلــى نهايــة مــارس

بيــد أن االحتياطيــات الماليــة الضخمــة تؤمــن لقطــر بعــض الحمايــة لالقتصــاد

فــي الســنة التاليــة) إلــى نحــو  ، %9.3ثــم ينخفــض إلــى  %5.5عــام

قــادرا علــى تحمــل هــذه األحــداث ،إال أن التوقــف لفتــرة طويلــة قــد
وتجعلــه
ً

متراجعــا عــن قيمتــه عــام  2013والبالغــة  .%12.9ويعــود
،2015
ً

يضعــف الميــزة التنافســية القويــة لقطــر فــي أســواق الغــاز العالميــة.

الســبب الرئيــس لهــذا االنخفــاض إلــى تراكــب عامليــن همــا :نمــو

وهنالــك خطــر آخــر يتعلــق بالقطــاع الهيدروكربونــي ويتمثــل فــي انخفــاض أســعار

اإلنفــاق (الرأســمالي والجــاري) مــع تســارع تنفيذ مشــروعات االســتثمار

ـادا لفتــرة مــن الزمــن ،خاصــة وان معظــم عائــدات صــادرات الغاز
ً
النفــط
انخفاضــا حـ ً

العــام ،واالنخفــاض المتوقــع فــي إيــرادات الهيدروكربــون (مــا يعكــس

الطبيعــي المســال يحســب بالقيــاس إلــى أســعار النفــط .كمــا إن الضــرر الناجــم

انخفــاض إنتــاج حقــول النفــط الناضجــة وانخفــاض أســعار المــواد

عــن انخفــاض كبيــر فــي أســعار النفــط علــى موقــف الموازنــة العامــة ســتزداد
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الجزء األول
حدتــه علــى األرجــح فــي ظــل ازديــاد التزامــات اإلنفــاق وتراجــع إنتــاج النفــط ،ومــن
شــأن تراكــب هذيــن العامليــن تضييــق هامــش المرونــة فــي الموازنــة بســرعة.

يزيــد معــدل نمــو الناتــج اإلجمالــي الحقيقــي لدولــة قطــر وفــق

وثمــة خطــر أخيــر يتأتــى عــن حجــم وتعقيــد محفظــة مشــاريع البنيــة التحتيــة

التوقعــات التوافقيــة (المتوســط) المعدلــة فــي عــام ( 2014ويبلــغ

المخطــط لهــا فــي دولــة قطــر ،إذ أن زيــادة االنفــاق بدرجــة كبيــرة

 )%5.9بمقــدار  0.2نقطــة مئويــة عــن أرقــام ديســمبر  .2013فــي

خــال فتــرة قصيــرة مــن الزمــن قــد يحــدث ضغوطــا هائلــة علــى الطاقــة اإلداريــة

حيــن تقــدر التوقعــات التوافقيــة نمــو الناتــج الحقيقــي بمعــدل %6.2

الحكوميــة ،األمــر الــذي يولــد اختناقــات لوجســتية وغيــر لوجســتية ،ويحــدث

فــي عــام .2015

اختناقــات فــي االقتصــاد ويرفــع تكاليــف المشــاريع .و مــن شــأن زيــادة اإلنفــاق

إن نطــاق التوقعــات الخاصــة بالناتــج الحقيقــي لعامــي 2014

الرأســمالي ان تزيــد أســعار النفــط الالزمــة لتغطيــة العجــز فــي الموازنــة الغيــر

و 2015أضيــق مــن نطــاق توقعــات ديســمبر ،حيــث الفــرق بيــن أعلــى

الهيدروكربونيــة (اإلطــار .)3-1

التقديــرات وأدناهــا أقــل مــن الســابق .و يعــد ذلــك اســتمرار التجــاه
لوحــظ فــي تشــتت التقديــرات التوافقيــة منــذ نشــرها ألول مــرة فــي

التوقعات التوافقية

ـوائيا فحســب ،إال أنــه قــد
عــام  .2011وقــد يكــون هــذا التقــارب عشـ ً

ملخصــا للتوقعــات االقتصاديــة المنشــورة لعامــي
يقــدم الجــدول 2-1
ً

أيضــا إلــى توفــر إحصائيــات ومعلومــات اقتصاديــة أفضــل عــن
يعــود ً

 2014و( 2015يناقــش االطــار  1.5بنهايــة هــذا الجــزء التوقعــات

أيضــا أن بعــض الشــكوك
اقتصــاد دولــة قطــر .كمــا انــه مــن المرجــح ً

التوافقيــة للنفــط و الغــاز) ،حيــث يتــم الوصــول إلــى نظــرة توافقيــة

التــي نشــأت حيــال آفــاق النمــو بمجــرد ثبــات انتــاج النفــط والغــاز قــد

(أو تمثيليــة) آلفــاق االقتصــاد القطــري مــن حســاب متوسط/وســيط

تبــددت.

المجمعــة .ويبيــن الجــدول أحــدث التوقعــات لنمــو
جميــع التوقعــات
ّ

إن نطــاق التوقعــات الخاصــة بالناتــج االســمي أوســع مــن الناتــج

الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والحقيقــي وتضخــم أســعار

الحقيقــي ،حيــث يبلــغ معامــل التبايــن  %45.7لعــام  .2014ويبــدو

اســتخداما فــي حالــة قطــر.
المســتهلك ،وهــي المؤشــرات األكثــر
ً

أن التبايــن بشــأن األســعار أكبــر منــه بشــأن الكميــات .ففــي الربــع

وتعكــس التعديــات علــى التوقعــات المنشــورة فــي إصدار ديســمبر

األول مــن عــام  ،2014ارتفعــت أســعار النفــط علــى نحــو مفاجــئ،

 2013مــن تقريــر «اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطر» تغيرات المشــهد

ودعمــت نقــص اإلمــداد وعــاوات المخاطــر المرتفعــة فــي خضــم

االقتصــادي علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي ،مــع األخــذ باالعتبار

األزمــة الروســية-األوكرانية ارتفــاع األســعار .وتراوحــت أســعار خــام

المعلومــات الجديــدة عــن عــام  .2013وهنــاك بعــض مصــادر لــم

برنــت البريطانــي حــول ســعر  110دوالرات للبرميــل ،بينمــا بقــي خــام

تراجــع توقعاتهــا ،وهــي مبينــة فــي الجــدول باللــون األحمــر.

غــرب تكســاس فــوق  100دوالر حتــى أبريــل .2014

اإلطار  :3-1اإلنفاق الرأسمالي وسعر التعادل للنفط
ســعر التعــادل للنفــط هــو ســعر النفــط الــذي يولــد عائــدات مــن النفــط والغــاز
تســاوي اجمالــي اإلنفــاق المقــرر فــي الموازنــة ،أو الســعر الــذي يغطــي العجــز فــي

الشكل في اإلطار :سعر التعادل للنفط وسعر السوق
في ظل سيناريوهات مختلفة ( دوالر/البرميل)

الموازنــة غيــر الهيدروكربونيــة .ويبيــن الشــكل أدنــاه فــي اإلطــار االرتفــاع المتوقــع
فــي ســعر التعــادل بيــن عامــي  2013و 2015وفقــا لتوقعــات األســاس المذكــورة
حاليــا.
أعــاه ،وحساســية هــذا الســعر لزيــادة اإلنفــاق الرأســمالي عمــا هــو متوقــع
ً
ارتباطــا كامـ ًـا بيــن ســعر النفــط
وتفتــرض حســابات ســعر التعــادل المقــدر أن هنــاك
ً
وســعر الغــاز.
و بغــرض التوضيــح ،يظهــر الشــكل ســيناريو يرتفــع فيــه اإلنفــاق االســتثماري
بنســبة  %25عــن القيمــة األســاس .فكلمــا ازداد اإلنفــاق ارتفــع ســعر التعــادل .ومــن

ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ  %25ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ %25 +

115
105
95
85
75

شــأن ارتفــاع ســعر التعــادل جعــل الموازنــة أكثــر تأثـ ًـرا بهبــوط غيــر متوقــع فــي أســعار

65

النفــط الفعليــة .فمثـ ًـا :انخفــاض أســعار النفــط فــي عــام  2015بمعــدل  %25فــي

55

اطــار هــذا الســيناريو عــن توقعــات األســاس ســيدفع اســعار النفــط اســفل ســعر

45

التعــادل الجديــد  ،مــا يــؤدي إلــى حــدوث عجــز فــي الموازنــة االجماليــة .وال تأخــذ هــذه

35

79.3
67.7

63.4
52.9
42.3

2015

2014

2013

الحســابات فــي االعتبــار احتمــال تضــرر مصــادر أخــرى إليــرادات الحكومــة بشــكل غيــر
مباشــر (كالضرائــب أو أربــاح االســتثمار المحولــة مــن الشــركات المملوكــة للدولــة)
بفعــل انخفــاض أســعار النفــط.

المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني
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الجدول  :2-1تجميع التوقعات االقتصادية المختلفة لدولة قطر* للعامين  2014و ،2015بتاريخ  1يونيو )%( 2014
الجهة صاحبة التوقع

النمو الحقيقي

النمو االسمي

معدل التضخم

2014

2015

2014

2015

2014

2015

بنك اوف أميركا ميريل لينش (نوفمبر )2013

4.9

6.5

5.5

..

2.5

..

بيزنيس مونيتور إنترناشيونال (مارس )2014

5.4

5.0

2.1

2.8

..

..

سيتي غروب (مارس )2014

5.9

6.1

6.9

7.1

2.5

4.0

وحدة المعلومات االقتصادية (أبريل )2013

6.2

6.4

5.6

5.6

3.8

4.2

المجموعة المالية هيرميس (سبتمبر )2013

7.8

..

12.9

..

4.2

..

بنك دبي الوطني (يناير )2014

5.2

6.1

3.7

7.6

4.0

4.5

وكالة فيتش للتقييم االئتماني (أبريل )2014

5.8

6.9

6.4

5.8

4.2

4.5

بنك ( HSBCأبريل )2014

6.2

6.0

1.4

7.6

5.6

6.4

غلوبال إنسايت (مايو )2014

5.9

6.1

7.5

7.6

3.4

4.0

معهد التمويل الدولي (مايو )2014

6.3

6.8

4.3

6.2

3.6

3.5

صندوق النقد الدولي (أبريل )2014

5.9

7.1

5.5

5.3

3.5

3.5

جي بي مورغان سيكيوريتيز ليميتد (مايو )2014

4.4

4.2

…

…

3.8

4.4

بنك الكويت الوطني (يناير )2014

5.8

6.6

3.9

6.3

4.0

4.5

إكسفورد إيكونوميكس (إبريل )2014

6.5

6.5

7.1

6.3

3.5

4.5

بنك قطر الوطني (إبريل )2014

6.8

7.5

5.6

8.2

3.4

3.5

روبيني غلوبال إيكونوميكس (مايو )2014

5.4

6.0

…

..

3.5

3.2

سامبا (مايو )2014

6.7

6.5

6.0

4.0

3.4

4.0

ستاندرد آند بورز (أبريل )2014

5.0

5.0

5.9

..

4.0

4.0

ستاندرد تشارترد (مارس )2014

5.5

5.8

…

..

3.5

4.2

متوسط التوقعات التوافقية

5.9

6.2

5.6

6.2

3.7

4.2

قيمة الوسيط

5.9

6.3

5.6

6.3

3.6

4.1

القيمة العليا

7.8

7.5

12.9

8.2

5.6

6.4

القيمة الدنيا

4.4

4.2

1.4

2.8

2.5

3.2

االنحراف المعياري

0.8

0.8

2.6

1.5

0.7

0.7

معامل التباين ()%

13.3

13.0

45.7

24.9

18.3

17.3

بنود أخرى:
توقعات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

6.3

7.8

6.8

6.6

* إذا رغبت بإدراج توقعات مؤسستك في النسخة القادمة من هذا الجدول ،يرجى االتصال على العنوان التاليsmaalouf@gsdp.gov.qa :
 :...تشير الى عدم وجود توقعات في السنة المشار اليها
مالحظة :أزيلت من هذا الجدول توقعات البنك الدولي وجهات أخرى اخذت توقعاتها من تقرير «آفاق االقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي ،ومصادر ثانوية أخرى.
المصدر :بيانات مجمعة من تقارير ومواد إخبارية مختلفة.
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3.0

3.4

الجزء األول

ويتوقــع أن تهــدأ فــورة أســعار النفــط وتبقــى مســتقرة إلــى حــد
كبيــر فــي المــدى المتوســط مــع قــدوم أشــهر صيــف أكثــر دفئــا (فــي
نصــف الكــرة الشــمالي) وتراجــع الطلــب علــى النفــط فــي األســواق
الناشــئة .ويضيــق هــذا النطــاق فــي عــام  ،2015األمــر الــذي يفســره
التوافــق علــى ترجيــح انخفــاض أســعار النفــط فــي ذلــك العــام.
وتتوقــع وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء لعــام  2014أن ينمــو
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بمعــدل  ،%6.3أي بارتفــاع قــدره
 0.4نقطــة مئويــة عــن القيمــة التوافقيــة .كمــا تتوقــع الــوزارة نمــو
الناتــج االســمي بمعــدل أعلــى مــن التوافقــي .أمــا فــي عــام ،2015
فتتوقــع الــوزارة نمــو الناتجيــن الحقيقــي واالســمي بمعــدل أعلــى
مــن القيــم التوافقيــة (انظــر قســم االفــاق االقتصاديــة اعلــى) .ومــن
المتوقــع أن يأتــي الدعــم لهــذا النمــو مــن اتجــاه إنتــاج الهيدروكربــون

اآلفاق االقتصادية لعام 2015 - 2014

الشكل  4-1توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي العالمي ()%
ﺃﺑﺮﻳﻞ 2014

4.0

3.9

3.9

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2013

ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014

4.0
3.6

3.7

3.6

3.5

3.0

2.5

2.0

2015

2014

المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العالمي» أبريل .2014
 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،تاريخ التصفح  13أبريل .2014

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

نحــو الصعــود ،فضــا عــن اســتمرار ارتفــاع مســتويات النشــاط
االقتصــادي خــارج النفــط والغــاز ٠وفــي هــذا االطــار تشــير توقعــات

لكــن فيمــا يخــص عــام  ،2014فــإن تقديــرات إبريــل تشــكل تراجعـ ًـا

تغييــرا مؤقتً ــا فــي اتجــاه إنتــاج النفــط والغــاز نحــو
الــوزارة إلــى أن
ً

ً
طفيفــا عــن توقعــات الصنــدوق المنشــورة فــي ينايــر .2014

الصعــود عــام  2015ســيضيف الــى معــدل النمــو االجمالــي نحــو 1.2

ويعــزى هــذا التعديــل إلــى الظــروف الماليــة االكثــر تقييــدا فــي

نقطــة مئويــة .وهــذا األمــر ،باإلضافــة إلــى تواصــل النمــو القــوي

اقتصــادات األســواق الناشــئةً ،
ردا علــى التقلبــات والمخــاوف

لالقتصــاد خــارج النفــط والغــاز بفعــل ازديــاد اإلنفــاق االســتثماري

بشــأن تدفقــات رؤوس االمــوال االجنبيــة بعــد تخفيــض بنــك

والنمــو الســكاني ،يعــد االســاس لتقديــرات الــوزارة.

االحتياطــي الفدرالــي االمريكــي التدريجــي لبرنامــج شــراء

تشــير التقديــرات التوافقيــة (المتوســط) إلــى أن معــدل تضخــم

الســندات .أمــا بالنســبة لعــام  ،2015فــا يــزال صنــدوق النقــد

أســعار المســتهلك لعــام  2014هــو  ،%3.7أي بانخفــاض قــدره

الدولــي يــرى أن النمــو العالمــي سيتســارع فــي عــام  ،2015علــى

 0.2نقطــة مئويــة عــن توقعــات ديســمبر .وســبب هــذا االنخفــاض

خلفيــة رفــع تقديــرات نمــو االقتصــادات المتقدمــة  ،األمــر الــذي

هــو ان التوقعــات الســابقة لعــام  2013قــد تخطــت معــدل التضخــم

يشــجع علــى نمــو أقــوى فــي االقتصــادات الناشــئة.

الفعلــي لهــذا العــام .ويتوقــع ازديــاد التضخــم فــي عــام  2015إلــى

وتخــرج منطقــة اليــورو مــن حالــة االنكمــاش ،ضمــن حــدود

حاليــا أن يبلــغ
 .%4.2لكــن وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء تتوقــع ً

المتوســط العالمــي ،ويتوقــع أن تنمــو بمعــدل يزيــد علــى %1

التضخــم  %3فــي المتوســط فــي عــام  ،2014و %3.4فــي عــام

فــي عامــي التوقــع كليهمــا .ومــن المتوقــع أن يســجل بلــد واحــد

 ،2015أي أدنــى مــن األرقــام التوافقيــة ،مســتندة فــي ذلــك إلــى

 هــو قبــرص  -مزيـ ًـدا مــن االنكمــاش ،مقارنـ ًـة بتســعة بلــدان فــي

حــد بعيــد علــى اســتقرار تضخــم اإليجــارات فــي األشــهر األولــى

عــام  .2013وعلــى الرغــم مــن توقعــات النمــو اإليجابيــة ،فــإن

مــن العــام ،واعتــدال األســعار العالميــة للســلع غيــر الطاقــة ،وبخاصــة

ً
تهديــدا لنموهــا
معــدل التضخــم المنخفــض فــي أوروبــا يشــكل

المــواد الغذائيــة.

االقتصادي(انظــر اإلطــار  4-1أدنــاه).
ومــن المتوقــع أن يســجل نمــو أعلــى فــي الواليــات المتحــدة،

آفاق االقتصاد العالمي

و التــي يســتمر اقتصادهــا فــي التعافــي مــع نمــو الطلــب

أبــرز تقريــر «آفــاق االقتصــاد العالمــي» الصــادر عــن صنــدوق النقــد

االســتهالكي .وال يعتقــد أن يجــري بنــك االحتياطــي الفدرالــي أي

الدولــي فــي أبريــل  2014تحســن التعافــي االقتصــادي فــي

تغييــرات كبيــرة فــي سياســته فــي فتــرة التوقــع .ومــن المتوقــع

االقتصــادات المتقدمــة ،بقيــادة الواليــات المتحــدة و أوروبــا  ،إلــى

أن يكتمــل التخفيــض التدريجــي لبرنامــج التيســير الكمــي فــي

جانــب تواصــل النمــو القــوي فــي األســواق الناشــئة .و ينعكــس

نهايــة  ،2014ويحافــظ االحتياطــي الفدرالــي علــى عــدم رفــع

هــذا التفــاؤل الحــذر فــي التوقعــات لعامــي  2014و ،2015إذ

أســعار الفائــدة مــا دام معــدل التضخــم منخفضـ ًـا ومعــدل البطالــة

يتوقــع التقريــر أن يرتفــع النمــو العالمــي مــن  %3.0عــام 2013

أعلــى مــن ( %6.5ومــن غيــر المرجــح أن ينخفــض عــن هــذا المعــدل

إلــى  %3.6عــام  2014و %3.9عــام ( 2015الشــكل .)4-1

قبــل أواخــر .)2015
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اإلطار  :4-1التوقعات الخاصة بالتضخم لعام  2014و2015
كانــت توقعــات التضخــم اإلقليمــي فــي عــدد أبريــل مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد

ويســتمر معــدل التضخــم المنخفــض فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومــن

العالمــي» أدنــى مــن التوقعــات الســابقة فــي أكتوبــر بســبب تشــديد الشــروط

المتوقــع أن يحافــظ بنــك االحتياطــي الفدرالــي علــى معــدالت فائــدة قريبــة مــن

الماليــة بعــد التقلــب المالــي الــذي حــدث مطلــع هــذا العــام .ولمــا بــدأت االقتصــادات

الصفــر حتــى عــام  .2015ومــن المتوقــع أن تتأرجــح معــدالت التضخــم حــول %1.5

المتقدمــة باالنتعــاش ،ســادت األســواق علــى مــا يبــدو مخــاوف متجــددة بشــأن

فــي عامــي التوقــع كليهمــا.

االساســيات االقتصاديــة فــي األســواق الناشــئة .وفــي األشــهر األولــى مــن عــام

ومــن المتوقــع أيضـ ًـا لــدول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا الناميــة ،وعلــى

 ،2014حفــزت المخــاوف بشــأن التضخــم وعجــوزات الحســابات الجاريــة حركــة خــروج

الرغــم مــن التوقعــات المرتفعــة للتضخــم ،أن تشــهد تباطـ ً
ـؤا طفيفـ ًـا فــي معــدالت

كبيــرة لــرؤوس االمــوال االجنبيــة مــن بلــدان كالبرازيــل والهنــد.

التضخــم .ويأتــي ذلــك نتيجــة التشــديد فــي األســواق الماليــة العالميــة ،وأســعار

عــاوة علــى ذلــك ،قــادت المخــاوف بشــأن خــروج رؤوس االمــوال االجنبيــة مــن

الســلع العالميــة المعتدلــة وتراجــع ضغــوط األســعار نتيجــة اتجاهــات النمــو المتراجعــة

األســواق الناشــئة ،بعــد تباطؤهــا عــن النمــو المتوقــع وانخفــاض قيمــة عمالتهــا

فــي الفتــرة األخيــرة فــي هــذه المناطــق.

فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2013بعــض هــذه االقتصــادات لتشــديد سياســاتها
االقتصاديــة الكليــة فــي محاولــة منهــا الســتعادة كســب ثقــة المســتثمرين الدوليين.

الشكل في اإلطار :توقعات التضخم السنوية ()%

ومــن المتوقــع أن يــؤدي االرتفــاع األخيــر فــي ضريبــة االســتهالك فــي اليابــان إلــى

10

تقريبــا فــي عــام  .2014وفــي عــام ،2015
زيــادة التضخــم مؤقتـ ًـا ليصــل إلــى %2.8
ً

8

8.3

8.4

يتوقــع أن يعــود التضخــم إلــى معدلــه المعتــاد بعــد زوال اثــر هــذه الزيــادة.
وانخفضــت توقعــات التضخــم فــي منطقــة اليــورو عــن توقعــات ينايــر  2014و

6

تقاريــر «آفــاق االقتصــاد العالمــي» الســابقة .وجــاء هــذا االنخفــاض بعــد أن ســجل

4

4.3

4.5
2.8

التضخــم فــي عــام  2013نتائــج أقــل مــن التوقعــات الســابقة .وال يــزال التضخــم

1.7

2

1.6

أدنــى مــن المعــدل المســتهدف للبنــك المركــزي األوروبــي والبالــغ  ،%2األمــر الــذي
0

اقتضــى مزيـ ً
ـدا مــن التيســير النقــدي والسياســات غيــر التقليديــة .وتتجــدد المخــاوف

بعــد أي تدابيــر علــى الرغــم مــن
واليونــان .ولــم يتخــذ البنــك المركــزي األوروبــي
ُ
ً
مؤخــرا إلــى إمكانيــة اعتمــاد التيســير الكمــي.
إشــارته

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

بشــأن انكمــاش االســعار فــي دول تســجل معــدالت بطالــة مرتفعــة كإســبانيا

1.4

1.2

0.9

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ

المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العالمي» أبريل .2014
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،
تاريخ التصفح  13أبريل .2014

ً
قويــا فــي دول آســيا الناميــة عامــي 2014
ويرشــح أن يبقــى النمــو

الشكل  : 5-1توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي

و ،2015علــى الرغــم مــن المخــاوف بشــأن التأثيــرات الســلبية النتهــاء

الحقيقي اإلقليمي ()%

برنامــج شــراء الســندات األمريكيــة مــن جانــب بنــك االحتياطــي

8

الفيدرالــي وظــروف الســوق الماليــة المتشــددة .و مــن المنتظــر
ان تنمــو منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بوتيــرة أســرع،
فأســعار النفــط ال تــزال مرتفعــة ،مــا يحقــق الفائــدة للــدول المصــدرة
ً
نســبيا ،مــع البــدء فــي
للنفــط ،والظــروف الجيوسياســية مســتقرة
تبــدد التبعــات االقتصاديــة الســلبية للربيــع العربــي .ومــن المســتبعد
أن تســجل اليابــان نمـ ً
ـوا أعلــى مــن  %1.4فــي عــام  2014علــى الرغــم
مــن السياســات الجريئــة الداعمــة للنمــو التــي انتهجتهــا ،وقــد يتباطــأ
النمــو فيهــا أكثــر فــي عــام ( 2015الشــكل .)5-1
وال تــزال المخاطــر الســلبية علــى التوقعــات قائمــة مــن الناحيتيــن
الجيوسياســية (بمــا فــي ذلــك التصاعــد المحتمــل لحــدة النــزاع
الروســي األوكرانــي والتوتــرات المرتفعــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة)
واالقتصاديــة (تبعــات شــروط االئتمــان االكثــر تشــددا علــى األســواق
الناميــة والناشــئة).
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ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ

المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العالمي» أبريل .2014
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،
تاريخ التصفح  13أبريل .2014
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الجزء األول

توقعات أسواق الطاقة والسلع

اآلفاق االقتصادية لعام 2015 - 2014

الشكل  : 7-1العرض والطلب على النفط الخام والوقود
ً
عالميا (مليون برميل يوميا)
السائل

أسعار النفط

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

حافــظ اتجــاه إنتــاج النفــط العالمــي علــى مواكبتــه الرتفــاع الطلــب فــي

94.5

الســنوات األخيــرة .وقــد يتحســن الطلــب علــى النفــط فــي النصــف
الثانــي مــن عــام  ،2014مــع ارتفــاع وتيــرة االنتعــاش فــي االقتصــاد

91.5
90.5

العالمــي ،و لكــن هنالــك نظــرة إيجابيــة بشــان مســتوى العــرض تدعــم

89.5

التوقعــات المعتدلــة بشــأن األســعار .غيــر ان المخــاوف بشــأن اإلمــداد

88.5

لــم تتبــدد كليـ ًـا ،حيــث ســاهم ازديــاد حــدة التوتــرات فــي ليبيــا فــي مايــو

87.5
86.5
85.5

وفــي شــهري أبريل-مايــو ،بلغــت أســعار النفــط ذروتهــا لتصــل إلــى
 103دوالرات لخــام غــرب تكســاس وأكثــر مــن  109دوالرات لخــام برنــت
البريطانــي ،بيــد أن هــذه الــذروة ظلــت إلــى حــد مــا أدنــى مــن األســعار

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

93.5
92.5

 2014علــى ســبيل المثــال فــي رفــع األســعار.

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

ﺍﻭﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻭﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻭﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻭﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ

12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15
المصدر :إدارة معلومات الطاقة األميركية .قاعدة بيانات نشرة آفاق الطاقة قصيرة المدى
( ،)http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfmتاريخ التصفح  26مايو 2014
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المرتفعــة فــي عــام ( 2013الشــكل  .)6-1وضــاق الفــارق بيــن الخــام
األميركــي وخــام برنــت فــي األشــهر األولــى مــن عــام  ،2014بعــد أن

أسعار الغاز

بلــغ فــي المتوســط  10دوالرات فــي عــام .2013

عــدل تقريــر “آفــاق االقتصــاد العالمــي” فــي أبريــل  2014توقعاتــه لمتوســط
أســعار الغــاز الطبيعــي (المتوســط المرجــح لألســعار فــي األســواق اليابانيــة

الشكل  : 6-1متوسط سعر النفط الخام األسبوعي
للتسليم الفوري ،دوالر للبرميل
) (US WTIﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ

120

أكتوبــر  .2013وجــاء هــذا التعديــل بعــد الطلــب اإلضافــي الناشــئ عــن الشــتاء
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
– ﺧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺖ

األميركــي القــارس علــى غيــر المعتــاد والــذي اســتدعى سـ ً
ـحبا هائـ ًـا مــن مخزونات
الغــاز العاملــة فــي الربــع األول مــن عــام ( 2014وفقـ ًـا لوكالــة الطاقــة الدوليــة،

115
110

واألميركيــة واألوروبيــة) ،بنســبة  %1.6لعــام  2014زيــادة عــن توقعاتهــا فــي

109.53

وصلــت مخزونــات الغــاز الطبيعــي األميركيــة فــي شــهر أبريــل إلــى  0.98تريليــون
قــدم مكعــب ،أي أقــل بنســبة  %45عــن شــهر أبريــل مــن عــام  )2013األمــر

105

101.92

100

الــذي تســبب بارتفــاع ســعر الغــاز األميركــي ليصــل إلــى  8.15دوالر/مليــون

95

وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي شــهر فبرايــر .بيــد أن الحركــة الصاعــدة ألســعار الغــاز

90

فــي الســوق األميركيــة تبقــى موســمية ،وبذلــك يتوقــع أن تشــهد مزيـ ً
ـدا مــن

85
80
الطاقة
بيانات 4نشرة
قاعدة
األميركية.
الطاقة
المصدر 4:ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻮﻟﻴﻮآفاق 4ﻣﺎﻳﻮ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4
ﻳﻨﺎﻳﺮ 4
معلومات 4
إدارة  4ﻣﺎﺭﺱ
(،)http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_w.htm
مايو 132014
التصفح 13 26
13تاريخ 13
13
13
14
14
14

قصيرة
المدىﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﺎﺭﺱ 4
4
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الشكل  : 8-1متوسط سعر النفط الخام( 1دوالر/برميل)
ﺍﻟﻨﻤﻮ )(%
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

120

وتنبــأت وكالــة الطاقــة الدوليــة فــي عــدد مايــو مــن نشــرة “آفــاق

100

ـداال
أن عــام  2015سيشــهد اتجاهـ ًـا أكثــر اعتـ ً
الطاقــة قصيــرة المــدى” ّ
فــي أســعار النفــط ،ألن إمــدادات النفــط مــن مصــادر ضمــن منظمــة

40

أوبــك وخارجهــا ســتظل أكبــر مــن نمــو الطلــب العالمــي (الشــكل .)7-1

20

الدولــي فــي أبريــل  2014وصــول متوســط ســعر النفــط الخــام إلــى
دوالرا عــام 2015
دوالرا عــام  2014ثــم هبوطــه إلــى 97.9
104.2
ً
ً
(الشــكل .)8-1

97.9

104.2

104.1
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104.0

0

97.0
79.0

80
60

ويتوقــع تقريــر “آفــاق االقتصــاد العالمــي” الصــادر عــن صنــدوق النقد

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ

61.8
31.6
0.1
-6.0

-0.9

36.4
27.9

1.0

-20
-40
-36.3
 1هــو المتوســط البســيط لثالثــة أســعار للتســليم الفــوري :خــام برنــت محــدد التســليم ،وخــام غــرب
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
تكســاس ،وخــام فاتــح دبــي.
المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العالمي» أبريل .2014
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،
تاريخ التصفح  13أبريل .2014
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11

اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2015 - 2014

التصحيــح األمــر الــذي ســيعزز التوقعــات باســتقرار االســعار نوعـ ًـا مــا بالترافــق مــع

ـيما كبيـ ً
ال تــزال أســواق الغــاز مقســمة إقليميـ ًـا تقسـ ً
ـرا ،فلــم تنشــأ بعـ ُـد

اســتقرار األســعار فــي الســوقين اليابانيــة واألوروبيــة (الشــكل .)9-1

ً
عالميــا لتــداول الغــاز الطبيعــي .وتُ عــد أســعار الغــاز
منصــة متكاملــة
فــي أســواق الواليــات المتحــدة األدنــى عالميـ ًـا ألن معظــم الغــاز فيهــا

الشكل  : 9-1مؤشر أسعار الغاز الطبيعي)100 = 2005( 1
ﺍﻟﻨﻤﻮ )(%

200
160

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

164

165

165

171

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

حيــث يبــاع الغــاز بموجــب عقــود طويلــة األجــل مرتبطــة بالنفــط .أمــا

174

تجــارة الغــاز فــي أوروبــا فتتــم وفــق مجموعــة مختلفــة مــن الترتيبــات،

154
113

120

و تتــراوح أســعاره بيــن أســعار الواليــات المتحــدة وأســعار اليابــان

110

(الشــكل .)11-1
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48.6

36.2

40
0

يبــاع للتســليم الفــوري ،بينمــا الســوق اليابانيــة هــي األعلــى سـ ً
ـعرا،

11.0

0.1
-0.7

الشكل  : 11-1أسعار الغاز الطبيعي ،دوالر/مليون وحدة

3.4

-3.8

-40

حرارية بريطانية

-36.9

2015
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2013

2012

2011

2010

2009

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ

2008

مالحظة 1 :يشمل مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي في األسواق اليابانية واألوروبية واألميركية.
المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العالمي» أبريل .2014
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،
تاريخ التصفح  13أبريل .2014
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20

ﻫﻨﺮﻱ ﻫﺎﺏ
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12
10
8

ال يــزال الغــاز الطبيعــي يبــاع بأســعار أدنــى مــن مكافــئ الطاقــة للنفــط،
ً
عمليــا (الشــكل  .)10-1وقــد بــدأ ســعر
أي بســعر أقــل مــن ســعر النفــط
الخصــم بالتضــاؤل فــي الربــع األول مــن عــام  ،2014وهبطــت نســبة ســعر
النفــط إلــى ســعر الغــاز الطبيعــي إلــى  ،18.2وهــي أدنــى نســبة منــذ ينايــر
 .2011وتبلــغ نســبة ســعر مكافــئ الطاقــة قرابــة  .6لكــن هــذا االتجــاه لــم
يــدم طويـ ًـا وانعكــس فــي شــهر ابريــل ،مــع اتســاع الفــارق  ،حيــث عــاودت

6
4
2
0
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المصدر :قاعدة بيانات أسواق السلع ،البنك الدولي:
(http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,cont
entMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSite
) PK:476883,00.htmlتاريــخ التصفــح  26مايــو .2014
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أســعار خــام برنــت ارتفاعهــا علــى خلفيــة المخــاوف بشــأن اإلمــدادات الليبيــة
ونظـ ً
ـرا الرتفــاع أســعار الواليــات المتحــدة و اســتقرار أســعار اليابــان ،بــدأت

إثــر تجــدد القالقــل فــي العاصمــة طرابلــس.

الفجــوة بيــن الســعرين بالتضــاؤل فــي األشــهر القليلــة المنصرمــة ،لتصــل

الشكل  : 10-1نسب أسعار التسليم الفوري :النفط
الخام إلى الغاز
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ

60
50

ﺧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ،
ﻫﻨﺮﻱ ﻫﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺑﻴﻦ  5.8ﻭ 6.9ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻮﻕ )ﺃﻭ ﺗﺤﺖ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻳﺒﺎﻉ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﻔﺾ )ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻔﻊ(

40
30
20
10
0

ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14

المصدر :قاعدة بيانات أسواق السلع ،البنك الدولي:
(http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,cont
entMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSite
) PK:476883,00.htmlوإدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة ،قاعــدة بيانــات نشــرة «آفــاق الطاقــة
قصيــرة المــدى» ،)http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm( ،تاريــخ التصفــح 26
مايــو 2014
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إلــى  10دوالرات فــي أبريــل .2014

الجزء األول
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أسواق السلع غير الطاقة
مــن المتوقــع أن تواصــل أســعار الســلع العالميــة غيــر الطاقــة اتجاههــا
الهابــط الــذي ســجلته بعــد أكتوبــر  .2013كمــا يتوقــع أن تعمــل زيــادة
إمــدادات المــواد الغذائيــة (نتيجــة الظــروف الجويــة المواتيــة) وارتفــاع
إنتــاج المعــادن (بعــد ارتفــاع أســعارها مؤخـ ً
ـرا) علــى ترويــض األســعار.
ووفقـ ًـا لتقريــر “آفــاق االقتصــاد العالمــي” الصــادر فــي أبريــل ،2014
يســجل مؤشــر أســعار الســلع غيــر الطاقــة تراجعـ ًـا بنســبة  %3.5فــي
عــام  2014قياسـ ًـا بعــام  ،2013كمــا يتوقــع أن يشــهد المؤشــر تراجعـ ًـا
آخــر بنحــو  %3.9فــي عــام ( 2015الشــكل .)12-1
ومــن المتوقــع أن تنخفــض أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة %3.6
ً
نظــرا لتوقعــات اإلمــداد
فــي عــام  2014و %5.2فــي عــام ،2015
العالمــي المواتيــة بالنســبة لمعظــم المحاصيــل الرئيســية .كمــا يتوقــع
أن تتراجــع أســعار المــواد الصناعيــة واألوليــة بنســبة  %3.3فــي عــام
 2014و %2.6فــي عــام  .2015ويتوقــع أن تشــهد األســواق إمــدادات
أكبــر مــن المعــادن –مدفوعــة جزئيـ ًـا باســتثمارات ســابقة حينمــا كانــت
األســعار أعلــى -فــي الوقــت الــذي يعتــدل فيــه نمــو الطلــب .وســوف
ـا عــن عوامــل
يســتمر تباطــؤ االســتثمار العقــاري فــي الصيــن ،فضـ ً
أخــرى ،فــي تقييــد الطلــب و مــن ثــم انخفــاض أســعار المعــادن إلــى مــا
دون ذروة عــام .2011

الشكل  : 12-1مؤشر أسعار السلع غير الوقود ()100=2005
ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ*

200

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

160

168
158

154

140

198
182

180
160

ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

157

163

175
163

169

175
167

171

170

190

157
153

161

136

151

120
100

146

119

127

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

مالحظة :تشمل المستلزمات الصناعية مؤشرات المواد الخام الزراعية والمعادن
المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات نشرة «آفاق االقتصاد العالمي» ،أبريل .2014
(http://http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،
تاريخ التصفح  13أبريل .2014
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اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2015 - 2014

اإلطار  :5-1التوقعات التوافقية الخاصة بالنفط والغاز
إن التنبــؤ بأســعار النفــط والغــاز مســألة معقــدة ،إذ ثمــة عوامــل عــدة تتحكــم

الشكل في اإلطار  :متوسط أسعار النفط الخام الشهرية:
عقود التسليم الفورية وعقود التسليم اآلجل

باألســعار خــارج إطــار ظــروف العــرض والطلــب المباشــرة .فالصدمــات غيــر المتوقعــة

ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ،
)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ % ،ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(

وتأثيــرات أســواق األصــول (أســعار الفائــدة الحقيقيــة والمضاربــة بالطلــب) والمخاطــر

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ % ،ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

الجيوسياســية جميعهــا تتفاعــل فيمــا بينهــا بطــرق ال يمكــن التنبــؤ بهــا ،وتؤثــر كلهــا
علــى أســعار النفــط والغــاز.

ﺳﻌﺮ ﺧﺎﻡ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ
ﺳﻌﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺨﺎﻡ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺍﻟﺴﻌﺮ )ﺩﻭﻻﺭ/ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ(

130

16

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ

120

)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ % ،ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(%4 :

12

وتشــير المقارنــة بيــن أســعار النفــط التاريخيــة لعقــود التســليم بعــد شــهر واحــد مــع
أســعار التســليم الفــوري المتحققــة أن التوقعــات لطالمــا جانبــت الواقــع الفعلــي.
وقــد قــارب متوســط الخطــأ المطلــق كنســبة مئويــة مــن متوســط األســعار %4.0

110
8
100
4

90

فــي الفتــرة بيــن ينايــر  2012وأبريــل ( 2014الشــكل ضمــن اإلطــار) .ويالحــظ أن هــذه
األخطــاء أقــل مــن الســابق ،وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن أســواق الطاقــة قــد شــهدت
ً
ـتقرارا غيــر مألــوف فــي اآلونــة األخيــرة ،وال يخلــو األمــر مــن بعــض «مفاجــآت».
اسـ
بيــد أن التوقعــات طويلــة األجــل لســنة أو ســنتين قــد تحمــل فــي طياتهــا قـ ً
ـدرا أكبــر
مــن الخطــأ.

0

ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ

80

12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14

المصــدر :تســتند التقديــرات إلــى بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة ،قاعــدة بيانــات نشــرة
«آفــاق الطاقــة قصيــرة المــدى» ( ،)http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfmتاريــخ
التصفــح  22مايــو 2014

تجميع توقعات أسعار النفط والغاز لعامي  2014و 2015
الجهة صاحبة التوقع

النفط (دوالر/البرميل)

خام غرب تكساس

خام برنت البريطاني

2014

2015

2014

2015

أي بي إن أمرو (مايو )2014

95.0

90.0

100.0

95.0

4.5

بنك أميركا ميريل لينش (مارس )2014

94.0

91.0

106.0

103.0

4.4

باركليز (أبريل )2014

104.0

115.0

بي ان بي باريباس (مارس )2014

102.0

107.0

104.0

بيزنس مونيتور إنترناشوينال (يناير )2014

101.5

101.0

104.8

102.0

سيتي غروب (مايو )2014

94.0

89.0

109.0

105.0

107.2

109.5

101.8

97.5

100.0

كوميرز بانك (أبريل )2014

112.0

كريدي سويس (يناير )2014

91.8

87.5

دويتش بانك (أبريل )2014

88.8

85.0

ديلويت (يناير )2014

95.0

95.0

وحدة المعلومات االقتصادية (أبريل )2014

100.8

105.5

98.0

102.0

غين كابيتال (سبتمبر )2013

103.0

غولدمان ساكس (أبريل )2014

2014

2015
4.8
4.4

3.8
3.9

4.2

4.1

4.2

107.3
99.0

4.0

105.0

معهد التمويل الدولي (مايو )2014

112.0

جي بي مورغان شيس (أبريل )2014

104.0

مورغان ستانلي (أبريل )2014

100.3

100.0

أكسفورد إيكونوميكس (مايو )2014

96.8

90.4

سكوتيابانك (مايو )2014

99.0

92.0

سوسيتي جنرال (أبريل )2014

96.0

نوريدا (أبريل )2014
سامبا(يناير )2014

ستاندرد تشارترد (أبريل )2014

14

الغاز (دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)

يو بي إس (يناير )2014

89.0

4.6

103.0

98.0

107.3

106.3

104.4

103.0

102.0

95.0

108.0

106.0

108.0

110.0

108.0

110.0

4.8
5.2

4.2

4.7
4.8

105.0

إدارة معلومات الطاقة األميركية (مايو ) 2014

96.6

90.9

106.3

101.9

4.7

4.3

متوسط التوقعات التوافقية

97.8

91.7

105.2

103.1

4.4

4.4

القيمة الوسيطة

96.8

90.7

105.3

103.0

4.5

4.4

القيمة العليا

112.0

101.0

115.0

110.0

5.2

4.8

القيمة الدنيا

88.8

85.0

95.0

95.0

3.8

4.2
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االنحراف المعياري

5.6

5.1

4.1

4.9

0.5

0.2

معامل التباين ()%

5.8

5.5

3.9

4.8

10.5

5.6

النفط الخام

بنود أخرى

الغاز

(أ)

(دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية)

متوسط التوقعات التوافقية (برنت البريطاني وغرب تكساس)

2014
101.5

2015
97.4

2014

2015

صندوق النقد الدولي (إبريل )2014

104.2

97.9

4.6

4.2

البنك الدولي (يناير )2014

103.5

99.8

4.2

4.7

أوبك (ابريل )2013

107.5

(أ)= متوسط أسعار التسليم الفوري لخام غرب تكساس ،وبرنت وفاتح دبي
المصدر :بيانات مجمعة من تقارير ومواد إخبارية مختلفة

تبنــي وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء توقعاتهــا علــى متوســط توقعــات البنــك

ً
دوالرا فــي عــام  .2015أمــا نطــاق توقعــات
للتوقعــات فــي عــام  ،2014وبمقــدار 15

أيضــا مجموعــة كبيــرة
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ألســعار النفــط والغــاز .وهنــاك ً

ً
ً
ً
دوالرا فــي
دوالرا فــي عــام  2014و15
نوعــا مــا20 :
أســعار خــام برنــت فــكان أضيــق

مــن المؤسســات التــي تنشــر نظرتهــا للمســار المســتقبلي ألســعار النفــط والغــاز.

 .2015وتوقــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي أيضـ ًـا انخفاضـ ًـا فــي أســعار النفــط

ويبيــن الجــدول ضمــن اإلطــار مجموعــة مــن التوقعــات المنشــورة عــن أســعار النفــط والغــاز

فــي عــام .2015

لعامــي  2014و( .2015لــم يجــر تعديــل بعــض هــذه التوقعــات منــذ تحديــث تقريــر “اآلفاق

أمــا بالنســبة إلــى أســعار الغــاز ،فيبيــن الجــدول أســعار هنــري هــاب فــي الواليــات المتحــدة

االقتصاديــة لدولــة قطــر” فــي ديســمبر ،وهــي مبينــة فــي الجــدول باللــون األحمر).

فقــط ،حيــث تجــري مبيعــات الغــاز فيهــا فــي ســوق التســليم الفــوري النقــدي ،علــى خــاف

وبالنســبة للنفــط ،تــم تخفيــض التوقعــات الخاصــة بأســعار خــام غــرب تكســاس وخــام برنــت

معظــم أســواق أوروبــا وآســيا ،التــي تســتخدم العقــود اآلجلــة المرتبطــة بالنفــط ،األمــر

فــي عــام  2014عــن التوقعــات التوافقيــة لشــهر ديســمبر  .2013و فــي ســياق النمــط

الــذي يجعــل التوقــع فيهــا أكثــر صعوبــة .و تشــير التوقعــات التوافقيــة الــى أن أســعار هنــري

الــذي ســاد فــي الســنوات الســابقة ،جــاءت احــدث توقعــات البنــك الدولــي وصنــدوق

هــاب ســتبلغ  4.4دوالر/وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي المتوســط فــي عامــي  2014و.2015

النقــد الدولــي فــي النهايــة العليــا لنطــاق التوقعــات (لعــام .)2014

وقــد تــم رفــع توقعــات أســعار الغــاز التوافقيــة لعــام  2014علــى خلفيــة الضغــوط علــى

وظــل التشــتت فــي توقعــات أســعار النفــط أعلــى بكثيــر ممــا كان فــي ديســمبر ،علــى

مخزونــات الغــاز األميركيــة بعــد الشــتاء القــارس الــذي شــهده مطلــع  .2014وازدادت مــن

الرغــم مــن التعديــات التــي أجريــت باتجــاه التخفيــض .وتباينــت أســعار خــام غــرب تكســاس

جهــة أخــرى حالــة عــدم اليقيــن بشــأن هــذه التنبــؤات :حيــث بلــغ معامــل التبايــن %10

ً
دوالرا للبرميــل بيــن القيمــة العليــا والقيمــة الدنيــا
المتوقعــة بمقــدار يزيــد علــى 23

بالنســبة لتوقعــات عــام  ،2014بعــد أن كان  %5فــي ديســمبر .2013
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الملحــق  -النمــو االقتصــادي المتوقــع بأســعار
 2004الثابتــة ونظيــره بأســعار 2010
ـرا كبيـ ً
تغيــرت أســعار النفــط تغيـ ً
ـرا منــذ عــام  .2004فقــد ارتفعــت بمــا

الجدول  2في الملحق :المساهمة في النمو (نقطة مئوية)

يزيــد عــن الضعــف بالقيــم االســمية بيــن عامــي  2004و .2010كمــا
قفــزت أســعار النفــط والغــاز قفــزات كبيــرة بالقيــم الحقيقيــة (معدلــة
بعــد االخــذ فــي االعتبــار معــدل التضخــم) ،فــازدادت بنســبة %65
ً
تقريبــا .وتغيــرت بالنتيجــة هيكليــة األســعار النســبية فــي االقتصــاد

سنة األساس

سنة األساس

2004

2010

2014

2015

2014

2015

التعدين واالستخراج

-1.0

0.2

-1.2

0.2

خارج التعدين واالستخراج

7.3

7.7

6.1

6.6

ً
ً
كبيــرا خــال هــذه الفتــرة.
تغيــرا
القطــري

من بينها

ويبيــن الجــدول رقــم 1في هذا الملحــق حصص قطاعات الهيدروكربون

الخدمات

5.4

5.3

5.1

5.1

(متضمنــة االنشــطة التعدينيــة االخــرى) وغيــر الهيدروكربــون مــن الناتــج

البناء

1.7

1.9

1.0

1.1

المحلي اإلجمالي محسوبة بأسعار  2004و .2010إن استخدام أوزان

الصناعات التحويلية

0.4

0.6

0.2

0.6

6.3

7.8

4.9

6.8

أســعار عــام  2010يرفــع الحصــة المحســوبة لقطــاع الهيدروكربــون فــي

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ()%
المصدر :حسابات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

االقتصــاد بمقــدار  8نقــاط مئويــة ،وهــو مقــدار كبير.

ولمــا كان الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي هــو نفســه بصــرف

الجدول  1في الملحق :مقارنة حصص القطاعات ()%
سنة األساس 2004

النظــر عــن اختيــار ســنة األســاس ،فــإن الجانــب االخــر الرتفــاع نمــو

سنة األساس 2010

الناتــج الحقيقــي المحســوب باســتخدام أســعار  2004الثابتــة يتمثــل

2013

2014

2015

2013

2014

2015

فــي انخفــاض تقديــر النمــو فــي معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي

التعدين واالستخراج

40.7

37.4

34.8

48.4

45.0

42.3

االجمالــي عمــا يجــب ان يكــون عليــه باســتخدام أوزان أســعار .2010

خارج التعدين واالستخراج

59.3

62.6

65.2

51.6

55.0

57.7

من بينها
الخدمات

40.4

43.0

44.9

37.7

40.8

43.0

البناء

11.9

12.7

13.5

6.8

7.4

7.9

الصناعات التحويلية

9.1

8.9

8.8

8.9

8.7

8.7

المصدر :حسابات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

وتتأثــر التقديــرات الخاصــة بمعــدالت النمــو االجمالــي إذن باختيــار ســنة
األســاس ألوزان األســعار .فباســتخدام نفــس معــدالت التغيــر فــي
النواتــج القطاعيــة ،يزيــد اســتخدام أســعار ( 2004كمــا فــي متــن هــذا
التقريــر) أثــر التغيــرات فــي الناتــج غيــر الهيدروكربونــي علــى نمــو الناتــج
الحقيقــي االجمالــي ،ألن ذلــك ينطــوي علــى اعطــاء أوزان نســبية
ســعرية أكبــر للقطــاع الغيــر هيدروكربونــي ممــا يحــدث عنــد اســتخدام
بــدال مــن
أســعار  .2010لذلــك يــؤدي اســتخدام أوزان أســعار 2010
ً
أســعار  2004إلــى تخفيــض تقديــرات نمــو الناتــج االجمالــي (الجــدول
 2فــي الملحــق) :حيــث تزيــد مســاهمة القطــاع غيــر الهيدروكربونــي
باســتخدام أســعار  2004بنحــو  1.2نقطــة مئويــة علــى التقديــرات
الناتجــة عــن اســتخدام أوزان أســعار  ،2010األمــر الــذي يرفــع النمــو
االجمالــي المحســوب بأســعار .2004
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حقــق االقتصــاد القطــري عــام  2013نمـ ً
ـوا بمعــدل  %6.5بفضــل نمــو القطــاع غيــر الهيدروكربونــي ،والســيما الخدمــات (بقيــادة
الخدمــات الماليــة والعقاريــة) .وازدادت ســرعة نمــو ناتــج البنــاء ،وشــكلت االســتثمارات الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة والعقــارات
الحافــز األكبــر للنمــو فــي هــذا القطــاع.
وقــد ســجل التضخــم ارتفاعـ ًـا مــن  %2تقريبـ ًـا عــام  2012إلــى  %3.1عــام  ،2013وتعــود هــذه الزيــادة بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع
اإليجــارات الســكنية والمرافــق والخدمــات األخــرى المرتبطــة باإلســكان .ولــم يشــهد االقتصــاد تأثيـ ً
ـرا للضغــوط التضخميــة الخارجيــة
نتيجــة اعتــدال األســعار العالميــة للســلع والمــواد الغذائيــة بصــورة أساســية.
وقــدر
وســجل كل مــن الموازنــة العامــة ،والميــزان التجــاري وميــزان الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات الخارجــي فوائضــا كبيــرةُ .
الفائــض فــي الموازنــة العامــة فــي الســنة الماليــة  2014/2013بنحــو  %12.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي ،مرتفعــاً
عــن قيمتــه فــي الســنة الماليــة الســابقة والبالغــة  ،%11.2نتيجــة االرتفــاع الحــاد فــي الدخــل االســتثماري ،بينمــا انخفضــت
التقديــرات األوليــة لإلنفــاق الفعلــي .وبالمقارنــة بعــام  ,2012انخفــض الفائــض فــي كل مــن الميــزان التجــاري وميــزان الحســاب
الجــاري بميــزان المدفوعــات انخفــاض طفيــف كنســبة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي ،محققيــن  %52.1و %30.9علــى
الترتيــب ،مــع ازديــاد المســتوردات مــن الخدمــات وتحويــات العامليــن االجانــب للخــارج ،وتباطــؤ نمــو الصــادرات الســلعية.

الشكل  2-2نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واالسمي ()%

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﻤﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

40

التحليل اإلجمالي

30

تخطــى االقتصــاد القطــري عتبـ ًـة كبيــرةً فــي عــام  2013حينمــا تجــاوز حــد

20

 200مليــار دوالر ،ليصــل إلــى  202.5مليــار دوالر (الشــكل )1-2

10

.

35.7
27.9

11.9
6.5

6.6

13.0

16.7
12.0

6.1

0

الشكل  1-2الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ،مليار دوالر

-20

250
200

2013
202.5

189.9

2011

2012

()http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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125.1
97.8

100

الشكل  3-2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي – مجلس
التعاون الخليجي (معدل التغير السنوي )٪

50

2013

2012

2011

2010

2009

المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
()http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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فقــد نمــا االقتصــاد القطــري بمعــدل  %6.5بالقيــم الحقيقيــة أثنــاء العــام
ً
عمومــا فــي
(الشــكل  ،)2-2وهــو معــدل يقتــرب مــن المســتويات الســائدة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي (الشــكل  ،)3-2بعــد أن اكتملــت مرحلــة التوســع
فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال.
ً
تقريبــا وهــو  % 6.6عــام
ونمــا االقتصــاد بالقيــم االســمية بنفــس المعــدل
 .2013وازداد معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي (وهــو مقيــاس

ﻋﻤﺎﻥ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العالمي» ،أبريل .2014
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx)،
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ألســعار كافــة الســلع والخدمــات فــي االقتصــاد) بمعــدل  %0.1عــن عــام

ويأتــي مكــون االســتثمار المحلــي اإلجمالــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن

.2012

اإلنفــاق ،ويضــم هــذا المكــون اســتثمارات منشــآت إنتــاج النفــط والغــاز

وعلــى المســتوى القطاعــي ،ارتفــع معامــل انكمــاش القيمــة المضافــة

اللقيــم واالســتثمارات الضخمــة فــي التطويــر العقــاري و البنيــة التحتيــة

فــي الخدمــات األســرية ( )%6.2والمــاء والكهربــاء ( )%5.8والخدمــات

االقتصاديــة واالجتماعيــة .وبلغــت حصــة االســتثمار مــن الناتــج المحلــي

االجتماعيــة ( .)%3.6وكان قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو القطــاع الوحيــد

اإلجمالــي  %29.2فــي عــام  ،2013بينمــا بلغــت نســبتها فــي المتوســط

الــذي تراجــع (بمعــدل  .)%2.8وتحــدث الزيــادة (االنخفــاض) فــي معامــل

 %32.8منــذ عــام  .2009ولمــا كانــت أخطــاء الحســاب فــي تقديــرات الناتــج

انكمــاش القيمــة المضافــة لقطــاع مــا عندمــا يــزداد (ينخفــض) الســعر المرجح

المحلــي اإلجمالــي علــى اســاس اإلنفــاق (وتســاوي الفــرق بيــن التقديــرات

ـبة إلــى التكاليــف المرجحة للســلع والخدمات الوســيطة
لناتجــه اإلجمالــي نسـ ً

غيــر المصححــة للناتــج مــن جانــب اإلنفــاق وتلــك المحســوبة علــى اســاس

المســتخدمة فــي اإلنتــاج .ولهــذا الســبب ،يحتــاج تفســير التغيــرات علــى

الناتــج) متضمنــة فــي أرقــام االســتثمار ،فمــن المرجــح أن تكــون عرضــة

المســتوى القطاعــي تحليـ ًـا مفصـ ًـا علــى المســتوى الكلــي للتغيــرات فــي

للخطــأ.

أســعار كافــة المدخــات – المحليــة والمســتوردة – وكافــة المخرجــات المنتجــة

ً
ً
كبيــرا ،اذ شــكلت  %52مــن اإلنفــاق
وأخيــرا ،كان حجــم مســتوردات قطــر

فــي القطــاع المعنــي.

المحلــي النهائــي (التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي باإلضافــة الــى

وقــد نشــرت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ألول مــرة تقديــرات للناتــج

االســتهالك بشــقيه العائلــي والحكومــي) فــي عــام  .2013ويعكــس

المحلــي اإلجمالــي مــن جانــب اإلنفــاق عــام ( 2013الشــكل  ،)4-2مــع

االعتمــاد الشــديد علــى االســتيراد طبيعــة االقتصــاد كاقتصــاد صغيــر و

تقديــرات ســنوية تعــود إلــى عــام ( .2009التقديــرات ربــع الســنوية ستنشــر

مفتــوح ومحدوديــة قاعدتــه االقتصاديــة المحليــة.

ً
ووفقــا لهــذه التقديــرات ،تشــكل الصــادرات،
فــي نهايــة يونيــو .)2014

وبمــا أن تقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى جانبــي الدخــل واإلنفــاق

التــي تهيمــن عليهــا المنتجــات الهيدروكربونيــة ،أكبــر مكــون إنفاقــي مــن

ً
حاليــا ،فإنــه مــن الممكــن حســاب معــدل االدخــار اإلجمالــي
متوفــرة

الناتــج المحلــي االجمالــي ،وتبلــغ نســبتها  %73.2فــي حيــن شــكل اإلنفــاق

فــي دولــة قطــر (وهــو الفــرق بيــن الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي

االســتهالكي للقطــاع العائلــي  %13.4فقــط مــن الناتــج المحلــي فــي عــام

واالســتهالك العائلــي والحكومــي االســمي ،محسـ ً
ـوبا كنســبة مــن الناتــج

 ،2013وهــي تعبــر عــن انخفــاض الميــل المتوســط لإلنفــاق االســتهالكي

المحلــي االجمالــي االســمي) ،وقــد بلــغ  %73.2مــن الناتــج اإلجمالــي فــي

بشــكل ملحــوظ فــي االقتصــاد ،مــا يعكــس الجمــع بيــن عامليــن رئيســيين

عــام  .2013وكان االرتفــاع فــي الفتــرة بيــن عامــي  2009و( 2011الشــكل

همــا وجــود أعــداد كبيــرة مــن العمــال الوافديــن غيــر المهــرة و الكثافــة

 )5-2تعبيـ ً
ـرا عــن الفــورة فــي اإلنتــاج الهيدروكربونــي والدخــل فــي االقتصــاد

الراســمالية لقطــاع النفــط والغــاز.

القطــري .ويشــكل معــدل االدخــار فــي قطــر نســبة كبيــرة مــن الدخــل ،لكــن
ذلــك ليــس أمـ ً
ـرا غيــر مألــوف فــي االقتصــادات الصغيــرة الغنيــة بالثــروات

الشكل  4-2الناتج المحلي اإلجمالي على جانب اإلنفاق
(مليار ريال قطري ،باألسعار الجارية)
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ(

500

ً
ً
ضروريــا إذا
أمــرا
المعدنيــة .وبالفعــل يعــد االدخــار فــي الوقــت الراهــن
أرادت قطــر تلبيــة احتياجــات األجيــال القادمــة ،فالتراجــع الضئيــل فــي
معــدل االدخــار عامــي  2012و 2013يعبــر عــن ارتفــاع االســتهالك الخــاص
والحكومــي بمعــدل أعلــى قليـ ًـا مــن معــدل النمــو فــي الدخــل االســمي.

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ )ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ(

400

الشكل  5-2معدل االدخار المحلي اإلجمالي
( %من الناتج المحلي اإلجمالي)
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مالحظة :تقديرات أولية لعامي  2012و ،2013يتضمن تكوين الرأسمال اإلجمالي التباينات اإلحصائية.

64

المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

62

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

60

2013

2012

2011

2010

2009

مالحظة :محسويا كالتالي( :الناتج االسمي – (االستهالك الخاص  +االستهالك الحكومي))  /الناتج االسمي.
المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،تقديرات أولية لعامي  2012و.2013
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اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2015 - 2014

ومــن منظــور اإلنفــاق ،يعــد االســتثمار المصــدر األساســي للنمــو

والغــاز وزنـ ًـا فــي الحســابات االســمية أكبــر منــه فــي الحســابات الحقيقيــة

الحقيقــي فــي عــام  ،2013ويســاهم بمــا يزيــد علــى  3.5نقطــة مئويــة

باســتخدام أوزان  .2004لذلــك تقــدم الحســابات بالقيــم االســمية مؤشـ ً
ـرا

مــن النمــو االجمالــي .بينمــا كانــت الصــادرات فــي الفتــرة مــن عــام 2010

أفضــل للتركيبــة المتغيــرة للناتــج فــي االقتصــاد.

إلــى  2012المحــرك األساســي للنمــو ،لكــن نمــو الصــادرات قــد تأثــر
مــن وصــول االنتــاج الهيدروكربونــي الــى طاقتــه القصــوى ،وتراجعــت
مســاهمته لتصــل إلــى  1.4نقطــة مئويــة عــام ( 2013الشــكل .)6.2

التنويع االقتصادي

الشكل  7-2حصص القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني
من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي والحقيقي ()%
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﺍﻻﺳﻤﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﺍﻻﺳﻤﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

100

وبالنظــر الــى جانــب العــرض ،شــكل النشــاط غيــر الهيدروكربونــي المحــرك

80

الرئيســي لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام  .2013وكانــت الخدمــات

60

الحكوميــة واألســرية واالجتماعيــة هــي المكونــات األســرع نمـ ً
ـوا (،)%18.5

40

تالهــا الخدمــات الماليــة والعقاريــة ( )%14.3ثــم البنــاء ( )%13.6والتجــارة

20

والفندقــة ( .)12.8وكان النمــو فــي االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز أعلــى

0

بكثيــر منــه فــي القطــاع الهيدروكربونــي الــذي لــم يتجــاوز نمــوه  %0.1فقــط.

الشكل  6-2المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي ،جانب اإلنفاق (نقطة مئوية)
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مالحظة :القطاع الهيدروكربوني يتضمن استخراج النفط الخام والغاز ضمن التعدين واالستخراج
المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
()http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ )ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ(
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ(
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

30

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

علــى الرغــم مــن أن تركيبــة الناتــج تظهــر تنويعـ ًـا أكبــر مــن الســابق ،فمثـ ًـا :تركــز
الطلــب المتنامــي علــى القــوى العاملــة فــي المهــن ذات المهــارات المتدنيــة

20

(الشــكل  ،)8-2حتــى وإن كانــت بعــض الشــرائح المعرفيــة كتكنولوجيــا

10
0

ً
اعتمادا على المعرفة
ليــس ثمــة مــا يشــير بوضــوح إلى أن االقتصاد بــات أكثر

1.4
0.8
1.6

االتصــاالت والمعلومــات أبــدت ميـ ًـا نحــو النمــو القــوي (ســتناقش بمزيــد

3.5

مــن التفصيــل فيمــا ســيأتي) .وفــي عــام  ،2012وهــو آخــر عــام تتوفــر عنــه

-0.8

-10

بيانــات مســح القــوى العاملــة ،يشــكل العمــال غيــر المهــرة وأنصــاف المهــرة

-20
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أكثــر مــن  %70مــن عــدد العامليــن ،وانخفضــت نســبة العمــال ذوي المهــارات

مالحظــة :اســتخدمت األســعار الثابتــة الســتنتاج الحصــص ومعــدالت نمــو المكونــات ،واســتخدمت

العاليــة مــن الســكان بيــن عامــي  2008و .2012ويعــود هــذا االتجــاه إلــى

قيمــة الحصــة فــي الســنة الســابقة فــي حســاب المســاهمة فــي النمــو.
المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:

التركيبــة المهنيــة لقطــاع البنــاء وبعــض قطاعــات الخدمــات الفرعيــة األخــرى

()http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm

ـزءا أساسـ ً
والتــي تشــكل جـ ً
ـيا مــن النمــو (انظــر أدنــاه).

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

الشكل  8-2تركيبة مهارات العمال غير القطريين ()%
ً
ونظــرا لحالــة الثبــات (وربمــا الــذروة فــي المــدى القصيــر) التــي شــهدها
اإلنتــاج الهيدروكربونــي (انظــر الجــزء األول) ،هبطــت حصــة النفــط والغــاز
مــن الناتــج االجمالــي بالقيــم الحقيقيــة واالســمية عــام ( 2013الشــكل
 .)7-2وكانــت حصــة النشــاط الهيدروكربونــي مــن الناتــج االجمالــي بالقيــم
الحقيقيــة (بأســعار  )2004اقــل مــن حصتــه بالقيــم االســمية (األســعار

ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺮﺓ

ﻣﻬﺮﺓ
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ً
ارتفاعــا ملحوظــا
الجاريــة) .لقــد ارتفعــت أســعار النفــط والغــاز الحقيقيــة

20

منــذ عــام ( 2004ســنة األســاس بالنســبة للحســابات القوميــة لدولــة قطــر)

0

حتــى عــام ( 2013انظــر الملحــق الخــاص بالجــزء االول) مــا أعطــى النفــط

ﺃﻧﺼﺎﻑ ﻣﻬﺮﺓ

2012

2011
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2009

المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،مسح القوى العاملة .2012

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

20

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ

2008

الجزء الثاني

األداء االقتصادي عام 2013

مكونات القطاع غير الهيدروكربوني

وفــي قطــاع التجــارة والفندقــة ،أفــادت الهيئــة العامــة للســياحة فــي

كمــا كان الحــال عــام ،2012شــكل نشــاط الخدمــات القاطــرة األساســية

قطــر أن متوســط معــدالت اإلشــغال ارتفــع مــن  %58فــي الربــع

للنمــو فــي االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز عــام  ،2013فقــد نمــا بمعــدل

الثالــث مــن عــام  2012إلــى  %64فــي ذات الفتــرة مــن عــام .2013

 ،%14.5وســاهم لوحــده بمقــدار  5.0نقطــة مئويــة فــي النمــو

وشــكل ازديــاد أعــداد الســكان (الــذي خلــق طلبـ ًـا فــي عمــوم االقتصــاد)

االجمالــي (الشــكل  .)9-2وشــهدت كافــة قطاعــات الخدمــات نمـ ً
ـوا قويـ ًـا

ونمــو الخدمــات الحكوميــة واألســرية واالجتماعيــة (التــي نمــت

(الشــكل  :)10-2فنمــت الخدمــات الماليــة والعقاريــة بمعــدل ،%14.3

فيهــا خدمــات اإلدارة العامــة والدفــاع والتعليــم والصحــة والخدمــات
االجتماعيــة) محركــي النمــو فــي قطــاع الخدمــات .وربمــا ســاعد ازديــاد

الشكل  9-2المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي ،جانب العرض (نقاط مئوية)
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

ً
ـاهما مهمـ ًـا فــي النمــو
هــو واضــح أن النشــاط الحكومــي ال يــزال مسـ

20

االجمالــي.
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تأكيــد ذلــك ،حيــث أن الخدمــات الحكوميــة نمــت بمعــدل أســرع مــن
عــدد الســكان فــي عامــي  2012و( 2013الشــكل  ،)11-2إال أن مــا

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

15

عــدد الســكان فــي تحفيــز نمــو الخدمــات العامــة ،لكــن مــن الصعــب

12.0
8.2
0.8
1.2
1.9

6.9

2010

2011

2009

الشكل  11-2مؤشرات المرافق والخدمات والسكان
()100 = 2009
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

180
160

مالحظــة :يشــمل القطــاع الهيدروكربونــي اســتخراج النفــط الخــام والغــاز ضمــن التعديــن واالســتخراج.
وتشــمل الخدمــات النقــل والمواصــات ،والتجــارة والفندقــة ،والخدمــات الماليــة والحكوميــة
واألســرية واالجتماعيــة.
المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
(.)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ
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وحــدث النمــو بصــورة أساســية مدفوعــا باإلقــراض إلــى مشــاريع
البنيــة التحتيــة الضخمــة .ونمــت خدمــات النقــل واالتصــاالت بمعــدل
مدفوعــة بتوســع نشــاط شــركة الخطــوط الجويــة القطريــة،
ً
،%9.7
واإلضافــات التــي أدخلــت علــى طاقــة نقــل الغــاز الطبيعــي المســال،
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المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
(.)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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والنمــو القــوي فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
ارتفعــت ســرعة نمــو ناتــج البنــاء عــام  ،2013لتصــل الــى ( %13.6الشــكل

الشكل  10-2نمو قطاعات الخدمات الفرعية ()%
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ

االســتثمارات الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة والعقــارات الحافــز األكبــر للنمــو

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

فــي هــذا النشــاط ،ومــن ضمــن هــذه المشــاريع الضخمــة مشــاريع «قطــر

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

30

15
10

للســكك الحديــد» ومشــاريع التطويــر العقــاري «الضخمــة» لمدينــة لوســيل
والمشــيرب (فــي الدوحــة).
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 )12-2وســاهم بمقــدار  1.5نقطــة مئويــة فــي النمــو االجمالــي .وشــكلت
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مالحظة :الناتج محسوباً بأسعار ثابتة.
المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
()http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2015 - 2014

األسعار

الشكل  12-2ناتج قطاع البناء
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﻗﻄﺮﻱ

ﺍﻟﻨﻤﻮ
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ارتفــع معــدل التضخــم العــام إلــى  %3.1عــام ( 2013الشــكل ،)14-2
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أي أدنــى مــن معــدل  %3.6المتوقــع فــي نشــرة «اآلفــاق االقتصاديــة
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لدولــة قطــر» الصــادرة فــي يونيــو  ،2013لكنــه قريــب مــن معــدل %3.2
الــذي توقعتــه النشــرة فــي ديســمبر  .2013ويحســب المعــدل علــى
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أسعار المستهلك
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اســاس نســبة التغير في المتوســط الســنوي للرقم القياســي ألســعار
المســتهلك الصــادر عــن وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء.

2009

مالحظة :الناتج محسوب باألسعار الثابتة.
المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
(.)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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الشكل  14-2معدل التضخم العام واألساسي ()%
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ
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وبلــغ نمــو الصناعــات التحويليــة ،ثالــث أكبــر مســاهم فــي نمــو الناتــج

0

المحلــي اإلجمالــي عــام  ،2013مــا مقــداره ( %5.6الشــكل ،)13-2

-2

لكــن حصتــه فــي الناتــج اإلجمالــي كانــت متواضعــة ( )%10.2فــي

-4

تلــك الســنة ،وســاهم بمقــدار  0.5نقطــة مئويــة فقــط فــي النمــو

-6

ً
نظــرا لالنخفــاض الحــاد فــي نمــو ناتــج صناعــة األســمدة
االجمالــي،
التــي أفقــدت قطــاع الصناعــة  2.3نقطــة مئويــة مــن نمــوه .فقــد
تراجــع الطلــب العالمــي علــى األســمدة وأســعارها أثنــاء العــام ،ممــا
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مالحظــة :معــدل التضخــم األساســي هــو معــدل التضخــم العــام ناقــص األغذيــة واإليجــارات
والمرافــق.
المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي:
()http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
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ادي الــى تراجــع هامــش الربــح بالنظــر الــى تكلفــة الفرصــة البديلــة
للمــواد األوليــة المســتخدمة ،ممــا شــجع علــى حفــض وتيــرة اإلنتــاج.

وارتفــع مكــون اإليجــارات والمرافــق والخدمــات المرتبطــة باإلســكان

وتباطــأ النمــو فــي قطاعــات الصناعــات التحويليــة األخــرى مــن %12.2

 ،و الــذي يتجــاوز وزنــه فــي المؤشــر  ،%30بمعــدل  %5.9فــي عــام

عــام  2012إلــى  %5.7عــام  ،2013حيــث ان الناتــج االخــذ فــي التزايــد

 .2013وكان مكــون التســلية والترفيــه والثقافــة هــو الوحيــد الــذي

خــال الســنوات الســابقة بــدأ يقتــرب مــن حــدود الطاقــة التشــغيلية

ارتفاعــا أكبــر بمعــدل ( %7.3الشــكل .)15-2
حقــق
ً

القصــوى.

الشكل  15-2معدل التضخم السنوي ()%
الشكل  13-2ناتج قطاع الصناعات التحويلية
ﺍﻟﻨﻤﻮ
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32.9

ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ

ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ

ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
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الجزء الثاني

وانخفــض معــدل التضخــم األساســي إلــى  %2.2عــام  ،2013حيث يســتبعد

األداء االقتصادي عام 2013

أسواق األصول :األسهم والعقارات

تقلبــا مــن
هــذا المقيــاس األضيــق لتضخــم األســعار المكونــات األكثــر
ً
المؤشــر (المرافــق ،واإليجــارات الســكنية واألغذيــة) .وبلــغ معــدل التضخــم

البورصة القطرية

ـنويا بقيمــة ،%3.7
الشــهري العــام ذروتــه فــي ابريــل  2013ليســجل نمـ ًـوا سـ ً

البورصــة القطريــة هــي المــكان المخصــص لتــداول األســهم المحليــة

ثــم انخفــض فــي ديســمبر  2013إلــى  %2.6كتغيــر ســنوي (الشــكل .)16-2

(انظــر اإلطــار  .)1-2وقــد حقــق مؤشــر البورصــة ،وهــو مؤشــر معيــاري

وقــد كان اعتــدال التضخــم فــي الجــزء األخيــر مــن العــام متســع القاعــدة ،حيــث

ارتفاعــا
للســوق يضــم األســهم العشــرين األكبــر واألكثــر ســيولة،
ً

انخفــض متوســط معــدل تضخــم اإليجــارات محســوبا علــى اســاس شــهري

قــدره  %24.2فــي عــام .2013

إلــى النصــف (مــن  %0.6إلــى  )%0.3بيــن شــهري أبريــل وديســمبر.

قويــا عــام  2013بســبب
ارتفاعــا
عالميــا
وشــهدت أســواق األســهم
ً
ً
ً
عــودة الثقــة و تحســن ظــروف الســيولة واإلشــارات اإليجابيــة بــأن

الشكل  16-2التضخم الشهري العام (تغير سنوي)% ،
4.0
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متشــجعة بتوقعــات
ً
فــي أدائهــا األســواق العالميــة (الشــكل )18-2
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للكهربــاء المحــدودة وشــركة قطــر للكهربــاء والمــاء ،بينمــا اســتقرت
عمليــا أســعار الهيدروكربــون التــي حصلــت عليهــا قطــر ،والتــي تمثــل
ً
الــوزن األكبــر فــي المؤشــر (.)%76.9
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 )frontierفــي مايــو  ،2014عــاوةً علــى األربــاح القويــة التــي حققتهــا،
18.8 19.2
3.8

نمــوا قــدره
إذ ســجلت الشــركات المدرجــة فــي البورصــة القطريــة
ً
0.2

-1.0

 %6.7فــي األربــاح الصافيــة فــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام
قياســا بنمــو قــدره  %1.9فــي الفتــرة نفســها مــن عــام .2012
2013
ً
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وقاعدة بيانات ،CEIC

الشكل  17-2نمو مؤشر أسعار المنتج ()%
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ارتفاعــا
 .)17-2وكان مكــون الطاقــة والمرافــق هــو الوحيــد الــذي ســجل
ً

0.1

الشكل  18-2مؤشرات أسعار األسهم في أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي ومؤشر ( S&P Globalتغير سنوي)% ،

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ )ﻣﺆﺷﺮ (KSE

ارتفــع مؤشــر أســعار المنتــج عــام  2013بنحــو  %0.2فقــط (الشــكل

7.0
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العقارات:
أظهــر مؤشــر أســعار العقــارات ،الصــادر عــن مصــرف قطــر المركــزي،
أن أســعار الصفقــات فــي نهايــة  2013كانــت أعلــى بنســبة %20.7

23

اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2015 - 2014

مــن الســنة الســابقة (الشــكل  .)19-2وبينمــا تواصــل أســعار األراضــي

المكاتــب بنســبة  %0.8فقــط ،بينمــا بقيــت إيجــارات محــال تجــارة

واألبنيــة ارتفاعهــا ،ال يــزال متوســط مســتوى المؤشــر لعــام 2013

التجزئــة مســتقرة (الشــكل .)20-2

اإلطار  :1-2بعض المستجدات المالية والمؤسسية في عام 2013
ينايــر :دخــل قانــون جديــد حيــز التنفيــذ فــي  31ينايــر يقضــي باعتبــار مصــرف قطــر المركــزي

اعترافــا بالتقــدم الــذي حققتــه
ً
اعتبــارا مــن مايــو  .2014وتشــكل الوضعيــة الجديــدة
ناشــئة
ً

الجهــة الوحيــدة المنظمــة للشــؤون الماليــة فــي الدولــة .وبموجــب القانــون أصبــح المصــرف

البورصــة علــى جبهــات عــدة ،منهــا تطويــر وترقيــة أنظمــة التســليم مقابــل الدفــع.

الجهــة الحاكمــة الرئيســية التــي تتولــى صالحيــات الرقابــة واإلشــراف والمســؤولية التنظيميــة

يومــا ( 2مليــار
ســبتمبر :أصــدر مصــرف قطــر المركــزي ســندات خزينــة آلجــال اســتحقاقً 91 :

الكاملــة علــى مقدمــي الخدمــات الماليــة جميعهــا فــي دولــة قطــر.

يومــا ( 1مليــار ريــال قطــري).
يومــا ( 1مليــار ريــال قطــري) وً 273
ريــال قطــري) ،وً 182

فبرايــر :طبقــت بورصــة قطــر سياســة «الدخــول المكفــول» للســوق و »صناعــة الســوق»

أكتوبــر :أعلنــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر المالــي عــن قواعــد احترازيــة جديــدة لشــركات التأميــن

كتوجــه اســتراتيجي لتعزيــز الســيولة ،عبــر برنامــج مــزودي الســيولة مــن خــال توفيــر مشــاركة

العاملــة فــي اطــار مركــز قطــر المالــي .وجــاءت هــذه التعليمــات الجديــدة بعــد مشــاورات عامــة

أســهل وأكثــر كفــاءة مــن حيــث التكلفــة للمســتثمرين األجانــب فــي الســوق .ويمنــح الدخــول

شــاملة وحــوار مــع الشــركات فــي الهيئــة .وتدخــل هــذه القواعــد حيــز التطبيــق فــي ينايــر .2015

مباشــرة فــي البورصــة القطريــة عبــر
المكفــول للمشــاركين المحلييــن والدولييــن التعامــل
ً

نوفمبر/ديســمبر :أطلــق جهــاز قطــر للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة خدمــة «تدقيــق»

األعضــاء دون الحاجــة إلــى أن يكونــوا بأنفســهم أعضــاء فيهــا ،مــا مــن شــأنه تشــجيع مزيــد مــن

لمســاعدة قطــاع الشــركات الناشــئة والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــر .وتقــدم

المســتثمرين علــى المشــاركة.

«تدقيــق» للشــركات المشــاركة خدمــات محاســبة وتدقيــق متخصصــة بنســبة دعــم تصــل إلــى

مــارس :أطلــق جهــاز قطــر للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بالتعــاون مــع شــركائه برنامــج

 %70مــن كلفتهــا األساســية .و »تدقيــق» هــي ثالــث مبــادرة مــن مبــادرات قطــر للمشــاريع

تدريــب وورشــات عمــل مجانيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

بعــد «جــدوى» و»عقــود» فــي حزمــة متكاملــة لتطويــر األعمــال وخدمــات دعــم المشــروعات

أبريــل :اســتضاف بنــك قطــر للتنميــة ومركــز التجــارة العالمــي ورشــة عمــل ونــدوة تركــزان

الصغيــرة والمتوســطة.

علــى ترويــج الصــادرات والتنافســية .وعرضتــا طــرق تطويــر الممارســات المثلــى فــي تســويق

ديســمبر :أطلــق مصــرف قطــر المركــزي ،بالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم مركــز قطــر المالــي وهيئــة

الصــادرات واإلدارة والجــودة والمعاييــر وإدارة سلســلة اإلمــداد.

قطــر لألســواق الماليــة ،الخطــة االســتراتيجية لتنظيــم القطــاع المالــي الراميــة إلــى تنظيــم

يونيــو :غيــرت وكالــة  MSCIتصنيــف الســوق القطريــة فــي مؤشــرها إلــى وضعيــة ســوق

مبدئيــا علــى الفتــرة .2016-2014
قطــاع المــال فــي قطــر ،وتركــز
ً

شهريا) ،الدوحة
الشكل  20-2إيجارات العقارات (ريال قطري للمتر المربع
ً

الشكل  19-2مؤشر أسعار العقارات
250
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المصدر :مصرف قطر المركزي:
)(http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/RealEstate/Pages/RealEstatePriceIndex.aspx
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( )180.4أدنــى بمعــدل  %6.1عــن الــذروة التــي بلغهــا فــي أغســطس
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مالحظــة :معــدالت اإليجــار هــي متوســط أعلــى وأدنــى قيمــة .ويلحــظ المؤشــر الصفقــات ،دون إعطــاء
وزن إضافــي لجــودة الممتلــكات العقاريــة أو موقعهــا ،وال يتضمــن ســعر العقــار المحــدد .ال يوجــد
معلومــات عــن الفتــرة مــا بعــد ســبتمبر .2013
المصدر :تقرير العقارات في قطر – مركز «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» ،إصدارات مختلفة.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

.)192.2( 2008

ويرجــح أن تكــون تغيــرات إيجــارات محــال تجــارة التجزئــة المحســوبة قــد

ويتابــع مركــز مراقبــة األعمــال الدولــي «بينزنــس مونيتــور

تأثــرت بالقواعــد التنظيميــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا الحكومــة عــام

إنترناشــيونال» أســعار إيجــارات العقــارات فــي دولــة قطــر ،وتبيــن

 ،2013وتشــمل تجميد االيجارات لمدة ســنتين للمســتأجرين الحاليين.

تقاريــر األشــهر التســعة األولــى مــن عــام  2013أن متوســط اإليجــارات

وأحدثــت قواعــد منظمــة أخــرى ،كتلــك المتعلقــة بالصحــة والســامة

(قياســا بالفتــرة يناير-يونيــو ،)2012
الصناعيــة انخفــض بنســبة %7.7
ً

انخفاضــا مؤقتً ــا بالمســاحة المتاحــة عــام
ً
فــي المخــازن الصناعيــة،

ـهريا .وارتفعــت إيجــارات
مــن  98إلــى  90ريــال قطــري للمتــر المربــع شـ ً

 2013مــا دفــع إلــى ارتفــاع اإليجــارات فــي النصــف األول ،قبــل أن

24

الجزء الثاني

تتجــه نحــو االنخفــاض فــي النصــف الثانــي.
وال بــد مــن اتخــاذ جانــب الحــذر فــي تفســير هــذه التقديــرات الســعرية
تبعــا لمســتوى جــودة األصــول العقاريــة
بمجملهــا ،ألنهــا غيــر معدلــة ً
وموقعهــا ،وال تشــير ســوى إلــى عقــود اإليجــار الجديــدة.

األداء االقتصادي عام 2013

اإلطــار  :2-2نظــرة علــى نمــو عــرض النقــد فــي الفتــرة
االخيــرة ومعــدل تضخــم أســعار المســتهلك فــي دولــة قطر
للتضخم مصدران أساسيان هما :مصدر خارجي (تضخم مستورد) ومصدر محلي.
ينجــم التضخــم الخارجــي عــن الزيــادات فــي أســعار الســلع والخدمــات المســتوردة نتيجــة تراجــع
ســعر الصــرف الفعلــي االســمي و/أو ارتفــاع تكاليــف الســلع والخدمــات فــي الــدول المصــدرة لهــا.

عرض النقد واالئتمان

أمــا التضخــم المحلــي فينتــج عــن ارتفــاع الطلــب المحلــي (علــى الســلع والخدمــات ،خاصــة تلــك
التــي ال يمكــن اســتيرادها) عــن العــرض المحلــي (فجــوة الناتــج الموجبــة) .وفــي اطــار مســتوى
معيــن مــن الطاقــة اإلنتاجيــة ،قــد يســاهم فــي حــدوث زيــادة الطلــب بالمقارنــة بالمعــروض -علــى

عرض النقد
ـتنادا لتعريفــه الواســع ( M2انظــر مســرد
تباطــأ نمــو عــرض النقــد ،اسـ ً

ســبيل المثــال -كل مــن نمــو اإلنفــاق العــام ،أو التوســع النقــدي ،أو الزيــادة الســريعة فــي عــدد
الســكان .وفــي بعــض األحيــان يمكــن أن تحــدث تلــك الفجــوة الموجبــة نتيجــة الصدمــات الســلبية

المصطلحــات) ،مــن  %22.9فــي عــام  2012إلــى  %19.6فــي عــام

فــي العــرض ،بســبب كــوارث طبيعيــة أو أحــداث جيوسياســية ً
مثــا .و خــال العقــد األخيــر،

 ،2013مــا ســاهم فــي الحــد مــن التأثيــر المحتمــل علــى التضخــم

ســاهمت عوامــل داخليــة وخارجيــة فــي التضخــم فــي دولــة قطــر.

(اإلطــار  .)2-2لكــن نمــو عــرض النقــد تســارع فــي مطلــع العــام ،فارتفــع

2008-2003

قياســا بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي.
فــي أبريــل بمعــدل %44
ً
واعتدلــت هــذه االندفاعــة فــي األشــهر المتبقيــة مــن العــام لتصــل

ارتفــع التضخــم بحــدة إلــى متوســط ســنوي بلــغ  %15فــي عــام  2008بعــد أن كان معتـ ً
ـدل بحــدود
مدفوعــا بعوامــل محليــة وخارجيــة.
 %2فــي عــام ،2003
ً
ونجــم التضخــم المســتورد نتيجــة ارتفــاع أســعار الســلع العالميــة وانخفــاض ســعر الصــرف الفعلي

إلــى  %17فــي المتوســط محســوبة علــى اســاس ســنوي (الشــكل

االســمي للــدوالر .أمــا علــى المســتوى المحلــي ،فســاهمت ثالثــة عوامــل أساســية فــي

.)21-2

تغذيــة الضغــوط التضخميــة ،فالزيــادة فــي اإلنفــاق العــام مدعومــة بارتفــاع عائــدات الصــادرات
الهيدروكربونيــة زادت مــن الطلــب المحلــي الحقيقــي .كمــا أن النمــو الســكاني الســريع عــزز
تقريبــا عــدد الســكان المقيميــن فــي قطــر بيــن عامــي  2003و،)2008
الطلــب المحلــي (تضاعــف
ً

الشكل  21-2عرض النقدM2 :
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الســابقة .كمــا خفــت حــدة نقــص العــرض التــي ســاهمت فــي الضغــوط التضخميــة فــي أســعار
اإليجــارات فــي الســنوات الســابقة .وفــي عــام  ،2010اســتمرت أســعار المســتهلك باالنخفــاض
مــع اســتمرار تلــك التصحيحــات االقتصاديــة الناتجــة عــن االزمــة الماليــة العالميــة.

المصدر :مصرف قطر المركزي ،النشرة النقدية الشهرية ،وقاعدة بيانات .CEIC
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/MonthlyBulletin.aspx

2013-2011
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توقــف انخفــاض األســعار وبــدأ التضخــم يعــود لوضعــه الطبيعــي تدريجيــا عــام  .2011وبقيــت
تدريجيــا واســتؤنف التدفــق القــوي
خارجيــا معتدلــة ،لكــن الطلــب المحلــي تعافــى
ظــروف التضخــم
ً
ً

مدفوعــا بصــورة
لقــد كان نمــو عــرض النقــد فــي عــام 2013
ً

لالئتمــان ،وبخاصــة إلــى الشــركات العامــة ،وارتفــع معــدل التضخــم عــام  2012الــى مايقــرب مــن

أساســية بالنمــو القــوي فــي الودائــع بالريــال القطــري بنوعيهــا

 ،%2ثــم ارتفــع إلــى نحــو  %3عــام .2013

(تحــت الطلــب وألجــل) (الشــكل  .)22-2ولعــل هــذا النمــو القــوي
يرجــع إلــى اســتعداد المؤسســات الحكوميــة والشــركات الخاصــة

2015-2014
داخليــا مــن المرجــح حــدوث
بــدت مصــادر الضغــوط التضخميــة الخارجيــة عــام  2014هادئــة .لكــن
ً
مزيــد مــن النمــو الســكاني ،نتيجــة االنتعــاش فــي اإلنفــاق االســتثماري ،علــى الرغــم مــن أنــه مــن

لتنفيــذ المشــاريع االســتثمارية المخططــة .ويعــزى ارتفــاع ودائــع

المحتمــل أن تســهم خطــط ترشــيد اإلنفــاق الجــاري للحكومــة فــي الحــد مــن النمــو فــي الســيولة

أيضــا إلــى االنخفــاض الملحــوظ فــي اإلنفــاق
ً
القطــاع العــام

المحليــة .وفــي عــام  ،2015ربمــا تبــدأ أســعار الفائــدة المتدنيــة بشــدة فــي الواليــات المتحــدة

علــى المصاريــف اإلداريــة (انظــر قســم حســابات الماليــة العامــة).

باالرتفــاع ،ممــا ســيكون لــه اثــر انكماشــي علــى اوضــاع الســيولة المحليــة فــي قطــر ،و الــذي مــن

وازدادت كذلــك ودائــع األفــراد بالريــال القطــري تمشــيا مــع النمــو

شــأنه ان يحــدث بعــض التــوازن مــع الضغــوط التضخميــة الناجمــة عــن ارتفــاع الطلــب المحلــي.

الســكاني.
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قياســا بعــام
ويرجــع ســبب تباطــؤ نمــو عــرض النقــد عــام 2013
ً

الشكل  23-2المساهمة في نمو االئتمان (نقاط مئوية)
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

 2012بصــورة أساســية إلــى انخفــاض نمــو الودائــع بالعمــات

30

األجنبيــة إلــى النصــف (انظــر الشــكل  ،)22-2ويعبــر ذلــك عــن

25

التغيــرات فــي ودائــع القطــاع العــام بالعملــة األجنبية  ،حيث شــكلت

20

هــذه الودائــع نحــو ثالثــة أربــاع مجمــوع الودائــع بالعملــة األجنبيــة

15

فــي النظــام المصرفــي .و فــي هــذا االطــار ،ربمــا يؤشــر تباطــؤ

10

نمــو الودائــع بالعمــات الجنبيــة إلــى احتمــال حــدوث إعــادة تــوازن

5

فــي محفظــة أصــول القطــاع العــام ،وهــو مــا يتفــق مــع ارتفــاع

0

العجــز فــي الحســاب المالــي لميــزان المدفوعــات بشــكل ملحــوظ
عــام  ،2013و هــو مــا يشــير الــى أن نســبة أكبــر مــن إيــرادات قطــاع
الهيدروكربــون قــد اســتثمرت فــي الخــارج .عــاوة علــى ذلــك ،زاد

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

2012

2013

المصدر :مصرف قطر المركزي ،النشرات النقدية الشهرية.
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/MonthlyBulletin.aspx
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مصــرف قطــر المركــزي مــن موجوداتــه األجنبيــة عــام  ،2013مــا
ـزءا كبيـ ًـرا مــن الودائــع بالعمــات األجنبيــة قــد
قــد يشــير إلــى أن جـ ً

نمــوا يقــرب مــن %14
وشــهد اإلقــراض إلــى القطــاع الخــاص
ً

اســتبدلت بودائــع بالريــال القطــري فــي المصــارف التجاريــة.

فــي عــام  ،2013و يعــزى هــذا النمــو فــي المقــام االول الــى
القــروض المقدمــة إلــى الشــركات العاملــة فــي قطاعــي الخدمــات

الشكل الشكل  22-2المساهمة في نمو عرض النقد
(نقاط مئوية)
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ

ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ

ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ

والمقــاوالت ( ،)24-2مــا يعكــس الزخــم فــي قطاعــي الخدمــات و
البنــاء و التشــييد ومســاهماتهما الكبيــرة فــي النمــو االقتصــادي
(انظــر قســم نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي).
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الشكل  24-2نمو قروض المصارف التجارية المقدمة إلى
القطاع الخاص (تغير سنوي)% ،
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ﻣﻘﺎﻭﻟﻮﻥ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ )ﺻﻨﺎﻋﺔ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻏﻴﺮﻫﺎ(

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ

100
80

5

ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2013
ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ  45%ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ...

60
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المصدر :مصرف قطر المركزي ،النشرات النقدية الشهرية.
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/MonthlyBulletin.aspx
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ﻳﻨﺎﻳﺮ
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االئتمان
شــكل نمــو موجــودات المصــارف التجاريــة الجانــب المقابــل لنمــو
عــرض النقــود عــام  ،2013و مــن اهــم مكونــات تلــك الموجــودات

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
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13

13
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13

13

ﻳﻨﺎﻳﺮ

13

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ

12

12

12

ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ

12

12

ﻳﻨﺎﻳﺮ

12

المصــدر :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى البيانــات المنشــورة فــي
«النشــرة النقديــة الشــهرية» ،مصــرف قطــر المركــزي.
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/MonthlyBulletin.aspx
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االئتمــان الممنــوح مــن المصــارف .فقــد ارتفــع االئتمــان المحلــي
بمعــدل  %11.8منــذ بدايــة العــام حتــى ديســمبر ( 2013و ان كان

أمــا اإلقــراض إلــى القطــاع العقــاري ،والــذي كان األســرع نمـ ًـوا في الســنوات

اقــل بشــكل ملحــوظ مــن العــام الســابق عليــه) .وجــاء هــذا النمــو

الســابقة والمكــون األكبــر فــي اإلقــراض إلــى القطــاع الخــاص (انظــر الشــكل

مدفوعــا بصــورة أساســية باالئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص ،علــى

مســتقرا إلــى حــد كبيــر فــي عــام  ،2013والســبب علــى
 ،)25-2فقــد كان
ً

خــاف مــا جــرى فــي عــام  2012حيــث شــكل القطــاع العــام المســاهم

األغلــب هــو اإلجــراءات التــي اتخذهــا مصــرف قطــر المركــزي فــي نهايــة 2012

الرئيســي فــي النمــو (الشــكل .)23-2

للحــد مــن تعــرض المصــارف للمخاطــر المرتبطــة بأســواق العقــارات فــي
اطــار تعزيــزه الطــار إشــرافه علــى المصــارف والقائــم علــى المخاطــر.

26

الجزء الثاني

الشكل  25-2اإلقراض للشركات الخاصة حسب القطاعات الرئيسية
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ

240

حسابات المالية العامة
اســتمرت دولــة قطــر فــي نظــام محاســبة «القيــد المفتــوح» الــذي يتيــح

200

ـت مــن تاريــخ انتهــاء
تســجيل اإليــرادات والنفقــات حتــى بعــد مــرور وقـ ٍ

160

الســنة الماليــة ،األمــر الــذي يجعــل االرقــام النهائيــة أو الفعليــة مختلفــة

120

عــن التقديــرات األوليــة (اإلطــار  .)3-2ويناقــش هــذا القســم إيــرادات

80

اســتنادا إلــى التقديــرات األوليــة للســنة الماليــة
الحكومــة ونفقاتهــا
ً

40
0

األداء االقتصادي عام 2013

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 13

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ11

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 12

المصدر :النشرة اإلحصائية الربعية لمصرف قطر المركزي.
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/Statisticalbulletins.aspx
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.2014/2013

اإلطار  :3-2المحاسبة المالية ذات القيد المفتوح
إن اســتخدام حســابات القيــد المفتــوح يحتــاج مــن المحلليــن توخــي الحــذر عنــد

و قــد نمــا اإلقــراض االســتهالكي بمعــدل  %12.9عــام  ،2013بالترافــق

دراســة اتجاهــات الماليــة العامــة .علــى ســبيل المثــال :جــاءت التقديــرات األوليــة
لتقــول أن النفقــات الرأســمالية انخفضــت بمعــدل  %8.8فــي الســنة الماليــة

عمومــا مــع نمــو الدخــل االســمي مــن القطــاع غيــر الهيدروكربونــي
ً

قياســا بالســنة الماليــة الســابقة ،لكــن التعديــات الالحقــة أظهــرت أن
2013/2012
ً

ومدعومــا باالنخفــاض الطفيــف فــي أســعار فائــدة اإلقــراض للمســتهلك
ً

طفيفــا بمقــدار  %1.9فــي الفتــرة نفســها.
ً
ارتفاعــا
النفقــات الرأســمالية ارتفعــت
ً

والنمــو الســكاني القــوي ،فــي حيــن بلــغ نمــو اإلقــراض إلــى القطــاع العــام

وأضيــف نحــو  10مليــار ريــال قطــري إلــى اإلنفــاق الرأســمالي لتقديــرات الســنة

 %9.7فــي العــام المذكــور .وعلــى الرغــم مــن أن قيمــة القــروض المقدمــة
إلــى القطــاع العــام قــد ازدادت ،إال أن معــدل نمــو اإلقــراض تباطــأ بشــدة

الماليــة  2013/2012فــي الســنة الماليــة .2014/2013
واألمــر نفســه تكــرر مــع النفقــات الجاريــة ،حيــث أظهــرت تقديــرات ،2013/2012
ارتفاعــا معتـ ً
ـدل بمقــدار  %2.9عــن الســنة
التــي أجريــت فــي منتصــف عــام ،2013
ً

فــي عــام  2013عــن .2012

الماليــة  ،2012/2011لكــن التقديــرات المعدلــة بينــت أن الزيــادة بلغــت  ،%20.3أي

ومنــذ الربــع األول لعــام  ،2013تجــاوزت قيمــة الودائــع الحكوميــة اإلجماليــة

بإضافــة  36.6مليــار ريــال قطــري إلــى التقديــرات األوليــة الســابقة.

لــدى القطــاع المصرفــي (المصــرف المركــزي و المصــارف التجاريــة) حجــم
القــروض القائمــة (الشــكل  ،)26-2األمــر الــذي يشــير إلــى تراجــع اعتمــاد
القطــاع العــام علــى التمويــل مــن النظــام المصرفي .ويمكن تفســير ارتفاع

اإليرادات الحكومية

جزئيــا بإصــدار ســندات الخزينــة والصكــوك ،إضافـ ًـة
حجــم الودائــع الحكوميــة ً

ارتفاعــا
تظهــر التقديــرات األوليــة لإليــرادات الحكوميــة اإلجماليــة
ً

إلــى الفائــض الكبيــر فــي الموازنــة العامــة( .ارتفــاع حجــم الودائــع الحكوميــة

قــدره  %4.8فــي الســنة الماليــة  2014/2013عــن نتائــج الســنة

لــدى المصــرف المركــزي يعكــس اســتخدام ســندات الخزينــة ألغــراض تطويــر

الماليــة الســابقة (الشــكل .)27-2

الســوق الماليــة المحليــة بـ ً
ـدل مــن تلبيــة احتياجــات التمويــل).

فقــد ازداد الدخــل االســتثماري فــي الســنة الماليــة ،2014/2013و

الشكل  26-2ميزان الودائع والقروض للحكومة والقطاع الخاص واألفراد
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ/ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

80

المالــي لشــركة قطــر للبتــرول (اإلطــار  .)4-2وتراجــع دخــل قطــاع
وفقــا للتقديــرات
ً
الهيدروكربــون بمقــدار  %15.9خــال العــام،
األوليــة .لكــن هــذه التقديــرات قــد تخضــع للتعديــل ألن أســعار

60

الهيدروكربــون وحجــم صادراتــه ظلــت مســتقرة إلــى حــد بعيــد.

40
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المصدر :النشرات اإلحصائية الربعية لمصرف قطر المركزي.
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/MonthlyBulletin.aspx

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

ذلــك علــى أســعار أعلــى.
تراجعــا قــدره  %30فــي اإليرادات
وتظهــر بيانــات اإليــرادات األوليــة
ً
أيضــا ربمــا خضــع
األخــرى عــن الســنة الماليــة  ،2013/2012وهنــا ً
تســجيل اإليــرادات النهائيــة للتأجيــل.
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الشكل  27-2هيكل االيرادات العامة ونمو االيرادات
اإلجمالية
ﺍﻟﻨﻤﻮ %

%

ﺑﻨﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ

الشكل  28-2الفرق بين اإليرادات الحكومية الفعلية
والمتوقعة في الموازنة
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮﻱ
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مالحظة :تبدأ السنة المالية في  1أبريل وتنتهي في  31مارس.
المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

اإلطار  :4-2دمج حسابات قطر للبترول في الموازنة
ـدءا
شــرعت شــركة قطــر للبتــرول بتحويــل فائضهــا المالــي كامـ ًـا إلــى الحكومــة بـ ً
مــن عــام  .2013وقــد كان جــزء مــن هــذا الفائــض يذهــب إلــى الحكومــة باعتبــاره
ـتثماريا ،وتحتفــظ الشــركة بجــزء آخــر منــه فــي ميزانيتهــا ،ويســتخدم الجــزء
دخـ ًـا اسـ
ً
الثالــث لتوفيــر رأســمال جديــد لجهــاز قطــر لالســتثمار.
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المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

اإلنفاق الحكومي
تشــير تقديــرات الموازنــة األوليــة إلــى أن إجمالــي اإلنفــاق الفعلــي
فــي الســنة الماليــة  2014/2013انخفــض بمقــدار  %1عــن نتائــج
الســنة الماليــة الســابقة .ففــي حيــن ارتفــع اإلنفــاق الرأســمالي
بمعــدل  ،%2.4لكــن االنخفــاض فــي اإلنفــاق الجــاري بنســبة %2.1

و مــن االن فصاعــدا ســوف يســجل الرأســمال الــذي ُيضــخ إلــى شــركة قطــر

طغــى عليــه (الشــكل  .)2.29واذا لــم تحــدث تعديــات الحقــة علــى

للبتــرول (أو الــى جهــاز قطــر لالســتثمار) تحــت بنــود التمويــل «اســفل الخــط»

هــذه التقديــرات االوليــة ،فــإن هــذه النتيجــة ســتعد أول انخفــاض فــي

بواســطة الحكومــة .ولمــا كانــت تحويــات قطــر للبتــرول مــن الدخــل االســتثماري
إلــى الموازنــة ســتزيد فــي البدايــة نتيجــة حــدوث هــذا التغييــر المحاســبي ،فــإن
هــذا التغييــر المحاســبي ســيزيد مــن الفائــض االجمالــي المســجل للحكومــة .ومــن
شــأن هــذا التغييــر أن يعطــي صــورة أكثــر شــفافية للماليــة العامــة ،لكنــه مــن الناحيــة
الكليــة لــن يغيــر شــيئً ا فــي المــوارد المتاحــة للدولــة ككل.

اإلنفــاق الحكومــي منــذ عقــد مــن الزمــن.

الشكل  29-2نمو اإلنفاق العام ()%
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ
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وظهــرت عــام  ،2013كمــا فــي الســنوات الســابقة ،فجــوة ملحوظــة
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بيــن اإليــرادات الفعليــة واإليــرادات المتوقعــة فــي الموازنــة

15

أساســا إلــى الفــرق بيــن الســعر
(الشــكل  ،)28-2ويرجــع ذلــك
ً
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الفعلــي للنفــط (الــذي تجــاوز  100دوالر للبرميــل) وحســابات
الموازنــة المخططــة (المســتندة إلــى ســعر  65دوالر للبرميــل).
بيــد أن بعــض اإليــرادات األخــرى كســرت هــذا النمــط وجــاءت دون
التقديــرات المخططــة فــي الســنة الماليــة .2014/2013
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مالحظة :تبدأ السنة المالية في  1أبريل وتنتهي في  31مارس.
المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

وجــاء االنخفــاض فــي اإلنفــاق الجــاري فــي الســنة الماليــة 2014/2013
جزئيــا
بســبب التراجــع فــي اإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات ،والــذي يرجــع ً
ربمــا إلــى تباطــؤ العطــاءات فــي ظــل عمليــة إعــادة الهيكليــة الحكوميــة
التــي بــدأت فــي أواســط عــام  .2013حيــث أحدثــت وزارات جديــدة ،كــوزارات
النقــل ،و االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،والتنميــة اإلداريــة،

28

الجزء الثاني

األداء االقتصادي عام 2013

والتخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ،كمــا جــرت عمليــة إعــادة صياغــة للمهــام
الموكلــة لــوزارة التجــارة ووزارة الماليــة .وســاهم االنخفــاض فــي مدفوعــات
الفائــدة ،الــذي نجــم عــن تراجــع مســتويات االئتمــان الحكومــي (انظــر قســم
أيضــا فــي تراجــع اإلنفــاق .لكــن الرواتــب واألجــور
عــرض النقــد واالئتمــان) ً
مرتفعــة بمعــدل  %14.6عــن الســنة
ً
جــاءت ،و بعكــس االتجــاه العــام،
الماليــة الســابقة.
جــاءت النتائــج الماليــة فــي الســنة الماليــة  2014/2013إذن متمشــية بوجــه
عــام مــع النمــط القائــم بزيــادة فــي اإلنفــاق الجــاري عــن المتوقــع فــي
الموازنــة وانخفــاض فــي اإلنفــاق الرأســمالي عــن المتوقــع فــي الموازنــة
(الشــكل  30-2واإلطــار  .)5-2فقــد ازداد اإلنفــاق الجــاري الفعلــي فــي
الســنة الماليــة  2014/2013بمقــدار  %11عــن المتوقــع فــي الموازنــة،
وذلــك بصــورة أساســية نتيجــة زيــادة المنــح الخارجيــة عــن المتوقــع ونفقــات
جاريــة أخــرى .وعلــى الرغــم مــن أن اإلنفــاق علــى الرواتــب واألجــور ازداد
بقــوة ،إال أن التقديــرات األوليــة تشــير إلــى مــا دون الموازنــة.

الشكل  30-2الفرق بين اإلنفاق الحكومي الفعلي
والمتوقع في الموازنة
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المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

كمــا تشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن اإلنفــاق الرأســمالي
الفعلــي جــاء أدنــى مــن المتوقــع بنســبة  ،%30مــا قــد يعكــس
التأخيــر فــي تنفيــذ المشــاريع إضافــة إلــى التأخيــر فــي تســوية
المدفوعــات (انظــر اإلطــار  .)3-2وقــد اتســعت الفجــوة بيــن
المتوقــع والفعلــي فــي اإلنفــاق الرأســمالي فــي الســنوات
األخيــرة ،فمنــذ الســنة الماليــة  2011/2010ازدادت الموازنــة
بمعــدل  %72فــي حيــن لــم يرتفــع اإلنفــاق الفعلــي بأكثــر مــن
 .%19ولكــن إذا تســارعت عمليــة تســوية المدفوعــات فــي
األشــهر القادمــة ،كمــا فــي الســابق ،فربمــا يرتفــع رقــم االنفــاق
النهائــي عــن التقديــرات االوليــة.
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اإلطار  :5-2مخصصات اإلنفاق الحكومي
ازداد الناتــج المحلــي اإلجمالــي منــذ الســنة الماليــة  2008/2007بمعــدل  2.5مثــل

تعرجــا (الشــكل  2فــي اإلطــار) .فبند «اســتصالح
أمــا اإلنفــاق الرأســمالي فقــد كان أكثــر
ً

تقريبــا .وفــي حيــن ازداد اإلنفــاق الجــاري للحكومــة ثالثــة امثــال ،لــم يرتفــع اإلنفــاق
ً

األراضــي وغيرهــا» شــكل البنــد األكبــر واشــتمل باإلضافــة إلــى اســتصالح األراضــي

االســتثماري ســوى بمعــدل  1.5مثــل ،األمــر الــذي زاد حصــة اإلنفــاق الجــاري فــي

( )٪60 - ٪40علــى األمــن والدفــاع ومشــاريع البحــوث والتطوير ،وفي بعض الســنوات

إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي مــن  %61فــي الســنة الماليــة  2008/2007إلــى %74

اســتثمارا فــي صناعــات غيــر نفطيــة .ويعكــس اإلنفــاق المتزايــد فــي هــذا المكــون
ً

فــي الســنة الماليــة .2014/2013

منــذ الســنة الماليــة  2011/2010زيــادة اإلنفــاق علــى األمــن والدفــاع واالســتثمار فــي

وشــكلت اإلدارة العامــة (رواتــب وأجــور وإيجــارات ومدفوعــات فائــدة ...الــخ) الجــزء

مشــاريع البحــوث والتطويــر .وازدادت حصــة المواصــات والنقــل ،التــي تضــم كل

ـوبة بالريــال .وكانــت المنــح المقدمــة للحكومــات
األكبــر مــن الزيــادة فــي اإلنفــاق محسـ ً

اســتثمارات النقــل فــي غيــر قطــاع الطــرق ،مــن  %14إلــى  ،%24وتشــمل اإلنفــاق

نمــوا ،الــذي ارتفعــت
والمؤسســات (بخاصــة الحكومــات األجنبيــة) المكــون األســرع
ً

علــى مطــار ومينــاء بحــري جديديــن .كمــا حقــق اإلنفــاق علــى الطــرق زيــادة مضطــردة،

حصتــه مــن اإلنفــاق الجــاري اإلجمالــي مــن  %3إلــى  .%5أمــا بنــود الصحــة والتعليــم

وأخيــرا ،بقيــت
فارتفعــت حصتــه مــن اإلنفــاق الرأســمالي مــن  %8إلــى .%12
ً

والعمــل والخدمــات االجتماعيــة والدعــم الغذائــي والتحويــات فقــد ازدادت حصتهــا

نوعــا مــا بالقيــم المطلقــة ،فيمــا ازدادت االســتثمارات
االســتثمارات فــي التعليــم ثابتــة ً

مــن مجمــل اإلنفــاق الجــاري ثالثــة امثــال.

تقريبــا ،علــى الرغــم مــن أن حصتهــا لــم تحقــق ســوى
فــي الصحــة بمعــدل  3.5مثــل
ً
زيــادة طفيفــة مــن  %2.6إلــى  %3.6خــال تلــك الفتــرة.

الشكل  1في اإلطار تخصيص االنفاق الجاري (مليار ريال)
ﺑﻨﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ )ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ(

الشكل  2في اإلطار تخصيص االنفاق الرأسمالي (مليار ريال)
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مالحظة :تبدأ السنة المالية في  1أبريل وتنتهي في  31مارس
المصدر :وزارة المالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

موقف الموازنة العامة والدين العام

0
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مالحظة :تبدأ السنة المالية في  1أبريل وتنتهي في  31مارس.
المصدر :وزارة المالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

أيضــا نتيجــة تحويــل فائــض شــركة قطــر للبتــرول ،الــذي اعتبرتــه وزارة
ً
ً
إيــرادا
اســتثماريا” .لكــن إذا اعتبــر الدخــل االســتثماري
“دخــا
الماليــة
ً
ً

قــدر الفائــض العــام للحكومــة بحــدود  94.6مليــار ريــال قطــري فــي

غيــر مباشــر للنفــط والغــاز ،فــإن العجــز الغيــر هيدروكربونــي ســيزداد

نهايــة الســنة الماليــة  ،2014/2013أي مــا يعــادل  % 12.6مــن الناتــج

فــي الســنة الماليــة .2014/2013

مرتفعــا عــن النســبة المســجلة فــي
المحلــي اإلجمالــي االســمي
ً

وانخفــض مجمــوع الديــن الحكومــي فــي الســنة الماليــة 2014/2013

الســنة الســابقة و التــي بلغــت  .%11.2وجــاءت معظــم الزيــادة مــن

إلــى  206.2مليــار ريــال قطــري بنســبة  %27.5مــن الناتــج المحلــي

تحويــل فائــض قطــر للبتــرول المالــي كامـ ًـا إلــى الحكومــة (انظــر اإلطــار

اإلجمالــي بقيــم الســنة الماليــة (الشــكل  .)32-2وشــكل الديــن

.)4-2

الحكومــي (الصكــوك والســندات األخــرى) الــذي حــل موعــد اســتحقاقه

وانخفــض العجــز فــي الموازنــة غيــر الهيدروكربونيــة (ويســاوي الموازنــة

مغطيا علــى الزيادة
العامــل األساســي فــي التراجــع بالقيــم المطلقــة،
ً

اإلجماليــة ناقصــة ايــرادات النفــط والغــاز المباشــرةً ) فــي الســنة

المســتمرة فــي االقتــراض المحلــي نتيجــة إصــدار ســندات الخزينــة.

الماليــة  2014/2013عــن الســنة الماليــة الســابقة (الشــكل  )31-2وهــذا

30

الجزء الثاني

الشكل  31-2الموازنة العامة (نسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي)

قياســا بعــام
ارتفعــت قيمــة الصــادرات اإلجماليــة بنســبة %3.7
ً
 .2012كمــا ازدادت المســتوردات مــن الســلع والخدمــات بصــورة

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ

أســرع (بمعــدل  )%7.8لكــن جــاءت تلــك الزيــادة مــن مســتوى منخفــض

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ

(الشــكل  .)33-2وكانــت المســتوردات مــن الخدمــات هــي المســؤولة

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
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التســليم علــى ظهــر الســفينة) ولكــن بمعــدل  %2.2فقــط فــي عــام
-9.5

-9.1

FY11/12

-10.2

-16.5
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FY10/11

وفقــا لبيانــات مصــرف قطــر المركــزي.
ً
2013

-8.3
-9.6

-17.1

-19.6

 %14.9عــن عــام  .2012كمــا ازدادت المســتوردات الســلعية (بســعر
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األداء االقتصادي عام 2013
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الشكل  33-2نمو التجارة الخارجية ()%

FY08/09

مالحظة :تبدأ السنة المالية في  1أبريل وتنتهي في  31مارس.
المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية.
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لكــن أرقــام الديــن الحكومــي اإلجمالــي ال تعبــر عــن كل مــا يجــري بشــأن
الميــزان المالــي العــام للحكومــةً .
أول :الضمانــات الحكوميــة واقتــراض
ثانيــا:
المؤسســات شــبه الحكوميــة ال تنــدرج فــي األرقــام الســابقةً .
إحصائيــات الديــن الحكومــي ال تأخــذ باالعتبــار موجــودات جهــاز قطــر
لالســتثمار ،وبذلــك ربمــا يكــون صافــي الميــزان المالــي للحكومــة
إيجابيــا ،لكــن ال يمكــن تحديــد مقــداره.
ً
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ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ(

32.6

30

17.4

مالحظــة :تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد إلــى بيانــات ميــزان المدفوعــات لــدى
مصــرف قطــر المركــزي وبتضميــن الســلع والخدمــات التجاريــة
المصدر :مصرف قطر المركزي
(.)http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/BalanceofPayments/Pages/default.aspx

الشكل  32-2إجمالي الدين الحكومي
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
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فائضــا
ً
كمــا حقــق الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات مــرة اخــرى

200

ضخمــا ،بلــغ  %30.9مــن الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي
ً
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(الشــكل  .)34-2وقــد عــوض الفائــض التجــاري الكبيــر ( 383.9مليــار
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ريــال قطــري) مــن العجــز فــي حســابات الخدمــات ( 59.3مليــار ريــال
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المصدر  :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية.
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القطاع الخارجي

قطــري) والتحويــات ( 55.5مليــار ريــال قطــري) والدخــل ( 41.2مليــار
ريــال قطــري) .ويعــزى العجــز في حســابي التحويــات والدخل بصفة
أساســية إلــى تحويــات العامليــن األجانــب للخــارج ،و المدفوعــات
الكبيــرة مــن األربــاح واألجــور .وقــدر الدخــل االســتثماري بحــدود 23.3
متراجعــا عــن قيمتــه فــي العــام الســابق بمقــدار
مليــار ريــال قطــري
ً
 0.5مليــار ريــال.
وبلغــت احتياطيــات مصــرف قطــر المركــزي مــن العمــات األجنبيــة
 153.1مليــار ريــال قطــري فــي نهايــة ديســمبر  ،2013بارتفــاع قــدره

ضخمــا فــي الميــزان
فائضــا
ً
حققــت دولــة قطــر عــام  2013مــرة أخــرى
ً

 32.8مليــار ريــال خــال األشــهر االثنــي عشــر ،أي بنســبة ،%27.2

التجــاري الخارجــي بلــغ  %52.1مــن الناتــج المحلي اإلجمالي االســمي،

مــا يعكــس الفائــض االجمالــي المســجل فــي ميــزان المدفوعــات

علــى الرغــم مــن تراجعــه عــن قيمتــه فــي عــام  .)%53.8( 2012فقــد

خــال عــام .2013
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الشكل  34-2الحساب الجاري
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
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227.8
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ﻗﻄﺮﻱ

مقياســا لتنافســية منتجــات بلد
يمثــل ســعر الصــرف الحقيقــي الفعــال
ً

225.8

200

مــا فــي األســواق العالميــة (انظــر مســرد المصطلحــات) .فهــو يرصــد
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ويعدلهــا وفــق تغيــر
الحركــة فــي ســعر الصــرف االســمي الفعــال
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وتشــير تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي و االحصــاء إلــى أن ســعر
الصــرف الحقيقــي الفعــال لــم يتغيــر عــام ( 2013الشــكل  ،)35-2ألن

23.1

2008

مالحظــة :بيانــات  2013-2011تســتند إلــى بيانــات ميــزان المدفوعــات لــدى المصــرف المركــزي ،بينمــا
ـتنادا إلــى بيانــات ميــزان
بيانــات الســنوات الســابقة فهــي تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اسـ ً
المدفوعــات لــدى المصــرف المركــزي.
المصدر :مصرف قطر المركزي:
(.)http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/BalanceofPayments/Pages/default.aspx

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

معــدالت تضخــم األســعار بيــن بلــد وآخــر.

الــدوالر األميركــي ،الــذي يرتبــط بــه الريــال القطــري ،فــي المقــام
األول حافــظ علــى قيمتــه مقابــل أكثــر عمــات شــركاء قطــر التجارييــن
الرئيســيين ،مــع انخفــاض طفيــف مقابــل اليــورو وارتفــاع محــدود امــام
اليــن اليابانــي .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن معــدل التضخــم فــي قطــر كان
قريبــا مــن معــل التضخــم فــي الشــركاء التجارييــن الرئيســيين.
ً

الشكل  35-2مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال
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المصدر :المصدر :قاعدة بيانات  ،CEICوتقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء:.
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المصطلحات :المفاهيم االقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي اإلجمالي

والفوائــد) ،بينمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي المحســوب بأســعار الســوق هــو

الناتــج المحلــي اإلجمالــي هــو أحــد مؤشــرات االقتصــاد الكلــي األساســية

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج زائــد ضرائــب اإلنتــاج غيــر

ً
دورا محوريـ ًـا فــي التحليــل االقتصــادي الكلــي علــى الرغــم مــن
التــي تلعــب

ً
فارقــا بيــن
المباشــرة ،ناقــص الدعــم المقــدم لألعمــال ،األمــر الــذي يخلــق

الحــدود الموضوعــة لــه بالتعريــف (انظــر أدنــاه).

الدخــل الــذي تحققــه عوامــل اإلنتــاج والســعر المدفــوع للناتــج فــي الســوق.

تعريف الناتج المحلي اإلجمالي

الفــرق بيــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والناتــج المحلــي

يســتخدم هــذا المؤشــر علــى نطــاق واســع كمقيــاس للناتــج االقتصــادي ألنــه

اإلجمالــي الحقيقــي

يمثــل قيمــة الســلع والخدمــات النهائيــة المنتجــة فــي فتــرة زمنيــة معينــة،

يقــدر الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي قيمــة الناتــج االقتصــادي

وهــي عــادة ســنة واحــدة .وهنالــك طريقــة أخــرى تعرفــه باعتبــاره مجمــوع

باســتخدام األســعار الجاريــة :أي األســعار الســائدة خــال الفتــرة التــي يحســب

القيــم المضافــة فــي قطاعــات االقتصــاد كافـ ًـة فــي فتــرة زمنيــة معينــة.

فيهــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي .لذلــك فــإن التغيــرات فــي الناتــج المحلــي
االســمي تعبــر عــن التغيــرات فــي األســعار إضافــة إلــى التغيــرات فــي حجــم

حساب الناتج المحلي اإلجمالي

الناتــج .أمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فيقــدر الناتــج بأســعار ثابتــة

ثمــة ثــاث طــرق أساســية لحســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وهــي تعطــي

هــي أســعار ســنة معينــة تدعــى “ســنة األســاس” .وعندمــا تتغيــر األســعار

النتائــج ذاتهــا.

النســبية ،يمكــن الختيــار ســنة األســاس أن يؤثــر علــى نمــو الناتــج المحلــي

• طريقــة اإلنتــاج :ويســاوي مجمــوع القيــم المضافــة فــي كافــة القطاعــات؛

اإلجمالــي الحقيقــي المحســوب.

أي الناتــج اإلجمالــي ناقــص قيمــة االســتهالك الوســيط مــن الســلع
والخدمــات فــي جميــع القطاعــات.

معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي

• طريقــة اإلنفــاق :الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي مجمــوع مــا تســتهلكه

هــو النســبة بيــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والحقيقــي ،ويمكــن

ً
ً
زائــدا
نهائيــا،
اســتهالكا
الحكومــة والقطــاع الخــاص مــن ســلع وخدمــات
ً

ً
مقياســا لمســتوى األســعار اإلجماليــة لجميــع الســلع
اعتبــاره بالتالــي

االســتثمار الكلــي (إضافــة إلــى القيمــة الماديــة للرأســمال فــي االقتصــاد،

ً
محليــا فــي االقتصــاد.
والخدمــات المنتَ جــة

بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي المخــزون ) زائـ ًـدا صافــي قيمــة الصــادرات مــن
ناقصــا الــواردات).
الســلع والخدمــات مــن غيــر عوامــل اإلنتــاج (الصــادرات
ً

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

• طريقــة الدخــل :الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي كامــل الدخــل المتولــد

هــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الكلي مقسـ ً
ـوما على عدد الســكان المقيمين

مــن عمليــة اإلنتــاج ،ويشــمل أجــور وتعويضــات العامليــن ،وفائض التشــغيل

فــي البــاد .وعلــى الرغــم مــن أن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي

الكلــي للشــركات كاألربــاح واإليجــارات والفوائــد.

ً
مؤشــرا علــى مســتوى المعيشــة إال
تســتخدم علــى نحــو شــائع باعتبارهــا
أنهــا ليســت مقياسـ ًـا للدخــل الفــردي وال تمثــل بالضــرورة رفاهيــة الســكان.

الفــرق بيــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المحســوب بتكلفــة عوامــل
اإلنتــاج والناتــج المحســوب بأســعار الســوق

مــا هــي قيــود الناتــج المحلــي اإلجمالــي كمقيــاس للناتــج

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج هــو مجمــوع دخــل جميــع

االقتصــادي والدخــل؟

عوامــل اإلنتــاج المتولــد عــن عمليــة اإلنتــاج (كاألجــور ،األربــاح ،اإليجــارات

ال تعبــر قياســات الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــادة عــن قيــم الســلع
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والخدمــات غيــر المطروحــة للتــداول فــي الســوق ،كالخدمــات التطوعيــة

تعريف المحاسبة على أساس االستحقاق

والخيريــة والســلع والخدمــات المنتجــة بغــرض االســتخدام الشــخصي.

تســجل حســابات االســتحقاق التعامــات عندمــا يقــع الحــدث أو االلتــزام

كما أن وجود شــريحة واســعة من االقتصاد المخفي أو أنشــطة الســوق

األساســي ،بصــرف النظــر عــن موعــد التســديد النقــدي المرتبــط بــه.

الســوداء (وهــي ليســت بــذات أهميــة فــي قطــر) ســيجعل مــن الناتــج

حيــث تســجل اإليــرادات عندمــا يتحقــق الدخــل ،وتســجل النفقــات عندمــا

المحلــي اإلجمالــي مقياسـ ًـا يقلــل مــن الحجــم الحقيقــي لالقتصــاد.

تترتــب االلتزامــات أو تســتهلك المــوارد .ومــن حيــث المبــدأ ،يجــب أن

مفاهيم المالية العامة

الموازنة العامة

يســاوي الفــرق بيــن األرصــدة المحســوبة علــى أســاس نقــدي واألرصــدة
المحســوبة علــى أســاس االســتحقاق “التغييــرات فــي المتأخــرات غيــر
المســددة”.

هــو الفــرق بيــن مجمــوع اإليــرادات الحكوميــة (بمــا فيهــا المنــح) ومجمــوع
النفقــات الحكوميــة (الجاريــة واالســتثمارية) زائــد صافــي قيمــة االقــراض

اإلنفاق “شبه المالي الحكومي”

فــي فتــرة زمنيــة معينــة.

هــو اإلنفــاق الــذي تنفــذه شــركات حكوميــة (ماليــة وغيــر ماليــة) .وهــو بطبيعتــه
يشــبه اإلنفــاق الحكومــي عــادة ،لكنــه ال ينــدرج ضمــن الموازنــة العامــة (أو

الموازنة األولية

يــدرج ضمــن بنــد “التزامــات طارئــة” فــي الموازنــة) .كمــا أن عمليــات المصــرف

هــي قيمــة الموازنــة العامــة للحكومــة بعــد اســتبعاد مدفوعــات الفوائــد

ً
أيضــا عمليــات “شــبه
المركــزي التــي تنطــوي علــى دعــم أو ضرائــب هــي

التــي تقبضهــا الحكومــة وتدفعهــا .ويشــكل هــذا المقيــاس مؤشـ ً
ـرا للدعــم

ماليــة” بطبيعتهــا.

المالــي الجــاري للطلــب اإلجمالــي ألن مدفوعــات الفائــدة ترتبــط بأرصــدة
األصــول والخصــوم (االلتزامــات) العائــدة لفتــرة ســابقة.

مفاهيم نقدية
االحتياطي النقدي

الموازنة غير الهيدروكربونية

االحتياطــي النقــدي هــو التزامــات المصــرف المركــزي ،أي أنــه مجمــوع:

هــي الموازنــة العامــة ناقــص إيــرادات النفــط والغــاز ،والتــي تعــرف فــي

( )1العملــة الصــادرة عــن المصــرف المركــزي والموجــودة خارجــه )2( ،ودائــع

َق َطــر بأنهــا اإليــرادات المباشــرة (اإلتــاوات والضرائــب) المتولــدة عــن اإلنتــاج

المصــارف لــدى المصــرف المركــزي لتلبيــة شــروط االحتياطــي وألغــراض

الهيدروكربونــي .لكــن الدخــل االســتثماري المتأتــي مــن الشــركات الحكوميــة

المقاصــة )3( ،التزامــات اخــري مــن ضمنهــا فــي حالــة دولــة قطــر ودائــع

والشــركات المرتبطــة بالحكومــة ،والــذي ينتــج عــن األنشــطة المرتبطــة

المصــارف فــي المصــرف المركــزي والتــي تتجــاوز متطلبــات االحتياطــي

بالهيدروكربــون ،غيــر مشــمول بتعريــف إيــرادات النفــط والغــاز .وتؤمــن

القانونــي .ويمكــن التعبيــر عــن االحتياطــي النقــدي مــن حيــث األصــول (

ً
مؤشــرا علــى التحفيــز المالــي لالقتصــاد
الموازنــة غيــر الهيدروكربونيــة

الموجــودات) المقابلــة للمصــرف المركــزي ،والتــي تقــع فــي فئتيــن .الفئــة

المحلــي الممــول مــن إيــرادات النفــط والغــاز.

األولــى :صافــي األصــول الخارجيــة ،وتتكــون مــن االحتياطيــات الدوليــة
الرســمية زائــد صافــي أيــة أصــول خارجيــة أخــرى أقــل ســيولة وبالتالــي غيــر

السنة المالية

مشــمولة فــي صافــي االحتياطيــات الدوليــة الرســمية .الفئــة الثانيــة :صافــي

الســنة الماليــة هــي الفتــرة التــي يتــم إعــداد الموازنــة الســنوية والحســابات

األصــول المحليــة ،وتضــم صافــي الديــون المســتحقة للمصــرف المركــزي

الختاميــة عنهــا ،والتــي تُ حســب بنــود اإليــرادات والنفقــات خاللهــا ،وتعــرض

علــى الحكومــة (الديــون ناقــص الودائــع) والديــون علــى القطاعــات األخــرى.

الحســابات علــى أساســها .تبــدأ الســنة الماليــة لدولــة َق َطــر فــي  1أبريــل
وتنتهــي فــي  31مــارس.

العرض النقدي بمعناه الضيق
هــو العملــة قيــد التــداول زائــد الودائــع تحــت الطلــب .وتعــد النقــود بمعناهــا

تعريف المحاسبة على أساس نقدي

الضيــق “ســائلةً ” .وال يدفــع العــرض النقــدي بمعنــاه الضيــق أي فوائــد أو أنــه

تقــوم الحســابات النقديــة بتســجيل اإليــرادات عنــد قبــض النقــود والنفقــات

يدفــع فوائــد بمعــدالت منخفضــة نسـ ً
ـبيا.

ً
نقــدا ،بصــرف النظــر عــن لحظــة اســتحقاق الدخــل أو االلتــزام
عنــد دفعهــا
بالنفقــة .وعلــى الرغــم مــن أهميــة الحســابات النقديــة لمعرفــة مــا تســاهم

“أشباه النقود”

بــه الحكومــة فــي الســيولة فــي االقتصــاد وأهميتهــا أيضـ ًـا إلدارة الســيولة

هــي الجــزء األقــل ســيولة مــن العــرض النقــدي وتضــم ودائــع االدخــار وكافــة

النقديــة ،إال أنهــا ال تقــدم صــورة حقيقيــة عــن الوضــع المالــي للحكومــي.

الودائــع بالعمــات األجنبيــة.
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المفاهيم االقتصادية الرئيسية

العرض النقدي بمعناه الواسع

ميزان الحساب الرأسمالي والمالي

هو مجموع أشباه النقود والعرض النقدي بمعناه الضيق.

يســجل هــذا الحســاب مبيعــات ومشــتريات األصــول الماليــة أو الصفقــات
المرتبطــة باالقتــراض واإلقــراض الدولــي .ويضــم التحويــات الرأســمالية

االحتياطيات الخارجية الرسمية

أيضـ ًـا.

هــي األصــول الخارجيــة الســائلة فــي المصــرف المركــزي والتــي يمكــن
اســتخدامها لتأميــن المدفوعــات الخارجيــة للبلــد فــي أي لحظــة .وتشــمل

المركز االستثماري الدولي والحساب الرأسمالي

هــذه االحتياطيــات :الذهــب ،و العمــات األجنبيــة ،والمركــز االحتياطــي لــدى

المركــز االســتثماري الدولــي لبلــد مــا هــو البيــان المالــي الــذي يبيــن تركيبــة

صنــدوق النقــد الدولــي .وتعــرض هــذه االحتياطيــات عــادةً بالقيــم الصافيــة

وقيمــة األصــول والخصــوم الماليــة الخارجيــة للبلــد .والفــرق بيــن هــذه

بعــد اســتبعاد التزامــات المصــرف المركــزي الخارجيــة مــن االحتياطيــات

األصــول والخصــوم هــو صافــي المركــز االســتثماري الدولــي للبلــد المعنــي.

الخارجيــة الرســمية الكليــة.

الدين الخارجي
اإلقراض/االئتمان

هــو رصيــد االلتزامــات التعاقديــة المســتحقة ،الصــادرة عــن القطاعيــن العــام

إن نشــوء االقتــراض يقتضــي تقديــم مــوارد معينــة مــن المقــرض

والخــاص إلــى الهيئــات والمنظمــات االعتباريــة والفرديــة -المقيمــة خــارج

(المصــارف أو أيــة مؤسســات ماليــة أخــرى) إلــى المقتــرض .ويكتســب

حــدود الدولــة -والتــي تــم صرفهــا.

ـزام بالتســديد فــي
المقــرض بذلــك حقـ ًـا ماليـ ًـا ويترتــب علــى المقتــرض التـ ٌ
المســتقبل .يســتخدم اإلقــراض إلــى قطاعــات غيــر ماليــة (كالحكومــة،

مفاهيم أسعار الصرف

والشــركات الخاصــة واألســر) بصــورة أساســية لتمويــل اإلنتــاج واالســتهالك

سعر الصرف الثنائي

وتكويــن رأس المــال.

ـوبا بوحــدات عملــة أخرى .يبلغ ســعر الصرف االســمي
هــو ســعر عملــة مــا محسـ ً

مفاهيم ميزان المدفوعات

الميزان التجاري

للدوالر األمريكي بالنســبة للريال القطري 3.64 :ريال قطري =  1دوالر.

سعر الصرف االسمي الفعال

هــو الفــرق بيــن واردات وصــادرات الدولــة مــن الســلع محسـ ً
ـوبا خــال فتــرة

علــى عكــس ســعر الصــرف الثنائــي ،ال يمثــل ســعر الصرف االســمي الفعال

معينــة مــن الزمــن (ســنة ميالديــة واحــدة عــادةً ) .ويشــكل الميــزان التجــاري

ســعر الســوق ،بــل هــو رقــم تأشــيري يقيــس المتوســط المرجــح لســعر
َ

جـ ً
ـزءا مــن ميــزان الحســاب الجــاري العــام.

الصــرف الثنائــي لعملــة بلــد معيــن مقابــل ســلة عمــات الشــركاء التجارييــن
لهــذا البلــد خــال فتــرة زمنيــة معينــة .ويعبــر مقــدار األوزان النســبية عــادة

ميزان الدخل والخدمات

عــن األهميــة النســبية فــي التجــارة الدوليــة للبلــد المعنــي أو فــي تعامالتــه

هــو مجمــوع صافــي الدخــل الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن غيــر المواطنيــن

الخارجيــة اإلجماليــة ،بمــا فيهــا التعامــات الماليــة الخارجيــة .وتوفــر حركــة

وميــزان تجــارة الخدمــات محسـ ً
ـوبا خــال فتــرة زمنيــة محــددة .يتألــف حســاب

ســعر الصــرف االســمي الفعــال مؤشـ ً
ـرا علــى التغيــرات فــي قيمــة العملــة

الدخــل مــن التدفقــات النقديــة المأخــوذة مــن العمــال (األجــور المدفوعــة

المحليــة مقابــل عمــات الســلة المذكــورة .وترتفــع قيمــة العملــة عندمــا

للعمــال غيــر المواطنيــن) ومــن صافــي الدخــل االســتثماري .ويتكــون ميــزان

يمكــن لوحــدة العملــة المحليــة أن تشــتري قـ ً
ـدرا أكبــر مــن ســلة العمــات.

الخدمــات بصــورة أساســية مــن المدفوعــات للنقــل والســفر واالتصــاالت
والبنــاء واإليجــارات الســكنية والخدمــات الماليــة.

سعر الصرف الحقيقي الفعال
ـدال وفــق فــروق معــدالت التضخــم
هــو ســعر الصــرف االســمي الفعــال معـ ً

ميزان الحساب الجاري

بيــن البلــد المعنــي (قطــر ً
مثــا) وشــركائه التجارييــن .وترتفــع قيمــة ســعر

هــو مجمــوع الميــزان التجــاري وميــزان الدخــل وميــزان الخدمــات زائــد صافــي

الصــرف الحقيقــي الفعــال إمــا بســبب ارتفــاع ســعر الصــرف االســمي

التحويــات الجاريــة التــي تضــم التحويــات النقديــة والهبــات العينيــة

الفعــال أو ألن التضخــم الداخلــي فــي البلــد المعنــي أعلــى منه لدى الشــركاء

والحــواالت النقديــة (وهــي كبيــرة فــي قطــر) المرســلة مــن العمــال األجانــب

التجارييــن .وتقــدم تغيــرات ســعر الصــرف الحقيقــي الفعلــي مقياسـ ًـا للتغيــر

إلــى أســرهم فــي أوطانهــم .ويســمى الحســاب الجــاري ألن الســلع

فــي القــوة الشــرائية للعملــة المعنيــة والتنافســية الســعرية لســلع وخدمــات

ً
عمومــا فــي الفتــرة الجاريــة.
والخدمــات المشــمولة بــه تســتهلك

البلــد القابلــة للتــداول مقابــل ســلع وخدمــات الشــركاء التجارييــن.
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