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تقدمي

يتضمن هذا العدد من تقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  »2017-2015التوقعات االقتصادية للسنوات ( 2017-2015في الجزء
األول من التقرير) ،مع مراجعة للنشاط واألداء االقتصادي في عام ( 2014في الجزء الثاني من التقرير).
لقد أجري التقييم في فترة شهدت تغيرات حادة وزيادة في تقلبات أسعار النفط ،األمر الذي يوسع هامش عدم اليقين المحيط
بتوقعات سيناريو خط االساس.
ويستمر القطاع غير الهيدروكربوني في كونه المساهم األكبر في توسع اقتصاد دولة قطر خالل فترة التوقع .وتتوقع وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء أن يبقى معدل النمو االقتصادي قويًا بواقع  %7.3لعام  ،2015على الرغم من االنخفاض في أسعار
النفط العالمية .ومع بدء تناقص سرعة النشاط االستثماري في القطاع غير الهيدروكربوني وتراجع النمو السكاني ،من المتوقع أن
يسجل النمو معدالت  6.6و %6عامي  2016و 2017على التوالي.
ويتوقع أن يتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى  %2لعام  ،2015وذلك بفعل التراجع في تضخم أسعار اإليجارات وانخفاض
أسعار المستوردات .وقد تؤدي االسعار العالمية للسلع األولية والمنتوجات المصنعة إلى رفع معدل التضخم في عام  2016وكذلك في
عام  ،2017لكن ال يتوقع أن تشهد مكونات التضخم المحلية زيادة كبيرة.
وعلى صعيد الموازنة العامة ،يتوقع أن يتضائل رصيد الميزان المالي العام في عام  ،2015نظرًا النخفاض إيرادات النفط والغاز
وزيادة اإلنفاق .وقد يسجل ذلك الرصيد في عام  2016أول عجز له منذ  15عامًا .ويتوقع أن يتأثر ميزان الحساب الجاري الخارجي
نتيجة أثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات التصدير ،لكن الميزان سيظل موجبًا.
بيد أن الخطر الرئيس على المشهد االقتصادي يبدو في احتمال أال تتخذ أسعار النفط منحىً متصاعدًا في عامي  2016و،2017
كما تفترض التوقعات.
وختاما ال بد من التنويه إلى أن هذا التقرير ما كان ليبصر النور لوال التعاون البناء مع قطاع االحصاء في وزارة التخطيط التنموي
واالحصاء وأجهزة الدولة األخرى ،لذلك أود توجيه الشكر إلى كل من قطاع االحصاء على المشورة والبيانات القيمة التي قدمها،
ومصرف قطر المركزي ،وقطر للبترول وبورصة قطر ووزارة المالية على تعاونهم المستمر في توفير المعلومات والبيانات الالزمة
العداد هذا التقرير.
الدكتور صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
يونيو 2015
iii

الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

�شكر وتقدير
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إبراهيم والدكتور أسامة نجوم .وأعد السيد محسن مجتبى ،مدير
تطوير المنتج والسوق في بورصة قطر ،اإلطار النصي عن ترقية
دولة قطر على مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة.

iv

وساهمت إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية،
برئاســة حســن محمــد العمــادي ،بتقديــم البيانــات والمشــورة.
وســاهم في تيســير إعداد هذه النشــرة وإصدارهــا الزمالء في
إدارة الخدمات المشــتركة ،برئاســة حمد راشــد العذبة ،ووحدة
العالقــات العامــة واالتصال ،برئاســة طرفة ســعد الزراع .ودقق
جوناثان أســبن النســخة المعدة للطباعة وصممها .وترجم علي
برازي النص اإلنكليزي من هذه النشرة إلى اللغة العربية وساعد
في تصميم األشكال البيانية باللغة العربية.
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النمو االقت�صادي  -يحافظ على قوته ،مدفوعً ا
بالقطاع غري الهيدروكربوين

بالرغم من انخفاض اسعار النفط فإنه يُتوقع أن يرتفع
معدل النمو االقتصادي الحقيقي بمعدل  %7.3في عام ،2015
مدعومًا باستمرار النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني
والزيادة في إنتاج المواد الهيدروكربونية اللقيمة من مشروع
حقل برزان للغاز .بيد أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي
اإلجمالي االسمي انكماشًا حادًا في عام  ،2015نتيجة انخفاض
أسعار النفط والغاز عالميًا.
وسيعود إنتاج قطاع النفط والغاز إلى االستقرار مرة
أخرى في عامي  2016و ،2017لكن النمو في األنشطة غير
الهيدروكربونية سيعزز الزخم االقتصادي العام .وسيكون قطاع
الخدمات المساهم األكبر في النمو ،يليه قطاع البناء والتشييد.
ومن المتوقع أن يعتدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني
نتيجة تركيز االهتمام على إكمال المشاريع القائمة ً
بدل من
البدء بمشاريع جديدة ،ونتيجة اعتدال النمو السكاني.
وقد نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمعدل  %6.1في
عام  ،2014لكن االنخفاض في أسعار النفط في النصف الثاني
من العام أدى إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
االسمي إلى .%4.1

نظرة على الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
2015

2016

2017

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()%

7.3

6.6

6.0

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي ()%

-10.2

4.3

11.4

تضخم أسعار املستهلك ()%

2.0

2.5

3.0

الفائض املايل ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

1.4

-4.9

-3.7

فائض احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

5.3

1.7

4.2

مالحظة :الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بأسعار عام  2004الثابتة
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

الت�ضخم  -حتت ال�سيطرة لكنه يرتفع ببطء
يتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي – مقاسا بالتغير في
مؤشر أسعار المستهلك  -نحو  %2.0في عام  ،2015وأن يرتفع
إلى  %2.5في عام  2016وإلى  3.0في عام  .2017وبعد عام
 ،2015يمكن أن ترتفع أسعار السلع العالمية وأن يتالشى زخم
قوة الدوالر األميركي.
وقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي  %3.3في األشهر
االثني عشر حتى نهاية ديسمبر  ،2014وكان الدافع األساسي
الرتفاع معدل التضخم الشهري هو أسعار المرافق واإليجارات
التي نمت بمعدل  %7.8سنويًا – وهو أقل بقليل عن مستواه
عام  .2013ولم تكن هناك آثار لضغوط تضخمية خارجية
بسبب اعتدال أسعار السلع واألغذية عالميًا .وشهدت األشهر
األولى من عام  2015تباطؤًا في التضخم ،نتيجة تباطؤ الزيادة
في أسعار مكون اإليجارات والمرافق.
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امليزان املايل  -موجب يف هذا العام لكنه �سينتقل �إىل
حالة العجز

من المتوقع أن يبقى الميزان المالي العام في حالة فائض في
السنة التقويمية  ،2015في حين قد يشهد عامي  2016و2017
عجزًا ماليًا .ومن المرجح أن تقلص أسعار النفط ،التي يتوقع
أن تبقى دون مستوياتها في السنوات األخيرة ،اإليرادات وذلك
في ظل المضي قدما في برامج اإلنفاق الرأسمالي وصعوبة
تخفيض التزامات اإلنفاق الجاري.
وتشير البيانات األولية عن السنة المالية  2015/2014إلى أن
الفائض الحكومي العام يقدر بحدود  93.9مليار ريال قطري،
أي ما يعادل  %12من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المقدر
(في الفترة نفسها) ،متراجعًا عما كان عليه في نهاية السنة
المالية السابقة (.)%14.1
امليزان اخلارجي � -سيبقى يف حالة فائ�ض على الرغم
من تراجعه التدريجي

يُتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري الخارجي في
عامي  2015و ،2016لكنه سيبقى موجبًا .والعوامل األساسية في
االنخفاض هي :تراجع إيرادات القطاع الهيدروكربوني؛ وزيادة
المستوردات (نتيجة قوة الطلب الداخلي)؛ وزيادة تحويالت
العمال األجانب إلى الخارج (بالترافق مع النمو المتوقع في عدد
الوافدين).
ً
فائضا تجاريًا ضخمًا في عام 2014
وقد حققت دولة قطر
بلغت نسبته  %47.5من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ،لكنه
أقل بقليل مما تحقق عام  .2013وتراجعت الصادرات السلعية
بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز ،وساهم نمو المستوردات
السلعية في إعادة التوازن إلى الفائض .وأدى هذا النمط،
إضافة إلى الزيادة المستمرة في المستوردات من الخدمات
والتحويالت المالية ،إلى انخفاض طفيف في الحساب الجاري
ليشكل  %25.9من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي.
املخاطر على التوقع  -من تقلبات �أ�سعار النفط
العاملية ب�صورة �أ�سا�سية

ترجع معظم المخاطر على التوقع إلى تقلبات أسعار النفط
العالمية ،فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر من المتوقع
في تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر ،فسوف تتحقق نتائج
أفضل في نمو الدخل االسمي ،وفي الميزانين المالي والخارجي.
ولكن إذا جاءت االسعار دون التوقعات ،فإن االنتعاش في نمو
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الدخل االسمي سوف يتقيد ،وستتراجع الموازين المالية بحدة
أكبر وقد تدخل المدفوعات الخارجية في حالة عجز .ويقدر
أن تكون أسعار تعادل النفط بالنسبة للموازنة العامة أعلى من
أسعار النفط المتوقعة في عامي  2016و ،2017فيما تكون أسعار
التعادل بالنسبة للميزان الخارجي أدنى منها.
وتنجم المخاطر الداخلية بصورة أساسية عن حجم وتعقيد
محفظة مشاريع البنية التحتية المخطط لها .وقد كانت وزارة
المالية سباقة في اعطاء االولوية للمشاريع الحيوية والحد
من مخاطر التنسيق وغيرها من المخاطر .ولكن إذا شهدت
المشاريع تأخيرًا في تنفيذها ،فربما يتطلب إعادة التنفيذ إلى
ما هو مقرر استقدام مزيد من العمالة ،األمر الذي يزيد عدد
السكان ويفاقم الضغوط التضخمية على الخدمات االساسية
التي هي تعاني أصلً لتلبية الطلب المتنامي عليها.
ومن المرجح أن يتراجع إنتاج قطر من النفط في المستقبل
ً
ضغوطا ناتجة عن
وأن تواجه أرباح الغاز الطبيعي المسال
مصادر إمداد جديدة واشتداد المنافسة عالميًا ،وإذا طالت
فترة انخفاض أسعار النفط ،فمن شأن ذلك أن يضر بقدرة
قطاع النفط والغاز على تمويل الفجوة بين اإلنفاق والموارد
المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني .ولذلك من المهم جدًا
أن تحقق االستثمارات المستمرة في البنية التحتية واألصول
األخرى عوائد اقتصادية إيجابية وتدعم مكاسب اإلنتاجية.

اجلزء الأول :التوقعات اخلا�صة بالأعوام  2016 ،2015و2017
يتوقع أن يبقى النمو االقتصادي احلقيقي قويًا يف عام  2015على الرغم من اخنفاض أسعار النفط ،نظرًا ملا يتمتع به االقتصاد غري اهليدروكربوني
من قوةٍ يرجح أن تستمر يف عامي  2016و .2017ويعزى جُ ّل هذا التسارع املتوقع عام  2015إىل اإلنتاج اإلضايف القادم من حقل برزان للغاز الذي
سيدخل مرحلة اإلنتاج أواسط هذا العام .ويف عامي  2016و ،2017يتباطأ النمو احلقيقي ،على الرغم من قوته ،حيث يصل إنتاج حقل برزان إىل
كامل طاقته ،وسيستقر إنتاج قطاع النفط والغاز .وسوف يعتدل منو القطاع غري اهليدروكربوني مع وصول اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية
إىل ذروته وتباطؤ وترية النمو السكاني.
ومن املتوقع أن يعتدل معدل تضخم أســعار املســتهلك يف عام  ،2015ثم يرتفع يف عامي  2016و .2017وقد شــهدت األشــهر األربعة األوىل من عام
 2015تباطؤًا حادًا يف معدل التضخم .ويتوقع أن تلجم التوقعات التضخمية العاملية املواتية وقوة الدوالر األمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري)
مصادر التضخم املستوردة.
ترتكز املخاطر على توقعات تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر يف حركة أســعار النفط العاملية .فإذا ارتفعت األســعار بســرعة أكرب من توقعات
التقرير ،ستتحقق نتائج أفضل يف منو الدخل االمسي ،وكذلك يف امليزانني املايل واخلارجي .وإذا هبطت هذه األسعار إىل ما دون توقعات التقرير،
فإن االنتعاش يف منو الدخل االمسي سيكون مقيدًا ،ورمبا تتدهور املوازين املالية حبدة أكرب وقد يتحقق عجز يف املدفوعات اخلارجية.
موجز التوقعات

يتوقع أن يبقى النمو االقتصادي الحقيقي قوياً في عام
 2015على الرغم من انخفاض أسعار النفط ،وذلك بسبب ما
يتمتع به االقتصاد غير الهيدروكربوني من قوةٍ يرجح أن تستمر
في عامي  2016و ،2017ومن ثم ستعتدل بعد ذلك( .يشمل
االقتصاد غير الهيدروكربوني كل نشاط اقتصادي غير إنتاج
مواد النفط والغاز اللقيمة وغيره من أنشطة التعدين) .وتنحسر
شبكة المشاريع الجديدة ويثبت النشاط في كثير من المشاريع
القائمة قبل اكتمالها .وسيضعف الحافز على النمو في قطاع
السلع والخدمات غير التجارية مع تباطؤ النمو السكاني.
ويتوقع أن يعتدل معدل تضخم أسعار المستهلك في عام ،2015
قبل أن يرتفع بالتدريج في عامي  2016و .2017وقد شهدت
األشهر األربعة األولى من عام  2015تراجعاً حاداً في معدل
التضخم .ويتوقع أن تكبح توقعات التضخم العالمية المعتدلة
وسعر الدوالر القوي (الذي يرتبط به الريال القطري) مصادر
التضخم المستورد .كما يتوقع أن يؤدي اعتدال النمو السكاني،
وازدياد الطاقة االستيعابية لقطاع السلع غير التجارية ،وتقييد
خطط اإلنفاق الحكومي إلى تخفيف ضغوط األسعار المحلية.
وتشتمل المخاطر السلبية على التوقعات ما يلي :إمكانية
هبوط أسعار النفط إلى ما دون التوقعات التي جرى خفضها
مسبقا بعد تقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر» الصادر
في يونيو  ،2014والتأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية
الرئيسية أو تجاوزها للتكاليف المقررة لها (أو كليهما معاً)،

وانتقال التقلبات في األسواق المالية العالمية إلى االقتصاد
المحلي وتقييد السيولة .وعلى العكس من ذلك ،قد تؤدي
الصدمات السياسية إلى ارتفاع أسعار النفط على نحو حاد ،ما
يدعم الميزانين المالي والخارجي على المدى القصير.
ويتضمن الجدول ( )1-1ملخصاً ألحدث التوقعات الخاصة
بالمؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي لألعوام  2015و2016
و ،2017فيما يناقش اإلطار ( )1-1بعض األسباب الكامنة وراء
االختالف عن التوقعات الواردة في تحديث تقرير «اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر» الصادر في شهر ديسمبر من العام
الماضي .وبعد فترة الهدوء االقتصادي النسبي ،تأخذ التوقعات
المعدلة بعين االعتبار أثر األحداث المخلة في قطاع الطاقة
العالمي التي كانت أحد أسباب ازدياد درجة عدم اليقين في
توقعات هذا التقرير عما سبق .وتعبر التعديالت األخرى على
التوقعات لعام  2015وما بعده عن أحدث البيانات والتعديالت
المنشورة ،إضافة إلى االفتراضات المعدلة .ويتضمن اإلطار
( )2-1منهجية التوقع واالفتراضات.
الجدول  :1-1نظرة على الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
2015

2016

2017

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي %

7.3

6.6

6.0

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي %

-10.2

4.3

11.4

تضخم أسعار املستهلك %

2.0

2.5

3.0

امليزان املايل ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

1.4

-4.9

-3.7

ميزان احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

5.3

1.7

4.2

مالحظة :الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بأسعار عام  2004الثابتة.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

الإطار  :1-1تغير الم�شهد في �ستة �أ�شهر

يبني اجلدول يف اإلطار التوقعات الواردة يف حتديث تقرير اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر « »2016-2014الصادر يف ديسمرب  ،2014إىل
جانب التنقيحات اليت أجريت يف هذا التقرير .ويف الفرتة الفاصلة بني
التقريرين ،اخنفضت أسعار النفط بنسبة  ،%40وال تزال حتى اليوم
منخفضة على الرغم من االنتعاش الذي عرفته حتى شهر مايو .2015
يالحظ أثر اخنفاض أسعار النفط بصورة مباشرة يف توقعات الناتج
احمللي اإلمجايل االمسي ويف امليزانني املايل واخلارجي .وبالنسبة حلجم
معني من اإلنتاج ،أدى تدني أسعار النفط إىل خفض القيمة املضافة يف
قطاع النفط والغاز والناتج احمللي االمجايل االمسي .وملا كان ما يرد إىل
الدولة من إيرادات يعتمد بشدة على حقوق إنتاج النفط والغاز والضرائب
املفروضة عليه ،وعلى الدخل االستثماري من مشاريع النفط والغاز وعلى
الضرائب اليت تدفعها شركات النفط والغاز ،فقد أدى تدني أسعار النفط
إىل تقليص اإليرادات املالية واخنفاض الفائض ،إضافة إىل خفض قيمة
اإليرادات الناجتة عن صادرات دولة قطر.
إن توقيت وحجم هذه اآلثار خاضع لدرجة معينة من عدم اليقني .كما
أهنا تتوقف على سعر النفط الفعلي املتحقق يف عامي  2015و – 2016وأن

التوقعات االقت�صادية
النشاط االقتصادي احلقيقي

يتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي (الكمي) ،مقدراً
بأسعار عام  2004الثابتة ،نمواً بمعدل  %7.3في عام ،2015
أي بزيادة قدرها  1.2نقطة مئوية على معدله لعام  .2014وتعزى
جُ ّل هذه الزيادة إلى اإلنتاج اإلضافي القادم من حقل برزان

درجة عدم اليقني احمليطة هبذه التقديرات كبرية .ويُعتقد أن التقديرات
بشأن منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي أكثر قوة ،ألهنا تستند إىل
كميات إنتاج النفط والغاز ومشتقاهتا املعروفة على حنو واسع.
التوقعات الجديدة وتوقعات تقرير دي�سمبر
2016b 2016a 2015b 2015a

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()%

7.7

7.3

7.5

6.6

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي ()%

6.7

-10.2

8.0

4.3

الفائض املايل ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

8.7

1.4

4.7

-4.9

فائض احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل
االمسي)

19.5

5.3

16.0

1.7

 = aتوقعات تقرير “اآلفاق االقتصادية لدولة قطر” يف ديسمرب املاضي .2014
 = bتوقعات يونيو .2015
مالحظة :مت اســتبعاد أســعار املســتهلك حيث أن تعديل كيفية اعداد مؤشر الرقم القياسي لألسعار
(أنظر قسم األسعار يف اجلزء الثاني) جيعل من عملية املقارنة غري جمدية.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

للغاز الذي سيدخل مرحلة اإلنتاج أواسط هذا العام ،حيث
يتوقع أن يضيف حقل برزان إلى اإلنتاج ما نسبته  %21من
إنتاج الغاز المنقول عبر األنابيب .ويحافظ القطاع خارج النفط
والغاز على زخمه القوي بفضل اإلنفاق االستثماري في البنية
التحتية والنمو القوي نسبياً للسكان في هذا العام.
وفي عامي  2016و ،2017يتباطأ النمو الحقيقي ويعتدل
ليبلغ  %6.6و %6.0على التوالي .ويصل اإلنتاج في حقل برزان

الإطار  :2-1منهجية التوقع واالفترا�ضات

جرى استخالص توقعات تقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر» من خالل
إطار رقمي متسق داخليًا لالقتصاد القطري يستند إىل عالقات حماسبية
اقتصادية قياسية والتحقق من اتساقها .ويقوم اإلطار على منوذج تدفق
األموال يف االقتصاد الذي يكون جمموع مصادر األموال من خمتلف
القطاعات االقتصادية فيه مساويًا جملموع استخدامات األموال .وجرت
معايرة وحتديث هذا اإلطار بالنتائج املعروفة عن عام  2014والبيانات
املعدلة لعامي  2012و.2013
ووضعت كافة التوقعات لبيانات الناتج احمللي اإلمجايل على أساس أسعار
عام  ،2004جرياً على املمارسة املتبعة يف قطاع اإلحصاء.
تستند افرتاضات التوقع األساسية إىل أفضل تقييم للمستقبل قامت به
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وباالستناد إىل آراء اخلرباء من طيف
واسع من املصادر .وتستند االفرتاضات بشأن أسعار الفائدة إىل السياسة
املعلنة من مصرف قطر املركزي .وتستند البيانات بشأن نتائج املوازنة
وآفاقها إىل معلومات من وزارة املالية .وبالنسبة للبيانات يف السنوات اليت
تلي فرتة املوازنة احلالية ،فقد مت تقديرها بناء على االجتاهات الفعلية
لإليرادات ونفقات ومتويل احلكومة .وتستند االفرتاضات بشأن البيئة
اخلارجية إىل توقعات صندوق النقد الدويل يف نشرة آفاق االقتصاد
العاملي وتوقعات البنك الدويل .ويبني اجلدول التايل االفرتاضات الرئيسية:
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افترا�ضات التوقع
2017 2016 2015
دولة قطر
0.75

0.75

0.75

سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر

3.64

3.64

3.64

إمجايل اإلنفاق احلكومي (مليار ريال قطري)

256.2 242.6 230.6

اإلنفاق اجلاري (مليار ريال قطري)

190.8 183.4 173.7

اإلنفاق االستثماري (مليار ريال قطري)

65.45 59.20 56.94

أسعار فائدة اإليداع لليلة واحدة يف مصرف قطر املركزي

البيئة الخارجية

النمو العاملي ()%

3.45

3.76

3.85

سعر فائدة االقرتاض بني املصارف (ليبور) يف الواليات املتحدة 1.913 0.667 ،غري متاح
لودائع ستة أشهر
56.0

61.6

65.6

سعر الغاز الطبيعي املسال يف اليابان ،دوالر/مليون وحدة حرارية 15.8

11.0

11.1

سعر النفط اخلام ،دوالر/برميل
بريطانية

املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء جممعة من مصادر خمتلقة.

اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

إلى كامل طاقته ،ويستقر إنتاج قطاع النفط والغاز .وعلى الرغم
من التوقع بأن يستمر النمو القوي عريض القاعدة للقطاعات
خارج النفط والغاز ،إال أنه سيضعف في هاتين السنتين مع
وصول اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية إلى ذروته وتباطؤ
وتيرة النمو السكاني.
ومن المتوقع أن يكون قطاع البناء والتشييد  -الذي يتوقع
أن ينمو بمعدل  - %13.6أسرع القطاعات نمواً عام 2015
(الشكل  ،)1-1وعلى الرغم من استمراره في النمو في عامي
 2016و ،2017ستتباطأ وتيرته مع انتقال التركيز على إنجاز
االستثمارات القائمة بدالً من البدء ببناء أصول جديدة.
وتفيد هذه التوقعات أن قطاع الخدمات سيغدو المساهم األكبر
في النمو وتواصل حصته من الناتج اإلجمالي ارتفاعها (الشكالن
 2-1و .)3-1أما الخدمات المالية والعقارية والنقل واالتصاالت
وخدمات األعمال فجميعها سوف تستفيد من مشاريع التطوير
العقاري والبنية التحتية .كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة
بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في عدد السائحين الوافدين،
والسيما من دول الخليج العربي .لكن إذا تحقق التباطؤ المتوقع
في معدل النمو السكاني ،فمن شأن ذلك أن يحد من نمو قطاع
الخدمات في عامي  2016و.2017
تسجل الصناعة التحويلية نمواً تدريجياً فقط في عام
 ،2015حيث يتوقع أن ينخفض إنتاج المشتقات المكررة مقابل
نمو محدود في إنتاج المنتجات النهائية األخرى (إنتاج الغاز
الطبيعي المسال واألسمدة) ألسباب تتعلق بتوفر المواد
اللقيمة .لكن في عام  ،2016من المرجح أن تحقق الصناعة
التحويلية انتعاشاً في نموها بفضل زيادة إنتاج حقل برزان من
المواد اللقيمة التي سترفع إنتاج المشتقات المكررة واألسمدة
والمواد الكيماوية األخرى .ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على
االسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه
في أنشطة الصناعات التحويلية األخرى .ومن المقرر أن تدخل
مصفاة «لفان  »2الجديدة لمنتجات التكثيف طور اإلنتاج في
الربع األخير من عام  2016لتشكل الجزء األكبر من النمو القوي
المتوقع في عام  .2017كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات
النفاثة والنفط الغازي للبيع محلياً ،وتصدر مشتقات أخرى
بينها الديزل إلى األسواق اآلسيوية.

 2016و 2017
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مالحظة :استبعد قطاع الزراعة نظرا ملسامهته احملدودة يف الناتج.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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ال�شكل  :2-1الم�ساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ( ،2017-2015نقطة
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
مالحظــة :أخطــاء التقريــب ناجتــة عــن الزراعــة واخلدمــات املصرفيــة املنســوبة ()FISIMورســوم
االسترياد والكهرباء واملاء غري املبينة يف الشكل.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
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* ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ )(FISIM
ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺸﻜﻞ.

ال�شكل  :3-1الح�صة من الناتج المحلي الإجمالي ()% ،2017-2015
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
املنســوبة ()FISIMورســوم
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مالحظــة :أخطــاء التقريــب ناجتــة عــن الزراعــة واخلدمــات
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ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺭﺳﻮﻡ
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي

توقعات املالية العامة

تفيد التوقعات أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
(القيمة االسمية) سينكمش بنسبة  %10.2في عام ،2015
ما يعبر عن حساسية عامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي
في دولة قطر لتذبذبات أسعار النفط والغاز ،التي تتحدد في
األسواق العالمية( .تتجه أسعار المنتجات الهيدروكربونية إلى
زيادة معدل النمو في الناتج المحلي االسمي قياساً بالناتج
الحقيقي ،بينما يكون لهبوط أسعارها أثر معاكس) .وينعكس
انخفاض سعر سلة المنتجات الهيدروكربونية (بنسبة %40
تقريباً) بشكل مباشر في انخفاض الدخل الناتج من إنتاج
المواد اللقيمة وتراجع في الموارد المتدفقة إلى الدولة .وإذا
اتخذت أسعار النفط والغاز مساراً صاعداً كما هو متوقع في
عامي  2016و ،2017فسوف يعاود الناتج المحلي االسمي نموه.

يتم إجراء التقديرات والتوقعات الخاصة بالمالية العامة
لتقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر» على أساس السنة
الميالدية وليس على أساس السنة المالية (كما تقدمها وزارة
المالية) .لكن وزارة المالية تعتزم استخدام السنة الميالدية في
دورة إعداد الموازنة اعتبارًا من عام ( 2016انظر اإلطار ،)4-2
بغية جعل المقارنات المباشرة ممكنة.
لكن وف ًقا لتصنيف اإليرادات في الموازنة العامة ،فإن تقرير
اآلفاق االقتصادية ال يأخذ بالحسبان دخل االستثمار الناجم
عن جهاز قطر لالستثمار أو أية هيئات أخرى مشابهة.
وتخضع أرقام توقعات المالية العامة لدرجة عالية من عدم
اليقين لسببين :األول هو االنتقال لدورة إعداد الموازنة على
أساس السنة الميالدية ،والثاني هو اآلثار المركبة النخفاض
دخل النفط والغاز على إيرادات الموازنة ،واحتمال توقف
اتجاهات اإلنفاق السابقة حينما يتسارع برنامج اإلصالح الذي
ستنفذه وزارة المالية.
وبسبب هذه المحاذير ،فإنه من المتوقع حصول انخفاض
كبير لفائض الموازنة من  %12.3من الناتج المحلي اإلجمالي
االسمي في عام  2014إلى  %1.4منه في عام  .2015يعبر هذا
االنخفاض عن االنتقال السريع نسبيًا ألثر األسعار المنخفضة
للنفط على إيرادات الموازنة العامة ،كما يجسد زيادة القيود
على اإلنفاق الجاري .وسوف تزداد النفقات الرأسمالية مع
ازدياد سرعة تنفيذ برنامج البنى التحتية.
ويتوقع أن يسجل الميزان المالي الكلي للعام  2016أول عجز
له منذ خمسة عشر عامًا .وتفيد تقديرات التقرير أن هذا
العجز قد يصل إلى  %4.9تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي.
وتفترض هذه التقديرات أن نمو اإلنفاق الحكومي الراهن
سيتحول إلى مسار أدنى مما كان عليه في األمس القريب،
ً
خفضا للتكاليف الفعلية في قطاع النفط والغاز،
وأن هناك
وأن تساهم القطاعات خارج النفط والغاز بإيرادات إضافية
ً
ملحوظا نتيجة االنكماش
للموازنة العامة .بيد أن العجز سيبقى
المتوقع لإليرادات المرتبطة بالنفط والغاز .ولن يغدو هذا
االنكماش محسوسًا حتى عام  ،2016بسبب تأخر تحويل الدخل
االستثماري المرتبط بالنفط والغاز إلى الموازنة (وهو بشكل
أساسي الفائض المالي لشركة قطر للبترول) .إن تقديرات
الموازنة للسنة التقويمية  2016تتأثر بقوة بالنتائج المتوقعة

التوقعات اخلاصة بالتضخم

يتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي ،مقاسًا بمقدار
التغير في الرقم القياسي السعار المستهلك ،نسبة  %2لعام
 2015وهو أخفض مما سجل عام ( )%3.3( 2014باستخدام
الرقم القياسي السعار المستهلك المعدل من قبل وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء ،أنظر قسم االسعار في الجزء
الثاني) .ويمكن تفسير التوقعات المخفضة للتضخم جزئياً
بتراجع وزن مكون اإلسكان ( )%21.9في الرقم القياسي،
والذي شكل المحرك الرئيس لتضخم أسعار المستهلك في
السنتين السابقتين .إال أن التوقعات تشير إلى أن نمو مكون
اإلسكان سيتراجع في عام  ،2015وأن هذا التراجع بالترافق
مع استقرار أسعار السلع االستهالكية المستوردة سيدفع معدل
التضخم األساسي إلى االنخفاض .ويالحظ تراجع تضخم
أسعار اإليجارات والضغوط العامة لألسعار في بيانات التضخم
عن األشهر األربعة األولى من عام  ،2015مع تراجع حاد في
معدل التضخم الشهري في عام  2015قياسا إلى الشهر نفسه
في العام السابق (انظر الجزء الثاني).
وفي عامي  2016و ،2017سيشهد التضخم ارتفاعًا متواضعًا.
إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع األولية والسلع المصنعة المتداولة
عالميًا ،ومن المستبعد أن يستمر طويلً ارتفاع سعر الصرف
االسمي الفعال للدوالر األميركي .وسوف تستمر ضغوط أسعار
السلع والخدمات غير التجارية الناشئة عن نمو القطاعات خارج
النفط والغاز ،ولكن من غير المرجح تفاقمها مع الوقت.
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اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

 2016و 2017

لعام  ،2015حيث يتوقع أن يكون متوسط سعر النفط  57دوالرًا
للبرميل .وفي عام  ،2015يعكس دخل االستثمار المحول إلى
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻏﲑ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ )ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ(
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
Overall balance
الموازنة الحصيلة اإليجابية الناجمة عن األنشطة في عام
ﻏﲑ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ )ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﻴﻖ(
30
 2014عندما كان متوسط سعر النفط  97دوالرًا للبرميل.
25.1
20
كانت فوائض الموازنة العامة للدولة تحول في السابق إلى
10
3.1
0
جهاز قطر لالستثمار من أجل استثمارها ،لكن في ظل التوقع
5.87.51012.62017.5بتسجيل عجز في الموازنة ،ينصرف االهتمام اليوم إلى تمويل
22.725.03034.540هذا العجز .إال أن الوضع المتين لصافي االصول لدولة قطر
38.545.05050.3وموقفها االئتماني الجيد سيمكنانها من تمويل هذا العجز
602014
2015
2016
2017
بصورة مريحة في فترة التوقع.
املصدر :التقديرات األولية لعام  2014من وزارة املالية ،وتوقعات  2016 ،2015و2017استناداً إىل
ويقدّم العجز األساسي للميزان المالي للقطاع غير
تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2014ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ
ﻭ2017الرسم البياني
بيانات
على2016
أنقرللحصول ،2015
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ.
الهيدروكربوني (انظر المصطلحات) مقياسًا للتحفيز
االقتصادي في القطاع غير النفط والغاز باستخدام إيرادات
المستوردات إلى خفض الفائض مرة أخرى في عام  ،2016قبل
قطاع الهيدروكربون .إن التعريف الضيق لهذا المقياس يعتبر
أن تتجاوز سرعة انتعاش اإليرادات في عام  2017سرعة ارتفاع
أن دخل الهيدروكربون يتضمن أتاوات إنتاج النفط والغاز
تكاليف االستيراد ،ما يؤدي إلى تسجيل فائض في الحسابين
وضرائب الدخل على إنتاج النفط وفق تصنيف وزارة المالية.
التجاري والجاري .ومع ذلك ،سيكون الفائض المتوقع لعام
أما التعريف الواسع لهذا المقياس فهو يعتبر أن دخل االستثمار
 2017أدنى بكثير من الفوائض الهائلة التي حققتها دولة قطر
(بصورة أساسية الجزء من أرباح شركة قطر للبترول المحول
في األمس القريب .وسوف يبقى العجز قائمًا في حساب
للحكومة) هو دخل ناجم عن القطاع الهيدروكربوني ،ويتضمن
التحويالت والدخل طوال الوقت.
"إيرادات أخرى متنوعة" ومن المحتمل أنها مرتبطة بناتج
وكانت مجمل فوائض الحساب الجاري في الماضي يعاد
قطاع الهيدروكربون.
تدويرها في الخارج على شكل استثمارات خارجية .وبالنظر
ويتوقع عجزاً كبيراً في مقياس الميزان المالي للقطاع غير
إلى مستويات االستثمار األجنبي ،يتوقع اليوم أن يسجل ميزان
الهيدروكربوني حسب التعريفين في عام  ،2015لكن النمو األكثر
المدفوعات العام عجزًا قدره  8.7مليار دوالر تقريبًا في عام
ً
اعتدال في اإلنفاق الحكومي سيؤدي إلى خفض العجز المسجل
 .2015ومن المرجح أن تنخفض االحتياطيات األجنبية في فترة
في عامي  2016و .2017ويشكل كبر حجم هذه العجوزات مؤشرًا
التوقع ،لكنها ستبقى عند مستويات مريحة لتغطية المستوردات
على درجة اعتماد القطاعات خارج النفط والغاز على اإلنفاق
وأي التزامات أخرى من النقد األجنبي.
الممول من القطاع الهيدروكربوني .ولهذا فإن نجاح خطوات
خماطر التوقعات
تنويع االقتصاد سيخفض حجم هذه العجوزات.
تشهد توقعات خط األساس االقتصادية للفترة 2017-2015
نموًا قويًا في االقتصاد الحقيقي ،ولكن في ظل أسعار نفط
توقعات ميزان املدفوعات
منخفضة بشكل كبير عن المعدالت التاريخية التي وصلتها
من المتوقع أن يتراجع كثيرًا فائض الحساب الجاري
مؤخرا،هناك تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي،
الخارجي من  %26.1من الناتج المحلي االجمالي االسمي في
وانخفاض في ارصدة الميزان المالي وميزان الحساب الجاري.
عام  2014إلى  %5.3في عام  .2015ويؤدي تراجع إيرادات
ولم يكن االنهيار في أسعار النفط بين يونيو  2014حتى يناير
الصادرات إلى خفض الفائض في ظروف يرجح أن تزداد
 2015متوقعًا ،وشاب االنتعاش في سعر النفط الذي حدث منذ
فيها فاتورة قطر من المستوردات في ظل نمو القطاعات
أدنى قيمة له سجلت مؤخرا الكثير من التذبذب.
خارج النفط والغاز ونمو عدد السكان .ويتوقع أن يؤدي ازدياد
ال�شكل  :4-1الميزان المالي ( %من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير
الهيدروكربوني)
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إن التكهن بأسعار النفط يعتريه درجة عالية من الشك (انظر
التوقعات التوافقية ألسعار النفط والغاز) ،وهذا يترجم إلى
مخاطر صعود وهبوط في التوقعات .فإذا ارتفعت أسعار النفط
بسرعة أكبر من توقعات هذه النشرة ،تتحقق نتائج أفضل في
نمو الدخل االسمي ،إضافة إلى أرصدة الميزان المالي والميزان
الخارجي .وإذا هبطت هذه األسعار إلى ما دون التوقعات ،فإن
االنتعاش في الدخل االسمي سيكون مقيدًا ،وربما تتدهور
الموازين المالية بحدة أكبر ويظهر عجز في ميزان المدفوعات
الخارجية.
ويعد سعر «التعادل» للنفط ،منظورًا إليه من منظارين،
مقياسًا مفيدًا لتقدير مدى تأثير أسعار النفط على النشاط
االقتصادي .فمن منظار الموازنة العامة ،وعند مستويات
معينة من الناتج الهيدروكربوني واالنفاق الحكومي وااليرادات
المالية لقطاع خارج النفط والغاز ،هو السعر الذي يحقق
إيراداتٍ هيدروكربونية تضاهي العجز في القطاعات غير
الهيدروكربونية .،ومن منظار ميزان المدفوعات ،هو السعر
الالزم لتغطية تكاليف االستيراد والعجز في تدفقات الدخل
والتحويالت في الحساب الجاري ،وذلك عند مستوى معين
من إيرادات الصادرات غير النفط والغاز.
وتعد الطريقة المستخدمة في هذا التقرير لتقدير
سعر التعادل المالي أكثر تعقيدًا بدرجة معينة من الطرق
المستخدمة في تقارير سابقة .فهي تأخذ بالحسبان قنوات
أكثر لرصد تأثير أسعار النفط على اإليرادات المالية ،إضافة
إلى التأخير في تحصيل هذه اإليرادات في الموازنة العامة
للدولة .وعلى وجه التحديد ،تتوقف تقديرات سعر التعادل
اليوم على االفتراضات الموضوعة بشأن توقيت انتقال تأثر
أسعار النفط إلى أسعار الغاز الطبيعي المسال والمنتجات
األخرى ،إضافة إلى آثار أسعار النفط على الدخل االستثماري
وعلى الضرائب التي تدفعها الشركات الهيدروكربونية .ولما
كانت هذه التأثيرات غير ملموسة إال ضمن فترة عام واحد،
فالميزان المالي في أي فترة تقييم ال يتوقف فقط على سعر
النفط اآلني ،وإنما ً
أيضا على سعر النفط في فترة تقييم
سابقة .وبالنسبة للتقديرات المبينة أدناه ،فإن أسعار النفط
في فترات تقييم سابقة تحدد القيمة المتحققة في عام 2014
بالنسبة لحسابات سعر التعادل لعام  ،2015وبحيث تستخدم

افتراضات أسعار النفط األساسية للعامين  2015و ،2016في
تقديرات سعر التعادل للعامين  2016و 2017على التوالي.
ويتوقف سعر التعادل في الحساب الجاري  -المستخدم في
هذا التقرير ألول مرة  -على العوامل التي تقود الطلب على
االستيراد ،وأسعار المستوردات ،والتحويالت المالية والنقدية،
والصادرات غير النفط والغاز .وكما في حسابات سعر التعادل
في الموازنة ،تتحدد األسعار في فترة التقييم السابقة بالقيمة
المتحققة في عام  2014أو افتراضات خط األساس للعامين
 2015و.2016
ويبين الشكل رقم ( )5-1سعر التعادل للنفط المقدر بالنسبة
للموازنة العامة وللحساب الجاري للسنوات ( ،)2017 – 2015مع
سعر األساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير.
وبالنسبة لعام  ،2015فإن سعري التعادل للموازنة العامة
والحساب الجاري أقل من افتراضات أسعار األساس ،وأقل بكثير
من األسعار المتحققة حتى  19مايو  59.9( 2015دوالرًا لخام
برنت) .ولكي يسجل الميزان المالي وميزان الحساب الجاري
عجزًا في عام  ،2015ينبغي أن تهبط األسعار المتحققة في
ً
هبوطا حادًا عن مستوياتها الراهنة.
الفترة المتبقية من العام
إذ نشير هنا إلى أنه تم نمذجة تقدير سعر التعادل لموازنة
العام  2015من خالل األخذ بعين االعتبار األثر الموازن للدخل
االستثماري المتحقق في عام  ،2014والذي سجِّل في معظمه
كإيرادات حكومية لعام .2015
ولكن بسبب انخفاض توقعات أسعار النفط لعام ،2015
ستتراجع الفوائض المالية للمؤسسات الهيدروكربونية والدخل
االستثماري الذي تتقاضاه الحكومة في عام  .2016وتؤدي
ال�شكل � :5-1سعر التعادل و�سعر ال�سوق للنفط في مختلف ال�سيناريوهات
(دوالر للبرميل)
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻲﻓ ﺗﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ(
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
95
85
75
65
55
45
35

2017

2015

2016

املصدر :حسابات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

16

اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

خسارة هذا الدخل إلى رفع سعر التعادل المقدر للموازنة
العامة إلى  86.4دوالرًا في عام  ،2016أي أعلى بمقدار %40
من سعر األساس المفترض والبالغ  61.6دوالرًا .وإذا ارتفعت
أسعار النفط بأسرع مما هو متوقع وتجاوزت  86.4دوالرًا،
فسوف يتالشى العجز المالي والعقبات الناتجة عن انخفاض
أسعار النفط في عام  .2015وما يدعو للتفاؤل أن هذا التقرير
يقدر أنه ينبغي أن تنخفض األسعار إلى ما دون  57.5دوالرًا في
عام  ،2016لكي يدخل الحساب الجاري في حالة العجز .وتبلغ
أسعار التعادل لعام  2017بالنسبة للموازنة العامة  88دوالرًا
وبالنسبة للحساب الجاري  54دوالرًا.
وقد يتجسد األثر غير المباشر النخفاض أسعار النفط
وتضاؤل الهامش المالي على شكل تراجع في الودائع الحكومية
في النظام المصرفي المحلي ،حيث وضعت الحكومة في
السنوات األخيرة مبالغ هائلة كان لها أثر هام في نمو االئتمان،
وأي خفض لهذه الودائع من شأنه إعاقة اإلقراض المصرفي،
األمر الذي قد يترك تبعات سلبية على شركات المقاوالت
التي تقترض لتغطية احتياجاتها من الرأسمال العامل وتلبية
احتياجات المشاريع األخرى .ولهذا السبب ،ثمة خطر ينجم عن
القيود المفروضة على اإلقراض ،وهو يتمثل في تأخير تنفيذ
المشاريع أو إلى ارتفاع تكاليفها ،والتي قد تؤدي في المدى
القصير إلى زيادة التكاليف الملقاة على عاتق الحكومة ،األمر
الذي يفاقم بدوره الضغوطات المفروضة على الموازنة.
لقد تحدثنا في أعداد سابقة من هذا التقرير عن المخاطر
المحتملة والمرتبطة بتنفيذ قطر لمحفظة مشاريع البنية
التحتية المعقدة .وعملت وزارة المالية بفاعلية على جدولة
المشاريع الهامة ذات األولوية وعلى تخفيف مخاطر التنسيق
والمشاكل األخرى .لكن في حال حدوث أي تأخير في التنفيذ-
ألسباب تختلف عن وضع قيود على اإلقراض -فقد يتعين تشغيل
عدد أكبر من العمال ضمن الجهود الالزمة إلعادة التنفيذ إلى
مساره ،األمر الذي يفرض بدوره خطر ازدياد أعداد السكان،
ً
ضغوطا متنامية على الخدمات األساسية التي تعاني
وبالتالي
أساسًا من تلبية الطلب المتزايد عليها بسرعة .وسوف تفاقم
هذه الزيادات الضغوط التضخمية في المدى القريب على أقل
تقدير.
وأخيرًا من المتوقع أن يتراجع انتاج النفط في قطر ،وأن
ً
ضغوطا ناجمة عن اكتشاف
تواجه أسعار الغاز الطبيعي المسال

 2016و 2017

مصادر إمداد جديدة وعن المنافسة المتنامية ،السيما في
األسواق اآلسيوية .وفيما إذا بقيت أسعار النفط منخفضة
لفترة طويلة ،فسيحد هذا من قدرة القطاع الهيدروكربوني
على تمويل الفجوة بين اإلنفاق والموارد المتحققة في القطاع
غير الهيدروكربوني ولهذا السبب ،من المهم جدًا أن تحقق
االستثمارات الجارية حاليًا في البنية التحتية واألصول األخرى
عوائدَ اقتصادية إيجابية وتدعم مكاسب اإلنتاجية.
التوقعات التوافقية  -الناجت املحلي الإجمايل
والت�ضخم

يعرض الجدول  2-1ملخصًا ألحدث التوقعات االقتصادية
المنشورة عن أعوام  2016 ،2015و .2017وقد تم التوصل إلى
ً
وسيطا/
رؤية توافقية آلفاق االقتصاد القطري باعتبارها
ً
متوسطا حسابيًا لجميع التوقعات المذكورة .ويضم الجدول
ً
أيضا التقديرات التوافقية من ديسمبر  2014وتوقعات تقرير
اآلفاق االقتصادية لدولة قطر.
ومنذ تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر الصادر في
شهر ديسمبر  ،2014تم تعديل التوقعات التوافقية لنمو الناتج
المحلي اإلجمالي االسمي والحقيقي عن األعوام  2015و2016
باتجاه األدنى ،كما خفضت التوقعات التوافقية للتضخم ً
أيضا،
وبخاصة لعام .2015
منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خالل الفرتة
2015-2017

ينحصر متوسط التوقعات التوافقية لتقديرات النمو
الحقيقي للفترة  2017-2015ضمن نطاق ضيق بين %5.9
و ،%6.1وبرؤية تتوقع أن النمو سيرتفع في عامي  2016و.2017
إن التوقعات المنقحة للنمو الحقيقي  %5.9في عام  2015أدنى
من التوقعات التوافقية السابقة المنشورة في ديسمبر (،%6.6
الشكل  .)6-1وهناك جملة من التفسيرات المحتملة المختلفة
لذلك ،لكن األرجح أن آراء المحللين بشأن توقعات النمو قد
تأثرت بتراجع أسعار النفط .وبما أن توقعات أسعار النفط في
عام  2016قد نقحت باتجاه االنخفاض ،فربما أدى ذلك إلى
خفض توقعات النمو االقتصادي (انظر التوقعات التوافقية
ألسعار النفط أدناه).
إن الطبيعة غير المتوقعة إلى حد كبير النخفاض أسعار
النفط ،وكذلك عدم اليقين بشأن نتائج قرارات اإلنفاق
الحكومي والسيولة في القطاع المصرفي ،والحس االقتصادي
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الجدول  :2-1ا�ستطالع التوقعات االقت�صادية لدولة قطر)%( 2017 - 2015 ،
اجلهة صاحبة التوقع

النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل

معدل التضخم

النمو االمسي للناتج احمللي اإلمجايل

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

بي إن بي باريباس (أبريل )2015

6.9

7.4

6.0

-

-

-

3.0

3.2

3.3

بيزنس مونيتور إنرتناشيونال (مارس )2015

6.6

6.1

5.7

3.1

9.3

10.5

3.8

4.0

4.5

كابيتال إيكونوميكس (مارس )2015

5.5

5.0

-

-

-

-

2.5

3.0

-

سييت غروب (أبريل )2015

3.8

4.1

-

-11.4

17.5

-

2.0

4.5

-

وحدة املعلومات االقتصادية (فرباير )2014

4.4

4.9

5.7

-13.7

13.9

-

3.5

4.2

4.9

بنك دبي الوطين (مارس )2015

6.3

6.9

-

-

-

-

3.5

3.7

-

وكالة فيتش للتقييم االئتماني (أبريل )2015

5.7

5.4

-

-9.3

10.8

-

3.6

4.3

-

بنك ( HSBCأبريل )2015

5.6

5.4

-

-16.7

9.0

-

2.6

2.3

-

غلوبال إنسايت (أبريل )2015

6.1

6.6

6.4

-0.8

8.8

13.0

1.9

2.3

2.7

معهد التمويل الدويل (مارس )2015

6.8

6.4

-

-12.1

15.8

-

2.4

3.1

-

صندوق النقد الدويل (أبريل )2015

7.1

6.5

5.6

-6.2

4.2

9.2

1.8

2.7

2.9

جي بي مورغان سيكيوريتيز ليميتد (مارس )2015

6.1

6.6

-

…

-

-

4.6

4.7

-

بنك الكويت الوطين (أبريل )2015

6.5

7.0

-

5.2

7.4

-

3.4

4.1

-

أكسفورد إيكونوميكس (أبريل )2015

6.0

6.4

6.5

-8.6

11.2

12.0

2.1

3.1

3.7

بنك قطر الوطين (أبريل )2015

7.0

7.5

7.9

-14.4

14.6

-

2.5

3.2

3.3

روبيين غلوبال إيكونوميكس (أبريل )2015

6.0

5.5

6.0

-

-

-

3.6

3.5

3.5

سامبا (مارس )2015

6.3

6.6

6.5

-8.3

8.5

6.9

-8.3

8.5

6.9

ستاندرد آند بورز (مارس )2015

4.0

4.5

4.5

-11.6

11.8

12.1

3.5

4.0

4.0

ستاندرد تشارترد (مارس )2015

5.4

5.5

-

-

-

-

4.2

4.5

-

متو�سط التوقعات التوافقية

5.9

6.0

6.1

-8.1

11.0

10.6

2.4

3.8

4.0

قيمة الوسيط

6.1

6.4

6.0

-9.3

10.8

11.3

3.0

3.7

3.6

القيمة العليا

7.1

7.5

7.9

5.2

17.5

13.0

4.6

8.5

6.9

القيمة الدنيا

3.8

4.1

4.5

-16.7

4.2

6.9

-8.3

2.3

2.7

االحنراف املعياري

1.0

1.0

0.9

6.7

3.7

2.3

2.7

1.4

1.2

معامل التباين ()%

16.3

16.1

14.2

-83.5

33.7

21.3

111.9

35.2

31.2

بنود �أخرى
متوسط التوقعات التوافقية  -ديسمرب 2014

6.6

6.2

-

7

8.1

-

4.1

4.3

-

توقعات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (يونيو )2015

7.3

6.6

6.0

-10.2

4.3

11.4

2.0

2.5

3.0

 = .تشري إىل عدم وجود معلومات يف السنة املشار إليهامالحظة :أزيلت من هذا اجلدول توقعات البنك الدويل واجلهات األخرى اليت استقت توقعاهتا من تقرير "آفاق االقتصاد العاملي" الصادر عن صندوق النقد الدويل ومصادر ثانوية أخرى.
املصدر :بيانات جممعة من تقارير ومواد إخبارية خمتلفة.

العام جميعها تؤدي إلى تشتت واسع للتوقعات .ويضاف إلى ذلك
المناخ السائد من عدم اليقين في توقيت وسرعة زيادة معدالت
الفائدة المتوقعة في الواليات المتحدة ،وتخفيف القيود النقدية
الجارية في منطقة اليورو ،واحتمال خروج اليونان من االتحاد
األوروبي .لقد ازداد التباين في التوقعات في هذا االستطالع
مقارنة مع االستطالع السابق في ديسمبر ،وكانت الزيادة االكثر
وضوحا في عام .2015
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يتضمن هذا اإلصدار من تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة
قطر تقديرات توافقية لفترة ثالث سنوات حتى عام .2017
لكن التوقعات المتوفرة عن عام  2017أقل من تلك المتوفرة
عن عامي  2015و ،2016ولهذا فإن المتوسط قد يكون أكثر
عرضة للتأثر بالقيم المتطرفة على طرفي الوسيط .ولكن
التباين في تقديرات عام  2017هو في الحقيقة أقل بقليل من
تقديرات عامي  2015و ،2016حيث تتجمع كافة التقديرات

اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

باستثناء اثنين منها حول المتوسط .وتبتعد هاتان القيمتان،
وهما ستاندر آند بورز ( )%4.5في الطرف األدنى ،وبنك قطر
الوطني ( )%7.9في الطرف األعلى ،نفس المسافة تقريبًا عن
منتصف المجال.
وضمن هذا السياق العام ،تظهر آخر توقعات هذا التقرير
ً
نمطا مختل ًفا تمامًا عن نمط التوقعات التوافقية .وتقع توقعات
نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2015في هذا التقرير،
والمنخفضة قليلً عن توقعات ديسمبر  ،2014خارج النهاية
العليا لمجال التوقعات .وعلى خالف الرؤية التوافقية ،يتوقع
هذا التقرير تراجعًا تدريجيًا للنمو في عامي  2016و2017
ً
بدل من تسجيل زيادات تراكمية .لكن في عام  ،2017تتقارب
رؤية هذا التقرير مع عدد من التوقعات التوافقية بشأن النمو
الحقيقي ،وتتوقع جميعها نموًا قدره  .%6.1ويعرض هذا
التقرير في موضع آخر منه المنطق الكامن وراء التوقعات
الواردة فيه (انظر الشكل .)6-1
النمو االمسي 2015-2017

من المحتمل أن تقع توقعات النمو االسمي لعام 2015

بمعظمها في المنطقة السالبة .وتبلغ التقديرات التوافقية
 .%8.1لكن هذه التوقعات شديدة التشتت ،وفي حين يتوقع
أغلبها تراجعًا في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بسبب
انخفاض أسعار النفط ،يتنبأ عدد من المحللين بانتعاش في
أسعار النفط يكفي لدعم النمو في الناتج المحلي االجمالي
االسمي (انظر التوقعات التوافقية ألسعار النفط والغاز أدناه).
ال�شكل  :6-1التوقعات التوافقية وتقديرات تقرير «الآفاق االقت�صادية
لدولة قطر» لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ()%
2016

2017

7
6
5

QEO, 7.3

QEO, 6.6
QEO, 6.0
6.1

6.0

6.6

6.2

يتوقع المحللون ارتفاعًا تدريجيًا في معدل تضخم أسعار
المستهلك من  %2.4إلى  %4في الفترة ( 2017-2015الشكل
 .)8-1وتجعل التغيرات اإلحصائية التي أدخلت على تركيبة
مؤشر أسعار المستهلك (أنظر القسم الخاص بأسعار المستهلك
في الجزء الثاني) المقارنات التفصيلية مع التوقعات السابقة
مسألة إشكالية .لكن توقعات عام  2015خضعت للتعديل
وأصبحت أقل من التوقعات الواردة في تقرير ديسمبر لآلفاق
االقتصادية لدولة قطر  .2014وتأتي هذه التعديالت نتيجة قوة
سعر الصرف االسمي الفعال للدوالر األميركي (الذي يرتبط
ال�شكل  :7-1التوقعات التوافقية وتقديرات تقرير «الآفاق االقت�صادية
لدولة قطر» لنمو الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي ()%

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ" ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻻﲰﻲ

5.9

12
8

2016

)(%

2015

QEO, 11.4
10.6

11.0

QEO, 8.0

QEO, 4.3

8.1

QEO, 6.7
7.0

4

4

0

3

-4

2
1
0

توقعات التضخم 2015-2017

2015
QEO, 7.5

8

ولما كان أثر انخفاض أسعار النفط على نمو الناتج المحلي
االجمالي االسمي هو تأثير عابر ،وبما أنه متوقع أن ترتفع
أسعار النفط في عامي  2016و ،2017فإن كل توقعات النمو
االسمي موجبة فيهما ،وبواقع  %11.0و .%10.6وهنالك ً
أيضا
تشتت أقل بكثير في تقديرات النمو االسمي لعامي 2016
و ،2017نتيجة االتفاق بشأن المسار الصاعد ألسعار النفط.
أما بالنسبة لعام  ،2015فيتوقع هذا التقرير تراجعًا في النمو
االسمي أكبر من التقديرات التوافقية (الشكل  ،)7-1ألنه يتوقع
ً
انخفاضا أكثر حدة في معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي،
نتيجة توقع حدوث نمو كمي أسرع .ويرجح أن بعض المحللين
افترضوا أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال أكثر مقاومة
ً
متوسطا
لالنخفاض في أسعار النفط .كما يتوقع هذا التقرير
ألسعار النفط في عام  2015أقل من التوقعات التوافقية.

2017
QEO, 7.7

 2016و 2017

-8.1

-8
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺩﻳﺴﻤﱪ 2014

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺩﻳﺴﻤﱪ 2014

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً

ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳎﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
من تقارير ومواد
التنموي واإلحصاء اســتناداً إىل بيانــات جممعة
املصــدر :تقديــرات وزارة التخطيط
إخبارية خمتلفة.

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

-12

QEO, -10.2

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺩﻳﺴﻤﱪ 2014

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺩﻳﺴﻤﱪ 2014

املصــدر :تقديــرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء اســتناداً إىل بيانــات جممعة من تقارير ومواد
أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني
إخبارية خمتلفة.
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

ال�شكل  :8-1التوقعات التوافقية وتقديرات تقرير «الآفاق االقت�صادية
لدولة قطر» لمعدل الت�ضخم.
2016

2017
4.5
4.0

4.0

3.5

QEO, 3.0

3.0

ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015

2015
QEO, 4.2
4.3

3.8

ال�شكل  :9-1توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عالميًا

4.0

4.0

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014

4.0
3.8

3.8

3.8

ﺃﺑﺮﻳﻞ 2014

3.9

4.1
QEO, 3.7

3.6

3.5

3.5

3.3

QEO, 2.5

2.5

2.4

3.0

2.0
QEO, 2.0

1.5

2.5

1.0
0.5
0.0

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺩﻳﺴﻤﱪ 2014

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺩﻳﺴﻤﱪ 2014

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳎﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.

املصــدر :تقديــرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء اســتناداً إىل بيانــات جممعة من تقارير ومواد
إخبارية خمتلفة.

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

به الريال القطري .أنظر االطار  )6-2وكبح نمو أسعار السلع
العالمية ،وربما ً
أيضا الضعف المحتمل لنمو الطلب في ظل
انخفاض أسعار النفط .وفي عامي  2016و ،2017ومع تسارع
االنتعاش العالمي ونمو الطلب على السلع ،يتوقع أن تشهد دولة
قطر ارتفاعًا في تضخم أسعار المستهلك.
�آفاق االقت�صاد العاملي

رفع صندوق النقد الدولي في «تقريرآفاق االقتصاد العالمي»
الصادر في أبريل  2015توقعاته للنمو العالمي لعام  2015بمقدار
 0.2نقطة مئوية عما كانت عليه في أكتوبر ( 2014الشكل .)9-1
وتأتي هذه الزيادة بصورة أساسية نتيجة عودة االقتصادات
المتقدمة إلى النمو بسرعة أكبر مما هو متوقع والتي امتصت
التخفيضات في النمو المتوقع في األسواق الناشئة وفاقتها.
حاليا ،يعتقد صندوق النقد الدولي أن النمو في الواليات
المتحدة األميركية وأوروبا سيكون أقوى مما كان متوقعًا في
السابق .ويشكل االستهالك في الواليات المتحدة المحرك
األساسي للنمو ،ويدعمه التراجع المستمر في معدل البطالة
وتحسن سوق االسكان .أما في أوروبا ،فإن العوامل المحفزة
للنشاط االقتصادي هي انخفاض أسعار النفط وتراجع أسعار
الفائدة للتعامالت بين البنوك وتسهيل السيولة واالئتمان إضاف ًة
إلى تراجع قيمة اليورو (الذي انخفض سعر صرفه الحقيقي
الفعّال بنسبة  %7بين أكتوبر  2014وأبريل  .)2015وفي األسواق
الناشئة كانت التوقعات معتدلة ،حيث تم تخفيض النمو في
الصين بمقدار نصف نقطة مئوية مع استمرار التوقعات
المعتدلة للنشاط العقاري واألسعار واالئتمان واالستثمار.
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2.0

2017

2015

2016

املصدر :قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العاملي» لشهر أبريل  ،2015صندوق النقد الدويل.
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201501//weodata/download.
aspx)،
.تاريخ التصفح أبريل . 2015

بيانات الرسم البياني
علىﺍﻟﺪﻭﱄ.
أنقرللحصولﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ" ﻲﻓ ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،2015ﺻﻨﺪﻭﻕ
) ،(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspxﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺃﺑﺮﻳﻞ .2015

وتدهورت توقعات النمو لعام  2015في روسيا تدهورًا كبيرًا عن
توقعات أكتوبر  2014نتيجة انخفاض أسعار النفط (مما ادى
الى تراجع االستثمار) ،وتراجع الثقة االقتصادية وزيادة حدة
التوترات السياسية ،فانخفضت قيمة الروبل الروسي بنسبة 30
بالمائة (سعر صرفه الحقيقي الفعّال) بين أكتوبر  2014وأبريل
.2015
وعلى نطاق أوسع ،يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو العالمي
في عامي  2016و .2017فهو يرى أن االقتصادات المتقدمة
ستحافظ على زخمها ،وأن بعض الدول الناشئة المصدرة للسلع
ستشهد بعض التسارع (كروسيا واقتصادات أميركا الالتينية
وبعض دول الشرق األوسط).
ويبدو المشهد االقتصادي عبر المناطق االقتصادية
الرئيسية مختلطا (الشكل  .)10-1حيث يتوقع صندوق النقد
ال�شكل  :10-1توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي �إقليميًا ()%
ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015
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النقدﺃﺑﺮﻳﻞ .2015
ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ
) ،(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspxﺗﺎﺭﻳﺦ
الدويل.
صندوق
املصدر :قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العاملي» لشهر أبريل ،2015
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201501//weodata/download.
aspx)،
تاريخ التصفح أبريل 2015
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اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

الدولي استمرار ضعف النمو في أوروبا على المديين المتوسط
والبعيد وذلك على الرغم من التعديالت اإليجابية لعام .2015
ومن أسباب إعاقة النمو في أوروبا ضعف االستثمار (باستثناء
ألمانيا وإيرلندا وإسبانيا) والعوامل السكانية السلبية (ارتفاع
نسبة الشيخوخة وضعف معدالت الخصوبة) وضعف مكاسب
اإلنتاجية .أما في الواليات المتحدة األميركية ،فإن ازدياد
االستهالك عزز النمو بسرعة أكبر من أوروبا ،لكن الصندوق
يتوقع أن يتباطأ ذلك النمو نتيجة ضعف إنتاجية مجمل عوامل
اإلنتاج وارتفاع نسبة إعالة كبار السن .ورفع الصندوق توقعاته
قليلً بالنسبة لليابان :فضعف قيمة الين وانخفاض أسعار
السلع (وبخاصة النفط) الذي حسّن شروط التبادل التجاري
لليابان ودعم سياستها النقدية ،ساعد في تعزيز التوقعات.
وشهدت التوقعات لدول آسيا النامية نموًا مستمرًا باطراد،
مع وجود تباينات بسيطة عبر سنوات التوقع .ففي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يتوقع أن يتسارع النمو مع
تحسن الظروف في الدول المستوردة للطاقة .كما يتوقع أن
يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط .لكن على المستوى
العالمي ،ال يزال الصندوق يتوقع المخاطر في ظل الميل نحو
االنخفاض (اإلطار .)3-1
وانخفضت التوقعات بشأن نتائج التضخم في عام  2015في
شتى المناطق (الشكل  ،)11-1وهو ما يفسره بصورة أساسية
انخفاض أسعار النفط ،التي انعكست على أسعار السلع األخرى
كثيفة الطاقة .وعلى الرغم من ذلك ،وبحلول عام  ،2016يتوقع
أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو حيث سيتحفز النشاط
االقتصادي نتيجة سياسات التيسير الكمي .وقد تحسنت
ال�شكل  :11-1توقعات الت�ضخم ال�سنوي ()%
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015
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املصدر :قاعدة بيانات تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» يف أبريل  ،2015صندوق النقد الدويل.
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201501//weodata/download.
aspx)،
تاريخ التصفح أبريل 2015

 2016و 2017

الإطار  :3-1اعتدال المخاطر في الأمد الق�صير ،لكن الميل نحو
قائما
االنخفا�ض ال يزال
ً

خفت حدة املخاطر املتنامية على النمو العاملي اليت شدد
عليها تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» الصادرة يف أكتوبر ،2014
فاالخنفاض يف أسعار النفط وما جنم عنه من تعزيز الطلب يف
الدول املستوردة الصافية للنفط شكل حافزًا للنشاط االقتصادي
احلقيقي .عالوة على أن ما كان يعتقد أنه خطر كبري يف العام
املاضي -غرق منطقة اليورو يف الركود واالنكماش -خف اىل حد
ما ،كما تناقصت ً
أيضا خماطر الرتاجع احلاد يف الصني واألسواق
الناشئة األخرى.
لكن صندوق النقد الدويل ال يزال يرى أن خماطر االخنفاض
أكثر من خماطر االرتفاع .وال تزال إمكانية حدوث تغريات كبرية
ومفاجئة يف أسعار األصول يف األسواق املالية تبعث على القلق،
السيما بسبب توقع زيادة أسعار الفائدة بالدوالر األمريكي .وال
ً
أيضا (روسيا ،أوكرانيا ،الشرق
تزال التوترات اجليوسياسية
األوسط وبعض أجزاء أفريقيا) حتتل الصدارة ،وقد يثبت أهنا ذات
أثر مدمر .أما بالنسبة للدول اليت يهيمن الدوالر على التزاماهتا،
ً
أيضا قد يفرض حتديات يف التمويل
فإن اخنفاض الدوالر
ويستدعي إجراءات تصحيحية مؤملة يف امليزانيات.

التوقعات بشأن التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،لكن من المتوقع أن يبقى مرتفعًا نسبيًا قياسًا بالمناطق
االقتصادية الرئيسية األخرى.
توقعات �أ�سواق الطاقة وال�سلع
أسعار النفط:

انخفضت أسعار التسليم الفوري لخام برنت إلى أدنى
مستوياتها ،حيث وصل سعر البرميل إلى  46.4دوالراً في
ً
منخفضا بنسبة  %59.4عن
األسبوع الثالث من يناير ،2015
أعلى سعر وصله خالل سنة قبل سبعة أشهر مضت (الشكل
 .)12-1وجاء هذا الهبوط نتيجة عوامل العرض والطلب الهيكلية
والجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية للحفاظ
على حصتها في السوق بزيادة اإلنتاج.
شهد االستثمار في إنتاج النفط خارج أوبك ارتفاعاً كبيراً منذ
عام  ،2008مدفوعا بطفرة إنتاج الزيت الصخري في الواليات
المتحدة ،الذي يضيف  6مليون برميل يومياً إلى العرض من
خارج أوبك .وفي الوقت نفسه ،تباطأ نمو االستهالك العالمي
من النفط إلى نحو  0.7مليون برميل يوميًا في عام  ،2014أي
نصف المعدل المسجل في عامي  2012و ،2013نتيجة كبح

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

Figure 1.12 Average weekly crude oil spot price
)($ per barrel
ال�شكل  :12-1متو�سط �أ�سعار نفط الت�سليم الفوري (دوالر للبرميل)
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بسرعة
.املصدر :قاعدة بيانات تقرير آفاق الطاقة قصرية املدى  -إدارة معلومات الطاقة األمريكية
15
)(http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_w.htm
في يناير.
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4 Sep
14إدارة معلومات الطاقة األميركية في  7يناير 2015
وتوقعت
4 May
أسعار النفط نحو االنخفاض سيستمر طوال العام،
أن اتجاه
الطلب في األسواق الناشئة الرئيسية .وتفيد التقديرات أن حجم
ً 14
Janإلى 4التصور بأن العرض من أوبك ومن مصادر خارج
استنادا
مخزونات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باتت أعلى بنسبة
سيبقى أعلى من نمو الطلب العالمي على النفط (الشكل
 %6.1كتغير سنوي في دول المنظمة في األميركتين ،وبنسبة
أوبك 14
4
Sep
 .)13-1وترى اإلدارة أن سعر خام برنت سيرتفع إلى  75دوالر
 %0.9في دول المنظمة في اوروبا وفي آسيا وأوقيانوسيا
13
الواحد عام  ،2016في ظل انخفاض إنتاج الدول خارج
للبرميل
بحلول ديسمبر ( 2014الشكل  .)12-1غير أن أوبك لم تقلص
4 May
 13تراجع اإلنفاق على االستثمار.
أوبك نتيجة
حجم اإلنتاج أو الصادرات في ظروف هبوط األسعار ،حيث تقوم
4 Janتقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق
ويتوقع
المملكة العربية السعودية ،المنتِج األكبر ،بحماية حصتها من
13
الدولي في عام  ،2015اتجاهاً مماثالً ولكن في ظل
السوق بدالً من دعم األسعار عبر تخفيض اإلنتاج.
النقد 64.9
 60.01في األسعار .ففي أبريل ،توقع التقرير أن يبلغ
انتعاش أقل
46.7645.32
Source
الإطار  :4-1توقعات اال�ستثمار في ظل ال�ضائقة النفطية

يعد عامل التعديل الرئيسي يف أسعار النفط املستقبلية هو استجابة
االستثمار الرأمسايل يف صناعة التنقيب واالنتاج .وقادت اجلهود
السعودية الدول املنتجة بتكاليف مرتفعة إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجيات
اإلنتاج واالستثمار .ويف ظل الضعف احلايل يف أسعار النفط ،تصدر
العديد من شركات النفط يف الواليات املتحدة سندات من الدرجة الثانية
لتسديد قروض مأخوذة من خطوط ائتماهنا املنكمشة  -وجملرد البقاء
يف السوق بالنسبة للبعض.
ومع ذلك ،يرجح أن يكون أثر هذه اإلجراءات قصري األمد نتيجة ارتفاع
ديون العديد من مطوري النفط الصخري واهليكليات مرتفعة الكلفة اليت
تتطلب أن يبلغ سعر النفط  70دوالرًا للربميل كي حتقق التعادل – وهو
أعلى بكثري من أسعار دول أوبك املنتجة يف الشرق األوسط (الشكل
ضمن اإلطار) .ومع ازدياد التضييق على السيولة وتعديل شركات النفط
لتوقعاهتا ،يغدو معدل االستثمار مرجحاً لالخنفاض .وحبسب كبري
اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية ،قلصت شركات النفط يف العامل انفاقها
على االستثمار بأكثر من  100مليار دوالر يف عام ( .2014تفيد تقديرات
تقرير آفاق االستثمار العاملي يف جمال الطاقة لعام  2014أن إمجايل
االستثمار يف صناعة التنقيب عن النفط والغاز اخلام بلغ  700مليار دوالر
يف عام .)2013

ال�شكل �ضمن الإطار :انتاج النفط واالنفاق اال�ستثماري ح�سب البيئة
الت�شغيلية
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املصدر :قاعدة بيانات «آفاق االقتصاد العاملي» لشهر أبريل  ،2015صندوق النقد الدويل.
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201501//weodata/download.
)aspx
تاريخ التصفح أبريل ، 2015
مالحظة :ميثل حجم الفقاعات اإلنفاق االستثماري على استكشاف النفط وإنتاجه.
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اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

ال�شكل  :13-1العر�ض والطلب العالميان على النفط الخام والوقود ال�سائل
(مليون برميل/اليوم)
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قاعدة بيانات تقرير آفاق الطاقة قصرية املدى  -إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

(http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm).
أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

وسطي سعر برميل النفط الخام  58.1دوالرًا في عام ،2015
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﻯ  -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
) 2016.(http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfmو 69.7دوالرًا في عام
وأن يرتفع إلى  65.7دوالرًا في عام
( 2017الشكل .)14-1
تقوم هذه التوقعات على مجموعة واسعة من االفتراضات
التي تنطوي بحد ذاتها على درجة عالية من عدم اليقين .فهي
مثالً ال تأخذ باالعتبار األثر المحتمل على األسعار لضخ إيران
أو العراق أو ليبيا على سبيل المثال كميات كبيرة من النفط
الخام في السوق .إذ أنه بمقدور إيران وحدها ،في حال تم
تخفيف العقوبات المفروضة عليها ،زيادة فائض السوق الحالي
بنسبة  %30أخرى ،وفي حال قطعت العراق وليبيا شوطاً كبيراً

ال�شكل  :14-1متو�سط �سعر النفط الخام (دوالر للبرميل)
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ )ﺩﻭﻻﺭ/ﺍﻟﱪﻣﻴﻞ(

ﺍﻟﻨﻤﻮ )(%
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104.1
96.2

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
69.7

105.0

ال�شكل  :15-1الرقم القيا�سي لأ�سعار الغاز الطبيعي ()100 = 2005
ﺍﻟﻨﻤﻮ )(%

104.0

210

65.7

61.8

58.1

40

0

عدّل تقرير آفاق االقتصاد العالمي متوسط أسعار الغاز
في عام  - 2015متوسط السعر المثقل في األسواق اليابانية
واألميركية واألوروبية – فخفضها بنسبة  %7.1عما كانت عليه
في تقرير ديسمبر ( 2014يظهر الشكل  15-1آخر التعديالت).
ومن المتوقع أن تدعم أسعار السوقين األوروبية واليابانية
القوية األسعار في عامي  2016و ،2017في حين يحتمل أن
تضعف أسعار السوق األميركية.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب شتاء معتدل على نحو غير
معهود في الواليات المتحدة ،حيث كان مخزونها من الغاز في
 3أبريل  2015أعلى بنسبة  %79من مستويات السنة السابقة.
وسجل فائض العرض أعلى مستوى له منذ بداية التوثيق في
عام  .2005وقد ساعد هذا الفائض بين نوفمبر ( 2014بداية
ذروة الطلب على التدفئة) وأبريل  2015في حدوث انخفاض في
أسعار الغاز بمعدل  %35في الواليات المتحدة .ومن المرجح
أن يرتفع اإلنتاج المطروح في السوق بنسبة  %5هذا العام،
محققاً رقماً قياسياً في اإلنتاج للسنة الخامسة على التوالي مع
استمرار الزيادة في إنتاج النفط الصخري .غير أن ديناميكيات
األسعار في الواليات المتحدة موسمية إلى حد كبير ،ويكون
أثرها على األسعار العالمية في حده األدنى إذا كانت الطاقة
التصديرية ضئيلة جداً.

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

79.0

60

31.6

20

في زيادة اإلنتاج والتصدير بمعدل أسرع مما يبدو حاليًا ،فإن
فائض السوق سيكون أكبر.
أسعار الغاز

95.5

86.5

 2016و 2017
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مالحظة :املتوسط البسيط لثالثة أسعار للتسليم الفوري :خام برنت حمدد التسليم ،اخلام األمريكي
غرب تكساس ،وخام فاتح دبي.
املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي ،أبريل 2015
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx).
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مالحظة :الرقم القياسي هو متوسط السعر املثقل يف األسواق األوروبية واليابانية واألمريكية.
املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي ،أبريل 2015

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx).
أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺎﺯ
70

ﺗﱰﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﲔ:
 5.8ﻭ  6.9ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻮﻕ )ﺃﻭ ﲢﺖ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻳﺒﺎﻉ ﺑﺴﻌﺮ ﳐﻔﺾ )ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ( ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ.

60
50
40
30
20
10
0

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15

املصدر :قاعدة بيانات أسواق السلع للبنك الدويل:
(http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPEC
TS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:6
)4165026~theSitePK:476883,00.htmll
وقاعدة بيانات تقرير آفاق الطاقة قصرية املدى إلدارة معلومات الطاقة األمريكية:
(http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm).

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

ال�شكل � :17-1أ�سعار الغاز الطبيعي (دوالر/مليون وحدة طاقة حرارية
بريطانية)
ﻫﻨﺮﻱ ﻫﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﳌﺴﺎﻝ  -ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
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املصدر :قاعدة بيانات أسواق السلع للبنك الدويل:
(http:Jan
//econ
worldbank
.org/
WBSITE
/EXTERNAL
/EXTDEC
/EXTDECPROSPECT
AprJul.Oct
JanAprJulOct
JanApr
JulOctJan
AprJulOctJanApr
JulOctJan
AprJulOctJanApr
09 09 09MDK
09 10:21574907
~ 10 10 10 11
11menu
11 11 PK
12 :12
12 12 13~13
13 13
14
14 14 14 15~15
S/0,,content
7859231
page
PK
:64165401
piPK:64
165026~theSitePK:476883,00.html).
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ال�شكل  :18-1متو�سط �أ�سعار النفط الخام ال�شهرية :للت�سليم الفوري والعقود
الآجلة
ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ )ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ % ،ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(

ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ )ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ% ،

30

ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(

ﺍﻟﺴﻌﺮ )ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ(
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ
)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ % ،ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(% 5.6 :
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التوقعات التوافقية للنفط والغاز
إن التنبؤ بأسعار النفط والغاز صعب للغاية ،وعادة ما
يكون غير دقيق ،إذ تتفاعل األسس المحددة للعرض والطلب
مع الصدمات غير المتوقعة وتأثيرات أسواق األصول (مثل
أسعار الفائدة الحقيقية والمضاربة على الطلب) والمخاطر
الجيوسياسية بطرق ال يمكن توقعها.
تظهر مقارنة العقود التاريخية اآلجلة لشهر واحد مع أسعار
التسليم الفوري الفعلية تفارقاً فيما بينها .وقد بلغ متوسط
الخطأ المطلق كجزء من وسطي السعر  %5.6بين يناير 2012
ومارس ( 2015الشكل  .)18-1وهذا الخطأ يتجاوز جميع
األخطاء الملحوظة سابقاً ،ربما ألن أسواق الطاقة كانت غير
مستقرة على نحو غير عادي .إال أن التوقعات األبعد أمداً
لسنة أو سنتين -تنطوي على خطأ أكبر.تبني وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء توقعاتها على
متوسط توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ألسعار
النفط والغاز .وهنالك مؤسسات أخرى كثيرة تنشر توقعاتها
لمسار أسعار النفط والغاز في المستقبل (الجدول .)3-1
جرى تنقيح توقعات ديسمبر  2014ألسعار خام برنت والخام
األميركي غرب تكساس نحو األدنى في عام  .2015وعلى خالف
النماذج السائدة سابقاً ،جاءت أحدث توقعات صندوق النقد

ﺧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ :ﻫﻨﺮﻱ ﻫﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
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وال يزال الغاز الطبيعي يباع بأسعار أدنى من معادل الطاقة
للنفط عالمياً (الشكل  .)16-1وفي الربع األول من عام ،2015
تغير الفارق بين سعر بيع النفط والغاز ،وبلغ متوسط نسبة سعر
النفط إلى سعر الغاز  ،18.8وهي أدنى قيمة له منذ فبراير
 ،2014في حين بلغ معدل سعر مكافئ الطاقة  6تقريباً ،أي ثلث
المعدل الحالي.
وال تزال أسواق الغاز الطبيعي مقسمة بشدة إقليمياً ،بسبب
عدم وجود منصة متكاملة عالمياً لتجارة الغاز الطبيعي حتى
اآلن .وبين المناطق الثالث ،تصل أسعار الغاز أدنى مستوياتها
في الواليات المتحدة ،حيث تتم معظم صفقات الغاز على أساس
التسليم الفوري ،وتبلغ أعالها في اليابان حيث تباع بموجب
عقود طويلة األجل مرتبطة بأسعار الخام اليابانية مضا ًفا إليها
الرسوم الجمركية .أما تجارة الغاز في أوروبا فتتم وفق مجموعة
مختلفة من الترتيبات ،وأسعاره أقرب عموماً إلى أسعار السوق
اليابانية منها إلى السوق األميركية (الشكل .)17-1

ال�شكل  :16-1ن�سب ا�سعار الت�سليم الفور ي :النفط الخام �إلى الغاز

12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15

املصدر :التقديرات مستندة إىل قاعدة بيانات تقرير آفاق الطاقة قصرية املدى إلدارة معلومات الطاقة
األمريكية.)http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm( .
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اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

الجدول  :3-1التوقعات المختلفة لأ�سعار النفط والغاز ()2017-2015
اجلهة صاحبة التوقع

النفط (دوالر للربميل)
اخلام األمريكي غرب تكساس
2017

2015

2016

آي بي إن أمرو (يناير )2015

55.0

70.0

أوسرتاليا آند نيوزيالندا بانكينغ غروب ليميتد (فرباير )2015

47.3

60.6

64.9

بانكو بي بي آي (مارس )2015

48.0

54.0

59.0

بنك أوف أمرييكا مرييل لينش (مارس )2015

48.5

57.0

74.8

 2016و 2017

الغاز (دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)

خام برنت  -اململكة املتحدة
2017

2015

2016

60.0

75.0

49.2

63.6

67.9

54.0

60.0

65.0

55.0

58.0

79.8

باراكليز (مارس )2015

46.0

57.0

51.0

60.0

برينشتاين (مارس )2015

75.0

85.0

90.0

80.0

90.0

95.0

شركة بي إم أو كابيتال ماركيتس/تورونتو

47.5

60.0

65.0

56.0

65.0

70.0

الغاز الطبيعي (هنري هاب األمريكي)
2015

2016

3.8

4.0

2.9

3.9

2.8

3.6

2.8

3.3

2017

4.4

4.0

بي إن بي باريباس (مارس )2015

55.0

70.0

60.0

75.0

3.0

4.0

بيزنيس مزنيتور إنرتناشيونال (أبريل )2015

50.0

54.0

60.3

53.0

58.0

62.0

3.0

3.3

3.5

كابيتال إيكونوميكس ليميتد (مارس )2015

52.0

58.0

63.0

59.0

60.0

63.0

3.3

4.5

5.0

شركة وورلد ماركيتس ( CIBCمارس )2015

57.0

70.5

69.5

82.5

3.3

3.8

سييت غروب (أبريل )2015

47.0

61.0

55.0

69.0

2.7

3.0

كومريزبانك (أبريل )2015

56.0

75.0

62.0

78.0

3.0

4.5

كريديت سويس (مارس )2015

56.0

72.0

75.0

58.0

76.0

80.0

( CRISILمارس )2015

55.5

61.5

68.0

59.5

64.5

70.0

دانسكي بانك (فرباير )2015

61.0

73.0

66.0

78.0

دويتشه بنك (مارس )2015

54.4

65.0

59.4

70.0

دي زد بنك آي جي (مارس )2015

61.9

ديلويت (مارس )2015

55.0

64.0

وحدة املعلومات االقتصادية (مارس )2015

51.9

65.5

فريست إنريجي كابيتال (مارس )2015

52.0

67.3

70.0

70.0

75.0

2.8

66.9
70.0

60.0

69.0

65.0

80.0

84.0

58.0

71.4

58.7

72.3

وكالة فيتش للتقدير االئتماني (يناير )2015

50.0

60.0

55.0

65.0

غولدمان ساكس (مارس )2015

47.2

65.0

50.4

70.0

62.5

75.0

 IHSإيكونوميكس (أبريل )2015

48.0

61.0

69.0

55.0

66.0

74.0

إنكرميينتوم آي جي (ديسمرب )2014

73.3

110.0

130.0

77.5

124.0

140.0

60.0

70.2

74.5

 HSBCالقابضة (يناير )2015

معهد التمويل الدويل (أبريل )2015

4.3

3.5
75.0

دي إن بي ماركيتس (مارس )2015

3.5

3.5

3.0

3.2

3.5

79.5

90.0
3.7

3.9

4.3

إنتيسا سان باولو (مارس )2015

55.3

66.5

72.0

60.0

69.0

75.0

3.1

4.1

4.5

إيتاو يوني بانكو (أبريل )2015

55.3

66.5

68.3

60.1

68.8

70.0

3.1

3.4

3.5

جي بي سي إنريجي (مارس )2015

53.3

70.4

58.3

74.8

جيفريز (ديسمرب )2014

67.5

78.0

72.3

83.0

جي بي مورغان تشيس (أبريل )2015

51.8

53.8

59.3

61.8

الرين فيال (أبريل )2015

64.0

69.0

74.0

70.0

75.0

80.0

( LBBWمارس )2015

50.0

60.0

70.0

58.0

65.0

75.0

لويدز بنك (مارس )2015

59.5

84.0

66.3

93.0

ماكاري كابيتال أمريكا (أبريل )2015

52.0

62.0

56.0

68.0

81.0

70.0

88.0

100.0

80.3

90.0

57.3

63.3

69.0

59.1

64.9

67.2

60.0

70.0

80.0

62.0

74.0

75.0

نورديا بنك نورجي (ديسمرب )2014

62.0

75.0

أكسفورد إيكونوميكس (أبريل )2015

56.9

63.6

85.0

75.0

مورغان ستانلي (مارس )2015

59.0

بنك أسرتاليا الوطين (ديسمرب )2014

77.3

85.0

ناتيكسيس (مارس )2015

52.4

60.0

66.0

نوميسما إنريجي (مارس )2015

52.1

59.9

63.2

نومورا إنرتناشيونال هونغ كونغ (يناير )2015

55.0

62.0

70.0

نوردويتش الندز بنك جريوزينرتال (مارس )2015

56.0

72.0

90.0
3.2

3.2

4.2

3.1

3.0

4.0

70.0

بريستيج إيكونوميكس (يناير )2015

58.7

82.0

64.8

85.0

ريفيسن بنك إنرتناشيونال (يناير )2015

55.0

73.0

82.0

58.0

77.0

85.0

اميوند جيمس آند أسوشيتس (يناير )2015

62.0

75.0

80.0

68.0

82.0

87.0

3.7

5.0

3.9

5.0

3.1

3.6

2.8

3.8

3.0

3.6

3.6

4.0

3.8
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2017 –2015

2017(-2015
والغاز (
المختلفة ل
التوقعات
الجدول :3-1
)2017-)2015
والغاز
النفطالنفط
أ�سعارلأ�سعار
المختلفة
التوقعات
الجدول :3-1
تتمة
النفط (دوالر للربميل)
اجلهة صاحبة التوقع
خام برنت  -اململكة املتحدة
اخلام األمريكي غرب تكساس
2017

2015

2016

آر بي سي كابتال ماركيتس (أبريل )2015

54.0

74.0

سانفورد سي برينشتاين وشركائه (يناير )2015

75.0

85.0

90.0

ستاندرد اململكة املتحدة (مارس )2015

51.5

57.0

63.0

سامبا (فرباير )2015

2017

2015

2016

60.0

79.0

60.0

70.0

82.0

80.0

90.0

95.0

56.5

65.0

70.0

الغاز (دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)
الغاز الطبيعي (هنري هاب األمريكي)
2017

2015

2016

3.0

3.5

4.0

4.0

4.5

2.9

3.3

3.7

شكوتيا بنك (مارس )2015

58.0

65.0

63.0

70.0

2.8

3.0

سوسيتيه جنرال (أبريل )2015

49.3

60.0

65.0

55.2

65.0

70.0

2.9

3.5

4.5

ستاندرد آند بورز (مارس )2015

50.0

60.0

70.0

55.0

65.0

75.0

2.8

3.3

3.5

ستاندرد تشارترد (مارس )2015

67.0

93.0

106.0

76.0

100.0

112.0

تي دي سيكيوريتيز (أبريل )2015

48.9

65.0

3.1

3.3

تورنتو دومينوين بنك/تورنتو (مارس )2015

49.0

65.0

3.1

3.3

يو بي إس (مارس )2015

49.0

62.5

3.3

3.8

يونيكريديت ماركيتس آند إنفيستمنت بنكيغ (مارس)

54.0

66.0

75.0

55.0

72.0

52.5

67.5

60.0

70.0

80.0

3.2

إدارة معلومات الطاقة األمريكية (أبريل )2015

52.5

70.0

59.3

75.0

ويلز فارجو سيكيوريتيز (فرباير )2015

58.1

72.0

73.5

61.4

75.0

75.0

4.0

3.6

ويست باك بانكينغ (أبريل )2015

57.0

62.0

73.0

52.0

59.0

70.0

متوسط التوقعات التوافقية

55.4

67.9

74.2

61.0

73.1

79.6

3.2

3.7

4.0

قيمة الوسيط

54.4

65.0

70.0

59.8

70.0

75.0

3.1

3.6

4.0

القيمة العليا

77.3

110.0

130.0

80.3

124.0

140.0

5.0

5.0

5.0

القيمة الدنيا

46.0

53.8

59.0

49.2

58.0

62.0

2.7

3.0

3.5

االحنراف املعياري

7.3

10.5

13.7

7.2

11.4

14.5

0.5

0.5

0.5

معامل التباين ()%

13.2

15.5

18.4

11.8

15.5

18.2

14.7

12.6

11.6

بنود أخرى

2015

2016

2017

النفط اخلام

أ

الغاز (دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)
2015

2016

2017

متوسط التوقعات التوافقية (برنت الربيطاني واخلام األمريكي غرب تكساس

58.2

70.5

76.9

صندوق النقد الدويل (أبريل )2015

58.1

65.7

69.7

3.0

3.3

3.5

53.2

57.2

61.1

3.0

3.2

3.5

البنك الدويل (أبريل )2015
أ = متوسط ثالثة أسعار خلام برنت الربيطاني واخلام األمريكي غرب تكساس وفاتح دبي.
املصدر :بيانات جممعة من استطالعات بلومبريغ ورويرتز ،ومن تقاير ومواد إخبارية خمتلفة.

الدولي والبنك الدولي للعام  2015في الطرف األدنى لنطاق
التوقعات.
تباينت توقعات أسعار النفط على نحو كبير عما كانت عليه
في ديسمبر :تباينت التوقعات للخام األميركي غرب تكساس
بما يزيد على  31دوالرًا للبرميل لعام  2015و 56دوالرًا لعام
 2016و 71دوالرًا لعام  .2017وكذلك هو األمر بالنسبة لخام
برنت حيث تضاعفت الفجوة من  31دوالرًا عام  ،2015إلى 66
دوالرًا عام  ،2016واتسعت أكثر في عام  2017لتصل إلى 78
دوالرًا .وتشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى
ارتفاع أسعار النفط في عامي  2016و .2017ويمكن النظر إلى
التباين الواسع في التوقعات على أنه مؤشراً على عدم اليقين
في التوقعات.
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أما بخصوص أسعار الغاز ،فيظهر الجدول فقط توقعات
أسعار هنري هاب األميركي في سوق التسليم الفوري النقدي،
في مقابل العقود طويلة األجل المرتبطة بالنفط في معظم
أوروبا وآسيا .وتفيد اآلراء التوافقية إلى أن سعر الغاز األميركي
سيبلغ  3.2دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية في عام ،2015
ليرتفع إلى  3.7دوالرات عام  ،2016و 4.0دوالرات عام .2017
جرى تنقيح التوقعات التوافقية ألسعار الغاز في تحديث
تقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  »2016-2014الصادر في
ديسمبر  2014باتجاه التخفيض نتيجة تضخم مخزون الواليات
المتحدة بعد الشتاء المعتدل .وكما هو الحال بالنسبة للنفط،
فقد تزايدت حالة عدم اليقين :ارتفع معامل التباين لتوقعات
أسعار الغاز من  %6.2في ديسمبر  2014إلى  %14.7للعام
 .2015لكن اإلطار  5-1يظهر أن أسعار الغاز المنخفضة هذه

اجلزء الأول-التوقعات اخلا�صة بالأعوام ،2015

الإطار � :5-1ستبقى قطر الم�صدر الأكثر تناف�سية
في الغاز الطبيعي الم�سال

ال�شكل �ضمن الإطار :تقديرات الإنفاق الر�أ�سمالي في من�ش�آت ت�سييل الغاز
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻄﻦ
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تتعرض أرباح مشاريع الغاز الطبيعي املسال
الكثرية املنتظر تنفيذها يف السنوات القليلة
املقبلة للضغط من جهتني :االخنفاض
املتوقع يف أسعار الغاز الطبيعي ،واستمرار
ارتفاع تكاليف االستثمار يف التسييل.
لكن تبقى التكاليف الرأمسالية للبنية
التحتية للغاز الطبيعي املسال يف قطر أقل
بكثري من القاطرات األحدث .لذلك ،ستُبقي
سلسلة العرض املتكاملة دول َة قطر يف
مصاف املوردين األكثر تنافسية على الرغم
من اخنفاض األسعار احملتمل.

 2016و 2017

املصدرFGEnergy/FACTS :
مالحظة :إن قيمة النفقات االستثمارية هي بصورة يومية للتكاليف التارخيية والقيمة احلقيقية لعام  2015بالنسبة للتكاليف املستقبلية.
ومتثل السنوات يف املخطط أعاله عندما بدأت املنشأة ،أو ستبدأ يف اإلنتاج.

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

ال تضعف القدرة التنافسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال
لدولة قطر.
أسواق السلع خارج قطاع الطاقة

من المرجح أن تستمر أسعار السلع خارج قطاع الطاقة في
اتجاهها الهابط منذ أكتوبر  .2013ويتوقع تقرير آفاق االقتصاد
العالمي الصادر في أبريل  2015انخفاض مؤشر أسعار السلع
غير الوقود بنسبة  %14.1في عام  ،2015و %1.0في عام
 ،2016و %0.4في عام ( 2017الشكل .)19-1
ويتوقع أن تنخفض أسعار األغذية بنسبة  %15.2في عام
 ،2015و %2.3في عام  ،2016و %0.2في عام  ،2017نظراً
لتوقعات اإلنتاج المواتية بالنسبة لمعظم المحاصيل األساسية.
كذلك ،يتوقع أن تنخفض أسعار المواد الصناعية والخام بنسبة
 %12.9عام  2015قبل أن تشهد انتعاشاً طفيفاً يمكنها من
النمو بنسبة  %0.5في عام  ،2016لكنها تعود وتهبط مجدداً
بنسبة  %0.6في عام  .2017ويتوقع أن تشهد السوق عرضاً
أكبر للمعادن عندما يعتدل الطلب في الدول النامية الكبرى،
وأحد األسباب هو االستثمارات السابقة عندما كانت األسعار
مرتفعة .ويضاف إلى ما سبق تباطؤ االستثمارات العقارية في
الصين التي ستقيد الطلب.

ال�شكل  :19-1م�ؤ�شر ا�سعار ال�سلع غير الوقود ()100 = 2005
ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
220

ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

198

200

182

180

171

163

160
140
120
100

175

142
134

141
134
137

138

2017

2016

145
134

153

175
167

190

171

153

169

162

136
161

139

2015

170

119
127

2014

2013

2012

2011

2010

2009

املصدر :قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،صندوق النقد الدويل ،أبريل 2015
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201501//weodata/index.
aspx).
أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني
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2017 –2015

اجلزء الثاين :الأداء االقت�صادي عام 2014
ً
حمتفظا بســرعة منوه اليت ســجلها يف عامي 2012
حقــق االقتصــاد القطــري منوًا ســنويا قــدره  %6.1بالقيم احلقيقيــة (الكمية) يف عام ،2014
و .2013وجــاء النمــو يف الناتــج احمللــي اإلمجــايل احلقيقي بأكمله يف عام  2014مــن القطاع خارج النفط والغــاز ،ويف صدارته قطاعي اخلدمات
والبناء والتشــييد .وســجل منو االقتصاد بالقيم االمسية يف عام  2014أدنى معدل له منذ عقد من الزمن ( ،)%4.1على الرغم من زيادة مســتوى
الناتج االمسي مبقدار  8.2مليار دوالر.
بلغ متوســط معدل التضخم الســنوي  %3.3يف عام  ،2014اســتنادًا إىل الرقم القياســي ألســعار املســتهلك املعدل مؤخرًا والصادر يف يناير .2015
وكما كان الوضع ســاب ًقا ،شــكلت جمموعة الســكن واملاء والكهرباء جمتمع ًة العامل األساســي يف التضخم .ومل يكن للضغوط التضخمية اخلارجية
أي حضور ،نظرًا العتدال أسعار السلع واملواد الغذائية العاملية وارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي.
وحافظــت فوائــض املوازيــن املاليــة والتجاريــة واجلاريــة علــى قوهتا .وتشــر البيانات األخــرة مــن وزارة املاليــة اىل أن امليزان املايل للســنة املالية
 2015/2014بلغ  93.9مليار ريال قطري ،أي ما يعادل  %12من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي املقدر (يف الفرتة نفســها) على الرغم من تراجع
إيرادات النفط والغاز .واخنفض كل من الفائض التجاري وفائض احلساب اجلاري إىل ما دون نتائج عام  ،2013بواقع  %47.5و %25.9من الناتج
احمللي االمجايل االمسي على التوايل .وأدت زيادة املستوردات من اخلدمات والتحويالت ،إضافة إىل اخنفاض إيرادات الصادرات السلعية -نتيجة
اخنفاض أسعار النفط والغاز -إىل تراجع قيمة الفوائض يف كال امليزانني.
منو الناجت املحلي الإجمايل
التحليل اإلمجايل

سجل االقتصاد القطري بالقيم االسمية في عام  2014أدنى
معدل نمو له منذ عقد من الزمن ( ،)%4.1على الرغم من أن
مستوى الناتج المحلي االجمالي االسمي ازداد بمقدار  8.2مليار
دوالر عما كان عليه عام ( 2013الشكل  .)1-2ومع نمو عدد
السكان بسرعة أكبر من نمو الدخل االسمي ،انخفض دخل الفرد
بنسبة  %4.8عن عام  2013ليصل إلى  98241دوالر عام .2014
ونما االقتصاد القطري بالقيم الحقيقية (بأسعار عام 2004
الثابتة) بمعدل  %6.1في عام ( 2014الشكل  ،)2-2وهو قريب
من المعدالت التي سجلت عامي  2012و.2013
وأدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض معامل انكماش الناتج
المحلي اإلجمالي  -وهو مقياس ألسعار كافة السلع والخدمات
في االقتصاد  -ما جعل النمو االسمي أدنى من النمو الحقيقي
للناتج المحلي اإلجمالي .فقد انخفض معامل االنكماش
بنسبة  %1.8عن القيمة التي سجلها عام  .2013كما تراجع
معامل االنكماش على المستوى القطاعي أيضاً ،بما في ذلك
قطاع التعدين واالستخراج ( )%1.7والكهرباء والماء (.)%1.3
بينما ارتفع معامل انكماش القيمة المضافة لباقي القطاعات
وأبرزها :الخدمات األسرية ( ،)%6.8والبناء والتشييد ()%3.6
والخدمات المالية والعقارية وخدمات األعمال ( ،)%3.5والنقل
واالتصاالت ( )%1.4والصناعة التحويلية ( .)%1.1وتحدث
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ال�شكل  :2-2نمو الناتج المحلي اال�سمي والحقيقي ()%
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الزيادة (أو النقصان) في معامل انكماش القيمة المضافة
لقطاع ما عندما يزداد (أو ينقص) السعر المث ّقل لناتجه الكلي
بالنسبة إلى التكاليف المث ّقلة للسلع والخدمات الوسيطة
المستخدمة في اإلنتاج .ولهذا السبب ،يحتاج تفسير التغيرات
على المستوى القطاعي تحليالً مفصالً على المستوى الجزئي
للتغيرات في أسعار كافة المدخالت – المحلية والمستوردة –
وكافة المخرجات المنتجة على المستوى القطاعي.
وتظهر تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنفاق أن
الصادرات ،التي يشكل النفط والغاز الجزء األكبر منها ،مثلت
الجزء األكبر من الناتج المحلي االجمالي ،حيث شكلت  %69.1منه
عام ( 2014الشكل  .)3-2وشكل اإلنفاق على االستهالك األسري
 %14.8فقط من الناتج المحلي اإلجمالي عام  ،2014وتأتي هذه
النسبة المنخفضة نتيجة عاملين مجتمعين وهما :النسبة الكبيرة
لعدد العمال الوافدين غير المهرة والكثافة الرأسمالية في قطاع
النفط والغاز .وقد ارتفعت حصة اإلنفاق على االستهالك في الناتج
المحلي اإلجمالي ارتفاعاً معتدالً في السنوات الثالث الماضية،
ولكن من مستوى أساس منخفض أصال.
وشكل إجمالي االستثمار المحلي ،ثاني أكبر مكونات اإلنفاق،
 %32.4من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  .2014ويضم هذا
االستثمار محطات إنتاج مواد النفط والغاز اللقيمة ،ومشاريع
التطوير العقاري الكبرى واالستثمارات الكبيرة في البنية التحتية
االقتصادية واالجتماعية .وقد ُ
ضمّنت أخطاء حساب اإلنفاق
في الناتج المحلي اإلجمالي (ويساوي الفرق بين التقديرات
غير الدقيقة للناتج اإلجمالي من جانب اإلنفاق وحسابات وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء المستندة إلى الناتج) ضمن أرقام
االستثمار ،ولذلك ينبغي التعامل مع هذه األرقام بحذر.
وبقيت المستوردات تشكل جزءاً كبيراً من الطلب في اقتصاد
قطر في عام  ،2014وبنسبة  %49.7من اإلنفاق المحلي النهائي
(التكوين الرأسمالي اإلجمالي مضافا إليه االستهالك األسري
والحكومي) .ويعكس المستوى المرتفع للمستوردات طابع االقتصاد
الصغير والمنفتح ومحدودية قاعدته االقتصادية المحلية.
بلغ معدل االدخار اإلجمالي في دولة قطر  -مقاسا بالفرق
بين الناتج المحلي اإلجمالي االسمي واالستهالك األسري
والحكومي االسمي -كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي نحو
 %71.0عام ( 2014الشكل  .)4-2وال يزال هذا المعدل مرتفعاً
جداً ،رغم انخفاضه طوال السنوات الثالث الماضية ،مثله في
30

ال�شكل  :3-2الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي ح�سب الإنفاق (مليار ريال
قطري)
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ذلك مثل الفائض التجاري الضخم (انظر ميزان المدفوعات
أدناه) ومعدل االستثمار المرتفع (أعاله).
ومن منظور اإلنفاق ،ووفقاً للنمط الذي بدأ في عام ،2013
نتج النمو الحقيقي في عام  2014بصورة أساسية عن االستثمار
الذي ساهم بنحو  5.4نقطة مئوية من إجمالي النمو .وكانت
الصادرات في الفترة  2012-2010هي المحرك األساسي للنمو،
لكن بعد أن استقر نمو األنشطة الهيدروكربونية ،ضاق نطاق
نمو الصادرات فجاءت مساهمتها في النمو ضئيل ًة وبمعدل 0.7
نقطة مئوية عام ( 2014الشكل .)5-2
التنويع االقتصادي

لقد حصل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بأكمله من
القطاع خارج النفط والغاز في عام  ،2014حيث انكمش الناتج
ال�شكل  :4-2معدالت االدخار ()%
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مالحظة :تقديرات عام  2014أولية.
طريقة
الناتج االمسي.
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اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

ال�شكل  :5-2الم�ساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ،ح�سب
الإنفاق (نقاط مئوية)
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المحلي االجمالي لقطاع النفط والغاز بنسبة  %1.3نتيجة
انخفاض إنتاج النفط بصورة أساسية .وكانت المكونات األسرع
نمواً في القطاع خارج النفط والغاز هي البناء والتشييد (،)%18
التجارة والفندقة ( )%14.1والخدمات المالية والعقارية ()%12.4
والنقل واالتصاالت ( ،)%10.4بينما نمت الخدمات الحكومية
بنسبة .%8.0
وانخفضت حصة النفط والغاز من الناتج اإلجمالي (بالقيم
الحقيقية واالسمية) مرة أخرى في عام ( 2014الشكل .)6-2
وكانت حصة قطاع النفط والغاز من الناتج اإلجمالي ،محسوبة
بالقيم الحقيقية وبأسعار عام  2004الثابتة (سنة األساس
المستخدمة في الحسابات القومية لدولة قطر-االطار ،)1-2
أقل من حصته بالقيم االسمية (األسعار الجارية) .وارتفعت
أسعار الهيدروكربون ارتفاعاً حاداً منذ عام  ،2004مما أعطى
ال�شكل  :6-2ح�صة القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني في
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واال�سمي ()%
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املصدر:

http : //www . q sa . g ov . q a/eng/publication/economic_publication/
WindowOnEconomicStatistics/WindowOnEconomicStatistics-11thpdf.2014-Issue-Q4

النفط والغاز وزناً في الحسابات االسمية أكبر بكثير من
الحقيقية باستخدام أوزان عام  .2004وتؤمن الحسابات بالقيم
االسمية مقياساً أفضل لتغيير تركيبة الناتج في االقتصاد :يعد
تراجع حصة الهيدروكربون من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي
في عام  2014نتيج ًة لنمو القطاع خارج النفط والغاز ،وهبوط
أسعار النفط إضاف ًة إلى التراجع الطفيف في ناتج النفط والغاز.
ويظهر آخر مسح للقوى العاملة في عام  ،2014والذي يعرض
البيانات حتى عام  ،2013أن نسبة العمال غير المهرة وأنصاف
المهرة ال تزال األكبر في تركيبة القوى العاملة (الشكل ،)7-2
وأن نسبتهم من العدد اإلجمالي للعاملين ال تزال أكبر مما كانت
عليه في عام  ،2008على الرغم من أنها سجلت انخفاضاً طفيفاً
ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻫﺮﺓ

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ

ﻣﺎﻫﺮﺓ

100

52.6

60

80

40

0

يقوم قطاع اإلحصاء يف وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء حاليًا
بإجراء دراسات مقارنة مكثفة وحتديد سنة أساس جديدة للحسابات
القومية يف دولة قطر ،ما من شأنه وضع تقديرات جديدة للحسابات
القومية مقدرة باألسعار الثابتة لعام  2013وتُعتمد حاليًا باألسعار
الثابتة لعام  2004لتقدير احلسابات القومية .وتضمن عملية حتديد
سنة اساس جديدة متثيلً أكثر دقة وأوثق صلة باالقتصاد القطري،
لكن من شأهنا ً
أيضا أن تغري منظور سريورته.
يبيّن ملحق اجلزء األول من تقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر
 »2015-2014كيف ميكن الختالف أوزان أسعار سنة األساس أن يؤثر
على املعدالت احملسوبة للنمو االقتصادي .والسبب األساسي يف ذلك
يعود إىل أن أسعار النفط حمسوبة بالنسبة إىل أسعار السلع واخلدمات
األخرى املنتجة يف االقتصاد يف عام  2013أعلى بكثري مما كانت عليه
يف عام  .2004وبالتايل ،فإن سلسلة األساس اجلديد ستعطي وز ًنا
أكرب لنشاط النفط والغاز عند اإلنتاج (حيث يتوقع أن تستقر كميات
اإلنتاج أو رمبا ترتاجع) ووز ًنا أقل للنشاط خارج النفط والغاز (حيث
يتوقع أن حيدث النمو الكمي بأكمله تقريبًا يف االقتصاد).

ال�شكل  :7-2تركيبة مهارات العمالة غير القطرية ()%
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منذ عام  .2011وال يمتلك الجزء األكبر من العمال األجانب في
قطر مؤهالت تعليمية عليا (بعد الدراسة الثانوية).
مكونات القطاع غري اهليدروكربوني

ال�شكل  :8-2الم�ساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (نقاط
مئوية)
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺎﺀ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
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16

قاد القطاع غير الهيدروكربوني النمو االقتصادي في عام
 ،2014حيث نما بنسبة  ،%11.3فيما حققت كافة مكوناته
نمواً قوياً .وكما في عام  ،2013شكل نشاط الخدمات الحافز
األكبر للنمو في هذا القطاع ،بمساهمة بلغت  4.4نقطة مئوية
(الشكل .)8-2
وكان قطاع التجارة والمطاعم والفندقة من أسرع المكونات
نمواً ،بمعدل ( %14.1الشكل  ،)9-2مدعوماً بازدياد عدد

18

ال�شكل  :9-2نمو مكونات قطاع الخدمات ()%
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ
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مالحظــة :قطــاع اهليدروكربــون يشــمل اســتخراج النفــط اخلــام والغــاز يف نطــاق قطــاع التعديــن
واالســتخراج .اخلدمــات تشــمل :النقــل واالتصاالت والتجــارة والفندقة واخلدمات املاليــة والعقارية
واخلدمات احلكومية واألسرية واالجتماعية.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناداً إىل البيانات املتوفرة على الرابط:
( ،)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htmتاريخ التصفح  17مايو .2015
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وتعد الخدمات الحكومية واألسرية واالجتماعية المكون
الوحيد في قطاع الخدمات الذي سجل تباطؤاً في النمو في
عام  ،2014حيث انخفضت مساهمته انخفاضاً حاداً في
عام  ،2014على الرغم من أنه كان المساهم األكبر في نمو
الخدمات في السنوات الثالث الماضية (الشكل  .)10-2وشكلت
الرواتب واألجور الجزء األكبر من القيمة المضافة في القطاع
الحكومي ،وعملت الحكومة على إبقاء النمو في فاتورة األجور
تحت السيطرة عبر خطوات اتخذتها للجم نمو اإلنفاق في عام
 .2014وتشير البيانات األولية للسنة المالية  2015/2014إلى
انخفاض بند الرواتب واألجور ألول مرة منذ عقد تقريباً (انظر
حسابات المالية العامة).
ال�شكل  :10-2م�ساهمة مكونات قطاع الخدمات في نمو الخدمات (نقاط
مئوية)

أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

السكان والنمو القوي في نشاط السياحة .وقد أفادت الهيئة
العامة للسياحة بأن عدد الزائرين لدولة قطر ازداد بمعدل
 %8.2في عام  ،2014وبمعدل إشغال في الفنادق وصل إلى
 ،%73فيما بلغ هذا المعدل  %65في عام .2013
وتسارع النمو في قطاع الخدمات المالية والعقارية وخدمات
األعمال ،ليبلغ  %12.4كتغير سنوي في عام  .2014و ُقدم
االئتمان اإلضافي تلبي ًة للطلب من جانب شركات المقاوالت
العاملة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة ،األمر الذي أدى إلى
نمو كبير في سوق التأمين .وازداد قطاع النقل واالتصاالت
بمعدل  %10.4بفضل النمو القوي في الخطوط الجوية
القطرية مع افتتاح مطار حمد الدولي الجديد مطلع هذا العام.
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اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

60

في إنتاج األسمدة أيضاً بدرجة كبيرة في عام  ،2013حيث ارتفع
الناتج بمعدل  %0.8فقط .وحافظت الصناعات التحويلية
األخرى على نمو مطرد بمعدل  ،%5.6دون تغيير يذكر عن
معدل عام .2013

30

الأ�سعار

ال�شكل  :11-2ناتج قطاع البناء والت�شييد
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮﻱ
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أسعار املستهلك

10

اصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء سلسلة جديدة
للرقم القياسي ألسعار المستهلك في مستهل عام .2015
وتعتمد السلسلة الجديدة ،وأساسها  ،2013على إطار محدث
لعينات المسح وأوزان جديدة لإلنفاق .لقد بدأ باستخدام
اإلطار السابق لعينات المسح عام  ،2006عندما كان االقتصاد
القطري أصغر بكثير مما هو عليه اليوم ،وكانت خيارات تجارة
التجزئة محدودة ،وعدد السكان أقل بكثير من اليوم (أقل
بحدود .)%40
وقد حددت سلسلة الرقم القياسي الجديدة  12عنصرًا لسلة
المستهلك ،بعد أن كان عددها  8فيما سبق ،ما استدعى إدخال
تعديالت على أوزانها .وأبرز تغيير هو التخفيض في تثقيل بند
السكن والكهرباء والماء من  %32.2إلى  .%21.9ويستند هذا
التعديل إلى معلومات جديدة من مسح انفاق ودخل االسرة
لعام  2013/2012ومن التعديالت على تقديرات قيم اإليجارات
المنسوبة للمنازل التي يسكنها مالكوها .ومن الممكن أن تتباين
تقديرات كل مكون من المكونات في أطار المعاينة الجديد
عن تلك التي نتجت عن إطار المعاينة القديم .وقامت وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء بإعادة تقدير أسعار المستهلك
لعامي  2013و 2014على أساس المنهجية الجديدة ،مما ساعد
في خلق رابط بين السلسلتين القديمة والجديدة للرقم القياسي
ألسعار المستهلك .إال أن المقارنة مع توقعات تقارير سابقة
لآلفاق االقتصادية لدولة قطر بشأن التضخم والسكان تنطوي
على إشكالية ،ألن هذه التوقعات مبنية على السلسلة القديمة
للرقم القياسي ألسعار المستهلك .بينما يعتمد هذا التقرير
السلسلة الجديدة في تقديره لنتائج التضخم في عام .2014
واستناداً إلى السلسلة الجديدة ،بلغ معدل التضخم العام
(التغير السنوي في قيمة متوسط الرقم القياسي ألسعار
المستهلك)  %3.3في عام  ،2014بينما تعطي السلسلة القديمة
باستخدام البيانات األساسية نفسها رقماً آخر لمعدل التضخم

0

مالحظة :الناتج مقدر بأسعار  2004الثابتة.
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وتسارع نمو ناتج قطاع البناء والتشييد إلى  ،%18بفضل
االستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع العقارية،
لتصل مساهمته إلى  2.2نقطة مئوية من النمو اإلجمالي .ومن
ضمن المشاريع الضخمة :السكك الحديد القطرية «الريل»
ومشاريع التطوير العقاري في مدينة لوسيل ومشيريب (قلب
الدوحة).
ونما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل  ،%4.1وهو نمو
متواضع بالقياس إلى قطاعي الخدمات والبناء والتشييد ،ولم
تتجاوز مساهمته في النمو اإلجمالي  0.4نقطة مئوية .ويعود
سبب تقييد النمو في قطاع الصناعة التحويلية جزئياً إلى توفر
المدخالت األولية من المواد اللقيمة بعد أن استقر إنتاجها عند
مستويات معينة .وانخفض إنتاج المشتقات البترولية المكررة
بنسبة  %3.2في عام  ،2013بينما نما إنتاج البتروكيماويات
بمعدل  ،%8.4أي بنصف معدل السنة السابقة .وتباطأ النمو
ال�شكل  :12-2ناتج قطاع ال�صناعة التحويلية
ﺍﻟﻨﻤﻮ )(%
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هو  .%3.0وتعزى هذه الزيادة في التقدير بصورة أساسية إلى
تعديل تكاليف السكن والمرافق باتجاه الزيادة بمقدار أكبر مما
يعوض عنه إنقاص الوزن في الرقم القياسي الجديد .كما زادت
أسعار فئة المفروشات والتجهيزات المنزلية ،والترفيه والثقافة
إضاف ًة إلى سلع وخدمات متفرقة بسرعة أكبر مما هو مسجل
سابقاً في الرقم القياسي القديم ألسعار المستهلك
وبلغ معدل التضخم األساسي (الذي يستثني المكونات
العابرة والمتقلبة من إيجارات المساكن والمرافق وأسعار المواد
الغذائية)  %2.5في عام  ،2014حيث بلغ ذروته في مايو من
العام نفسه قبل أن يتجه إلى االنخفاض حتى الربع األول من
عام ( 2015الشكل .)13-2
وشكلت فئة السكن والمرافق المحرك الرئيسي في تضخم
أسعار المستهلك في عام  ،2014حيث نمت بنسبة  %7.8كتغير
سنوي وتسارعت حتى الربع األخير قبل أن تعتدل في الربع األول
من عام ( 2015الشكل  .)14-2كما نمت الخدمات التعليمية،
وهي شريحة ثابتة تقليدياً ،بمعدل  %11.1في الربع األول من
عام  ،2015ربما بسبب الضغط على الخدمات المحلية نتيجة
تزايد عدد السكان.
ولم تمارس العوامل الخارجية للتضخم أي أثر في عام 2014
اإلطار (.)2-2

ال�شكل  :14-2معدل الت�ضخم ربع ال�سنوي (تغير �سنوي)% ،
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الطبيعي المسال هو العنصر الوحيد الذي نما في مؤشر أسعار
ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ( %0:ترتبط
بمعدلﻋﻠﻰ .9
المنتِج لقطاع النفط والغاز ،وازداد
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
) ،(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htmﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ  17ﻣﺎﻳﻮ .2015
أسعار الغاز الطبيعي المسال بأسعار النفط ،ولكن مع بعض
التأخير) .كما سجلت الصناعة التحويلية ،التي تهيمن عليها
البتروكيماويات وصناعات التكرير المعتمدة على المواد اللقيمة
من النفط والغاز ،انخفاضاً كبيراً بمعدل  %6.0كتغير سنوي.

أسعار املنتِج

انخفض مؤشر أسعار المنتج في عام  2014ألول مرة منذ
عام ( 2009الشكل  ،)15-2حيث أدى االنهيار في أسعار النفط
العالمية إلى خفض هذا المؤشر بمعدل  .%5.3وكان الغاز
ال�شكل  :13-2معدالت الت�ضخم الأ�سا�سي والعام ال�شهرية (تغير �سنوي)% ،
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
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ﻣﺎﻳﻮ  14ﻣﺎﺭﺱ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ 14

مالحظة :معدل التضخم األساسي هو معدل التضخم العام باستثناء جمموعات األغذية واإلجيارات
واملرافق.
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الإطار  :2-2م�صادر ت�ضخم �أ�سعار الم�ستهلك في دولة قطر

للتضخم مصدران أساسيان :خارجي (أي مستورد) وحملي .وملناقشة
الديناميات التارخيية للتضخم ،انظر اإلطار  2-2يف تقرير «اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر .»2015-2014
ينجم التضخم اخلارجي عن ارتفاع أسعار السلع واخلدمات املستوردة
نتيجة تراجع سعر الصرف االمسي الفعال أو ارتفاع تكاليف السلع
واخلدمات يف الدول املصدرة هلا (أو كليهما معاً).
أما التضخم احمللي فيحدث عندما يكون الطلب احمللي (على السلع
واخلدمات) أكرب من املعروض حملياً (فجوة ناتج موجبة) .وعند
مستويات معينة من الطاقة اإلنتاجية ،قد يساهم يف حدوث زيادة
الطلب احمللي يف اقتصاد ما عوامل من قبيل منو اإلنفاق العام،
والتوسع النقدي ،والزيادة السريعة يف عدد السكان .ويف بعض
األحيان ميكن أن حتدث تلك الفجوة املوجبة نتيجة صدمات سلبية
يف العرض ،تُحدثها كوارث طبيعية أو أحداث جيوسياسية مثالً.
ويف عام  ،2014مل متارس املصادر اخلارجية للضغوط التضخمية أي
تأثري .فقد اخنفضت أسعار السلع العاملية وقيم الوحدة من املنتجات
املصنعة .كما ارتفع سعر الصرف االمسي الفعال للريال القطري مع
ارتفاع سعر الدوالر األمريكي الذي يرتبط به.
وعلى املستوى احمللي ،زادت الضغوط السعرية احمللية بفعل استمرار
النمو السكاني السريع وازدياد اإلنفاق على االستثمار.

اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

ال�شكل  :15-2نمو م�ؤ�شر �أ�سعار المنتج ()%
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�أ�سواق الأ�صول :الأ�سهم والعقارات
بورصة قطر

شهدت بورصة قطر ،وهي المكان المخصص لتداول األسهم
المحلية ،نمواً وتقلباً كبيراً العام الماضي .وبلغت رسملة السوق
(القيمة السوقية لألسهم المتداولة فيها)  676.8مليار ريال
قطري في نهاية عام  ،2014بعد أن حققت فيها ارتفاعاً قدره
 %21.8عن السنة المنصرمة .وحقق مؤشر بورصة قطر ،وهو
مؤشر معياري يضم األسهم العشرين األكبر واألكثر سيولة،
ارتفاعاً قدره  %18.4منذ ديسمبر  ،2013متجاوزاً بذلك في
أدائه مؤشر « ،»S&P Globalالذي ظل مستقراً عملياً (الشكل
ال�شكل  :16-2م�ؤ�شر �أ�سعار �أ�سهم �أ�سواق مجل�س التعاون الخليجي وم�ؤ�شر S&P

�سنوي% ،
( Globalتغير
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ﺍﻟﺸﻜﻞ 2.16
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ (TSE
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ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻗﻄﺮ
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 .)16-2ولعبت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق
ناشئة على مؤشر « »MSCIدوراً في رفع معدالت استثمار

2014

المحافظ الخارجية (انظر اإلطار  )3-2وفي زيادة إجمالي
القيم المتداولة بنسبة كبيرة وصلت إلى .%166.1
وعلى خالف األداء القوي حتى مارس  ،2014بدأت سوق
األسهم بالتراجع في الربع األخير من العام ،واستمر تراجعها
في الربع األول من عام  .2015ومع نهاية أبريل  ،2015كان مؤشر
بورصة قطر قد انخفض بنسبة  %4.0عن العام المنصرم.
وكان أداء األسواق الخليجية األخرى مختلطاً ،حيث ارتفع
مؤشر « »TSA Indexللسوق السعودية بمعدل  %2.6بينما عانت
الكويت من تراجع مؤشرها بمعدل (.)%13.9 -
وال تزال األسهم المدرجة في السوق القطرية مرتفعة الثمن
مقارن ًة بغيرها من بورصات المنطقة .وحتى نهاية أبريل من
العام الجاري ،بلغت نسبة سعر السهم إلى قيمته الدفترية ،1.9
ولم تتجاوزها سوى البورصة السعودية بنسبة  .2.3أما نسبة
مكرر الربحية الحالية لمدة  12شهراً فبلغت  ،14وجاءت بعد
السعودية ( )18والكويت (.)15
ظل أداء بورصات المنطقة على ارتباط وثيق بقطاع النفط
والغاز ،باستثناء السوق السعودية مؤخراً .وألن مؤشر MSCI
لألسواق الناشئة ارتفع بنسبة  %9.6منذ بداية العام حتى
أبريل  ،2015حققت األسواق الخليجية على المؤشر نفسه
ارتفاعاً قدره  ،%15.4نتيجة انتعاش أسعار النفط (ارتفع خام
برنت بنسبة  %12.8عن قيمته قبل عامً مضى) .بيد أن دولة
قطر ظلت متراجعة على مؤشر  ،MSCIبانخفاض قدره .%0.9
ونتيجة االنهيار السابق في أسعار النفط ،سجل مؤشر بورصة
قطر أعلى درجة تذبذب في خمس سنوات ،حيث بلغ االنحراف
المعياري السنوي لألرباح اليومية  %17.2منذ يناير .2014
ومن بين األسهم الثالثة واألربعين المدرجة في بورصة
قطر ،حققت الشركات التي تركز على التأمين والخدمات
المالية أعلى أرباح في عام  ،2014فيما حققت خدمات التأمين
مكاسب بلغت .%69.4
وال تزال سوق سندات وصكوك الخزينة اكثر ضآلة من
سوق األسهم .فعلى الرغم من إصدار مصرف قطر المركزي
سندات خزينة بقيمة  48مليار ريال قطري في عام ،2014
فقد تراجعت القيمة المتداولة لسندات الخزينة في العام نفسه
بمعدل  %0.8إلى ما قيمته  3.95مليار ريال قطري .وعلى
غرارها ،لم تكن السوق الثانوية للسندات الحكومية قوي ًة ،حيث
نتج  %68من التداول بأكمله طيلة العام عن إصدارين فقط.
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
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الإطار  :3-2بور�صة قطر  -الطريق �إلى ترقية ال�سوق القطرية على م�ؤ�شر  ،MSCIوما بعدها

وُضعت قطر يف يونيو عام  2007على قائمة املراقبة ملؤشر MSCI
الحتمال ترقيتها من «سوق مبتدئة» إىل «سوق ناشئة» ،وحددت
مع مؤسسات االستثمار الدولية املعيقات اليت ينبغي التغلب عليها
للحصول على الرتقية .واستجاب ًة لذلك ،قامت بورصة قطر بتحسني
كفاءهتا التشغيلية والوصول إىل السوق .ويف عام  ،2012كانت
البورصة قد قطعت خطوات هامة على هذا الطريق :مثل اعتماد
منوذج تداول مطور ،وإتاحة أنواع أوامر تداول جديدة ،ومت االنتهاء من
حتسنب عملية التسوية .وإثر ذلك ،وافقت شركة  MSCIعلى الرتقية
يف يونيو  ،2013لتصبح سارية املفعول اعتباراً من يونيو .2014
ال�شكل �ضمن الإطار  :1قيمة البيع �أو ال�شراء ال�صافية من فئة الم�ستثمرين
ﻣﺎﻳﻮ  –2014ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015

ﻳﻮﻧﻴﻮ –2013ﺃﺑﺮﻳﻞ 2014

وتشري بيانات التداول إىل أن مؤسسات االستثمار األجنبية قد
استجابت بشكل اجيابي للتغيريات .فبدءاً من يناير  2013وحتى أبريل
 ،2015بلغت قيمة صايف الشراء من تلك الفئة املستثمرين قرابة
 13.28مليار ريال قطري (شكل االطار  .)1وازداد متوسط القيمة
املتداولة يومياً من  252.5مليون ريال قطري (يناير – مايو  )2013إىل
 539.6مليون ريال قطري (يونيو  – 2013أبريل  )2014وإىل 697.7
مليون ريال قطري (مايو  – 2014أبريل  .)2015وأثناء هذه الفرتة
ككل ،ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة  %43.97وعلى مؤشر MSCI
قطر مبعدل ( %48.53شكل االطار .)2
ال�شكل �ضمن الإطار  :2م�ؤ�شر بور�صة قطر وم�ؤ�شر  MSCIقطر
ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻗﻄﺮ
ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺮ MSCI

ﻳﻨﺎﻳﺮ  –2013ﻣﺎﻳﻮ 2013
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المكون الوحيد الذي سجل تراجعاً في عام ( 2014بنسبة %20

من كافة السندات والصكوك الحكومية غير المدفوعة .وقد
عملت السلطات الرسمية على زيادة الصفقات بهذه الوسائل
لدعم أهداف التطوير المالي على نطاق أوسع.

تقريباً كتغير سنوي).

العقارات

ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ؤ�شر ﻗﻄﺮ
ﻣﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺸﻜﻞ
المركزي لأ�سعار العقارات
ﺍﳌﺮﻛﺰﻱقطر
م�صرف
ﻣﺆﺷﺮ م�
:17-22.17
ال�شكل

وفقاً لمؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر
المركزي ،ازدادت قيمة الصفقات في نهاية عام 2014
بنسبة  %34.7عن نهاية ( 2013الشكل  .)17 -2ويستثني
المؤشر الصفقات التي تعتبر ذات قيمة متطرفة أو تلك
التي ال تعبر عن صفقات بين أطراف مستقلة (مثال:
نقل الملكية العقارية ضمن العائالت) وتم تعديلها وفقاً
للمتغيرات الموسمية من أجل الوصول إلى تقديرات للقطاع
العقاري غير التجاري .ومع استمرار ارتفاع أسعار األراضي
والفيالت السكنية سنوياً ،ارتفعت قيمة المؤشر الوسطية
لعام  )229.8 ( 2014بنسبة  %19.6عن ذروة شهر أغسطس
عام  .)192.2 ( 2008وكانت أسعار العقارات السكنية هي
36
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مالحظة :يقدم مؤشر أسعار العقارات بيانات عن صفقات بيع العقارات( ،وتشمل األراضي ،والفلل
السكنية والعقارات السكنية) استناداً إىل البيانات املقدمة من وزارة العدل.
املصــدر :مصــرف قطــر املركــزيhttp://www.qcb.gov.qa/English/Publications/( ،
،)Statistics/RealEstate/Pages/RealEstatePriceIndex.aspx
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اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

عر�ض النقد واالئتمان

تباطأ النمو في عرض النقد –بمفهومه الواسع ( M2انظر
مسرد المصطلحات) -إلى  %10.2في شهر ديسمبر من عام
 ،2014متراجعًا عما سجله في الشهر نفسه من عام 2013
ً
ومحافظا بذلك على االتجاه السائد منذ النصف
وهو ،%19.6
الثاني من عام ( 2013الشكل  ،)18-2حيث سجل متوسط نمو
سنوي قدره  %24.5في عام  2013ليتراجع بعدها إلى %11.8
في عام .2014
ويعزى نمو عرض النقد في عام  2014بصورة أساسية
الى نمو ودائع القطاع الخاص (األفراد والشركات) ،إذ شكلت
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أسعار النفط في عام ( 2014انظر حسابات المالية العامة)،
وربما زاد الطلب ً
أيضا على مواردها من العملة األجنبية نتيجة
ازدياد نشاط المشاريع .ومن المحتمل ً
أيضا أن تكون إعادة
التوازن إلى محفظة أصول الحكومة (المشار إليها في تقرير
اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  )2015-2014قد أسهمت في
إبقاء الودائع الحكومية بالعمالت األجنبية تحت السيطرة.
ومن الواضح أن أصحاب الحسابات من القطاع الخاص تحولوا
من الودائع ألجل إلى الودائع تحت الطلب ،األمر الذي يعود
بجانب منه إلى حاجة شركات االنشاءات إلى قدر أكبر من
السيولة أثناء تنفيذ المشاريع.
ال�شكل  :19-2الم�ساهمة في نمو عر�ض النقد (نقاط مئوية)

ال�شكل  :18-2عر�ض النقد M2
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الودائع تحت الطلب بالريال القطري العنصر األساسي بزيادة
قدرها  %22.5للشركات و %8.1للقطاع العام (الشكل .)19-2
أما نمو الودائع ألجل فقد جاء في طليعتها ودائع الشركات
(بنسبة  ،)%7.6لتعوض االنكماش في ودائع القطاع العام
(بنسبة  .)%6ولجأت الحكومة المركزية والمؤسسات الحكومية
إلى خفض ودائعها بدءًا من عام  2013بنسبة  %16.1و%11.9
على الترتيب ،بينما زادت المؤسسات شبه الحكومية ودائعها
بنسبة .%4.9
ويعزى تباطؤ النمو النقدي في عام  2014بصورة أساسية إلى
الودائع بالعمالت األجنبية والودائع ألجل .وتبلغ حصة القطاع
العام من إجمالي قيمة الودائع بالعمالت األجنبية ( )%75وهي
لم تحقق أي تغير يذكر منذ عام  .2013وانخفضت ايرادات
الحكومة من النفط والغاز (بالدوالر األميركي) نتيجة انخفاض

2014

2013

2012

االئتمان

انعكس التباطؤ في نمو عرض النقد في عام - 2014نتيجة
التراجع الكبير في مساهمة القطاع العام في النمو -على شكل
تغيرات في االصول المقابلة في النظام المصرفي ،حيث تباطأ
معدل نمو االئتمان المصرفي من  %11.8في عام  2013إلى
 %10في عام ( 2014الشكل .)20-2
وانحصرت القروض المصرفية الجديدة للشركات واألفراد،
بينما تراجعت القروض المقدمة إلى القطاع العام في عام
 2014بنسبة  %2.6تقريبًا ،مما أدى إلى التراجع في النمو
العام لالئتمان المحلي .ويرجع انكماش ائتمان القطاع العام
إلى عاملين هما زيادة االئتمان الحكومي (إلى  )%14.5وتراجع
محفظة القروض المقدمة إلى كل من المؤسسات الحكومية
(بنسبة  )%8.2والمؤسسات شبه الحكومية (بنسبة .)%7.4
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
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ال�شكل  :20-2الم�ساهمة في نمو االئتمان (نقاط مئوية)
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لألفراد ،فقد شهد حالة من االستقرار في عام  ،2014نتيجة
التوازن بين نمو القروض والودائع بصورة عامة لألفراد
والحكومة والشركات.
ال�شكل  :21-2نمو قرو�ض البنوك التجارية �إلى قطاع الأعمال
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كما يعزى انكماش االقراض إلى المؤسسات الحكومية وشبه
الحكومية إلى تشديد وزارة المالية -منذ أكتوبر  -2013تدقيقها
على القروض الجديدة لتلك المؤسسات ومواءمة خططهم
االستثمارية في البنية التحتية.
وعلى العكس ،فقد سجلت القروض االستهالكية نموًا قويًا
في عام  2014وبمعدل  ،%23.5ويعود ذلك جزئيًا إلى الزيادة
السكانية ونمو الدخل االسمي اإلجمالي .وواصلت المصارف
التجارية في عام  2014حمالت الترويج النشطة للقروض،
وربما استخدمت الزيادة في قروضها االستهالكية لتمويل شراء
األصول أو إعادة تمويل االلتزامات القائمة بشروط مالئمة،
إضافة إلى دعم االستهالك.
وشهدت القروض المقدمة إلى قطاع األعمال نموًا بمعدل
 %19.1في عام  ،2014والسبب األساسي هو القروض المقدمة
إلى شركات الخدمات والمقاوالت (الشكل  .)21-2وازدادت
القروض المقدمة إلى قطاع العقارات ،التي تشكل المكون األكبر
في قروض القطاع الخاص (انظر الشكل  ،)22-2في عام 2014
بعد أن شهدت نوعا من االستقرار في عام .2013
وتشير بيانات صافي اإلقراض والودائع لعام  2014إلى أن
الحكومة في عام  2014كانت طر ًفا دائنًا للقطاع المصرفي
(الشكل  ،)23-2إال أن التراجع في إيرادات النفط والغاز الذي
بات محسوسًا في الربع األخير من عام  ،2014أدى إلى انكماش
صافي األصول المصرفية للحكومة .ومنذ نوفمبر  ،2014بدأت
األرصدة الحكومية بالتناقص ،بينما بين صافي اقراض وودائع
ً
مقترضة حيث ازداد صافي
الشركات والمؤسسات أنها كانت
قروضها أكثر في عام  .2014أما صافي االصول المصرفية
38
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اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

ح�سابات املالية العامة

الإطار  :5-2نتائج اعتماد نظام المحا�سبة ذي القيد المفتوح على

يحلل هذا الجزء اإليرادات والنفقات الحكومية استنادًا إلى
تقديرات أولية من وزارة المالية للسنة المالية 2015/2014
بتاريخ  31مارس  .2015أما األرقام النهائية فإنها عرضة للتغيير
لسببين :أولهما أن السنة المالية الحالية تضم بصورة استثنائية
 21شهرًا ،وتنتهي في  31ديسمبر ( 2015اإلطار  ،)4-2وثانيهما
أن الحكومة ستلتزم بنظام المحاسبة ذي القيد المفتوح الذي
يسمح بتسجيل اإليرادات والنفقات لبعض الوقت بعد نهاية
السنة المالية (اإلطار .)5-2

�أداء ال�سنة المالية الحالية 2015/2014

قد ال تعكس التقديرات األولية لألشهر االثين عشر األوىل من السنة
املالية  2015/2014يف تقرير «اآلفاق االقتصادية لدولة قطر» األداء
الفعلي (املتحقق) .واستنادًا إىل حتليل االجتاهات التارخيية ،فإن
الفجوة بني اإليرادات الفعلية واألرقام املتوقعة يف املوازنة ستكون
ضيقة.
اإليرادات
تشري التقديرات األولية إلمجايل اإليرادات احلكومية إىل تراجع
بنسبة  %15.8يف األشهر االثين عشر األوىل من السنة املالية
 2015/2014عن النتائج املتحققة يف السنة املالية السابقة .لكن
التقديرات اخلاصة بإمجايل اإليرادات احلكومية يف السنوات
الثالث السابقة خضعت لتعديل باجتاه الزيادة بنسب ترتاوح بني
 %15و %25يف األشهر القليلة األوىل بعد هناية السنة املالية املعنية،
وذلك بصورة أساسية نتيجة التأخري يف تسجيل اإليرادات الضريبية
املرتبطة بالنفط والغاز وحقوق إنتاجهما .ومن املتوقع أن يكون
االخنفاض يف إمجايل اإليرادات الفعلية لألشهر االثين عشر األوىل
أقل وضوحًا مما تشري إليه البيانات األولية.

اإليرادات احلكومية

تشير التقديرات األولوية إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة
انخفض في السنة المالية ( 2015/2014في  31مارس
 )2015بنسبة  %15.8عن نتيجة السنة المالية السابقة
(الشكل  ،)24-2حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز (حقوق
اإلنتاج واإليرادات الضريبية المرتبطة بالنفط والغاز) بنسبة
 %33.2نتيجة انخفاض أسعار النفط المتحققة في النصف
الثاني من عام  ،2014ثم استقرت بعد ذلك في الربع األول من
عام  .2015وأظهر باب «إيرادات أخرى» تراجعًا بمقدار %6.2
عن السنة المالية  .2014/2013كما انخفضت اإليرادات األولية
من الرسوم الجمركية وضريبة دخل الشركات ورسوم المرافق
ً
ً
بسيطا عن السنة المالية  2014/2013في
انخفاضا
العامة
التاريخ الفاصل نفسه.
اعتبارا من 1
الإطار  :4-2االنتقال �إلى تقويم جديد للموازنة
ً
يناير 2016

تعتزم دولة قطر تغيري السنة املالية من التقويم السابق (1أبريل إىل
 31مارس) إىل تقويم جديد يتوافق مع السنة امليالدية ،أي من 1
يناير إىل  31ديسمرب ،اعتبارًا من عام  .2016وتساعد هذه الفرتة
اجلديدة على حتسني التزامن يف عملية إعداد املوازنة بني خمتلف
دوائر الدولة ،واليت تشكل جزءا من برنامج أوسع لتحديث نظام
اإلدارة املالية العامة.
وقد مُددت السنة املالية  2015/2014ملدة تسعة أشهر – من  1أبريل
 2014حتى  31ديسمرب  .2015حيث مت تقدير اإليرادات والنفقات
املخططة خالل هذه الفرتة االنتقالية بشكل تناسيب مع ما ورد يف
موازنة السنة املالية  ،2015/ 2014بالتايل ،فقد قدرت اإليرادات
اإلمجالية املعتمدة يف املوازنة لفرتة األشهر التسعة ب  169.3مليار
ريال قطري (مبجموع قدره  395مليار ريال قطري خمصصة لواحد
وعشرين شهرًا) ،بينما قدرت النفقات  163.8مليار ريال قطري
للفرتة نفسها (مبجموع قدره  382.2مليار ريال قطري لواحد
وعشرين شهرًا).

2014

اإلنفاق
تشري التقديرات األولية إىل أن إمجايل اإلنفاق الفعلي يف األشهر
االثين عشر األوىل من السنة املالية  2015/2014سوف ينخفض
بنسبة  %18.1عن السنة املالية السابقة .وكما هو احلال بالنسبة
إليرادات السنوات الثالث املاضية ،مت تعديل التقديرات اخلاصة
بإمجايل اإلنفاق احلكومي باجتاه الزيادة بنسب ترتاوح بني %12
و ،%28يف األشهر األوىل بعد انتهاء السنة املالية .وكانت أكرب
التعديالت على األنفاق يف باب «اإلنفاق الرأمسايل» وباب «نفقات
جارية أخرى» .وعلى هذا األساس ،يفرتض أن يكون الرتاجع يف
اإلنفاق اجلاري والرأمسايل لألشهر االثين عشر حتى  31مارس
 2015أقل مما توحي به البيانات األولية – حتى أنه قد يتحول إىل
زيادة طفيفة.

إجمالية
ﺍﻟﺸﻜﻞ الموازنة العامة ونمو الإيرادات ال
ال�شكل  :24-2تركيبة �إيرادات
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳕﻮ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
2.24

ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
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مالحظــة :كانــت الســنة املالية متتــد من  1أبريل حتــى  31مارس وذلك حتى الســنة املالية -2013
 .2014وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقالية تبدأ من  1أبريــل  2014وتنتهي يف 31
ديســمرب  .2015ويف هــذا املخطــط البيانــي تشــمل الســنة املالية الفــرة من  1أبريــل  2014إىل 31
مارس  2015واستندت إىل البيانات املالية األولية اليت مت احلصول عليها بتاريخ  31مارس .2015
املصدر :وزارة املالية.
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الآفاق االقت�صادية لدولة قطر

2017 –2015

وازداد دخل االستثمار في األشهر االثني عشر األولى من
السنة المالية  2015/2014بنسبة  %14عن السنة المالية
السابقة .وألن هذا الدخل يعبر عن دخل أرباح أسهم شركة
قطر للبترول وهذه األرباح تستند إلى نتائج السنة السابقة،
فإن الزيادة في إيرادات االستثمار تعبر إلى حد بعيد عن
األداء المالي لشركة قطر للبترول في عام  .2013ومن المتوقع
زيادة تقديرات اإليرادات للفترة بين  1أبريل  2014و 31مارس
 2015تمشيا مع ما حدث في السنوات السابقة.
تشير التقديرات األولية للسنة المالية  2015/2014إلى
أن اإليرادات الفعلية ستزيد بنسبة  %27.8عن المتوقع
في الموازنة .كما أن قيمة إيرادات االستثمار والنفط والغاز
المحققة تتجاوز أرقام الموازنة ،وبنسبة أكبر من المطلوب
لتغطية التراجع في اإليرادات األخرى عما هو متوقع لها في
الموازنة.
ويبدو أن نمط انخفاض « اإليرادات األخرى» المتحققة عن
التقديرات المتوقعة في الموازنة سيتواصل في السنة المالية
( ،)2015/2014حيث تشير التقديرات األولية لضريبة دخل
الشركات المتحققة (المرتبطة بالقطاع غير الهيدروكربوني) إلى
أنها أقل بنسبة  ،%34.1والرسوم الجمركية أقل بنسبة %61.9
عما هو مقدر في الموازنة .ولما كان تسجيل الرسوم الجمركية
يتأخر في السابق فربما تكون إيراداتها أعلى ،إال أن التأخير
في ضريبة دخل الشركات بسيط ،ما يعني أن النتيجة الفعلية «
اإليرادات األخرى» قد تظل أقل من الرقم المتوقع في الموازنة.

اإلنفاق احلكومي

ال�شكل  :25-2الفرق بين الإيرادات الفعلية والإيرادات المتوقعة في
الموازنة العامة (مليار ريال قطري)

ال�شكل  :26-2نمو الإنفاق في الموازنة ()%

ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻲﻓ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ

تبين التقديرات األولية للموازنة في  31مارس  2015أن ثمة
تراجعًا بنسبة  %18.1عن اإلنفاق الفعلي في السنة المالية
( ،2014/2013وبنسبة  %19.7لإلنفاق االستثماري و%17.4
لإلنفاق الجاري) (الشكل  .)26-2ولعل هذا االنخفاض في
األرقام يعبر عن تشدد أكبر في التدقيق على اإلنفاق ،لكن من
المتوقع أن تطرأ تعديالت على هذه األرقام باتجاه الزيادة كما
هو الحال في اإليرادات.
وتنخفض تقديرات اإلنفاق الجاري لألشهر االثني عشر
األولى من السنة المالية  2015/2014عن نتائج السنة المالية
 2014/2013في كافة أبواب اإلنفاق .وتكمن الفجوات األكبر في
أبواب الرواتب واألجور والرعاية الصحية واإلدارة العامة .وتشير
البيانات األولية إلى أن النفقات المسجلة للرواتب واألجور تقل
بمقدار  %2.7عن النتائج الفعلية للسنة المالية السابقة .وقد
كان التأخر في تسجيل نفقات الرواتب واألجور ال يشكل شيئا
يذكرًا في الماضي ،مما يبين أن اإلنفاق في هذا الباب قد
يتراجع ألول مرة منذ  10سنوات.
شهد اإلنفاق اإلجمالي األولي المسجل حتى  31مارس 2015
ً
انخفاضا بمقدار  %11عن المقدر في الموازنة ،وهو يسير على
غير النمط المعتاد عمومًا في أن يكون أعلى مما هو مقدر
في الموازنة بالنسبة لإلنفاق الجاري وأقل بالنسبة لإلنفاق
الرأسمالي (الشكل  .)27-2وقد جاءت الزيادة في اإلنفاق
الجاري ( )%5.9بصورة أساسية نتيجة ارتفاع النتائج المقدرة
لإلنفاق على اإلدارة العامة والمنح .وجاء االنخفاض في اإلنفاق

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻲﻓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
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مالحظــة :كانــت الســنة املالية متتــد من  1أبريل حتــى  31مارس وذلك حتى الســنة املالية -2013
مالحظــة :كانــت الســنة املالية متتــد من  1أبريل حتــى  31مارس وذلك حتى الســنة املالية -2013
 .2014وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقالية تبدأ من  1أبريــل  2014وتنتهي يف 31
 .2014وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقالية تبدأ من  1أبريــل  2014وتنتهي يف 31
ديسمرب  .2015ويف هذا املخطط البياني تشمل السنة املالية الفرتة من  1أبريل إىل  31مارس 2015
ديســمرب  .2015ويف هــذا املخطــط البيانــي تشــمل الســنة املالية الفــرة من  1أبريــل  2014إىل 31
واستندت إىل البيانات املالية األولية اليت مت احلصول عليها بتاريخ  31مارس .2015
مارس  2015واستندت إىل البيانات املالية األولية اليت مت احلصول عليها بتاريخ  31مارس .2015
واإلحصاء.
فريق31وزارة
وحسابات
وزارة
املالية.
وزارة
املصدر:
 31ﺩﻳﺴﻤﱪ  .2015ﻭﻲﻓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ  1ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺇﱃ  31ﻣﺎﺭﺱ  2015ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻲﻓ
2014
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  2014-2015ﻓﱰﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ  1ﺃﺑﺮﻳﻞ
التنموي.2013-2014
التخطيطﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ
املالية،ﲤﺘﺪ ﻣﻦ 1
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
املصدر:ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ.
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اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

ال�شكل  :27-2الفرق بين الإنفاق الحكومي الفعلي والمتوقع في الموازنة
(مليار ريال قطري)
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻲﻓ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ
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ال�شكل  :28-2الميزان المالي العام
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مالحظــة :كانــت الســنة املاليــة متتــد مــن  1أبريــل حتــى  31مــارس وذلــك حتــى الســنة املاليــة
 .2014-2013وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقاليــة تبــدأ مــن  1أبريــل 2014
وتنتهــي يف  31ديســمرب  .2015ويف هــذا املخطــط البيانــي تشــمل الســنة املالية الفــرة من أبريل
 2014إىل  31مــارس  2015واســتندت إىل البيانــات املالية األولية الــي مت احلصول عليها بتاريخ
 31مارس .2015
املصدر :وزارة املالية ،وحسابات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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المقدر على األمن والدفاع ،وعلى مدفوعات الفائدة والرعاية
الصحية ليعوض جزئيًا الزيادة في اإلنفاق على األبواب األخرى.
ً
انخفاضا
وسجل اإلنفاق الرأسمالي الفعلي في نهاية مارس
قدره  %36عن اإلنفاق المخطط له في السنة المالية
 ،2015/2014ربما نتيجة التأخير في تنفيذ المشاريع وتجهيز
المدفوعات .وإذا تسارعت عملية تجهيز المدفوعات،كما حصل
في السابق ،فقد تطرأ تعديالت كبيرة على تقديرات اإلنفاق
الرأسمالي باتجاه الزيادة .ومع ذلك ،سجل اإلنفاق الرأسمالي
الفعلي في السنوات الثالث السابقة قيم ًة أقل من المخطط
بنسبة تتراوح بين  %7و.%14
امليزان املايل والدين العام

ُقدر الفائض العام للحكومة في  31مارس  2015بحدود
 93.9مليار ريال قطري ،أي ما يعادل  %12من الناتج المحلي
اإلجمالي االسمي المقدر (في الفترة نفسها) ،بانخفاض من
( )%14.1في نهاية السنة السابقة (الشكل .)28-2
انخفض عجز الميزان األساسي للقطاع غير الهيدروكربوني
(ويساوي الميزان المالي اإلجمالي الصافي لمدفوعات
الفائدة والدخل المتأتي مباشرة عن النفط والغاز – اإليرادات
الضريبية وحقوق اإلنتاج) كنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي
للقطاع غير الهيدروكربوني في األشهر االثني عشر األولى من
السنة المالية  2015/2014عن السنة المالية السابقة (الشكل
 .)29-2ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع دخل االستثمار
والنمو السريع لناتج القطاع غير الهيدروكربوني .وإذا اعتُبر
دخل االستثمار (وهو بصورة أساسية أرباح الحكومة من شركة

0

14.1

12.0

11.1

13.2

6.6

12.2

2.7

12.7

FY08/09 FY09/10 FY10/11 FY11/12 FY12/13 FY13/14 FY14/15

مالحظــة :كانــت الســنة املالية متتــد من  1أبريل حتــى  31مارس وذلك حتى الســنة املالية -2013
 .2014وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقالية تبدأ من  1أبريــل  2014وتنتهي يف 31
ديسمرب  .2015ويف هذا املخطط البياني تشمل السنة املالية الفرتة من أبريل  2014إىل  31مارس
 2015واستندت إىل البيانات املالية األولية اليت مت احلصول عليها بتاريخ  31مارس .2015
املصدر :وزارة املالية.
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ً
مرتبطا بالنفط والغاز ،يغدو عجز الميزان
قطر للبترول) دخلً
األساسي للقطاع غير الهيدروكربوني  -كحصة من الناتج غير
الهيدروكربوني  -أكبر بكثير.
انخفض الدين العام الكلي إلى  181.9مليار ريال قطري
( %23.3من الناتج المحلي اإلجمالي) في األشهر االثني
عشر األولى من السنة المالية ( 2015/2014الشكل .)30-2
وتراجع الدين الخارجي تراجعًا كبيرًا إلى  20مليار ريال قطري،
وانخفض الدين الداخلي ً
أيضا ،وإن يكن بدرجة أقل ،إلى 5.3
ال�شكل  :29-2الميزان المالي الأ�سا�سي ( %من الناتج المحلي الإجمالي
للقطاع غير الهيدروكربوني)
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(
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13.6

8

16.1
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0
-8
-16

-8.1
-14.2

-24
-32
-40

-36.6

-35.2

-48
-56

-20.0
-23.7

-18.6

-28.9

-48.2

FY13/14

-19.7
-34.7

-42.5
-51.9

FY14/15

-16.8

-37.7

-50.1

FY12/13

-48.3 -47.3

FY11/12

-43.8
-50.7

FY10/11

مالحظــة :كانــت الســنة املالية متتــد من  1أبريل حتــى  31مارس وذلك حتى الســنة املالية -2013
 .2014وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقالية تبدأ من  1أبريــل  2014وتنتهي يف 31
ديســمرب  .2015ويف هــذا املخطــط البيانــي تشــمل الســنة املالية الفــرة من  1أبريــل  2014إىل 31
مارس  2015واستندت إىل البيانات املالية األولية اليت مت احلصول عليها بتاريخ  31مارس .2015
املصدر :وزارة املالية .تاريخ التصفح  19أبريل .2015
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ال�شكل � :30-2إجمالي الدين الحكومي
ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺪﻳﻦ ) %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ(

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ

 %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲨﺎﱄ

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮﻱ
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املالحظــة :كانــت الســنة املاليــة متتد من  1أبريل حتــى  31مارس وذلك حتى الســنة املالية -2013
 .2014وتتضمــن الســنة املاليــة  2015-2014فــرة انتقالية تبدأ من  1أبريــل  2014وتنتهي يف 31
ديســمرب  .2015ويف هــذا املخطــط البياني تشــمل الســنة املالية الفــرة من  1أبريــل  2014إىل 31
مارس  2015واستندت إىل البيانات املالية األولية اليت مت احلصول عليها بتاريخ  31مارس .2015
املصدر :وزارة املالية.
أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني

مليار ريال قطري .غير أن أرقام الدين الحكومي اإلجمالي ال
تعطي صورة كاملة عن المركز المالي لدولة قطر.
فمن جهة أولى ،ال تشتمل التقديرات على الضمانات
وقروض المؤسسات شبه الحكومية .على سبيل المثال،
بلغت قيمة القروض غير المسددة إلى المؤسسات الحكومية
(ملكية الدولة فيها  )%100والمؤسسات شبه الحكومية
(أكثر من  %50من ملكيتها للدولة) في القطاع المصرفي
القطري نحو  167.5مليار ريال قطري في يناير  .2015وال
تدخل هذه القروض في أرقام الدين الحكومي ،ولكن ينبغي
أخذها باالعتبار في تحليل المركز المالي للدولة .ولما كانت
التقديرات تخص الدين الكلي ،فإنها ال تأخذ بالحسبان
األصول التي تملكها الدولة ،لكن ال يمكن إجراء تقديرات
لمركز األصول الصافي للدولة دون الحصول على معلومات
موثوقة عن االستثمارات المتراكمة.
التجارة واحتياطي العمالت الأجنبية

لم يسجل الميزان التجاري لدولة قطر سوى تراجع طفيف
في عام  ،2014على الرغم من االنخفاض الحاد في أسعار
النفط ،بل وحقق فائضاَ قدره  366.1مليار ريال قطري أو ما
يعادل  %47.5من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي .ويمكن
تفسير األثر الضعيف النخفاض أسعار النفط على الفائض
التجاري بتوقيت وقوع هذا االنخفاض ،والذي حدث الجزء
األكبر منه في الربع األخير من العام ،إضافة إلى تأخر انتقال
أثر انخفاض سعر النفط إلى سعر صادرات الغاز الطبيعي
42

المسال .وتشير التقديرات األولية إلى أن قيمة المستوردات
السلعية ،بأسعار فوب ( ،)FOBانخفضت بمقدار  %1لعام
 2014عما كانت عليه عام .2013
ونظراً للنمو القوي في االقتصاد خارج النفط والغاز في عام
 2014واالرتفاع الحاد في عدد السكان ( ،)%9.3واللذان من
شأنهما أن يرفعا حجم المستوردات ،فإن االنخفاض في القيمة
المسجلة للمستوردات السلعية يرجع إلى أحد احتمالين :إما
أن سعر سلة المستوردات انخفض في عام  ،2014أو أن تغييراً
قد وقع على التصنيف االحصائي لبعض السلع وتحويلها إلى
فئة الخدمات المستوردة .وقد ساهم ضعف أسواق السلع
العالمية واالنخفاض في قيمة وحدة السلع المصنعة في
انخفاض أسعار السلع .وبالنسبة للسلع المسعرة بعمالت
غير الدوالر ،فقد أدى ارتفاع سعر الصرف االسمي الفعّال
للدوالر األميركي (الذي يرتبط به الريال القطري) لخفض
تكلفة االستيراد لكميات معينة من المستوردات .وعند إضافة
المستوردات من الخدمات إلى المستوردات السلعية ،يسجل
إجمالي المستوردات نمواً قوياً ،على الرغم من أنه أضعف من
نمو االقتصاد خارج النفط والغاز ،أو من نمو مكونات الطلب
األساسية لإلنفاق (الشكل .)31-2
ونظرًا لقوة الفائض التجاري لدولة قطر ،فقد حافظ
الحساب الجاري أيضاً على نتيجة إيجابية قوية ،محققاً فائضاً
قدره  199.6مليار ريال قطري في عام  ،2014أي ما يعادل
 %25.9من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي (الشكل .)32-2
ال�شكل  :31-2نمو التبادل التجاري
ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺗﻐﲑ ﺳﻨﻮﻱ(

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

ﳕﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ )ﺗﻐﲑ ﺳﻨﻮﻱ(

ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ

) (%ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮﻱ
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مالحظة :بيانات الصادرات واملستوردات ختص السلع فقط.
املصــدر :مصــرف قطــر املركــزي ،روابــط ســريعة مليــزان املدفوعــات ،متوفــرة علــى الرابــط:
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/
 ،/BalanceofPaymentsتاريخ التصفح  19أبريل .2015
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اجلزء الثاين  :الأداء االقت�صادي عام

الإطار  :6-2ارتفاع �سعر ال�صرف اال�سمي الفعال للريال القطري

لقد ارتفع سعر الصرف االمسي الفعال للريال القطري ارتفاعا حادا
منذ أواسط عام  ،2014بسبب ارتباطه بالدوالر األمريكي ،األمر الذي
خفف الضغوط التضخمية املستوردة .كما شهد سعر الصرف احلقيقي
الفعّال ارتفاعاً مماثالً (الشكل يف اإلطار) ،حيث يتأثر هذا السعر
بتغريات سعر الصرف االمسي الفعال ويأخذ بعني احلسبان تباين
مستوى التضخم بني الدول الشريكة جتارياً.

الفعال للريال القطري
ال�شكل �ضمن الإطار :م�ؤ�شر �سعر ال�صرف الحقيقي ّ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻔ ّﻌﺎﻝ )(100=2010

ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﺍﳌﺆﺷﺮ

ﺗﻐﲑ ﺳﻨﻮﻱ )(%
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تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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ال�شكل  :32-2الح�ساب الجاري (مليار ريال قطري)
ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
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املصدر :مصرف قطر املركزي ،النشرات االحصائية الفصلية على الرابط:

ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻗﻄﺮSﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻂhttp : //www . qcb .:
gov . qa/
E nglish/
P ublications/
tatistics/
P ages/
،http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/Statisticalbulletins.aspx
 ،Statisticalbulletins.aspxتاريخ التصفح  15أبريل .2015
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ  15ﺃﺑﺮﻳﻞ .2015
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ال�شكل � :33-2إجمالي االحتياطيات الأجنبية (مليار ريال قطري)
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إال أن العجز في حسابات الدخل ( 33.9مليار ريال قطري)
والتحويالت ( 62.3مليار ريال قطري) والخدمات ( 70.4مليار
ريال قطري) أدى إلى خفض فائض الحساب الجاري .ويعود
العجز في حسابي الدخل والتحويالت بصورة أساسية إلى
التدفق المستمر للتحويالت المالية الضخمة إلى الخارج (على
شكل أرباح وأجور) .لقد ازداد عجز حساب الخدمات بنسبة
 %18.6عام  2014قياسا إلى عام  ،2013بسبب تراجع ارصدة
حسابات السفر والنقل وفئات أخرى ،والتي أدت مجتمع ًة،
مقرونة بانخفاض الفائض التجاري ،إلى تخفيض قيمة رصيد
مجمل الحساب الجاري بمقدار  26مليار ريال قطري دون
قيمته لعام .2013
بلغ االحتياطي الكلي من العمالت األجنبية لمصرف قطر
المركزي قرابة  156.6مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر
 ،2014بارتفاع قدره  3.4مليار ريال قطري عن السنة السابقة،
(الشكل  )33-2وبالتالي بلغ نمو االحتياطي األجنبي اإلجمالي
 .%2.2ولكن بدءاً من نوفمبر  ،2014بدأ رصيد العمالت
األجنبية بالتناقص .وبحلول فبراير  ،2015انخفض االحتياطي
بنسبة  .%15.9وقد حصل هذا االنخفاض من أساس مرتفع،
وغدا االحتياطي الرسمي في شهر فبراير يعادل  4.8أشهر من
مجمل المستوردات .ويعزى االنخفاض في احتياطي العمالت
األجنبية إلى التباطؤ الملحوظ في تدفق المقبوضات ،وبصورة
أساسية تلك الناجمة عن الصادرات الهيدروكربونية ،باإلضافة
إلى استمرار ارتفاع مستوى مستوردات السلع والخدمات.

2014

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15

املصدر :مصرف قطر املركزي ،النشرات االحصائية الشهرية ،على الرابط:

http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Pages/
 ،Statisticalbulletins.aspxتاريخ التصفح  19أبريل .2015
أنقرللحصول على بيانات الرسم البياني
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مفاهيم مالية

الناجت املحلي الإجمايل

الفرق بني الناتج احمللي اإلمجايل احملسوب بتكلفة

الناتج المحلي اإلجمالي هو أحد مؤشرات االقتصاد الكلي
األساسية التي تلعب دوراً محورياً في التحليل االقتصادي الكلي
على الرغم من الحدود الموضوعة له بالتعريف (انظر أدناه).

عوامل اإلنتاج والناتج احملسوب بأسعار السوق

تعريف الناتج احمللي اإلمجايل

يستخدم هذا المؤشر على نطاق واسع كمقياس للناتج
االقتصادي ألنه يمثل قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة
في فترة زمنية معينة ،وهي عادة سنة واحدة .وهنالك طريقة
أخرى تعرفه باعتباره مجموع القيم المضافة في قطاعات
االقتصاد كاف ًة في فترة زمنية معينة.
حساب الناتج احمللي اإلمجايل

ثمة ثالث طرق أساسية لحساب الناتج المحلي اإلجمالي،
وهي تعطي النتائج ذاتها.
طريقــة اإلنتــاج :ويســاوي جمموع القيــم املضافة يف
كافــة القطاعــات؛ أي الناتــج اإلمجــايل مطروحاً منه
قيمــة االســتهالك الوســيط من الســلع واخلدمات يف
مجيع القطاعات.
طريقــة اإلنفــاق :الناتــج احمللــي اإلمجــايل يســاوي
جممــوع مــا تســتهلكه احلكومــة والقطــاع اخلاص من
ســلع وخدمــات اســتهال ًكا هنائيــاً ،واالســتثمار الكلــي
(اإلضافــة إىل القيمــة املادية للرأمســال يف االقتصاد،
مبــا يف ذلــك التغيريات يف املخــزون) مضافاً له صايف
قيمة الصادرات من الســلع واخلدمات من غري عوامل
اإلنتاج (الصادرات مطروحاً منها املستوردات).
طريقــة الدخــل :الناتــج احمللــي اإلمجــايل يســاوي
كامــل الدخــل املتولد من عملية اإلنتاج ،ويشــمل أجور
وتعويضات العاملني ،وفائض التشغيل الكلي للشركات
كاألرباح واإلجيارات والفوائد.
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الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج هو مجموع
دخل جميع عوامل اإلنتاج المتولد عن عملية اإلنتاج (كاألجور،
واألرباح ،واإليجارات والفوائد) ،بينما الناتج المحلي اإلجمالي
المحسوب بأسعار السوق هو الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة
عوامل اإلنتاج مضافاً إليه ضرائب اإلنتاج غير المباشرة،
مطروحاً منه الدعم المقدم لألعمال ،األمر الذي يخلق فارقاً
بين الدخل الذي تحققه عوامل اإلنتاج والسعر المدفوع للناتج
في السوق.
الفرق بني الناتج احمللي اإلمجايل االمسي والناتج
احمللي اإلمجايل احلقيقي

يقدر الناتج المحلي اإلجمالي االسمي قيمة الناتج
االقتصادي باستخدام األسعار الجارية :أي األسعار السائدة
خالل الفترة التي يحسب فيها الناتج المحلي اإلجمالي .لذلك
فإن التغيرات في الناتج المحلي االسمي تعبر عن التغيرات في
األسعار إضافة إلى التغيرات في حجم الناتج .أما الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي فيقدر الناتج بأسعار ثابتة هي أسعار سنة
معينة تدعى “سنة األساس” .وعندما تتغير األسعار النسبية،
يمكن الختيار سنة األساس أن يؤثر على نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي المحسوب.
معامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل

هو النسبة بين الناتج المحلي اإلجمالي االسمي والحقيقي،
ويمكن اعتباره بالتالي مقياساً لمستوى األسعار اإلجمالية
لجميع السلع والخدمات المنتَجة محلياً في االقتصاد.
حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

هي الناتج المحلي اإلجمالي الكلي مقسوماً على عدد السكان
المقيمين في البالد .وعلى الرغم من أن حصة الفرد من الناتج
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المحلي اإلجمالي تستخدم على نحو شائع باعتبارها مؤشراً
على مستوى المعيشة إال أنها ليست مقياساً للدخل الفردي وال
تمثل بالضرورة رفاهية السكان.
ما هي قيود الناتج احمللي اإلمجايل كمقياس للناتج
االقتصادي والدخل؟

ال تعبر قياسات الناتج المحلي اإلجمالي في العادة عن
قيم السلع والخدمات غير المطروحة للتداول في السوق،
كالخدمات التطوعية والخيرية والسلع والخدمات المنتجة
بغرض االستخدام الشخصي .كما أن وجود شريحة واسعة من
االقتصاد المخفي أو أنشطة السوق السوداء (وهي ليست بذات
أهمية في قطر) سيجعل من الناتج المحلي اإلجمالي مقياساً
يقلل من الحجم الحقيقي لالقتصاد.
االستهالك النهائي

هو ما يستخدمه القطاعان األسري والحكومي من سلع
وخدمات تلبي احتياجاتهما أو متطلباتهما الراهنة.
االستثمار

االستثمار اإلجمالي يكافئ ما يملكه االقتصاد من أصول
ثابتة (أو إجمالي تكوين الرأسمال الثابت) مضافاً إليه قيمة
التغيرات في المخزون .ويساوي االستثمار الصافي إجمالي
االستثمار مطروحاً منه استهالك (إهتالك) الرأسمال الثابت
الذي يساوي ما يضاف إلى المخزون المادي للرأسمال في
االقتصاد بين فترتين.
االدخار القومي

هو الدخل القومي المتاح مطروحاً منه اإلنفاق على
االستهالك النهائي.
الدخل القومي

يساوي الناتج المحلي اإلجمالي مضافاً إليه دخل عوامل
اإلنتاج المقبوضة من غير المقيمين مطروحاً منه دخل عوامل
اإلنتاج المدفوعة لغير المقيمين.

الدخل القومي املتاح

يساوي الدخل القومي مضافاً له مجموع كافة التحويالت
النقدية أو العينية الجارية التي تحصل عليها الوحدات
المؤسسية المقيمة من الوحدات غير المقيمة ومطروحٌ منه
كافة التحويالت النقدية أو العينية الجارية المدفوعة من
الوحدات المؤسسية المقيمة للوحدات غير المقيمة.
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مفاهيم املالية العامة
امليزان املايل العام

هو الفرق بين مجموع اإليرادات الحكومية (بما فيها المنح)
ومجموع النفقات الحكومية (الجارية واالستثمارية) مضافاً له
صافي قيمة االقراض في فترة زمنية معينة.
امليزان املايل األساسي

هو قيمة الميزان المالي العام للحكومة بعد استبعاد مدفوعات
الفوائد التي تقبضها الحكومة وتدفعها .ويشكل هذا المقياس
مؤشراً للدعم المالي الجاري للطلب اإلجمالي ألن مدفوعات
الفائدة ترتبط بأرصدة األصول والخصوم (االلتزامات) العائدة
لفترة سابقة.
امليزان املايل األساسي غري اهليدروكربوني

هو الميزان المالي العام مطروحاً منه إيرادات النفط والغاز،
والتي تعرف في َق َطر بأنها اإليرادات المباشرة (اإلتاوات
والضرائب) المتولدة عن اإلنتاج الهيدروكربوني .لكن الدخل
االستثماري المتأتي من الشركات الحكومية والشركات المرتبطة
بالحكومة ،والذي ينتج عن األنشطة المرتبطة بالهيدروكربون،
غير مشمول ضمن تعريف إيرادات النفط والغاز .ويؤمن الميزان
المالي للقطاع غير الهيدروكربوني مؤشراً على التحفيز المالي
لالقتصاد المحلي الممول من إيرادات النفط والغاز .ويتضمن
الميزان المالي األساسي غير الهيدروكربوني كل مدفوعات
الفائدة من القطاع غير الهيدروكربوني.
ما هي السنة املالية؟

تبدأ دولة قطر في عام  2016اعتماد أول سنة مالية متوافقة
مع السنة الميالدية .ولهذا السبب ،مددت السنة المالية السابقة
 ،2015/2014التي بدأت في أبريل  2014وانتهت في  31مارس
 ،2015حتى  31ديسمبر  ،2015أي أصبحت مدتها  21شهرًا.
هذا وقد تم تقدير اإليرادات والنفقات المقررة في الموازنة
الممددة حتى  31ديسمبر  2015بمعدالت تناسبية مع الموازنة
المقررة للفترة بين  1أبريل  2014و 31مارس  ،2015بنفس نسبة
الزيادة الزمنية.
تعريف احملاسبة على أساس نقدي

تقوم الحسابات النقدية بتسجيل اإليرادات عند قبض
النقود والنفقات عند دفعها نقداً ،بصرف النظر عن لحظة
استحقاق الدخل أو االلتزام بالنفقة .وعلى الرغم من أهمية
الحسابات النقدية لمعرفة ما تساهم به الحكومة في السيولة

مفاهيم مالية

في االقتصاد وأهميتها أيضاً إلدارة السيولة النقدية ،إال أنها ال
تقدم صورة حقيقية عن الوضع المالي للحكومي.
تعريف احملاسبة على أساس االستحقاق

تسجل حسابات االستحقاق التعامالت عندما يقع الحدث
أو االلتزام األساسي ،بصرف النظر عن موعد التسديد النقدي
المرتبط به .حيث تسجل اإليرادات عندما يتحقق الدخل،
وتسجل النفقات عندما تترتب االلتزامات أو تستهلك الموارد.
ومن حيث المبدأ ،يجب أن يساوي الفرق بين األرصدة المحسوبة
على أساس نقدي واألرصدة المحسوبة على أساس االستحقاق
“التغييرات في المتأخرات غير المسددة”.
اإلنفاق “شبه املايل احلكومي”

هو اإلنفاق الذي تنفذه شركات حكومية (مالية وغير مالية).
وهو بطبيعته يشبه اإلنفاق الحكومي عادة ،لكنه ال يندرج ضمن
الموازنة العامة (أو يدرج ضمن بند “التزامات طارئة” في
الموازنة) .كما أن عمليات المصرف المركزي التي تنطوي على
دعم أو ضرائب هي أيضاً عمليات “شبه مالية” بطبيعتها.
ما هو الفرق بني التعريف الضيق والتعريف الواسع
للميزان املايل األساسي للنشاط غري اهليدروكربوني؟

إن الميزان المالي األساسي للقطاع غير الهيدروكربوني
بالتعريف الضيق هو الميزان العام مضافا إليه مدفوعات
الفائدة ومطروحا منه اإليرادات المتحصلة مباشرة من
النفط والغاز (اإليرادات الضريبية وأتاوات اإلنتاج).
أما في تعريفه الواسع ،فيعد الدخل االستثماري (أرباح
األسهم العائدة للحكومة ولشركة قطر للبترول) وضريبة
دخل الشركات التي تدفعها المؤسسات الهيدروكربونية،
إيرادات مرتبطة بالنفط والغاز .ويمثل الميزان المالي
األساسي للقطاع غير الهيدروكربوني مؤشرًا على الحافز
الذي يوفره اإلنفاق الحكومي لالقتصاد غير النفط والغاز.
ويمكن استخدام المقاييس المعدلة بصورة دورية لقياس
الوضع المالي للحكومة .وإذا كان العجز المالي للقطاع
غير الهيدروكربوني (بما فيه مدفوعات الفوائد) أكبر
من موارد الموازنة التي يمكن للموارد النفطية والغازية
تحقيقها ،فإن ذلك يعني فرض أعباء مستقبلية على موارد
الموازنة العامة للدولة.
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مفاهيم مالية
ما هي السوق الثانوية؟

هي السوق التي يتداول فيها المستثمرون األصول واألوراق
المالية مع االخرينً ،
بدل من شرائها من الجهات المصدرة
مباشرة.
ما هو االكتتاب على السندات من الدرجة الثانية؟

تخضع ديون الدرجة الثانية لحقوق الديون األخرى األعلى
درجة والتي تصدر مقابل الضمانة نفسها ،أو كجزء من الضمانة
نفسها .وفي حال العجز عن التسديد ،تأتي ديون الدرجة الثانية
بعد ديون الدرجة األعلى من حيث الحقوق في جباية العائدات
من الضمانة األساسية للدين .ولهذا السبب ،تعد مخاطر ديون
الدرجة الثانية أكبر من مثيالتها لديون الدرجة األعلى ويفرض
عليها غالبًا سعر فائدة أعلى .يشير هذا النوع من السندات عادة
إلى وجود صعوبات في التمويل ،أي أن الجهة التي تصدرها غير
قادرة على تحصيل األموال بالطرق التقليدية المعروفة.
مفاهيم نقدية
االحتياطي النقدي

االحتياطي النقدي هو التزامات المصرف المركزي ،أي أنه
مجموع )1 :العملة الصادرة عن المصرف المركزي والموجودة
خارجه )2 ،ودائع المصارف لدى المصرف المركزي لتلبية
شروط االحتياطي وألغراض المقاصة )3 ،التزامات اخري
من ضمنها في حالة دولة قطر ودائع المصارف في المصرف
المركزي والتي تتجاوز متطلبات االحتياطي القانوني .ويمكن
التعبير عن االحتياطي النقدي من حيث األصول (الموجودات)
المقابلة للمصرف المركزي ،والتي تقع في فئتين .الفئة األولى:
صافي األصول الخارجية ،وتتكون من االحتياطيات الدولية
الرسمية مضافاً لها صافي أية أصول خارجية أخرى أقل
سيولة وبالتالي غير مشمولة في صافي االحتياطيات الدولية
الرسمية .الفئة الثانية :صافي األصول المحلية ،وتضم صافي
الديون المستحقة للمصرف المركزي على الحكومة (الديون
مطروحاً منها الودائع) والديون على القطاعات األخرى.
العرض النقدي مبعناه الضيق

هو العملة قيد التداول والودائع تحت الطلب .وتعد النقود
بمعناها الضيق “سائل ًة” .وال يدفع العرض النقدي بمعناه
الضيق أي فوائد أو أنه يدفع فوائد بمعدالت منخفضة نسبياً.
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“أشباه النقود”

مفاهيم ميزان املدفوعات

هي الجزء األقل سيولة من العرض النقدي وتضم ودائع
االدخار وكافة الودائع بالعمالت األجنبية.

امليزان التجاري

العرض النقدي مبعناه الواسع

هو مجموع أشباه النقود والعرض النقدي بمعناه الضيق.
االحتياطيات اخلارجية الرمسية

هي األصول الخارجية السائلة في المصرف المركزي والتي
يمكن استخدامها لتأمين المدفوعات الخارجية للبلد في أي
لحظة .وتشمل هذه االحتياطيات :الذهب ،والعمالت األجنبية،
والمركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي .وتعرض هذه
االحتياطيات عادةً بالقيم الصافية بعد استبعاد التزامات
المصرف المركزي الخارجية من االحتياطيات الخارجية
الرسمية الكلية.
اإلقراض/االئتمان

إن نشوء االقتراض يقتضي تقديم موارد معينة من المقرض
(المصارف أو أية مؤسسات مالية أخرى) إلى المقترض.
ويكتسب المقرض بذلك حقاً مالياً ويترتب على المقترض
التزامٌ بالتسديد في المستقبل .يستخدم اإلقراض إلى قطاعات
غير مالية (كالحكومة ،والشركات الخاصة واألسر) بصورة
أساسية لتمويل اإلنتاج واالستهالك وتكوين رأس المال.
مكرر الربح احلايل

يحسب بأخذ سعر السهم الحالي مقسوما على عائد سهم
الشركة في األشهر االثني عشر المنصرمة .يختلف هذا
المقياس عن مكرر الربح المستقبلي،و الذي يستخدم تقديرات
العائد لألرباع األربعة المقبلة.
نسبة السعر إىل القيمة الدفرتية

تقارن هذه النسبة بين القيمة السوقية للسهم وقيمته
الدفترية ،وتحسب بقسمة سعر اإلغالق الحالي للسهم على
القيمة الدفترية للسهم في آخر ربع.
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هو الفرق بين مستوردات وصادرات الدولة من السلع محسوباً

خالل فترة معينة من الزمن (سنة ميالدية واحدة عادةً) .ويشكل
الميزان التجاري جزءاً من ميزان الحساب الجاري العام.
سعر التسليم على ظهر السفينة ()F.O.B

وهو القيمة السوقية للبضاعة ويسمى ً
أيضا سعر “فوب”
المصدرة أو المستوردة عند نقطة التقييم الموحدة (الحدود
الجمركية لالقتصاد الذي تصدر منه) ،ويساوي سعر “سيف”
مطروحاً منه تكاليف الشحن والتأمين ،بين الحدود الجمركية
للبلد المصدر (المستورد) والحدود الجمركية للبلد المستورد
(المصدر).
سعر «سيف» ( )C.I.Fأو السعر مع تكاليف الشحن
والتأمني

هو سعر البضاعة المسلمة عند الحدود الجمركية (” )C.I.F
سعر “سيف للبلد المستورد ،متضمنًا تكاليف الشحن والتأمين
المترتبة حتى تلك النقطة ،أو سعر الخدمة المقدمة للمقيم ،قبل
دفع أي رسوم استيراد أو غيرها من الضرائب على المستوردات
أو هوامش التجارة والنقل ضمن البلد.
ميزان الدخل واخلدمات

هو مجموع صافي الدخل الذي يتم الحصول عليه من غير
المواطنين وميزان تجارة الخدمات محسوباً خالل فترة زمنية
محددة .يتألف حساب الدخل من التدفقات النقدية المأخوذة
من العمال (األجور المدفوعة للعمال غير المواطنين) ومن
صافي الدخل االستثماري .ويتكون ميزان الخدمات بصورة
أساسية من المدفوعات للنقل والسفر واالتصاالت والبناء
واإليجارات السكنية والخدمات المالية
ميزان احلساب اجلاري

هو مجموع الميزان التجاري وميزان الدخل وميزان الخدمات
مضافاً له صافي التحويات الجارية التي تضم التحويالت
النقدية والهبات العينية والحواالت النقدية (وهي كبيرة في
قطر) المرسلة من العمال األجانب إلى أسرهم في أوطانهم.
ويسمى الحساب الجاري ألن السلع والخدمات المشمولة به
تستهلك عموماً في الفترة الجارية.

مفاهيم مالية

ميزان احلساب الرأمسايل واملايل

يسجل هذا الحساب مبيعات ومشتريات األصول المالية
أو الصفقات المرتبطة باالقتراض واإلقراض الدولي .ويضم
التحويالت الرأسمالية أيضاً.
املركز االستثماري الدويل واحلساب الرأمسايل

المركز االستثماري الدولي لبلد ما هو البيان المالي الذي
يبين تركيبة وقيمة األصول والخصوم المالية الخارجية
للبلد .والفرق بين هذه األصول والخصوم هو صافي المركز
االستثماري الدولي للبلد المعني.
الدين اخلارجي

هو رصيد االلتزامات التعاقدية المستحقة ،الصادرة عن
القطاعين العام والخاص إلى الهيئات والمنظمات االعتبارية
والفردية -المقيمة خارج حدود الدولة -والتي تم صرفها.
مفاهيم �أ�سعار ال�صرف
سعر الصرف الثنائي

هو سعر عملة ما محسوبًا بوحدات عملة أخرى .يبلغ سعر
الصرف االسمي للدوالر األمريكي بالنسبة للريال القطري:
 1دوالر =  3.64ريال قطري.
سعر الصرف االمسي الفعال

على عكس سعر الصرف الثنائي ،ال يمثل سعر الصرف
االسمي الفعال سعرَ السوق ،بل هو رقم تأشيري يقيس
المتوسط المرجح لسعر الصرف الثنائي لعملة بلد معين مقابل
سلة عمالت الشركاء التجاريين لهذا البلد خالل فترة زمنية
معينة .ويعبر مقدار األوزان النسبية عادة عن األهمية النسبية
في التجارة الدولية للبلد المعني أو في تعامالته الخارجية
اإلجمالية ،بما فيها التعامالت المالية الخارجية .وتوفر حركة
سعر الصرف االسمي الفعال مؤشراً على التغيرات في قيمة
العملة المحلية مقابل عمالت السلة المذكورة .وترتفع قيمة
العملة عندما يمكن لوحدة العملة المحلية أن تشتري قدراً أكبر
من سلة العمالت.
سعر الصرف احلقيقي الفعّال

ً
معدل وفق فروق معدالت
هو سعر الصرف االسمي الفعال
التضخم بين البلد المعني (قطر مثالً) وشركائه التجاريين.
وترتفع قيمة سعر الصرف الحقيقي الفعّال إما بسبب ارتفاع
سعر الصرف االسمي الفعال أو ألن التضخم الداخلي في البلد
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المعني أعلى منه لدى الشركاء التجاريين .وتقدم تغيرات سعر
الصرف الحقيقي الفعّال مقياساً للتغير في القوة الشرائية
للعملة المعنية والتنافسية السعرية لسلع وخدمات البلد القابلة
للتداول مقابل سلع وخدمات الشركاء التجاريين.

الآفاق االقت�صادية لدولة قطر
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