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يمكن نسخ محتوى هذا التقرير مجانًا ألغراض غير التجارية شريطة اإلشارة إلى أصحاب حقوق النشر.

تنويــه: إن اآلراء الــواردة فــي هــذا التقريــر تعبــر عــن التقييــم المهنــي لــكادر وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء. وهــي ال تمثــل بالضــرورة وجهــة النظــر 

الرســمية للــوزارة أو لدولــة قطــر. وعلــى الرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة لتوخــي الدقــة فــي جميــع البيانــات والمعلومــات, فــإن الــوزارة ال تتحمــل أيــة 

مســؤولية عــن األخطــاء فــي المصــادر أو فــي نقلهــا. كمــا ينبغــي التنويــه إلــى أن البيانــات الــواردة فــي التقريــر تعــود إلــى مــا قبــل 5 ديســمبر 2013.
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ــل نصــف عــام فــي  ــل المقــدم قب ــا للتحلي ــر تحديث يتضمــن هــذا التقري

تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر 2013-2014 الصــادر فــي يونيــو 

الماضــي.

و يأتــي التقييــم الــوارد فــي هــذا التقريــر متوافقــا بشــكل عــام مــع 

نظيــره الــذي تــم طرحــه فــي شــهر يونيــو لهــذا العــام، مــن حيــث أن 

القطــاع غيــر الهيدروكربونــي يبقــى المســاهم الرئيســي فــي النمــو 

االقتصــادي. ومــن المتوقــع أن يســتمر ذلــك النســق فــي المســتقبل 

المنظــور.

وقــد ارتفــع معــدل تضخــم أســعار المســتهلك عــام 2013 مقارنــة بعــام 

2012، و مــن المتوقــع أن يرتفــع قليــا خــال عــام 2014. وعلــى الرغــم 

مــن انخفــاض أســعار الســلع  عالميــًا، ســيبقى النمــو الســكاني يشــكل 

ضغطــًا علــى الخدمــات المحليــة التــي ال يمكــن اســتيرادها، والســيما 

اإليجــارات الســكنية، ومــن المتوقــع أن يبقــى التضخــم تحــت الســيطرة 

إلــى حــد كبيــر، كذلــك مــن المســتبعد أن يشــكل هــذا التضخــم أي تهديــد 

لاســتقرار االقتصــادي الكلــي فــي المســتقبل القريــب. وباإلضافــة 

الــى ذلــك، فإنــه مــن المتوقــع أيضــًا أن تســاعد التدابيــر الحكوميــة 

الراميــة إلــى الحــد مــن القــوى االحتكاريــة فــي األســواق المحليــة و 

مكافحــة إســاءة اســتغالها فــي الحفــاظ علــى الضغــوط التضخميــة 

ووضعهــا تحــت الســيطرة.

ومــن جهــة الماليــة العامــة، فــإن الحكومــة فــي الموازنــة العامــة رصــدت 

مزيــدا مــن اإلنفــاق فــي الســنة الماليــة الجاريــة )مــن أبريــل 2013 حتــى 

مــارس 2014(، مــع زيــادة حصــة اإلنفــاق االســتثماري مــن إجمالــي 

اإلنفــاق. و يشــير اإلنفــاق الحكومــي المتحقــق فــي النصــف األول 

مــن الســنة الماليــة إلــى أن حصيلــة عمليــات الســنة بأكملهــا قــد تتجــاوز 

ــت النفقــات االســتثمارية  ــة، حتــى وإن كان الرقــم المــدرج فــي الموازن

أبطــأ نســبيًا مــن الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق .

وكما كان الحال عام 2012، فإن المخاطر األساســية لآلفاق االقتصادية 

القصيــرة والمتوســطة المــدى تأتــي مــن خــارج االقتصــاد المحلــي: فــإذا 

فــإن  والغــاز،  للنفــط  الحــر  التدفــق  الجيوسياســية  التطــورات  أعاقــت 

المــوارد الماليــة المتاحــة للدولــة ســتتأثر. ومــع ذلــك، فبوســع دولــة 

قطــر حشــد مواردهــا المتراكمــة واحتياطاتهــا الماليــة الضخمــة لحمايــة 

اقتصادهــا ضــد أي تأثيــر مــن هــذا القبيــل.

وأود فــي الختــام أن أشــكر القطــاع اإلحصائــي فــي وزارة التخطيــط 

قيمــة،  وبيانــات  مشــورة  مــن  قدمــه  مــا  علــى  واإلحصــاء  التنمــوي 

إضافــًة إلــى مصــرف قطــر المركــزي، وقطــر للبتــرول، ووزارة االقتصــاد 

فــي  وتجاوبهــم  المســتمر  تعاونهــم  علــى  الماليــة  ووزارة  والتجــارة، 

المطلوبــة. والبيانــات  بالمعلومــات  تزويدنــا 

د. صالح بن محمد النابت

     وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

ديسمبر 2013

تقديم
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شكر وتقدير

فرانــك  الدكتــور  واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  فريــق  تــرأس 

العمــل  فــي  وســاهم  االقتصاديــة.  التنميــة  إدارة  مديــر  هاريغــان 

ــور  ــغ والدكت ــد الرحمــن وكريســتيان هيدين ــاد عب فــي اإلدارة كل مــن زي

ويوجيــن  ماليــزا،  وتاديــوس  معلــوف،  وســيلفي  إبراهيــم  عيســى 

ماكيــد، وحبيــب ميلــواال، والدكتــور أســامة نجــوم. كمــا قــدم الدعــم 

البحثــي واإلداري كل مــن حّصــة أحمــد العســيري، ونــور الكــواري وهيــا 

الســميطي.

القوميــة،  والحســابات  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  إدارة  وســاهمت 

البيانــات واإلمــداد  بتقديــم  آهــن،  علــي  آهــن  الحميــد  عبــد  برئاســة 

بالمشــورة. وســاهم فــي تيســير إعــداد هــذا التقريــر وإصــداره الزمــاء 

ــة، ووحــدة  فــي إدارة الخدمــات المشــتركة، برئاســة حمــد راشــد العذب

العاقــات العامــة واالتصــال، برئاســة أســماء نصراللــه ميرزائي. ودقق 

ــان أســبن النســخة المعــدة للطباعــة وصممهــا. وســاعد أســامة  جوناث

المناصيــر فــي تصميــم األشــكال البيانيــة باللغــة العربيــة. وترجــم علــي 

ــرازي النــص اإلنكليــزي مــن هــذا التقريــر إلــى اللغــة العربيــة. ب
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قطر: نظرة على آخر المستجدات  

تشــكل قطاعــات االقتصــاد غيــر الهيدروكربونيــة إلــى حــد كبيــر ركيــزة 

النمــو االقتصــادي لدولــة قطــر عامــي 2013 و2014. وعلــى الرغــم 

مــن أن التقلبــات فــي إنتــاج النفــط والغــاز ال تــزال تؤثــر علــى النتائــج 

اإلجماليــة لاقتصــاد، اال ان االســتثمار الواســع فــي البنيــة التحتيــة 

والعقــارات، واإلنفــاق الضخــم فــي الموازنــة العامــة ونمــو عــدد 

الســكان المرتفــع، ســتوفر مجتمعــة الزخــم للنمــو االقتصــادي عامــي 

2013 و2014، وربمــا بعــد ذلــك أيضــًا.

ومــن المتوقــع أن يســجل االقتصــاد خــارج قطــاع النفــط والغــاز نمــوًا 

حقيقيــًا ثنائــي الرقــم عامــي 2013 و2014. وسيشــمل هــذا النمــو 

ــر الهيدروكربونيــة. قاعــدة عريضــة مــن االنشــطة غي

إن الجــزء األكبــر مــن النمــو فــي االقتصــاد خــارج قطــاع النفــط والغــاز 

ســيأتي مــن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والعقــارات. حيــث يواصــل 

نشــاط البنــاء تســارعه عــام 2014، وســيصبح القطــاع األســرع نمــوًا 

فــي  واســع:  نطــاق  علــى  أثــره  ُيلمــس  وســوف  االقتصــاد.  فــي 

الصناعــات التحويليــة، حيــث يتلقــى نشــاط التصنيــع األساســي وإنتاج 

اإلســمنت دفعــة قويــة، ولكــن المصــارف أيضــًا ستســتفيد  بســبب 

ازديــاد حاجــة المقاوليــن إلــى الرأســمال العامــل والخدمــات الداعمــة.

ومــن المتوقــع أن يــزداد عــدد الســكان فــي دولــة قطــر عامــي 2013 

و2014 بســرعة ال يوجــد مثيلهــا عالميــا، والســبب األساســي هــو 

فــرص العمــل الجديــدة التــي ستنشــأ عــن حزمــة المشــاريع الضخمــة 

فــي البــاد. وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة الوافديــن الجــدد هــم مــن 

العمــال األقــل مهــارة  وذوي قــوة شــرائية محــدودة، إال أن أثــر هــذه 

البــاد  األرجــح مهمــًا. وستشــهد  علــى  الزيــادة مجتمعــًة ســيكون 

أيضــًا تدفقــًا كبيــرًا للعمــال المتخصصيــن وذوي المهــارات العاليــة 

ــًا علــى طيــف واســع  والدخــول المرتفعــة، األمــر الــذي ســيخلق طلب

مــن الخدمــات المحليــة.

بيــد أّن نمــو نشــاط الخدمــات لــن يحــدث بفعــل الزيــادة فــي عــدد 

الســكان فقــط. ففــي مجــاالت مثــل الخدمــات الماليــة واالتصــاالت، 

فضــًا عــن النقــل والســياحة، ستشــهد الســوق القطريــة بــروز فــرص   

جديــدة. ونتيجــًة لذلــك، يتوقــع أن يحقــق قطــاع الخدمــات عامــي 

الناتــج  فــي  الرقــم، وســتزداد حصتــه  ثنائــي  نمــوًا  2013 و2014 

اإلجمالــي لاقتصــاد.

ارتفــاع الطلــب المحلــي فــي تشــكيل  ومــن المتوقــع أن يســتمر 

الضغــوط علــى أســعار المســتهلك. لكــن بمــا أن شــروط األســعار 

المواتيــة فــي أســواق الســلع العالميــة واحتمــاالت التضخــم الخفيف 

فــي الــدول الشــريكة تجاريــًا ســتهدئ مــن أثــر ارتفــاع األســعار علــى 

يبقــى معــدل  أن  المرجــح  مــن  فإنــه  المحليــة،  والخدمــات  الســلع 

التحوطيــة  التشــريعات   ذلــك   فــي  التضخــم معتــداًل، ويســاهم 

الناظمــة والهادفــة إلــى  الحــد مــن عمليــات اســتغال المســتهلك.

اإلنفــاق  فــي  لهــا  المخطــط  الكبيــرة  الزيــادات  مــن  الرغــم  وعلــى 

)الجــاري واالســتثماري( فــي موازنــة الســنة الماليــة 2014/2013، 

العاميــن  تقويــم  ففــي  العامــة مســتقرة.  الماليــة  آفــاق  ســتظل 

الموازنــة  فــي  فائــٌض  تســجيل  يتــم  أن  يتوقــع  و2014،   2013

العامــة. كمــا ســيبقى وضــع المدفوعــات الخارجيــة لدولــة قطــر متينــًا 

بصــورة كاملــة بســبب الفوائــض الكبيــرة فــي الحســاب الجــاري وقــوة 

االحتياطــي النقــدي مــن العمــات االجنبيــة.

التوقعــات االقتصاديــة  تأثــر  احتمــال  اســتبعاد  مــن  الرغــم  وعلــى 

مــن  العالميــة،  بالتطــورات االقتصاديــة  كبيــر  لدولــة قطــر بشــكل 

المحتمــل أن يــؤدي تباطــؤ نمــو الطلــب فــي االقتصــادات الناشــئة 

الــذي تواصــل فيــه  إلــى انخفــاض أســعار النفــط. وفــي الوقــت 

التزامــات اإلنفــاق الحكومــي فــي االرتفــاع، فــإن انخفــاض أســعار 

الهيدروكربــون(  إمــدادات  فــي  المرونــة  لمحدوديــة  )نظــرًا  النفــط 

ــر متوقــع فــي تدفــق المــوارد المتاحــة  ــى انكمــاٍش غي ــؤدي إل قــد ي

للدولــة. وتوخيــًا لمزيــد مــن الحــذر، فــإن تمويــل عمليــات الموازنــة 

مــن اإليــرادات غيــر الهيدروكربونيــة، وهــو الهــدف الــذي وضــع لعــام 

2020، مــن شــأنه أن يســاعد فــي حمايــة قطــر مــن صدمــات أســعار 

النفــط الســلبية.

قطر – نظرة على اآلفاق االقتصادية لعامي 2013 ، 2014
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6.04.6نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

9.93.5نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(

3.23.5معدل تضخم أسعار المستهلك )%(

6.13.8فائض الموازنة العامة )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

26.622.7فائض الحساب الجاري )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
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الجزء األول: المشهد عام 2014
مــن المتوقــع أن يســتمر االقتصــاد خــارج قطــاع النفــط والغــاز فــي نمــوه الســريع عــام 2014 )بمعــدل يتجــاوز %10(، 
بفضــل اإلنفــاق االســتثماري القــوي ونمــو عــدد الســكان. لكــن مــع ثبــات إنتــاج الغــاز وتراجــع إنتــاج النفــط، ســيتراجع نمــو 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ليصــل إلــى %4.6. 
ويتوقــع أن يــزداد تضخــم أســعار المســتهلك قليــًا عــام 2014، ليبلــغ فــي المتوســط 3.5%، فــي ظــل توقعــات 
منخفضــة للتضخــم العالمــي ستســاعد فــي تهدئــة مصــادر الضغــوط التضخميــة المحليــة. ومــن المتوقــع أن تســتمر 
الفوائــض القويــة فــي ميــزان المدفوعــات. وفــي الوقــت الــذي ســيتحقق فيــه  أيًضــا فائــض فــي الموازنــة العامــة 
لعــام 2014، فــإن هــذا الفائــض ســيكون أقــل مــن عــام 2013. وهنالــك مخاطــر علــى المشــهد االقتصــادي مــن بينهــا 
ــة  ــرة، وامكاني ــة تراجــع النمــو فــي األســواق الناشــئة بصــورة كبي ــًرا  فــي حال ــا كبي ــة تراجــع أســعار النفــط تراجًع إمكاني

تصاعــد تكاليــف المشــاريع المحليــة ممــا يخفــض فائــض الموازنــة.

تحديث التوقعات لدولة قطر 2014-2013
بكافــة  الهيدروكربونــي  غيــر  االقتصــاد  نمــو  يكــون  أن  المتوقــع  مــن 

انشــطته ) األنشــطة االقتصاديــة فيمــا عــدا إنتــاج مــواد النفــط والغــاز 

ــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي  ــة( المحــرك األساســي لنمــو النات األولي

بواقــع 6.0% فــي عــام 2013، حيــث ستســاهم فيــه بشــكل رئيســي  

اإلنفــاق  وســيؤدي  التحويليــة.  والصناعــة  والخدمــات  البنــاء  أنشــطة 

االســتثماري القــوي  و السياســة الماليــة التوســعية واســتمرار تدفــق 

ومــن  المحلــي.  الطلــب  قــوة  علــى  المحافظــة  إلــى  األجانــب  العمــال 

المتوقــع أيضــًا أن يســاهم االقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي فــي النمــو 

.2013 لعــام  االقتصــادي 

المحلــي  الناتــج  نمــو  ينخفــض  أن   المتوقــع  مــن   ،2014 عــام  وفــي 

ــى 4.6%. وعلــى الرغــم مــن أن االقتصــاد خــارج  ــي الحقيقــي إل اإلجمال

النفــط والغــاز ســيواصل نمــوه بقــوة، فمــن المرجــح أن يتقلــص اإلنتــاج 

مــن حقــول النفــط الناضجــة، وأن تســتقر الطاقــة االنتاجيــة  للغــاز، األمــر 

الــذي يشــكل عبئــًا علــى معــدل النمــو االقتصــادي اإلجمالــي. كمــا يتوقــع 

 2013 عامــي  االســمي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  ينخفــض  أن 

و2014، بالتــوازي مــع تباطــؤ ســرعة النمــو الكمــي واالنخفــاض المتوقــع 

معامــل  ســيقلص  الــذي  األمــر  الهيدروكربــون،  منتجــات  أســعار  فــي 

انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وســيصل معــدل تضخــم أســعار المســتهلك الســنوي فــي المتوســط  

إلــى 3.2% عــام 2013 مرتفعــا عــن مســتواه عــام 2012 )1.9%( مــع 

توقــع نتيجــة مشــابهة عــام 2014. ويتوقــع اســتمرار الضغــوط التضخميــة 

المحليــة  فــي االرتفــاع بشــكل تدريجــي، لكــن ســيخفف مــن وطأتهــا جزئيــا 

االعتــدال المتوقــع فــي التضخــم الخارجــي. ومــن المرجــح أن يبقــى ميــزان 

المدفوعــات والفوائــض الماليــة فــي الموازنــة العامــة فــي حالــة صحيــة، 

اال انــه مــع االرتفــاع المخطــط فــي اإلنفــاق الحكومي، قد تصبــح تقديرات 

الموازنــة العامــة أكثــر حساســية لتغيــرات أســعار النفــط المتوقعــة.

»اآلفــاق  تقريــر  توقعــات  عــن  موجــزة  صــورة   )1.1( الجــدول  يقــدم 

يقــدم  بينمــا  و2014،   2013 لعامــي  قطــر«  لدولــة  االقتصاديــة 

الشــكل 1.1 مقارنــة بيــن التوقعــات الراهنــة وتوقعــات تقريــر »اآلفــاق 

االقتصاديــة لدولــة قطــر 2013-2014« الصــادر فــي يونيــو 2013. 

وافتراضاتــه(. التوقــع  1.1منهجيــة  اإلطــار   )يناقــش 

الشكل 1.1 التعديات على توقعات تقرير »اآلفاق 
االقتصادية لدولة قطر« لعامي 2013 و2014* )%( 
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ماحظــة: البيانــات المذكــورة أعــاه لنشــرة يونيــو مــن »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر 2013-
2014« تختلــف عمــا نشــر فعليــًا ألنــه تــم إعــادة حســابها لتعبــر عــن كل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بأســعار الســوق )بــداًل مــن تكلفــة عوامــل اإلنتــاج( والتعديــات التــي أجريــت علــى ساســل البيانــات 

ــة. التاريخي
المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

جدول 1.1 قطر – نظرة على اآلفاق االقتصادية لعامي 2014-2013
20132014

6.04.6نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

9.93.5نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(

3.23.5معدل تضخم أسعار المستهلك )%(

6.13.8فائض الموازنة العامة )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

26.622.7فائض الحساب الجاري )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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اإلطار 1.1  منهجية التوقع وافتراضاته

ــة قطــر« مــن  ــة لدول ــر  »اآلفــاق االقتصادي جــرى اســتخاص توقعــات تقري

خــال إطــار رقمــي متســق داخليــًا لاقتصــاد القطــري يســتند إلــى المحاســبة 

االقتصاديــة القياســية واختبــارات االتســاق. وجــرت معايــرة وتحديــث هــذا 

اإلطــار وفقــا للنتائــج المحققــة فــي النصــف األول مــن عــام 2013. ويقــوم 

اإلطــار علــى نمــوذج تدفــق األمــوال فــي االقتصــاد الــذي يكــون مجمــوع 

مصــادر األمــوال مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فيــه مســاويًا لمجمــوع 

اإلطــار  علــى  الفنيــة  التغييــرات  بعــض  وأجريــت  األمــوال.  اســتخدامات 

الناتــج   أرقــام  كافــة  عــن  التعبيــر  وتــم  البيانــات،  فــي  النقــص  ليســتوعب 

بأســعار الســوق بــداًل مــن تكلفــة عوامــل اإلنتــاج، كمــا تــم إدخــال التعديــات 

التــي أجريــت علــى ساســل البيانــات التاريخيــة )تمــت مناقشــتها فــي اإلطــار 

.)2.1

تعتبــر هــذه االفتراضــات أفضــل تقييــم للمســتقبل مــن جانــب وزارة التخطيط 

التنمــوي واإلحصــاء، وهــي تســتند إلــى طيــف واســع مــن آراء الخبــراء مــن 

عــدد كبيــر مــن المصــادر. فمثــًا تســتند االفتراضــات بشــأن أســعار الفائــدة 

البيانــات  وتســتند  المركــزي.  قطــر  مــن مصــرف  المعلنــة  السياســة  إلــى 

بشــأن نتائــج وآفــاق الموازنــة العامــة إلــى المعلومــات المتوفــرة مــن وزارة 

الماليــة. وجــرى الحصــول علــى بيانــات بشــأن الســنوات التــي تلــي فتــرة 

الموازنــة الحاليــة مــن خــال دراســة االتجاهــات الحاليــة إليــرادات ونفقــات 

إلــى  الخارجيــة  البيئــة  بشــأن  االفتراضــات  وتســتند  الحكومــة،  تمويــل  و 

ــره  آفــاق االقتصــاد العالمــي،  ــي فــي تقري ــدوق النقــد الدول توقعــات صن

ــاه االفتراضــات الرئيســية  وتوقعــات البنــك الدولــي. ويتضمــن الجــدول أدن

لهــذا التوقــع.

افتراضات التوقع
201220132014)أ(

دولة قطر

0.750.750.75أسعار فائدة اإليداع ليلة واحدة في مصرف قطر المركزي

3.643.643.64سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر

198.1219.6245.1إجمالي اإلنفاق الحكومي )مليار ريال قطري(

146.8145.8156.9اإلنفاق الجاري )مليار ريال قطري(

51.373.888.2اإلنفاق االستثماري )مليار ريال قطري(

البيئة الخارجية

3.22.93.6النمو العالمي )%(

سعر فائدة االقتراض بين المصارف )ليبور( في الواليات 
المتحدة، لودائع ستة أشهر

0.70.40.6

105.0104.7103.5سعر تصدير النفط الخام، دوالر/برميل

سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان، دوالر/مليون 
وحدة حرارية بريطانية

16.6016.0015.20

)أ(: تقديرات أولية أو خام.
ــات مجمعــة مــن مصــادر مختلفــة مــن ضمنهــا مصــرف قطــر المركــزي، وزارة  المصــدر: البيان

ــي. ــي والبنــك الدول ــدوق النقــد الدول ــة، صن المالي

اإلطار 2.1  قياس الناتج المحلي اإلجمالي وتوقعات 
تقرير »اآلفاق االقتصادية لدولة قطر«

1- تغييــر مؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي المســتخدم فــي الحســاب: كان 

التقريــر  يقــدم ســابقًا تقديراتــه للناتــج المحلــي اإلجمالــي بتكلفــة عوامــل 

ــة  ــة فصــل صافــي الضريب ــرض امكاني ــرة تعت ــات كثي ــاك صعوب ــاج. وهن االنت

عــن تكلفــة عوامــل االنتــاج نظــرًا لقلــة المعلومــات عــن الدعــم بأشــكاله وعــن 

الضرائــب غيــر المباشــرة. وبالتالــي اصبحت وزارة التخطيــط التنموي واإلحصاء 

اآلن تقــدم توقعاتهــا بأســعار الســوق ) أنظــر الجــدول المرفــق أدنــاه(. )لمزيــد 

مــن اإليضاحــات بشــأن هــذه المصطلحــات، انظــر ملحــق المصطلحــات(.

2- أثــر ســنة األســاس: يعــرض إطــار التقريــر  كافــة المؤشــرات الحقيقيــة 

المؤشــرات  تلــك  تعــرض  القوميــة  الحســابات  لكــن   ،2010 عــام  بأســعار 

بأســعار عــام 2004. إن اســتخدام عــام 2010 كســنة أســاس يعطــي وزنــًا 

ــر ممــا يفعلــه اســتخدام عــام 2004 كســنة  ــاج النفــط والغــاز أكب )ســعريًا( إلنت

أســاس. ويــؤدي اســتخدام األوزان الســعرية لعــام 2010 إلــى زيــادة حصــة 

النفــط والغــاز المحســوبة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لكنــه 

يخفــض أيضــًا نمــو هــذا المحســوب فــي اآلونــة األخيــرة، ألن أســعار عــام 

ولــو  الهيدروكربــون.  لقطــاع  المتباطــئ  للنمــو  أكبــر  وزنــًا  تعطــي   2010

اســتخدمنا أوزان عــام 2004 الســعرية بــداًل مــن عــام 2010 فــي تقديــر نمــو 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 2012، لتوجــب علينــا أن نضيــف 0.8 نقطــة 

مئويــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي المحســوب.

البيانات التاريخية بعد إعادة حسابها
2012ب2012أ2011ب2011أ

12.413.05.46.2نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

37.037.112.212.2نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(

أ: إعادة الحساب على أساس أسعار  السوق باستخدام سنة األساس 2010.
ب: األرقــام التاريخيــة الموافقــة لإلطــار الكلــي المســتخدم فــي تقريــر يونيــو مــن »اآلفــاق 

االقتصاديــة لدولــة قطــر« فــي شــهر يونيــو عــام 2013.
المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

التوقعات االقتصادية لعامي 2014،2013
النشاط االقتصادي الحقيقي

مــن المتوقــع أن يحقــق االقتصــاد القطــري نموًا بمعدل 6.0% عام 2013 

)أعلــى بنصــف نقطــة مئويــة تقريبــًا عــن عــام 2012( وبمعــدل 4.6% عــام 

ــو 2013. لكــن  ــر  يوني 2014. وهــذان الرقمــان أعلــى ممــا ورد فــي تقري

ــات فــي  ــات عــرض البيان ــر فــي آلي ــى التغي ــًا إل ــل يعــود جزئي هــذا التعدي

تقريــر  »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر« إضافــة إلــى التعديــات التــي 

نجمــت عــن االفتراضــات المعدلــة للتوقــع )انظــر اإلطــار 2.1(.

 2013 عــام  توقعــات  تعديــل  يعبــر  الفنيــة،  التغييــرات  هــذه  عــدا  وفيمــا 

باتجــاه األعلــى عــن نمــو أعلــى مــن المتوقــع فــي اإلنتــاج الهيدروكربونــي 
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الشكل 2.1 النمو القطاعي في االقتصاد، بأسعار 2010 
الثابتة  )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

الشكل 3.1 المساهمة في نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي* )2013 و2014، نقاط مئوية(

2013 2014
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10.09.9
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الناتج المحلي االجمالي

الخدمات
الصناعة التحويلية

البناء
الهيدروكربونيات (بما فيها أنشطة التعدين األخرى)
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االسمي
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الحقيقي

الناتج المحلي
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
ماحظــة: تعــزى أخطــاء التدويــر إلــى الزراعــة والخدمــات المصرفيــة المحســوبة ورســوم االســتيراد، 

والكهربــاء والمــاء غيــر المبينــة فــي الشــكل.

الشكل 4.1 الحصص من الناتج المحلي اإلجمالي
)2013 و2014، %(
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االسمي

الناتج المحلي
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الناتج المحلي
االجمالي
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الخدمات
الصناعة التحويلية

البناء
الهيدروكربونيات (بما فيها أنشطة التعدين األخرى)

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
ماحظــة: تعــزى أخطــاء التدويــر إلــى الزراعــة والخدمــات المصرفيــة المحســوبة ورســوم االســتيراد، 

والكهربــاء والمــاء غيــر المبينــة فــي الشــكل.

مجــال التطويــر العقــاري الســكني والتجــاري، بمــا فــي ذلــك مراكــز التســوق 

ــة قطــر. ــادق ومســاكن العمــال فــي عمــوم دول الجديــدة والفن

ويتوقــع أن يكــون قطــاع الخدمــات المســاهم األكبــر فــي النمــو عامــي 

2013 و2014، حيــث ســترتفع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي االجمالــي 

بشــكل كبيــر )األشــكال 3.1 ، 4.1(.  و مــن المتوقــع أن تســتمر الخدمــات 

الماليــة  فــي النمــو مــع اســتمرار تطــور خدمــات التأميــن والخدمــات الماليــة 

اإلســامية، بينمــا ستســتفيد الخدمــات المصرفيــة مــن االنشــطة الناتجــة 

عــن مشــاريع البنيــة التحتيــة والتطويــر العقــاري. ويتوقــع أيضــًا أن تنمــو 

أنشــطة التجــارة والفنــادق والمطاعــم فــي ظــل تنامــي الحركــة فــي نشــاط 

المؤتمــرات والزيــادة فــي أعــداد الســياح الوافديــن مــن دول المنطقــة. 

ينمــو  أن  المرجــح  حــد ســواء. فمــن  علــى  النفــط والغــاز  خــارج  والنشــاط 

القطــاع الهيدروكربونــي مســتفيًدا مــن ارتفــاع إنتــاج الغــاز، الــذي ســيعوض 

تماًمــا االنخفــاض الطفيــف فــي إنتــاج النفــط. لكــن مــن المرتقــب أن يــؤدي 

عــام  النمــو  تباطــؤ  إلــى  الهيدروكربــون  إنتــاج  فــي  المتوقــع  االنخفــاض 

2014، علــى الرغــم مــن النمــو القــوي فــي النشــاط خــارج النفــط والغــاز. 

الناتــج  النمــو الســكاني معــدل نمــو  المحتمــل أن يتجــاوز  أنــه مــن  وبمــا 

الناتــج  مــن  الفــرد  أن تشــهد حصــة  المتوقــع  االجمالــي، فمــن  المحلــي 

2013 و2014. ًــا عامــي  ًــا طفيف المحلــي  االجمالــي تراجع

ويتوقــع أن يســجل االقتصــاد خــارج قطــاع النفــط والغــاز )ويعــرف بأنــه كافــة 

النشــاطات االقتصاديــة فيمــا عــدا إنتــاج النفــط والغــاز الخــام( نمــوًا ســريعًا 

ثنائــي الرقــم عامــي 2013 و2014، وســيكون هــذا النمــو عريــض القاعــدة 

تســاهم فيــه أنشــطة البنــاء والصناعــات التحويليــة والخدمــات. ويعــود ذلــك 

إلــى برنامــج اإلنفــاق الضخــم علــى البنيــة التحتيــة، واالســتثمارات فــي كافــة 

قطاعــات االقتصــاد والنمــو الســكاني الســريع. و تشــير تقديــرات وزارة 

التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء  الــى أن عــدد الســكان  يمكــن ان ينمــو بمعــدل 

ــى  ــع عــام 2012 إل ــون نســمة فــي مطل ــًا مــن 1.8 ملي ــر مســبوق عالمي غي

نحــو 2.2 مليــون نســمة مــع نهايــة عــام 2014. ومــن شــأن قــدوم وافديــن 

جــدد تعزيــز الطلــب علــى الخدمــات المحليــة التــي ال يمكــن اســتيرادها.

ومــن المتوقــع أن ينمــو نشــاط البنــاء بمعــدل %13.1 عــام 2013، ليتســارع 

تقــوم  أن  المقــرر  2.1(. ومــن  الشــكل   ( إلــى 15.7%   2014 عــام  نمــوه 

الحكومــة باالســتثمار المكثــف فــي البنيــة التحتيــة االقتصاديــة فــي غضــون 

الســنوات المقبلــة، وبخاصــة فــي الطــرق الداخليــة والطــرق الســريعة ومتــرو 

الدوحــة وســكك الحديــد وشــبكة التصــرف والصــرف الصحــي. كمــا أن بنــاء 

وســوف  كبيــرًا.  إنفاقــا  يتطلــب  جديــدة  تعليميــة  ومرافــق  صحيــة  مراكــز 

يســهم نشــاط القطــاع الخــاص فــي دعــم تمــو قطــاع البنــاء، خاصــة فــي 
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الناتج المحلي اإلجمالي االسمي
إن معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي دولــة قطــر معــرض 

لتقلبــات أســعار المنتجــات الهيدروكربونيــة التــي تتحــدد فــي األســواق 

الدوليــة. و فــي هــذا الصــدد فــإن ارتفــاع أســعار الهيدروكربــون مــن 

المحلــي االســمي  الناتــج  زيــادة معــدل نمــو  إلــى  يــؤدي  ان  شــأنه 

مقارنــة بمعــدل النمــو الحقيقــي، بينمــا انخفاضهــا مــن شــانه ان يــؤدي 

إلــى مفعــول عكســي عمومــًا.

ــي االســمي بنســبة  ــي اإلجمال ــج المحل ومــن المتوقــع أن ينمــو النات

ــام 2014 بســبب  ــى %3.5 ع ــم يتباطــأ إل ــام 2013،  ث ــا ع %10 تقريب

تباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي واالنخفــاض المتوقــع 

فــي أســعار منتجــات الهيدروكربــون.

توقعات التضخم
ــذي يحســب  علــى اســاس   مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم، ال

ــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك، فــي المتوســط  3.2%   تغي

االرتفــاع  هــذا  ويعــود   .2012 عــام  كان 1.9%  أن  بعــد   ،2013 عــام 

ــارات، وهــو عنصــر يشــكل  ــى ارتفــاع تكلفــة اإليج بصــورة أساســية إل

%32.1 من ســلة أســعار المســتهلك. وقد شــهدت الخدمات المحلية، 

ــه والثقافــة، ضغوطــًا ســعرية صاعــدة متســارعة. كالتســلية والترفي

ومــن غيــر المرجــح أن تخــف الضغــوط التضخميــة عــام 2014، ويتوقــع 

أن يبلــغ معــدل تضخــم أســعار المســتهلك 3.5% فــي المتوســط. 

وينتظــر أن يعــوض األثــر التضخمــي لنمــو الطلــب المحلــي االعتــدال 

المتوقــع فــي أســعار المــواد الغذائيــة والســلع فــي الســوق العالميــة 

وانخفــاض التضخــم فــي الــدول الشــريكة تجاريــًا. وقــد يدفــع اســتمرار 

تدفــق العمالــة األجنبيــة للعمــل فــي المشــاريع االســتثمارية الضخمــة 

أســعار اإليجــارات إلــى مزيــد مــن االرتفــاع، خاصــًة فــي المســاكن ذات 

الكلفــة المقبولــة ألصحــاب الدخــل المتوســط، بســبب محدوديــة عــرض 

هــذه الفئــة مــن المســاكن.

ــرة أســرع مــن المتوقــع إذا  ومــع ذلــك، يمكــن أن يرتفــع التضخــم بوتي

ازدادت وتيــرة التضخــم المســتورد )بســبب ارتفــاع غيــر متوقــع فــي 

أســعار الســلع( أو إذا تعــرض الــدوالر األمريكــي )الــذي يرتبــط بــه الريــال 

ــة. القطــري( النخفــاض فــي قيمتــه االســمية الفعال

توقعات المالية العامة
ــة )1 أبريــل 2013 –  ــة الحالي ــة قطــر للســنة المالي ــة دول رصــدت موازن

ــة  ــادة فــي اإلنفــاق بنســبة %17.9 عــن الموازن 31 مــارس 2014( زي

الفائتــة )الســنة الماليــة 2013/2012(. ومــن المخطــط إدخــال زيــادات 

ــر،  ــرة علــى اإلنفــاق الجــاري واالســتثماري معــًا. وفــي هــذا التقري كبي

يتــم حســاب التوقعــات الخاصــة بإيــرادات الحكومــة ونفقاتهــا علــى 

ــة. ــة وليــس المالي أســاس الســنة الميادي

و يتوقــع أن يــزداد إنفــاق الحكومــة اإلجمالــي لعــام 2013 بنســبة 

%10.8 مقارنــة  بالنتائــج االوليــة المتاحــة مؤخــرا للســنة التقويميــة 

2012، وبنســبة %11.6 فــي الســنة التقويميــة 2014، ليصــل إلــى 

%30.7 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي. وعلــى الرغــم مــن 

زيــادة اإلنفــاق، يتوقــع أن تبقــى الفوائــض فــي الموازنــة العامــة 

ــي االســمي لعــام  ــي اإلجمال ــج المحل ــة بنســبة %6.1 مــن النات قوي

.2014 لعــام  2013 و3.8% 

لكــن يتوقــع أن يبلــغ العجــز فــي الميــزان غيــر الهيدروكربونــي )مجمــوع 

مــن   13% نحــو  الهيدروكربونيــة(  غيــر  اإليــرادات  ناقــص  اإلنفــاق 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2013 و%14 لعــام 2014. وتــزداد 

هــذه األرقــام بمثليــن تقريبــًا عنــد حســابها نســبة إلــى الناتــج المحلــي 

تمويــل  ويتــم  الهيدروكربونــي.  غيــر  االقتصــاد  فــي  اإلجمالــي 

هــذا العجــز فــي الميــزان غيــر الهيدروكربونــي مــن إيــرادات القطــاع 

الهيدروكربونــي بشــكل مريــح، وبهــذا المعنــى مــن المرجــح أن تبقــى 

السياســة الماليــة توســعية. لكــن الهــدف األبعــد للحكومــة هــو تمويــل 

كامــل عمليــات الموازنــة مــن إيــرادات القطــاع غيــر الهيدروكربونــي 

بحلــول عــام 2020.

وســيؤمن افتتــاح مطــار حمــد الدولــي  )خدمــات الشــحن ســتبدأ مــع نهايــة 

عــام 2013، ونقــل المســافرين عــام 2014( مزيــدًا مــن الدعــم لمجموعــة مــن 

األنشــطة اللوجســتية والداعمــة لقطــاع الخدمــات.

ومــن المرجــح أيضــًا أن ينمــو قطــاع الصناعة  التحويليــة، لكن ليس بالوتيرة 

التــي تنمــو بهــا األنشــطة االقتصاديــة األخــرى خــارج قطــاع النفــط والغــاز، 

إنتــاج األســمدة،  والســبب األساســي هــو االنخفــاض المتوقــع فــي 

ووصــول إنتــاج البتروكيماويــات والمشــتقات المكــررة إلــى ســقف االنتــاج 

عــام 2014. و مــن المتوقــع ان يحقــق قطــاع الصناعــة التحويليــة فــي 

المجمــل نمــوًا بمعــدل 6.6% عــام 2013، لكــن قــد ينخفــض معــدل نمــو 

القطــاع إلــى 2.4% عــام 2014 ) أنظــر الشــكل 2.1(. 

ويتوقــع أن يــؤدي توفــر مــواد أوليــة هيدروكربونيــة إضافيــة – زائــدة 

البتروكيماويــات  إنتــاج  زيــادة  إلــى  اخــرى-  اســتخدامات  حاجــة  عــن 

والمشــتقات المكــررة فــي عــام 2013. لكــن األثــر علــى النمــو ســيكون 

عابــرًا ويتاشــى فــي عــام 2014. وينتظــر أن يعــزز الطلــب المتنامــي 

مــن قطــاع البنــاء علــى اإلســمنت والمعــادن - والمرتبــط بمشــاريع 

االســتثمار الكبيــرة -  الزخــم فــي أنشــطة الصناعــة  التحويليــة األخــرى 

علــى امتــداد فتــرة التوقــع، وإن يكــن بوتيــرة أبطــأ، بســبب معــدالت 

ــة   ــود علــى امكاني ــن، و القي النمــو الســريعة فــي الســنتين الماضيتي

ــة فــي المــدى القريــب. ــادة الطاقــة اإلنتاجي زي
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توقعات ميزان المدفوعات
يتوقــع أن ينخفــض فائــض الحســاب الجــاري الخارجــي لعامي 2013 

و2014، لكنــه ســيبقى كبيــرًا فيبلــغ %26.6 مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي عــام 2013 و%22.7 عــام 2014. وكمــا هــو متوقــع، 

ــا مــع زيــادة  فــإن تراجــع إيــرادات الصــادرات الهيدروكربونيــة مترافًق

الــواردات، علــى خلفيــة الطلــب المحلــي المتنامــي، ســيقلص هــذا 

الفائــض.

ولمــا كان الجــزء األكبــر مــن فوائــض الحســاب الجــاري يتــم تدويرهــا 

أربــاح  مــن  خارجيــة ممولــة  اســتثمارات  علــى شــكل  الخــارج  فــي 

التصديــر، فــإن إجمالــي فائــض ميــزان المدفوعــات ســيكون أصغــر 

بكثيــر مــن فائــض الحســاب الجــاري، ويتوقــع أن ينخفــض إلــى 5.5 

 .2014 1.5 مليــار دوالر عــام  الــى  ثــم   ، 2013 مليــار دوالر عــام 

ويتوقــع أن تبقــى تغطيــة االحتياطــات مــن النقــد األجنبــي لمجمــل 

ــة 6 أشــهر. ــًة، وتعــادل قراب ــواردات مــن الســلع والخدمــات قوي ال

مخاطر التوقع
إن اآلفــاق االقتصاديــة للفتــرة التــي تغطيهــا التوقعــات مواتيــة 

عمومــًا، بيــد أنهــا عرضــة لمخاطــر ضعيفــة االحتمــال لكنهــا شــديدة 

التأثيــر ســلًبا فــي حالــة حدوثهــا.

وتتعــرض قطــر لتأثيــرات غيــر مباشــرة مــن االقتصــاد العالمــي عبــر 

القنــوات التجاريــة والماليــة. ومــن الواضــح أن ازدهارهــا رهــن بإنتــاج 

وتصديــر النفــط والغــاز. وأي توقــف لنقــل الغــاز الطبيعــي المســال 

فــي حالــة حــدوث توتــرات سياســية فــي المنطقــة ســيكون لــه 

وجــود  االقتصــاد. ويؤمــن  نواحــي  جميــع  علــى  تبعــات شــديدة 

ــى  ــة قطــر عل ــة يســاعد دول ــة ضخمــة قــدرًا مــن الحماي مــوارد مالي

الصمــود أمــام هــذه األحــداث، إال أن اســتطالة أمــد هــذا التوقــف 

قــد يضعــف الميــزة التنافســية الراســخة لهــا فــي أســواق الغــاز 

العالميــة.

وثمــة خطــر آخــر مرتبــط باالقتصــاد الهيدروكربونــي وهــو حــدوث 

انخفــاض كبيــر فــي األســعار العالميــة للمنتجــات الهيدروكربونيــة 

لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، والــذي يمكــن أن يحــدث بســبب حصــول 

تضاءلــت   )التــي  الناشــئة  األســواق  نمــو  فــي  حــاد  انخفــاض 

معــدالت نموهــا أســرع ممــا هــو متوقــع(. ومــن المحتمــل فــي 

المســتقبل أن يــزداد التأثيــر الــذي يخلفــه انخفــاض كبيــر فــي أســعار 

ــادة التزامــات اإلنفــاق  ــة العامــة، فــي ظــل زي النفــط علــى الموازن

ممــا قــد يقلــص مــن فوائــض الموازنــة الَقَطريــة.

إن ضخامــة االلتزامــات االســتثمارية لدولــة قطــر بالتزامــن مــع ثبــات 

أو تراجــع إنتــاج النفــط والغــاز يجعــل »نقطــة التعــادل« لســعر النفــط  

)االطــار3.1( أكثــر تأثــرًا بالزيــادة الكبيــرة المحتملــة فــي اإلنفــاق.

االطار 3.1 »نقطة التعادل« لسعر النفط وسيناريوهات 
االنفاق االستثماري

»نقطــة التعــادل« لســعر النفــط  هــي ســعر النفــط الــذي ينجــم عنــه 

إيــرادات مــن النفــط والغــاز والتــي تعــادل االنفــاق المخطــط فــي 

ــن الشــكل ضمــن االطــار كًا مــن االرتفــاع المتوقــع  ــة. ويبي الموازن

فــي أســعار التعــادل بيــن عامــي 2013 و2014 وحساســية هــذه 

األســعار لزيــادة االنفــاق الــى مســتويات أكبــر بكثيــر ممــا هــو متوقــع 

حاليــًا.

 إن أســعار »نقطــة التعــادل« المقــدرة  فــي التحليــل )اعــاه( مســتندة 

علــى افتــراض أن االيــرادات الناجمــة عــن الغــاز منفصلــة تمامــا عــن 

تغيــرات أســعار النفــط . لكــن بمــا أن أســعار الغــاز التــي تحصــل عليهــا 

قطــر مرتبطــة ايجابيــا بأســعار النفــط فــإن تقديــرات ســعر التعــادل 

الظاهــرة فــي الشــكل ســتكون متحيــزة نحــو األســفل. وفــي هــذا 

االطــار، فــإن تلــك التقديــرات ربمــا تبالــغ فــي تقديــر قــدرة الموازنــة 

العامــة لدولــة قطــر علــى امتصــاص مخاطــر تراجــع أســعار النفــط. 

فكلمــا ازداد ســرعة و قــوة االرتبــاط  بيــن التغيــرات فــي اســعار النفــط 

و ايــرادات الغــاز، كلمــا قلــت قــدرة الموازنــة العامــة علــى امتصــاص 

مخاطــر االنخفــاض الكبيــر فــي اســعار النفــط فــي حــال حدوثهــا، اخــذا 

ــار ارتفــاع نصيــب ايــرادات الغــاز فــي اجمالــي االيــرادات  فــي االعتب

الهيدروكربونيــة. لكــن الجانــب اآلخــر مــن اعتمــاد إيــرادات الغــاز علــى 

ــح  ) وإن تكــن  أســعار النفــط هــو أن أســعار » نقطــة التعــادل« تصب

مــن اســاس أعلــى(  أقــل حساســية للزيــادات الحاصلــة فــي االنفــاق.

وبمــا أن أســعار عقــود  بيــع الغــاز التجاريــة غيــر معلومــة، فانــه ال 

يمكننــا معرفــة بدقــة العاقــة بيــن ايــرادات الغــاز وأســعار النفــط. 

الشــكل   فــي  الــوارد   التعــادل«  »نقطــة  ســعر  فــإن  وبالتالــي، 

المرافــق يمكــن أن ينظــر إليهــا كتقديــرات » الحــدود الدنيــا« لألســعار.  

نقطة التعادل ألسعار النفط في ظل سيناريوهات مختلفة لانفاق 

الرأسمالي ) دوالر/برميل(

60 
66

44

85

76

104

0

20

40

60

80

100

120

20142013

األساس اإلنفاق الرأسمالي
+%15

اإلنفاق الرأسمالي
 +%30

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء



اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2013 - 2014   حتديث

8

ــة  ــر فيأتــي مــن حجــم وتعقيــد محفظــة مشــاريع البني أمــا الخطــر األخي

لــإلدارة  تحديــات  تمثــل  دولــة قطــر، ألنهــا  فــي  المخططــة  التحتيــة 

ــة محــدودة بهــذا  اللوجســتية والتنســيق، خاصــًة فــي منطقــة جغرافي

الشــركات فــي قطاعــات  علــى  تؤثــر  الشــكل. وقــد تظهــر ضغــوط 

أخــرى مــن االقتصــاد. لذلــك تعــد الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز التنســيق 

وتقديــم أصــول جديــدة أمــرًا مهمــًا لضمــان اســتمرار االقتصــاد ككل 

بالعمــل بأقــل تعطيــل خــال فتــرة البنــاء المكثــف.

آفاق االقتصاد العالمي
»آفــاق  عــن  االخيــر  تقريــره  فــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــام 

االقتصــاد العالمــي » الصــادر فــي أكتوبــر عــام 2013 بتخفيــض 

ــه لنمــو االقتصــادي العالمــي لعامــي 2013 و2014. فقــد  توقعات

خفــض الصنــدوق نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي الحقيقــي العالمي 

المتوقــع بحــدود 0.4 نقطــة مئويــة عــن توقعــات شــهر أبريــل لكلتــا 

الســنتين )الشــكل 5.1(. وأدى التباطــؤ فــي االقتصــادات الناشــئة، 

وبــطء االنتعــاش االقتصــادي فــي االقتصــادات المتقدمــة فــي 

النصــف األول مــن عــام 2013 عمــا كان متوقعــا، إلــى إضعــاف 

توقعــات النمــو. 

وقــد خّفــض صنــدوق النقــد الدولــي توقعاتــه لعامــي 2013 و2014 

التخفيــض   وكان  الرئيســية.  والــدول  األقاليــم  لمعظــم  بالنســبة 

ــدول  ــره هــو تخفيــض التوقــع بالنســبة ل ــر مــن غي الافــت للنظــر أكث

وكذلــك  العاميــن،  لــكا  مئويــة  نقطــة   0.8 بمقــدار  الناميــة  آســيا 

ــا  التــي  يتوقــع أن يكــون  منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

النمــو فيهــا  فــي عــام 2013 أبطــأ بمقــدار نقطــة مئويــة  عنــه فــي 

شــهر أبريــل، قبــل أن يعــاود االنتعــاش فــي عــام 2014 )الشــكل 

6.1(. ويتضمــن )اإلطــار 4.1( التغيــرات األساســية فــي المشــهد 

الشكل 5.1 توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي العالمي )%(
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المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، قاعــدة بيانــات تقريــر أكتوبــر مــن »آفــاق االقتصــاد العالمــي«، 
علــى الرابــط: )http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx(، تاريــخ 

ــر 2013. التصفــح: 9 أكتوب

الشكل 6.1 التوقعات اإلقليمية لنمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي )%(
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منطقة اليورو الواليات المتحدة
 األمريكية

اليابان دول آسيا النامية الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، قاعــدة بيانــات تقريــر أكتوبــر مــن »آفــاق االقتصــاد العالمــي«، 
 ،)weodata/index.aspx/02/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013( الرابــط:  علــى 

تاريــخ التصفــح: 9 أكتوبــر 2013.

العالمــي منــذ  صــدور تقريــر  »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر »فــي 

يونيــه عــام 2013.

وتشــير توقعــات  تقريــر أكتوبــر مــن »آفــاق االقتصــاد العالمــي« إلــى 

انخفــاض التضخــم العالمــي عــن توقعــات شــهر أبريــل. فالضغــوط 

التضخميــة فــي انحســار نتيجــة تباطــؤ نمــو الطلــب فــي االقتصــادات 

الرئيســية الناشــئة، وبخاصــة الصيــن، واتجــاه أســعار الســلع خــارج 

الزراعيــة  التوقعــات  تحققــت  فــإذا  االعتــدال.  إلــى  الطاقــة  قطــاع 

المواتيــة فذلــك يعنــي أن أســعار المــواد الغذائيــة ســتبتعد أكثــر عــن 

الــذروة التــي شــهدتها عــام 2011 وتواصــل انخفاضهــا عامــي 2013 

و2014.

بيــد أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تســير اتجاهــات أســعار المســتهلك فــي 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى خطــى االتجــاه العالمــي. 

التعــاون  مجلــس  دول  فــي  والخدمــات  الســكن  تكاليــف  فارتفــاع 

الخليجــي، واالرتفــاع الســريع لألســعار فــي إيــران بســبب االنخفــاض 

الكبيــر فــي ســعر العملــة اإليرانيــة منــذ عــام 2012، تســببت جميعهــا 

بتســارع التضخــم فــي المنطقــة. ويتوقــع تقريــر  أكتوبــر اآلن أن يعــود 

التضخــم إلــى معدلــه ثنائــي الرقــم عــام 2013، قبــل أن يهبــط إلــى 

ــى بمقــدار  ــه ســيبقى أعل ــد، علــى الرغــم مــن أن نطــاق الرقــم الواح

0.8 نقطــة مئويــة عــن توقعــات نشــرة إبريــل )الشــكل 7.1(.
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الشكل 7.1 التوقعات االقليمية لمعدل التضخم السنوي )%(
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المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، قاعــدة بيانــات تقريــر أكتوبــر مــن »آفــاق االقتصــاد العالمــي«، 
 ،)weodata/index.aspx/02/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013( الرابــط:  علــى 

تاريــخ التصفــح: 9 أكتوبــر 2013.

اإلطار 4.1  التطورات العالمية الرئيسية منذ اإلصدار األخير 
لتقرير »اآلفاق االقتصادية لدولة قطر« في يونيو 2013

مــع اســتمرار التعافــي البطــيء القتصــادات الــدول المتقدمــة، بــدأ نمــو 

علــى  المتحــدة  الواليــات  حافظــت  و  بالتباطــؤ.  الناشــئة  االقتصــادات 

وجودهــا فــي دائــرة  الضــوء، فــي ظــل حالــة عــدم اليقيــن السياســي   

ــر حــول انهــاء او الحــد التدريجــي مــن اســتخدام  بالتــوازي مــع الجــدل الدائ

التيســير الكمــي الــذي يبقــي األســواق العالميــة فــي حالــة ترقــب. وعلــى 

ــر متوقــع،  الرغــم مــن اتجــاه ســوق العمــل نحــو االنتعــاش علــى نحــو غي

بعــد أن أظهــرت بيانــات أكتوبــر إضافــة 204 الــف وظيفــة إلــى االقتصــاد 

)بزيــادة %25 عــن شــهر ســبتمبر(، ال يــزال مجلــس االحتياطــي الفدرالــي 

مترقبــًا. وقــد تــم تأجيــل أي خطــط للتقليــص التدريجــي لسياســة التحفيــز 

النقــدي ربمــا حتــى الربــع األول مــن عــام 2014.

 )Abenomics( وفــي اليابــان، قــادت سياســات شــينزو أبــي االقتصاديــة

)التحــول الجديــد فــي سياســات المصــرف المركــزي التــي تنطــوي علــى 

تيســير كمــي شــديد، وزيــادة االســتثمار الحكومــي وتخفيــض قيمــة اليــن( 

إلــى تســريع االنتعــاش االقتصــادي بصــورة أكبــر ممــا هــو متوقــع. لكــن 

اســتدامة هــذه الســرعة ال تــزال غيــر مضمونــة، وتتوقــف علــى الســرعة 

المناســبة لتحقيــق االنضبــاط المالــي واإلصاحــات الهيكليــة الضروريــة، 

والتــي ثبــت فيمــا مضــى أنهــا صعبــة وتحتــاج إلــى وقــت وإرادة سياســية 

لكــي تصبــح نافــذة المفعــول .

أمــا فــي منطقــة اليــورو، فقــد أدت تدابيــر التقشــف الحكومــي و تباطــؤ  

المصــرف المركــزي األوروبــي، الــذي انتظــر كثيــرًا حتــى يطبــق سياســات 

جــاءت ضعيفــة وبعــد فــوات األوان، إلــى تباطــؤ النمــو وارتفــاع معــدالت 

إلــى %1.3 فــي ســبتمبر علــى اســاس  التضخــم  البطالــة وانخفــاض 

ســنوى، وهــو رقــم أقــل بكثيــر مــن المعــدل المســتهدف %2. ولــم يكــن 

مــن شــأن تخفيــض اســعار الفائــدة المفاجــئ مــن جانب المصــرف المركزي 

األوروبــي، الــذي خفــض معــدالت إعــادة التمويــل واإلقــراض الهامشــي 

بمقــدار 25 نقطــة أساســية لــكل منهمــا )إلــى %0.25 و%0.75( فــي 

اجتماعــه فــي 7 نوفمبــر، ســوى إحــداث أثــر متأخــر وال تــزال الشــكوك 

تحيــط بكفايــة هــذه التخفيضــات إلعطــاء الطلــب الدفعــة المطلوبــة.

ال يــزال الشــرق األوســط يــرزح تحــت وطــأة االضطرابــات السياســية، بمــا 

ــزاع فــي ســورية وتزايــد القاقــل االجتماعيــة  فــي ذلــك تصاعــد حــدة الن

ــر فــرص العمــل.   ــى إعاقــة النمــو وتوفي ــذي أدى إل فــي مصــر، األمــر ال

كمــا تراجــع إنتــاج النفــط بســبب انخفــاض الطلــب العالمــي الناجــم عــن 

تباطــؤ النمــو فــي االقتصــادات الناشــئة بصــورة خاصــة،  والتوتــرات 

الجيوسياســية التــي أدت علــى نحــو مفاجــئ إلــى توقــف اإلمــدادات. 

وقــد دفعــت هــذه العوامــل مجتمعــًة إلــى تخفيــض توقعــات النمــو لعــام 

ــر مــن »آفــاق االقتصــاد العالمــي«. ــر أكتوب 2013 فــي تقري

التوقعات التوافقية 
يحتــوي الجــدول 2.1 ملخصــًا عــن التوقعــات االقتصاديــة المنشــورة لعامــي 

2013 و2014. ونحصــل علــى رؤيــة توافقيــة –تمثيليــة- آلفــاق دولــة قطــر 

االقتصاديــة بحســاب متوسط/وســيط هــذه التوقعــات المجمعــة. ويظهــر 

الجــدول آخــر توقعــات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والحقيقــي 

ومعــدل تضخــم أســعار المســتهلك، وأكثــر المؤشــرات المســتخدمة شــيوعًا 

عــن دولــة قطــر.

وتعبــر التعديــات علــى توقعــات تقريــر »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر« 

االقتصــادي  المشــهد  فــي  التغييــرات  عــن   2013 يونيــو  فــي  الصــادرة 

ــار المعلومــات  علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، وتأخــذ بعيــن االعتب

الجديــدة عــن النصــف األول مــن عــام 2013. وهنالــك بعــض المصــادر التــي 

لــم تعــدل توقعاتهــا لبعــض المؤشــرات، وهــي مبينــة فــي الجــدول باللــون 

األحمــر.

قطــر  لدولــة  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدل  يبلــغ 

ــًا  ــى قلي ــة، وهــي أعل ــة الحديث 5.7% فــي متوســط التوقعــات التوافقي

مــن توقعــات يونيــو بنحــو 0.3 نقطــة مئويــة. كمــا أن مجــال التوقعــات 

لعــام 2013 أضيــق مــن تلــك الصــادرة فــي يونيــو، وبانحــراف معيــاري 

لكــن   %5.6 إلــى  انخفضــت  فقــد   2014 عــام  توقعــات  أمــا   .0.8 يبلــغ 

تشــتت التوقعــات صــار أكثــر اتســاعًا، بمعامــل تبايــن يبلــغ 19.4% بعــد 

ــن أعلــى وأدنــى قيمــة  ــو. واتســعت الفجــوة بي أن كان 17.4% فــي يوني

للتقديــرات، وربمــا يعكــس هــذا التباعــد اإلشــارات األخيــرة المتباينــة بشــأن 

ــدوق النقــد الدولــي  آفــاق االقتصــاد العالمــي. فعلــى الرغــم مــن أن صن

ــة قلصــا توقعــات النمــو العالمــي  ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي

ــاح صــادرات  ــار ألرب ــرة، فــإن أســعار النفــط )وهــي معي فــي األشــهر األخي

دولــة قطــر( مرشــحة علــى مــا يبــدو ألن تبقــى ثابتــة، حتــى فــي ظــل 

التوقعــات باســتمرار العــرض القــوي.
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إن نطــاق توقعــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي أكثــر اتســاًعا 

42.9% عــام  الناتــج الحقيقــي، بمعامــل تبايــن يبلــغ  مــن توقعــات 

ــد عــن 60% عــام 2014، ومــرد ذلــك علــى األرجــح التبايــن  2013 ويزي

الواســع فــي افتراضــات أســعار النفــط التــي تقــوم عليهــا التوقعــات. 

ومــن الواضــح أنــه مــن الصعوبــة بمــكان التنبــؤ بتغيــرات أســعار النفــط 

)انظــر الشــكل ضمــن اإلطــار 5.1: التوقعــات التوافقيــة للنفــط والغــاز(.

وقــد عدلــت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء توقعاتهــا لعــام 2013 

أي   ،%6 لتصبــح  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  بشــأن 

أعلــى قليــًا مــن متوســط التقديــرات التوافقيــة، والســبب األساســي 

الهيدروكربــون.  قطــاع  فــي  بالتطــورات  الخاصــة  االفتراضــات  هــو 

ــوزارة  ــج المحلــي اإلجمالــي االســمي، فتتوقــع ال أمــا بخصــوص النات

الجدول 2.1: تجميع التوقعات االقتصادية لدولة قطر*، عامي 2013 و2014،)%(*

التوقعات االقتصادية
التضخمالنمو االسميالنمو الحقيقي

201320142013201420132014

5.04.94.15.52.02.5بنك أوف أمريكا ميريل لينش )نوفمبر 2013(

…5.04.85.28.53.5بيزنس مونيتور إنترناشوينال )سبتمبر 2013(

8.37.210.113.33.03.0سيتي غروب )سبتمبر 2013(

5.55.35.41.73.14.2وحدة المعلومات االقتصادية )أكتوبر 2013(

6.37.86.212.93.54.2المجموعة المالية هرميس )سبتمبر 2013(

…4.5…7.2…5.2بنك دبي الوطني )يوليو 2013(

6.57.42.74.93.64.2وكالة فيتش للتقدير االئتماني )أكتوبر 2013(

6.56.50.57.44.76.0بنك HSBC )أكتوبر 2013(

5.54.95.13.83.22.2غلوبال إنسايت )أكتوبر 2013(

5.45.16.18.23.53.9معهد التمويل الدولي )يونيو 2013(

5.15.03.95.03.74.0صندوق النقد الدولي )نوفمبر 2013(

3.64.9……5.54.0جي بي مورغان سيكيوريتيز )أكتوبر 2013(

5.76.25.47.13.44.0بنك الكويت الوطني )يوليو 2013(

5.86.09.64.53.24.0أوكسفورد إيكونوميكس )أكتوبر 2013(

1.03.63.8-6.56.84.0بنك قطر الوطني )أكتوبر 2013(

2.03.4……5.04.5روبيني غلوبال إيكونوميكس )أكتوبر 2013(

5.35.15.74.04.55.5سامبا ) يونيو 2013(

5.55.06.85.93.03.5ستاندرد آند بورز )مايو 2013(

2.92.5……5.05.0ستاندرد تشارترد )أكتوبر 2013(

5.75.65.56.13.43.9التوقعات التوافقية )الوسطي(

5.55.15.45.53.54.0الوسيط

8.37.810.113.34.76.0القيمة العظمى

1.02.02.2-5.04.00.5القيمة الدنيا

0.81.12.43.70.71.0االنحراف المعياري

14.319.442.961.120.826.1معامل التباين )%(

للتذكير

5.45.76.05.93.54.0وسطي التوقعات التوافقية في يونيو 2013

6.04.69.93.53.23.5توقعات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

... = بيانات غير متوفرة
ماحظة: أزيلت من الجدول توقعات البنك الدولي وجهات أخرى أخذت توقعاتها عن تقرير »آفاق االقتصاد العالمي« الصادر عن صندوق النقد الدولي.

المصدر: بيانات مجمعة من تقارير ومقاالت متنوعة.
.)smaalouf@gsdp.gov.qa( :إذا أردتم إدراج توقعات مؤسستكم في التجميعات المستقبلية لهذا الجدول، يرجى االتصال على البريد االلكتروني )*

الحــد  إلــى  وأقــرب  التوافقــي،  التقديــر  مــن متوســط  أعلــى  نمــوًا 

ــد الســعر المتوقــع  ــدات تحدي ــال التوقعــات، نظــرًا لتعقي ــى لمج األعل

المتحقــق لســلة صــادرات قطــر مــن المنتجــات الهيدروكربونيــة. لكــن 

توقعــات الــوزارة لعــام 2014 لــكل مــن الناتــج الحقيقــي واالســمي 

أقــل مــن متوســط القيــم التوافقيــة )انظــر الفقــرة الســابقة(، والســبب 

األساســي مــرًة أخــرى هــو االفتراضــات التــي يقــدر علــى أساســها 

حجــم وأســعار المنتجــات الهيدروكربونيــة.

وبشــأن معــدل تضخــم أســعار المســتهلك، فــإن متوســط التوقعــات 

التوافقيــة لعــام 2013 يبلــغ 3.4%، و3.9% لعــام 2014، وكليهمــا 

فــي  المتوقــع  التســارع  ويعبــر  يونيــو.  مــن معــدالت  قليــًا  أدنــى 

معــدل التضخــم عــن التوقعــات بنمــو ضغــوط الطلــب فــي االقتصــاد 
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المحلــي، والتــي يرجــح أن تصبــح محسوســة جــدًا فــي قطــاع الخدمــات 

ــر المســتوردة. ــة غي المحلي

أمــا اآلن، فتتوقــع وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء أن يصــل معــدل 

التضخــم إلــى 3.2% فــي عــام 2013، وهــو أدنــى قليــًا مــن الرقــم 

فــي  األخيــر  التباطــؤ  علــى  أساســية  بصــورة  معتمــدًة  التوافقــي، 

معــدل تضخــم اإليجــارات بعــد الــذروة التــي بلغهــا فــي إبريــل، وجزئيــًا 

علــى أســعار الســلع خــارج قطــاع الطاقــة المكبوحــة علــى مســتوى 

العالــم، وبخاصــة بالنســبة للســلع الغذائيــة.

توقعات أسواق الطاقة والسلع
أسعار النفط

ــع  ــاج فــي الرب لقــد فــاق االســتهاك العالمــي مــن النفــط حجــم اإلنت

أثنــاء  التطــورات متوقعــة  هــذه  تكــن  ولــم   .2013 عــام  مــن  الثالــث 

إعــداد تقريــر يونيــو 2013 مــن “اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر”، 

وقــد أدت إلــى رفــع التوقعــات بشــأن متوســط أســعار النفــط لهــذا 

العــام. )انعكاســات التغييــرات فــي التوقعــات الخاصــة بالنفــط والغــاز 

وتلــك الخاصــة بالقطــاع خــارج الطاقــة علــى دولــة قطــر مشــروحة فــي 

اإلطــار 1-6 فــي نهايــة هــذا الجــزء(. عــاوة علــى ذلــك، أدت التوتــرات 

المتجــددة فــي الشــرق األوســط وتعطــل اإلمــدادات قصيــرة األجــل 

إلــى زيــادة عــاوات المخاطــر وجعلــت أســعار نفــط خــام برنــت )للمملكــة 

المتحــدة( للتســليم الفــوري تتجــاوز 105 دوالرات للبرميــل منــذ يوليــو 

2013 )الشــكل 8.1(. 

وتنبــأت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة فــي تقريــر نوفمبــر 

مــن “آفــاق الطاقــة فــي المــدى القريــب” أن هــذا االتجــاه ســيبدأ 

باالعتــدال بحلــول نهايــة عــام 2013 )الشــكل 9.1(. وقــد دفــع مســار 

ــن(  النمــو المتباطــئ فــي االقتصــادات الناشــئة ) وبخاصــة الصي

الشكل 8.1 متوسط سعر النفط اليومي للتسليم 
الفوري )دوالر/برميل(
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المصــدر: إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة – قاعــدة بيانــات »آفــاق الطاقــة فــي المــدى القريــب«، 
علــى الرابــط: )http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm(، تاريــخ التصفــح 28 نوفمبــر 

.2013

الشكل 9.1 العرض والطلب العالمي على النفط الخام 
والوقود السائل )مليون برميل في اليوم(
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المصــدر: إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة – قاعــدة بيانــات »آفــاق الطاقــة فــي المــدى القريــب«، 
علــى الرابــط: )http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm(، تاريــخ التصفــح 28 نوفمبــر 

.2013

الشكل 10.1 متوسط سعر النفط الخام1 )دوالر/البرميل(
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متوسط سعر النفط الخام النمو (%)

التوقعات

ماحظة: متوسط بسيط ألسعار خام برنت وتكساس وفاتح دبي
المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، قاعــدة بيانــات »آفــاق االقتصــاد العالمــي« أكتوبــر 2013، علــى 
الرابط:)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx(،تاريــخ 

التصفــح 9 أكتوبــر 2013.

بالتزامــن مــع توقعــات عــرض قويــة مــن الــدول المصــدرة للنفــط 

مــن خــارج منظمــة أوبــك، بمعظــم المؤسســات إلــى تخفيــض 

توقعاتهــا ألســعار النفــط عــام 2014. ويتوقــع تقريــر شــهر أكتوبــر 

النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  العالمــي”  االقتصــاد  “آفــاق  مــن 

الدولــي أن يصــل متوســط ســعر النفــط الخــام إلــى 104.5 دوالر 

للبرميــل عــام 2013، ثــم يهبــط بنســبة 3% إلــى 101.3 دوالر عــام 

2014 )الشــكل 10.1(.

أسعار الغاز
توقعاتــه   2013 أكتوبــر  فــي  العالمــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  خفــض 

لمتوســط أســعار الغــاز الطبيعــي –المتوســط المرجــح ألســعار الســوق 

اليابانيــة واألمريكيــة واألوروبيــة- بنســبة 1.4% قياســًا بتوقعاتــه فــي 

أبريــل 2013. ويأتــي هــذا التخفيــض وســط عــرض متنــاٍم للغــاز فــي 

أميــركا وانخفــاض متوقــع فــي طلــب األســواق الناشــئة )الشــكل 11.1(.



اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2013 - 2014   حتديث

12

الشكل 11.1 مؤشر أسعار الغاز الطبيعي1 )2005 = 100(
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1( يشمل مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي األوروبي والياباني واألمريكي
المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، قاعــدة بيانــات »آفــاق االقتصــاد العالمــي« أكتوبــر 2013، علــى 

،http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx((:الرابــط
تاريخ التصفح 9 أكتوبر. 2013.

الشكل 13.1 أسعار الغاز الطبيعي )دوالر لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية(
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أوروبا الغاز الطبيعي المسال - اليابان

المصدر: قاعدة بيانات السلع االساسية للبنك الدولي   على الرابط:
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,cont(
entMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSite

.2013 نوفمبــر   28 التصفــح  تاريــخ   )PK:476883,00.html

الشكل 12.1 نسب أسعار التسليم الفوري: النفط الخام إلى الغاز
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سعر الغاز المكافئ للنفط 

نسبة سعر الغاز مكافئ الطاقة للنفط إلى سعر 
النفط 5.8 إلى 6.9 تقريبًا.

 مجال النسبة أعلى (أدنى) تعني أن الغاز يباع 
بسعر ادني (اعلى )

المصادر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أسواق السلع، على الرابط: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,con(
tentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:6165026~theSit
ePK:476883,00.html( وإدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة، قاعــدة بيانــات »آفــاق الطاقــة فــي 
المــدى القريــب«، علــى الرابــط: )http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm(، تاريــخ 

.2013 28 نوفمبــر  التصفــح للمصدريــن 

الطاقــة  أدنــى مــن مكافــئ  بأســعار  الطبيعــي  الغــاز  بيــع  ويســتمر 

للنفــط، أي بأســعار أقــل مــن ســعر النفــط عمليــًا )الشــكل 12.1(. وفــي 

األشــهر األخيــرة توســع الفــارق فــي الســعر، حيــث أصبــح معــدل ســعر 

النفــط إلــى الغــاز الطبيعــي بســعر مكافــئ الطاقــة للنفــط، اعتبــارًا مــن 

ســبتمبر 2013، أكثــر مــن 30، وهــو مــا يزيــد عــن النســبة المذكــورة فــي 

تقريــر يونيــو، فــي حيــن بلــغ معــدل ســعر مكافــئ الطاقــة قرابــة 6.

تــزال  وال  الطبيعــي،  للغــاز  عالميــًا  متكاملــة  ســوقًا  بعــد  يوجــد  ال   

ــة. فاألســعار  أســواقه مقســمة تقســيمًا شــديدًا وفــق حــدود إقليمي

فــي الواليــات المتحــدة متدنيــة، حيــث تجــري معظــم مبيعــات الغــاز 

فــي ســوق التســليم الفــوري، بينمــا نجــد أعلــى ســعر لــه فــي اليابــان، 

حيــث يبــاع وفــق عقــود طويلــة األجــل مرتبطــة بالنفــط. وقــد انخفضــت 

أســعار الغــاز فــي الواليــات المتحــدة مــع اإلنتــاج الكبيــر للغــاز الصخــري. 

ــا وفــق ترتيبــات متنوعــة، لكــن أســعاره  وتجــري تجــارة الغــاز فــي أوروب

ــات  ــان علــى الرغــم مــن أنهــا أعلــى مــن الوالي أدنــى مــن أســعار الياب

المتحــدة األمريكيــة )الشــكل 13.1(. وتواصــل الفجــوة بيــن أســعار الغــاز 

ــان والواليــات المتحــدة باالتســاع، حيــث تجــاوزت  الطبيعــي فــي الياب

ــة فــي ســبتمبر 2013. ــة بريطاني ــون وحــدة حراري ــكل ملي 12 دوالرًا ل

وقــد انخفضــت توقعــات الطلــب العالمــي علــى الطاقــة مــع انخفــاض 

المتقدمــة  النمــو االقتصــادي فــي كل مــن االقتصــادات  توقعــات 

النقــد  كصنــدوق  الرئيســية  التنبــؤ  وكاالت  فــإن  لذلــك،  والناشــئة. 

الدولــي وإدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة تتوقــع اآلن انخفاضــًا 

طفيفــًا فــي المتوســط العالمــي لســعر الغــاز عــام 2014 )اإلطــار 5.1(.
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اإلطار 5.1  التوقعات التوافقية للنفط والغاز

الطلــب  للغايــة. فعوامــل  النفــط والغــاز صعًبــا  بأســعار  الدقيــق  التنبــؤ  يــزال  ال 

الحقيقــي، وظــروف جانــب العــرض، والمفاجئــات غيــر المتوقعــة، وتأثيــرات أســواق 

األصــول )معــدالت الفائــدة الحقيقيــة والطلــب المضــارب( علــى األســعار جميعهــا 

ــؤ بهــا. تتفاعــل بطريقــة معقــدة وال يمكــن التنب

فالمقارنــة بيــن أســعار النفــط التاريخيــة لعقــود التســليم بعــد شــهر واحــد وأســعار 

كانــت  الماضــي  المحققــة تظهــر أن توقعــات األســواق فــي  الفــوري  التســليم 

تشــهد »مفاجئــات«، حيــث لــم تســتطع تلــك التوقعــات التنبــؤ  بنقــاط التحــول 

الرئيســية فــي اكثــر مــن مــرة. وقــد اقتــرب متوســط الخطــأ المطلــق كنســبة مئويــة 

مــن متوســط الســعر مــن 4.4% فــي الفتــرة بيــن ينايــر 2011 وأكتوبــر 2013 ) أنظــر 

الشــكل ضمــن اإلطــار(.

وتبنــي وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء توقعاتهــا علــى متوســط توقعــات أســعار 

النفــط والغــاز الصــادرة عــن كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، لكــن هنــاك 

مجموعــة كبيــرة مــن المؤسســات التــي تنشــر آراء بشــان المســار المســتقبلي ألســعار 

النفــط والغــاز. 

ويبيــن الجــدول التالــي مجموعــة مــن التوقعــات المنشــورة عــن أســعار النفــط. وتشــير 

التوقعــات المبينــة باللــون األحمــر إلــى توقعــات لــم يجــر تحديثهــا منــذ يونيــو 2013 عنــد 

ــر. ــة قطــر« األخي ــة لدول ــر »اآلفــاق االقتصادي إصــدار توقعــات تقري

ويظهــر الجــدول انــه ال يــزال هنالــك درجــة مــن التقســيم فــي أســواق النفــط )علــى الرغــم 

مــن أنهــا أقــل بكثيــر مــن أســواق الغــاز(، األمــر الــذي يعنــي أن نفــط غرب تكســاس الوســيط 

ســيباع علــى األرجــح بســعر أقــل مــن خــام برنــت. وربمــا تكــون شــروط العــرض والطلــب 

فــي الواليــات المتحــدة بمنــأى عــن التأثيــرات العالميــة األوســع.

لقــد ســبب ارتفــاع أســعار النفــط فــي الربعيــن الثانــي والثالــث مــن عــام 2013 تعديــًا فــي 

ــة باتجــاه الصعــود. وتقــع معظــم توقعــات صنــدوق النقــد  متوســط التوقعــات التوافقي

الدولــي والبنــك الدولــي المحدثــة لعــام 2013 )الصــادرة فــي أكتوبــر 2013( فــي النهايــة 

ــى الرغــم مــن أن التشــتت فــي األســعار  ــة. وعل ــا مــن نطــاق التوقعــات االقتصادي العلي

المتوقعــة أعلــى قليــًا ممــا كان فــي يونيــو، ال تــزال هــذه األســعار محصــورة ضمــن نطاق 

متوسط أسعار النفط الخام الشهرية : التسليم الفوري مقابل اآلجل
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ــة »آفــاق الطاقــة  ــر إدارة معلومــات الطاقــة األمريكي ــات مــن تقري ــة علــى بيان ــرات مبين المصــدر: تقدي
فــي المــدى القريــب«، علــى الرابــط

)http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm(، تاريخ التصفح 28 نوفمبر 2013
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اإلطار 5.1  التوقعات التوافقية للنفط والغاز )مستمر(

تجميع توقعات أسعار النفط والغاز لعامي 2013و2014، حتى األول من ديسمبر 2013
الغاز  )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(النفط )دوالر/البرميل(الجهات صاحبة التوقع االقتصادي

برنت المملكة المتحدةغرب تكساس الوسيط 

201320142013201420132014

95.090.0105.095.03.94.5ايه بي ان امرو )أكتوبر2013(

90.094.0103.0107.03.9بنك أميركا ميريل لينش )أكتوبر 2013(

99.0104.0108.0110.0باركليز )أكتوبر 2013(

100.0102.0110.0110.0بي ان بي باريباس )أكتوبر 2013(

99.0101.0106.0103.0بيزنس مونيتور إنترناشوينال  )يوليو 2013(

100.9105.3109.5107.53.73.8سيتي غروب )أكتوبر 2013(

100.0112.0109.0115.0كوميرزبانك )أكتوبر 2013(

96.7100.0107.7110.03.74.2كريديت سويس )أكتوبر 2013(

95.196.0107.0107.0دوتشيه بنك )أكتوبر 2013(

100.095.0102.0105.03.84.0ديلويت )سبتمبر 2013(

98.2100.8108.7104.8وحدة المعلومات االقتصادية )سبتمبر 2013(

99.598.0107.0102.0جين كابيتال غروب )سبتمبر 2013(

108.0105.03.84.0غولدمان ساتشز )أغسطس 2013(

108.0108.0معهد التمويل الدولي )أكتوبر 2013(

100.8104.0109.7112.03.84.3جي بي مورغان تشاس آند كو )أكتوبر 2013(

98.5103.0107.0118.53.7مورغان ستانلي )أكتوبر 2013(

109.0111.0نوريدا )يوليو 2013(

98.795.2107.8102.63.73.9أكسفورد إيكونوميكس )أكتوبر 2013(

107.0104.0سامبا )أكتوبر 2013(

100.0102.0109.0109.03.84.0سكوتيابنك )أكتوبر 2013(

99.7103.0109.2110.03.7سوسيتيه جنرال )أكتوبر 2013(

93.589.0100.095.0يو بي إس )أكتوبر 2013(

98.796.2108.0102.23.74.0إدارة معلومات الطاقة األمريكية )أكتوبر 2013(

98.199.5107.2106.73.84.1متوسط التوقعات التوافقية

99.0100.8108.0107.03.74.0القيمة الوسطى

100.9112.0110.0118.53.94.5القيمة العليا

90.089.0100.095.03.73.8القيمة الدنيا

2.85.62.55.50.10.2االنحراف المعياري

2.95.62.45.22.05.4معامل التباين )%(

الغاز  )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(النفط الخام )أ(بنود المذكرة

2013201420132014

102.6103.1متوسط التوقعات التوافية )غرب تكساس الوسيط وبرنت المملكة المتحدة(

104.5101.33.73.9صندوق النقد الدولي )سبتمبر 2013(

105.0105.73.74.0البنك الدولي )أكتوبر 2013

107.5أوبك )أبريل 2013(

)أ(= متوسط نفط غرب تكساس الوسيط و برنت وفاتح دبي للتسليم الفوري.
المصدر: مجمعة من تقارير ومقاالت مختلفة

ــكل مــن  ــل ل ــن أعلــى قيمــة وأدنــى قيمــة لتوقعــات ســعر البرمي ال يتجــاوز 10 دوالر بي
نفــط غــرب تكســاس الوســيط وخــام برنــت.

وإذا نظرنــا إلــى األمــام 12 شــهرًا، ســنرى درجــة أعلــى مــن التبايــن الواضــح فــي األســعار 
المتوقعــة. إذ يتســع النطــاق ليتجــاوز 23 دوالرًا بيــن قيمتــي توقعــات ســعر النفــط، 
وتتضاعــف قيمتــا مقياســي التشــتت التقليدييــن )االنحــراف المعيــاري ومعامــل التباين(. 
وتتبايــن توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي إلــى حــد مــا علــى الرغــم مــن 
أن الفــارق بيــن الســعرين بالقيــم المطلقــة يضيــق. أمــا بالنســبة ألســعار الغــاز، فــإن 

هــذا التقريــر مــن اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر يضيــف توقعــات أخــرى ويوســع 
العينــة. ويعتمــد التوافــق علــى أســعار هنــري هــاب األمريكــي فقــط، ألن مبيعــات الغــاز 
األمريكــي تجــري فــي ســوق التســليم الفــوري النقــدي، علــى عكــس العقــود طويلــة 
مــن  يجعــل  الــذي  األمــر  وآســيا،  أوروبــا  فــي معظــم دول  بالنفــط  المرتبطــة  األجــل 
ــدر بالنســبة ألســعار  ــم يختلــف إال فيمــا ن ــؤ باألســعار فيهــا. لكــن األمــر ل الصعــب التنب
هنــري هــاب منــذ أواســط عــام 2013: فــا يــزال الــرأي التوافقــي يــرى أن تلــك األســعار 
ســتبلغ فــي المتوســط 3.8 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي عــام 2013 
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أسواق السلع خارج قطاع الطاقة
يســتمر االتجــاه المتراجــع ألســعار الســلع خــارج قطــاع الطاقــة فــي 

الســوق العالميــة، ألن العــرض يتحســن ونمــو الطلــب يعتــدل بســبب 

تباطــؤ نمــو االقتصــادات الناشــئة، وبخاصــة الصيــن. ووفقــًا لتقريــر 

أكتوبــر 2013 مــن “آفــاق االقتصــاد العالمــي” فــإن مؤشــر أســعار 

الســلع خــارج قطــاع الطاقــة ســيتراجع بمقــدار 1.5% فــي عــام 2013 

قياســًا بعــام 2012 – بســرعة أكبــر مــن توقعــات تقريــر آفــاق االقتصــاد 

ــط المؤشــر أيضــًا  ــل ســتة أشــهر. ومــن المتوقــع أن يهب العالمــي قب

بمقــدار 4.2% عــام 2014 )الشــكل 14.1(.

ويرجــع ســبب انخفــاض األســعار إلــى عامليــن وهمــا: تحســن الطلــب 

بفعــل تحســن األحــوال الجويــة وزيــادة إنتاجيــة المحاصيــل الدوريــة، 

ونمــو الطلــب الهزيــل فــي االقتصــادات الناشــئة التــي تشــهد نمــوًا 

ــن. أدنــى مــن االتجــاه المتوقــع، والســيما فــي الصي

ويتوقــع أن تتراجــع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 1% عــام 2013 

ــد علــى 6% عــام 2014. كمــا ســتتراجع أســعار المنتجــات  وبنســبة تزي

الصناعيــة والمــواد األوليــة بنســبة تقــرب مــن 2% فــي كا العاميــن، 

وذلــك بصــورة رئيســية نتيجــة تراجــع أســعار المعــادن مــع اســتمرار 

العــرض باالزديــاد، بينمــا يتجــه الطلــب علــى مــا يبــدو إلــى االنخفــاض 

ــن. ــة فــي الصي بعــد تباطــؤ نمــو الســوق العقاري

الشكل 14.1 مؤشر أسعار السلع غير الوقود )2005 = 100(
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مؤشر أسعار السلع غير الوقود األغذية والمشروبات المدخالت الصناعية*

التوقعات

* تشمل مؤشرات أسعار المواد األولية الزراعية والمعادن
المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، قاعــدة بيانــات »آفــاق االقتصــاد العالمــي« أكتوبــر 2013، علــى 

الرابــط:
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx(، تاريــخ التصفــح 9 

أكتوبــر 2013.

اإلطار 6.1  االنعكاسات على دولة قطر من التغيرات 
في اسواق الطاقة والسلع

ــي  ــج المحل ــرًا يعتمــد نمــو النات ــة قطــر، باعتبارهــا اقتصــادًا صغي إن دول

اإلجمالــي فيهــا بشــدة علــى الصــادرات الهيدروكربونيــة، معرضــٌة للتأثــر 

بتغيــرات البيئــة العالميــة، والســيما فــي أســعار الطاقــة.

ــط الصــادرات الهيدروكربونيــة بأســعار النفــط. لكــن معظــم عقــود  وترتب

بيــع الغــاز القطــري ذات طبيعــة ثابتــة طويلــة األجــل، وبأســعار تعتمــد 

لســتة أشــهر علــى األقــل علــى أســعار معياريــة متفــق عليهــا للنفــط. 

متأخــر  أثــر  ذات  الهيدروكربــون  أســعار  تغيــرات  فــإن  الســبب،  ولهــذا 

وأقــل تقلبــا مــن المتوقــع علــى تدفــق إيــرادات قطــر الهيدروكربونيــة. 

ــن  ــدى شــركاء قطــر التجاريي ــى الرغــم مــن أن تباطــؤ النمــو ل ــك، وعل لذل

قــد يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى الطلــب علــى الطاقــة ويؤثــر بالتالــي 

ــاع بموجــب شــروط تعاقديــة  علــى قطــر، فــإن معظــم الغــاز القطــري يب

توفــر لدولــة قطــر  قــدرا مــن االســتقرار فــي الطلــب علــى صادراتهــا 

الهيدروكربونيــة.

وعلــى صعيــد التضخــم، يفتــرض أن تســاعد التوقعــات بانخفــاض أســعار 

الســلع العالميــة خــارج قطــاع الطاقــة، بمــا فيهــا المــواد الغذائيــة، فــي 

تخفيــف ضغــوط األســعار المحليــة فــي دولــة قطــر خــال فتــرة التوقــع. 

ومــن المتوقــع أن تنخفــض تكاليــف المــواد العالميــة، لكــن الظــروف فــي 

األســواق المحليــة واإلقليميــة قــد تختلــف عــن غيرهــا. ومــن المتوقــع أن 

يولــد الطلــب الكبيــر علــى المــواد األوليــة لدعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة 

ــة  ــى التكاليــف اإلجمالي ــر عل ــاء قــد يؤث ــف البن ــرى تضخمــًا فــي تكالي الكب

لتنفيــذ المشــاريع – علــى الرغــم مــن أن هــذا االرتفــاع فــي تكاليــف البنــاء 

والمشــاريع، قــد يثيــر بعــض القلــق، اال انــه يختلــف تمامــًا عــن ضغــوط 

أســعار المســتهلك والتضخــم. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ارتفــاع تكلفــة 

المشــاريع قــد يدعمــه تصاعــد أنشــطة البنــاء و التشــييد فــي امــارة دبــي 

اســتعدادا لتنظيــم معــرض » اكســبو 2020«.
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الجزء الثاني: األداء االقتصادي في عام 2013
ًــا فــي الناتــج الحقيقــي كمــا هــو متوقــع. وقــاد قطاعــا البنــاء والخدمــات  شــهد النصــف األول مــن عــام 2013 نمــوًا قوي
ًــا. وحقــق إنتــاج  إيقــاع النمــو فــي قطاعــات االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز، لكــن أداء القطاعــات األخــرى كان قويـًـا أيض
النفــط والغــاز أيًضــا نمــو غيــر متوقــع لتصبــح الحصيلــة المعدلــة المتوقعــة لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 

6% فــي عــام 2013.
ــر  ــه بقــي أدنــى مــن بعــض التوقعــات األكث ــى الرغــم مــن أن تضخــم أســعار المســتهلك واصــل تســارعه، إال أن وعل

ــام 2013 هــو %3.2. ــون متوســطه لع ــح أن يك ــن المرج تشــاؤمًا. وم
تشــير الموازنــة العامــة، التــي أعلنتهــا الحكومــة فــي أبريــل 2013، إلــى جولــة جديــدة مــن زيــادة اإلنفــاق بحيــث تنــال 
الموازنــة االســتثمارية حصــة أكبــر مــن اإلنفــاق الكلــي المتوقــع فــي الموازنــة. وال تــزال االيــرادات الهيدروكربونيــة مثــل 
ــرادات  ــن اإلنفــاق واإلي ــي قــادرة بصــورة مريحــة علــى ســد الفجــوة بي ــاج الهيدروكربون ــب مــن اإلنت ــاوات والضرائ اإلت

الناجمــة عــن قطاعــات االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز.

النمو االقتصادي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

ــم  ــة قطــر نمــوًا قــدره 6% بالقي ــي لدول ــج المحلــي اإلجمال حقــق النات

الحقيقيــة )مــن حيــث الحجــم( فــي النصــف األول مــن عــام 2013، 

وزارة  لتقديــرات  وفقــًا   ،2012 عــام  مــن  األول  بالنصــف  مقارنــًة 

اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج  الربعيــة  واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط 

ــر  ــى حــد كبي ــام 2012، حصــل هــذا النمــو إل ــرار ع ــى غ الحقيقــي. وعل

)1.2 )الشــكل  النفــط والغــاز  خــارج قطــاع  النشــاط  بفضــل 

وارتفــع ناتــج النفــط والغــاز بنســبة متواضعــة قدرهــا 0.8%، وذلــك فــي 

ــر فــي االســتغال اإلضافــي لحقــل الشــمال. ومــن  الواقــع نتيجــة التأخي

غيــر المتوقــع أن يدخــل حقــل بــرزان الجديــد طــور اإلنتــاج قبــل وقــت متأخــر 

مــن عــام 2014.

ــاء وصناعــة تحويليــة  ــج المحلــي  مــن خدمــات وبن ــات النات وشــهدت مكون

ومرافــق نمــوًا ســريعًا. وقــد ســاهمت الخدمــات، بفضــل حصتهــا الكبيــرة 

مــن النشــاط اإلجمالــي، فــي تحقيــق معظــم نمــو الناتــج المحلــي بواقــع 

3.8 نقطــة مئويــة )الشــكل 2.2 ( ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى 

خدمــات  تحســنت  لقــد  والعقــارات.  الماليــة  الخدمــات  قطاعــي  نشــاط 

الســياحة عــام 2013 حيــث ارتفعــت نســب االشــغال الفندقيــة بنســبة 

57% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2013، وازدادت الطاقــة االســتيعابية 

الفندقيــة مــن حيــث عــدد الغــرف المتاحــة  بنســبة 4.7%، ورافقهــا ايضــا 

زيــادة فــي اإليــرادات الناجمــة عــن كل غرفــة متاحــة بنســبة 4.4% فــي 

الربــع الثالــث عــام 2013. ويمكــن عــزو هــذه المكاســب فــي قطــاع الســياحة 

جزئيــا إلــى نجــاح قطــر فــي مجــال الســياحة الرياضيــة والتــي توجــت مؤخــرا  

بنيــل قطــر جائــزة المقصــد الرياضــي األفضــل فــي العالــم لعــام 2013.  
الشكل 1.2 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 

الهيدروكربون وغير الهيدروكربون )%(
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ماحظة: يشمل قطاع الهيدركربون استخراج النفط الخام والغاز ضمن التعدين واالستخراج.
المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 

ــر 2013. )http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوب

الشكل 2.2 المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي )نقطة مئوية(
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البناء

الخدمات

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيالماء والكهرباء

النصف األول
2011

النصف الثاني
2011

النصف األول
2012

النصف الثاني
2012

النصف األول
2013

ماحظــة: يشــمل قطــاع الهيدركربــون اســتخراج النفــط الخــام والغــاز ضمــن التعديــن واالســتخراج، 
واألســرية  والحكوميــة  الماليــة  والخدمــات  والفندقــة،  والتجــارة  النقــل،  الخدمــات  تشــمل  فيمــا 

واالجتماعيــة.
المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 

)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوبــر 2013.
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وظــل االســتثمار الواســع فــي البنيــة التحتيــة المحليــة وتزايــد عــدد 

الســكان نتيجــة النمــو الســريع فــي فــرص العمــل المحركان األساســيان 

للنمــو فــي النشــاط غيــر الهيدروكربونــي البالــغ 10.2%، يضــاف إلــى 

ذلــك مــا وفرتــه األوضــاع الماليــة والنقديــة ) التــي نناقشــها فيمــا بعــد( 

مــن دعــم لهــذا النمــو.

وحافــظ قطــاع البنــاء علــى صعــوده الســريع فــي النصــف األول مــن 

ــام 2013، محققــًا نمــوًا قــدره 11.5% )الشــكل 3.2(. ع

التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  مــن  غنيــة  محفظــة  قطــر  دولــة  وتمتلــك   

ومرفــأ  جديــد  دولــي  مطــار  بينهــا  ومــن  التشــييد،  قيــد  والعقاريــة 

جديــد وشــبكة الطــرق الرئيســية فــي الدوحــة ومتــرو الدوحــة وأشــغال 

قنــوات الصــرف والصــرف الصحــي إضافــًة إلــى مشــاريع التطويــر 

الدوحــة.  وقلــب  والجوهــرة  لوســيل  كمشــاريع  الضخمــة،  العقــاري 

ومــن المتوقــع أن تســتمر هــذه الوتيــرة مــع انطــاق بعــض المشــاريع 

الجديــدة وتكثيــف العمــل فــي بعضهــا اآلخــر. وقــد اســتفادت الصناعــة 

التحويليــة المحليــة، وبخاصــة تصنيــع المــواد األوليــة ونصــف الجاهــزة، 

مــن هــذا الصعــود فســجلت نمــوًا بلــغ 9.4% فــي النصــف األول مــن 

ــر،  ــات والتكري ــام 2013 )الشــكل 4.2(. أمــا نمــو نشــاط البتروكيماوي ع

الــذي يصنــف ضمــن  قطــاع الصناعــة التحويليــة، فقــد كان متواضعــًا 

فــي النصــف األول مــن عــام 2013 بواقــع ) %7.6(.

ــر  عــام 2013 إلــى  وكان عــدد الســكان قــد ارتفــع بحلــول شــهر نوفمب

2.07 مليــون نســمة )الشــكل 5.2(، محققــًا زيــادة تفــوق 12.1% خــال 

12 شــهرا، ًوهــذه الزيــادة نــادرا مــا تحــدث فــي العالــم.

الشكل 3.2 نمو قطاع البناء )%(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 
)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوبــر 2013.

الشكل 4.2 نمو قطاع الصناعة التحويلية )%(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 
)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوبــر 2013.

الشكل 5.2 عدد السكان اإلجمالي )مليون نسمة(
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ماحظة: الخط األصفر يعبر عن متوسط متحرك لمدة 12 شهر
المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 

)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوبــر 2013.

ويعــزز الطلــب الناجــم عــن الزيــادة المســتمرة فــي الســكان النمــو فــي 

االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز. بيــد أن  تلــك الزيــادة فــي  اإلنفــاق 

المحلــي )الطلــب المحلــي(  مــن المحتمــل أن تكــون أقــل مــن الزيــادة 

الســكانية، ألن الكثيــر مــن ســكان قطــر الجــدد هــم مــن عمــال البنــاء 

األقــل مهــارة واألقــل دخــًا.

وشــهدت مكونــات أخــرى مــن االقتصــاد نمــوًا بدعــم مــن نشــاط البنــاء 

والزيــادة الســكانية أيضــًا، فقــد نمــت المرافــق )الماء والكهربــاء( بمعدل 

6.9%، وحققــت األنشــطة الماليــة والعقاريــة،  تغيــر ســنوي قــدره 

والتجــارة والفندقــة، والنقــل واالتصــاالت ضمــن قطــاع الخدمــات نمــوًا 

قويــًا. كمــا نمــت الخدمــات الحكوميــة واألســرية واالجتماعيــة بالتــوازي 

مــع مكونــات االقتصــاد األخــرى.
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الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
تقــدم مقاييــس الدخــل االســمي فــي غالــب األحيــان صــورة أفضل عن 

المــوارد المتاحــة لدولــة قطــر عندمــا تشــهد معــدالت التبــادل التجــاري 

لســلتها  قطــر  عليهــا  تحصــل  التــي  األســعار  وبخاصــة  كبيــرًا،  تغيــرًا 

مــن الصــادرات الهيدروكربونيــة. لكــن التغيــر فــي هــذه األســعار كان 

طفيفــًا فــي النصــف األول مــن عــام 2013 قياســًا باألعــوام الســابقة، 

االســمية  بالقيــم  الهيدروكربونــي  القطــاع  فــي  النمــو  إن  بالتالــي، 

والحقيقيــة كان متماثــا، بواقــع 0.8% )الشــكل 6.2(.

وبلــغ نمــو الناتــج االســمي فــي القطــاع خــارج النفــط والغــاز 13.5% فــي 

النصــف األول مــن عــام 2013، متجــاوزًا بذلــك ســرعة النمــو الحقيقــي، 

وازداد الســعر الضمنــي )أو معامــل االنكمــاش( للقيمــة المضافــة فــي 

القطــاع خــارج النفــط والغــاز بمعــدل تغيــر ســنوي 3.3%. كمــا ارتفعــت قيمــة 

معامــل االنكمــاش لقطــاع البنــاء بنســبة 9% فــي النصــف األول مــن عــام 

2013 ممــا رفــع مــن نمــو القيمــة المضافــة االســمي ليتجــاوز %20.

وعلــى الرغــم مــن أن ناتــج النفــط والغــاز مــازال يشــكل أكثــر مــن نصــف الناتــج 

المحلــي االســمي للدولــة فــي النصــف األول مــن عــام 2013، بواقــع 

ــرات الســابقة )الشــكل 7.2(، مــا  ــه عــن الفت 56.5%، فقــد انخفضــت حصت

يؤشــر علــى وجــود نمــو اســمي ســريع خــارج قطــاع النفــط والغــاز.

األسعار واسواق األصول
أسعار المستهلك

بلــغ معــدل التضخــم العــام فــي أســعار المســتهلك، محســوًبا كتغيــر 

مئــوي ســنوي فــي مؤشــر أســعار المســتهلك، 2.8% فــي أكتوبــر 

2013 )الشــكل 8.2(، بينمــا بلــغ معــدل التضخــم األساســي %1.5، 

وهــو مقيــاس أضيــق يســتثني أســعار األغذيــة والمشــروبات والتبــغ 

إضافــة إلــى اإليجــارات والمرافــق وخدمــات اإلســكان ذات الصلــة، 

لكونهــا األكثــر تقلبــًا فــي ســلة أســعار المســتهلك. وبلــغ متوســط 

حتــى  12 شــهرًا  خــال  )محســوبا   %3.1 الســنوي  التضخــم  معــدل 

أكتوبــر 2013، بحيــث يأخــذ بعيــن االعتبــار معــدل التضخــم الــذي كان 

أســرع فــي وقــت اســبق مــن هــذا العــام(.

الشكل 6.2 نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي: 
قطاعي الهيدروكربون وغير الهيدروكربون )%(
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ماحظة: يشمل قطاع الهيدركربون استخراج النفط الخام والغاز ضمن التعدين واالستخراج.
المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 

)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوبــر 2013.

الشكل 7.2 حصة قطاعي الهيدروكربون وغير 
الهيدروكربون من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(
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ماحظة: يشمل قطاع الهيدركربون استخراج النفط الخام والغاز ضمن التعدين واالستخراج.
المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة علــى الرابــط 

)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريــخ التصفــح 1 أكتوبــر 2013.

الشكل 8.2 معدل التضخم الشهري العام واألساسي 
)تغير سنوي، %(
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واإليجــارات  األغذيــة  أســعار  منــه  العــام مســتبعدًا  التضخــم  هــو  األساســي  التضخــم  ماحظــة: 
العامــة. والمرافــق 

المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى قاعــدة بيانــات قطــر لتبــادل 
.2013 نوفمبــر   25 التصفــح  تاريــخ   ،)/http://www.qix.gov.qa( المعلومــات 
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أسعار الُمنِتج 
ارتفــع مؤشــر أســعار المنتــج اإلجمالــي بنســبة 0.1% فقــط خــال 

ــة ارتفــاع  ــام 2013 )الشــكل 11.2(. وعلــى خلفي النصــف األول مــن ع

األول،   الربــع  فــي  المنتــج  أســعار  ارتفعــت  الخــام،  النفــط  أســعار 

لكــن تراجعــت فــي الربــع الثانــي. ان التغيــرات فــي أســعار منتجــات 

أســعار  مؤشــر  فــي   %77.1 وزنهــا  يبلــغ  والتــي  الهيدروكربــون، 

المنتــج، تؤثــر بصفــة أساســية علــى التغيــرات اإلجماليــة. وتقــوم وزارة 

التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء بتحديــث الســلة التــي تــم إنشــاؤها فــي 

عــام 2007 لتغــدو مقياســًا أكثــر تعبيــرًا عــن اتجاهــات األســعار.

الشكل 10.2 المساهمة في نمو مؤشر أسعار 
المستهلك أكتوبر 2013 )حسب المكون(
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المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، تاريخ التصفح 25 نوفمبر 2013.

الشكل 11.2 نمو مؤشر أسعار المنتج )%(
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المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، تحديث 4 نوفمبر 2013.

أسواق األصول: األسهم والعقارات
بورصة قطر

األســهم  بيــن  للمقارنــة  أداء  مؤشــر  قطــر  بورصــة  مؤشــر  يمثــل 

العشــرين األكبــر واألكثــر ســيولة فــي دولــة قطــر. وقــد أغلــق علــى 

الشكل 9.2 معدل التضخم الشهري )تغير سنوي،%(
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اإليجارات والمرافق وخدمات اإلسكان ذات الصلة

األلبسة واألحذية

سلع وخدمات متفرقة

التسلية والترفيه والثقافة

الخدمات الصحية والرعاية الطبية

النقل واالتصاالت

المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى قاعــدة بيانــات قطــر لتبــادل 
.2013 نوفمبــر   25 التصفــح  تاريــخ   ،)/http://www.qix.gov.qa( المعلومــات 

إن االتجاهــات التضخميــة ضمــن ســلة أســعار المســتهلك حتــى شــهر 

اكتوبــر مــن عــام 2013 متباينــة. فقــد تســارع التضخــم فــي أســعار 

ــة، فضــًا  ــارات والمرافــق العامــة وخدمــات اإلســكان ذات الصل اإليج

عــن التســلية والترفيــه والثقافــة، بينمــا تباطــأ أو تحــول إلــى قيــم  

)أكثــر ســلبية( تضخــم أســعار النقــل واالتصــاالت واأللبســة واألحذيــة 

والســلع والخدمــات المتفرقــة )الشــكل 9.2(. وفــي حيــن تســارعت 

قيــم االيجــارات فــي النصــف االول، لكــن يبــدو أنهــا اســتقرت فــي 

ــث مــن العــام.  ــع الثال الرب

وخدمــات  والمرافــق  اإليجــارات  أســعار  مكــون  فــي  للتغيــرات  وكان 

للتضخــم،  العــام  المســار  علــى  حاســم  تأثيــر  الصلــة  ذات  اإلســكان 

وذلــك جزئيــًا بســبب وزنــه الكبيــر فــي مجمــل ســلة األســعار )%32.1( 

)الشــكل 10.2(.  لقــد انخفــض معــدل الزيــادة فــي االيجــارات خــال 

األشــهر األخيــرة، ممــا ســاعد فــي خفــض التضخــم العــام فــي أســعار 

المســتهلك عــن الــذروة التــي ســجلها مؤخــرًا فــي أبريــل 2013 )الشــكل 

.)8.2
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 S&P Global« الشكل 12.2 مؤشر بورصة قطر ومؤشر
100S&P Global 100« )تغير سنوي، %(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة مــن قاعــدة 
ــر 2013. بيانــات CEIC، تاريــخ التصفــح 1 أكتوب

الشكل 13.2 مؤشرات أسعار أسهم مجلس التعاون 
الخليجي ومؤشر »S&P Global 100« )تغير سنوي، %(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة مــن قاعــدة 
ــر 2013. بيانــات CEIC، تاريــخ التصفــح 1 أكتوب

ــى مــن  ــام 2013، أي أعل ــر ع ــة شــهر نوفمب 10,375 نقطــة فــي نهاي

نهايــة شــهر أكتوبــر بنســبة 5.5% وبنســبة 24.1% منــذ بدايــة العــام 

حتــى ذلــك التاريــخ )الشــكل 12.2(. وســارت زيــادات المؤشــر المذكــور 

 S&P« )100 ــورز العالمــي ــوازي مــع مؤشــر ) ســتاندرد و ب عمومــًا بالت

Global 100« خــال االربــاع الثاثــة األولــى مــن عــام 2013. وكان أداء 

معظــم بورصــات المنطقــة جيــدًا خــال عــام 2013 )الشــكل 13.2(.  

2013 ، كانــت جميــع مؤشــرات أســواق  ففــي نهايــة نوفمبــر عــام 

المــال فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أعلــى مــن مســتوياتها فــي 

ــي الرقــم. نفــس الشــهر مــن  العــام الســابق بمعــدل ثنائ

الرســاميل  قيمــة  بلغــت   ،2013 عــام  نوفمبــر  شــهر  نهايــة  ومــع 

اإلجماليــة المدرجــة علــى مؤشــر بورصــة قطــر 555 مليــار ريــال قطــري، 

أي 76.3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة قطــر، فــي حين بلغت 

 )%59.3( والكويــت   ،)%62.9( الســعودية  فــي  المســجلة  النســب 

واإلمــارات العربيــة المتحــدة )46.4%(. وفــي مايــو 2014، ســترتقي 

قطــر واالمــارات العربيــة المتحــدة إلــى مســتوى »ســوق ناشــئة« فــي 

.»MSCI« تصنيــف مورغــان ســتانلي كابيتــال انترناشــيونال

العقارات 
شــهدت ســوق العقــارات زخمــًا صاعــدًا طــوال الســنوات الثــاث المنصرمة، 

بعــد التراجعــات التــي صاحبــت األزمــة الماليــة العالميــة. وقــد تركــز معظــم 

فــي  وبخاصــة  أعــاه(،  )انظــر  الســكني  القطــاع  فــي  األســعار  تضخــم 

ــا منــه. الشــريحة العلي

المركــزي  عــن مصــرف قطــر  الصــادر  العقــارات  ويعكــس مؤشــر أســعار 

ــي  ــات وأراض وعقــارات ســكنية، والت ــات مبيعــات العقــارات مــن في بيان

توثقهــا وزارة العــدل فــي دولــة قطــر.

وقــد حقــق المؤشــر مكاســب قويــة فــي النصــف األول مــن عــام 2013، 

ثــم انخفضــت هــذه المكاســب لتعــاود انتعاشــها فــي أغســطس وســبتمبر 

14.2(. كمــا اســتعادت العقــارات التجاريــة حيويتهــا بعــد تراجــع  )الشــكل 

نســب العقــارات الشــاغرة  إلــى 10% فــي المنطقــة الدبلوماســية التــي 

تشــهد إقبــااًل كبيــرًا، ممــا يعكــس  ارتفاعــا صافيــا فــي إشــغال المكاتــب 

الفاخــرة، والــذي ازداد 2.5 أمثــال مــا كان عليــه متوســط الســنوات الخمــس 

الســابقة، وذلــك  فــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2013.

الشكل 14.2 اتجاهات أسعار العقارات في دولة قطر
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الشكل 16.2 االحتياطي النقدي لمصرف قطر المركزي 
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المصدر: النشرة اإلحصائية ربع السنوية لمصرف قطر المركزي، سبتمبر 2013.

وعلــى جانــب األصــول فــي ميزانيــة المصــارف الموحــدة، جــاء فــي 

مقابــل النمــو النقــدي القــوي زيــادة فــي صافــي األصــول المحليــة 

 .2013 حتــى ســبتمبر  االثنــي عشــر  األشــهر  فــي  بنســبة 14.4% 

وارتفــع إقــراض المصــارف بقرابــة %12.7 إلــى 460.5 مليــار ريــال 

قطــري تقريبــًا )الشــكل 17.2(، حيــث ســاهمت الزيــادة فــي قــروض 

المســتهلكين بالجــزء األكبــر مــن هــذا النمــو. وســاعد انخفــاض معــدالت 

الفائــدة علــى بطاقــات االئتمــان، التــي انخفضــت بمقــدار 3 نقــاط 

مئويــة فــي األشــهر االثنــي عشــر  حتــى ســبتمبر 2013، فــي تحفيــز 

المســتهلكين. قــروض 

إن معظــم مراكــز التســوق بالتجزئــة الرئيســية مشــغولة بالكامــل، ومعــدالت 

االيجــارات كانــت مســتقرة عــام 2013.  وبمــا ان أعــدادًا كبيــرة مــن مراكــز 

التســوق بالتجزئــة ال تــزال قيــد البنــاء، فأنــه مــن المتوقــع أن يــزداد عرضهــا 

فــي المســتقبل القريــب، ممــا يكبــح مــن جمــاح االيجــارات.

العرض النقدي واإلقراض ومعدالت الفائدة
ازداد العــرض النقــدي  بمفهومــه الواســع )M2( فــي االقتصــاد )انظــر 

مســرد المصطلحــات فــي الملحــق لإلطــاع علــى كافــة التعاريــف( 

بمعــدل %20.4 خــال األشــهر االثنــي عشــر حتــى ســبتمبر 2013، 

)إن   )15.2 )الشــكل  كاملــًة   2012 نمــو ســنة  عــن  بانخفــاض بســيط 

ــة  ــر علــى صحــة المقارن ــة أشــهر ينبغــي أال يؤث تداخــل الســنتين بثاث

ــة  ــي تقــاس فــي نهاي ــد العــرض النقــدي الت ــات رصي فــي ســياق بيان

الفتــرة( . وفــي الوقــت الــذي حققــت فيــه جميــع مكونــات المعــروض 

النقــدي نمــوًا، ســاهم نمــو الودائــع تحــت الطلــب  بشــكل رئيســي  

فــي نمــو العــرَض النقــدي بمفهومــه الضيــق )M1( بمعــدل  22.5% 

ــن نمــوًا اقــل  ــام 2012. لك ــر مــن ضعــف نمــوه فــي ع ــًا، أي أكث تقريب

فــي الودائــع بالعمــات األجنبيــة  عــام 2012 خفــف مــن نمــو »أشــباه 

النقــود« )الودائــع ألجــل زائــد الودائــع بالعمــات األجنبيــة(.

الشكل 15.2 المساهمة في نمو العرض النقدي )نقاط مئوية(
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المصدر: النشرة اإلحصائية ربع السنوية لمصرف قطر المركزي، سبتمبر 2013.

و يعكــس تباطــؤ نمــو الودائــع بالعمــات األجنبيــة فــي القطــاع المصرفــي 

تغيــرات فــي ودائــع القطــاع العــام بالعمــات األجنبيــة التــي تهيمــن علــى 

هــذا المكــون مــن العــرض النقــدي والتــي ربمــا تأثــر نموهــا بتضــاؤل نمــو 

إيــرادات النفــط والغــاز، وكذلــك بوجــود قاعــدة ودائــع ضخمة في األســاس.  

وتوفــر ودائــع القطــاع العــام بالعمــات األجنبيــة مصــدرًا مفيــدًا لتمويــل 

تعامــات المصــارف الداخليــة والخارجيــة، وربمــا يشــير تباطــؤ نموهــا إلــى 

احتمــال حــدوث إعــادة توزيــع لمحفظــة أصــول القطــاع العــام بيــن األصــول 

المحليــة والخارجيــة، وتوظيــف أكبــر للودائــع فــي الخــارج.

كبيــر   حــد  إلــى  الضيــق  بمعنــاه  النقــدي  العــرض  نمــو  جــاء  قــد  و 

مدفوعــا باالرتفــاع القــوي فــي ودائــع القطــاع الخــاص تحــت الطلــب، 

ــع القطــاع العــام تحــت الطلــب  قــد ازدادت  علــى الرغــم مــن أن ودائ

أيضــًا. وربمــا يعكــس ارتفــاع ودائــع القطــاع العــام تحــت الطلــب إيــداع 

إيــرادات إصــدار الســندات الحكوميــة فــي القطــاع المصرفــي. كمــا 

أن تمويــل الودائــع ربمــا أتــى ايضــا مــن تحويــل جــزء مــن إيــرادات 

إلــى  أدى  الــذي  األمــر  القطــري،  الريــال  إلــى  الهيدروكربــون  إنتــاج 

زيــادة احتياطيــات المصــرف المركــزي مــن النقــد األجنبــي، وصافــي 

.)16.2 األصــول األجنبيــة )الشــكل 
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الشكل 17.2 قروض المصارف حسب فئة المقترض 
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المصدر: النشرة اإلحصائية ربع السنوية لمصرف قطر المركزي، سبتمبر 2013.
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المصدر: النشرة اإلحصائية ربع السنوية لمصرف قطر المركزي، سبتمبر 2013.

نمــوًا قويــًا، وذلــك  الخاصــة  الشــركات  إلــى  القــروض  كمــا حققــت 

ــز مــن حاجــة الشــركات المتعاقــدة إلــى الرأســمال العامــل  ــًا بتحفي جزئي

للمشــاركة فــي مشــاريع االســتثمار العامــة الكبــرى. إال أن القــروض 

القــروض  مــن  األكبــر  المكــون  بقيــت  العقــاري  للقطــاع  المقدمــة 

.)18.2 إلــى شــركات  القطــاع الخــاص )الشــكل  المقدمــة 

الحكومــة  علــى  المصرفــي  للقطــاع  المســتحقة  الديــون  وتنحصــر 

)باســتثناء المؤسســات المملوكــة و المرتبطــة بالحكومــة والهيئــات 

شــبه الحكوميــة( إلــى حــد كبيــر فــي شــراء تلــك المصــارف للســندات 

ســوق  تطويــر  لدعــم  الســندات  هــذه  الحكومــة  وتصــدر  الحكوميــة. 

وبالقيــم  تمويلهــا.  احتياجــات   لتلبيــة  منــه  أكثــر  المحليــة  الســندات 

ــون  ــون علــى الحكومــة )مجمــوع الدي ــة، انخفــض صافــي الدي الصافي

ناقــص الودائــع( خــال األشــهر االثنــي عشــر حتــى ســبتمبر 2013،  

النظــام  فــي  للحكومــة  ضخمــة  ودائــع  وجــود  يعكــس  الــذي  االمــر 

المصرفــي، بمــا فــي ذلــك حصيلــة إصــدار الســندات الحكوميــة.

الحسابات المالية
اإليرادات الحكومية

توقعــت موازنــة الســنة الماليــة 2014/2013 التــي تبــدأ مــن 

فــي  معتدلــة  زيــادة   ،2014 مــارس   31 إلــى   2013 أبريــل   1

اإليــرادات قدرهــا 5.7% عــن موازنــة الســنة الســابقة. وفــي 

هــذا االطــار، تتوقــع الموازنــة أن ترتفــع ايــرادات النفــط والغــاز 

ــدات االســتثمار بمعــدل 9.4%، وأن ترتفــع  بمعــدل 2%، وعائ

اإليــرادات االخــرى بمعــدل %7.9.

التــي جنتهــا الحكومــة خــال النصــف  وقــد بلغــت اإليــرادات 

األول مــن الســنة الماليــة 2014/2013 )أبريل-ســبتمبر( %54 

مــن الرقــم المســتهدف فــي الموازنــة اإلجماليــة )118.5 مليــار 

ــة 90% مــن الرقــم المســتهدف بالنســبة  ــال قطــري(، وقراب ري

إليــرادات النفــط والغــاز )الشــكل 19.2(. ويرجــع هــذا المعــدل 

المرتفــع إلــى االفتــراض المتحفــظ لســعر النفــط المســتخدم 

ــر مــن ســعر الســوق. ــى بكثي ــذي كان أدن ــة وال ــداد الموازن إلع

ووصلــت اإليــرادات األخــرى إلــى 36.7 مليــار ريــال قطــري )%31 

ــرادات مــن  ــك اإلي ــه(. ويتأتــى معظــم تل ــة العــام كل مــن موازن

وبمســاهمة   ،)%85-80( الشــركات  دخــل  ضريبــة  حســابات 

أصغــر بكثيــر مــن الرســوم الجمركيــة والرســوم مــن المرافــق 

العامــة. و تأتــي هــذه األرقــام للنصــف األول فــي اطــار االتجــاه 

ــة دخــل الشــركات. ــة مــن ضريب ــرادات المتأتي الصاعــد لإلي

ويبيــن نمــط تحصيــل إيــرادات النصــف األول مــن هــذا العــام 

واتجاهاته في الســنوات الســابقة )الشــكل 20.2( أن اإليرادات 

المتحققــة عنــد نهايــة الســنة الماليــة ســتكون أعلــى بكثيــر مــن 

المتوقــع فــي الموازنــة.

الشكل 19.2 اإليرادات المالية الفعلية والمتوقعة في 
الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2013 )مليار ريال قطري(
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الفعلي، النصف األول،
السنة المالية 2013/2014

غيرها

الدخل
االستثماري

النفط والغاز

الموازنة في السنة المالية
2013/2014

ــة 2014/2013  ــات الســنة المالي ــى 30 مــارس. بيان ــل وحت ــة مــن 1 أبري ــدأ الســنة المالي ماحظــة: تب
ــرة مــن 1 أبريــل حتــى 30 ســبتمبر. ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية
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الشكل 20.2 الفرق بين اإليرادات الفعلية والمتوقعة في 
الموازنة للسنوات المالية 2009/2008 – 2013/2012
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الفرق في بنود أخرى

مجموع المتوقع في الموازنة 

المجموع الفعلي

ــة 2014/2013  ــات الســنة المالي ــى 30 مــارس. بيان ــل وحت ــة مــن 1 أبري ــدأ الســنة المالي ماحظــة: تب
ــرة مــن 1 أبريــل حتــى 30 ســبتمبر. ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية

الشكل 22.2 اإلنفاق المالي الفعلي في السنة المالية 
2013/2012 والسنة المالية 2014/2013 )مليار ريال قطري(
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االستثماري

الفعلي، النصف األول 13/14 الفعلي، النصف الثاني 12/13 الفعلي، النصف األول 12/13

ماحظــة: تبــدأ الســنة الماليــة مــن 1 أبريــل وحتــى 30 مــارس. بيانــات الســنة الماليــة 2014/2013 
ــى 30 ســبتمبر. ــل حت ــرة مــن 1 أبري ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية

الشكل 23.2 إنفاق الموازنة الفعلي للسنتين الماليتين 
2013/2012 و2014/2013 )% من اإلجمالي(
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النصف الثاني
2012/13

النصف األول
2013/14

ــة 2014/2013  ــات الســنة المالي ــى 30 مــارس. بيان ــل وحت ــة مــن 1 أبري ــدأ الســنة المالي ماحظــة: تب
ــل حتــى 30 ديســمبر. ــرة مــن 1 أبري ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية

الشكل 21.2 اإلنفاق الفعلي والمتوقع في الموازنة، 
السنة المالية 2014/2013 )مليار ريال قطري(
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المالية 2013/2014

المجموع

الفعلي، النصف األول،
السنة المالية 2013/2014

الجاري

االستثماري

ــة 2014/2013  ــات الســنة المالي ــى 30 مــارس. بيان ــل وحت ــة مــن 1 أبري ــدأ الســنة المالي ماحظــة: تب
ــرة مــن 1 أبريــل حتــى 30 ســبتمبر. ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية

اإلنفاق الحكومي
خططــت موازنــة الســنة الماليــة 2014/2013 لزيــادة اإلنفــاق العــام بنســبة 

17.9% عــن موازنــة الســنة الســابقة لهــا، بحيــث يزيــد اإلنفــاق الجــاري بمعــدل 

16.5% عــن الســنة الســابقة، واإلنفــاق االســتثماري بمعــدل %20.

وفــي ســبتمبر 2013 )منتصــف الســنة الماليــة 2014/2013( بلــغ اإلنفــاق 

الحكومــي 44% )93.2 مليــار ريــال قطــري( مــن المبلــغ اإلجمالــي لإلنفــاق فــي 

موازنــة العــام كامــًا )الشــكل 21.2(. وفــي الوقــت الــذي كان فيــه اإلنفــاق 

الجــاري أعلــى بصــورة ملحوظــة مــن الرقــم المعلــن فــي ســبتمبر 2012 عــن 

النصــف األول مــن الســنة الماليــة 2013/2012 )الشــكل 22.2(، بواقــع %54 

مــن موازنــة العــام كامــًا، فــإن اإلنفــاق االســتثماري لــم يتجــاوز %26.5. 

ــى %21.3  ــة إل وانخفــض اإلنفــاق االســتثماري فــي النصــف األول مــن هــذه الســنة المالي

مــن مجمــل اإلنفــاق الحكومــي، وهــو أقــل مــن النســبة المتحققــة فــي نصفــي الســنة الماليــة 

الماضيــة والبالغــة 25% تقريًبــا )الشــكل 23.2(. وعلــى الرغــم مــن أن النصــف الثانــي مــن 

الشكل 24.2 الفروق بين اإلنفاق الحكومي الفعلي والمخطط، 
السنوات المالية من 2009/2008 حتى 2013/2012
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مجموع الفعلي الفرق في الموازنة الجارية

مجموع المتوقع في الموازنة الفرق في موازنة التنمية

ــة 2014/2013  ــات الســنة المالي ــى 30 مــارس. بيان ــل وحت ــة مــن 1 أبري ــدأ الســنة المالي ماحظــة: تب
ــرة مــن 1 أبريــل حتــى 30 ســبتمبر. ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية

الســنة الماليــة قــد يشــهد ارتفاعـًـا ملحوظــا فــي اإلنفــاق االســتثماري، فــإن النفقــات لمجمــل 

العــام  قــد قلــت ايضــا عــن المبلــغ المخطــط فــي موازنــة العاميــن الماضييــن )الشــكل 24.2(.
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وفــي المجمــل، مــن المتوقــع أن يتجــاوز اإلنفــاق الحكومــي الفعلــي 

قيمــًة مــا هــو مخطــط فــي موازنــة الســنة الماليــة 2014/2013، وذلــك 

فــي ضــوء حصيلــة اإلنفــاق فــي النصــف األول مــن هــذه الســنة 

الماليــة، والســلوك العــام الــذي يتجــه بموجبــه اإلنفــاق الجــاري إلــى 

ــة. االرتفــاع عــادة فــي النصــف الثانــي مــن الســنة المالي

وتواصــل وزارة الماليــة تحديثهــا المــدروس إلدارة الموازنــة والديــن 

تقضــي  توجيهــات  الــوزارة  أصــدرت   ،2013 أكتوبــر  ففــي  العــام. 

بضــرورة قيــام الشــركات الحكوميــة والمرتبطــة بالحكومــة بالحصــول 

علــى إذن مــن الــوزارة إلصــدار ســندات ديــن جديــدة. وفــي نوفمبــر 

اطــار  نحــو  االنتقــال  عزمهــا  عــن  الــوزارة  عبــرت  نفســه،  العــام  مــن 

متوســط األجــل للتخطيــط إليراداتهــا ونفقاتهــا. وبالتماشــي مــع هــذه 

التعليمــات، طلــب »تعميــم الموازنــة« للســنة الماليــة 2015/2014 من 

الــوزارات والهيئــات تقديــم تقديــرات تأشــيرية للموازنــة تغطــي الفتــرة 

حتــى الســنة الماليــة 2017/2016 وتبــادل معلومــات األداء عــن تنفيــذ 

برامجهــا )اإلطــار 1.2(.

اإلطار 1.2  تحديث إدارة الموازنة والدين العام 

كفــاءة  لتعزيــز  ضــرورة  العامــة  للماليــة  الســليمة  اإلدارة  تعتبــر 

يجــري  الســبب،  ولهــذا  العــام.  القطــاع  فــي  الخدمــات  تقديــم 

الموازنــة. متابعــة  و  إعــداد  طــرق  تحديــث 

تقديــرات  إعــداد  المطلــوب  مــن  أصبــح  المثــال،  ســبيل  علــى 

ــم  ــاث ســنوات. كمــا يت ــة 2015/2014 لث ــة للســنة المالي الموازن

المدعومــة  الوظائــف  لتســجيل  الموازنــة  نظــام تصنيــف  تغييــر 

افضــل  نظــام  بنــاء  اآلن  ويجــري  الدقــة.  مــن  بمزيــد  باإلنفــاق 

الحكوميــة. الماليــة  واإلدارة  الماليــة  للمعلومــات 

يســتغرق أثــر هــذه التدابيــر الراميــة إلــى إصــاح الماليــة العامــة 

والموازنــة وقًتــا حتــى يصبــح ملموًســا، ألنهــا تحــوالت مؤسســية 

معقــدة. وتبيــن األدلــة مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــدي الدولــي أن هــذه التحــوالت ال 

تحــدث بمجــرد »جــرة قلــم«.

المرجــوة،  بالفوائــد  البــاد  ستشــعر  الوقــت  مــرور  مــع  ولكــن 

كتحقيــق تناغــم أفضــل بيــن احتياجــات واولويــات التنميــة الوطنيــة 

كفــاءة و فعاليــة  أكثــر  القطاعيــة وأولوياتهــا، وتوزيــع  والتنميــة 

لمــوارد الماليــة العامــة، وتحســين الكفــاءة واألداء فــي تقديــم 

الخدمــات فــي ســائر أجهــزة الحكومــة، وتعزيــز مرونــة االقتصــاد 

الكلــي، واســتمرار تعزيــز التصنيــف االئتمانــي، وحفــظ المــوارد 

لألجيــال المقبلــة.

المصدر: وزارة المالية، استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، 2016-2011.

الميزان المالي والدين العام
يتوقــع تحقيــق فائــض فــي الموازنــة العامــة قــدره 7.5 مليــار ريــال 

قطــري فــي الســنة الماليــة 2014/2013، وهــو أدنــى بكثيــر مــن 

ريــال  مليــار   77.2 بلغــت  التــي  الماضيــة  الماليــة  الســنة  حصيلــة 

المتوقــع  النمــو  الــذي يعكــس مزيــج مــن ضعــف  قطــري، األمــر 

ــرة  المخططــة فــي اإلنفــاق  ــادة الكبي ــرادات )5.7%( والزي فــي اإلي

)17.9%(. وحيــث انــه مــن المتوقــع ان تختلــف  األرقــام الفعليــة عــن 

األرقــام المتوقعــة، و مــا دام إنفــاق الشــركات و بعــض الهيئــات 

العامــة  بالموازنــة  مــدرج  غيــر  بالحكومــة  والمرتبطــة  الحكوميــة 

للحكومــة المركزيــة، فــإن الميــزان المالــي العــام ال يقــدم بالضــرورة 

مؤشــًرا جيــًدا علــى التحفيــز المالــي الفعلــي مــن جانــب القطــاع 

العــام للطلــب اإلجمالــي.

ويظهــر الربعــان األول والثانــي مــن الســنة الماليــة 2014/2013 

ــا قــدره 25.2 مليــار ريــال قطــري )الشــكل 25.2(، وفًقــا  فائًضــا مالًي

للبيانــات األوليــة المأخــوذة مــن وزارة الماليــة، وهــذه التقديــرات 

أدنــى مــن المعلــن عنهــا فــي ســبتمبر 2012 للنصــف األول مــن 

الســنة الماليــة 2013/2012، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى ان اإليــرادات 

المعلــن عنهــا ســلفا فــي ســبتمبر كانــت اقــل ) عائــد االســتثمار 

المحــول مــن شــركة قطــر للبتــرول إلــى الحكومــة(. وتســتند هــذه 

التقديــرات إلــى المحاســبة علــى أســاس نقــدي والتــي تعبــر عــن 

لحظــة تحقــق اإلنفــاق وتلقــي اإليــرادات بصــورة فعليــة، وليــس 

)قاعــدة  اإليــرادات  اســتحقاق  أو  المــوارد  تخصيــص  لحظــة  عــن 

تجــدر  و  الملحــق(.  فــي  المصطلحــات  ســرد  انظــر  االســتحقاق، 

االشــارة الــى انــه ال يوجــد حتــي االن تقييــم للمركــز المالــي للحكومة 

علــى أســاس االســتحقاق.

الشكل 25.2 الميزان المالي الفعلي في النصف األول 
من السنة المالية 2013/2012 والنصف األول من السنة 

المالية 2014/2013 )مليار ريال قطري(
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النصف األول

2013/14
النصف األول

ــة 2014/2013  ــات الســنة المالي ــى 30 مــارس. بيان ــل وحت ــة مــن 1 أبري ــدأ الســنة المالي ماحظــة: تب
ــرة مــن 1 أبريــل حتــى 30 ســبتمبر. ــة، وتغطــي الفت أولي

المصدر: وزارة المالية



اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2013 - 2014   حتديث

26

االطار 2.2 الميزان المالي غير الهيدروكربوني 

يعــرف الميــزان غيــر الهيدروكربونــي بأنــه الميــزان المالــي الــذي ال يضــم 

الدخــل الناتــج مباشــرة عــن النفــط والغــاز. ويتكــون هــذا الدخــل بصــورة 

أساســية مــن العوائــد الناتجــة عــن اإلنتــاج الهيدروكربونــي وضريبــة 

الدخــل علــى اإلنتــاج الهيدروكربونــي )الــذي يتــم الحصــول عليــه مـــتأخرا 

وغالًبــا مــا يســجل محاســبًيا فــي الســنة الماليــة التاليــة(. هــذا ويحســب 

كعائــد ضمــن  والغــاز  النفــط  عــن نشــاطات  الناجــم  االســتثمار  دخــل 

ــر الهيدروكربونــي. ــي غي ــزان المال حســابات قطــر للمي

ولمــا كان دخــل القطــاع الهيدروكربونــي سيســتنفذ فــي النهايــة، فإنــه 

لــن يســتطيع تمويــل الفجــوة بيــن اإلنفــاق والدخــل الناتــج عــن القطــاع 

لكــن  شــمولي(.  )بمقيــاس  نهايــة  ال  مــا  إلــى  الهيدروكربونــي  غيــر 

ــذي يحــدث بســبب  ــر الهيدروكربونــي ال ــزان غي العجــز المالــي فــي المي

أساًســا(  والتعليــم  )الصحــة  البشــري  الرأســمال  فــي  االســتثمارات 

ويزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة فــي المســتقبل مــن خــال توفيــر 

البنيــة التحتيــة واألصــول الرأســمالية ال يتطلــب إجــراء »تصحيــح« فــي 

ــة  ــدة المــدى الرامي ــر البعي ــك فــإن التدابي ــب. ومــع ذل المســتقبل القري

لتلبيــة التزامــات اإلنفــاق مــن الدخــل الناتــج عــن القطــاع خــارج النفــط 

والغــاز ينبغــي أن تكــون جــزًءا مــن اســتراتيجية ماليــة تتطلــع قدمــا. وقــد 

عبــرت دولــة قطــر، واضعــًة هــذه الغايــة نصــب العيــن، عــن عزمهــا تلبيــة 

ــي  ــارج القطــاع الهيدروكربون ــة العامــة مــن مصــادر خ احتياجــات الموازن

ــدًءا مــن عــام 2020. ب

تتوقــع الموازنــة عجــزًا فــي الميــزان غيــر الهيدروكربونــي )اإلطــار 2.2( 

قــدره 85 مليــار ريــال قطــري )مقابــل عجــز قــدره 98.2 مليــار ريــال قطــري 

فــي الســنة الماليــة 2013/2012(. ويســتند هــذا التقديــر إلــى تعريــف 

واســع لحصيلــة االيــرادات غيــر الهيدروكربونيــة باعتبــار أنهــا تضــم الدخل 

االســتثماري الناتــج عــن مشــاريع النفــط والغــاز. 

بلــغ   ،2014/2013 الماليــة  الســنة  مــن  األول  النصــف  وبخصــوص 

ــال قطــري. و يشــير العجــز فــي  ــار ري ــزان 57 ملي العجــز فــي هــذا المي

ــر الهيدروكربونــي إلــى أن اإلنفــاق الحكومــي مــن المرجــح  ــزان غي المي

أن يزيــد مــن الطلــب اإلجمالــي فــي االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز. 

ومــن الصعــب تحديــد أثــر العجــز فــي الميــزان غيــر الهيدروكربونــي علــى 

ــد . ــة فــي المــدى البعي االســتدامة المالي

ولــم تتوفــر بعــد بيانــات عــن الديــن الحكومــي للســنة الماليــة الحاليــة. 

لكنــه بلــغ فــي نهايــة الســنة المالية 2013/2012 نحــو 215.9 مليار ريال 

قطــري، أي مايعــادل 30.4% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي، 

وبزيــادة قدرهــا 69.2 مليــار ريــال قطــري خــال الســنة الماليــة.

الموازنة العامة )% من الناتج المحلي اإلجمالي(
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اإلنفاق الجاري إيرادات أخرى

ميزان غير الهيدروكربوني

اإلنفاق التنموي اإليرادات االستثمارية

ماحظة: تبدأ السنة المالية من 1 أبريل وحتى 30 مارس.
المصدر: وزارة المالية.

التجارة وميزان المدفوعات
حققــت دولــة قطــر  فائضــًا تجاريــًا قــدره 200.3 مليــار ريــال قطــري فــي 

النصــف األول مــن عــام 2013، و الــذي يعــادل 54.7% مــن الناتــج 

ــرة نفســها )الشــكل 26.2(. المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي الفت
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معــدالت التبــادل التجــاري وســعر الصــرف 
الحقيقــي الفعــال

يعتبــر ســعر الصــرف الحقيقــي الفعال مقياســًا تقليديًا لتنافســية إنتاج 

بلــد مــا فــي األســواق العالميــة. وفــي دولــة قطــر حيــث الصــادرات 

خــارج النفــط والغــاز مــا زالــت ضئيلــة جــدًا، يعبــر هــذا المقيــاس عــن 

ظــروف التكلفــة التــي يواجههــا المصــدرون المحتملــون خــارج النفــط 

ــًة بالظــروف التــي يواجهونهــا فــي دول أخــرى. والغــاز مقارن

وقــد انخفضــت قيمــة ســعر الصــرف الحقيقــي الفعــال لدولــة قطــر 

فــي يونيــو 2013 بنســبة 3.1% مقارنــة بمــا كانــت عليه قبل 12 شــهرًا 

)الشــكل  28.2(، وفقــًا لتقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء. 

ــذي  ــدوالر األمريكــي )ال ــى خســارة ال ــك بصــورة أساســية إل ويرجــع ذل

يرتبــط بــه ســعر الريــال القطــري( لجــزء مــن قيمتــه أمــام عمــات شــركاء 

قطــر التجارييــن الرئيســيين.

وخافــًا لارتفــاع الحــاد فــي الــواردات  فــي عــام 2011 والنصــف األول 

مــن عــام 2012، فقــد هبطــت الــواردات - وفقــًا لتقديــرات مصــرف 

عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي   - فــوب(  )بمقيــاس  المركــزي  قطــر 

2012 وواصلــت هبوطهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2013 بنســبة 

9.4% )بالمقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام الســابق(. وقــد يعكــس هــذا 

االنخفــاض ارتفــاع الــواردات بشــكل كبيــر فــي فتــرة المقارنــة نتيجــة 

الحجــم الهائــل للمســتوردات مــن اآلالت والمــواد األوليــة فــي عامــي 

2011 و2012، وربمــا ســببه مــن جهــة أخــرى تأثيــرات قصيــرة المــدى أو 

موســمية لــن تلبــث أن تتاشــى.

الشكل 26.2 عناصر الحساب الجاري )% من الناتج 
المحلي اإلجمالي االسمي(
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الخدمات

مــن  المتوفــرة  البيانــات  إلــى  اســتنادًا  واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  تقديــرات  المصــدر: 
http://www.qcb.gov.qa/English/Publication/Statistics/( الرابــط  علــى  المركــزي  قطــر  مصــرف 

.2013 أكتوبــر   1 التصفــح  تاريــخ   ،)/BalanceofPayments/pages/default.aspx

الشكل 27.2 االحتياطي األجنبي )مليار ريال قطري(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة فــي قاعــدة 
بيانــات CEIC، تاريــخ التصفــح 27 نوفمبــر 2013.
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتنادًا إلــى البيانــات المتوفــرة مــن قاعــدة 
ــر 2013. بيانــات CEIC، تاريــخ التصفــح 1 أكتوب

ــر مــن 12.2% مــن مجمــل الصــادرات. أكث

لقــد شــكل الفائــض التجــاري الكبيــر عامــًا داعمــًا لتحقيــق فائــض كبيــر 

فــي الحســاب الجــاري فــي النصــف األول مــن عــام 2013. و بالرغــم 

مــن ان قيمــة العجــز فــي حســابي الدخــل والخدمــات باإلضافــة الــى 

تحويــات العامليــن الضخمــة للخــارج  قــد بلغــت 19.3% مــن الناتــج 

المحلــي االســمي ، اال ان  الحســاب الجــاري قــد ســجل فائضــا بلــغ 

35% مــن الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي.

وبلغــت احتياطــات مصــرف قطــر المركــزي مــن العمــات األجنبيــة 143 

مليــار ريــال قطــري فــي نهايــة ســبتمبر 2013، أي بزيــادة قدرهــا  7 

مليــار ريــال عــن الســنة الســابقة )الشــكل 27.2(.  و توفــر االحتياطــات 

األجنبيــة لدولــة قطــر غطــاء قويــا الحتياجــات الدولــة مــن الــواردات. 

وتعبــر هــذه الزيــادة فــي االحتياطيــات جزئيــًا عــن اســتخدام عائــدات 

قطــاع الهيدروكربــون فــي تمويــل مشــاريع االســتثمار داخليــًا.

وارتفعــت إيــرادات الصــادرات بمقــدار 4.4% فــي النصــف األول مــن 

عــام 2013، و معظمهــا فــي صــادرات النفــط والغــاز،  نظــرا لكــون  

الصــادرات خــارج قطــاع النفــط والغــاز ال تــزال ضئيلــة جــدًا، وال تشــكل 
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المصطلحات: المفاهيم االقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي اإلجمالي
ــج المحلــي اإلجمالــي هــو أحــد مؤشــرات االقتصــاد الكلــي األساســية  النات

التــي تلعــب دورًا محوريــًا فــي التحليــل االقتصــادي الكلــي علــى الرغــم مــن 

الحــدود الموضوعــة لــه بالتعريــف )انظــر أدنــاه(.

تعريف الناتج المحلي اإلجمالي
يســتخدم هــذا المؤشــر علــى نطــاق واســع كمقيــاس للناتــج االقتصــادي ألنــه 

ــة،  ــة معين ــرة زمني ــة المنتجــة فــي فت يمثــل قيمــة الســلع والخدمــات النهائي

وهــي عــادة ســنة واحــدة. وهنالــك طريقــة أخــرى تعرفــه باعتبــاره مجمــوع 

القيــم المضافــة فــي قطاعــات االقتصــاد كافــًة فــي فتــرة زمنيــة معينــة.

حساب الناتج المحلي اإلجمالي 
ثمــة ثــاث طــرق أساســية لحســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــي تعطــي 

النتائــج ذاتهــا.

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

الســلع  مــن  الوســيط  االســتهاك  قيمــة  ناقــص  اإلجمالــي  الناتــج  أي 

والخدمــات فــي جميــع القطاعــات.

•  طريقــة اإلنفــاق: الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي مجمــوع مــا تســتهلكه 

زائــًدا  نهائيــًا،  اســتهاكًا  وخدمــات  ســلع  مــن  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة 

االســتثمار الكلــي )إضافــة إلــى القيمــة الماديــة للرأســمال فــي االقتصــاد، 

بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي  المخــزون ( زائــًدا صافــي قيمــة الصــادرات مــن 

الســلع والخدمــات مــن غيــر عوامــل اإلنتــاج )الصــادرات ناقًصــا الــواردات(.

•  طريقــة الدخــل: الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي كامــل الدخــل المتولــد 

مــن عمليــة اإلنتــاج، ويشــمل أجــور وتعويضــات العامليــن، وفائض التشــغيل 

الكلــي للشــركات كاألربــاح واإليجــارات والفوائــد.

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

ــع  ــاج هــو مجمــوع دخــل جمي ــي بتكلفــة عوامــل اإلنت ــي اإلجمال ــج المحل النات

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

والفوائــد(، بينمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي المحســوب بأســعار الســوق هــو 

ــر  ــاج غي ــب اإلنت ــد ضرائ ــاج زائ ــي بتكلفــة عوامــل اإلنت ــج المحلــي اإلجمال النات

ــن  ــًا بي ــق فارق ــذي يخل المباشــرة، ناقــص الدعــم المقــدم لألعمــال، األمــر ال

الدخــل الــذي تحققــه عوامــل اإلنتــاج والســعر المدفــوع للناتــج فــي الســوق.

ــج المحلــي  ــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والنات الفــرق بيــن النات
ــي الحقيقــي اإلجمال

االقتصــادي  الناتــج  قيمــة  االســمي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يقــدر 

باســتخدام األســعار الجاريــة: أي األســعار الســائدة خــال الفتــرة التــي يحســب 

ــج المحلــي  ــرات فــي النات ــك فــإن التغي ــج المحلــي اإلجمالــي. لذل فيهــا النات

االســمي تعبــر عــن التغيــرات فــي األســعار إضافــة إلــى التغيــرات فــي حجــم 

الناتــج. أمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فيقــدر الناتــج بأســعار ثابتــة 

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

ــر علــى نمــو الناتــج المحلــي  ــار ســنة األســاس أن يؤث النســبية، يمكــن الختي

اإلجمالــي الحقيقــي المحســوب.

معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي
ــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والحقيقــي، ويمكــن  ــن النات هــو النســبة بي

الســلع  لجميــع  اإلجماليــة  األســعار  لمســتوى  مقياســًا  بالتالــي  اعتبــاره 

االقتصــاد. فــي  محليــًا  المنَتجــة  والخدمــات 

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
هــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الكلي مقســومًا على عدد الســكان المقيمين 

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

تســتخدم علــى نحــو شــائع باعتبارهــا مؤشــرًا علــى مســتوى المعيشــة إال 

أنهــا ليســت مقياســًا للدخــل الفــردي وال تمثــل بالضــرورة رفاهيــة الســكان.

للناتــج  كمقيــاس  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  قيــود  هــي  مــا 
والدخــل؟ االقتصــادي 

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

والخيريــة والســلع والخدمــات المنتجــة بغــرض االســتخدام الشــخصي. 

كما أن وجود شــريحة واســعة من االقتصاد المخفي أو أنشــطة الســوق 

ــج  ــة فــي قطــر( ســيجعل مــن النات ــذات أهمي الســوداء )وهــي ليســت ب

المحلــي اإلجمالــي مقياســًا يقلــل مــن الحجــم الحقيقــي لاقتصــاد.

مفاهيم المالية العامة
الميزان المالي العام

هــو الفــرق بيــن مجمــوع اإليــرادات الحكوميــة )بمــا فيهــا المنــح( ومجمــوع 

النفقــات الحكوميــة )الجاريــة واالســتثمارية( زائــد صافــي قيمــة االقــراض 

فــي فتــرة زمنيــة معينــة.

الميزان األولي
هــو قيمــة الميــزان المالــي العــام للحكومــة بعــد اســتبعاد مدفوعــات الفوائــد 

التــي تقبضهــا الحكومــة وتدفعهــا. ويشــكل هــذا المقيــاس مؤشــرًا للدعــم 

المالــي الجــاري للطلــب اإلجمالــي ألن مدفوعــات الفائــدة ترتبــط بأرصــدة 

ــرة ســابقة. ــدة لفت األصــول والخصــوم )االلتزامــات( العائ

الميزان المالي غير الهيدروكربوني
هــو الميــزان المالــي العــام ناقــص إيــرادات النفــط والغــاز، والتــي تعــرف 

فــي َقَطــر بأنهــا اإليــرادات المباشــرة )اإلتــاوات والضرائــب( المتولــدة عــن 

اإلنتــاج الهيدروكربونــي. لكــن الدخــل االســتثماري المتأتــي مــن الشــركات 

األنشــطة  عــن  ينتــج  والــذي  بالحكومــة،  المرتبطــة  والشــركات  الحكوميــة 

المرتبطــة بالهيدروكربــون، غيــر مشــمول بتعريــف إيــرادات النفــط والغــاز. 

ويؤمــن الميــزان المالــي للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي مؤشــرًا علــى التحفيــز 

المالــي لاقتصــاد المحلــي الممــول مــن إيــرادات النفــط والغــاز.

السنة المالية
الســنة الماليــة هــي الفتــرة التــي يتــم إعــداد الموازنــة الســنوية والحســابات 

الختاميــة عنهــا، والتــي ُتحســب بنــود اإليــرادات والنفقــات خالهــا، وتعــرض 

الحســابات علــى أساســها. تبــدأ الســنة الماليــة لدولــة َقَطــر فــي 1 أبريــل 

وتنتهــي فــي 31 مــارس.

تعريف المحاسبة على أساس نقدي
تقــوم الحســابات النقديــة بتســجيل اإليــرادات عنــد قبــض النقــود والنفقــات 

عنــد دفعهــا نقــدًا، بصــرف النظــر عــن لحظــة اســتحقاق الدخــل أو االلتــزام 

بالنفقــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الحســابات النقديــة لمعرفــة مــا تســاهم 

بــه الحكومــة فــي الســيولة فــي االقتصــاد وأهميتهــا أيضــًا إلدارة الســيولة 

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

تعريف المحاسبة على أساس االستحقاق
ــزام  تســجل حســابات االســتحقاق التعامــات عندمــا يقــع الحــدث أو االلت

بــه.  المرتبــط  النقــدي  التســديد  عــن موعــد  النظــر  األساســي، بصــرف 

ــرادات عندمــا يتحقــق الدخــل، وتســجل النفقــات عندمــا  حيــث تســجل اإلي

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

يســاوي الفــرق بيــن األرصــدة المحســوبة علــى أســاس نقــدي واألرصــدة 

المحســوبة علــى أســاس االســتحقاق “التغييــرات فــي المتأخــرات غيــر 

المســددة”.

اإلنفاق “شبه المالي الحكومي”
هــو اإلنفــاق الــذي تنفــذه شــركات حكوميــة )ماليــة وغيــر ماليــة(. وهــو بطبيعتــه 

يشــبه اإلنفــاق الحكومــي عــادة، لكنــه ال ينــدرج ضمــن الموازنــة العامــة )أو 

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

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

ــة” بطبيعتهــا. مالي

مفاهيم نقدية
االحتياطي النقدي 

مجمــوع:  أنــه  أي  المركــزي،  المصــرف  التزامــات  هــو  النقــدي  االحتياطــي 

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

وألغــراض  االحتياطــي  شــروط  لتلبيــة  المركــزي  المصــرف  لــدى  المصــارف 

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

االحتياطــي  متطلبــات  تتجــاوز  والتــي  المركــزي  المصــرف  فــي  المصــارف 

 ( حيــث األصــول  مــن  النقــدي  االحتياطــي  عــن  التعبيــر  القانونــي. ويمكــن 

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

الدوليــة  االحتياطيــات  مــن  وتتكــون  الخارجيــة،  األصــول  صافــي  األولــى: 

الرســمية زائــد صافــي أيــة أصــول خارجيــة أخــرى أقــل ســيولة وبالتالــي غيــر 

مشــمولة فــي صافــي االحتياطيــات الدوليــة الرســمية. الفئــة الثانيــة: صافــي 

األصــول المحليــة، وتضــم صافــي الديــون المســتحقة للمصــرف المركــزي 

ــات األخــرى. ــى القطاع ــون عل ــع( والدي ــون ناقــص الودائ ــى الحكومــة )الدي عل

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

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

يدفــع فوائــد بمعــدالت منخفضــة نســبيًا.

“أشباه النقود” 
هــي الجــزء األقــل ســيولة مــن العــرض النقــدي وتضــم ودائــع االدخــار وكافــة 

الودائــع بالعمــات األجنبيــة.
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العرض النقدي بمعناه الواسع
هو مجموع أشباه النقود والعرض النقدي بمعناه الضيق.

االحتياطيات الخارجية الرسمية
يمكــن  والتــي  المركــزي  المصــرف  فــي  الســائلة  الخارجيــة  األصــول  هــي 

اســتخدامها لتأميــن المدفوعــات الخارجيــة للبلــد فــي أي لحظــة. وتشــمل 

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

صنــدوق النقــد الدولــي. وتعــرض هــذه االحتياطيــات عــادًة بالقيــم الصافيــة 

االحتياطيــات  مــن  الخارجيــة  المركــزي  المصــرف  التزامــات  اســتبعاد  بعــد 

الخارجيــة الرســمية الكليــة.

اإلقراض/االئتمان
المقــرض  مــن  معينــة  مــوارد  تقديــم  يقتضــي  االقتــراض  نشــوء  إن 

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

ــزاٌم بالتســديد فــي  ــًا ويترتــب علــى المقتــرض الت المقــرض بذلــك حقــًا مالي

)كالحكومــة،  ماليــة  غيــر  قطاعــات  إلــى  اإلقــراض  يســتخدم  المســتقبل. 

والشــركات الخاصــة واألســر( بصــورة أساســية لتمويــل اإلنتــاج واالســتهاك 

المــال. رأس  وتكويــن 

مفاهيم ميزان المدفوعات
الميزان التجاري

هــو الفــرق بيــن  واردات وصــادرات الدولــة مــن الســلع محســوبًا خــال فتــرة 

معينــة مــن الزمــن )ســنة مياديــة واحــدة عــادًة(. ويشــكل الميــزان التجــاري 

جــزءًا مــن ميــزان الحســاب الجــاري العــام.

ميزان الدخل والخدمات
هــو مجمــوع صافــي الدخــل الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن غيــر المواطنيــن 

وميــزان تجــارة الخدمــات محســوبًا خــال فتــرة زمنيــة محــددة. يتألــف حســاب 

الدخــل مــن التدفقــات النقديــة المأخــوذة مــن العمــال )األجــور المدفوعــة 

للعمــال غيــر المواطنيــن( ومــن صافــي الدخــل االســتثماري. ويتكــون ميــزان 

الخدمــات بصــورة أساســية مــن المدفوعــات للنقــل والســفر واالتصــاالت 

والبنــاء واإليجــارات الســكنية والخدمــات الماليــة.

ميزان الحساب الجاري
هــو مجمــوع الميــزان التجــاري وميــزان الدخــل وميــزان الخدمــات زائــد صافــي 

العينيــة  والهبــات  النقديــة  التحويــات  تضــم  التــي  الجاريــة  التحويــات 

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

الســلع  ألن  الجــاري  الحســاب  ويســمى  أوطانهــم.  فــي  أســرهم  إلــى 

والخدمــات المشــمولة بــه تســتهلك عمومــًا فــي الفتــرة الجاريــة.

ميزان الحساب الرأسمالي والمالي
ــة أو الصفقــات  يســجل هــذا الحســاب مبيعــات ومشــتريات األصــول المالي

المرتبطــة باالقتــراض واإلقــراض الدولــي. ويضــم التحويــات الرأســمالية 

أيضــًا.

المركز االستثماري الدولي والحساب الرأسمالي
المركــز االســتثماري الدولــي لبلــد مــا هــو البيــان المالــي الــذي يبيــن تركيبــة 

هــذه  بيــن  والفــرق  للبلــد.  الخارجيــة  الماليــة  والخصــوم  األصــول  وقيمــة 

األصــول والخصــوم هــو صافــي المركــز االســتثماري الدولــي للبلــد المعنــي.

الدين الخارجي
هــو رصيــد االلتزامــات التعاقديــة المســتحقة، الصــادرة عــن القطاعيــن العــام 

والخــاص إلــى الهيئــات والمنظمــات االعتباريــة والفرديــة- المقيمــة خــارج 

حــدود الدولــة- والتــي تــم صرفهــا.

مفاهيم أسعار الصرف

سعر الصرف الثنائي
هــو ســعر عملــة مــا محســوًبا بوحــدات عملــة أخرى. يبلغ ســعر الصرف االســمي 

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

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

المرجــح لســعر  بــل هــو رقــم تأشــيري يقيــس المتوســط  ســعَر الســوق، 

الصــرف الثنائــي لعملــة بلــد معيــن مقابــل ســلة عمــات الشــركاء التجارييــن 

لهــذا البلــد خــال فتــرة زمنيــة معينــة. ويعبــر مقــدار األوزان النســبية عــادة 

عــن األهميــة النســبية فــي التجــارة الدوليــة للبلــد المعنــي أو فــي تعاماتــه 

الخارجيــة اإلجماليــة، بمــا فيهــا التعامــات الماليــة الخارجيــة.  وتوفــر حركــة 

ســعر الصــرف االســمي الفعــال مؤشــرًا علــى التغيــرات فــي قيمــة العملــة 

المحليــة مقابــل عمــات الســلة المذكــورة. وترتفــع قيمــة العملــة عندمــا 

ــر مــن ســلة العمــات. ــة أن تشــتري قــدرًا أكب ــة المحلي يمكــن لوحــدة العمل

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

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

االســمي  الصــرف  ســعر  ارتفــاع  بســبب  إمــا  الفعــال  الحقيقــي  الصــرف 

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

التجارييــن. وتقــدم تغيــرات ســعر الصــرف الحقيقــي الفعلــي مقياســًا للتغيــر 

فــي القــوة الشــرائية للعملــة المعنيــة والتنافســية الســعرية لســلع وخدمــات 

البلــد القابلــة للتــداول مقابــل ســلع وخدمــات الشــركاء التجارييــن.
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