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

تنويــه: إن اآلراء الــواردة فــي هــذا التقريــر تعكــس 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 

أي مســؤولية عــن األخطــاء فــي المصــادر أو فــي نقلهــا للبيانــات. كمــا ينبغــي التنويــه إلــى أن البيانــات الــواردة فــي التقريــر تعــود إلــى مــا قبــل 15 

نوفمبــر 2014.



iii

يتضمــن هــذا العــدد مــن تقريــر “اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر 2014-

2016” مراجعــة التحليــل الــوارد فــي اصــدار شــهر يونيــو مــن العــام 

الجــاري وتوســيعًا لنطاقــه ليشــمل عــام 2016.

-2014 الفتــرة  خــال  قــوي  اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  التقريــر  يتوقــع 

الــذي ورد  التقييــم هنــا بصــورة عامــة علــى المنظــور  2016، ويؤكــد 

فــي اصــدار شــهر يونيــو مــن هــذا العــام، والــذي يفيــد بــأن القطــاع غيــر 

الهيدروكربونــي، وفــي طليعتــه قطاعــي الخدمــات والبنــاء، ســيبقى 

أن  المتوقــع  نمــو االقتصــاد، ومــن  مــن  األكبــر  الجــزء  عــن  مســؤواًل 

يســتمر هــذا النمــط فــي المســتقبل المنظــور.

لقــد شــهد الربــع الثالــث مــن عــام 2014 ارتفاعًا في معدل تضخم أســعار 

المســتهلك كمــا كان متوقعــًا ، غيــر أن التضخــم المعتــدل المســجل فــي 

النصــف األول مــن العــام الجــاري ســيحد مــن المتوســط العــام لمعــدل 

بشــكل  التضخــم  يرتفــع  أن  المرشــح  ومــن  الســنة.  لهــذه  التضخــم 

تدريجــي عامــي 2015 و2016. فعلــى الرغــم مــن ضعــف أســعار الســلع 

العالميــة، ســيواصل النمــو الســكاني ممارســة الضغــط علــى الخدمــات 

المحليــة التــي ال يمكــن اســتيرادها، الســيما اإليجــارات الســكنية. ومــن 

المتوقــع أن يبقــى التضخــم تحــت الســيطرة ، فيمــا ُيســتبعد أن يشــكل 

أي تهديــد لاســتقرار االقتصــادي الكلــي.

وعلــى صعيــد الماليــة العامــة، وفــي حيــن  يبــدو مؤكــدًا تحقيــق فائــض 

إجمالــي فــي  الموازنــة عــام 2014، اال أنــه مــن المحتمــل أن ينخفــض 

الفائــض فــي فتــرة التوقــع نتيجــة النمــو الكبيــر فــي اإلنفــاق واحتمــال 

انخفــاض اإليــرادات المرتبطــة بالقطــاع الهيدروكربونــي.   فقــد كانــت 

الســنة  مــن  النصــف األول  فــي  المتحققــة  والغــاز  النفــط  إيــرادات 

الماليــة أقــل مــن حصيلــة إيــرادات النصــف األول  مــن   الســنوات 

الســابقة.

ومــن الممكــن  أن تــؤدي االنخفاضــات األخيــرة فــي أســعار النفــط،  إن 

اســتمرت أو ازدادت، إلى أثٍر ســلبي أساســي على اآلفاق االقتصادية 

فــي المــدى المتوســط. بيــد أن المرونــة الماليــة الكبيــرة التــي تمتلكهــا 

ــرادات العامــة  ــر انخفــاض أســعار النفــط و االي ــة ســتخفف مــن أث الدول

المرتبطــة بــه علــى االقتصــاد الحقيقــي فــي المــدى القريــب.

 فــي الختــام، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التقريــر مــا كان ليبصــر النــور 

لــوال التعــاون المثمــر مــع أجهــزة الدولــة األخــرى. لذلــك فإننــي أنتهــز 

هــذه الفرصــة ألشــكر كل مــن مصــرف قطــر المركــزي، وقطــر للبتــرول 

،ووزارة االقتصــاد والتجــارة ،ووزارة الماليــة علــى تعاونهــم المســتمر 

ــات الازمــة. كمــا أتقــدم بشــكر خــاص  ــر المعلومــات والبيان فــي توفي

إلــى إدارة تنظيــم المشــاريع الحكوميــة فــي وزارة الماليــة التــي أعــدت 

ــإدارة االســتثمار العــام فــي دولــة قطــر. االطــار الخــاص ب

د. صالح بن محمد النابت

     وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

ديسمبر 2014

تقديم
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شكر وتقدير

فرانــك  الدكتــور  واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  فريــق  تــرأس 

هاريغــان. وســاهم فــي العمــل كل مــن زيــاد عبــد الرحمــن وكريســتيان 

وتاديــوس  معلــوف  وســيلفي  إبراهيــم  عيســى  والدكتــور  هيدينــغ 

ماليــزا والدكتــور أســامة نجــوم. كمــا قــدم الدعــم البحثــي واإلداري كل 

مــن حّصــة أحمــد العســيري ونــور الكــواري وهيــا الســميطي.

القوميــة،  والحســابات  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  إدارة  وســاهمت 

برئاســة حســن محمــد العمــادي، بتقديــم البيانــات واإلمــداد بالمشــورة. 

وســاهم فــي تيســير إعــداد هــذه النشــرة وإصدارهــا الزمــاء فــي إدارة 

ــة، ووحــدة العاقــات  الخدمــات المشــتركة، برئاســة حمــد راشــد العذب

العامــة واالتصــال، برئاســة طرفــة ســعد الــزراع. ودقــق جوناثــان أســبن 

ــر فــي  النســخة المعــدة للطباعــة وصممهــا. وســاعد أســامة المناصي

تصميــم األشــكال البيانيــة باللغــة العربيــة. وترجــم علــي بــرازي النــص 

اإلنكليــزي مــن هــذه النشــرة إلــى اللغــة العربيــة.
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1

قطر: نظرة على آخر المستجدات  

النمــو االقتصــادي – قــوي، يقــوده القطــاع غيــر 
الهيدروكربوني 

الــواردة فــي اصــدار شــهر يونيــو مــن  التوقعــات  التقريــر علــى  يؤكــد هــذا 

تقريــر »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر« ويتوقــع تســجيل نمــو اقتصــادي 

قــوي خــال فتــرة التوقــع )حتــى عــام 2016(، وســيحافظ النمــو المرتفــع فــي 

األنشــطة غيــر الهيدروكربونيــة علــى قيادتــه للزخــم االقتصــادي العــام، مدفوًعــا 

باإلنفــاق االســتثماري و السياســة الماليــة التوســعية والنمــو الســكاني. وتمثل 

الخدمــات المســاهم األكبــر فــي النمــو، يليهــا قطــاع البنــاء. وعلــى الرغــم مــن أن 

ثبــات إنتــاج الغــاز وتراجــع الناتــج النفطــي سيشــكل عبئــا علــى النمــو االجمالــي 

عــام 2014، مــن المتوقــع أن ترتفــع معــدالت النمــو االقتصــادي عامــي 2015-

2016 مــع بــدء اإلنتــاج مــن حقــل غــاز بــرزان عــام 2015. ومــن المتوقــع أن يشــكل 

ــي  ــج المحلــي االجمال ــر مــن 50% مــن النات ــي أكث ــر الهيدروكربون االقتصــاد غي

االســمي عــام 2015، وذلــك فــي ســابقة هــي األولــى منــذ عــام 2009.

عندما تراجعت اسعار النفط الى مستويات منخفضة.

حقــق اقتصــاد دولــة قطــر نمــًوا بمعــدل 5.9% كتغيــر ســنوي بالقيــم الحقيقيــة 

)الكميــة( فــي النصــف األول مــن عــام 2014. وجــاء تباطــؤ النمــو عــن الســنوات 

الســابقة نتيجــًة لتراجــع اإلنتــاج مــن حقــول النفــط القديمــة والتوقــف فــي 

بعــض محطــات الغــاز الطبيعــي المســال الرئيســية إلجــراء الصيانــة. وســجل 

مــن  النصــف األول  5.2% فــي  نمــًوا بمعــدل  بالقيــم االســمية  االقتصــاد 

العــام، وهــو معــدل أبطــأ مــن الســنوات الســابقة نتيجــة تراجــع شــروط التبــادل 

ــة. التجــاري بفعــل تراجــع أســعار النفــط العالمي

التضخم – معتدل، مع ارتفاع تدريجي
ُيتوقــع أن يســجل التضخــم الســنوي -مقاًســا بالتغيــر فــي مؤشــر أســعار 

ــى  المســتهلك- معــداًل قــدره 3.0% فــي المتوســط عــام 2014، ليرتفــع إل

أن تشــتد مصــادر  المنتظــر  2016. فمــن  عــام  2015 و%3.7  عــام   %3.5

الضغــوط التضخميــة المحليــة خــال فتــرة التوقــع مــع ازديــاد الطلــب المحلــي، 

ــة ســتحد مــن تأثيرهــا. ــة المواتي لكــن آفــاق التضخــم العالمي

وبلــغ معــدل التضخــم الســنوي 3.0% علــى مــدى االثنــي عشــر شــهًرا حتــى 

المرتفعــة  وتيرتــه  علــى  الشــهري  التضخــم  2014، ويســتمر  أكتوبــر  شــهر 

المرتبطــة  المســكن  وخدمــات  والمرافــق  اإليجــارات  بمجموعــة  مدفوًعــا 

بهــا، و التــي ارتفــع معــدل تضخمهــا إلــى 8.1% فــي شــهر أكتوبــر كتغيــر 

ســنوي ليصــل إلــى أســرع معدالتــه منــذ نهايــة عــام 2009. وغابــت الضغــوط 

التضخميــة المســتوردة بســبب اعتــدال أســعار األغذيــة والســلع العالميــة 

وارتفــاع قيمــة الــدوالر األمريكــي.

موقف الموازنة العامة – فائض مريح ولكنه متراجع
ــة العامــة بتحقيــق فائــض خــال الســنوات  مــن المتوقــع أن تســتمر الموازن

هــذا  ينخفــض  ان  المنتظــر  مــن  لكنــه   .2016-2014 بالتقييــم  المشــمولة 

العــام، و تراجــع اإليــرادات  الفائــض مــع تســارع تنفيــذ برنامــج االســتثمار 

الهيدروكربونيــة و الدخــل االســتثماري المحــول مــن شــركة قطــر للبتــرول. 

قطر – نظرة على اآلفاق االقتصادية للفترة 2014 - 2016

 201420152016

6.37.77.5نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

6.56.78.0نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(

3.03.53.7معدل تضخم أسعار المستهلك )%(

12.98.74.7فائض الموازنة العامة )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

24.819.516.0فائض الحساب الجاري )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(
ماحظة: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  الثابتة لعام 2004 

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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فقــد انخفضــت إيــرادات النفــط والغــاز فــي النصــف األول مــن الســنة المالية 

ــج النصــف األول مــن الســنوات  ــة )مــن أبريــل حتــى ســبتمبر( عــن نتائ الحالي

الســابقة، بفعــل تراجــع االنتــاج مــن حقــوق النفــط القديمــة والتوقــف فــي 

بعــض محطــات إنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال بســبب أعمــال الصيانــة.

الميزان الخارجي – يحقق فائًضا، لكنه سيتراجع تدريجًيا
ــرة  ــزان المدفوعــات خــال فت ُيتوقــع أن يتراجــع فائــض الحســاب الجــاري بمي

التوقــع، لكنــه ســيبقى كبيــًرا، وذلــك بفعــل عوامــل أساســية هــي انخفــاض 

إيــرادات الصــادرات الهيدروكربونيــة، وزيــادة الــواردات )نتيجــة ارتفــاع الطلــب 

المحلــي( وارتفــاع تحويــات العامليــن األجانــب )بالتــوازي مــع النمــو المتوقــع 

فــي عــدد الســكان الوافديــن(.

وحققــت دولــة قطــر فائًضــا تجارًيــا كبيــًرا فــي النصــف األول مــن عــام 2014 

بلغــت نســبته 52% مــن الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي، لكنــه ظــل 

أدنــى بعــض الشــيء مــن حصيلــة النصــف األول مــن عــام 2013. وتواصــل 

الصــادرات الســلعية ارتفاعهــا يقابلهــا نمــو فــي الــواردات، وبخاصــة اآلالت 

ومعــدات النقــل ومــواد مصنعــة متفرقــة. وقــد أدى هــذا االتجــاه، إضافــًة 

إلــى اســتمرار الزيــادة فــي واردات الخدمــات والتحويــات الماليــة للعمالــة 

وذلــك   ، الجــاري  الحســاب  فــي  طفيــف  انخفــاض  إلــى  للخــارج،  الوافــدة 

بالمقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2013 ، ليبلــغ 30.4% مــن الناتــج المحلــي 

االجمالــي االســمي.

المخاطــر المحيطــة باآلفــاق االقتصاديــة – الضغــوط مــن 
انخفــاض أســعار النفــط توازنهــا المرونــة الماليــة

ان االفــاق االقتصاديــة للفتــرة 2014-2016 مواتيــة عموًمــا، علــى الرغــم مــن 

ــل عامــل الخطــر الخارجــي األساســي إذا  أن انخفــاض أســعار النفــط قــد يمّث

اســتمر لفتــرة طويلــة او ازدادت حدتــه، إال أن قــدر المرونــة الماليــة الكبيــرة 

المتوفــرة  للدولــة مــن شــأنها علــى األرجــح أن تحمــي االقتصــاد بصــورة عامــة 

مــن أثــر ذلــك العامــل.

وتتعلــق المخاطــر المحليــة بصــورة أساســية بحجــم وتعقــد محفظــة مشــاريع 

البنيــة التحتيــة المخطــط لهــا فــي دولــة قطــر، إذ أن زيــادة اإلنفــاق بدرجــة كبيــرة 

فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن قــد يغــذي الضغــوط التضخميــة المحليــة ويرفــع 

تكاليــف المشــاريع.



3

الجزء األول – اآلفاق االقتصادية للفترة 2016-2014
مــن المتوقــع تســجيل نمــو اقتصــادي قــوى فــي الفتــرة بيــن عامــي 2014 و2016، حيــث سيســتمر النمــو المرتفــع فــي األنشــطة غيــر 

الهيدروكربونيــة فــي قيادتــه للزخــم االقتصــادي الكلــي، مدفوًعــا باإلنفــاق االســتثماري والنمــو الســكاني. ومــن المنتظــر ان يشــكل القطــاع غيــر 

الهيدروكربونــي اكثــر مــن نصــف الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي بحلــول عــام 2015. وعلــى الرغــم مــن أن ثبــات إنتــاج الغــاز مــع تراجــع انتــاج 

النفــط سيشــكل عبئــا علــى النمــو االجمالــي لعــام 2014،فإنــه مــن المتوقــع أن ترتفــع معــدالت النمــو االقتصــادي عامــي 2015و2016 مــع بــدء 

اإلنتــاج مــن حقــل غــاز بــرزان عــام 2015.

ــر االفــاق  لقــد ارتفــع معــدل تضخــم أســعار المســتهلك فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2014 كمــا كان متوقعــا فــي اصــدار شــهر يونيــو مــن تقري

االقتصاديــة ، لكــن معــدالت التضخــم المعتدلــة فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري ســتحدَّ مــن المتوســط العــام لمعــدل التضخــم خالل الســنة، 

وســوف يســاعد تراجــع معــدالت التضخــم العالميــة بالترافــق مــع ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي فــي اآلونــة االخيــرة فــي التخفيــف مــن 

اثــر مصــادر الضغــوط التضخميــة المحليــة فــي المــدى القريــب. ومــع ذلــك مــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل التضخــم تدريجًيــا عامــي 2015 و2016، 

مــع اســتمرار مصــادر  الضغــوط التضخميــة المحليــة علــى قوتهــا واتجــاه األســعار العالميــة إلــى االســتقرار ببــطء.

ومــن المتوقــع أن يســتمر الفائــض فــي ميــزان المدفوعــات خــالل الفتــرة 2014-2016، علــى الرغــم مــن انخفاضــه علــى خلفيــة ارتفــاع الطلــب 

المحلــي، وهــو مــا ســينعكس بــدوره فــي زيــادة الــواردات، وانخفــاض عائــدات الصــادرات الهيدروكربونيــة. وفــي حيــن أنــه مــن المؤكــد تحقيــق 

فائــض مالــي إجمالــي فــي الموازنــة عــام 2014،فإنــه مــن المتوقــع أن يتراجــع هــذا الفائــض خــالل فتــرة التوقــع نتيجــة النمــو الكبيــر فــي اإلنفــاق 

و انخفــاض اإليــرادات المرتبطــة بالقطــاع الهيدروكربونــي.

ومــن شــأن االنخفاضــات األخيــرة فــي أســعار النفــط، إن اســتمرت أو ازدادت حدتهــا، أن تشــكل خطــرا ســلبيا أساســيا علــى اآلفــاق االقتصاديــة. 

بيــد أن المرونــة الماليــة الكبيــرة التــي تمتلكهــا الدولــة ســتخفف مــن أثــر تلــك االنخفاضــات فــي اســعار النفــط علــى كل مــن االنفــاق العــام و 

االقتصــاد الحقيقــي فــي المــدى القريــب.

تحديث التوقعات االقتصادية
للمؤشــرات  االساســي  الســيناريو  توقعــات  ألحــدث  ملخًصــا   1-1 الجــدول  يقــدم 

.2016 عــام  لتشــمل  تمتــد  والتــي  التوقــع،  فتــرة  فــي  الرئيســية  الكليــة  االقتصاديــة 

يقــارن الشــكل 1-1 التوقعــات الحاليــة مــع تلــك الــواردة فــي اصــدار يونيــو 2014 مــن تقريــر 

ــر فــي احــدث  ــة قطــر«. وقــد حافــظ هــذا االصــدار مــن التقري ــة لدول »اآلفــاق االقتصادي

توقعاتــه بصــورة عامــة علــى توقعــات شــهر يونيــو الماضــي، حيــث ان البيانــات الفعليــة 

االخيــرة و التطــورات الاحقــة منــذ يونيــو 2014 قــد أكــدت علــى صحتهــا إلــى حــد بعيــد. 

ولعــل التعديــل الوحيــد يتمثــل فــي رفــع التوقعــات الخاصــة بفائــض الموازنــة العامــة و 

الــذي يعكــس ارتفــاع الدخــل االســتثماري المحــول من شــركة قطر للبترول عمــا كان متوقعا. 

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط بحــدة فــي األشــهر الماضيــة، فــإن التوقعــات 

ــره عــن »آفــاق االقتصــاد العالمــي« )الصــادر  ــرة لصنــدوق النقــد الدولــي فــي تقري األخي

فــي أكتوبــر 2014( ومــن البنــك الدولــي، والتــي تشــكل أســاس افتراضــات أســعار النفــط 

لهــذا التقريــر، مازالــت الــى حــد كبيــر فــي نطــاق التوقعــات المســتخدمة فــي نشــرة يونيــو 

مــن تقريــر »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر« بصــورة عامــة. وتفيــد هــذه التوقعــات بــأن 

أســعار النفــط ســتتجه إلــى التعافــي عامــي 2015 و2016 بالمقارنــة بمســتوياتها الحاليــة 

)أواســط نوفمبــر(. ويلخــص اإلطــار )1-1( منهجيــة التوقــع و االفتراضــات المســتخدمة 

فــي هــذا التقريــر. ويتطــرق الجــزء الخــاص بمخاطــر االفــاق االقتصاديــة لمناقشــة المرونــة 

الماليــة التــي قــد تتوفــر الســتيعاب اثــر انخفــاض أســعار النفــط.

الشكل 1-1: تحديث التوقعات االقتصادية لدولة قطر
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

الجدول 1-1: آخر التوقعات للمؤشرات الرئيسية لدولة قطر
 201420152016

6.37.77.5نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

6.56.78.0نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(

3.03.53.7تضخم أسعار المستهلك )%(

12.98.74.7فائض الموازنة العامة )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

24.819.516.0فائض الحساب الجاري )% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(

ماحظة: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  الثابتة لعام 2004

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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الشكل 1-2: مساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي )نقطة مئوية(

- - -
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
المنســوبة )FISIM( ورســوم  المصرفيــة  الزراعــة والخدمــات  عــن  ناتجــة  التقريــب  أخطــاء  ماحظــة: 

االســتيراد والمــاء والكهربــاء غيــر المبينــة فــي الشــكل

اإلطار 1.1  منهجية التوقع واالفتراضات

جــرى اســتخاص توقعــات تقريــر “اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر” مــن خــال إطــار رقمــي 

متســق داخلًيــا لاقتصــاد القطــري يســتند إلــى عاقــات محاســبية اقتصاديــة قياســية. ويقــوم 

اإلطــار علــى نمــوذج تدفــق األمــوال فــي االقتصــاد الــذي يكــون مجمــوع مصــادر األمــوال مــن 

مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فيــه مســاوًيا لمجمــوع اســتخدامات األمــوال. وجــرت معايــرة 

وتحديــث هــذا اإلطــار بالنتائــج المعروفــة عــن عــام 2013 والنصــف األول مــن عــام 2014، 

والبيانــات المعدلــة لعامــي 2011 و2012. وتضمــن اصــدار يونيــو 2014 مــن هــذا التقريــر 

التوقعــات حتــى عــام 2015، بينمــا تــم تمديــد فتــرة التوقــع فــي هــذا التقريــر حتــى عــام 2016.

تســتند افتراضــات التوقــع األساســية )الجــدول فــي اإلطــار( إلــى طيــف واســع مــن المصــادر. 

فمثــًا تســتند االفتراضــات بشــأن أســعار الفائــدة إلــى السياســة المعلنــة مــن مصــرف قطــر 

المركــزي. وتســتند البيانــات بشــأن نتائــج وآفــاق الموازنــة إلــى معلومــات مــن وزارة الماليــة. 

االتجاهــات  علــى  الحاليــة  الموازنــة  فتــرة  تلــي  التــي  الســنوات  بشــأن  البيانــات  وتعتمــد 

الفعليــة الســابقة إليــرادات ونفقــات وتمويــل الحكومــة، بعــد أن جــرى تعديلهــا اســتناًدا إلــى 

المعلومــات عــن التبايــن المســتقبلي المحتمــل عــن االتجاهــات واألنمــاط القائمــة. وتســتند 

االفتراضــات بشــأن البيئــة الخارجيــة إلــى توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي الــواردة فــي تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العالمــي وتوقعــات البنــك الدولــي. 

الجدول في اإلطار: افتراضات التوقع
201420152016)أ(

دولة قطر

0.750.750.75أسعار فائدة اإليداع لليلة واحدة في مصرف قطر المركزي)%(

3.643.643.64سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر

231.28257.25286.08إجمالي اإلنفاق الحكومي )مليار ريال قطري(

170.80189.46210.54اإلنفاق الجاري )مليار ريال قطري(

60.4867.7975.54اإلنفاق االستثماري )مليار ريال قطري(

البيئة الخارجية

3.303.804.00النمو العالمي )%(

سعر فائدة االقتراض بين المصارف )ليبور( بالدوالر 
االمريكي لمدة ستة أشهر

0.350.700.70

102.197.597.0سعر تصدير النفط الخام، دوالر/برميل

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

16.5015.8015.40

)أ(: تقديرات أولية أو ارقام فعلية.
المصــدر: البيانــات مجمعــة مــن مصــادر مختلفــة مــن ضمنهــا مصــرف قطــر المركــزي، وزارة الماليــة، 

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي.

اآلفاق االقتصادية
النشاط االقتصادي الحقيقي

ُيتوقــع أن يظــل النمــو االقتصــادي، محســوبا باألســعار الثابتــة لعــام 2004 ، قويــا 

عــام 2014 عنــد 6.3% ، ليرتفــع إلــى 7.7% فــي عــام 2015 و7.5% فــي عــام 

2016. فمــن المتوقــع أن يســتمر النمــو المرتفــع فــي األنشــطة غيــر الهيدروكربونيــة 

)وهــي االنشــطة االقتصاديــة خــارج قطــاع إنتــاج مــواد النفــط والغــاز اللقيمــة وغيــره 

مــن أنشــطة التعديــن و االســتخراج االخــرى( فــي قيــادة زخــم النمــو اإلجمالــي فــي 

فتــرة التوقــع. وفــي 2015-2016، ســيتعزز النمــو القــوي المتواصــل فــي األنشــطة 

غيــر الهيدروكربونيــة بفعــل دخــول حقــل بــرزان مرحلــة اإلنتــاج تدريجيــا بحلــول عــام 

2015، مــا مــن شــأنه ايضــا دعــم النمــو فــي الصناعــات التحويليــة المرتبطــة بــه.

ومــن المنتظــر أن يتراجــع ناتــج القطــاع الهيدروكربونــي )التعديــن و االســتخراج( فــي عــام 

2014 بنســبة 1.8%، وســيعود هــذا التراجــع فــي معظمــه إلــى انخفــاض اإلنتــاج مــن حقــول 

النفــط القديمــة. أمــا ناتــج الغــاز، فُيتوقــع أن يبقــى مســتقرا بصــة عامــة عــام 2014 ، بعــد 

وصولــه إلــى كامــل طاقتــه االنتاجيــة عــام 2013. اال ان الناتــج الهيدروكربونــي ســيرتفع فــي 

عــام 2015 بنســبة متواضعــة تبلــغ 0.3%، حيــث ســيجاوز االرتفــاع فــي إنتــاج الغــاز مــع بــدء 

االنتــاج مــن حقــل  بــرزان االنخفــاض المتوقــع فــي الناتــج النفطــي، بيــد أن هــذا الدافــع 

للنمــو فــي القطــاع الهيدروكربونــي ســيكون مؤقًتــا، وســيعاود ناتــج القطــاع الهيدروكربونــي 

االنخفــاض عــام 2016، بســبب اســتمرار انخفــاض اإلنتــاج النفطــي بمعــدالت أعلــى.

ــة التوســعية، والنمــو  و سيســتمر كل مــن اإلنفــاق االســتثماري القــوي، و السياســة المالي

الســكاني فــي دعــم النمــو  القــوي متســع القاعــدة فــي االقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي، 

ليبقــى قطــاع الخدمــات المســاهم األكبــر فــي النمــو، يليــه قطــاع البنــاء )الشــكل 2-1(.

الناتــج المحلــي  اكثــر مــن نصــف  2015، سيشــكل القطــاع غيــر الهيدروكربونــي  وبحلــول عــام 

االجمالــي االســمي، وستســتمر حصتــه فــي االرتفــاع خــال عــام 2016 )الشــكل 1-3(، حيــث 

تســتفيد الخدمــات الماليــة و الخدمــات العقاريــة و خدمــات النقــل والمواصــات وخدمــات األعمــال 

جميعهــا مــن مشــاريع التطويــر العقــاري و مشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة. وُيتوقــع ايضــا أن 

يــزداد الطلــب علــى خدمــات التجــارة والفندقــة علــى نحــو جيــد بالتــوازي مــع النمــو المتوقــع فــي 

عــدد الســكان وارتفــاع أعــداد الزائريــن إلــى دولــة قطــر. ومــن المتوقــع كذلــك أن تنمــو الخدمــات 

الحكوميــة لتتناســب بصفــة عامــة مــع النمــو الســكاني والنمــو فــي االقتصــاد غيــر الهيدروكربوني. 
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عــاوًة علــى ذلــك، مــن المنتظــر أن يســاهم مطــار حمــد الدولــي الجديــد، بعــد بــدء عمليــات نقــل 

الــركاب والشــحن معــا، فــي تعزيــز جملــة مــن خدمــات النقــل واإلمــداد والخدمــات المرتبطــة بهــا.

الشكل 1-3: الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
المنســوبة )FISIM( ورســوم  المصرفيــة  الزراعــة والخدمــات  عــن  ناتجــة  التقريــب  أخطــاء  ماحظــة: 

االســتيراد والمــاء والكهربــاء غيــر المبينــة فــي الشــكل.

وعلــى غــرار النصــف األول مــن عــام 2014، مــن المتوقــع أن يبقــى نشــاط البنــاء صاحــب 

النمــو األقــوى بيــن كافــة القطاعــات االقتصاديــة خــال فتــرة التوقــع )الشــكل 4-1(، 

حيــث سيســتمر فــي اســتفادته مــن انطــاق مشــاريع االســتثمار العامــة المخططــة، 

ويشــمل ذلــك شــق الطــرق الداخليــة والســريعة، ومتــرو وســكة حديــد الدوحــة، وشــبكات 

الصــرف الصحــي، وبنــاء مراكــز صحيــة ومنشــآت تعليميــة جديــدة. كمــا ستتســارع عمليات 

تشــييد الماعــب الرياضيــة والبنــى التحتيــة المرتبطــة بــكأس العالــم لكــرة القــدم 2022. 

و سيشــكل نشــاط البنــاء للقطــاع الخــاص، و الــذي يتركــز  بصفــة اساســية فــي مياديــن 

التطويــر العقــاري الســكني والتجــاري، بمــا فــي ذلــك مراكــز التســوق الجديــدة والفنــادق 

ومســاكن العمــال، داعًمــا للنمــو فــي هــذا القطــاع.

الشكل 1-4: النمو القطاعي في االقتصاد، باألسعار الثابتة 
لعام 2004 )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

وبعــد تباطــؤ النمــو فــي ناتــج قطــاع الصناعــات التحويليــة عامــي 2013 و2014، ســتعاود معــدالت 

نمــو القطــاع ارتفاعهــا بعــض الشــيء عــام 2015، وتواصــل ارتفاعهــا عــام 2016 )انظــر الشــكل 

1-4(، ويقــود هــذا االنتعــاش بصــورة أساســية التوســع المقــرر فــي الطاقــة اإلنتاجيــة لتكريــر 

المشــتقات الهيدروكربونيــة و البتروكيماويــات، مدعوًمــا بتوفــر المــواد األوليــة مــن حقــل بــرزان. 

وباإلضافــة الــى ذلــك، مــن المنتظــر أن يشــجع نمــو الطلــب مــن أنشــطة البنــاء علــى االســمنت 

والمعــادن بعــض االســتثمار فــي طاقــات إنتاجيــة اضافيــة، االمــر الــذي مــن  شــأنه تعزيــز النمــو 

فــي قطاعــات الصناعــات التحويليــة األخــرى.

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي
المنتجــات  أســعار  بتقلبــات  قطــر  لدولــة  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  انكمــاش  معامــل  يتأثــر 

الهيدروكربونيــة التــي تتحــدد فــي األســواق الدوليــة، إذ يؤدي ارتفاع أســعار المــواد الهيدروكربونية 

إلــى زيــادة معــدل نمــو الناتــج االســمي قياًســا بنمــو الناتــج الحقيقــي، والعكــس صحيــح بالنســبة 

النخفــاض األســعار.

و علــى الرغــم مــن النمــو القــوي المتوقــع فــي الناتــج المحلــي االجمالــي الحقيقــي، فإنــه مــن 

المرجــح أن ينخفــض معــدل نمــو الناتــج  المحلــي االجمالــي االســمي قليــًا ، وذلــك مــن %6.8 

فــي عــام 2013 إلــى 6.5% فــي عــام 2014 ، و إلــى 6.7% فــي عــام 2015، ويعــود ذلــك بصفــة 

ــام 2016، مــن المرجــح أن يرتفــع  ــون. وفــي ع ــى توقــع انخفــاض أســعار الهيدروكرب اساســية ال

نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي إلــى 8.0% علــى خلفيــة النمــو االســمي القــوي فــي 

األنشــطة غيــر الهيدروكربونيــة ، مدعومــا باســتقرار أســعار  المــواد الهيدروكربونيــة.

التضخم
مــن المتوقــع أن يبلــغ متوســط معــدل التضخــم الســنوي –مقاًســا بالتغيــر فــي مؤشــر 

أســعار المســتهلك- نحــو 3.0% عــام 2014، ليرتفــع تدريجيــا إلــى 3.5% عام 2015 ، ثم 

الــى 3.7% عــام 2016. فمــن المنتظــر أن ترتفــع مصــادر الضغــوط التضخميــة المحليــة 

خــال فتــرة التوقــع مــع نمــو الطلــب المحلــي. ومــن شــأن النمــو القــوي فــي الطلــب 

المحلــي أن يرفــع أســعار الســلع والخدمــات التــي مــن الصعــب اســتيرادها كاإليجــارات، 

وبخاصــة لشــرائح الســكن االقتصــادي و المتوســط ،حيــث يكــون العــرض المتــاح اقــل  

عــادًة فــي تلــك الشــرائح. اال أن تراجــع االســعار العالميــة واالرتفــاع األخيــر فــي ســعر 

صــرف الــدوالر األمريكــي مــن شــأنه ان يحــد مــن اثــر مصــادر الضغــوط التضخميــة 

المحليــة فــي المــدى القريــب، مــا يجعــل معــدل التضخــم العــام قيــد الســيطرة. لكــن مــن 

المنتظــر أن يتاشــى تدريجيــا تأثيــر البيئــة الخارجيــة المواتيــة لألســعار مــع اتجــاه األســعار 

العالميــة للبضائــع و الســلع إلــى االســتقرار ببــطء خــال فتــرة التوقــع.

و بالرغــم مــن ان مخاطــر تســارع معــدل التضخــم تبــدو تحــت الســيطرة فــي اللحظــة 

تســارع  إذا  ترتفــع  قــد  المســتهلك  التضخميــة ألســعار  الضغــوط  ان  اال  الراهنــة، 

التضخــم القــادم مــن الخــارج بســرعة أكبــر ممــا هــو متوقــع حالًيــا. وإذا تعــرض إمــداد 

الســلع العالميــة لصدمــة أو انخفــض ســعر الــدوالر األمريكــي أو انتعــش الطلــب 

العالمــي علــى نحــو غيــر متوقــع فمــن شــأن ذلــك أن يضيــف المزيــد مــن الضغــوط 

علــى األســعار المحليــة.
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توقعات المالية العامة
ُيتوقــع أن يبقــى الفائــض المالــي العــام قوًيــا عــام 2014 ليقتــرب مــن 13% مــن 

الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي، وهــو مــا ينخفــض قليــًا عن محصلة عــام 2013، 

ومــن المرجــح أن يســتمر انخفــاض هــذا الفائــض خــال فتــرة التوقــع )انظــر الجــدول 

1-1(. )توضــع التقديــرات والتوقعــات الماليــة علــى أســاس الســنة المياديــة، بينمــا 

تقــدم وزارة الماليــة بياناتهــا علــى أســاس الســنة الماليــة –مــن أبريــل حتــى مــارس(. 

وســيحدث هــذا التراجــع كمحصلــة لعامليــن همــا نمــو اإلنفــاق )االســتثماري والجــاري( 

مــع تســارع تنفيــذ برنامــج االســتثمار العــام، وانخفــاض اإليــرادات الهيدروكربونيــة 

)نتيجــة تراجــع اإلنتــاج مــن حقــول النفــط القديمــة وانخفــاض أســعاره(.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن الدعــم القــوي لفائــض الموازنــة العامــة الناجــم عــن تحويــل 

دخــل اســتثماري كبيــر مــن شــركة قطــر للبتــرول عامــي 2013 و2014 )اإلطــار 4-2 

فــي اصــدار يونيــو مــن تقريــر »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر«( مرشــح لانخفــاض 

ــا فــي مــا تبقــى مــن فتــرة التوقــع. وســيحدث ذلــك االنخفــاض مــع اســتمرار  تدريجًي

تراجــع العائــدات الهيدروكربونيــة  وارتفــاع إنفــاق شــركة قطــر للبتــرول عامــي 2015 

ــر حقــول النفــط القديمــة. و2016 نتيجــة لاســتثمار فــي تطوي

ويقابــل التراجــع فــي الفائــض المالــي العــام زيــادًة متوقعــة فــي عجــز الموازنــة الغيــر 

ــى مــا يقــرب مــن %10.9  ــي، إل ــي االجمال ــج المحل ــة كنســبة مــن النات الهيدروكربوني

و13.1% عامــي 2015 و2016، بعــد أن بلــغ 8.8% عــام 2014. وبالمثــل، من المتوقع 

أن يــزداد العجــز  ايضــا كنســبة إلــى الناتــج المحلــي غيــر الهيدروكربونــي ممــا  يقتــرب 

مــن 18% فــي عــام 2014 إلــى نحــو 20.2% فــي عــام 2015 و22.3 فــي عــام 2016. 

وتشــير الزيــادة فــي هــذه النســبة إلــى انتهــاج سياســة ماليــة توســعية علــى مــدار 

الســنتين المقبلتيــن، مــا مــن شــأنه دعــم النمــو فــي االقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي.

ميزان المدفوعات
مــن المنتظــر أن يتراجــع فائــض الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات خــال فتــرة 

مــن  مجموعــة  بفعــل  وذلــك   ،)1-1 الجــدول  )انظــر  كبيــًرا  ســيبقى  لكنــه  التوقــع، 

ــة،  ــرادات الصــادرات الهيدروكربوني العوامــل أساســية، و التــي تتضمــن انخفــاض إي

وزيــادة الــواردات )نتيجــة ارتفــاع الطلــب المحلــي( وارتفــاع تحويــات العامليــن األجانــب 

)بالتــوازي مــع النمــو المتوقــع فــي عــدد الســكان الوافديــن(.

ــى  ــره فــي الخــارج عل ــر مــن فائــض الحســاب الجــاري يعــاد تدوي ولمــا كان الجــزء األكب

مــن  بكثيــر  أعلــى  الجــاري  الحســاب  فائــض  ســيبقى  خارجيــة،  اســتثمارات  شــكل 

الفائــض االجمالــي فــي ميــزان المدفوعــات. ويشــكل هــذا الفائــض اإلجمالــي داعًمــا 

لمركــز احتياطــي النقــد األجنبــي لــدي مصــرف قطــر المركــزي، وبالتالــي، مــن المتوقــع 

ان  تبقــى تغطيــة االحتياطيــات األجنبيــة قويــة، لتتجــاوز بســهولة مــا يعــادل  اإلنفــاق 

علــى 6 أشــهر مــن اجمالــي واردات الســلع والخدمــات.

المخاطر المحيطة باآلفاق االقتصادية
ال تــزال االفــاق االقتصاديــة للفتــرة 2014-2016 مواتيــة عموًمــا، علــى الرغــم مــن أن 

انخفــاض أســعار النفــط قــد يمّثــل عامــل الخطــر الخارجــي األساســي إذا اســتمر لفتــرة 

طويلــة، إال أن قــدر المرونــة الماليــة المتوفــرة  للدولــة مــن شــأنها علــى األرجــح أن تحمــي 

ــر ذلــك العامــل. االقتصــاد بصــورة عامــة مــن أث

ولتحديــد مــدى المرونــة الماليــة المتوفــرة ثمــة مقيــاس مفيــد هــو ســعر »التعــادل« للنفــط 

ــد مــا يكفــي مــن اإليــرادات  )انظــر ايضــا االطــار 1-3 فيمــا يلــي(، وهــو الســعر الــذي يول

الهيدروكربونيــة لتمويــل العجــز فــي الموازنــة الغيــر الهيدروكربونيــة، وذلــك اخــذا فــي 

وإيــرادات  الحكومــي  واإلنفــاق  الهيدروكربونــي،  الناتــج  مــن  معيــن  مســتوى  االعتبــار 

ــرول(. ــة )بمــا فيهــا الدخــل االســتثماري مــن شــركة قطــر للبت ــر الهيدروكربوني ــة غي الموازن

وتشــير تقديــرات تقريــر »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر«، التــي تفتــرض ارتباًطــا كامــًا 

إليــرادات الغــاز بأســعار النفــط، إلــى أن ســعر التعــادل يبلــغ 42 دوالر فــي عــام 2014 و55 

دوالر فــي عــام 2015 )الشــكل 1-5(، ومــن شــأن هــذه المســتويات لســعر التعــادل أن 

تؤمــن حمايــًة كبيــرة حتــى مــن أســعار الســوق المســجلة فــي أواســط نوفمبــر 2014. إن 

هــذه التقديــرات المنقحــة لســعر التعــادل  تعــد أدنــى ممــا كانــت عليــه فــي اصــدار يونيــو 

مــن التقريــر المذكــور لعامــي 2014 و2015 نتيجــة الدخــل االســتثماري الكبيــر الــذي تلقتــه 

وزارة الماليــة مــن شــركة قطــر للبتــرول فــي عــام 2014 مقارنــًة بمــا كان متوقعــا فــي 

ــا بالفعــل بالنســبة للســنة الماليــة  ــر هــذا الدخــل االســتثماري متحقًق ــر يونيــو. ويعتب تقري

2015/2014 )انظــر الجــزء الثانــي( ولــن يتأثــر بالتالــي باالنخفــاض األخيــر فــي أســعار النفط.

الشكل 5.1: سعر التعادل للنفط
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سعر التعادلالعجز غير الهيدروكربوني

20162015201420132012

السعر (دوالر للبرميل) العجز (مليار ريال)

ماحظــة: تمــت الحســابات علــى افتــراض أن اإليــرادات الناتجــة عــن ســلة قطــر مــن الغــاز الطبيعــي 
المســال مرتبطــة بســعر النفــط.

المصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

بيــد أنــه مــن المتوقــع أن يرتفــع ســعر التعــادل للنفــط فــي عــام 2016 ليبلــغ نحــو 71 دوالًرا 

نتيجــة اســتمرار اإلنفــاق الحكومــي فــي النمــو وتراجــع إنتــاج النفــط وانخفــاض الفائــض 

ــر مــن  ــى بكثي ــك ســعر التعــادل المتوقــع أدن ــرول. ويبقــى مــع ذل ــي لشــركة قطــر للبت المال

التوقعــات التوافقيــة األخيــرة ألســعار النفــط لعــام 2016 )انظــر الجــزء الخــاص بتوقعــات 

أســواق الطاقــة والســلع أدنــاه(، وإذا تطلــب األمــر يمكــن اســتخدام االحتياطيــات الماليــة 

الكبيــرة للدولــة لتغطيــة اإلنفــاق المقــرر.

المحــول منهــا  والدخــل  للبتــرول   لقطــر  الماليــة  الفوائــض  بيــن  التوقعــات  هــذه  تفصــل 

ــة المســتقبلية لقطــر  ــرت الفوائــض المالي ــو تأث ــة عــن اســعار النفــط. ولكــن، فيمــا ل للموازن

للبتــرول والدخــل االســتثماري المحــول للموازنــة ســلبا بانخفــاض أســعار النفــط، يمكــن ان 
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يرتفــع ســعر التعــادل للنفــط فــي المــدى القريــب٫  ليصــل إلــى 70 دوالر عــام  2015 ويرتفــع 

الــى 81 دوالر عــام 2018، فيمــا لــو  ارتبــط الدخــل االســتثماري بأســعار النفــط.

وعلــى المــدى البعيــد، ســتعمل مبــادرات وزارة الماليــة بشــأن السياســة الماليــة االستشــرافية 

وتحديــث عمليــات الموازنــة علــى دعــم الجهــود المتواصلــة لبنــاء مركــز مالــي قــادر علــى 

امتصــاص صدمــات أســعار النفــط.

وقــد يتعــرض االقتصــاد القطــري إلــى تأثيــرات ســلبية غيــر مباشــرة مــن االقتصــاد العالمــي 

عبــر القنــوات الماليــة، فارتفــاع حــدة التقلبــات فــي األســواق الماليــة العالميــة مــن شــأنها أن 

ــة. وربمــا يحــدث نقــص فــي الســيولة  ــة والمحلي ــد كلفــة التمويــل فــي األســواق الدولي تزي

المتاحــة للنظــام المصرفــي المحلــي فــي ظــل هــذا الســيناريو، وبخاصــة المصــارف المعتمدة 

علــى التمويــل قصيــر االجــل بالعمــات األجنبيــة مــن ســوق االقــراض فيمــا بيــن البنــوك ، 

وهــو مــا قــد يتبعــه تأثيــرات ســلبية علــى تمويــل مشــاريع االســتثمار المحليــة.

وُيتوقــع أن تســاعد اســتعاضة المصــارف المحليــة عــن التمويــل قصيــر األجــل بالســندات 

طويلــة األجــل كمصــدر للتمويــل –وهــو اتجــاه لوحــظ منــذ عــام 2013 - فــي دعــم قــدرة البنــوك 

علــى تلبيــة الطلــب علــى االئتمــان طويــل األجــل مــع تقليــل مخاطــر نقــص الســيولة. وثمــة 

احتياطيــات كبيــرة مــن األصــول األجنبيــة متاحــة للحكومــة بوســعها اســتخدامها لمعالجــة مــا قد 

ينشــأ فــي النظــام المصرفــي مــن نقــص فــي الســيولة قصيــر األجــل بالعمــات األجنبيــة.

وكمــا كان الحــال فــي شــهر يونيــو الماضــي، تظــل المخاطــر المحليــة مرتبطــة بصــورة 

ــة قطــر،  ــة المخطــط لهــا فــي دول ــة التحتي أساســية بحجــم وتعقــد محفظــة مشــاريع البني

إذ أن زيــادة اإلنفــاق بدرجــة كبيــرة خــال فتــرة قصيــرة مــن الزمــن قــد يحــدث ضغوًطــا 

ــر  ــد اختناقــات لوجســتية وغي ــذي قــد يول ــة للحكومــة، األمــر ال ــة علــى الطاقــة اإلداري هائل

لوجســتية، ممــا يمكــن ان يحــدث اختناقــات فــي االقتصــاد، ويغــذي الضغــوط التضخميــة 

المحليــة ويرفــع تكاليــف المشــاريع. 

التوقعات التوافقية - الناتج المحلي االجمالي والتضخم
يمثــل الجــدول رقــم 2.1 )أدنــاه( ملخًصــا للتوقعــات االقتصاديــة المنشــورة عــن األعــوام 

2014، 2015 و2016. وقــد تــم التوصــل إلــى رؤيــة توافقيــة آلفــاق االقتصــاد القطــري 

بصفتهــا وسيًطا/متوســًطا حســابًيا لجميــع التوقعــات المذكــورة. ويبيــن الجــدول أحــدث 

التوقعــات لمعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي واالســمي ومعــدل تضخــم 

أســعار المســتهلك. ومنــذ صــدور تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر فــي يونيــو 

2014، خضعــت توقعــات الناتــج المحلــي االجمالــي الحقيقــي واالســمي التوافقيــة فــي 

عامــي 2014 و2015 للتعديــل باتجــاه الزيــادة. كمــا جــرى تخفيــض التوقعــات التوافقيــة 

لمعــدل التضخــم علــى نحــو طفيــف. بيــد أن بعــض المصــادر لــم تعــدل توقعاتهــا لبعــض 

المؤشــرات، وهــي مبينــة باللــون األحمــر فــي الجــدول.

تحديث توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
لعامي 2014 و2015

بلــغ متوســط التوقعــات التوافقيــة المعدلــة لنمــو الناتــج المحلــي االجمالــي الحقيقــي 

لدولــة قطــر 6.1% فــي عــام 2014، أي بارتفــاع طفيــف عــن التوقعــات التوافقيــة لشــهر 

يونيــو )شــكل 1-6(، حيــث حافظــت معظــم المصــادر علــى توقعاتهــا للناتــج الحقيقــي لعــام

شكل 6.1: التقديرات التوافقية لنمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي )%(
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المصدر: تقديرات الوزارة استناًدا إلى توقعات مجّمعة من تقارير ومقاالت صحفية مختلفة.

 2014 أو رفعتهــا، مــا يعبــر عــادًة عــن أداء اقتصــادي أفضــل ممــا توقعتــه معظــم المصــادر 

فــي النصــف األول مــن العــام المذكــور. وشــكلت زيــادة اإلنفــاق الحكومــي )االســتثماري( 

ونمــو القطاعــي غيــر الهيدروكربونــي عامــًا داعًمــا للنمــو الكلــي فــي تلــك الفتــرة. ومــع 

توفــر البيانــات اآلن عــن النصــف األول مــن العــام، تتجــه توقعــات عــام 2014 إلــى التقــارب، 

ــة  ــاري ومعامــل التبايــن بالمقارن وهــو مــا يعكســه االنخفــاض فــي كل مــن االنحــراف المعي

ــب(. ــى الترتي ــى 6.0% عل ــى 0.4 ومــن 13.3% إل ــو )مــن 0.8 إل بتوقعــات شــهر يوني

ــة 6.6% لعــام 2015، وهــو أيًضــا أعلــى مــن توقعــات  ويبلــغ متوســط التوقعــات التوافقي

رفعــت  لمــاذا  بالتفصيــل  تذكــر  لــم  المصــادر  معظــم  أن  مــن  الرغــم  علــى  يونيــو،  شــهر 

انخفــاض  يعكســه  مــا  أيًضــا، وهــو   2015 لعــام  التوقعــات  نطــاق  كمــا ضــاق  توقعاتهــا. 

.)9.1 إلــى   13.0 0.6 ومــن  إلــى   0.8 )مــن  التبايــن  المعيــاري ومعامــل  االنحــراف 

ويحتفــظ هــذا التقريــر بتقديــرات نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي الحقيقــي لعامــي 2014 

و2015، عنــد 6.3% و7.7% علــى الترتيــب )انظــر اآلفــاق االقتصاديــة(، وهــي تبقــى أعلــى 

بقليــل مــن التوقعــات التوافقيــة لعــام 2014 وبشــكل ملحــوظ لعــام 2015. لكــن الفجــوة بيــن 

توقعــات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء والتوقعــات التوافقيــة ضاقــت بســبب ارتفــاع 

التوقعــات التوافقيــة لعامــي 2014 و2015 و انخفــاض التبايــن فيمــا بينهــا.

تحديث توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
لعامي 2014 و2015

أجريــت تعديــات علــى التوقعــات التوافقيــة للناتــج  المحلــي االجمالــي االســمي أيًضــا  

لعامــي 2014 و2015باتجــاه الزيــادة، حيــث يزيــد رقــم عــام 2014 بمقــدار 1.1 نقطــة 

مئويــة. وتزيــد توقعــات عــام 2015 بمقــدار 0.8 نقطــة مئويــة عــن أرقــام شــهر يونيــو 

)الشــكل 1-7(. وانخفــض معامــل التبايــن لعــام 2014 مــن 45.7% إلــى 35.5%،  فــي 

حيــن ارتفعــت قيمتــه لعــام 2015 عمــا كانــت عليــه فــي توقعــات شــهر يونيــو، مــا قــد 

يعكــس زيــادة درجــة عــدم التيقــن والتشــتت فــي افتراضــات أســعار النفــط )انظــر كذلــك 

آفــاق أســواق الســلع والطاقــة(.

خّفــض هــذا االصــدار مــن التقريــر تقديــرات شــهر يونيــو لنمــو الناتــج المحلــي االجمالــي 

االســمي لعــام 2014 مــن 6.8% إلــى 6.5%، نظــًرا للتحديثــات فــي البيانــات االخيــرة، 
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الشكل 1-7: التقديرات التوافقية لنمو الناتج المحلي 
اإلجمالي االسمي )%(
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المصدر: تقديرات الوزارة استناًدا إلى توقعات مجّمعة من تقارير ومقاالت صحفية مختلفة.

ويتوقــع أن يــزداد النمــو قليــًا فــي عــام 2015.  وتتميــز التوقعــات التوافقيــة 

لنمــو الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي فــي عامــي 2014 و2015 اليــوم 

بأنهــا أعلــى ممــا كانــت عليــه فــي شــهر يونيــو، وأقــرب إلــى التقديــرات الــواردة 

فــي هــذا التقريــر.

جدول 2.1: استطالع التوقعات االقتصادية المختلفة لدولة قطر، لغاية 15 نوفمبر 2014
التضخمالنمو االسميالنمو الحقيقيالجهة صاحبة التوقع

201420152016201420152016201420152016

3.44.44.3......6.16.97.4بي إن بي باريباس
5.76.66.12.96.99.03.64.54.5بيزنيس مونيتور إنترناشيونال )سبتمبر 2014(

3.54.04.0......6.55.55.0كابيتال إيكونوميكس )اكتوبر 2014(
..4.34.0..5.46.6..5.56.9سيتي غروب )سبتمبر 2014(

3.74.44.8..6.46.76.19.910.9وحدة المعلومات االقتصادية )أكتوبر 2014(
..3.64.5..3.77.6..6.36.9بنك دبي الوطني )أغسطس 2014(

5.86.96.46.53.47.43.74.55.0وكالة فيتش للتقييم االئتماني )أكتوبر 2014(
6.16.06.111.410.28.93.84.54.6بنك HSBC )أكتوبر 2014(

6.06.86.36.37.07.93.44.34.8غلوبال إنسايت )أكتوبر 2014(
..3.74.0..5.05.2..6.16.6معهد التمويل الدولي )أكتوبر 2014(
6.57.77.84.57.17.63.43.53.6صندوق النقد الدولي )أكتوبر 2014( 

..2.74.6..……..5.96.4جي بي مورغان سيكيوريتيز ليميتد )نوفمبر 2014(
..3.43.8..6.47.0..6.47.0بنك الكويت الوطني )يوليو 2014(

6.26.86.56.18.57.43.24.24.5إكسفورد إيكونوميكس )أكتوبر 2014( 
6.87.57.87.76.110.43.43.54.4بنك قطر الوطني )سبتمبر 2014(

3.23.33.0....…5.95.55.0روبيني غلوبال إيكونوميكس )أكتوبر 2014(
..3.23.4..6.04.0..6.76.9سامبا )سبتمبر 2014(

6.06.05.07.56.96.03.54.04.5ستاندرد آند بورز )سبتمبر 2014(
3.54.24.5....…5.55.85.5ستاندرد تشارترد )سبتمبر 2014(

6.16.66.26.47.08.13.54.14.3متوسط التوقعات التوافقية 
6.16.86.16.26.97.73.54.24.5القيمة الوسطى

6.87.77.811.410.910.44.34.65.0القيمة العليا
5.55.55.02.93.46.02.73.33.0القيمة الدنيا

0.40.61.02.32.01.30.30.40.5االنحراف المعياري
6.09.115.735.529.516.49.110.212.5معامل التباين )%(

بنود أخرى
..3.74.2..5.66.2..5.96.2متوسط التوقعات التوافقية يونيو 2014

6.37.77.56.56.78.03.03.53.7أحدث توقعات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

... = تشير إلى عدم وجود توقعات في السنة المشار إليها.
ماحظة: أزيلت من هذا الجدول توقعات البنك الدولي وجهات أخرى أخذت توقعاتها من تقرير “آفاق االقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومصادر ثانوية أخرى.

ماحظــة: تغيــرت العينــة قليــًا منــذ صــدور تقريــر “اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر” فــي يونيــو 2014، حيــث اســتبدلت توقعــات بــي إن بــي باريبــاس وكابيتــال إيكونوميكــس بتوقعــات بنــك أوف أمريــكا مريــل لينــش ومجموعــة هرمــس 
المالية.

المصدر: بيانات مجمعة من تقارير ومواد إخبارية مختلفة.

تحديث توقعات التضخم لعامي 2014 و2015
حــددت التوقعــات التوافقيــة قيمــة تضخــم أســعار المســتهلك عنــد معــدل 3.5% لعــام 

2014 و4.1% لعــام 2015 )الشــكل 1-8(. وتنخفــض توقعــات كا العاميــن بدرجــة معينــة 

عمــا كانــت عليــه فــي شــهر يونيــو، لكنهــا تبقــى أعلــى مــن التوقعــات الــواردة فــي هــذا 

التقريــر. ويذكــر أن صنــدوق النقــد الدولــي قــد خفــض أيًضــا توقعاتــه للتضخــم فــي دولــة 

الشكل 1-8: التقديرات التوافقية لمعدل تضخم أسعار المستهلك )%(
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المصدر: تقديرات الوزارة استناًدا إلى توقعات مجّمعة من تقارير ومقاالت صحفية مختلفة
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قطــر، مشــيًرا إلــى أن المزيــد مــن االعتــدال فــي أســعار المــواد الغذائيــة فــي النصــف 

األول مــن عــام 2014 وارتبــاط الريــال القطــري بالــدوالر المرتفــع ســعره فــي اآلونــة 

األخيــرة تفســر هــذه التعديــات الطفيفــة لعــام 2014. ويحافــظ هــذا التقريــر فعلًيــا علــى 

تقديــرات شــهر يونيــو لمعــدل التضخــم البالغــة 3.0% فــي عــام 2014 و3.5 فــي عــام 

2015، وتظــل مــع ذلــك أدنــى مــن التوقعــات التوافقيــة.

 التوقعات لعام 2016
اضافيــا،  عاًمــا  الزمنــي  التوقــع  نطــاق  مــد  التقريــر، ســيتم  مــن  االصــدار  هــذا  مــن  اعتبــاًرا 

تــرد   2016 2016. )ولمــا كانــت توقعــات عــام  وسيشــمل بالتالــي فــي هــذا االصــدار عــام 

ألول مــرة فــي هــذا التقريــر، فــا يمكــن مقارنتهــا مــع تقديــرات ســابقة(. وعلــى الرغــم مــن أن 

التوقعــات المتوفــرة عــن عــام 2016 مــن الجهــات االخــرى أقــل بقليــل مــن عامــي 2014 و2015، 

إال أنهــا تبقــى كافيــة إلجــراء عمليــة المقارنــة.

ويقــدر معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي وفًقــا للتوقعــات التوافقيــة %6.2 

لعــام 2016، مــا يوحــي بضعــف نمــو النشــاط االقتصــادي قليــًا مقارنــًة بعــام 2015. بيــد أنــه 

مــن المتوقــع أن يتســارع نمــو الناتــج بالقيــم االســمية إلــى 8.1%. وربمــا يعبــر التبايــن بيــن 

التوقعــات التوافقيــة الحقيقيــة واالســمية عــن التوقــع بثبــات ناتــج القطــاع الهيدروكربونــي أو 

انخفاضــه مــع  توقــع الزيــادة فــي األســعار. وتشــير التوقعــات التوافقيــة أيًضــا إلــى ارتفــاع 

ــى 4.3% فــي عــام 2016. طفيــف فــي التضخــم إل

وتشــير توقعــات هــذا التقريــر لعــام 2016 إلــى انخفــاض طفيــف فــي نمــو الناتــج  المحلــي 

االجمالــي بالقيــم الحقيقيــة و ارتفــاع بســيط فــي نمــوه بالقيــم االســمية عــن عــام 2015 )ليبلــغ 

7.5% و 8.0% علــى التوالــي(، وإلــى ارتفــاع معــدل التضخــم إلــى 3.7%، فمــن المتوقــع 

أن يشــهد القطــاع غيــر الهيدروكربونــي مزيــًدا مــن النمــو، مــع ارتفــاع التضخــم بفعــل اســتمرار 

الضغــوط المتصاعــدة علــى اإليجــارات بصــورة أساســية.

وعلــى الرغــم مــن أن التقديــرات فــي هــذا التقريــر تتبــع نمًطــا مشــابًها للتقديــرات التوافقيــة، 

اال ان تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء لمعــدل النمــو  لعــام 2016 تشــير  إلــى 

قيمــة أعلــى بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة عــن القيمــة التوافقيــة، وإلــى قيمــة للتضخــم أقــل 

بمقــدار 0.7 نقطــة مئويــة. ومــن المرجــح أن الفــرق فــي توقعــات نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي 

الحقيقــي يعــود إلــى اختــاف االفتراضــات الخاصــة بكميــات المنتجــات الهيدروكربونيــة اللقيمــة 

والنهائيــة والصناعــات البتروكيماويــة المرتبطــة بهــا. أمــا الفــرق فــي توقعــات التضخــم فيعــزى 

فــي المقــام األول إلــى الرؤيــة التــي يتبناهــا هــذا التقريــر، و القائمــة علــى أســاس أن االســعار 

العالميــة يرجــح أن تبقــى مواتيــة، مــا يحــد مــن الزيــادة فــي أســعار الســلع المســتوردة. صحيــح 

أن ضغــوط التكلفــة علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة قــد تتواصــل، غيــر أن هــذه الضغــوط تختلــف 

عــن الضغــوط علــى أســعار المســتهلك.

توقعات أسواق الطاقة والسلع
أسعار النفط

حيــث  يونيــو،  شــهر  أواخــر  منــذ  حــاًدا  تراجًعــا  العالميــة  النفــط  أســعار  تراجعــت 

انخفضــت أســعار خــام برنــت للتســليم الفــوري فــي أواســط نوفمبــر 2014 بأكثــر 

مــن 30% عــن أعلــى ســعر لــه خــال عــاٍم كامــل والبالــغ 115.2 دوالر للبرميــل فــي 

ــاد العــرض مــن البرازيــل والعــراق  ــو )الشــكل1-9 (. ومــن الواضــح أن ازدي 19 يوني

ــاج أوبــك بالتزامــن مــع  ــا والواليــات المتحــدة، والتراجعــات الطفيفــة فــي إنت وليبي

تباطــؤ الطلــب )الســيما مــن األســواق الناشــئة كالصيــن( قــد دفــع األســعار إلــى 

االنخفــاض. ويضــاف إلــى كل ذلــك مــا شــكلته قــوة الــدوالر المتزايــدة مــن ضغــط 

علــى األســعار )حيــث يتــم تســعير شــحنات النفــط بالــدوالر(.

الشكل 1-9: المتوسط اليومي لسعر النفط الخام 
للتسليم الفوري، دوالر للبرميل
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المصدر: إدارة معلومات الطاقة األميركية، قاعدة بيانات آفاق الطاقة قصيرة المدى.
(http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm(، تاريخ التصفح 16 نوفمبر 2014.

وبســبب هــذه التطــورات، تــم تخفيــض توقعــات متوســط أســعار النفــط لعــام 2014 ، 

علــى الرغــم مــن أن معظــم المشــاركين فــي الســوق والمحلليــن الرئيســيين مــا زالــوا 

يــرون أن األســعار ستشــهد انتعاًشــا عامــي 2015 و2016. ويتوقــع تقريــر »آفــاق 

االقتصــاد العالمــي« فــي نســخة أكتوبــر 2014، التــي تــم إعدادهــا في شــهر ســبتمبر 

عندمــا لــم تكــن أســعار النفــط قــد انخفضــت كثيــًرا عــن ذروتهــا فــي شــهر يونيــو 2014، 

أن يبلــغ المتوســط البســيط ألســعار خــام برنــت البريطانــي وخــام دبــي الفاتــح وخــام 

غــرب تكســاس األميركــي 99.4 دوالر فــي عــام 2015، وهــي قيمــة أعلــى بكثيــر مــن 

الســعر الســائد للتســليم الفــوري فــي نوفمبــر 2014، كمــا توقــع التقريــر أن ينخفــض 

متوســط الســعر قليــًا إلــى 97.3 دوالر عــام 2016 )الشــكل  10-1(

الشكل 1-10: متوسط سعر النفط الخام )دوالر للبرميل(
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ــة أســعار للتســليم الفــوري: خــام  ماحظــة: متوســط ســعر النفــط الخــام هــو متوســط بســيط لثاث
ــح. ــي الفات ــت محــدد التســليم، الخــام األميركــي غــرب تكســاس، وخــام دب برن

المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العالمي«، أكتوبر 2014. 
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx(،تاريــخ 
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وتوقعــت إدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة )EIA( فــي شــهر اكتوبــر أن نمــو العــرض ســيعتدل فــي 

عــام 2015 ويدعــم االنتعــاش فــي األســعار )الشــكل 1-11(. لكنهــا تحــذر مــن أن األســعار المتحققــة 

مســتقبًا قــد تختلــف كثيــًرا عــن توقعاتهــا، نظــًرا للشــكوك المرتفعــة بشــأن التطــورات السياســية 

واالقتصاديــة العامــة، والقــرارات بشــأن المســتويات المســتقبلية لإلنتــاج مــن منظمــة الــدول 

المصــدرة للنفــط – أوبــك. وعقــب اجتمــاع اوبــك يــوم  27 نوفمبــر 2014 ، والقــرار بالحفــاظ علــى 

مســتويات االنتــاج مســتقرة، تعرضــت اســعار النفــط العالميــة للمزيــد مــن الضغــوط لانخفــاض.

الشكل 1-11: العرض والطلب على النفط الخام والوقود 
السائل عالمًيا )مليون برميل يومًيا( 
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المصدر: إدارة معلومات الطاقة األميركية، قاعدة بيانات آفاق الطاقة قصيرة المدى.
(http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm(، تاريخ التصفح 2 نوفمبر 2014.

 أسعار الغاز
توقعاتــه   2014 أكتوبــر  نســخة  فــي  العالمــي«  االقتصــاد  »آفــاق  تقريــر  خفــض 

لمتوســط أســعار الغــاز الطبيعــي -المتوســط المرجــح لألســعار  فــي أســواق أوروبــا 

واليابــان والواليــات المتحــدة- بنســبة 3.3% بالمقارنــة بالتوقعــات الصــادرة فــي 

أبريــل 2014. ويعــود هــذا التعديــل إلــى زيــادة اإلنتــاج فــي الواليــات المتحــدة بوتيــرة 

أســرع مــن وتيــرة إعــادة التخزيــن المتوقعــة وضعــف الطلــب فــي أوروبــا مــع تباطــؤ 

النمــو االقتصــادي )الشــكل 1-12(. ويمكــن توقــع انتقــال التراجــع فــي أســعار النفــط 

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2014 إلــى أســعار عقــود الغــاز الطبيعــي المســال 

طويلــة األجــل فــي اليابــان وأجــزاء أخــرى مــن آســيا فــي النصــف األول من عــام 2015.

الشكل 1-12: مؤشر أسعار الغاز الطبيعي )2005 = 100( 
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ماحظة: المؤشر هو المتوسط المرجح لألسعار في األسواق األوروبية واليابانية واألميركية.
المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العالمي«، أكتوبر 2014. 

)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx(،تاريــخ 
.2014 أكتوبــر   21 التصفــح 

 ال يــزال الغــاز الطبيعــي يبــاع بأســعار أدنــى بكثيــر مــن مكافــئ الطاقــة للنفــط، أي 

بســعر أقــل مــن ســعر النفــط عملًيــا )الشــكل 1-13(، علــى الرغــم مــن أن االختــاف بيــن 

الســعرين تضــاءل فــي األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2014 قياســَا بالفتــرة نفســها 

مــن عــام 2013 وعــام 2012. وال يمكــن حتــى اآلن أن يشــكل النفــط أو الغــاز أحدهمــا 

بديًاكامــًا عــن اآلخــر.

الشكل 1-13: نسب أسعار التسليم الفوري: النفط الخام 
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المصدر: قاعدة بيانات أسواق السلع – البنك الدولي
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK)
:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.
http://( »وإدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة، وقاعــدة بيانــات »آفــاق الطاقــة قصيــرة المــدى )htm
www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm(، تاريــخ التصفــح لــكا المصدريــن 16 نوفمبــر 2014.

وال تــزال أســواق الغــاز الطبيعــي مقســمة إقليمًيــا تقســيًما كبيــًرا. فالفجــوة بيــن أســعار 

ــة توســعت عــام 2014، لتصــل إلــى 14  ــة والياباني الغــاز الطبيعــي فــي األســواق األميركي

دوالًرا لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي أكتوبــر 2014 )الشــكل1-14(. وُتعــد أســعار 

الغــاز فــي أســواق الواليــات المتحــدة هــي األدنــى ألن معظــم الغــاز فيهــا يبــاع للتســليم 

الفــوري، بينمــا الســوق اليابانيــة هــي األعلــى ســعًرا، حيــث يبــاع الغــاز بموجــب عقــود طويلــة 

الشكل 1-14: أسعار الغاز الطبيعي )دوالر لكل مليون 
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المصدر: قاعدة بيانات أسواق السلع – البنك الدولي
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,con)
tentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theS
الطاقــة  »آفــاق  بيانــات  وقاعــدة  األميركيــة،  الطاقــة  معلومــات  وإدارة   )itePK:476883,00.htm
قصيــرة المــدى« )http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm(، تاريــخ التصفــح لــكا 

.2014 نوفمبــر   16 المصدريــن 
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األجــل. أمــا تجــارة الغــاز فــي أوروبــا فتتــم وفــق مجموعــة مختلفــة مــن الترتيبــات، وأســعاره 

فــي الســنوات الخمــس الماضيــة تراوحــت بيــن أســعار الواليــات المتحــدة وأســعار اليابــان.

ويتوقــع كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي وإدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة مزيــدا مــن 

التراجــع فــي متوســط أســعار الغــاز العالميــة  عــام 2015، فقــد خّفضــا توقعاتهمــا للطلــب 

األســواق  فــي  االقتصــادي  النمــو  توقعــات  لتخفيــض  انعكاســا  الغــاز،  علــى  العالمــي 

ــا، تبــدو اآلفــاق االقتصاديــة قاتمــًة لســنٍة قادمــة )انظــر  المتقدمــة والناشــئة. ففــي أوروب

جــزء آفــاق االقتصــاد العالمــي(. واألمــر نفســه ينســحب علــى الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي. 

اإلمــدادات  تأميــن  أن  يبــدو  الغــاز،  بشــأن  األخيــر  األوكرانــي  الروســي  لاتفــاق  ونظــًرا 

غيــر مرجــح )علــى الرغــم مــن أنــه غيــر مســتبعد(. ومــن المتوقــع أن تبقــى إمــدادات الغــاز 

األميركــي أعلــى مــن الطلــب المحلــي، لكنهــا ســتبقى خــارج متنــاول المشــترين األجانــب 

بســبب عــدم وجــود بنيــة تحتيــة للغــاز الطبيعــي المســال او خطــوط انابيــب لتصديــر الغــاز.

 التوقعات التوافقية للنفط والغاز
 خفضــت الغالبيــة العظمــى مــن الجهــات التــي تقــوم بالتنبــؤ توقعاتهــا ألســعار النفط بســبب االنخفاض 

الحــاد فــي أســعاره فــي اآلونــة األخيــرة، حيــث انخفضــت التوقعــات التوافقيــة لخــام برنــت بنســبة %2.1 

لعــام 2014 و8.3% لعــام 2015 عــن توقعاتهــا المنشــورة فــي يونيــو. و قــد بــات المســتثمرين المالييــن 

أكثــر نشــاًطا فــي أســواق النفــط، مــا قــد يــؤدي إلــى تقلبــات حــادة فــي األســعار فــي المــدى القصيــر. 

لكــن فــي المــدى البعيــد، ســتظل األساســيات االقتصاديــة هــي القــوة المحركــة ألن العــرض والطلــب 

ســيتجاوبان مــع األســعار الحقيقيــة. فقــد شــكلت األســعار المرتفعــة فــي الســنوات األخيــرة داعًمــا 

الســتغال النفــط الخفيــف -علــى الرغــم مــن تكاليفــه المرتفعــة نســبيا- فــي أميــركا الشــمالية. لكــن مــع 

التوقعــات بانخفــاض األســعار، فربمــا يتــم إلغــاء المشــاريع ذات الكلــف العاليــة أو تأجيلهــا فــي كنــدا 

ــات المتطــورة التــي يمكــن ان تخفــض تلــك  ــة الشــمالية، علــى الرغــم مــن أن التقني والمناطــق القطبي

التكاليــف ستشــكل داعًمــا للعــرض.

وال تبتعــد التوقعــات قصيــرة المــدى ألســعار النفــط كثيــًرا فــي العــادة عــن األســعار الفعليــة، لكــن نظــًرا 

لتعقيــد جملــة العوامــل المؤثــرة فــي تقلبــات األســعار فــي المــدى القصيــر والتــي يصعــب التنبــؤ بهــا 

غالًبــا، مــن النــادر أن تكــون هــذه التوقعــات دقيقــة. وقــد بلــغ متوســط الخطــأ المطلــق فــي التوقعــات 

كنســبة مــن الســعر المتوســط )لشــهر إلــى األمــام( 4% بيــن ينايــر 2012 وســبتمبر 2014 )الشــكل15-1(.

وإضافــًة إلــى وزارة اإلحصــاء والتخطيــط التنمــوي التــي تبنــي توقعاتهــا علــى توقعــات صنــدوق النقــد 

ــرة مــن المؤسســات األخــرى التــي  الدولــي والبنــك الدولــي ألســعار النفــط والغــاز، ثمــة مجموعــة كبي

تنشــر تصورهــا للمســار المســتقبلي ألســعار النفــط والغــاز )الجــدول 1-3(. وتتبايــن بشــدة توقعــات 

الخبــراء ألســعار النفــط لعــام 2015 ، وربمــا تتبايــن أكثــر لعــام 2016 علــى نحــو منتظــر )ألنــه أبعــد زمنًيــا(: 

حيــث يصــل نطــاق تبايــن توقعــات ســعر خــام برنــت 26 دوالًرا فــي عــام 2015، ويتســع إلــى نحــو 40 

ــل لعــام 2015،  ــد 80 دوالر/البرمي ــت عن ــام برن ــام 2016. وتضــع اقــل التوقعــات ســعر خ دوالًرا فــي ع

و75.3 دوالر/البرميــل لعــام 2016. كمــا تتبايــن توقعــات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي إلــى 

حــد مــا، علــى الرغــم مــن أن توقــع كليهــا يأتــي أعلــى مــن متوســط التوقعــات التوافقيــة وقيمتهــا 

الوســيطة. وقــد يعــود ذلــك إلــى أن توقعــات البنــك والصنــدوق قــد ســبقت االنخفاضــات الحــادة فــي 

شــهري أكتوبــر ونوفمبــر.

ــرة التوقــع.  ويتوقــع أن يضيــق الفــارق بيــن أســعار خــام برنــت وخــام غــرب تكســاس األميركــي فــي فت

فقــد كان خــام غــرب تكســاس يبــاع قبــل عــام 2010 بســعر أعلــى مــن خــام برنــت، لكــن هــذه الزيــادة 

تراجعــت الحًقــا بســبب الكميــات الكبيــرة مــن الخــام المتدفقــة إلــى كوشــينغ، مركــز التجــارة الرئيســي 

ــك ســاهم الطلــب المرتفــع مــن  ــدا. ومــع ذل ــا وكن ــات المتحــدة، مــن داكوت لشــحنات النفــط فــي الوالي

مصافــي النفــط وانخفــاض المخزونــات فــي اآلونــة األخيــرة فــي دعــم ســعر خــام غــرب تكســاس. وتتجــه 

التوقعــات التوافقيــة إلــى تخفيــض العــاوة لســعر خــام برنــت إلــى 6.88 دوالر/البرميــل لعــام 2014، 

وإلــى 6.21 دوالر/البرميــل و5.83 دوالر/البرميــل لعــام 2016، وذلــك عــن مســتواها الحالــي البالــغ نحــو 

10 دوالر/البرميــل. ويتنبــأ بعــض الخبــراء بــأن هــذا الفــرق فــي الســعر قــد يــزول، أو ينعكــس حتــى لصالــح 

خــام غــرب تكســاس.

وفيمــا يتعلــق بأســعار الغــاز، يظــل الوضــع علــى حالــه بصــورة عامــة. فالتوقعــات التوافقيــة )المســتندة 

إلــى 20 قــراءة( تتنبــأ بــأن تشــهد أســعار الغــاز انخفاًضــا فــي عــام 2015 لتنتعــش فــي عــام 2016. 

وتســتند التوقعــات التوافقيــة إلــى أســعار هنــري هــاب األميركيــة فقــط، ألن مبيعــات الغــاز األميركــي 

تجــري فــي ســوق التســليم الفــوري النقــدي. وتبلــغ اقــل قيمــة للتوقعــات التجاريــة لســعر الغــاز 3.7 

دوالر/مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة وأعلــى قيمــة 4.6 دوالر/مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي عــام 

2015 )علــى الرغــم مــن أن توقعــات البنــك الدولــي فــي شــهر أكتوبــر تتجــاوز هــذه القيمــة وتبلــغ 4.7 

دوالر/مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة(. أمــا بالنســبة لعــام 2016، وعلــى خــاف التوقعــات التوافقيــة، 

فــإن توقعــات بعــض الجهــات منخفضــة؛ حيــث تتوقــع أن تنخفــض أســعار الغــاز إلــى 3.6 دوالر/مليــون 

وحــدة حراريــة بريطانيــة.

اسواق السلع غير الطاقة
حافظــت أســعار الســلع العالميــة غيــر الطاقــة علــى اتجاههــا الهابــط فــي األربــاع الثاثــة األولــى مــن 

عــام 2014، بســبب تحســن العــرض وتباطــؤ نمــو الطلــب والنمــو الهزيــل فــي االقتصــادات الناشــئة، 

وبخاصــة الصيــن. ووفًقــا لنســخة أكتوبــر 2014 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العالمــي«، يتوقــع 

أن يتراجــع مؤشــر أســعار الســلع غيــر الطاقــة بنســبة 3% لعــام 2014 مقارنــًة بعــام 2013. ومــن 

المتوقــع أن يهبــط المؤشــر أيًضــا بنســبة 4.1% لعــام 2015 و0.8% لعــام 2016 )الشــكل 16-1(.

الشكل 1-15: متوسط أسعار النفط الخام الشهرية:
التسليم الفوري وعقود التسليم اآلجل

السعر دوالر/البرميل قيمة مطلقة٫ % من السعر الفعلي

متوسط خطأ التوقع (قيمة مطلقة،% من
السعر الفعلي): %4.0

80

90

100

110

120

0

4

8

12

16

سعر عقود التسليم بعد شهر واحد لخام غرب تكساس االمريكي

أكتوبر
14

يوليو
14

أبريل
14

يناير
14

أكتوبر
13

يوليو
13

أبريل
13

يناير
13

أكتوبر
12

يوليو
12

أبريل
12

يناير
12

سعر خام غرب تكساس االمريكي الفوري (الفعلي) خطأ التوقع

المصــدر: تســتند التقديــرات إلــى بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة، قاعــد بيانــات نشــرة 
»آفــاق الطاقــة قصيــرة المــدى«

(http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm(، تاريخ التصفح 16 نوفمبر 2014.
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الجدول 1-3: التوقعات المختلفة ألسعار النفط والغاز، لغاية 13 نوفمبر 2014

الجهة صاحبة التوقع
الغاز )دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية(النفط )دوالر/البرميل(

هنري هاب األمريكيخام برنت البريطاني خام غرب تكساس األمريكي
201420152016201420152016201420152016

95.085.080.0105.090.085.04.34.54.8أي بي إن أمرو )أكتوبر 2014(
90.097.093.094.0105.098.0مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية )أكتوبر 2014(

98.086.095.0105.090.099.0بنك االستثمار البرتغالي )أكتوبر 2014( 
95.091.0104.098.04.53.94.0بنك أميركا ميريل لينش )أكتوبر 2014( 

99.585.0107.293.04.63.94.0باركليز )اكتوبر 2014(
100.098.0104.0106.0104.0110.0مؤسسة بيرنشاتين )أكتوبر 2014(
97.088.0104.097.0بي ان بي باريباس )اكتوبر 2014(

97.594.094.0103.998.597.04.54.65.1بيزنس مونيتور إنترناشوينال )اكتوبر 2014(
97.085.080.0103.085.080.0مؤسسة كابيتال إيكونوميكس )أكتوبر 2014(

95.687.585.0103.495.595.04.43.94.4سيتي غروب )اكتوبر 2014(
98.082.0104.785.04.63.94.0كوميرز بانك )اكتوبر 2014(

96.084.582.0103.391.590.04.54.24.4كريدي سويس )اكتوبر 2014(
96.090.590.5101.792.592.5مؤسسة كريزيل )أكتوبر 2014( 

96.090.0102.094.0دانسكي بانك )اكتوبر 2014(
96.380.580.0100.488.890.04.44.14.3دويتش بانك )أكتوبر 2014(

95.090.088.098.0100.098.04.24.04.1ديلويت )سبتمبر 2014( 
102.080.085.0دي إن بي ماركتس )أكتوبر 2014( 

97.088.484.5104.497.696.0وحدة المعلومات االقتصادية )اكتوبر 2014(
105.0100.095.0وكالة فيتش للتقدير اإلئتماني )سبتمبر 2014( 

73.880.083.890.0غولدمان ساكس )أكتوبر 2014( 
95.077.079.0101.088.086.04.43.93.9آي إتش إس إيكونوميكس )نوفمبر 2014(

105.9101.0معهد التمويل الدولي )أكتوبر 2014( 
95.891.494.6101.796.2102.04.44.04.5إنتيسا سان باولو )أكتوبر 2014( 

97.495.1100.3104.6100.0100.74.54.24.2إيتاو يونيبانك القابضة )أكتوبر 2014( 
96.793.1100.4102.8100.0105.9مركز جي بي سي إنيرجي )أكتوبر 2014( 

95.690.098.0مجموعة جيفريز )أكتوبر 2014( 
93.777.380.8100.382.087.84.34.04.4جي بي مورغان شيس )نوفمبر 2014(

87.084.090.0102.088.093.0شركة إل بي بي دبليو )أكتوبر 2014( 
99.087.0107.098.0102.0مورغان ستانلي )أكتوبر 2014(

95.895.8101.8102.4100.5105.04.54.03.9بنك استراليا الوطني )نوفمبر 2014(
96.693.597.8103.599.3103.8بنك ناتيكسيس الفرنسي )أكتوبر 2014( 

97.477.572.3101.480.575.3نوميسا إنرجيا )أكتوبر 2014( 
108.0106.0105.0نوريدا )أكتوبر 2014( 

96.890.4102.794.3102.54.54.64.9أكسفورد إيكونوميكس )أكتوبر 2014( 
95.596.8112.0101.9100.8115.04.54.05.0بريستيج إيكونوميكس )أكتوبر 2014( 

95.594.0106.0101.798.0110.0بنك رايفيزين )أكتوبر 2014( 
96.075.082.0102.590.090.0مؤسسة رايموند جيمس )أكتوبر 2014( 

106.0100.096.0سامبا )سبتمبر 2014(
95.882.082.0105.592.090.04.43.93.9ستاندرد يو كي )أكتوبر 2014( 

95.085.090.0102.088.093.04.44.04.0سكوتيابانك )أكتوبر 2014(
95.083.086.5101.991.095.04.53.84.0سوسيتي جنرال )أكتوبر 2014(
100.3102.0104.0107.4105.0115.0ستاندرد تشارترد )أكتوبر 2014(

96.083.0103.092.0تي دي سيكيوريتيز )أكتوبر 2014( 
95.583.090.0102.292.098.04.43.73.6بنك تورنتو دومينيون )أكتوبر 2014( 

95.095.095.0100.0100.0100.0يو بي إس )أكتوبر 2014(
97.094.091.0103.098.098.0يوني كريديت )أكتوبر 2014( 

97.794.6104.4101.74.53.8إدارة معلومات الطاقة األمريكية )أكتوبر 2014(
97.0103.0111.0104.495.0105.0مجموعة ويستباك المصرفية )أكتوبر 2014(

96.188.391.0103.094.596.84.44.04.3متوسط التوقعات التوافقية
96.088.290.0103.095.397.54.54.04.1القيمة الوسطى

100.3103.0112.0108.0106.0115.04.64.65.1القيمة العليا
87.073.872.394.080.075.34.23.73.6القيمة الدنيا

2.37.110.12.76.68.70.10.30.4االنحراف المعياري
2.48.111.12.67.09.02.06.29.6معامل التباين )%(

الغاز )دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية(خام برنت البريطانيخام غرب تكساس األمريكي 
201420152016201420152016201420152015بنود أخرى

98.492.189.9105.7104.0102.04.54.04.1صندوق النقد الدولي )أكتوبر 2014(
e )2014 95.590.090.9105.999.9100.84.44.74.9البنك الدولي )أكتوبر

aالنفط الخام
102.899.497.34.54.04.1صندوق النقد الدولي )أكتوبر 2014(

101.595.796.64.44.74.9البنك الدولي )أكتوبر 2014(
متوسط التوقعات التوافقية )برنت البريطاني 

وغرب تكساس األمريكي(
99.691.493.94.44.04.3

101.597.4متوسط التوقعات التوافقية )يونيو 2014(
ماحطة: االسود الغامق = محدث، األزرق = جهة جديدة، واألحمر = الرقم السنوي محدث باستخدام توقع الربع االخير.

a = متوسط أسعار خام غرب تكساس، وبرنت ودبي الفاتح للتسليم الفوري
e = استنتاج متوسط سعر التسليم الفوري لخام غرب تكساس األمريكي وبرنت

المصدر: بيانات مجمعة من تقارير ومواد إخبارية مختلفة
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الشكل 1-16: مؤشر أسعار السلع غير الوقود )2005=100(
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المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العالمي«، أكتوبر 2014. 
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx(،تاريخ التصفح 21 أكتوبر 2014.

ــة عــدة  ــة، فــإن االنخفــاض المتوقــع فــي أســعارها لعــام 2014 هــو محصل وبالنســبة للمــواد الغذائي

ــًة بنمــو هزيــل فــي  عوامــل مــن بينهــا تحســن الطقــس وزيــادة مــردود المحاصيــل الموســمية مقرون

الطلــب مــن االقتصــادات الناشــئة. ويتوقــع أن تنخفــض أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 2.1% لعــام 

2014 وبنســبة 7% أخــرى لعــام 2015، وتشــهد انتعاًشــا طفيًفــا بنســبة 0.3% فقــط لعــام 2016. 

ويتوقــع أيًضــا أن تشــهد المــواد الصناعيــة واألوليــة انخفاًضــا فــي أســعارها فــي فتــرة التوقــع، ويعــود 

ــى فائــض فــي الطاقــة  ــذي أدى إل ــى االســتثمار الضخــم فــي القطــاع ال ــك فــي المقــام األول إل ذل

االنتاجيــة. كمــا يتوقــع أن تنخفــض أســعار المعــادن والمــواد األخــرى إذا انخفضــت أســعار الطاقــة.

آفاق االقتصاد العالمي
قــام صنــدوق النقــد الدولــي فــي اصــدار شــهر أكتوبــر 2014 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد 

العالمــي«، وللعــدد الثالــث علــى التوالــي، بتخفيــض توقعاتــه لنمــو االقتصــاد العالمــي لعــام 

2014 )الشــكل 1-17(، وذلــك بمقــدار 0.3 نقطــة مئويــة عــن توقعــات شــهر إبريــل 2014. 

العالمــي مقارنــة بمــا كان متوقعــا  النشــاط االقتصــادي  التخفيــض ضعــف  ويعكــس ذلــك 

فــي النصــف األول مــن عــام 2014. ففــي الواليــات المتحــدة األميركيــة انخفــض الناتــج فــي 

ــح حجــم المخــزون. وشــهدت روســيا  ــع األول بســبب الشــتاء القــارس فــوق العــادة وتصحي الرب

وبلــدان رابطــة دول الكومنولــث المســتقلة تراجًعــا فــي النشــاط االقتصــادي بســبب العقوبــات 

ــدى االقتصــاد  ــورو، فقــد أب ــي. أمــا فــي منطقــة الي ــزاع الروســي األوكران ــرة الن واشــتداد وتي

األلمانــي ضعًفــا غيــر متوقــع فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2014، إضافــة إلى انكمــاش االقتصاد 

اإليطالــي وتعثــر النمــو فــي فرنســا. واتجــه نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي أميــركا الاتينيــة 

والصيــن أيًضــا نحــو االنخفــاض عمــا كان متوقعــا.

وأبــرزت بيانــات الربــع الثالــث لمنطقــة اليــورو أن ألمانيــا بالــكاد تجنبــت الركــود )بنمــو 

ــع الثانــي(. وشــهدت فرنســا  قــدره 0.1% بعــد انكمــاش بمعــدل 0.1% فــي الرب

ــا بمرحلــة ركــود للمــرة الثالثــة عقــب االزمــة الماليــة  نمــًوا هزيــًا، فيمــا تمــر إيطالي

العالميــة. كمــا عــادت اليابــان إلــى الركــود مــن جديــد فــي الربــع الثالــث.

علــى   2015 لعــام  توقعاتــه  بتخفيــض  كذلــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وقــام 

عنــد قيمــة   2016 لعــام  توقعــه  علــى  حافــظ  لكنــه   ،%3.8 إلــى  نحــو طفيــف، 

4.0%. وتفتــرض توقعــات هاتيــن الســنتين تراجًعــا تدريجًيــا فــي حــدة التوتــرات 

الجيوسياســية الحاليــة، ورجــوع السياســة النقديــة فــي الواليات المتحــدة والمملكة 

ث مع توقعات الربع الرابع. بالخط العريض: حديث، باللون األزرق: جهة توقع جديدة، باللون القرمزي: رقم سنوي محدَّ

الشكل 1-17: توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
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المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العالمي« لشهر أكتوبر 2014. متوفرة على الرابط:
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx(، تاريخ التصفح 21 أكتوبر 2014.

اإلطار 1-2: تقرير »آفاق االقتصاد العالمي« يتوقع 
مخاطر سلبية متزايدة 

يعتبــر صنــدوق النقــد الدولــي أن المخاطــر الســلبية علــى النمــو االقتصــادي العالمــي 

تزايــدت منــذ شــهر أبريــل 2014. ويعتقــد الصنــدوق أن مخاطــر التصحيــح فــي اســواق 

المــال العالميــة قــد ازدادت، بســبب اســتمرار النشــاط المحمــوم فــي أســواق األســهم 

ــدوق فــي  ــة، و اســتمرار المســتوى المنخفــض لهامــش المخاطــر. و يعتقــد الصن العالمي

هــذا الصــدد أن األســواق ربمــا لــم تأخــذ تماًمــا بالحســبان اوجــه عــدم اليقيــن الرئيســية 

التــي تحيــط باآلفــاق االقتصاديــة الكليــة، وأنــه بينمــا تتســم األســواق بالحــذر الشــديد منــذ 

ــح  ــٍد مــن إجــراءات التصحي ــزال المخاطــر قائمــة مــن جــراء حــدوث مزي أواســط ســبتمبر، ال ت

ــورو  ــود واالنكمــاش فــي منطقــة الي ــة تجــدد ضغــوط الرك ــرة. وتدفــع إمكاني ــي الكبي المال

إلــى تفاقــم المخاطــر الســلبية العالميــة، وعلــى الرغــم مــن أن تقريــر »آفــاق االقتصــاد 

العالمــي« يتنبــأ بحــدوث انتعــاش اقتصــادي تدريجــي هنــاك، فــإن اســتمرار الضعــف فــي 

المؤشــرات األخيــرة لمنطقــة اليــورو يلقــي بظالــه علــى االفــاق االقتصاديــة فــي االجــل 

ــك المنطقــة. ــر لتل القصي

وهنــاك مخاطــر أخــرى تلــوح فــي االفــق مثــل االضطــراب فــي أســواق االصــول الــذي 

يمكــن ان يعقــب  رجــوع السياســة النقديــة فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

الــى وضعهــا الطبيعــي. وتشــير البيانــات االخيــرة ايضــا الــى احتمــال اســتمرار تباطــؤ النمــو 

فــي الصيــن. واخيــرا لــو ان  حــدة التوتــرات الجيوسياســية ازدادت، بــدال مــن ان تتراجــع كمــا 

يتوقــع الصنــدوق، فــان ذلــك ايضــا يمكــن ان يؤثــر ســلبا علــى اآلفــاق االقتصاديــة. 

المتحــدة الــى وضعهــا الطبيعــي تدريجيــا، واعتــدااًل متوســًطا فــي أســعار الســلع 

العالميــة، إضافــًة إلــى بقــاء السياســات النقديــة والماليــة الداعمــة فــي الــدول 

المتقدمــة. بيــد أن الصنــدوق يعتقــد أن المخاطــر الســلبية التــي تواجــه الســيناريو 

األساســي المذكــور تغــدو اآلن أكثــر تجليــا )اإلطــار 2-1(.

وعلــى مســتوى االقاليــم الرئيســية، يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يتواصــل 
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اإلطار 1-3: أسعار التعادل للنفط في المنطقة

شــهد اإلنفــاق الحكومــي ارتفاًعــا ليــس فقــط فــي قطــر، وانمــا فــي كافــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي منــذ عــام 2009، مدعوًمــا بأســعار النفــط المســتقرة عنــد مســتويات 

مرتفعــة. وفــي حيــن ارتفــع ســعر النفــط )خــام برنــت( بنســبة تقــارب 76% بيــن عامــي 2009 

و2013، ارتفــع اإلنفــاق الحكومــي فــي المتوســط بنســبة 77.7% فــي الــدول األعضــاء 

الســت كلهــا فــي الفتــرة نفســها. وتعــود هــذه الزيــادة فــي المقــام األول إلــى زيــادة اإلنفاق 

ــى النمــو  ــن، وإل ــى المواطني ــة المقدمــة إل ــادة التحويــات المالي ــة، وزي ــة التحتي ــى البني عل

ــر آفــاق االقتصــاد  ــي، فــي تقري ــدوق النقــد الدول العــام فــي اإلنفــاق الجــاري. ويقــدر صن

اإلقليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، أن هــذه الزيــادة فــي اإلنفــاق 

الحكومــي رفعــت متوســط ســعر التعــادل للنفــط فــي الموازنــة فــي دول الخليــج )أي الســعر 

الــذي يولــد إيــرادات نفطيــة تغطــي عجــز اإلنفــاق بعــد اســتعمال اإليــرادات مــن غيــر النفــط 

والغــاز فــي اإلنفــاق الكلــي( بمــا يزيــد علــى 75% منــذ عــام 2009 حتــى عــام 2014.

ويتوقــع الصنــدوق أن يرتفــع اإلنفــاق الحكومــي فــي دول الخليــج كذلــك فــي عــام 2015، 

ــج المحلــي اإلجمالــي. فــإذا تحقــق هــذا  ليصــل فــي المتوســط إلــى نحــو 36% مــن النات

اإلنفــاق واتبعــت أســعار النفــط المســار الــذي يتوقعــه الصنــدوق )أو التوقعــات التوافقيــة( 

و الــذي يتوقــع ان ترتفــع األســعار عــن مســتوياتها فــي أواســط شــهر نوفمبــر 2014، فــإن 

الصنــدوق يحــذر مــن أن نصــف دول الخليــج )ليــس مــن بينهــم قطــر( قــد تعانــي مــن عجــز 

مالــي فــي عــام 2015. وكان صنــدوق النقــد الدولــي قــد حــذر مــن أنــه، فــي ظــل الظــروف 

التــي تتعــزز فيهــا الضغــوط بعيــدة المــدى علــى أســعار النفــط )باتجــاه االنخفــاض( مــع 

التطــورات الهيكليــة فــي جانــب العــرض فــي الســوق واالســتعاضة عــن النفــط بالطاقــات 

المتجــددة وزيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي جانــب الطلــب، ســيكون مــن الضــروري، 

آنــذاك، القيــام باإلصــاح المالــي فــي المــدى المتوســط.

الشكل 1-19: توقعات معدل التضخم السنوي إقليمًيا )%(
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المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العالمي« لشهر أكتوبر 2014. متوفرة على الرابط:
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx(، تاريخ التصفح 21 أكتوبر 2014. 

1-18(، وأن  )الشــكل  المتحــدة(  المتحــدة )والمملكــة  الواليــات  النمــو فــي  زخــم 

تشــهد اليابــان ومنطقــة اليــورو انتعاًشــا متواضًعــا علــى الرغــم ممــا أبدتــه مــن 

ضعــف فــي اآلونــة األخيــرة. وفــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 

تــم تخفيــض توقعــات النمــو االقتصــادي االجمالــي ، وفــي حيــن رفــع الصنــدوق 

توقعــات النمــو لــدول المنطقــة المصــدرة للنفــط )مدفوعــًة بزيــادة اإلنفــاق العــام 

المســتوردة  المنطقــة  بــدول  الخاصــة  التوقعــات  تخفيــض  تــم  النفــط(،  وإنتــاج 

للنفــط )نتيجــة األزمــة فــي ســورية والعــراق(. 

ويذكــر أن الصنــدوق قــد وضــع توقعاتــه فــي أواســط ســبتمبر، أي قبــل انخفــاض 

أســعار النفــط المتواصــل خــال شــهري أكتوبــر ونوفمبــر، وإذا ظلــت أســعار النفــط علــى 

ــر ســلبا  مســتوياتها الراهنــة وصــوال الــى وخــال عــام 2015، فمــن شــأن ذلــك أن يؤث

علــى افــاق التوقعــات المســتقبلية للــدول المصــدرة للنفــط )االطــار 1-3(، اال ان تراجــع 

اســعار النفــط قــد يدعــم النمــو االقتصــادي فــي الــدول الرئيســية المســتوردة للبتــرول. 

ويتوقــع الســيناريو االساســي للصنــدوق نمــوا قويــا لــدول آســيا الناميــة اســتنادا الــى 

توقعــات بنمــو كل مــن الطلــب المحلــي والصــادرات، ومــن المفتــرض أن يبقــى النمــو 

مرتفًعــا فــي الصيــن حتــى وإن تراجــع قليــًا.

رفــع تقريــر »آفــاق االقتصــاد العالمــي« فــي إصــدار شــهر أكتوبــر مــن توقعاتــه لمعــدل 

  ،  )19-1 )الشــكل  2015 و2016   المتحــدة واليابــان لعامــي  الواليــات  التضخــم فــي 

بينمــا حافــظ إلــى حــد مــا علــى توقعاتــه بالنســبة لــدول آســيا الناميــة، فــي حيــن خفــض 

توقعاتــه لمنطقــة اليــورو ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ففــي منطقــة 

ــة حــدوث انكمــاش(  ــل و امكاني ــورو، ســيبقى اســتمرار انخفــاض معــدل التضخــم )ب الي

يشــكل خطــًرا متزايــًدا، بينمــا تتبايــن توقعــات التضخــم بيــن بلــد وآخــر فــي منطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، علــى الرغــم مــن تخفيــض التوقعــات للمنطقــة ككل. 

ــدال أســعار المــواد  ــدول المصــدرة للنفــط )بســبب اعت ــم تخفيــض التوقعــات لل فقــد ت

الغذائيــة عالمًيــا وقــوة ســعر الصــرف  االســمي الفعلــي( ورفــع التوقعــات للــدول 

المســتوردة للنفــط )مــع اســتمرار االختناقــات، والعجــز والضغــوط نتيجــة أعــداد الاجئيــن 

الضخمــة التــي تدفــع التوقعــات إلــى االرتفــاع(.    

الشكل 1-18: توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي إقليمًيا )%(
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المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العالمي« لشهر أكتوبر 2014. متوفرة على الرابط:
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx(، تاريخ التصفح 21 أكتوبر 2014. 
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الجزء الثاني: األداء االقتصادي عام 2014
حقــق اقتصــاد دولــة قطــر نمــواً بمعــدل 5.9% كتغيــر ســنوي بالقيــم الحقيقيــة )الكميــة( فــي النصــف األول مــن عــام 2014، بفضــل نمــو القطــاع 
غيــر الهيدروكربونــي، وفــي طليعتــه قطاعــي الخدمــات والبنــاء. وجــاء انخفــاض هــذا المعــدل )مقارنــة بســنوات ســابقة( نتيجــةً لتراجــع إنتــاج النفــط 

مــن الحقــول القديمــة و انخفــاض انتــاج الغــاز مــع التوقــف فــي بعــض محطــات الغــاز الطبيعــي المســال إلجــراء الصيانــة.
وبلــغ معــدل التضخــم الســنوي 3.0% فــي األشــهر االثنــي عشــر حتــى أكتوبــر 2014. وارتفــع التضخــم الشــهري، مدفوعــاً بمجموعــة اإليجــارات والمرافــق 
وخدمــات المســكن المرتبطــة بهــا، و التــي ارتفــع معــدل تضخمهــا إلــى 8.1% فــي أكتوبــر كتغيــر ســنوي ليصــل إلــى أســرع معدالتــه فــي الســنوات 

الخمــس الماضيــة. وغابــت الضغــوط التضخميــة المســتوردة بســبب اعتــدال أســعار األغذيــة والســلع العالميــة وارتفــاع قيمــة الــدوالر األمريكــي.
ويســتمر اتجــاه االنخفــاض التدريجــي فــي فائــض الموازنــة العامــة و فائــض الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات ، لكــن البيانــات االخيــرة لــوزارة 
ــة  ــر “اآلفــاق االقتصادي ــو مــن تقري ــرات اصــدار يوني ــة 2014/2013 عــن تقدي ــة العــام للســنة المالي ً فــي فائــض الموازن ــا ــة تظهــر ارتفاع المالي
 ً لدولــة قطــر”. وحقــق اإلنفــاق اإلجمالــي، وبخاصــة اإلنفــاق الرأســمالي، زيــادةً فــي الســنة الماليــة 2014/2013، واتخــذ اإلنفــاق نمطــاً مشــابها
ً فــي النصــف األول مــن الســنة الماليــة الجاريــة عــن نتائــج النصــف األول مــن  جــداً للســنوات الســابقة. وســجلت إيــرادات النفــط والغــاز انخفاضــا

ســنوات ســابقة.
ً فــي النصــف األول مــن عــام 2014 بلغــت نســبته 52% مــن الناتــج المحلــي االجمالــي االســمي، لكنــه ظــل  وحققــت دولــة قطــر فائضــاً تجاريــاً كبيــرا
أدنــى بعــض الشــيء مــن حصيلــة النصــف األول مــن عــام 2013. وتواصــل الصــادرات الســلعية ارتفاعهــا )يقابلهــا نمــو فــي الــواردات(، إضافــةً 
إلــى اســتمرار الزيــادة فــي واردات الخدمــات والتحويــالت الماليــة للعمالــة الوافــدة الــى الخــارج، مــا أدى إلــى انخفــاض طفيــف فــي الحســاب الجــاري 

ليبلــغ 30.4% مــن الناتــج المحلــي االســمي.

النمو االقتصادي
التحليل اإلجمالي

ســجل اقتصــاد دولــة قطــر نمــًوا بمعــدل 5.9% كتغيــر ســنوي بالقيــم الحقيقيــة )الكميــة( فــي 

النصــف األول مــن عــام 2014، أي بمعــدل أبطــأ مــن المســجل فــي النصــف األول مــن عــام 

2013 )الشــكل 2-1(. فقــد أدى انخفــاض إنتــاج النفــط )الــذي هبــط بنســبة 3.8% كتغيــر ســنوي(، 

1.8%( بعــد إغــاق بعــض محطــات الغــاز الطبيعــي  إنتــاج الغــاز )بنســبة  وكذلــك انخفــاض 

المســال الرئيســية بهــدف الصيانــة، إلــى إبطــاء النمــو. وحقــق االقتصــاد نمــًوا بالقيــم االســمية 

بمعــدل 5.2% كتغيــر ســنوي فــي النصــف األول مــن عــام 2014. وهبــط معامــل االنكمــاش 

بنســبة 0.7% )وهــو مقيــاس لســعر جميــع الســلع والخدمــات المنتجــة فــي االقتصــاد(.

الشكل 2-1: نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي والحقيقي )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 5 أكتوبر 2014.

التفاصيل القطاعية
يتضمن اإلطار 2-1 مناقشة نمو الناتج حسب مكونات االنفاق.

وحافــظ ناتــج القطــاع الغيــر هيدروكربونــي علــى نمــوه الســريع فــي النصــف األول مــن عــام 

2014، حيــث ســجل معــدل نمــو قــدره 11.8% كتغيــر ســنوي )الشــكل 2-2(، أمــا ناتــج القطــاع 

الهيدروكربونــي فقــد تراجــع بمعــدل 2.3% بالقيــم الحقيقيــة خــال الفتــرة ذاتهــا.

وقــاد قطــاع الخدمــات نمــو ناتــج القطــاع غيــر الهيدروكربونــي، وتــاه قطــاع البنــاء، بينمــا بقيــت 

مســاهمة الصناعــة التحويليــة والمرافــق ضئيلًة )الشــكل 3-2(.

الشكل 2-2: نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، القطاعين 
الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني )%(
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ماحظــة: قطــاع الهيدروكربــون يشــمل اســتخراج النفــط الخــام والغــاز فــي نطــاق قطــاع التعديــن 
واالســتخراج.

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 15 أكتوبر 2014.
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اإلطار 2-1: مكونات اإلنفاق في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

نشــرت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ألول مــرة تقديــرات تتعلــق بجانــب اإلنفــاق 

)مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فقــط( فــي يوليــو 2014، مــع تقديــرات تعــود 

إلــى الربــع األول مــن عــام 2013 )الشــكل فــي اإلطــار(. ويتيــح توفــر البيانــات الربعيــة 

حاليــًا عــرض تقديــر النمــو فــي نصــف عــام.

وفــي النصــف األول مــن عــام 2014، كانــت الصــادرات التــي تهيمــن عليهــا المنتجــات 

المحلــي  الناتــج  مــن   %73.3 وشــكلت  اإلنفــاق،  فــي  مكــون  أكبــر  الهيدروكربونيــة 

ــي  ــن ســاهم االســتهاك العائل ــي، فيمــا شــكل االســتثمار 29.1%. فــي حي اإلجمال

بنســبة 14.1% فقــط، واالســتهاك الحكومــي للســلع والخدمــات النهائيــة بنســبة 

13.9%. وشــكلت الــواردات، والتــي تمثــل تســربا مــن االقتصــاد المحلــي٫ 30.5% مــن 

مجمــل اإلنفــاق  وارتفــع معــدل االدخــار فــي دولــة قطــر )انظــر مســرد المصطلحــات( 

فــي نصــف العــام المذكــور نحــو 2.3 نقطــة مئويــة، ليصــل إلــى 59.5% مــن الناتــج 

ــي االســمي. المحلــي اإلجمال

الشكل في اإلطار: جانب اإلنفاق من الناتج المحلي 
اإلجمالي االسمي )مليار ريال(

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

-200

-100

0

100

200

300

400

500

الناتج المحلي االجمالي

النصف االول النصف الثاني النصف االول

االستهالك النهائي الحكومي

الصادرات (سلع وخدمات)

االستهالك العائلي

تكوين الرأسمال االجمالي

الواردات (سلع وخدمات)

2013 2013 2014

ماحظــة: التقديــرات الخاصــة بعامــي 2013 و2014 أوليــة، ويتضمــن التكويــن الرأســمال اإلجمالــي 
الفــروق اإلحصائيــة.

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 27 أكتوبر 2014.

وارتفعــت الصــادرات كنمــو ســنوي بنســبة 2.9% و الــواردات بنســبة %10.9 

اإلجمالــي  الرأســمال  التكويــن  وارتفــع   .2014 عــام  مــن  األول  النصــف  فــي 

بنســبة 12.5%، بدفــع مــن برنامــج اإلنفــاق الرأســمالي الحكومــي الضخــم. وازداد 

االســتهاك العائلــي بمــا يقــارب 11%، واإلنفــاق الحكومــي بنســبة %9.7.

حيــث ســاهم قطــاع الخدمــات، و الــذي حقــق معــدل نمــو قــدره 12.4% فــي النصــف األول 

كتغيــر ســنوي، بمقــدار 4.9 نقطــة مئويــة فــي النمــو الحقيقــي )الشــكل  4.2 ( ، مــا جعــل 

حصتــه مــن الناتــج الحقيقــي تصــل إلــى 40%. ونمــت مكونــات قطــاع الخدمــات بســرعة، 

ومعظمهــا بمعــدل ثنائــي الرقــم، حيــث تســارع قطــاع الخدمــات الماليــة والعقــارات مســجًا 

نمــًوا قــدره 16% كتغيــر ســنوي فــي النصــف األول مــن عــام 2014، كمــا نمــت التجــارة 

ــا  والفندقــة بمعــدل 15.3%. )تظهــر البيانــات المأخــوذة مــن الهيئــة العامــة للســياحة ارتفاًع

قــدره 9% كتغيــر ســنوي فــي إجمالــي أعــداد الســياح الذيــن زاروا قطــر فــي الربــع األول 

مــن عــام 2014(. وتوســعت خدمــات النقــل والمواصــات محافظــًة علــى زخمهــا المتصاعــد 

بفضــل توســع الخطــوط الجويــة القطريــة، وإدخــال خدمــات نقــل بــري جديــدة فــي الدوحــة، 

ونمــو قــوي فــي االتصــاالت. ونمــت الخدمــات الحكوميــة واألســرية واالجتماعيــة ،وان كان 

بمعــدل متباطــئ، وذلــك بالتــوازي مــع تزايــد عــدد ســكان قطــر )بلــغ عــدد الســكان فــي نهايــة 

أكتوبــر أكثــر مــن 2.2 مليــون نســمة، بزيــادة قدرهــا 9.5% بالمقارنــة بــذات الشــهر مــن عــام 

2013 – الشــكل 5-2(.

الشكل 2-3: المساهمة في نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي )نقطة مئوية(

القطاع الكربوهيدروكروني
الصناعات التحويلية
الكهرباء والماء

البناء
الخدمات

الناتج المحلي االجمالي

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

16.2

4.1

الخدمات المصرفية المنسوبة

1.4
1.1

9.9

-0.5

10.1

4.8

0.9
0.7

4.2

-0.6

6.3
3.3
1.0
0.7
1.5
-0.3

5.8
3.8

1.0
1.2
-0.3

6.3

4.9

1.5
0.8

0.1
-1.1

6.3

5.0

1.5
0.2

0.1
-0.5

5.9

4.9

2.1
0.2
-0.9
-0.5

النصف االول
2011

النصف الثاني
2011

النصف االول
2012

النصف الثاني
2012

النصف االول
2013

النصف الثاني
2013

النصف االول
2014

ماحظــة: قطــاع الهيدروكربــون يشــمل اســتخراج النفــط الخــام والغــاز فــي نطــاق قطــاع التعديــن 
الماليــة  والخدمــات  والفندقــة  والتجــارة  والمواصــات  النقــل  تشــمل  الخدمــات  واالســتخراج. 

واالجتماعيــة. واألســرية  والحكوميــة 
المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:

(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 15 أكتوبر 2014.

الشكل 2-4: نمو الخدمات )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 15 أكتوبر 2014.

ســاهم قطــاع البنــاء، بدفــع مــن برنامــج اإلنفــاق الرأســمالي الحكومــي الضخــم، بنحــو 

2.1 نقطــة مئويــة فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي، مــع ارتفــاع ناتــج  هــذا 

القطــاع بنســبة 17.9% )الشــكل 2-6(. ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا االتجــاه الصاعــد 

فــي ناتــج قطــاع البنــاء خــال النصــف الثانــي وخــال فتــرة التوقــع )انظــر الجــزء األول(.

وتراجعــت مســاهمة قطــاع الصناعــات التحويليــة إلــى 0.2 نقطــة مئويــة مــن نمــو الناتــج 
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اإلجمالــي، علــى الرغــم مــن نمــوه فــي النصــف األول بمعــدل 2.0% )الشــكل 7-2(. 

وشــكلت صناعــة الكيماويــات والحديــد والصلــب مجمــل نمــو القطــاع. وأبــرزت الفتــرة 

األخــرى  والبتروكيماويــات  المكــررة  النفطيــة  المشــتقات  ناتــج  فــي  تراجًعــا  المذكــورة 

واألســمدة، والتــي تأثــرت ســلبا بســبب أعمــال الصيانــة، والمعيقــات المتعلقــة 

بتوافــر المــواد األوليــة وتراجــع األربــاح فــي األســواق العالميــة. كمــا تأثــر نمــو 

الصناعــات التحويليــة فــي بعــض المجــاالت األخــرى مــع اقتــراب الناتــج مــن 

الطاقــة االنتاجيــة القصــوى و الحاجــة الــى زيــادة الطاقــة االنتاجيــة لتحقيــق زيــادة 

ملموســة فــي االنتــاج.

التنويع االقتصادي
االســمي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الهيدروكربونــي  غيــر  الناتــج  حصــة  واصلــت 

ارتفاعهــا، متبعــًة اتجاًهــا بــدأ فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2012، لتصــل إلــى %47.9 

مــن الناتــج المحلــي فــي النصــف األول مــن العــام )الشــكل 2-8(. وعلــى الرغــم مــن أن 

ذلــك يوحــي بتنويــع القاعــدة االقتصاديــة، فــإن المؤشــرات األوســع نطاقــًا تشــير إلــى أن 

التنويــع فــي مجــاالت هامــة أخــرى يســير ببــطء أكثــر ممــا يشــير إليــه االتجــاه المذكــور )انظــر 

اإلطــار 2-2، عناصــر التنويــع االقتصــادي(.

الشكل 2-5: إجمالي عدد السكان )مليون(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 3 نوفمبر 2014.

الشكل 2-7: نمو الصناعات التحويلية )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 15 أكتوبر 2014.

الشكل 2-6: نمو قطاع البناء )%(
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المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 15 أكتوبر 2014.

األسعار وأسواق األصول
أسعار المستهلك

بلــغ معــدل تضخــم أســعار المســتهلك العــام )مقاًســا كتغيــر مئــوي علــى أســاس ســنوي 

فــي مؤشــر أســعار المســتهلك( 3.0% فــي شــهر أكتوبــر 2014 )الشــكل 2-9(، أمــا 

ــا فــي ســلة مؤشــر  ــر تقلب ــات األكث ــذي يســتبعد المكون معــدل التضخــم األساســي )ال

أســعار المســتهلك كالمــواد الغذائيــة والمرافــق واإليجــارات الســكنية( فوصــل إلــى 

1.8%. وســجل  متوســط معــدل التضخــم الســنوي علــى مــدى 12 شــهًرا حتــى شــهر 

أكتوبــر 2014 مــا يقــرب مــن 3.0%، وهــو مــا يأتــي موافقــا للقيمــة المتوقعــة لعــام 

2014 فــي تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر الصــادر فــي يونيــو، والبالغــة %3.0.

الشكل 2-9: معدل التضخم الشهري العام واألساسي 
)تغير سنوي، %(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتناًدا إلــى البيانــات المتوفــرة فــي قاعــدة بيانــات 
ــر 2014. ــخ التصفــح 17 نوفمب ــادل المعلومــات: )http://www.qix.gov.qa/(، تاري قطــر لتب

ماحظة: معدل التضخم االساسي هو معدل التضخم العام ناقص االغذية وااليجارات والمرافق

الشكل 2-8: حصة القطاعين الهيدروكربوني وغير 
الهيدروكربوني في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )%(
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ماحظــة: قطــاع الهيدروكربــون يشــمل اســتخراج النفــط الخــام والغــاز فــي نطــاق قطــاع التعديــن 
واالســتخراج.

المصدر: تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استناًدا إلى البيانات المتوفرة على الرابط:
(http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm(، تاريخ التصفح 15 أكتوبر 2014.
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اإلطار 2-2: عناصر التنويع االقتصادي

ال يــزال االقتصــاد القطــري يعتمــد بشــدة علــى اســتغال ثرواتــه المعدنيــة غيــر المتجــددة مــن 

النفــط والغــاز، حيــث ســاهم إنتــاج المــواد األوليــة بأكثــر مــن نصــف ناتجــه المحلــي االســمي 

عــام 2013، علــى الرغــم مــن أن ناتــج النفــط والغــاز  لــم يعــد يســجل نســب نمــو تذكــر.

وحقــق االقتصــاد الغيــر هيدروكربونــي فــي الســنوات األخيــرة نمــوًا قويــا، فقفــزت حصتــه 

مــن الناتــج االســمي مــن 41.9% فــي عــام 2011 إلــى 45.6% عــام 2013. ومــن المرشــح 

ــر  ــح أكث أن يســتمر هــذا االتجــاه عــام 2014 ، مــع اســتمرار االقتصــاد القطــري فــي ان يصب

تنويعــًا بالمعنــى الضيــق للكلمــة حيــث أن مســاهمة األنشــطة غيــر الهيدروكربونيــة مــن 

مجمــل النشــاط االقتصــادي آخــذة فــي النمــو. و لكــن النظــر الــى امكانيــة ان تظهــر مصــادر 

مســتدامة للثــروة لتحــل محــل الغــاز و النفــط يتطلــب النظــر بعمــق الــى بيانــات اإلنتــاج.

علــى الرغــم مــن أن االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز يبــدي نمــوًا قويــًا مــن حيــث الناتــج )انظــر 

الشــكل 2-2(، فــإن الجــزء األكبــر منــه ينــدرج ضمــن إطــار القطاعــات االقتصاديــة غيــر التجاريــة 

)التــي مــن الصعــب تجارتهــا دوليــا(، كالبنــاء والخدمــات غيــر التجاريــة )انظــر الشــكل 3-2(. 

وال يمكــن القتصــاد يقــوم فقــط علــى الخدمــات غيــر التجاريــة -حتــى وإن كانــت تلبــي 

احتياجــات هامــة فــي الوقــت الحاضــر- أن يؤمــن أساســًا صلبــًا لخلــق الثــروة فــي المســتقبل. 

وبالتالــي، فــإن العامــل المحــدد فــي االحتمــاالت بعيــدة المــدى لنمــو مســتدام هــو إلــى أي 

درجــة يمكــن لاســتثمارات الحاليــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة أن تزيــد اإلنتاجيــة والعائــدات 

االقتصاديــة مســتقبًا فــي االقتصــاد ككل.

وعلــى هــذا األســاس ثمــة ضــرورة لتنويــع مصــادر الدخــل الناتــج عــن التصديــر. وفــي هــذا 

ــًا  ــة قطــر مــن الخدمــات )وبخاصــة خدمــات النقــل( نمــوًا قوي الســياق أظهــرت صــادرات دول

ــرًا. ففــي  ــزال متأخ ــرادات الصــادرات الســلعية ال ي ــع إي بالفعــل، لكــن مــن الواضــح أن تنوي

عــام 2013 علــى ســبيل المثــال، ظلــت إيــرادات المنتجــات اللقيمــة مــن النفــط والغــاز تشــكل 

نصيــب األســد مــن ايــرادات الصادرات)انظــر الشــكل1 فــي االطــار(، ومنــذ عــام 2009، لــم 

ــرادات الصــادرات.  ــة 5% مــن مجمــل اي ــر الهيدروكربوني تتعــدَّ حصــة الصــادرات الســلعية غي

يبــدو أن قطــر - حتــى اآلن علــى األقــل-  لــم تؤســس لنفســها موطــئ قــدم فــي أنشــطة 

)انظــر   الجديــدة  المنتجــات  اســتمرارية  مقيــاس  وفــق  جديــدة،  منتجــات  وتصديــر  جديــدة 

الشــكل 2فــي االطــار(.

الشكل 1: هيكل الصادرات القطرية، )مليار ريال(
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المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

وهناك ثاثة ابعاد اخرى هامة للتنويع االقتصادي. 

• الدخــل: توســيع مصــادر الدخــل )مــن العمــات األجنبيــة و االيــرادات العامــة(، مــع تحــول االقتصــاد 

مــن االعتمــاد علــى تحويــل المــوارد المعدنيــة إلــى مــوارد ماليــة إلــى توليــد الدخــل مــن اإلنتــاج خــارج 

النفــط والغــاز ومــن محفظــة االســتثمارات الماليــة واألجنبيــة المباشــرة.

• هيكليــة الملكيــة: خلــق التــوازن بيــن اقتصــاد معتمــد علــى الهيدروكربــون تقــوده الدولــة إلــى اقتصــاد 

يمــارس فيــه القطــاع الخــاص دورًا متناميــًا فــي إيجــاد الثــروة والدخــل وفــرص العمــل المنتجــة.

• القــدرات: االنتقــال مــن االعتمــاد بصــورة أساســية علــى التكنولوجيــا المتدنيــة والعمالــة غيــر الماهــرة 

فــي االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز إلــى االعتمــاد علــى القــدرات البشــرية والمؤسســية والتكنولوجيــة 

المتقدمة.

وبالنظر من خال هذا المنظور الواسع للتنويع االقتصادي، تبدو النتائج مختلطة.

علــى صعيــد الدخــل: تراكــم دولــة قطــر األصــول األجنبيــة مــن خــال آليــات االســتثمار الســيادية التــي 

تمتلكهــا. وقــد بلغــت القيمــة المتراكمــة لفوائــض الحســاب الجــاري لدولــة قطــر )التــي تكافــئ الحقــوق 

ــدة بيــن عــام 2000 وعــام 2014. وفــي المــدى  ــرة الممت ــار دوالر فــي الفت ــر المقيميــن( 345.7 ملي علــى غي

ــة. و فــي  ــة المحلي ــة  فــي الحــد مــن الضغــوط التضخمي القريــب والمتوســط، تســهم االســتثمارات الخارجي

االجــل الطويــل، تؤمــن تلــك االســتثمارات مصــدرًا لإليــرادات يمكــن اســتخدامه لتمويــل الموازنــة العامــة 

للدولــة. ومــع ذلــك، ظــل دخــل الموازنــة فــي الســنة الماليــة 2014/2013 معتمــدًا إلــى حــد كبيــر علــى النشــاط 

الهيدروكربونــي الــذي ســاهم بصــورة مباشــرة فــي 57% مــن اإليــرادات اإلجماليــة )85.7% إذا أضيــف الدخــل 

االســتثماري اآلتــي مــن شــركة قطــر للبتــرول(. وطــوال الســنوات الســت الماضيــة، ازدادت حصــة اإليــرادات 

األخــرى )كإيــرادات ضريبــة الشــركات ورســوم المرافــق العامــة والرســوم الجمركيــة( بشــكل ضئيــل مــن %20 

ــة )انظــر اإلطــار 3-2(.  ــرادات الحكومي إلــى 23% فقــط مــن إجمالــي اإلي

علــى صعيــد هيــكل الملكيــة: تبيــن مؤشــرات تنميــة القطــاع الخــاص بعــض النجــاح، ولكــن انطاقــا مــن اســاس 

منخفــض. ففــي عــام 2012، وهــو آخــر عــام تتوفــر عنــه البيانــات، كانــت نســبة النشــاط الخــاص فــي  عمــوم 

ــذروة التــي  ــت أقــل مــن ال ــد أن هــذه النســبة كان ــل عقــد مــن الزمــن، بي ــه قب ــت علي ــر ممــا كان االقتصــاد أكب

بلغتهــا فــي عــام 2009. وازدادت نســبة المواطنيــن القطرييــن الذيــن اختــاروا العمــل فــي القطــاع الخــاص، 

ففــي عــام 2013، بلغــت نســبة  اليــد العاملــة القطريــة  التــي تعمــل فــي القطــاع الخــاص 11.9% ، وهــي 

ضعــف مــا كانــت عليــه عــام 2006 )%5.8(. 

علــى مســتوى القــدرات: وكمــا كان الحــال لســنوات كثيــرة، قامــت دولــة قطــر باســتثمارات ضخمــة فــي 

ــاج حتمــًا إلــى فتــرة إعــداد طويلــة. وبــدأت بعــض مؤشــرات النتائــج تحقــق  التعليــم، لكــن هــذه المســألة تحت

االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  التابــع   )PISA( للطــاب  الدولــي  التقييــم  برنامــج  كنتائــج  التحســن،  بعــض 

والتنميــة، إال أن قطــر ال تــزال متأخــرة فــي مؤشــرات المقارنــة. وينســحب األمــر نفســه علــى أنشــطة 

ــة البحــث العلمــي  ــدوق رعاي ــا، وصن ــوم والتكنولوجي ــر فــي جامعــة قطــر، وواحــة قطــر للعل البحــث والتطوي

التابــع لمؤسســة قطــر والمراكــز الراعيــة للبحــوث، إذا يحتــاج األمــر بعــض الوقــت ليؤتــي ثمــاره.  لكــن مــا أن 

تحــط مرحلــة تشــييد البنــى التحتيــة الضخمــة الازمــة للتنميــة فــي قطــر رحالهــا، مــن المنتظــر ان تبــدأ نســبة 

العمــال ذوي المهــارات واالختصاصــات العاليــة مــن اليــد العاملــة باالزديــاد، و ذلــك عكــس االتجــاه الحــادث فــي 

ــة األقــل مهــارة. ــد العامل ــادة نســبة الي ــرة مــن زي الســنوات االخي

وأخيــرًا، ال يحــدث التنويــع االقتصــادي بجــرة قلــم، فالتحــوالت فــي تركيبــة الناتــج تحكــي جانبــًا واحــدًا مــن 

أشــارت  كمــا  يتطلــب  التنويــع،  جوهــر  وهــو  الثــروة،  لتوليــد  جديــدة  مســتدامة  مصــادر  وإيجــاد  القصــة. 

اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر )2011-2016( تحــواًل أعمــق فــي الحوافــز والمؤسســات والقــدرات.

المصدر: تحليل وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

الشكل 2: استمرارية المنتجات الجديدة في الصادرات القطرية 
حسب القطاع )2013-2011( 
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عدد المنتجات الجديدة
المستمرة عام 2013

عدد المنتجات الجديدة المصدرة
عام 2012 (بارقام نظام التصنيف الموحد8)

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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واســتمرت مجموعــة اإليجــارات والمرافــق والخدمــات ذات الصلــة بالمســكن فــي قيــادة 

علــى  أكتوبــر  فــي شــهر   %8.1 قــدره  نمــًوا  الشــهري، مســجلًة  التضخــم  فــي  االرتفــاع 

أســاس ســنوي )الشــكل 2-10(، وهــو أعلــى معــدل نمــو تســجله اإليجــارات فــي خمــس 

ســنوات تقريًبــا. وقــد حافظــت اإليجــارات علــى اتجاههــا الصاعــد منــذ شــهر مــارس مــن العــام 

الجــاري، لتصــل إلــى مســتويات لــم تشــهد لهــا نظيــًرا منــذ نهايــة عــام 2009. بيــد أن البيانــات 

المنشــورة ال تبيــن وجــود القــدر نفســه مــن الضغــوط الســعرية بالنســبة للســلع والخدمــات 

األخــرى التــي ال يمكــن اســتيرادها فــي مؤشــر أســعار المســتهلك. وأدى اعتــدال أســعار 

الســلع العالميــة إلــى انخفــاض طفيــف فــي فئــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات والتبــغ. كمــا 

ســجلت فئــة »ســلع وخدمــات متفرقــة« انخفاًضــا فــي شــهر أكتوبــر علــى أســاس ســنوي.

الشكل 2-10: معدل التضخم الشهري )تغير سنوي، %(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتناًدا إلــى البيانــات المتوفــرة فــي قاعــدة 
.2014 17 نوفمبــر  بيانــات قطــر لتبــادل المعلومــات: )http://www.qix.gov.qa/(، تاريــخ التصفــح 

أسعار المنتج

حافــظ معــدل تضخــم أســعار المنتــج )وهــو مقيــاس لتكاليــف الســلع المنتجــة فــي دولــة 

قطــر( علــى انضباطــه، حيــث ارتفعــت أســعار المنتــج فــي النصــف األول مــن عــام 2014 

وســجلت   .)11-2 )الشــكل   2013 العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  بالمقارنــة   %1.2 بنســبة 

ارتفاعــات خفيفــة فــي األســعار فــي كافــة الفئــات، فســعر النفــط الــذي يبلــغ وزنــه النســبي 

77.1% فــي المؤشــر العــام ارتفــع ارتفاًعــا طفيًفــا فــي النصــف األول مــن عــام 2014 عــن 

الفتــرة نفســها مــن عــام 2013، وظــل تحــت الســيطرة بفعــل انخفــاض األســعار الــذي بــدأ 

ــام 2014. ــع األول مــن ع فــي الرب

أسواق األصول: األسهم والعقارات
البورصة القطرية

أغلــق مؤشــر البورصــة القطريــة بتاريــخ 13 نوفمبــر 2014 علــى قيمــة 13724 ، أي 

الــذي يضــم  المؤشــر،  هــذا  اداء  وأبــدى  الســابق.  العــام  عــن   %32.3 قــدره  بارتفــاع 

األســهم العشــرين األكبــر واألكثــر ســيولة، تفوقــا علــى مؤشــرات عالميــة أوســع نطاًقــا 

كمؤشــر »S&P 100« منــذ شــهر نوفمبــر 2013 )الشــكل 2-12(. وحقــق المؤشــر أيًضــا 

أداًء أفضــل مــن المؤشــرات األخــرى فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا عــدا مؤشــر 

ــذي ارتفــع بمقــدار 38.2% عــن العــام الســابق(. ســوق دبــي )ال

 S&P« الشكل 2-12: مؤشر البورصة القطرية ومؤشر
Global 100” )تغير سنوي، %(
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الشكل 2-11: نمو مؤشر أسعار المنتج )تغير سنوي، %(
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المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتناًدا إلــى البيانــات المتوفــرة فــي قاعــدة 
بيانــات قطــر لتبــادل المعلومــات: )http://www.qix.gov.qa/(، تاريــخ التصفــح 21 اكتوبــر 2014.
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يتركــز نشــاطها فــي قطــاع الطاقــة، ممــا ادى الــى تراجــع المكاســب )الشــكل 13-2(.

ــة  ــه الدفتري ــى قيمت ــي )17.5( ونســبة ســعر الســهم إل ــح الحال ــرر الرب وســجلت نســبة مك

(2.7( لبورصــة قطــر، أفضــل وثانــي أفضــل أداء علــى الترتيــب بيــن أســواق دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، وبقيــت رســملة الســوق متركــزة فــي المصــارف والخدمــات الماليــة 

التــي نمــت بنســبة 40.3% عــن العــام الماضــي، بحصــة قدرهــا 39.3% مــن مجمــل 

ــة  ــة الثانيــة مــن حيــث الحصــة فــي الســوق: األســهم الصناعي الســوق. وجــاء فــي المرتب

(31.1%( والعقــارات )11.1%(. وشــكل قطــاع التأميــن أســرع قطــاع فــي نمــو قيمتــه، 

علــى الرغــم مــن أنــه ال يمثــل أكثــر مــن 3.1% مــن الســوق، بمــا حققــه مــن نمــو بمعــدل 

74.2% زيــادة عــن العــام الماضــي. وحقــق ســهم شــركة مســيعيد القابضــة للكيماويــات 

أعلــى األربــاح خــال العــام )220.5%(، علــى الرغــم مــن أنــه أحــدث األســهم فــي التــداول.

العقارات
يبــدي مؤشــر أســعار العقــارات الصــادر عــن مصــرف قطــر المركزي، الــذي يتابع صفقات 

ــًدا  ــا جدي ــذ أواســط 2013، مســجًا ارتفاًع ــًدا من ــا صاع ــع العقــارات الســكنية، اتجاًه بي

فــي شــهر ســبتمبر بنســبة 42.1% بالمقارنــة بــذات الشــهر مــن العــام الماضــي، 

وبنســبة 32% زيــادة علــى الــذروة الســابقة فــي أغســطس 2008 )الشــكل 14-2(.

 
الشكل 2-14: مؤشر مصرف قطر المركزي ألسعار العقارات
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ماحظــة: يقــدم مؤشــر أســعار العقــارات بيانــات عــن صفقــات بيــع العقــارات )بمــا فيهــا األراضــي 
والفيــات والعقــارات الســكنية( اســتناًدا إلــى بيانــات مأخــوذة مــن وزارة العــدل.

المصدر: مصرف قطر المركزي:
 ،)http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/RealEstate/Pages/RealEstatePriceIndex.aspx)

تاريــخ التصفــح 22 أكتوبــر 2014.

ويفيــد تقريــر شــركة األصمــخ للخدمــات العقاريــة ان أســعار األراضــي فــي 

الدوحــة واصلــت ارتفاعهــا بصفــة عامــة، لتســجل زيــادة بنســبة 15% فــي الربــع 

األول مــن عــام 2014 فــي بعــض المناطــق المميــزة. كمــا ترتفــع أيًضــا أســعار 

األراضــي خــارج الدوحــة. وشــهد عــام 2014 ارتفاًعــا فــي قيــم إيجــارات محــال 

تجــارة التجزئــة، اال أن االفتتــاح المرتقــب لســتة مراكــز تســوق جديــدة فــي العــام 

المقبــل قــد يدفــع هــذه اإليجــارات إلــى االعتــدال فــي المــدى القريــب. 

عرض النقد واالئتمان
عرض النقد

اســتمر نمــو عــرض النقــد – اســتناًدا إلــى تعريفــه الواســع )M2( )انظــر مســرد المصطلحــات(– 

فــي التراجــع محســوبا علــى اســاس ســنوي، محافًظــا علــى االتجــاه الــذي شــهده منــذ النصــف 

الثانــي مــن عــام 2013 )انظــر الشــكل 2-15(. فقــد تباطــأ نمــو عــرض النقــد إلــى 7.5% فــي 

الفتــرة بيــن ينايــر وأغســطس 2014، مقابــل 13.2% للفتــرة نفســها مــن عــام 2013.

)M2( الشكل 2-15: عرض النقد
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المصدر: النشرات النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي.

ــا فــي الجــزء  ــر – أغســطس( 2014 مدفوًع ــرة )يناي وكان نمــو عــرض النقــد فــي الفت

ــع تحــت الطلــب(، التــي  ــال القطــري )وبخاصــة الودائ ــع بالري ــادة الودائ ــه بزي ــر من األكب

ســاهمت بمفردهــا بمــا يقــرب مــن نصــف نمــو عــرض النقــد اإلجمالــي )الشــكل 

2-16(، ونمــو الودائــع ألجــل بمعــدل مســتقر عموًمــا. ولعــل النمــو القــوي فــي 

الودائــع بالريــال القطــري يعــزى إلــى تعبئــة المؤسســات العامــة والشــركات الخاصــة 

للمــوارد الماليــة مــع اســتعدادها لتنفيــذ المشــاريع االســتثمارية المخطــط لهــا. كمــا 

ازدادت ودائــع االفــراد بالريــال القطــري بصــورة عامــة بالتــوازي مــع نمــو عــدد الســكان.

الشكل 2-16: المساهمة في نمو عرض النقد )نقطة مئوية(
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المصدر: النشرات النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي.

وُيعــد تباطــؤ نمــو الودائــع بالعمــات األجنبيــة الســبب الرئيــس لتباطــؤ نمــو 

ــع بنســبة %3.7  ــرة المذكــورة، حيــث زادت تلــك الودائ عــرض النقــد فــي الفت

فقــط مقابــل 23% فــي الفتــرة نفســها مــن عــام 2013، األمــر الــذي يعكــس تباطــؤ 

نمــو ودائــع القطــاع العــام بالعمــات األجنبيــة )تشــكل هــذه الودائــع أكثــر مــن 75% مــن 
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إجمالــي الودائــع بالعمــات األجنبيــة فــي الجهــاز المصرفــي(. وانخفضــت مســاهمة 

ــة فقــط. ــة مــن 6.6 إلــى 1.2 نقطــة مئوي ــع بالعمــات األجنبي الودائ

وقــد حــدث التباطــؤ فــي نمــو ودائــع القطــاع العــام بالعمــات االجنبيــة انطاقــا مــن قاعــدة قويــة 

فــي الفتــرات الســابقة، و مــن ثــم فــإن هــذا النمــو المتباطــئ ربمــا يعكــس إعــادة ترتيــب اولويــات 

محفظــة أصــول القطــاع العــام، بحيــث يتــم تخصيــص جــزء اكبــر مــن عائــدات النفــط والغــاز لتمويــل 

االســتثمارات داخلًيــا وخارجًيــا، بــدال مــن االحتفــاظ بهــا فــي شــكل ودائــع بعمــات أجنبيــة فــي 

النظــام المصرفــي. وينســجم مــع هــذا التفســير العجــز الكبيــر نســبًيا الــذي ســجله الحســاب المالــي 

فــي ميــزان المدفوعــات فــي النصــف األول مــن عــام 2014 إضافــًة إلــى ارتفــاع األصــول األجنبيــة 

لمصــرف قطــر المركــزي. ولمــا كانــت عائــدات النفــط والغــاز مــن العمــات األجنبيــة ُتحــّول إلــى ودائــع 

بالريــال القطــري لتمويــل مشــاريع االســتثمار المحليــة، فــإن احتياطيــات المصــرف المركــزي ســتزداد.

االئتمان
إن التباطــؤ فــي نمــو عــرض النقــد عــام 2014 ينعكــس ايضــا فــي تغيــرات األصــول المقابلــة للجهــاز 

المصرفــي، والتــي تشــكل التســهيات االئتمانيــة للبنــوك الجــزء الرئيســي منهــا، إذ شــهد نمــو 

االئتمــان المصرفــي تباطــًؤا مشــابًها. وفــي األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2014، تباطــأ معــدل 

نمــو االئتمــان المحلــي، الــذي يشــكل أكثــر مــن 90% مــن مجمــل االئتمــان، إلــى 4.2% بعــد أن 

بلــغ 7.0% تقريًبــا فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي. وقــد حصــل نمــو االئتمــان حصــًرا فــي 

اإلقــراض إلــى القطــاع الخــاص )قــروض للشــركات الخاصــة وقــروض االســتهاك(، بينمــا تراجــع 

االئتمــان إلــى القطــاع العــام بنســبة 3.7% تقريًبــا ليشــكل كابًحــا لنمــو االئتمــان المحلــي االجمالــي 

)الشــكل 17-2(.

وشــهد اإلقــراض إلــى شــركات القطــاع الخــاص ارتفاعــا بنحــو 10% حتــى شــهر أغســطس 2014، 

بفضــل ارتفــاع معــدالت نمــو اإلقــراض إلــى قطــاع الخدمــات وشــركات التجــارة العامــة، واإلقــراض 

إلــى شــركات المقــاوالت )الشــكل 2-18(. ويعكــس هــذا االتجــاه الزخــم فــي قطاعــي الخدمــات 

والبنــاء ومســاهمتهما الملحوظــة فــي النمــو االقتصــادي )انظــر جــزء نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي(. 

وكانــت مســاهمة القطــاع العقــاري فــي نمــو اإلقــراض إلــى الشــركات الخاصــة ضعيفــًة، علــى الرغــم 

مــن أنهــا تشــكل المكــون األكبــر فــي اإلقــراض إلــى القطــاع الخــاص )الشــكل 2-19(، نظــًرا للنمــو 

البطــيء فــي اإلقــراض إلــى هــذا القطــاع. ويعكــس هــذا الضعــف علــى األرجــح أثــر التدابيــر التــي 

ــوك للمخاطــر المرتبطــة بأســواق العقــارات،  ــزي للحــد مــن تعــرض البن اتخذهــا مصــرف قطــر المرك

حيــث عــزز اإلطــار  الرقابــي القائــم علــى المخاطــر الــذي يتبعــه فــي اإلشــراف علــى البنــوك.

الشكل 2-18: نمو قروض البنوك التجارية إلى القطاع 
الخاص )تغير سنوي، %(
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المصدر: النشرات اإلحصائية الشهرية لمصرف قطر المركزي.

)ينايــر- الفتــرة  فــي   %12.7 بمعــدل  قوًيــا  االســتهاك  قــروض  نمــو  بقــى  وبالمثــل، 

أغســطس( 2014، مدعومــًة بارتفــاع الدخــل االســمي للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي والنمــو 

القــوي فــي عــدد الســكان )انظــر الشــكل 18-2(

الشكل 2-17: المساهمة في نمو االئتمان المحلي )نقطة مئوية(
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المصدر: النشرات النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي.

الشكل 2-19: اإلقراض إلى الشركات الخاصة في 
القطاعات الرئيسية )مليار ريال(
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المصدر: النشرات اإلحصائية الشهرية لمصرف قطر المركزي.

وشــهد الرصيــد القائــم لائتمــان المقــدم للقطــاع العــام اتجاًهــا نزولــي منــذ بدايــة 

عــام 2014، ليتراجــع بنســبة 3.7% خــال تلــك الفتــرة. وربما يعكس ذلك تســديد 

القــروض )بمــا فــي ذلــك اســترداد ســندات الخزينــة والصكــوك التــي حــل اجلهــا، 

حيــث يتــم اصدارهــا باألســاس للمســاهمة فــي تطويــر الســوق الماليــة المحليــة 

وليــس للتمويــل( و زيــادة االعتمــاد علــى التمويــل الذاتــي المدعــوم بالفوائــض 

الماليــة الكبيــرة. فمنــذ الربــع األول لعــام 2013، تجــاوزت ودائــع القطــاع العــام 

اإلجماليــة رصيــد االئتمــان القائــم، مــا يوحــي باعتمــاد القطــاع العــام بدرجــة أقــل 

علــى التمويــل مــن النظــام المصرفــي )الشــكل 20-2(.
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الشكل 2-20: ميزان الودائع والقروض للقطاع العام 
والقطاع الخاص واألفراد )مليار ريال(
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المصدر: النشرات اإلحصائية الشهرية لمصرف قطر المركزي.

حسابات المالية العامة
السنة المالية 2014/2013

عدلــت وزارة الماليــة إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة للســنة الماليــة 2014/2013 

ــار ريــال قطــري )بزيــادة قدرهــا 14.9%( وإجمالــي النفقــات  لتصبــح 342.4 ملي

15.3%( منــذ اصــدار شــهر  )بزيــادة قدرهــا  ريــال قطــري  234.5 مليــار  إلــى 

يونيــو مــن تقريــر »اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر« )الشــكل 2-21(. وكان مــن 

ــال  ــار ري شــأن هــذه التعديــات رفــع الفائــض اإلجمالــي المقــدر إلــى 108 ملي

قطــري، قياســا لمــا كان مقــدرا فــي يونيــو الماضــي )96.6 مليــار(. وتظــل هــذه 

التقديــرات أوليــة بســبب امكانيــة حــدوث مزيــد مــن التعديــات.

الشكل 2-21: إجمالي اإليرادات الحكومية )مليار ريال(
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11/12
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12/13

السنة المالية
13/14

التحديث

السنة المالية
13/14

اصدار يونيو

النفط والغاز

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

وبنــاء علــى األرقــام المعدلــة، ارتفعــت اإليــرادات الماليــة فــي الســنة الماليــة 

2014/2013 بنســبة 20.4% عن الســنة المالية 2013/2012. ونتيجة لافتراضات 

المتحفظــة ألســعار النفــط عنــد وضــع الموازنــة، جــاءت اإليــرادات الهيدروكربونيــة 

المتحققــة والدخــل االســتثماري للســنة الماليــة 2014/2013 أعلــى بنســبة %57 

عــن هــدف الموازنــة األصلــي. لكــن بنــد »إيــرادات أخــرى« )بصــورة أساســية ضريبــة 

الشــركات إضافــة إلــى الرســوم الجمركيــة ورســوم المرافــق العامــة( انخفضــت 

قيمتــه الــى حــد مــا عــن الرقــم المقــرر فــي الموازنــة )اإلطــار 3.2(.

اإلطار 2-3: اإليرادات الحكومية األخرى

والدخــل  والغــاز  النفــط  عــن  الناتجــة  تلــك  غيــر  أخــرى  إيــرادات  الحكومــة  تجنــي 

الشــركات والرســوم  االســتثماري، و هــي تضــم بصــورة أساســية ضريبــة دخــل 

الجمركيــة ورســوم المرافــق العامــة )الشــكل فــي اإلطــار(. وقــد أتخــذ بنــد »إيــرادات 

أخــرى« علــى مــدى الســنوات الماليــة الســت المنصرمــة اتجاًهــا صاعــًدا، بســبب زيــادة 

إيــرادات ضريبــة الشــركات، لكــن حصــة هــذا البنــد مــن اإليــرادات اإلجماليــة لــم تتخــذ 

اتجاًهــا واحــًدا، بــل تحركــت صعــوًدا ثــم هبوًطــا ضمــن نطــاق تــراوح بيــن 15% و%23.

الشكل في اإلطار: اإليرادات الحكومية األخرى
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ماحظة: تبدأ السنة المالية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس.
المصدر: وزارة المالية

ــا ســريًعا فــي ضريبــة الشــركات، حيــث  وشــهدت الســنوات الســت الماضيــة ارتفاًع

وصلــت إلــى 55.5 مليــار ريــال قطــري فــي الســنة الماليــة 2013/2012، ثم انخفضت 

ــواردات بنســبة %25  ــادة ال ــة 2014/2013. وعلــى الرغــم مــن زي فــي الســنة المالي

فــي الفتــرة بيــن عامــي 2008 و2013، لــم تحقــق الرســوم الجمركيــة نمــًوا يتناســب 

مــع هــذه الزيــادة، األمــر الــذي يعــزا ربمــا إلــى اإلعفــاءات الجمركيــة للمســتوردات مــن 

اآلالت والمعــدات والمــواد األوليــة والمــواد نصــف المصنعــة. أمــا رســوم المرافــق 

العامــة فقــد ســاهمت بنســبة 0.7% مــن بنــد اإليــرادات األخــرى فــي الســنة الماليــة 

20014/2013، لكنهــا مــع ذلــك ارتفعــت مــن 230 مليــون ريــال فــي الســنة الماليــة 

2009/2008 إلــى 330 مليــون ريــال فــي الســنة الماليــة 2014/2013.

وعلــى جانــب اإلنفــاق، تظهــر أرقــام وزارة الماليــة المعدلــة زيــادًة بنســبة 

14.1% فــي الســنة الماليــة 2014/2013 عــن الســنة الماليــة الســابقة 

اظهــرت  يونيــو  فــي  الــواردة  البيانــات  ان  حيــن  فــي   ،)22.2 )الشــكل 
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الشكل 2-22: نمو اإلنفاق العام )%(
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13/14
معدل

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

اإلطار 2-4: إدارة االستثمارات العامة

قطــر  دولــة  تحقــق  لكــي  الازمــة  الرأســمالية  المشــاريع  محفظــة  لضخامــة  نظــًرا 

أهدافهــا التنمويــة، وتتمكــن مــن االلتــزام بالبرنامــج الزمنــي المحــدد الســتضافة كأس 

ــا.  العالــم لكــرة القــدم 2022، يعــد حســن تخطيــط وإدارة هــذه المحفظــة أمــًرا ضرورًي

وانطاًقــا مــن الرؤيــة المحــددة فــي اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر 2011-

2016، أحدثــت الحكومــة إدارة خاصــة فــي وزارة الماليــة إلدارة االســتثمارات العامــة.

المشــاريع  ومراقبــة  واختيــار  دراســة  هــي  اإلدارة  هــذه  مــن  األساســية  الغايــة  إن 

الرأســمالية وغيــر الرأســمالية الممولــة مــن الدولــة. وتســعى اإلدارة إلــى ضمــان 

التوافــق بيــن محفظــة المشــاريع العامــة واحتياجــات دولــة قطــر ذات األولويــة، فضــا 

عــن تحســين عمليــة التنفيــذ علــى مســتوى المشــاريع. ويمتــد دور اإلدارة علــى امتــداد 

دورة حيــاة المشــاريع األساســية، بمــا فــي ذلــك عمليــات البنــاء والتشــغيل، بمــا 

يمكنهــا مــن التحقــق مــن أن المشــاريع العامــة يجــري تنفيذهــا وتشــغيلها بمــا يعــود 

بالفائــدة القصــوى علــى الدولــة. ولــن تكــون اإلدارة مجــرد مكتــب هندســي ورقابــي، 

ــة األخــرى. ــًدا بيــد مــع مؤسســات الدول وإنمــا ســتعمل ي

المصدر: وزارة المالية 

الشكل 2-23: الميزان المالي، النفقات واإليرادات )% 
من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(
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ماحظة: تبدأ السنة المالية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس.
المصدر: وزارة المالية

وقــد تحصلــت الحكومــة فــي النصــف األول مــن الســنة الماليــة المذكــورة علــى 

164.1 مليــار ريــال قطــري، أي مــا يعــادل 72% مــن هــدف الموازنــة المقــرر 

بالنســبة لإليــرادات اإلجماليــة )الشــكل 2-24(. وتلقــت الحكومــة مــا يقــرب مــن 

ضعــف الدخــل االســتثماري المقــرر فــي الموازنــة للســنة الماليــة كلهــا )111.7 

مليــار ريــال قطــري(، بينمــا حققــت إيــرادات النفــط والغــاز )35.9 مليــار ريــال 

قطــري( واإليــرادات األخــرى )16.5 مليــار ريــال قطــري(36 % و 24%  ممــا هــو 

وارد فــي الموازنــة علــى الترتيــب.

انخفاضــا بمعــدل 1% . وارتفــع اإلنفــاق الجــاري المنقــح بنســبة %7.4 

عــن الســنة الماليــة 2013/2012، وهــو اقــل معــدل ارتفــاع فــي الســنوات 

الخمــس الماضيــة، علــى الرغــم مــن أنــه تجــاوز تقديــرات الموازنــة بنســبة 

22%. وتــم تعديــل اإلنفــاق الرأســمالي فــي الســنة الماليــة 2014/2013 

ليســجل معــدل نمــو قــدره 34.1% قياًســا بالســنة الســابقة، لكنــه اليــزال 

اعتمــدت  الموازنــة. وقــد  المحــدد فــي  الهــدف  عــن   %8 أقــل بنســبة 

وزارة الماليــة تدابيــر خاصــة لتحســين تخطيــط وإدارة االســتثمارات العامــة 

)اإلطــار 4-2(.

وبلــغ الفائــض اإلجمالــي 108 مليــار ريــال قطــري، مرتفًعــا عــن تقديــرات يونيــو البالغــة 

96.6 مليــار ريــال. ويظهــر التعديــل تراجًعــا فــي العجــز غيــر الهيدروكربونــي إلــى %11.7 

مــن الناتــج المحلــي االجمالــي فــي الســنة الماليــة 2014/2013 قياًســا بمــا كان عليــه في 

الســنة الســابقة )الشــكل 2-23 (، علــى الرغــم مــن أنــه أعلــى مــن نســبة 7.3% الــواردة 

فــي تقديــرات يونيــو. وبلــغ العجــز غيــر الهيدروكربونــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي غيــر 

الهيدروكربونــي –وهــو مقيــاس لصافــي األمــوال التــي تضخهــا الحكومــة كإنفــاق فــي 

االقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي- مــا مقــداره 25.1% فــي الســنة الماليــة 2014/2013.

يعــد ارتفــاع الدخــل االســتثماري فــي ايــرادات الموازنــة العامــل األساســي فــي خفــض 

العجــز كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. لكــن الدخــل االســتثماري للحكومــة يتكــون 

بصــورة أساســية مــن الفائــض المالــي المدمــج لشــركة قطــر للبتــرول، الــذي يعتمــد هــو 

نفســه اعتمــاًدا كبيــًرا علــى ناتــج وأســعار النفــط والغــاز.

اإليرادات الحكومية، النصف األول من السنة المالية 2015/2014

إن تقديــرات النصــف األول مــن الســنة الماليــة 2015/2014 )مــن شــهر أبريــل 

حتــى شــهر ســبتمبر( هــي تقديــرات أوليــة وقــد تخضــع لتغييــرات كبيــرة. وتتوقع 

موازنــة الســنة الماليــة 2015/2014 زيــادة متواضعــة فــي االيــرادات بنســبة 

3.5% عــن موازنــة الســنة الســابقة، كنتيجــة الرتفــاع إيــرادات النفــط )%26.4(، 

االســتثماري  الدخــل  تقديــرات  وبقــاء   ،)%7.1( الغــاز  إيــرادات  وانخفــاض 

واإليــرادات األخــرى علــى حالهــا إلــى حــد بعيــد.
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الشكل 2-24: إيرادات الموازنة، الفعلية والمقررة في 
الموازنة لنصف السنة المالية 2015/2014 )مليار ريال(
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المقرر في الموازنة 15/2014

مجموع االيرادات

الدخل االستثماري

النفط والغاز

ايرادات اخرى

ماحظــة: تبــدأ الســنة الماليــة فــي 1 أبريــل وتنتهــي فــي 31 مــارس. بيانــات الســنة الماليــة 2015/2014 
أوليــة وتغطــي الفتــرة بيــن ا أبريــل و30 ســبتمبر.

المصدر: وزارة المالية

وقــد انخفضــت إيــرادات النفــط والغــاز فــي النصــف األول مــن الســنة الماليــة الحاليــة 

ــاج  ــات اإلنت عــن مســتواها للنصــف األول مــن الســنوات الســابقة، كنتيجــة لتراجــع كمي

قيمــة  تراجعــت  كذلــك  و   .)25-2 )الشــكل  االقتصــادي(  النمــو  جــزء  )انظــر  واألســعار 

اإليــرادات األخــرى فــي النصــف األول مــن الســنة الماليــة الحاليــة مقارنــة بمســتوياتها 

فــي النصــف األول مــن الســنوات الســابقة، حيــث بلغــت مــا يعــادل 24% فقــط ممــا 

ــر فــي النصــف االول مــن الســنوات الســابقة. ــل 54% أو أكث ــة مقاب ورد فــي الموازن

الشكل 2-25: إيرادات الموازنة، الفعلي للنصف األول من 
السنة المالية )مليار ريال(
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الفعلي النصف االول من السنة المالية 15/2014
الفعلي النصف االول من السنة المالية 14/2013
الفعلي النصف االول من السنة المالية 13/2012

ماحظــة: تبــدأ الســنة الماليــة فــي 1 أبريــل وتنتهــي فــي 31 مــارس.. بيانــات الســنة الماليــة 2015/2014 
أوليــة وتغطــي الفتــرة بيــن ا أبريــل و30 ســبتمبر.

المصدر: وزارة المالية

ولــن يكــون تحليــل التغيــر فــي اداء الدخــل االســتثماري فــي اآلونــة االخيــرة ذي معنــى ، بســبب التغيــرات التــي 

ــة. )انظــر  ــة الدول ــرول إلــى موازن ــة مــن شــركة قطــر للبت أجريــت مؤخــًرا علــى سياســة تحويــل الفوائــض المالي

التوقعــات الماليــة فــي الجــزء األول واإلطــار 2-4 فــي تقريــر يونيــو مــن اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر(.

اإلنفاق الحكومي، النصف األول من السنة المالية 2015/2014

شــهدت موازنــة الســنة الماليــة 2015/2014 زيــادة متواضعــة بنســبة 3.7% فــي 

اإلنفــاق عــن موازنــة الســنة الســابقة، حيــث ارتفــع اإلنفــاق الجــاري بنســبة 3.5%، و 

اإلنفــاق الرأســمالي بنســبة 16.8%. ومقارنــة بحصيلــة الســنة الماليــة 2014/2013، 

فــإن هــدف اإلنفــاق الجــاري فــي الموازنــة الحاليــة هــو اقــل بنســبة 20.8%، بينمــا 

هــدف اإلنفــاق الرأســمالي هــو أكبــر بنســبة %26.5.

ــة أن  ــرات األولي ــد التقدي ــة، تفي ــة الحالي وبالنســبة للنصــف األول مــن الســنة المالي

اإلنفــاق الحكومــي الفعلــي بلــغ 93.3 مليــار ريــال قطــري، أو مــا يقــارب 43% مــن 

ــة كلهــا )الشــكل 26.2(. ويشــكل  ــة للســنة المالي اإلنفــاق المســتهدف فــي الموازن

اإلنفــاق الجــاري الجــزء األكبــر مــن هــذا اإلنفــاق بنحــو 73.7 مليــار ريــال )56% مــن 

قطــري  ريــال  مليــار   20.2 بنحــو  االســتثماري  اإلنفــاق  يســاهم  بينمــا  الموازنــة(، 

(23.1%(. وجــاء نمــط اإلنفــاق فــي النصــف األول مــن الســنة الماليــة الحاليــة علــى 

ــر مــن الشــبه بالســنوات الســابقة )الشــكل 27-2(. قــدر كبي

موقف الموازنة العامة والدين العام

تســتهدف موازنــة الســنة الماليــة 2015/2014 تحقيــق فائضــا إجمالًيــا قــدره 7.2 مليــار ريــال 

قطــري، وهــو فائــض ضئيــل إذا قــورن بالفائــض المتحقــق فــي الســنة الماليــة الســابقة 

(108 مليــار ريــال(. لكــن نظــًرا إلــى أن كًا مــن اإليــرادات والنفقــات الفعليــة تنحــو إلــى 

فــي  المتوقعــة  األرصــدة  فــإن  لهمــا،  المقــررة  الموازنــة  أهــداف  عــن  كثيــًرا  االختــاف 

الموازنــة ال تعطــي مؤشــًرا جيــًدا عــن موقــف الموازنــة. فعلــى ســبيل المثــال، تشــير 

التقديــرات االوليــة الــى ان فائــض الســنة الماليــة 2014/2013 أكبــر 14 مــرة مــن الفائــض 

المتوقــع فــي الموازنــة، أمــا فــي ســنوات ســابقة، فــإن الفائــض المتحقــق تــراوح مــا بيــن 

ــة. ــر مــن الفائــض المتوقــع فــي الموازن 1.5 و3 مــرات اكب

ويظهــر النصــف األول مــن الســنة الماليــة الحاليــة أن الفائــض المالــي العــام بلــغ 70.2 مليار 

ريــال قطــري )الشــكل 2-28(، وهــو أعلــى ممــا هــو مســجل فــي النصــف األول مــن الســنة 

الماليــة الســابقة، ويرجــع ذلــك بصفــة اساســية الــى زيــادة الدخــل االســتثماري المســجل.

وبلــغ إجمالــي الديــن العــام حتــى 30 ســبتمبر نحــو 182.3 مليــار ريــال قطــري، 

تتــوزع إلــى 128 مليــار ريــال ديــن داخلــي و54.3 مليــار ريــال ديــن خارجــي، وهــو 

أقــل مــن قيمــة إجمالــي الديــن العــام المســجلة فــي ختــام الســنة الماليــة 

2014/2013 والبالغــة 206.2 مليــار ريــال قطــري. ويعــود معظــم االنخفــاض 

ــد الديــن الخارجــي.  فــي اجمالــي الديــن العــام الــى االنخفــاض فــي رصي

الشكل 2-26: إنفاق الموازنة، الفعلي والمقرر في الموازنة 
لنصف السنة المالية 2015/2014 )مليار ريال(
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ماحظــة: تبــدأ الســنة الماليــة فــي 1 أبريــل وتنتهــي فــي 31 مــارس.. بيانــات الســنة الماليــة 2015/2014 
أوليــة وتغطــي الفتــرة بيــن ا أبريــل و30 ســبتمبر.

المصدر: وزارة المالية
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الشكل 2-27: إنفاق الموازنة، الفعلي للنصف األول من 
السنة المالية )مليار ريال(
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ماحظــة: تبــدأ الســنة الماليــة فــي 1 أبريــل وتنتهــي فــي 31 مــارس.. بيانــات الســنة الماليــة 2015/2014 
أوليــة وتغطــي الفتــرة بيــن ا أبريــل و30 ســبتمبر.

المصدر: وزارة المالية

الشكل 2-28: الميزان االجمالي الفعلي في النصف األول 
من السنة المالية )مليار ريال(
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ماحظــة: تبــدأ الســنة الماليــة فــي 1 أبريــل وتنتهــي فــي 31 مــارس.. بيانــات الســنة الماليــة 2015/2014 
أوليــة وتغطــي الفتــرة بيــن ا أبريــل و30 ســبتمبر.

المصدر: وزارة المالية

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
ــًرا فــي النصــف األول مــن عــام 2014 بلغــت  ــا كبي ــة قطــر فائًضــا تجارًي حققــت دول

قيمتــه 199.6 مليــار ريــال قطــري، بفضــل زيــادة الصــادرات وتباطــؤ نمــو الــواردات 

الصــادرات  إيــرادات  أن  المركــزي  تقديــرات مصــرف قطــر  2-29(. وتبيــن  )الشــكل 

مقارنــة   %1.3 بنســبة  ارتفعــت   2014 عــام  مــن  األول  النصــف  فــي  الســلعية 

بالنصــف األول مــن عــام 2013، ويعــزى ذلــك بصــورة أساســية إلــى صــادرات النفــط 

والغــاز. ونمــت الــواردات الســلعية فــي النصــف األول بنســبة 0.9%، وهــي بصــورة 

أساســية مدخــات الزمــة لمشــاريع البنــاء. وتشــير تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي 

واإلحصــاء إلــى أن نمــو الــواردات تركــز فــي اآلالت ومعــدات النقــل فضــًا عــن مــواد 

مصنعــة متفرقــة.

واســتمر قطــاع النفــط والغــاز فــي توفيــر الجــزء األكبــر مــن عائــدات التصديــر لدولــة 

قطــر، بينمــا لــم تتعــَد نســبة الصــادرات مــن غيــر النفــط والغــاز 11.7% مــن مجمــل 

الصــادرات الســلعية، ودون تغييــر عــن نســبة عــام 2013.

وشــكل الفائــض التجــاري الكبيــر، الــذي يعــادل 52% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

االســمي، مــرة أخــرى أساًســا لتســجيل فائــض ضخــًم فــي الحســاب الجــاري فــي 

النصــف األول مــن عــام 2014. وقــد عــّوض الفائــُض فــي التجــارة الســلعية العجــَز 

الجــاري. وكان العجــز فــي موازيــن الخدمــات  فــي المكونــات األخــرى للحســاب 

والدخــل والتحويــات )التــي تتضمــن تحويــات العامليــن للخــارج( مرتفــع نســبيا.

الشكل 2-29: عناصر الحساب الجاري )% من الناتج المحلي 
اإلجمالي االسمي(

54.1

-8.0 -10

0

10

20

30

40

50

60
52.049.8

30.4
27.7

34.0

-8.0 -9.2
-5.0 -7.0 -6.2 -4.1

-8.0 -8.3

الحساب الجاري

النصف االول
2013

النصف  الثاني
2013

النصف  االول
2014

السلع
الخدمات

الدخل
التحويالت

المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتناًدا إلــى البيانــات المتوفــرة مــن مصــرف 
قطــر المركــزي:

 ،)http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/BalanceofPayments/Pages/default.aspx)
تاريــخ التصفــح 25 نوفمبــر 2014.

لقــد بلغــت احتياطــات مصــرف قطــر المركــزي مــن النقــد األجنبــي نحــو 159.4 مليــار 

ريــال قطــري فــي نهايــة ســبتمبر 2014، بزيــادة قدرهــا 16.4 مليــار ريــال عــن العــام 

الماضــي )الشــكل 2-30(، وهــو مــا يعكــس الفائــض العــام المحقــق فــي ميــزان 

المدفوعــات. وفــي ســبتمبر 2014، وصلــت احتياطيــات النقــد األجنبــي لدولــة 

ــة  ــى مــا يغطــى االنفــاق علــى اســتيراد الســلع لمــدة 15 شــهًرا، أو قراب قطــر إل

20% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي.

الشكل 2-30: احتياطيات النقد األجنبي )مليار ريال(
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ارصدة بالبنوك االجنبية
أوراق مالية أجنبية 
اخرى (ذهب، مركز احتياطيات صندوق النقد الدولي، حيازات لحقوق سحب خاصة)

المصــدر: تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء اســتناًدا إلــى البيانــات المتوفــرة مــن قاعــدة 
بيانــات CEIC، تاريــخ التصفــح 25 نوفمبــر 2014.
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المصطلحات: المفاهيم االقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي اإلجمالي
الكلــي  االقتصــاد  مؤشــرات  أحــد  هــو  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 

األساســية 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 كمقياس للناتــج االقتصادي 

فتــرة  فــي  المنتجــة  النهائيــة  والخدمــات  الســلع  قيمــة  يمثــل  ألنــه 

زمنيــة معينــة، 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.

كافــة  فــي  المضافــة  القيــم  اإلنتــاج: ويســاوي مجمــوع  •  طريقــة 

ــي ناقــص قيمــة االســتهاك الوســيط  ــج اإلجمال القطاعــات؛ أي النات

مــن الســلع والخدمــات فــي جميــع القطاعــات.

•  طريقــة اإلنفــاق: الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي مجمــوع مــا 

تســتهلكه الحكومــة والقطــاع الخــاص مــن ســلع وخدمــات اســتهاكًا 

نهائيــًا، زائــًدا االســتثمار الكلــي )إضافــة إلــى القيمــة الماديــة للرأســمال 

زائــًدا   ) المخــزون  التغييــرات فــي   ذلــك  بمــا فــي  فــي االقتصــاد، 

صافــي قيمــة الصــادرات مــن الســلع والخدمــات مــن غيــر عوامــل 

الــواردات(. اإلنتــاج )الصــادرات ناقًصــا 

•  طريقــة الدخــل: الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي كامــل الدخــل 

المتولــد مــن عمليــة اإلنتــاج، ويشــمل أجــور وتعويضــات العامليــن، 

وفائــض التشــغيل الكلــي للشــركات كاألربــاح واإليجــارات والفوائــد.

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

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج هــو مجمــوع دخــل 

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

المحســوب  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  بينمــا  والفوائــد(،  اإليجــارات 

بأســعار الســوق هــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج 

زائــد ضرائــب اإلنتــاج غيــر المباشــرة، ناقــص الدعــم المقــدم لألعمــال، 

الــذي تحققــه عوامــل اإلنتــاج  الــذي يخلــق فارقــًا بيــن الدخــل  األمــر 

والســعر المدفــوع للناتــج فــي الســوق.

والناتــج  االســمي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  بيــن  الفــرق 
الحقيقــي اإلجمالــي  المحلــي 

االقتصــادي  الناتــج  قيمــة  االســمي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يقــدر 

باســتخدام األســعار الجاريــة: أي األســعار الســائدة خــال الفتــرة التــي 

فــي  التغيــرات  فــإن  لذلــك  اإلجمالــي.  المحلــي  الناتــج  فيهــا  يحســب 

الناتــج المحلــي االســمي تعبــر عــن التغيــرات فــي األســعار إضافــة إلــى 

التغيــرات فــي حجــم الناتــج. أمــا الناتج المحلي اإلجمالــي الحقيقي فيقدر 

الناتــج بأســعار ثابتــة هــي أســعار ســنة معينــة تدعــى “ســنة األســاس”. 

وعندمــا تتغيــر األســعار النســبية، يمكــن الختيــار ســنة األســاس أن يؤثــر 

ــي الحقيقــي المحســوب. ــي اإلجمال ــج المحل ــى نمــو النات عل

معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي
هــو النســبة بيــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي والحقيقــي، 

ويمكــن اعتبــاره بالتالــي مقياســًا لمســتوى األســعار اإلجماليــة لجميــع 

الســلع والخدمــات المنَتجــة محليــًا فــي االقتصــاد.

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
ــج المحلــي اإلجمالــي الكلــي مقســومًا علــى عــدد الســكان  هــي النات

المقيميــن 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.
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مــا هــي قيــود الناتــج المحلــي اإلجمالــي كمقيــاس للناتــج 
والدخــل؟ االقتصــادي 

العــادة عــن قيــم  الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي  ال تعبــر قياســات 

ــداول فــي الســوق، كالخدمــات  ــة للت ــر المطروح الســلع والخدمــات غي

التطوعيــة والخيريــة والســلع والخدمــات المنتجــة بغــرض االســتخدام 

الشــخصي. كمــا أن وجــود شــريحة واســعة مــن االقتصــاد المخفــي 

أو أنشــطة الســوق الســوداء )وهــي ليســت بــذات أهميــة فــي قطــر( 

ســيجعل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقياســًا يقلــل مــن الحجــم 

لاقتصــاد. الحقيقــي 

االستهالك النهائي
هــو مــا يســتهلكه القطاعــان العائلــي والحكومــي مــن ســلع وخدمــات 

تلبــي احتياجاتهمــا أو متطلباتهمــا الراهنــة.

االستثمار 
االســتثمار اإلجمالــي يكافــئ مــا يتــم انشــاؤه فــي االقتصــاد مــن 

أصــول ثابتــة )أو إجمالــي تكويــن الرأســمال الثابــت( زائد قيمــة التغيرات 

االســتثمار  إجمالــي  الصافــي  االســتثمار  ويســاوي  المخــزون.  فــي 

ناقــص اســتهاك )إهــاك( الرأســمال الثابــت ويســاوي مــا يضــاف 

إلــى المخــزون المــادي لــرأس المــال فــي االقتصــاد بيــن فترتيــن.

االدخار القومي
االســتهاك  علــى  اإلنفــاق  ناقــص  المتــاح  القومــي  الدخــل  هــو 

ئــي. لنها ا

الدخل القومي
يســاوي الناتــج المحلــي اإلجمالــي زائــد دخــل عوامــل اإلنتــاج المحصلــة 

لغيــر  المدفوعــة  اإلنتــاج  عوامــل  دخــل  ناقــص  المقيميــن  غيــر  مــن 

المقيميــن.

الدخل القومي المتاح
يســاوي الدخــل القومــي زائــد مجمــوع كافــة التحويــات النقديــة أو 

العينيــة الجاريــة التــي تحصــل عليهــا الوحــدات المؤسســية المقيمــة 

مــن الوحــدات غيــر المقيمــة مطــروٌح منهــا كافــة التحويــات النقديــة 

المقيمــة  المؤسســية  الوحــدات  مــن  المدفوعــة  الجاريــة  العينيــة  أو 

للوحــدات غيــر المقيمــة.

مفاهيم المالية العامة
الميزان المالي العام

المنــح(  فيهــا  )بمــا  الحكوميــة  اإليــرادات  مجمــوع  بيــن  الفــرق  هــو 

زائــد صافــي  )الجاريــة واالســتثمارية(  الحكوميــة  النفقــات  ومجمــوع 

معينــة. زمنيــة  فتــرة  فــي  االقــراض  قيمــة 

الميزان األولي
هــو قيمــة الميــزان المالــي العــام للحكومــة بعــد اســتبعاد مدفوعــات 

ــاس  ــي تقبضهــا الحكومــة وتدفعهــا. ويشــكل هــذا المقي ــد الت الفوائ

مدفوعــات  ألن  اإلجمالــي  للطلــب  الجــاري  المالــي  للدعــم  مؤشــرًا 

الفائــدة ترتبــط بأرصــدة األصــول والخصــوم )االلتزامــات( العائــدة لفتــرة 

ســابقة.

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

تعــرف فــي َقَطــر بأنهــا اإليــرادات المباشــرة )اإلتــاوات والضرائــب( 

االســتثماري  الدخــل  لكــن  الهيدروكربونــي.  اإلنتــاج  عــن  المتولــدة 

المتأتــي مــن الشــركات الحكوميــة والشــركات المرتبطــة بالحكومــة، 

والــذي ينتــج عــن األنشــطة المرتبطــة بالهيدروكربــون، غيــر مشــمول 

بتعريــف إيــرادات النفــط والغــاز. ويؤمــن الميــزان المالــي للقطــاع غيــر 

المحلــي  لاقتصــاد  المالــي  التحفيــز  علــى  الهيدروكربونــي مؤشــرًا 

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

ــدرج  ــة العامــة )أو ي ــدرج ضمــن الموازن ــه ال ين ــادة، لكن يشــبه اإلنفــاق الحكومــي ع

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

التــي تنطــوي علــى دعــم أو ضرائــب هــي أيضــًا عمليــات “شــبه ماليــة” بطبيعتهــا.

مفاهيم نقدية
االحتياطي النقدي 

االحتياطــي النقــدي هــو التزامــات المصــرف المركــزي، أي أنــه مجمــوع: 

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

المصــارف لــدى المصــرف المركــزي لتلبيــة شــروط االحتياطــي وألغــراض 

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

ــات االحتياطــي  المصــارف فــي المصــرف المركــزي والتــي تتجــاوز متطلب

القانونــي. ويمكــن التعبيــر عــن االحتياطــي النقــدي مــن حيــث األصــول ) 

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

األولــى: صافــي األصــول الخارجيــة، وتتكــون مــن االحتياطيــات الدوليــة 

الرســمية زائــد صافــي أيــة أصــول خارجيــة أخــرى أقــل ســيولة وبالتالــي 

الفئــة  الرســمية.  الدوليــة  االحتياطيــات  صافــي  فــي  مشــمولة  غيــر 

الثانيــة: صافــي األصــول المحليــة، وتضــم صافــي الديــون المســتحقة 

للمصــرف المركــزي علــى الحكومــة )الديــون ناقــص الودائــع( والديــون علــى 

ــات األخــرى. القطاع

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.

العرض النقدي بمعناه الواسع
هو مجموع أشباه النقود والعرض النقدي بمعناه الضيق.

االحتياطيات الخارجية الرسمية
هــي األصــول الخارجيــة الســائلة فــي المصــرف المركــزي والتــي يمكن اســتخدامها 

لتأميــن المدفوعــات الخارجيــة للبلــد فــي أي لحظــة. وتشــمل هــذه االحتياطيــات: 

الذهــب، و العمــات  األجنبيــة، والمركــز االحتياطــي لــدى صنــدوق النقــد الدولــي. 

التزامــات  اســتبعاد  بعــد  الصافيــة  بالقيــم  عــادًة  االحتياطيــات  هــذه  وتعــرض 

ــة. ــة الرســمية الكلي ــات الخارجي ــة مــن االحتياطي المصــرف المركــزي الخارجي

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 

مكرر الربح الحالي
 يحســب بأخــذ ســعر الســهم الحالــي مقســوما علــى عائــد ســهم الشــركة في 

األشــهر االثنــي عشــر المنصرمــة. يختلــف هــذا المقيــاس عــن مكــرر الربــح 

المســتقبلي ،و الــذي يســتخدم تقديــرات العائــد لألربــاع األربعــة المقبلــة.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 
الدفتريــة،  وقيمتــه  للســهم  الســوقية  القيمــة  بيــن  النســبة  هــذه  تقــارن 

وتحســب بقســمة ســعر اإلغــاق الراهــن للســهم علــى القيمــة الدفتريــة 

للســهم فــي آخــر ربــع.

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.

سعر التسليم على ظهر السفينة 
ويســمى أيًضــا ســعر  “فــوب” )F.O.B( وهــو القيمــة الســوقية للبضاعــة 

المصــدرة أو المســتوردة عنــد نقطــة التقييــم الموحــدة )الحــدود الجمركيــة 

الــذي تصــدر منــه(، ويســاوي ســعر “ســيف” ناقــص تكاليــف  لاقتصــاد 

)المســتورد(  المصــدر  للبلــد  الجمركيــة  الحــدود  بيــن  والتأميــن،  الشــحن 

)المصــدر(. المســتورد  للبلــد  الجمركيــة  والحــدود 

الشــحن  تكاليــف  مــع  الســعر  أو   ،)C.I.F. Price( ســعر” ســيف” 
والتأميــن

ســعر “ســيف” )C.I.F( هــو ســعر البضاعــة المســلمة عنــد الحــدود الجمركيــة 

للبلــد المســتورد، متضمًنــا تكاليــف الشــحن والتأميــن المترتبــة حتــى تلــك 

النقطــة، أو ســعر الخدمــة المقدمــة للمقيــم، قبــل دفــع أي رســوم اســتيراد 

أو غيرهــا مــن الضرائــب علــى المســتوردات أو هوامــش التجــارة والنقــل 

ضمــن البلــد.
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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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