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 المستجدات األخيرة 

  ي  2115عام في  %3.6نما االقتصاد القطري بنسبة مدفوعًا باإلنفاق االستثمار

%، فيما تراجع انتاج النفط والغاز 2.8الكبير في القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 

 %(5.0-قلياًل )

   إلى  واسع النطاق شهد التضخم في مؤشر أسعار السلع االستهالكية هبوطا

 مع اعتدال لك من التضخم المحلي واألجنبي 2115% في 1.6

 من الناتج المحلي اإلجمالي في 8.1ائض الحساب الجاري إلى تقّلص ف %

بسبب انخفاض عائدات الصادرات نتيجة تدني  .850% في 5..8، وذلك من 2115

 أسعار النفط

  8500% من الناتج المحلي اإلجمالي في 0.8قدره فائضا   الميزان الماليحقق 

 بالرغم من انخفاض أسعار النفط

 

 

 ي توقعات االقتصاد اللك

   ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيي إلى  2116% في 3.2من  توقع تسار

ي  2118% في عام 1.1وإلى  2117% في عام 3.8 مع التوسع في اإلنفاق االستثمار

زان ع بر و  وبدء انتاج الغاز  في مشر

  لك % في 3.1ثم إلى  2116% في 3.2من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى

متماشيًا مع ارتفاع التضخم العالمي وأسعار المواد الغذائية  2118و 2117 يعاممن 

 والطاقة  

  من الناتج 1.1من المتوقع أن يتقّلص فائض الحساب الجاري إلى نسبة %

إلى و 2117عام % في 6.6، قبل أن يرتفع إلى 2116المحلي اإلجمالي في عام 

يادة المقّدرة في أسعار 2118% في عام 6.1 النفط وعائدات  بشلك يعكس الز

 الصادرات

   من شأن انخفاض عائدات النفط والغاز واستمرار اإلنفاق الرأسمالي من قبل

% من الناتج المحلي 5.3بنسبة الحكومة أن يؤديا إلى حدوث عجز مالي 

ن أن لكن ُيتوقع ، 2116اإلجمالي في عام  يجيًا إلى التواز يعود الميزان المالي تدر

 8502بحلول عام 
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 خلفية
 

وة النفط والغاز   هو األعلى في العالم ر في قطنصيب الفرد من ثر
 

وة  اصة بالقياس إلى صغر تعداد من النفط والغاز، خ ضخمةتملك دولة قطر ثر

إيران ها. فهي تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعد لك من ساكن

وسيا، ويقّدر و يليون قدم مكعب.  244بـ ر ن ات كبيرة ميولدى قطر أيضًا احتياطتر

% من إجمالي االحتياطات العالمية المؤكدة. 0.0ت تبلغ النفط الخام والمكثفا

 027ات قطر المؤكدة من الغاز والنفط الخام والمكثفات ياحتياط إجمالي وبلغ

ألف برميل نفط  74.4. وهذا بدوره يعادل 8500برميل نفط ماكفئ في عام  مليار 

 فيلى األع يعتبر هذا المعدل، و فردللك  نفط والغازات اليماكفئ من احتياط

ق كبير العالم ات دولة ي. وبحسب معدالت االستخراج الحالية، ستدوم احتياطبفار

 سنة. 5.سنة أخرى واحتياطيات النفط لمدة  040قطر المؤكدة من الغاز لمدة 

 

 

 

 (2115النفط والغاز  ) احتياطياتنصيب الفرد من 

 )ألف برميل نفط ماكفئ(

 
وليوم) بي بيالمصادر:  يتيش بتر  النقد الدولي وصندوق (سابقاً  بر

 QNB وقسم االقتصاد في 
 

دخل  ارتفاعتطوير احتياطيات قطر الضخمة من الغاز الطبيعي اكن وراء 

   2111الفرد حتى عام 
 

استثمرت دولة قطر بكثافة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال منذ بداية تسعينيات 

ن الماضي. وقد  يع، خصوصًا في القطاع مرحلة من النمو الشهد هذا القر سر

ن. واكن العقد األول لهذا النصف الثاني من  يادي في دور قطر لالقر  تكنولوجيار

انتاج الغاز الطبيعي المسال، ولذلك فهي تعد أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي 

قطر هي ثاني كما أن (. 8500في من حصة السوق % ..40المسال في العالم )

وسيا للغاز في العالم ب أكبر ُمصدر  صادرات خطوط األنابيب. وقد  إضافة بعدعد ر

حيث  ،العالم ة فيأغنى دولمن أن تصبح مكن تطوير القطاع النفطي دولة قطر 

يكي  007بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  بتعادل ألف دوالر أمر

يع في قطاع النفط والغاز 8500في عام القوة الشرائية  . لكن مرحلة النمو السر

رت السلطات تعليق تطوير الغاز في حقل حيث  8500في  نهايتهالغت ب قر

ع بالتطوير المن النمو جديدة الشمال. ومنذ ذلك الحين، دخلت قطر مرحلة  مدفو

 .وخلق اقتصاد أكثر تنوعاً  في القطاع غير النفطي

 

 انتاج النفط والغاز ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 

 
 QNB قسم االقتصاد فيو التخطيط التنموي واإلحصاء وزارةو بي بيالمصادر: 

 

يع البنية التحتية الرئيسية وهو ما  ،يتم استثمار عائدات النفط والغاز في مشار

 يساعد في عملية التنويع االقتصادي
 

ؤية قطر الوطنية  إلى تحويل البالد إلى اقتصاد قائم على المعرفة.  8545تهدف ر

 برنامجالكبيرة لتنفيذ  نفط والغازاستخدمت قطر فوائض ال وتحقيقًا لهذه الغاية،

يع ضخم لالستثمار في البنية التحتية.  ي على المشار ويجتذب اإلنفاق االستثمار

االستعداد الستضافة أكس   الذي يهدف للتطوير  بعيد المدى للبالد  إلى جانب

ي وفر اإلنفايو  أعدادًا كبيرة من العاملين األجانب. 8588العالم  ق االستثمار

ونًا بالنمو الساك يعدى إلى نمو ني دفعة قوية للطلب المحلي، مما يؤمقر في  سر

، يتوقع 8588وبعد عام تنويع االقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز. و القطاع غير النفطي

ي تتنمية لقطر أن تدخل مرحلة جديدة من  على اجتذاب  قومرأس المال البشر

ؤية قطر الوطنية تماشيًا مع وة عليها. المهارات والمحافظ وتطوير  ، تهدف 8545ر

 .إلى اقتصاد قائم على المعرفةقطر  للتحول 

 استراتيجية قطر للتنويع االقتصادي  

 

 QNB قسم االقتصاد فيالمصدر: 
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 (2116-2115المستجدات األخيرة )
 

المستويات القياسية المتدنية من  رتفعتاأسعار النفط لكنها  استمر تقلب

جلت في مطلع ا   2116لتي س 
 

 ووصل متوسط سعر البرميل 8500أسعار النفط بشلك حاد في عام  تراجعت

يكي  04.4 يكي دوالر 99.5 بمتوسط مقارنةدوالر أمر يعود . و .850في عام  أمر

وضالإلى  التراجع بشلك رئيسي ذلك من الواليات المتحدة كبير ال ضافياإل معر

نمو الض الجديد وعر مالحجم تجاوز و. لعاما طوالأوبك  ومن 8500 بدايةفي 

إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات. ونتيجة لذلك،  الطلب، الذي ارتفع في

وض في يادة في المعر مليون برميل   1.7نحولغت سوق النفط ب اكنت هناك ز

ووصل  8504أسعار النفط في بداية عام  تراجع . واستمر 8500في عام في اليوم 

يكي 28إلى سعر البرميل  بفعل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي  دوالر أمر

ارتفعت من تلك  أسعار النفطلكن قيمة العملة في الصين.  تخفيضطر اخمو

يكي للبرميل 50و 0.المستويات المتدنية وظلت تتراوح بين  منذ  دوالر أمر

 ساس إلىاأل في 8504منذ بداية أسعار النفط الخام  ارتفاع يعود. و منتصف مايو

وقد عوضت  .اً النقدية عالمي اتالسياسبتيسير  المدعومعلى النفط  القوي الطلب

يادةال عن تجالنا انخفاض األسعار  نعهذه التطورات  وض في ز ي والت، المعر

حيث زادت إيران إنتاجها ، اإليراني اإلضافي اإلنتاج جاءت في األساس من

 منذ رفع العقوبات. مليون برميل في اليوم 5.7 بواقع
 

 

  خام برنتسعر 

يكي للبرميل)  (دوالر أمر

 

 

غالمصادر:   QNB قسم االقتصاد فيو بلومبير

قطاع غير رغم تراجع أسعار النفط، استمر االقتصاد في النمو مدفوعا  بال

 النفطي
  

. 8500في عام  %4.4قطر بنسبة لدولة نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

 %..40 أنه شلكللنمو حيث  الرئيسيالمحرك تبر يعالقطاع غير النفطي ال يزال و

، %2.8بنسبة  هذا القطاع . وتوسع8500من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

يا برنامجب مدفوعاً   المستفيدهو  البناءال يزال قطاع و. الضخم إلنفاق االستثمار

في نقطة مئوية  ..8 واقعبحيث أنه أسهم الرئيسي من هذا البرنامج،  المباشر

تدفق أعداد كبيرة من  أدىنمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي. وقد 

يز الطلب الوافدة العمالة خدمات مثل التمويل والتأمين العلى  إلى تعز

 قطاع اكنووالخدمات الحكومية.  ،التجارة والمطاعم والفنادقو ،والعقارات

حيث غير النفطي، في نمو الناتج المحلي اإلجمالي  اسهاماً ر ثكاألهو الخدمات 

انتاج النفط والغاز  انخفض، غضون ذلك. وفي نقطة مئوية 0.5 يقدر أنه أضاف

تباطأ نمو . وانتاج النفط التراجع في بسبب 8500في عام  %5.0بنسبة  قليالً 

بع األول من عام 0.0الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى   8504% في الر

 ن النفطي وغير النفطي.على خلفية تراجع نمو القطاعي

 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 (سنوي أساس، على )%

 
 QNB قسم االقتصاد فيوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهيفر أناليتكس و المصادر:

 

عام  فيمؤشر أسعار المستهلك على نطاق واسع في تضخم انخفض ال

 حتى اآلن 2116لكنه ارتفع في  2115
 

. 8500في عام  %0.4إلى  .850في عام  %..4دل التضخم من انخفض مع

أسعار والتضخم العالمي  تراجع بسبب جزئياً  8500في االنخفاض  حدث ذلكو 

الضغوط التضخمية المحلية  تتراجعو. عالميةالنفط وأسعار المواد الغذائية ال

يادة  بفعل أيضاً  يافي االقتصاد، مما ساعد على استيعاب  العرض طاقةز دة الز

% على 2.8إلى  . وقد ارتفع التضخمعدد الساكن تزايدن ع الناتجة الطلبفي 

ويعكس هذا االرتفاع  .8504خالل األشهر السبعة األولى من عام  أساس سنوي

يادة في تاكليف األنشطة الترفيهية والثقافية ) %( 7.0%( والتعليم )7.2الز

  %(.0.8والسكن والخدمات )

 

 لمستهلكالتضخم في مؤشر أسعار ا

 (سنوي أساس، على )%

 

 QNB قسم االقتصاد فيوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهيفر أناليتكس و المصادر:
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بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض انتاج فائض الحساب الجاري تقلص 

 النفط والغاز 
 

يتراجع  في  من الناتج المحلي اإلجمالي %5..8من  فائض الحساب الجار

أسعار النفط التراجع في  التدهورهذا  ويعكس. 8500% في ..2إلى  .850

الصادرات من  عائدات تراجعتونتيجة لذلك، . الغازوالنفط  وانخفاض انتاج

. 8500ي عام ف% 04.0إلى  .850الي في عام % من الناتج المحلي اإلجم42.5

 ياإلنفاق االستثمار بفضل  الطلب على الوارداتاستمر نمو من ناحية أخرى، 

من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %40.5من  ارتفع حيث، لنمو الساكنيوا

بلغ  لمدفوعات عجزاً ل اللكي ميزانالسجل و. 8500عام  في %44.5إلى  .850

 تراجعتنتيجة لذلك و .8500من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  4.4%

، 8500 في نهاية مليار دوالر 40.1إلى مليار دوالر  43.0االحتياطيات الدولية من 

المستوى  أعلى منذلك و توقعةأشهر من الواردات الم 7.0ية اكفية لتغطوهي 

في ت. وسعر الصرف الثاب ة التي تعتمدنظمألثالثة أشهر ل الذي يبلغالموصى به 

بع األول من عام  ي عجزاً 8504الر ، مما يعكس %4.4بلغ  ، سجل الحساب الجار

الحساب الرأسمالي والمالي وسجل . نتاجانخفاض اإلوأسعار النفط  تراجع

الرأسمالية  تدفقاتال ، مما يمثلمن الناتج المحلي اإلجمالي %4.4 بلغ فائضاً 

ي.لتمويل  الواردة  عجز الحساب الجار

 ميزان المدفوعات

 (من الناتج المحلي اإلجمالي وأشهر تغطية الواردات)% 
 

 

 QNB قسم االقتصاد فير أناليتكس ومصرف قطر المركزي وهيفالمصادر: 

 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي  في إيجابيا   التجارة مساهما  قطاع اكن 

  2115في عام الحقيقي 

 

على التوالي  %4.8و %..0 بواقعالصادرات والواردات من حيث الحجم  تراجعت

يعكس االنخفاض في الصادرات ضعف إنتاج النفط الخام و . 8500عام  في

الطلب من جانب المستهلكين والشراكت  انحسارالواردات يعكس تراجع  بينما

الواردات انخفضت بأكثر  لكن ونظرًا ألنوالحكومة نتيجة لضعف أسعار النفط. 

تجارة ال اسهام ايجابي لصافيمن الصادرات من حيث الحجم، اكنت النتيجة 

 يا صافنم حيث ،8500لناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام في ا

بونية أكثر من وتشلك . 8500في عام  %0..الصادرات بنسبة  وكر الصادرات الهيدر

هي اليابان ية قطر اللصادرات لوالوجهات الرئيسية  ،صادرات السلعمن % 25

بية المتحدة.  يا والصين واإلمارات العر اآلالت ومعدات النقل أكبر وتشلك وكور

، ل واردات فئة الصين  تعدواردات السلع. و % من05تمثل ما يقرب من إذ قطر

بية المتحدة وألمانيا المص واردات ل ةدر الرئيسياوالواليات المتحدة واإلمارات العر

  قطر.دولة 

 

 نمو صافي الصادرات

 (أحجام، %، على أساس سنوي)

 

 QNB قسم االقتصاد فيوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهيفر أناليتكس و المصادر:

على الرغم من انخفاض ، 2115في  طفيفا   فائضا  ة زنواالمسجل ميزان 

 أسعار النفط 

 

من الناتج المحلي اإلجمالي في  %08.4ة من يالحكوم الموازنةفائض  تراجع

بسبب انخفاض أسعار  راجعتحدث هذا الو . 8500في عام  %0.8إلى  .850عام 

اق الوقت، زاد اإلنفنفس في وإيرادات الحكومة.  تقليص أدى إلى يذالنفط ال

على  يالستثمار اواصلت الحكومة برنامجها  يثحبالقيمة االسمية  %0.4بنسبة 

حسب المعايير الدولية،  الدين العام معتدالً ويعتبر أسعار النفط.  تراجعالرغم من 

. وقد سمح 8500عام في من الناتج المحلي اإلجمالي  %5.4. تهنسبإذ بلغت 

ر من الحصول قط ، حيث تمكنتللحكومة باالقتراض من األسواق الدوليةذلك 

يكي  0بقيمة قرض  على بقيمة سندات ت أصدرو، 8504في يناير مليار دوالر أمر

يكي في  4.5  لسندات فيلأكبر إصدار  ذلك. واكن 8504مايو مليار دوالر أمر

يخ دول يقيا. وتعتزم الحكومة استخدام  تار ق األوسط وشمال أفر منطقة الشر

بع األول من عام و ي المستقبل. هذه األموال لتمويل العجز ف ، 8504خالل الر

 لكنمن الناتج المحلي اإلجمالي  %4.4 بنسبة الحكومة عجزاً موازنة شهدت 

  اإلنفاق واإليرادات. علىموسمية تأثير عوامل  بسبباكن  ذلك

 

 الميزان المالي

 (من الناتج المحلي اإلجمالي )%

 

 QNB قسم االقتصاد فيومصرف قطر المركزي وهيفر أناليتكس المصادر: 
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 (2118 – 2116آفاق االقتصاد اللكي )
 

 2117من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في 
 

وض.  من المتوقع أن تواصل أسعار النفط تعافيها في ظل تقلص فائض المعر

وض فائض وسيعود هذا االنخفاض في إلى ارتفاع الطلب،  في األساس المعر

تحدة والمنتجين غير الواليات الم منض وعر مال عمليات تخفيضفضال عن 

وض نمو  عنجزئيا تعوض توقع أن يُ التي وأوبك األعضاء في  من إيران المعر

ين في منظمة أوبك في عام   نتيجة لذلك فإننا نتوقعو. 8504والمنتجين اآلخر

إلى  8500 في عاممليون برميل في اليوم  0.7ض من وعر مال فائض أن ينخفض

 44.7 للسعر تبلغ إلى توقعات قودي، مما 8504وم في عام مليون برميل في الي ..5

 بالاكملض وعر مفائض السينتهي ، 8507في عام و. 8504في عام دوالر للبرميل 

من جميع  ضوعر مال تجاوز ارتفاع نمويالذي سقوي في الطلب النمو سبب الب

ن الينبغي و المنتجين الرئيسيين.  أسعار  دعم ارتفاعأن ينتهاء عملية إعادة التواز

. وفي المدى 8507في عام دوالر للبرميل  00.5 نتوقع أن تبلغ متوسطي تالنفط، ال

 منتجيالمتوسط، سيتم تحديد أسعار النفط بحسب تلكفة منتجي الهامش، أي 

يكي ي األمر بحوالي  ، وهذه التلكفة مقدرة حالياً في هذه الحالة ةالنفط الصخر

يجي دوالر للبرميل. وبالتالي، فإننا نتوق 45 ع أن تقترب أسعار النفط بشلك تدر

دوالر للبرميل  07.4لهذا المستوى، مما سيؤدي إلى متوسط أسعار النفط بواقع 

   .8502في عام 
 

 

 

 سعر  خام برنت

يكي للبرميل(  )دوالر أمر

 

غ وتوقعات قسم االقتصاد في    QNBالمصادر: بلومبر

رة يفو ةمالي احتياطياتيها لدانخفاض أسعار النفط وعاصفة  قطرتجاوزت 

 ياالستثمار  هامواصلة برنامجل

 

الرغم ي الخاص بها على ستثمار تنفيذ برنامج اإلنفاق االقطر  أن تواصلنتوقع 

 سعر أن يبلغ لسببين رئيسيين. أواًل، يتوقعوذلك من انخفاض أسعار النفط 

ن بين أدنى مهو ، و8504في عام دوالر للبرميل  08.2قطر دولة لنفط بل التعادل

ي النفط والغاز. وثانياً  ضمنالمستويات  مستويات معتدلة من ب، تتمتع قطر مصدر

 أدوات إصدار لها تيحمما ي ،من الناتج المحلي اإلجمالي %5.4. تبلغالدين العام 

بسهولة في األسواق المحلية والدولية. وأعلنت الحكومة عزمها تمويل  الدين

يق العجز  ومع . المتراكمة عدم االعتماد على االحتياطياتإصدار الديون و عن طر

 األسس المتينةدعم تو اً قيمتعتبر ضمانًا  احتياطيات قطر أيضاً ذلك، فإن 

الفوائض المتراكمة  ، بلغت.850إلى  8550 من خالل الفترةاللكي. و  هاقتصادال

ي ل يكي  315.6قطر دولة في الحساب الجار من الناتج  %040.7أو مليار دوالر أمر

 مصرف قطرفي  جزئياً  هذه االحتياطياتويتم االحتفاظ بلمحلي اإلجمالي. ا

 .الستثمار ل جهاز قطر خالل  ها من قبلمن ءجز ستثمرويُ المركزي 

  سعر التعادل النفطي

يكي للبرميل)  (دوالر أمر

 QNB قسم االقتصاد فيتوقعات هيفر أناليتكس والمصادر: 
 

ع النمو ابتداء   ، مدفوعا  باإلنفاق االستثماري 2117من  من المتوقع أن يتسار

زان  الكبير  وانتاج الغاز من حقل بر
 

، 8504% في عام 4.8ُيتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 

. ومن المنتظر أن يظل القطاع 8502% في 0..، وبنسبة 8507% في 4.2وبنسبة 

ي القوي غير النفطي هو محرك النمو في االقتصاد، مدعومًا باإلن فاق االستثمار

وته مع نهاية العقد الحالي. عالوة على ذلك، من المنتظر   الذي ُيتوقع أن يبلغ ذر

وة والذي  أن يستفيد قطاع الخدمات من النمو الساكني الذي سيواكب هذه الذر

% في المتوسط خالل الثالث سنوات القادمة. ونتيجة لذلك، 7.5ُيتوقع أن يبلغ 

% 4.0نمو الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع غير النفطي من المتوقع أن يبلغ 

في  8502% في عام 7.5إلى و  8507 عام% في 4.4قبل االرتفاع إلى  8504في 

ي. في ذات الوقت، من المتوقع أن يظل إنتاج  ظل ارتفاع اإلنفاق االستثمار

حيث سيتم التعويض عن تراجع انتاج النفط  8504النفط والغاز مستقرًا في 

عبداية انتاج الغاز  من ب و ع بقيمة  مشر و زان )مشر مليار دوالر  لتوفير  الغاز   05.4بر

من أجل استيعاب الطلب المحلي المتزايد(. ومن شأن اإلنتاج اإلضافي من 

زان أن يرفع النمو في القطاع النفطي إلى  % 5.7الغاز  والمكثفات من حقل بر

 في إنتاج النفط الخام. بالرغم من التراجع  8502% في 0.5و 8507في 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 سنوي()% تغيير على أساس 

 

 المصادر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهيفر أناليتكس 

 QNBقسم االقتصاد في توقعات و 
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 من المتوقع أن يرتفع التضخم بسبب عوامل عالمية ومحلية
 

لك من  % في..4ثم إلى  8504% في 4.8من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 

المستجدات . ويتأثر  التضخم في قطر  بعاملين رئيسيين. أواًل، 8502و 8507 عامي

من سلة المستهلك  صة كبيرةحن نظرًا أل التضخم العالميالتي تطرأ على 

ي ج.  ةمستورد ةالقطر معدل الهجرة نحو قطر   فهو ثانيأما العامل المن الخار

. ويشير  لك من هذين على السلع والخدمات والذي يمثل الطلب اإلضافي

المدى المتوسط.  علىفي قطر  العاملين إلى ارتفاع التضخم، لكن بشلك محدود،

تيسير و ي مع ارتفاع أسعار النفط والغذاءومن المتوقع أن يرتفع التضخم العالم

ية في  االقتصادات المتقدمة. عالوة السياسات النقدية من قبل البنوك المركز

ذلك، من المتوقع أن يتسبب النمو الساكني القوي في قطر  في رفع تضخم على 

 .الموارد المحلية حيث يؤدي الطلب اإلضافي إلى ضغوط تصاعدية على األسعار

يبة الحكومة  فرضباإلضافة إلى ذلك، ستو  ،8502في عام مضافة القيمة الضر

  أن تساعد في الحفاظ على الضغوط التضخمية. لها التي ينبغيو

  

 

 

              

 تضخم مؤشر أسعار المستهلك

 (تغيير سنوي% )

 

 المصادر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهيفر أناليتكس 

 QNBقسم االقتصاد في توقعات و 

قبل أن يتعافى  2116في فائض الحساب الجاري يتقلص من المتوقع أن 

 في أسعار النفط تغيرال، بشلك يعكس 2117 في
 

ي إلى يتراجع ن من المتوقع أ % من الناتج المحلي 0..فائض الحساب الجار

. 8502% في 4.5إلى و  8507% في 4.4قبل االرتفاع إلى  8504اإلجمالي في 

ويعكس هذا الوضع الحركة التي تشهدها أسعار النفط بالنظر  إلى استحواذ قطاع 

ية. في ذات الوقت، من المتوقع  استمرار  النفط الغاز على ثلثي الصادرات القطر

ية الكبرى  يع االستثمار نمو الواردات بسبب الطلب الداخلي القوي من المشار

وارتفاع عدد الساكن. ومن المنتظر أن يظل الحساب الرأسمالي والمالي في حالة 

ج.  ية بالخار عجز خالل الثالث سنوات القادمة بسبب استمرار االستثمارات القطر

توى االحتياطيات الدولية عند ما يقارب ومن المتوقع أن يتم االحتفاظ على مس

يكي، أي حوالي سبعة أشهر من تغطية الواردات. 5.   مليار دوالر أمر

 ميزان الحساب الجاري

 (% من الناتج المحلي اإلجمالي)

 

 QNBقسم االقتصاد في  مصرف قطر المركزي وهيفر أناليتكس وتوقعاتالمصادر: 

اإلنفاق استمرار لنفط والغاز وانخفاض إيرادات امن المفترض أن يؤدي 

 في الموازنة  إلى عجز  الرأسمالي من طرف الحكومة
 

من الناتج  %0.4عجزًا بنسبة  الحكومي المالي أن يسجل الميزانمن المتوقع 

 %..5بل أن يتقلص إلى ق، 8507% في 8.8و 8504المحلي اإلجمالي في عام 

مع  8507عافيًا في . ومن المتوقع أن تشهد اإليرادات الحكومية ت8502 عام في

يبة القيمة المضافة  ارتفاع أسعار النفط. عالوة على ذلك، من شأن فرض ضر

% 0بحوالي  8502%( أن تدعم إيرادات الحكومة في عام 0)متوقعة عند نسبة 

وفات، من شأن 8502بحلول  من الناتج المحلي اإلجمالي . وفي جانب المصر

ية وتعافي الناتج الم حلي اإلجمالي االسمي أن يقلص ترشيد النفقات الجار

حصة االنفاق الحكومي من الناتج المحلي االجمالي، على الرغم من ارتفاع 

 خالل االستثمارات العمومية. وقد أشارت الحكومة إلى نيتها تمويل العجز  من

% 4.4.صدار سندات دين. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى إ

% في ظل 8.0.إلى  أن يتراجعقبل  8504جمالي في من الناتج المحلي اال

 أسعار النفط والناتج المحلي االجمالي االسمي.   التعافي المرتقب في 

 

 

 الميزان المالي

  ()% من الناتج المحلي اإلجمالي
 

 
 QNBقسم االقتصاد في  وتوقعاتأناليتكس مصرف قطر المركزي وهيفر  المصادر:
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 العاملة  الساكن والقوة
 

يع والتنويع  ال يزال النمو الساكني قويا  حيث يستمر االستثمار في المشار

 االقتصادي في العمل على اجتذاب العاملين األجانب  

 

يعوتيرة نما عدد الساكن في دولة قطر ب الفترة  السنة في % في05.7 تبلغ ةسر

 5.2وخالل تلك الفترة، تضاعف عدد الساكن ثالث مرات من . 8500و .855بين 

الساكن عدد . وتزامن نمو 8500مليون نسمة في  ..8إلى  .855مليون نسمة في 

على  ذي يعتمد، وهما مرحلة النمو الاالقتصادي مع مرحلتين رئيسيتين من النمو

ية من التنويع  ،8500التي استمرت حتى والغاز الطبيعي المسال  والمرحلة الجار

ع ما يكون في الفترة واكن النمو . 8508االقتصادي التي بدأت في  الساكني أسر

% في السنة بسبب توافد عدد كبير من 00.0بلغت نسبته ، إذ 8554إلى  .855من 

يع  للعمل فيالعاملين األجانب  النفط والغاز. ومن ثم تباطأ  ة منشآتتوسعمشار

 من في الفترةتلك المرحلة. وحيث انتهت  8500فقط في % 0.5نمو الساكن إلى 

ع مجددًا إلى  ،8500إلى  8508 % في السنة 4.4بدأ النمو السنوي للساكن يتسار

دولة قطر في مرحلة جديدة من التنويع االقتصادي، األمر الذي مع دخول 

اجتذب موجة جديدة من العمالة الوافدة خاصة في قطاع البناء. ونتوقع أن 

رة % في المتوسط في الفت7.5يستمر عدد الساكن في التزايد بمعدل سنوي يبلغ 

يد  8504-8502 مع استمرار برنامج االستثمار في البنية التحتية الذي سيجذب المز

      من العمالة الوافدة.
 

 

 

 في منتصف العام عدد الساكن

 (مليون نسمة، معدل نمو سنوي مركب)

 
 QNB قسم االقتصاد فيوتحليالت  المصادر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

حيث الشباب نسبة أعلى في التركيبة الساكنية،  الوافدون الذكور يشلك

 اإلناث  نسبة الساكن تراجعت

 

الرجال الذين تتراوح  حيث يشلك، زنةواغير مت قطر لدولة يةالساكنالتركيبة 

عكس تن. والساك عدد إجماليمن  %45عامًا ما يقرب من  4.و  85أعمارهم بين 

وقد لمهارات المنخفضة. ذوي اجانب العدد الكبير من العمال األ ه النسبةهذ

%( خالل الفترة 0.5عدد الرجال ) نموفي السنة(  %2.5نمو الساكن اإلناث )تجاوز 

ذوي المهارات  األجانب العمالعدد مما يعكس ارتفاع  8504إلى  8554من 

الطلب على ارتفاع ، وإلى البالد أفراد أسرهم معهمالذين يجلبون  العالية

لكن على مدى العامين الماضيين، تباطأ دمات. في قطاع الخاإلناث العامالت 

حيث أن مرحلة للذكور(  %4.0في السنة بالمقارنة مع  %4.2نمو الساكن اإلناث )

 نسبة تراجعتنتيجة لذلك وعمال البناء الذكور.  تتطلب وجود عدد أكبر منالتنويع 

واإلناث من   .8500في عام  %0..8إلى  %84.4 التي بلغت 8504في عام تها ذر

 

 العمر والنوع حسبالساكن 

 (8500% من الساكن، )

 
 QNB قسم االقتصاد فيو المصادر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

يعة مع ارتفاع مستوى المهارات لتتزايد أعداد القوة العام  ة بوتيرة سر

 

بقوة بمعدل   ونمعاد لي، 8500-8505بعد أن تباطأ نمو القوى العاملة في الفترة 

% من 0..4. ويشلك األجانب .850مليون في  0.7% ليصل إلى 4.4بلغ سنوي 

العمالة الماهرة ضمن القوى  إجمالي حجم القوى العاملة. وقد ارتفعت نسبة

. ويشير ذلك إلى أن التزام .850% في 88.4إلى  8505% في 85.4ة من لمالعا

ؤية قطر  ي تماشيًا مع ر يعمل على  8545قطر باالستثمار في رأس المال البشر

رفع مستوى مهارة القوى العاملة. كما يرجح أن يؤدي برنامج التنويع االقتصادي 

يادة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في المستقبل.   المستمر  إلى ز

     

 

 

 

 

 

 

 القوى العاملة حسب المهارات

 (آالف، % من الحصص الموضحة)

 

 QNB قسم االقتصاد فيو وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالمصادر: 

 .850مالحظة: آخر بيانات متوفرة تعود للعام 

 

22.9 23.6 23.2 21.2 20.6 

77.1 76.4 
76.8 

78.8 
79.4 

1,687 
1,543 

1,341 
1,270 1,270 

2014 2013 2012 2011 2010 

عاليةهارات م منخفضةمهارات    
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مشاركة ، والمجال مفتوح لنمو مرتفع العاملة في القوةمشاركة المعدل  

ية   المرأة القطر

 

% 27.4 بتهنس تإذ بلغمرتفع في قطر القوة العاملة في مشاركة لل اللكي معدلال

وبالنسبة . .850( في عام ىنة أو أعلس 00في سن العمل )الذين هم من الساكن 

 ،  %44.0حيث بلغت جدًا  ةفي القوة العاملة مرتفع تهممشاركنسبة  اكنتللذكور

قد ازداد معدل مشاركة و. %04.7بينما اكن معدل مشاركة اإلناث  .850في عام 

. وإذا استمر هذا .850في  %40.4إلى  8500في  %0..4من  ياتقطر الاإلناث 

للنمو  إضافياً  وفر مصدراً يساأليدي العاملة المحلية  لتوسع فيا فإناالتجاه، 

          االقتصادي في المستقبل.

 

 معدل المشاركة في القوى العاملة حسب النوع

 (% من الساكن البالغين سن العمل)

 
 QNB قسم االقتصاد فيو وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالمصادر: 

 .850ود للعام مالحظة: آخر بيانات متوفرة تع
 

 الزال قطاع البناء هو األكبر  من حيث استيعاب العاملين

 

. وقد أدى (%44.2)القوة العاملة األجنبية في قطاع البناء يعمل عدد كبير من 

يادة الطلب على العمالة في بناء  برنامج اإلنفاق الكبير  في البنية التحتية إلى ز

ى يع أخر ية والنقل ومشار يع العقار في البنية التحتية )أنظر فصل  المشار

يع(. ويشلك العمال الذين % 0.4 يعملون في قطاع التعدين والمحاجر المشار

فقط من إجمالي القوى العاملة حيث يعتمد هذا القطاع على المعدات اآللية 

من العمال تشهد انخفاضًا  كما أن حصة قطاع التعدين والمحاجربشلك كبير. 

ر التنويع االقتصادي المتواصل. ع ذلك إلى مسا(، ويرج8500% في عام ..4)

يون ما نسبته و % 22يعمل و ، .850في عام  % من القوة العاملة0.4شلك القطر

حيث يقدم القطاع  المؤسسات الحكومية أو الشراكت المملوكة للدولة،منهم في 

واتب ومزايا أكثر جاذبية للمواطنين. وفيما بعد عام  ، مع انتهاء 8588الحكومي ر

يع وتحول قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، نتوقع أن ترتفع م رحلة بناء المشار

، بارتفاع من نسبة .850% في 8.0في قطاعات مثل التعليم ) نسب العاملين

%( واألنشطة المهنية والعلمية والتقنية 0.7( والصحة )8500% في عام 8.0

 .      في المستقبل %(0.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 قوة العاملة حسب القطاعال

 (.850، حصة )%

 
 QNB قسم االقتصاد فيو وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالمصادر: 

 .850مالحظة: آخر بيانات متوفرة تعود للعام 

 

95.7 95.7 96.2 96.1 

52.1 52.4 53.1 53.7 

2011 2012 2013 2014 

كورذ  إناث 
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يع   المشار
 

، 2111تحّول تركيز اإلنفاق االستثماري إلى القطاع غير النفطي منذ 

 وهو الدافع الرئيسي للنمو االقتصادي  
 

ية التي ز ترتك يع االستثمار  التنمية في قطر  على مجموعة من المشار

يع البنية  تنفذها الحكومة والشراكت المملوكة للدولة. وتدفع مشار

يادة  التحتية نمو الناتج المحلي اإلجمالي بشلك مباشر من خالل ز

ي في االقتصاد، وأيضًا بشلك غير مباشر حيث تعمل  اإلنفاق االستثمار

يدون االستهالك. وقد مر  على جذب العام لين األجانب الذين يز

ي بمرحلتين. امتدت المرحلة األولى من  إلى  8555اإلنفاق االستثمار

واكنت مدفوعة في األساس بتوسعة منشآت الغاز الطبيعي  8500

وتها في عام  . وأعقب 8552المسال. وقد وصلت هذه المرحلة إلى ذر

تنويع االقتصادي وبدأت في عام ذلك المرحلة الثانية التي ركزت على ال

ي. ويتوقع أن يرتفع  8508 ويتوقع أن تتواصل حتى نهاية العقد الجار

ؤية قطر  ي في القطاع غير النفطي تماشيا مع ر اإلنفاق االستثمار

على نحو يتجاوز  8588واستعدادًا لنهائيات أكس العالم  8545الوطنية 

نشآت الغاز الطبيعي توسع ملة حمرمستويات االستثمار التي شهدتها 

 المسال.  

 

 اإلنفاق االستثماري

يكي)  (مليار دوالر أمر

 
 QNB قسم االقتصاد فيوهيفر أناليتكس و  المصادر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

يع في المستقبل، مما  ر  أن يرتفع اإلنفاق على المشار من المقر

  النمو استدامةيؤدي إلى س

ر   أن يرتفع اإل ي خالل من المقر حيث  السنوات القادمةنفاق االستثمار

يع الرئيسية. فعلى سبيل المثال،  ع وتيرة تنفيذ عدد من المشار ستتسار

ي البالغ قيمته  ع لوسيل للتطوير العقار و تتواصل وتيرة العمل في مشر

يع كبرى أخرى  0. يكي، كما هو الحال بالنسبة لمشار مليار  دوالر أمر

ق ونظام الصرف الصحي، مرتبطة بالسكك الحديدية و شبكة الطر

ى للبنية التحتية. وفي  امةالعوالمرافق  يع أخر ، تم اإلعالن 8504ومشار

ع توسعة مطار  حمد  و ين جديدين حتى اآلن، مشر وعين كبير عن مشر

ع توسعة نظام نقل  2.5الدولي بقيمة تبلغ  و يكي، ومشر مليار دوالر أمر

باء بقيمة  يكي من طرف المؤسسة العامة  4.4الكهر مليار دوالر أمر

باء والماء ) ية للكهر  كهرماء(.  القطر

يعتشلك  يع النقل  تشييدال مشار الجزء األكبر من ميزانيات ومشار

يع   المشار

ية  يع العقار يع السكنية والمختلطة تشلك المشار التي تشمل المشار

ية  يعوالتجار ، مما يعكس الطلب الحصة األكبر  من اإلنفاق على المشار

يع.  يعذ تستحووالمتزايد الناتج عن النمو الساكني السر لوسيل  مشار

وة  ية لوحدها على وبر يع 80الخور العقار % من اإلنفاق على المشار

ق جديدة وسكك  ،النقلالكبرى. وفي قطاع  ي العمل على بناء طر يجر

حديدية وأعمال توسعة للمطار والموانئ. وإلى جانب ذلك، يعمل 

النمو الساكني على دفع الطلب على الخدمات، مثل الصرف الصحي 

يع والماء  باء. وبينما شلّك النفط والغاز  الجزء األكبر من المشار والكهر

% فقط من 4.8، يقدر أن تبلغ حصتهما 8500-8555خالل الفترة 

يع بين  . ومن غير المرجح أن يتم 8502و 8500إجمالي موازنة المشار

يع غاز جديدة في األعوام القليلة القادمة. و في قطاع البدء في مشار

يع ذ أو إرساء بدأ تنفيالنفط،  االنتاج  بهدف الحفاظ على معدالتمشار

ع بقيمة ة، قائمفي الحقول ال و ول تنفيذ مشر وقد بدأت شركة قطر للبتر

يز اإلنتاج في  00 ، كما تم منح شركة حقل بو الحنينمليار دوالر  لتعز

النفط الدولية )توتال( مؤخرًا حقوق إدارة حقل الشاهين، أكبر حقل 

، ابتدا مليار  8.5.  وقد وعدت توتال باستثمار 8507ء من نفط في قطر

 دوالر خالل خمس سنوات للحفاظ على مستويات اإلنتاج على األقل.  

 (2118-2115) حسب القطاع اإلنفاق االستثماري

 )% حصص موضحة(

 

يع ميد وقسم االقتصاد فيالمصادر:   QNB مشار
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يع الكبرى )   (2116 أغسطس كما فيالمشار

وع يخ  القطاع المشر تار

 ستكمال  اال

الميزانية 

)مليار دوالر 

يكي(  أمر

 مالحظات

ع لوسيل  و مشر

 متعدد االستخدام 

 

 البناء

 

8504 45.0 

ية، وهي  ع لتطوير الواجهة المائية لشمال الدوحة. المطور الرئيسي هو شركة الديار القطر و مشر

ي تابع لجهاز قطر لالستثمار. وتشمل هذه المر ر  عبارة عن صندوق لالستثمار العقار حلة الجز

ية وو ية ومناطق األعمال.المنشآت البحر  السكنية واألحياء التجار

شبكة السكك 

الحديدية 

 المتاكملة في  قطر

 

 

 النقل

 

 

8584 40.0 

ع  و و والسكك الحديدية الخفيفة في الدوحة و 845يشمل نطاق المشر  55.لكم من خطوط المتر

لنقل الراكب والبضائع  يةحديد كك خط سكلكم من خطوط السكك الحديدية الرئيسية، بما في ذل

يع للسكك الحديدية بين مطار حمد الدولي  بط بين راس لفان ومسيعيد عبر الدوحة، وخط سر ير

بطه بشبكة دول مجلس  الجديد ووسط مدينة الدوحة، وخط سكك حديدية لنقل البضائع سيتم ر

ي حاليا حفر األنفاق وبناء ا  لمحطات.التعاون الخليجي المخطط لها. يجر

  مطار حمد الدولي

 النقل

 

8585 
84.0 

ع و مليار دوالر لتطوير مطار  00.5. وبلغت قيمة المرحلة األولى مؤلف من مرحلتين هذا المشر

مليار دوالر لتوسيع المطار ويتوقع أن يتم إرساءها في  2.5 الثانية ةالمرحلحمد الدولي. وتبلغ قيمة 

يادة ح8504عام  بوابة للطائرات  .8%، بإضافة 05جم المطار بمقدار . وتشمل خطة التوسعة ز

 (. EوDوتوسعة صالتين داخل المطار )

برنامج أشغال 

يعة ق السر  للطر

 8502 النقل
20.0 

يعة الرئيسية. ق السر ع هو جزء من خطط أشغال لتطوير عدد من الطر و  هذا المشر

برنامج أشغال 

ق المحلية  للطر

وشبكة الصرف 

 الصحي

 

 النقل

 

8504 
14.6 

 

ق وشباكت الصرف الصحي والمرافق والبنية التحتية ذات الصلة.  شبكة من الطر

إعادة تطوير حقل 

 "بو الحنين" للنفط 

 

 النفط

 

8582 11.0 

يادة إنتاج النفط الخام في قطر. ومن المتوقع أن يضاعف االستثمار  ول إلى ز تهدف قطر للبتر

لف برميل في اليوم، فضال عن إطالة عمر أ 45في مرافق جديدة القدرة اإلنتاجية حتى تبلغ 

 الحقل.

زان  تطوير حقل بر

 للغاز

 8585 الغاز
10.3 

يادة إمدادات الغاز إلى السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة  تخطط راس غاز لز

ى. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في وقت الحق هذا العام.  والستخدامات صناعية أخر

وة ع  بر و  مشر

ي  الخور  العقار

 8580 البناء
10.0 

يفية ومصاطب وشقق وفندقين  ل ر ي متعدد االستخدام )يضم فلل ومناز ع تطوير عقار و مشر

 وملعب جولف ومراكز تسوق( ويقع شمال مدينة الدوحة. ملعب مائيو

الخزانات الكبرى 

 لتأمين المياه

المرافق 

 العامة

8584 
7.7 

ية للكهر  ون قامت المؤسسة العامة القطر يع للحفاظ على مخز باء والماء )كهرماء( بإطالق مشار

ع داخل شبكتها من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الماء.       المياه االستراتيجي طوال األسبو

 8504 البناء المدينة التعليمية
7.5 

ع الحرم الجامعي والمدارس وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمرافق  و يشمل هذا المشر

 مرتبطة بها.ال

 

 ميناء حمد

 

 النقل

 

8585 7.4 

ميناء جديد يقع جنوب مدينة الدوحة، وسيحل محل الميناء القديم الاكئن بوسط الدوحة. سيتم 

ع  و ع في ثالثة مراحل، وستبلغ القدرة االستيعابية  السنوية للمشر و مليون  0.7االنتهاء من المشر

 مركبة 0550555مليون طن من الحبوب و 0طن  من الحمولة و 

 

 قطر -اللؤلؤة 

 

 البناء

 

8507 
7.0 

ي العمل فيه . وهو  ية للدوحة، يجر بي، المنطقة التجار يرة صناعية قرب الخليج الغر ع جز و مشر

يين.  ي يتيح االمتالك لغير القطر  أول تطوير عقار

ع مشيرب  و مشر

ي متعدد  العقار

 االستخدام 

 

 البناء

 

8504 

 

5.5 

ي لتطوير  وسط  ع عقار و الدوحة ويهدف إلى الحفاظ على عناصر التراث الثقافي. مشر

ع أكثر من  و ية وثقافية  870555وسيستوعب المشر من الساكن ويشتمل على مناطق تجار

 وترفيهية.

مالعب أكس 

 8588العالم 

 

 البناء

 

 

8585 

 

4.0 

. 8588م الخور( الستضافة أكس العالبتم إرساء مناقصة لبناء واحد من مالعب كرة القدم )البيت 

ألف مشجع، في حين أن ملعب لوسيل  05إلى  5.معظم المالعب لديها قدرة الستيعاب بين 

 ألف وسيقام فيه حفل االفتتاح والمباراة النهائية. 24ستكون له قدرة استيعاب تبلغ 

 

 

مناطق قطر 

 االقتصادية

 

 

 البناء

 

 

 

8502 

 
3.2 

وفة سابقا باسم شركة المن اطق االقتصادية، بتطوير  ثالثة مناطق تقوم شركة مناطق، المعر

اقتصادية رئيسية جديدة في مواقع مختلفة. وقد تم فعاًل إرساء مناقصة لتصميم وبناء واحدة من 

يبًا  ن واللوجستيات يوجد قر هذه المناطق، وهي راس بوفنطاس. وهي عبارة عن مجمع للمخاز

بع. كما أن هناك .من المطار الجديد، وسيغطي مساحة  مخطط إلنشاء منطقة لمواد  كم مر

بع بمنطقة الكرعانة جنوب المنطقة الصناعية، ومنطقة  42البناء والخدمات بمساحة  كم مر

يبا من ميناء حمد الجديد.       .4للصناعات الخفيفة بمساحة  بع في منطقة أم حالول قر  كم مر

 

يع ميد وقسم االقتصاد في    QNBالمصادر: مشار
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 النفط والغاز
 

استقر انتاج النفط والغاز حيث عّوض ارتفاع انتاج الغاز عن تراجع االنتاج من 

 النفط الخام في السنوات األخيرة
 

مليون برميل نفط ماكفئ  0.5الغاز ومن النفط  8500بلغ إجمالي إنتاج قطر في عام 

ج، في اليوم، أي دون تغيير من السنة السابقة. لكن وراء هذا الرقم اإلجمالي لإلنتا

اكن هناك تغيير بسيط في تركيبة إنتاج النفط والغاز. فقد ارتفع انتاج الغاز، الذي شلك 

% بشلك يعكس 8..، بنسبة 8500% من إجمالي إنتاج النفط والغاز في 40.8

بسبب إغالقات  .850% في 8.5االنتعاش من التراجع الذي شهده إنتاج الغاز  بنسبة 

ي. وقد تباطأ النمو في إنتاج الغاز في السنوات منشآت اإلنتاج للصيانة بشلك أساس

عمال استكشاف للغاز  في حقل الشمال. وفي نتيجة إليقاف الحكومة أي أاألخيرة 

الوقت ذاته، شهد إنتاج النفط الخام والمكثفات )بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي(، 

الثالث على ، تراجعًا للعام 8500من اإلنتاج النفطي في  %2..4التي اكنت تشلك 

 التوالي. 
 

 

 

 إنتاج النفط والغاز

  (في اليوم برميل نفط ماكفئ  مليون)

 
 QNB قسم االقتصاد فيو بي المصادر: بي

 

في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي  ا  رئيسي ا  تلعب قطر دور

وض للطلب حتى عام   على األقل 2121يتوقع أن يشهد  تجاوز المعر
 

 زادوالعالمي للغاز الطبيعي المسال بشلك كبير خالل العقد األخير . نما السوق 

وض الغاز الطبيعي المسال  مليون برميل نفط ماكفئ في اليوم لك  0.0متوسط بمعر

وض 8550سنة منذ  يادة الهائلة في المعر . وظهرت قطر كمساهم رئيسي في الز

استحوذت على ما حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، و

 . لكن يتأثر حالياً 8500يقرب من ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم في 

وض وانخفاض األسعار التي ترتبط بأسعار  سوق الغاز الطبيعي المسال بارتفاع المعر

. وقد أدى ارتفاع األسعار في .850منذ منتصف عام  اً النفط الخام وتشهد تراجع

وض الماضي إلى تشجيع ا إلنتاج واالستثمار بشلك كبير . نتيجة لذلك، تجاوز المعر

وسيا  الحالي مستوى الطلب، كما يتوقع أن تجلب االستثمارات الماضية من طرف ر

وض خالل السنوات القادمة، مما  يدًا من المعر والواليات المتحدة وأستراليا مز

وض أكبر من الطلب في السوق حتى عام   .قلعلى األ 8585سيبقي المعر

 

 آفاق العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم

 يوم(في ال برميل نفط ماكفئون )ملي

 
يةالمصادر:   وغولدمان ساكس وواكلة الطاقة الدولية مجموعة بوستن االستشار

 QNB قسم االقتصاد في وقعاتوت

 

تقرت من المرتقب أن يرتفع االستهالك المحلي من الغاز، لكن الصادرات اس

يد من االستكشافات   بسبب إيقاف الحكومة لمز
 

%( الحصة األكبر 05.4%( واألنابيب )02.4شلكت صادرات الغاز الطبيعي المسال )

. 8500% في 4..8من إنتاج الغاز، بينما بلغ اإلنتاج المحلي مستوى قياسي عند نسبة 

أو تنقيب  إيقاف أي استكشافاتبالحكومة  قرارولم ترتفع صادرات الغاز بسبب 

يستمر ذلك خالل المدى التوسط، مما سيبقي الصادرات  أنإضافي، ومن المتوقع 

في مستوى مستقر. ومن جانب آخر، شهد االستهالك المحلي نموُا قويًا في 

% في 4..8إلى  8500% في 4..0السنوات األخيرة وزادت حصته من اإلنتاج من 

متوقع وتواصل االستثمارات الكبيرة . ومن المنتظر أن يؤدي النمو الساكني ال8500

يادة االستهالك المحلي مستقباًل. واستجابة لذلك،  يع البنية التحتية إلى ز على مشار

زان ع بر و ع بقيمقامت الحكومة بالبدء في مشر و مليار دوالر   05.4ة ، وهو مشر

 لتطوير إنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المتزايد في قطاعي الطاقة والمياه بشلك

ي.   أساسي، حيث من المنتظر  أن يبدأ اإلنتاج في النصف الثاني من العام الجار

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع حصة إنتاج الغاز لالستخدام المحلي إلى 

 . 8502% بحلول عام 82.5

 

 

 

 

 حسب االستخدام إنتاج الغاز 

 يوم، نسب الحصص موضحة(في ال برميل نفط ماكفئون )ملي

 

 
 QNB قسم االقتصاد في وتوقعات بي :  بيالمصادر
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ية  سيستمر  إنتاج النفط في التراجع بشلك طبيعي، لكن االستثمارات جار

يز اإلنتاج  لتعز

 

مليون برميل في اليوم، منها  0.2ما مجموعه  8500بلغ اإلنتاج من سوائل النفط في 

فات وسوائل مليون برميل في اليوم عبارة عن نفط خام والباقي في شلك مكث 5.7

بسبب نضوج حقول  8500. وتراجع إنتاج النفط الخام في (NGLالغاز الطبيعي )

النفط الرئيسية في قطر. مستقباًل، من المتوقع أن يستمر تراجع إنتاج النفط الخام. 

ول بتنفيذ برنامج إلعادة  ومن أجل الحد من هذا االنخفاض، بدأت شركة قطر للبتر

يز اإلنتاج تطوير حقلي بو الحنين ودخا ن للتعويض عن االنخفاض الطبيعي وتعز

في المدى المتوسط. إلى جانب ذلك، فازت شركة توتال بمناقصة لالستحواذ على 

ألف  455% من حقل الشاهين، وهو أكبر حقل نفطي في قطر بإنتاج يقدر  بـ 45

 لتعوض شركة ميرسك  التي تشغل الحقل حاليُا. 8507من  برميل في اليوم، ابتداًء 
مليار دوالر خالل خمس سنوات للحفاظ على  8.5وقد وعدت توتال باستثمار 

. لكن ورغم هذه الجهود، نتوقع أن يتراجع إنتاج النفط مستويات اإلنتاج على األقل

يب إلى  % من إجمالي إنتاج سوائل النفط بحلول عام 44.7الخام في المدى القر

الغاز الطبيعي على مستوياتها . ومن المتوقع أن تحافظ المكثفات وسوائل 8502

 .  8502% من إجمالي إنتاج النفط بحلول عام 44.4حيث من المنتظر أن تبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمكثفات الخام النفط إنتاج

 مليون برميل في اليوم،  نسب الحصص موضحة( إنتاج)

 

 
 

غالمصادر:    QNB يقسم االقتصاد ف وتوقعات بي بيو بلومبير
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 االقتصاد اللكي مؤشرات 

 

 توقعات

2018 

 توقعات

2017 

 توقعات

2016 2015 2011 2013 2012 2011 

 

 مؤشرات القطاعات الحقيقية                

 )%( الحقيقي  نمو الناتج المحلي اإلجمالي 13.4 4.7 4.4 4.0 3.6 3.2 3.8 4.1

 اع النفطيالقط       15.0 1.2 0.1 0.6- 0.5- 0.0 0.7 1.0

 القطاع غير النفطي       11.0 9.9 10.4 9.8 8.2 6.5 6.9 7.0

يكي( 167.8 186.8 198.7 206.2 164.6 163.9 188.0 204.1  الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار دوالر أمر

 النمو )%(       35.7 11.4 6.4 3.8 20.2- 0.5- 14.7 8.6

 (النفطي )% من الناتج المحلي اإلجماليغير القطاع        41.2 42.0 44.3 47.5 61.4 67.7 65.1 66.2

يكي(  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف       145.7 146.2 142.5 135.8 116.5 121.8 128.9 125.8  دوالر أمر

 تضخم أسعار المستهلكين )%( 1.2 2.3 3.2 3.4 1.6 3.2 3.4 3.4

 )% من الناتج المحلي اإلجمالي( اليميزان المال 5.2 13.8 19.3 12.3 1.2 5.3- 2.2- 0.4-

 اإليرادات 33.8 37.0 47.6 45.7 42.7 36.0 37.8 38.0

وفات 28.6 23.3 28.3 33.4 41.5 41.3 40.1 38.4  المصر

 الدين العام 36.0 37.2 33.1 32.3 40.3 49.3 45.3 42.1

 ناتج المحلي اإلجمالي(القطاع المالي )% من ال                

ي 31.1 33.2 30.4 24.0 8.4 4.1 6.6 6.0  ميزان الحساب الجار

 ميزان السلع والخدمات    46.5 47.2 43.1 37.0 20.1 14.0 16.8 16.1

 الصادرات          72.6 76.5 72.7 68.0 56.1 50.1 49.9 47.6

 الواردات          26.1- 29.3- 29.7- 31.0- 36.0- 36.1- 33.2- 31.5-

 ميزان الدخل    7.9- 6.5- 5.2- 4.5- 2.2- 1.7- 1.9- 1.9-

 ميزان التحويالت    7.5- 7.5- 7.4- 8.5- 9.5- 8.2- 8.2- 8.2-

 ميزان الحساب الرأسمالي والمالي 39.2- 23.8- 26.2- 23.8- 11.9- 4.8- 6.0- 5.3-

 لية )تغطية الواردات(االحتياطيات الدو 3.7 6.7 7.9 8.7 7.5 6.9 6.9 6.9

 الدين الخارجي 76.9 84.8 80.4 79.5 80.6 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 المؤشرات النقدية                

 نمو النقد وشبه النقد 17.1 22.9 19.6 10.6 3.4 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 (، نهاية الفترةشهور  4الفائدة بين البنوك )%،  1.5 1.1 1.1 1.5 2.5 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

ي )متوسط( 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 يال قطر يكي: ر  سعر الصرف دوالر أمر

 بنود المذكرة                

  الساكن )مليون( 1.73 1.83 2.00 2.22 2.44 2.63 2.82 2.99

 النمو )%(       1.0 5.8 9.3 10.6 10.0 7.9 7.1 6.1

 برميل في اليوم( 0555إنتاج النفط ) 1,834 1,931 1,903 1,893 1,751 1,731 1,708 1,698

 في اليوم()مليار قدم مكعب متوسط إنتاج الغاز الخام  14.1 15.2 17.2 16.8 17.6 17.6 17.9 18.3

يكيتوسط سعر خام برنت )دوالم 110.9 111.7 108.8 99.5 53.6 44.7 55.0 57.9  برميل(لل ر أمر

 

 QNB قسم االقتصاد فيوتوقعات وهيفر أناليتكس  ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ومصرف قطر المركزي وصندوق النقد الدوليبي بي المصادر: 
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 QNBمطبوعات مجموعة 

ؤى االقتصادية األخيرة ير الر  تقار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ير قطر  تقار

ي لدولة قطرالر  اصد الشهر

 

 التحليالت االقتصادية األخيرة
 السياسات النقدية ُيتوقع أن تدعم االقتصاد الياباني 

وف مهيأة لقيام بنك االحتياطي برفع سعر الفائدة لمرة واحدة في   8504الظر

 النقدية الميسرة تتيح لألسواق الناشئة مهلة اللتقاط األنفاسالسياسات 

بي تحفيزات بنك إنجلترا لن تحل المشلكات الهيلكية المرتبطة وج من االتحاد األور  بالخر

ن في عام   8507أسواق النفط تستعيد التواز

 النمو العالمي يستعصي على التوقعات

 ورطة البنوك االيطالية

ي 8504% في 4.4قطر تتوقع نموًا بنسبة   مع استمرار اإلنفاق االستثمار

بي على األسواق المالية يطانيا من االتحاد األور وج بر  تأثير خر

بي: صداع جديد لالقتصاد العالمي يطانيا من االتحاد األور وج بر  خر

وض حتى عام   ثم نقص بعد ذلك  8585سوق الغاز الطبيعي المسال: فائض في المعر

يطانيا ضمن االتحاد بي: من المرجح بقاء بر وج من االتحاد األور  االستفتاء على الخر

ز النشاط اال يد المخاطر الحوافز الصينية تعز  قتصادي، ولكنها أيضًا تز

 تياطي ؟هل أصبحت األسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة من قبل بنك االح

يكي يهز قناعات األسواق  االحتياطي الفيدرالي األمر

 ما هو سبب االنتعاش األخير في أسعار النفط؟

و  نمو مطرد ولكن متواضع في منطقة اليور

 ار الفائدة تظل قائمةانتعاش متواضع في الواليات المتحدة لكن إماكنية رفع أسع

ق األوسط خالل عام   8504الفرص والتحديات في منطقة الشر

 رد فعل محدود للسوق تجاه نتائج اجتماع الدوحة

 

 والنشر الطبع بحقوق وإشعار ذمة إبراء

ير هذا عليها يحتوي التي المعلومات اكفة جمع تم لقد  تنشأ عرضية أو مباشرة خسائر أي عن اكنت مهما مسئولية أي تقبل ال الوطني قطر بنك مجموعة أن غير بعناية، منها والتحقق التقر

، طرف أي رأي مع يتفق وال المؤلفين رأي فهو ذلك، خالف على النص يتم لم ما رأي، أي عن التعبير تم ومتى. استخدامه عن  .آخر طرف ألي الرأي هذا نسبة يجوز وال آخر

يعتو تم ير ز يح بدون جزئيا أو لكيا سواء نسخه يجوز وال الوطني، قطر بنك لمجموعة بالنسبة المهمين األعمال لشراكء اً مجان التقر  .تصر

 

    
 8500 - الصين 8500 - فيتنام 8504 -الهند  8500 -األردن   8504يونيو  – طرق

     
 8500 -الكويت   8504  - عمان  8500سبتمبر  -قطر  8500فبراير  -قطر  8504 -اإلمارات 

http://qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355507275490&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409577306&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409577306&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409523441&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409496949&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409456709&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409398254&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409384758&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409384758&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409049703&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409049703&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409040863&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409028486&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355409028486&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408687933&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408687933&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408682031&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408675683&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408675683&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408659232&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408626973&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408611874&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408611874&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408602153&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408602153&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408507948&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408507948&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408486785&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408462373&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408441278&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355408441278&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
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ع والمكـاتب التمثيلية الدولية و  BNQ لـ الفر
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 التابعة والزميلة BNQ شراكت
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