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 والتوقعات  اآلفاق

  خالل الفترة من ٪1.5 نمو االقتصاد القطريأن يصل متوسط من المتوقع 

بدعم من قوة أداء قطاع الغاز باإلضافة إلى  5152 العام حتى 5151 العام

 ليبلغاالستثمار الحكومي الذي بدوره سيشكل دعماً لمتوسط النمو غير النفطي 

 على أساس سنوي.  1.5٪

  اإلنفاق وسط تراجع أسعار النفط إال أنه  بترشيدمن المتوقع أن تقوم الحكومة

من الناتج المحلي  ٪1.1-من المتوقع أيضاً أن يتم تسجيل عجز مالي بواقع 

 .5152اإلجمالي في العام 

  خالل العام  ٪0.1نتوقع أن يرتفع معدل التصخم بصورة تدريجية ليصل إلى

 .5151في العام  ٪5.2من  5152

  على  ٪51.1مستوى قوي عند يبلغ نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص

  أساس سنوي. 

 المخاوف بشأن السيولة نتيجة تباطؤ نمو الودائع واستمرار إصدار  ازدياد

 أدوات الدين.

 .مؤشر بورصة قطر يواجه ضغوطات نتيجة تراجع أداء السوق والثقة 

بصورة نسبية خالل أدائه أن يحافظ االقتصاد القطري على قوة  توقعالممن 

خطة في بدعم من قوة اإلنفاق االستثماري  2017حتى العام و 2016العام 

مليار دوالر إضافة إلى قوة اإليرادات الناتجة  200التي تبلغ قيمتها والتنمية 

وذلك على الرغم من تراجع أسعار  ،عن إطالق مشروع محطة برزان

المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بصورة تدريجية فور ركود كما من النفط. 

ر استعادة اإليجارات تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية وفووتيرة 

دعماً لمعدل التضخم الدوالر من المفترض أن تشّكل قوة  هإال أن ،ادائهاقوة 

    المستورد.

 اإلقتصادية اهم البيانات

  

5154 5151* 5152** 5152** 

      

 21110 1.913 17417 21010 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 511 514 419 410 النمو السنوي الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 110 117 017 115- سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 19. 911 914 1016 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 310 214 117 310 سنوي نموال التضخم 

 011 015- 215 1611 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 وتقديرات بنك الكويت الوطنيوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ومصرف قطر المركزي    المصدر:
 *تقديرات **توقعات

وذلك منذ العام  2016من المتوقع أن تسجل قطر أول عجز مالي في العام 

األمر الذي قد  ،٪40بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع  1999

نشاط المشاريع غير الضرورية على خلفية رغبة  خفضيؤدي إلى 

السلطات بالتحكم بوتيرة اإلنفاق وتنشيط القطاع الخاص. وقد طال تأثير 

في نمو  اً تراجع أسعار النفط على أداء القطاع المصرفي الذي شهد تباطؤ

فاع أسعار ما أدى إلى ضيق السيولة وارت ،الودائع واالئتمان واألصول

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 5الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 وتقديرات توقعات*
 

 انتاج النفط: 5الرسم البياني 

 

 
بي بي )بريتيش بيتروليوم( ومبادرة المنظمات المشتركة للبيانات الخاصة    المصدر:

 ومنظمة أوبك وتقديرات بنك الكويت الوطني
 *توقعات وتقديرات

 

 
 

  التضخم في أسعار المستهلك: 0الرسم البياني 

 (/ األوزان في العنوان  النمو السنوي ٪)

 
 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  : المصدر

 
 
 
 

mailto:omarnakib@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2015( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

إال أن االقتصاد القطري يعّد  ،مبادالت مخاطر عدم السداد وارتفاعالفائدة 

لما يمتلكه  ،أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو

من  ٪132التي تساوي من دعم مالي وخارجي كصافي األصول الخارجية 

 الناتج المحلي اإلجمالي.      

بشأن النمو االقتصادي في وتيرة أسعار الطاقة وأداء وتتمثل المخاوف 

لبنية االقتصاد العالمي وتقلّب أداء أسواق المال وتنفيذ السلطات خطتها ل

. كما من المتوقع أن 2022لعام في االتحتية المحلية قبل بطولة كأس العالم 

تواجه قطر ضغوطات لكونها الدولة الوحيدة في العالم المصّدرة للغاز 

يعي المسّيل مع دخول كل من استراليا وأميركا في هذا المجال وفرض الطب

 . 2016التنافسية خالل العام 

واالستثمار  النمو االقتصادي يحافظ على قوته بدعم من القطاع غير النفطي

  الحكومي

في العام  ٪514من المتوقع أن يسّجل الناتج اإلجمالي الحقيقي نمواً بواقع  

في  ٪419الزيادة المتوقعة البالغة ب مقارنة 2017في العام  ٪511و 2016

المتوسط  من أقلقد جاءت هذه النسبة  أن. وعلى الرغم من 2015العام 

 2014حتى العام  2010السنوي الذي سجلته قطر في الفترة ما بين العام 

إال أن اقتصادها ال يزال يعّد من بين أكثر االقتصادات نشاطاً  ٪912 ةالبالغ

  على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

بلوغه أقصى سقف النتاج الغاز الطبيعي  ووبعد أن ارتفع انتاج قطاع النفط 

انتعاشاً تماشياً مع   هذا القطاع من المتوقع أن يشهد، 2012المسّيل في العام 

ليصل االنتاج  2015انطالق مشروع محطة برزان لالنتاج في أواخر العام 

، 2016مليار قدم مكعب يومياً في العام  114توى بواقع إلى أقصى مس

 2015في العام  ٪017األمر الذي قد يساهم في بلوغ النمو النفطي الحقيقي 

    .2017في العام  ٪110ليتراجع بعد ذلك إلى  2016في العام  ٪117و

ق يوقد كان مشروع محطة برزان آخر مشروع يتم إقراره قبل قرار تعل

من الحقل الشمالي الضخم. وفور  2005في العام  الغازنشاط استخراج 

من المفترض أن توفر المحطة كميات إضافية من منتجات   ،المشروعاتمام 

الغاز الطبيعي كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. فقد أصبح لهذه المنتجات 

 التي بدأت تمّثل أهم منتجات الطاقة السائلة دوراً أساسياً فاق دور النفط بعد

. فقد بلغ 2007أن شهد األخير تراجعاً في حقول قطر العتيقة خالل العام 

بعد أن كان  2015مليون برميل يومياً في العام  0166متوسط انتاج النفط 

 مليون برميل يومياً.  01.5عند  2007في العام  قد بلغ اعلى مستوى

قطر. إذ  بينما يظل في المقابل القطاع غير النفطي المحرك األول القتصاد

في المتوسط على أساس سنوي  ٪911من المتوقع ارتفاع االنتاج بواقع 

. 2017و 2015بدعم من اإلنفاق الحكومي في الفترة ما بين العامين 

وقطاع التشييد والبناء وقطاع وسيستمر كل من قطاع الخدمات المالية 

التجارة وقطاع الضيافة بدعم القطاع غير النفطي في قطر. كما من 

على أساس سنوي  ٪.1.لمفترض أن تساهم قوة نمو الكثافة السكانية بواقع ا

 االستهالك المحلي.  وتيرة إنعاش وذلك من خاللصاد تبدعم نمو االق

وقد أبدت السلطات استمرار التزامها بتنفيذ خطة التنمية والتنويع االقتصادي 

جع في من تراتشهده االسواق مليون دوالر بغض النظر عما  200ة مبقي

 مؤشر أسعار العقار: 4الرسم البياني 

 

 
 مصرف قطر المركزي ووزارة العدل   المصدر:

 

 الميزان المالي: 1الرسم البياني 

 

 مصرف قطر المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني    المصدر:
 

  ميزان الحساب الجاري: 2الرسم البياني 

 

 
 مصرف قطر المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
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وتشير الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس أسعار النفط. 

وما يتبعها من مشاريع أخرى إلى استعجال السلطات  2022لعام في االعالم 

حول هذا األمر. إذ يبدو أن بعض المشاريع قد بدأت السير جهودها في بذل 

مليار دوالر(  40)على الخطة الموضوعة كمشروع سكك الحديد القطرية 

مليارات دوالر( ومشروع لوسيل متعدد  7ومشروع ميناء حمد )

مليار دوالر( ومشروع الطرق والصرف الصحي  45االستخدامات )

بينما سيتم توقيف نشاط المشاريع غير الضرورية  ،مليار دوالر( 1416)

   وسط نشاط وتيرة اإلنفاق الحالية. 

تماشياً مع  2017-2016في العامين معدل التضخم قد يرتفع تدريجياً  

 ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية

من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم تدريجياً خالل العامين القادمين من  

 2017في العام  ٪310ليصل إلى  ٪117عند  2015نسبته المتوقعة للعام 

ى هذا االرتفاع ومن المحتمل أن يعزوذلك على أساس سنوي في المتوسط. 

الملحوظ إلى كل من ارتفاع اإليجارات وتراجع بطيء في أسعار المواد 

الغذائية والسلع العالمية. وبينما تباطأ معدل التضخم في أسعار اإليجارات 

ستستمر الزيادة في الكثافة  ،على أساس سنوي في أكتوبر ٪.11ليصل إلى 

اهرة من الوافدين في زيادة السكانية التي يقودها ارتفاع عدد العمالة الم

الضغوطات على الوحدات السكنية المحدودة التي تمتلكها الدولة. فقد ارتفع 

على أساس  ٪1.12سعر األراضي والمباني وفق مؤشر أسعار العقار بواقع 

سنوي في سبتمبر الماضي إال أنه قد أخذ باالعتدال خالل العام الماضي. وقد 

ساهمت قوة اللاير القطري المربوط بالدوالر األميركي في كبح معدل 

    .المستوردالتضخم 

 أسعار النفط المنخفضة قد تؤدي إلى تراجع الحساب المالي والتجاري

للمرة  2016ي لقطر عجزاً في العام من المحتمل أن يسجل الميزان المال

. ومع استمرار ارتفاع مستوى اإلنفاق وسط تراجع 1999األولى منذ العام 

فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من  %،40اإليرادات النفطية بواقع 

من الناتج  015-إلى  2014من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  1611%

فسيشهد الحساب المالي  2017العام في أما  .2016المحلي اإلجمالي في 

 توازناً كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة.

أن يتم التحكم بمستوى اإلنفاق في المستقبل ال سيما اإلنفاق  المحتمل ومن

الجاري. أما اإلنفاق الرأسمالي فمن الضروري أن يتم رفعه لتعوض 

السلطات التراجع الذي شهدته الميزانية نتيجة التأخيرات والقيود المفروضة 

 إال أنه 2022لعام في اوالبدء بتنفيذ خطة التنمية قبل بطولة كأس العالم 

 وكما ُذكر سابقاً سيتم توقيف المشاريع غير الضرورية. 

وقد دفع التراجع المستمر في أسعار الطاقة الحكومة بإعادة تشكيل آلية 

اإلنفاق. إذ تشمل بعض القوانين الجديدة تحديد سقف جديد للمشاريع 

مليار دوالر( وتشكيل  165مليار لاير قطري ) 600االستثمارية بواقع 

الكلّي ودائرة إلدارة االستثمار الحكومي والتحويل من احتساب  وحدة لإلنفاق

وسحب  2016الميزانية على السنة المالية إلى السنة العادية بدءاً من العام 

بعض الدعم المقدم لبعض مؤسسات الدولة وخصخصة بعض مؤسسات 

أمير  من قبل  القانونين األخيرين حكومية. وقد تم اإلعالن عن الالدولة شبه 

 االحتياطات العالمية )الصافي( : 2الرسم البياني 

 

 
 مصرف قطر المركزي   المصدر:

 

  الدين الحكومي )اإلجمالي(: 8الرسم البياني 

 

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني مصرف قطر المركزي  المصدر:

 

 االئتمان المصرفي: 1الرسم البياني 

 ( النمو السنوي ٪)

 
 مصرف قطر المركزي   المصدر:
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في محاولة للتقليل من احتكار الدولة  2015في نوفمبر من العام دولة قطر 

لالستثمار وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط االقتصادي 

 للدولة.  

امتالك قطر لدعم مالي جيد قد يساعدها في مواجهة التراجع واحتمالية 

 العجز الماليارتفاع مستوى الدين الحكومي عند استمرار تسجيل 

كافية لدعم اإلنفاق الرأسمالي ومواجهة التراجع في  تمتلك قطر أصوالً 

أسعار الطاقة خالل فترة التوقعات وذلك مع امتالكها احتياطيات عالمية تبلغ 

( والتي صناديق سيادية مليار دوالر 256مليار دوالر )باستثناء  9316

. اً جيد اً ائتماني اً الكها تصنيفأشهر من الواردات باإلضافة إلى امت 714تساوي 

وقد تلجأ السلطات القطرية إلى إصدار السندات لجذب المستثمرين األجانب 

لوجود بعض المخاوف بشأن السيولة وذلك في حال بقاء أسعار النفط والغاز 

وقد . ذ فترةوذلك كما فعلت السعودية من اً دوالر 50إلى  40تباعاً في نطاق 

من الناتج المحلي  ٪3110الحكومي ليصل إلى تراجع إجمالي الدين 

من الناتج المحلي  ٪4210من مستواه المرتفع عند  2014اإلجمالي في العام 

إال ، بعد أن سددت الحكومة الديون المستحقة عليها 2010اإلجمالي في العام 

   أن هذه الوتيرة آيلة للتغيير. 

 مصرفيأثر تراجع أسعار النفط بدأ بالظهورعلى القطاع ال

بدأت وتيرة نمو االئتمان باالعتدال خالل العام الماضي نتيجة تباطؤ وتقلص 

االئتمان الممنوح للقطاع الحكومي. فقد أظهرت البيانات األخيرة أن إجمالي 

على أساس سنوي في سبتمبر مع  ٪1210االئتمان قد سجل نمواً بواقع 

على أساس سنوي.   ٪616-تقلص االئتمان الممنوح للقطاع الحكومي بواقع 

على أساس  ٪2210بالمقابل بلغ االئتمان الممنوح للقطاع الخاص متوسط 

وذلك   ٪1516البالغ  2014سنوي لمعظم العام مقارنة بمستواه خالل العام 

تماشياً مع استمرار البنوك بالتوسع في االئتمان الممنوح لقطاعات العقار 

والصناعة والتجزئة. كما شهد أيضاً االئتمان الممنوح للخارج نمواً ليبلغ 

. وال تزال 2015على أساس سنوي في العام  ٪4512متوسط النمو 

ة باإلنفاق التوقعات جيدة فيما يخص االئتمان وذلك في ظل التزام الحكوم

على البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في خطة 

    التنمية. 

 زيادة الضغوطات على السيولة بتأثير من تراجع الودائع 

تباطأ نمو الودائع بصورة ملحوظة خالل العام الماضي وذلك نتيجة تراجع  

ع أسعار النفط نمو الودائع الحكومية في القطاع المصرفي متأثراً بتراج

على أساس  ٪711فقد سجل إجمالي الودائع في البنوك نمواً بواقع  والغاز.

سنوي اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر متراجعاً من متوسط نموه السنوي عند 

على التوالي. وتراجعت ودائع  2013و 2014في العامين  3016و ٪.131

بتمبر الماضي على أساس سنوي في س ٪1319-القطاع الحكومي بواقع 

والذي يعد أكثر تراجع حدة منذ األزمة المالية. واستقرت الودائع الحكومية 

مسجلة تراجع من مستواها  ٪2510كنسبة من إجمالي ودائع البنوك عند 

. وظل نمو ودائع القطاع 2014والعام  2013في العام  ٪3210المرتفع عند 

 الخاص قوياً.  

 ودائع البنوك : 51الرسم البياني 

 ( النمو السنوي ٪)

 
 مصرف قطر المركزي   المصدر:

 

 مصدر تمويل البنوك: 55الرسم البياني 

 (من إجمالي الصناديق الموضحة في األعمدة ٪مليار دوالر. )

 
 مصرف قطر المركزي   المصدر:

 

 أسعار الصرف: 55الرسم البياني 

 (سعر الكيبور المتحرك لمدة ثالثة أشهر ٪)

 
  تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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وتأخر نمو االئتمان فقد ظلت نسبة القروض وتماشياً مع تباطؤ نمو الودائع 

وواجهت البنوك  ،في سبتمبر الماضي ٪11114إلى الودائع مرتفعة عند 

ضغوطاً كبيرة من جانب التمويل. وكردة فعل قامت البنوك بزيادة نشاطها 

أسواق الدين. وقد ارتفع تمويل أسعار وفي التمويل األكثر كلفة وتقلباً في 

في سبتمبر من  ٪2114لي التمويل مرة أخرى إلى الصرف كنسبة من إجما

   .  2015العام 

وقد شهدت أسعار الصرف ارتفاعاً حاّداً منذ شهر يوليو ما يعكس مرة 

وفي محاولة للتخفيف من بعض القيود أخرى المخاوف حول ضيق السيولة. 

اقترح صندوق النقد الدولي في تقريره االستشاري الرابع أن  ،على السيولة

م السلطات بإعادة توزيع الودائع من الحكومة والمؤسسات التابعة لها بما تقو

فيها تلك الخارجية والتقليل من فاتورة البنك المركزي والمزادات على 

 السندات. 

وتمثل األسهم الحكومية من معظم أصول البنوك التجارية السائلة دعماً جيداً 

وبينما تشكل أصول البنوك السائلة للسيولة إضافة إلى ودائع البنك المركزي. 

 هإال أن 2015من إجمالي األصول الموجودة في ديسمبر من العام  2710٪

بحلول  ٪2510و  ٪2210من المحتمل أن تتراجع هذه النسبة إلى ما بين 

 . 2015نهاية العام 

قد يؤدي  2016أسعار الفائدة األميركية بحلول العام  في االرتفاع المحتمل 

 إلى فرض الضغوطات على األسعار المحلية

وعادة ما تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية مع أسعار الفائدة األميركية  

مجلس االحتياط الفدرالي يقوم نظراً الرتباط اللاير بالدوالر. ومن المتوقع أن 

ما قد يشير إلى ارتفاع ، 2016رالية بحلول العام برفع أسعار الفائدة الفد

 أسعار الفائدة على القروض والودائع تباعاً ولكن بصورة متأخرة نوعاً ما. 

 تقلب أداء األسهم القطرية رغم ربحية السوق متأثرة بتراجع أسعار النفط 

سجل مؤشر بورصة قطر تراجعاً منذ تاريخه من السنة المالية إلى ما يقارب 

وذلك مع  2015عة أشهر بحلول منتصف شهر نوفمبر من العام السب

استمرار تأثير تراجع أسعار النفط السلبي على ثقة السوق. وقد جاء هذا 

التراجع على الرغم من تسجيل الشركات القطرية أكبر مستوى ربح من بين 

خالل الستة أشهر األولى من العام  ٪13دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 

   . وقد سجل المؤشر تراجعاً اعتباراً من العشرين من نوفمبر بواقع 2015

. وقد عكس التراجع في كميات التداول تراجع 101.60ليصل إلى  11٪.-

االهتمام بالشراء. وقد أبدى بعض المشتثمرين قلقاً تجاه قيام الحكومة بالتحكم 

ض الدعم ودراسة زيادة الضرائب على الشركات إلنعاش باإلنفاق بما فيه خف

    الوضع المالي للدولة.

 أسعار الطاقة أكبر ما يهدد االقتصاد

ال تزال قطر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط نظراً لقوة وضعها 

المالي ال سيما مع امتالكها دعماً مالياً ضخماً وتصنيف نشاطها االئتماني 

أسعار النفط  ستزداد الضغوطات على  تراجع  استمركلما  و. AAعند 

هذا التأثير مستوى النمو وسيطال أوضاع قطر المالية وقطاعها المصرفي. 

االقتصادي بال شك. ونظراً لتزايد الضغوطات وزيادة قيمة العملة فقد 

 أسعار الفائدة األساسية : 50الرسم البياني 

(٪) 

 
 مصرف قطر المركزي   المصدر:

 (QE)مؤشر بورصة قطر : 54الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 تومسون رويترز داتاستريم   المصدر:

 

 مبادالت مخاطر عدم السداد السيادية: 51الرسم البياني 

 (مبادالت مخاطر عدم السدلد لفترة خمس سنواتنقاط أساسية. )

 
 تومسون رويترز داتاستريم   المصدر:
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ارتفعت مبادالت مخاطر عدم السداد لفترة الخمس سنوات بصورة ملحوظة 

س خالل النصف الثاني من العام. ويشكل دخول أميركا أسانقطة  14بواقع 

 2016ل في العام واستراليا المحتمل إلى سوق تصدير الغاز الطبيعي المسيّ 

مصدراً آخراً للضغوطات على قطر واقتصادها وذلك لما سيتركه من تأثير 

التكلفة المنخفضة  ، لكنلعلى وضعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسيّ 

 النتاج الغاز القطري ستمكن قطر من التنافس بقوة. 
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