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 والتوقعات  اآلفاق

  إثر  2015في  ٪3.5من  2016في العام  ٪3.1توقعات باعتدال النمو إلى

   ركود طفيف في نشاط القطاع غير النفطي.

  التحتية يستمر في دعم نمو القطاع غير النفطي اإلنفاق الحكومي على البنية

   .2017-2016خالل العامين  ٪6عند ما يقارب 

  من الناتج المحلي اإلجمالي لهذا  ٪4.7- بواقعتسجيل عجز مالي ب توقعات

تماشيا  مع إيقاف المشاريع  الحكومي بترشيد اإلنفاق هنالك توقعات أيضا  العام. 

  الوقود والخدمات.على دعم التحجيم الوزارات وخفض وغير الضرورية 

  تمويل العجز المالينشاط إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية يساهم في 

 مستوى الدين المحلي. مع رفع

  في على أساس سنوي  ٪8.4اعتدال نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى

 يوليو يتسبب في بطئ نمو القطاع غير النفطي.

  على  ٪9.8مستويات منخفضة بنسبة تعافي نمو الودائع رغم بقائها عند

 أساس سنوي إثر تدفقات ودائع غير المقيمين وودائع القطاع الخاص.

 عار فائدة اإلنتربنك في المقابل في نطاقاستمرار ضيق السيولة وارتفاع أس 

 .٪1.6إلى  1.5٪

 وذلك  القادمة سنوات البضع خالل بالتوسع القطري االقتصاد يستمر أن المتوقع من

 وضيق النفط أسعار تدّني ظل في النفطي غير القطاع نشاط في التباطؤ من بالرغم

 االقتصاد نمو بدعم الحكومي االستثمار وسيستمر. للحكومة المالية األوضاع

 تشمل والتي دوالر مليار 200 قيمتها تبلغ التي التحتية البنية مشاريع في المتمثل

 القطاع نشاط ينتعش أن المتوقع من كما. 2022 للعام العالم كأس بطولة مشاريع

الغاز الطبيعي والتي من  اجإلنت برزان محطة إطالق مع تماشيا   أيضا   النفطي

بكميات إضافية لغرض االستخدام  للغازالمفترض أن ترفع من الطاقة االنتاجية 

المحلي والمنتجات البترولية للتصدير. وقد تبّنت الحكومة القطرية العديد من 

وتقليل  اإلجراءات التي من شأنها تعزيز األوضاع المالية كدمج بعض الوزارات

عدد مشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي والخدمات وذلك استعدادا  

ميزانية العامين الحالي والمقبل. وستقوم السلطات  فيالحتمالية تسجيل عجز مالي 

 الحكومية الودائع نمو تراجع وقد. الدين أدوات إصداربتمويل العجز من خالل 

 وقد. النفط أسعار بتدّني الحكومية اإليرادات تأثر إثر االئتمان نمو تراجع مع تماشيا  

 : التوقعات اإلقتصادية1 جدول

 السنة  

  2014 2015 2016* 2017* 
      

 186.0 163.7 164.6 206.2 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 3.4 3.1 3.5 4.0 سنوي النمو الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي 

 1.0 0.2 0.5- 0.6- نمو سنويال النفطي القطاع -

 5.8 6.0 8.2 9.8 نمو سنويال النفطي غير القطاع -

 3.1 3.0 1.6 3.3 سنوينمو ال التضخم 

 3.0- 4.7- 1.3 12.4 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 بنك الكويت الوطني ،مصادر رسمية المصدر:
 

  الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي: 1الرسم البياني  

 (2013منذ العام  النمو السنوي ٪)

 
 وزارة البلدية والتخطيط العمراني / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات

 القائمةهم المشاريع أ: 1 الجدول

 

 

 ميد للمشاريع المصدر:
 

 انتاج النفط والغاز: 2الرسم البياني 

 

 
منظمة  ،المشتركة بين المنظمات لنشر البياناتالمبادرة  ،شركة الفط البريطانية المصدر:

 تقديرات وتوقعات* تقديرات بنك الكويت الوطني ،أوبك

 

 

 

 

قيمة)مليار دوالر( القطاع المشروع

45.0 البناء مشروع مدينة لوسيل للتنمية

40.0 النقل والمواصالت مشروع السكك الحديدية القطرية

23.5 النقل والمواصالت مشروع مطار حمد الدولي

20.0 النقل والمواصالت مشروع أشغال للطرق السريعة

14.6 النقل والمواصالت مشروع أشغال للطرق المحلية والصرف الصحي

11.0 النفط مشروع إعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي

10.3 الغاز مشروع محطة برزان إلنتاج الغاز الطبيعي

10.0 البناء مشروع بروة الخور

7.7 الخدمات مشروع تخزين المياه

7.5 البناء مشروع مدينة التعليم

7.4 النقل والمواصالت مشروع مسناء حمد الجديد

7.0 البناء مشروع لؤلؤة قطر

5.0 البناء مشروع مالعب بطولة كأس العالم 2022
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 .الفائدة أسعار وارتفاع المصرفي القطاع سيولة ضيق إلى التراجع هذا أدى

اإلنفاق االستثماري الحكومي يستمر في دعم توسع ونمو االقتصاد القطري بالرغم 

 من ركود نشاط القطاع غير النفطي

 انتهت أن منذ القطري االقتصاد لنمو األول المحرك النفطي غير القطاع أصبح 

 إذ. 2011 العام في المسيل الطبيعي للغاز التحتية البنية في التوسع من السلطات

 يشكل والذي--االستثماري الحكومة بإنفاق المدعوم النفطي غير القطاع نشاط ارتفع

على أساس سنوي في  ٪10نموبواقع  وذلك--من الناتج المحلي اإلجمالي 11٪

المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية ال سيما في قطاع التشييد والبناء 

وقطاع التصنيع وقطاع الخدمات المالية وقطاع التجارة وقطاع السياحة. إال أن هذا 

وفق  2015على أساس سنوي في العام  ٪8.2النشاط قد شهد اعتداال  ليصل إلى 

مت مراجعتها من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد أن البيانات األخيرة التي ت

ومن  قامت السلطات بخفض اإلنفاق االستثماري كجزء من خطتها لترشيد اإلنفاق.

المتوقع أن يستمر النمو بالتباطؤ تماشيا  مع إلغاء السلطات العديد من المشاريع غير 

 ما إلى ليصل 2022 للعام العالم كأس بطولة تاالضرورية وغير المتعلقة باستعداد

. إال أنها ستستمر في 2017و 2016على أساس سنوي خالل العامين  ٪6.0 يقارب

مليار  45االستثمار في مشاريعها االستراتيجية كمشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 

مليار دوالر ومشروع أشغال  40دوالر ومشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 

والر ومشروع ميناء مليارات د 14.6للطرق المحلية والتصريف الصحي  بقيمة 

 االقتصاد لتنويع السلطات مبادرة جاءت وقدمليارات دوالر.  7.4حمد الجديد بقيمة 

 بلوغ بعد النفطي القطاع انتاج نمو مستويات استقرار ظل في جدا   مناسب وقت في

 أن إلى باإلضافة. 2013-2012 في المسيل الطبيعي للغاز انتاجية سعة أقصى

 الحقول لوجود نظرا   الماضية القليلة السنوات خالل لتراجعبا بدأ قد النفط انتاج

 أن بعد 2015 العام في يوميا   برميل مليون 0.66 االنتاج متوسط بلغ فقد. القديمة

  .2007 العام في يوميا   برميل مليون 0.85 عند مستوياته أعلى حقق

برزان النتاج  ةمحط إطالق مع تماشيا   قليال   النفطي القطاع ينتعش أن المتوقع ومن 

الغاز الطبيعي في العام الحالي والعام المقبل وذلك بعد أن يصل االنتاج في المحطة 

 تمد أن المفترض من وبينما. مليار قدم مكعب يوميا   1.4إلى أقصى سعة بنحو 

 المكثفات من كمية أيضا   ستضيف بالغاز والكهرباء المياه قطاع برزان محطة

 مصفاة ضمنها من التي الدولة ولمصافي التصدير ضبغر الطبيعي الغاز وسوائل

 .2 لفان راس

في  ٪0.2زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي إلى  تصل ان المتوقع ومن .

ما يعني أن إجمالي الناتج المحلي سينمو  2017في العام  ٪1.0و 2016العام 

 على التوالي.   2017و 2016في العامين  ٪3.4و ٪3.1بواقع 

لوحدات السكنية اووفرة توقعات بارتفاع معدل التضخم إثر ارتفاع أسعار الوقود 

 ساهم في كبح ارتفاعات اإليجارات ت

خالل  ٪3.0 بواقع المستهلك أسعار مؤشر في التضخم معدل يرتفع أن المتوقع من

)على أساس  2015في العام  ٪1.6من  2017خالل  ٪3.1وبواقع  2016العام 

على  ٪2.9متوسط سنوي(. وقد بلغ معدل التضخم العام اعتبارا  من أغسطس 

أساس سنوي بدعم من ارتفاع أسعار مكوني الترويح والنقل والمواصالت. فقد 

منذ بداية السنة المالية خالل  ٪6ارتفع التضخم في مكون النقل والمواصالت بواقع 

ر الوقود بعد خفض السلطات الدعم. في المقابل بدأ أغسطس إثر ارتفاع أسعا

التضخم في مكوني المواد الغذائية واإليجارات اللذان يشكالن وزنا  كبيرا  في 

المؤشر بالتراجع قليال . وقد ساهمت وفرة الوحدات السكنية الجديدة بكبح أسعار 

 اإليجارات وارتفاعاتها. 

 مؤشر تضخم أسعار المستهلك: 3الرسم البياني 

 )األوزان بين القوسين  – النمو السنوي ٪)

 
 وزارة البلدية والتخطيط العمراني المصدر:

 الماليالميزان : 4الرسم البياني 

 

 
 تقديرات وتوقعات* ,مصرف قطر المركزي / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 المشاريع الممنوحة: 5الرسم البياني 

 (مليار دوالر)

 
 2016اعتبارا  من سبتمبر  –ميد للمشاريع  المصدر:

 

 إصدار السندات والصكوك: 6البياني 

 ) مليار دوالر)

 

 2016اعتبارا  من سبتمبر  –تومسون رويترز داتاستريم وزاوية  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات
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رغم التزام السلطات  2016عاما  في قطر تسجل أول عجز مالي منذ ستة عشر 

 القطرية بخطة التعزيز المالي

 المالية األوضاع تعزيز شأنها من التي اإلجراءات من العديد القطرية الحكومة تبّنت

على  ٪30-) 2014 العام منذ حادة بصورة والغاز النفط إيرادات لتراجع نظرا  

كون كافية لتجنب تسجيل أساس سنوي في المتوسط( إال أن هذه اإلجراءات لن ت

 ولكن. 2016 العام في اإلجمالي المحليمن الناتج  ٪4.7-أول عجز مالي يساوي 

ال يعني أن الحكومة لم تستطع تحقيق الترشيد الالزم. فقد قامت بخفض عدد  كذل

الوزارات من خالل دمج بعضها وتسريح عدد من العمالة الوافدة وتجميد بعض 

الرواتب الحكومية  وخفض الدعوم على كل من الوقود والماء والكهرباء وقامت 

ية. وبالفعل فإن السلطات أيضا  بإلغاء بعض مشاريع البنية التحتية غير الضرور

وذلك بالنظر  العام لهذا االستثماري اإلنفاق حجم المبالغة في تقليص أمام خطر 

 9.7 البالغةو 2016للتراجع الملحوظ في قيمة المشاريع الممنوحة حتى اآلن في 

اي  دوالر مليارات 41.3  البالغة 2015 العام لكامل بقيمتها مقارنة دوالر مليارات

 أكبر 2016 العام في المصروفات تسجل أن المتوقع فمن لذا .٪76بة تراجع بنس

  على أساس سنوي.  ٪9.7- عند تقدر بنسبة سنوات منذ لها تراجع

 الوقت نفسه وارتفاع الدين الحكومي في العجز يساهم في سد االقتراض

 من بدال   الدين أدوات خالل من الميزانية عجز تمويل جاهدة السلطات حاولت لقد

مليارات  11.6 بقيمةقامة باصدار سندات  حيث األجنبية احتياطاتها إلى اللجوء

لها في شريحة ثالثية  دولي سيادي إصدار أعلى تمثل وقد. 2016دوالر في العام 

خالل شهر مايو باإلضافة  مليارات دوالر 9بالدوالر األميركي تصل قيمتها إلى 

مليار دوالر وقرض مشترك في مطلع العام  2.6إلى سندات محلية وصكوك بقيمة 

مليار دوالر. وقد ساهم اتجاه السلطات نحو أسواق الدين في دعم اقتصاد  5.0بقيمة 

الدولة ودعم السيولة ورفع مستوياتها في القطاع المصرفي. كما ساهم ذلك أيضا  في 

الضغوطات التي تواجهها احتياطات الدولة األجنبية التي قد تراجعت التخفيف من 

مليار  36.8( لتصل إلى ٪3.5-مليارات دوالر ) 5.8بواقع  2015في العام 

 872دوالر. فقد ارتفع فعال  صافي االحتياطات اعتبارا  من يوليو الماضي بواقع 

ارتفاعه لشهرين  مليار دوالر وذلك بعد 37.6ليصل إلى  2016مليون دوالر في 

أشهر  6.8متتاليين منذ بيع السندات العالمية. وتقدر هذه االحتياطات عند ما يساوي 

 ظل فيضعف توصيات صندوق النقد الدولي البالغة ثالثة أشهر  أيمن الواردات 

 أسعار الصرف.  ثبات نظام

 من إذ. الحكومي الدين مستوىلذلك النشاط في أسواق الدين فقد ارتفع تباعا   ونتيجة

من الناتج المحلي  ٪58إلى  إجمالي الدين )المحلي والخارجي( يرتفع أن المتوقع

من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪46.2مليار دوالر( لهذا العام من  94اإلجمالي )

   . 2015العام 

قوي. إذ بإمكان السلطات  ماليامان  هامشتجدر اإلشارة إلى أن قطر تمتلك  ولكن

اللجوء لألصول التي تمتلكها تحت إدارة هيئة قطر لالستثمار )صندوق الثروة 

   دوالر. مليار 256السيادية( والتي تقّدر عند 

نمو االئتمان ينتعش بدعم من القطاع الحكومي وتراجع التدفقات من الودائع إلى  

 القطاع المصرفي يفرض ضغوطاته على السيولة

 إلى ليصل 2015 العام مطلع في متدنيا   كان أن بعد قوته االئتمان نمو عاداست

على أساس سنوي في يوليو وفق بيانات مصرف قطر المركزي وذلك  15.1٪

  بدعم من القطاع الحكومي الذي يشكل أحد أعمدة خطة الدولة للتنمية.

 ٪8.4 إلى ليصل اعتداال   المقابل في الخاص للقطاع الممنوح االئتمان نمو شهد بينما

العقار  وقطاع الصناعة قطاعأساس سنوي في يوليو وباألخص في كل من  لىع

 االحتياطات العالمية )صافي(: 7الرسم البياني 

 (مليار دوالر)

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:

 

 الدين الحكومي: 8الرسم البياني 

 

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني مصرف قطر المركزي المصدر:

 

 نمو االئتمان: 9الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:

 نمو الودائع: 10الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:
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 االستهالك بالتجزئة وذلك خالل النصف األول من العام.  وقطاع

 القطاع ودائع السيما المصرفي القطاع إلى الودائع تدفقات شهدت نفسه الوقت في

. 2014 العام منتصف منذ النفط أسعار تراجع من بتأثير ملحوظا   تراجعا   الحكومي

على أساس  %9.8 ليبلغ الماضية األشهر خالل بالتعافي بدأ قد الودائع نمو أن إال

على  ٪92.9سنوي في يوليو وذلك نتيجة تدفق الودائع لغير المقيمين بشكل كبير )

على  ٪1.0أساس سنوي( باإلضافة إلى ارتفاع طفيف في ودائع القطاع الخاص )

-أساس سنوي( بينما ال تزال ودائع القطاع الحكومي متدنية منذ عام مضى عند 

    على أساس سنوي.    4.4٪

 بلغت إذاالئتمان أثره على مستويات السيولة.  نمول نسبةالودائع  نمو تباطؤ وترك

٪ في شهر يوليو مقارنة 116.7 المصرفي القطاع في الودائع إلى القروض نسبة

 بالتراجع بدأت فقد٪. 119.9بنسبة شهر فبراير التي ال تختلف عنها كثيرا  والبالغة 

 إضافة تمت أن وبعد المقيمين لغير الودائع تدفق مع تماشيا   األخيرة األشهر خالل

 وتراجعت. مايو شهر خالل العالمية السندات بيع ظل في الحكومية الصناديق بعض

٪ متراجعا  عن 1.5 أشهر ثالثة لفترة)الكيبور(  ليبلغ اإلنتربنك فائدة أسعار أيضا  

  .٪1.7أعلى مستوى حققه في يونيو عند 

 القطرية البنوك اعتماد زيادة بشأن والتساؤالت المخاوف أخرى مرة ظهرت وقد

 فترة في المقيمين لغير الودائع عدد تضاعف إثر وذلك الخارجية الصناديق على

 بواقع القطرية البنوك من المستحقة األموال ارتفاع إلى باإلضافة ونصف سنة

 دوالر مليار 40 قيمة القطرية البنوك على المطالب تجاوزت فقد وبالفعل،. 29%

 من األصول األجنبية والذي يعد مستوى  قياسيا .    %166.3 يساوي ما أي يوليو، في

مجلس  رفع بعد األساسية الفائدة أسعار برفع المركزي قطر مصرف بقيام توقعات

 2016في  االحتياط الفدرالي

 بأسعار المحلية القطرية الفائدة أسعار ترتبط الصرف، نظام بثبات للمطالبات نظرا  

 قد المركزي قطر مصرف بأن التوقعات من العديد هناك ولكن. األميركية الفائدة

تماشيا  مع  مع الحفاظ على بقاء أسعار االقتراض متدنية وذلك الفائدة أسعار يرفع

نقطة أساس خالل ديسمبر  25تحركات مجلس االحتياط الفدرالي برفع الفائدة بنحو 

٪ 4.5الماضي ورفع أسعار الفائدة على القروض والودائع التي تبلغ حاليا  

  ٪ على التوالي.0.75و

القطرية بعد ضم بورصة قطر لمرتبة األسواق الناشئة من قبل  األسهم ارتفاع

وتراجع أرباح بينما ال تزال البورصة تعاني من ضيق السيولة  (FTSE)مؤشر 

 الشركات

 نقطة 10.465 عند مستقرا   ،المالية السنة بداية منذ مميزا  مؤشر قطر  أداء يكن لم

أعلى مستوياته عند  مسبقا   المؤشر بلغ إذ. سبتمبر من والعشرين مناالث في

 أغسطس شهر منتصف في وذلكمنذ بداية السنة المالية(  19.5%) 11.408

عكس  التي جاءت قبل ركود نشاط السوق إثر تراجع أرباح الشركات بالتحديد

 الشركات أرباح تراجعت فقد. المصرفية السيولة ضيقإلى  باإلضافةالتوقعات 

على أساس سنوي مسجلة أكبر تراجع في المنطقة خالل النصف األول  ٪12 بواقع

بورصة قطر لمرتبة األسواق الناشئة من قبل مؤشر  ضم.  إال أن 2016من العام 

(FTSE) مؤخرا  قد ساهم في إنعاش نشاط األسهم المحلية.  

 

 أسعار فائدة اإلنتربنك )الكيبور(: 11الرسم البياني 

(٪ ) 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 المطالب على البنوك: 12الرسم البياني 

 

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:

 

 أسعار الفائدة األساسية :13الرسم البياني 

(٪) 

 
 مصرف قطر المركزي  المصدر:

 

 

 

 

 

 (QE)مؤشر بورصة قطر : 14الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

http://www.nbk.com/
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