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 التوقعات و اآلفاق

   مدفوعاً  ،4102و 4102لعامين في ا ٪7و ٪6 بين الناتج المحلي اإلجمالييتوقع أن ينمو

  على أساس سنوي.   ٪00القطاع غير النفطي بواقع  بنمو

 ارتفاع أسعار  على خلفية ،على أساس سنوي خالل شهر مايو ٪4.2 إلى التضخم ارتفع معدل

  اإليجارات وزيادة التكلفة في شريحتي النقل والمواصالت.

  في كل من الحساب المالي  4102و 4102من المتوقع أن ينخفض الفائض خالل العامين

 والحساب الجاري.

 تماشياً مع وتيرة نمو وتنفيذ المشاريع. من المتوقع أن يتسارع نمو االئتمان 

 مع تحسن الثقة نتيجة إدراج بورصة قطر في مؤشر  4102قوياً خالل  سجلت األسهم أداء

 مرغان ستانلي لألسواق الناشئة.

 

 لاانتاج الغاز الطبيعي المسستقرار ا مع يقود النموالقطاع غير النفطي 

مليون طن سنوياً  77 أعلى مستوى له عند ل بعد أن بلغاانتاج قطر للغاز الطبيعي المس ستقرا

في النمو ل النفط والغاز الطبيعي المساانتاج  يساهم. وليس من المتوقع أن 2011خالل العام 

وذلك نتيجة تعليق مشاريع استخراج الغاز في الحقل الشمالي  ،خالل العامين القادمين االقتصادي

وقد سجل النمو الفعلي للقطاع النفطي  .المتقادمةقول واألمور اللوجيستية المتعلقة بالح ،الضخم

 .    2013في العام  ٪081ليصل الى  2010في العام  ٪2.89عند  أعلى مستوى لهتباطؤاً من 

وخاصة الى تنفيذ الحكومة لبرنامج االستثمار  ،لذلك فقد اتجه التركيز على القطاع غير النفطي

نموا قويا  لقطاع غير النفطيا وقد سجل. 2030رؤية قطر الوطنية  المدرج ضمنالحكومي 

 ،فترة التوقعات وما بعد خالل ومن المحتمل أن يتسارع النمو ،2013خالل العام  ٪1184 بواقع

وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع 

 السياحة.

ل بالحالي، قالعام  في ٪684 حدودعند الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي  يأتي نموومن المتوقع أن 

من ضمنها  ،نتيجة تسارع االنفاق على البنية التحتية 2015العام  في ٪780الى أن يتسارع 

، وتوسع النشاط في قطاع الخدمات 2022االستعدادات الستضافة بطولة كأس العالم للعام 

 2015لول نهاية العام برزان النتاج الغاز بح مشروعاستكمال  بعد الغاز انتاجباإلضافة الى زيادة 

  المسال. المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي يعززسوف  والذي

 ارتفاع أسعار اإليجارات رغم معتدلةال تهالتضخم على وتير

: آخر التوقعات بشأن االقتصاد الكلي0الجدول   

 
 الوحدة السنة 

 مليار دينار 4104 4104 4102 4102
 

      
  اإلجمالي المحلي الناتج مليار دينار 190 202 215 230

اإلسمي ل  أساس على 681 685 684 780 
 سنوي

 اإلجمالي المحلي الناتج
 081 086 الفعلي

 
 أساس على 183 081

 سنوي
 النفطي

 أساس على 1081 1184 .108 1180
 سنوي

النفطي غير  

 أساس على 189 381 384 .38
 سنوي

المستهلك أسعار تضخم  

من الناتج  نسبة .118 1085 .8. 682
 المحلي

 الميزانية
 

بنك الكويت الوطنيالمصدر:   

: الناتج المحلي اإلجمالي0الرسم البياني   

( ٪على أساس سنوي  ) 

 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر: 

 

: االنتاج النفطي4الرسم البياني   

 

 
شركة النفط البريطانية )بي بي( / المنظمات المشتركة للبيانات الخاصة بالنفط / تقديرات بنك  المصدر:

 الكويت الوطني

 
المستهلك حسب القطاع: تضخم أسعار 4الرسم البياني   

( األوزان بين قوسين ،٪على أساس سنوي  ) 

 
 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء المصدر:

 
: تضخم أسعار المستهلك2الرسم البياني   

( بمتوسط سنوي،  ٪على أساس سنوي  ) 

 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر: 

 

 

http://www.nbk.com/
mailto:omarnakib@nbk.com
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وقد جاءت  الماضي. مايوشهر على أساس سنوي خالل ٪ 384 إلى معدل التضخم األساس ارتفع

 شهدت كما معظم الزيادة نتيجة ارتفاع اإليجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصالت.

على أساس سنوي خالل  ٪7من سلة التضخم في قطر ارتفاعاً بنحو  ٪32اإليجارات التي تشكل 

 لذلك، الوحدات السكنية وما تقابلها من زيادة في أعداد الوافدين من أهم األسباب قلة. وتعتبر مايو

على أساس سنوي في مايو. كما ساهمت  ٪1087السكان في قطر زيادة بواقع عدد حيث شهد 

 ٪286في زيادة التضخم في قطاع النقل ليصل الى  ٪50الزيادة في أسعار التجزئة للديزل بواقع 

 ٪384 إلىمن المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم األساس  ،وبصفة عامةعلى أساس سنوي. 

بينما  على التوالي. 2015و 2014على أساس سنوي خالل العامين  ٪.38على أساس سنوي و

في قيمة الصفقات  االذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاع أسعار العقاراتمؤشر  يظهر

وذلك اعتباراً من  ،على أساس سنوي ٪1683العقارية والتي من ضمنها األمالك واألراض بواقع 

 شهر مارس.

 4102و 4102ائض الحسابين المالي والجاري في ف متوقع في انخفاض

من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪1085من  انخفاضا الميزانية في قطرمن المتوقع أن يشهد فائض 

 2014من الناتج المحلي اإلجمالي في العامين  ٪682و ٪.8.ليصل الى  2013في العام 

 المصروفات وتيرة نمو اإليرادات نتيجة تراجععلى التوالي. ومن المحتمل ان يفوق نمو  2015و

التي  2015-2014إال أن ميزانية السنة المالية  .أسعار النفط ضعف على خلفية اإليرادات النفطية

بشكل أكبر من السنوات  الجارية تشير الى تراجع وتيرة نمو المصروفات ،تم اإلعالن عنها

اإلنفاق  ورغم أن .٪17بواقع  االستثماري اإلنفاقزيادة قد حددت السلطات  كما إن السابقة.

، إال أن هذا األمر من المحتمل أن يتغّير وذلك لقرب الفعلي لطالما جاء أقل من مستواه المعتمد

مليار دوالر تقريباً لتنفذ  1.2وتعتزم الحكومة إنفاق المشاريع.  العديدالمواعيد النهائية إلنجاز 

من  ،. وعلى صعيد اإليرادات.201الى العام  2014بين العام خطتها التنموية في الفترة ما 

الصادرات والمنتجات المصنعة وأرباح ضرائب الشركات إيرادات  منالمتوقع أن ترتفع كل 

   خالل فترة التوقعات.تعزيز إيرادات الميزانية ودخل االستثمارات لتساهم جميعها في 

ليصل الى  2015هذا العام والعام  انخفاضاكما من المتوقع أن يشهد فائض الحساب الجاري 

، محافظاً على 2013لعام في ا ٪31 منعلى التوالي، من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪25و ٪.2

ذلك بشكل رئيسي الى استقرار نمو الصادرات  ويعزى قوته حسب المعايير اإلقليمية والعالمية.

ل التي صادرات الغاز الطبيعي المسا ستقرارالصادرات بااستقرار ويرتبط  وارتفاع الواردات.

متوقع في أسعار النفط التراجع الالصادرات، باإلضافة الى  مجموعمن  ٪60تشكل أكثر من 

بزيادة انتاج  المرتبطةالصادرات  ومن المتوقع أن ترتفعوما بعد.  2015العالمية خالل العام 

مشروع برزان وذلك نتيجة استكمال  ة،البتروكيماويالمنتجات ل واالمس يالبترولغاز ، مثل الالغاز

في و في وقت الحق. استكمال مجمع كرانة ومجمع السجيل للبتروكيماويات ضافة الى، باإلللغاز

من المتوقع أن ترتفع الواردات تماشياً مع التوسع الذي تشهده قطر اقتصادياً  ،الوقت نفسه

    وسكانياً.

على  ٪587بواقع  بنمو ،بريلامليار دوالر في  4085 إلى الدوليةات قطر وقد ارتفعت احتياط

العمالت األجنبية. ب إيرادات تحقيقنتيجة استمرار صادرات النفط والغاز في وذلك  ،أساس سنوي

 واردات ألكثر من ستة عشر شهراً.الحجم  وتوازي هذه االحتياطات

 تسارع تنفيذ المشاريع معنمو االئتمان   متوقع تسارع 

القطاع  منتباطؤ الطلب تزامناً مع  ، وذلكاالئتمان تباطؤاً خالل العامين الماضيينلقد شهد نمو 

على  ٪1286حيث تراجع نمو االئتمان الى أقل مستوى له منذ ثالث سنوات ليصل الى  ،الحكومي

٪ على أساس 987لقطاع الحكومي الى ل الممنوح أساس سنوي في أبريل. كما تراجع نمو االئتمان

على أساس سنوي بدعم  ٪1484، ارتفع االئتمان الممنوح للقطاع الخاص الى المقابلفي  سنوي.

من االنتعاش الذي شهده كل من االئتمان الممنوح لقطاع العقار والتجارة العامة وقطاعات 

نمو االئتمان الممنوح للقطاع  يفوق ،2014وحتى اآلن خالل العام المستهلك بشكل خاص. 

   . 2013لعام ل مستواهالخاص 

على  ٪987بواقع  نموامليار دوالر في أبريل، مسجلة  260بلغت موجودات البنوك التجارية و

يعكس بشكل كبير  مما، فترةمنذ قل األيعتبر  . ورغم ارتفاع هذا الرقم، إال إنهأساس سنوي

: المؤشر السعري العقاري2البياني الرسم   

 

 مصرف قطر المركزي المصدر: 

 
: الميزانية6الرسم البياني   

( من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ ) 

 / تقديرات بنك الكويت الوطني مصرف قطر المركزي المصدر: 

 
: ميزان الحساب الجاري7الرسم البياني   

 

 / تقديرات بنك الكويت الوطني المركزي مصرف قطر المصدر: 

 

األجنبية: االحتياطيات 8الرسم البياني   

 (مليار دوالر)

 مصرف قطر المركزي المصدر: 
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  العام.نهاية أبريل من هذا ب ٪14تراجع بواقع الذي  التباطؤ في نمو االئتمان واالستثمار المحلي

على أساس سنوي  ٪1187زيادة بواقع  ةسجلمالودائع في النمو  ، تستمرمطلوباتالومن جانب 

 ما ،2014فاق نمو الودائع نمو االئتمان خالل العام  ،وبالفعلدعم من القطاع الخاص. ب في أبريل

      . ٪102نسبة قروض البنوك الى الودائع عند ما يقارب  ساهم في بقاء

 ألسهم القطرية بعد إدخال قطر في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئةاستثنائي لأداء 

ألف هذا العام  13ليخترق مستوى  2014حافظ مؤشر بورصة قطر على قوة أدائه في العام 

لثقة انتعاشاً خالل العام بحلول نهاية شهر مايو. كما شهدت ا ٪32يسجل ارتفاعاً بواقع =ول

في الوقت الذي كانت تنتظر قطر فيه الدخول رسمياً في مؤشري مورغان ستانلي  ،الماضي

يو ناألول ساري المفعول رسمياً منذ األول من يو إن. حيث ألسواق الناشئةل وستاندرد ان بورز

وقد بلغ  والتي من ضمنها بنك قطر الوطني وصناعات قطر. ،مع إدخال عشر شركات مدرجة

 مليون دوالر خالل مايو فقط. 35.رية من قبل المؤسسات األجنبية صافي التدفقات االستثما

. ٪25من  ٪49لتملك األجنبي للحصص المدرجة الى وتقوم السلطات القطرية في رفع حدود ا

     المستثمرين الى سوق األسهم.كما تقوم أيضاً بإكمال خططها الجتذاب 

 أهم التحديات التي تواجه قطر منأسعار النفط والتضخم 

 التي تواجه صادرات النفط والغاز في دول مجلس التعاون أكبر التحدياتال تزال أسعار النفط 

انقطاع االنتاج النفطي نتيجة التطورات الجيوسياسية في  القلق منيساهم  الخليجي عموما. وفيما

 إذ ،إال أن التجارة والتدفقات الرأسمالية سوف تتأثر عكسياً  ،رفع أسعار النفط لمصلحة المنتجين

   .ةقليمياالالثقة نتيجة التطورات  قد تتراجع

ل في األسواق انتيجة زيادة كميات الغاز الطبيعي المستراجعاً ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز 

دول مصدرة للغاز أن تصبح  ،خاصة أستراليا ،وسط رغبة أميركا والدول األخرى ،العالمية

كل دول مجلس التعاون على ميزانية انخفاض أسعار النفط  ينعكسالصخري. ومن المحتمل أن 

القرار في الخليج. وفي صانعي تبقى من أولويات االستقرار المالي  تحقيق كما إنالمصدرة للنفط. 

نفطية بشكل الميزانية من خالل اإليرادات غير ال إلى تحقيق توازن فيالسلطات  تسعى قطر،

 . 2020كامل بحلول العام 

تنتج عن تنفيذ المشاريع في فترة وجيزة  قد التضخمية التي بالضغوطالسلطات اهتماماً  توليكما 

 باإلضافة الى نمو الكثافة السكانية وتوسع نشاط القطاع غير النفطي.

 

   

 

: االئتمان المصرفي9الرسم البياني   

 (على أساس سنوي ٪)

 مصرف قطر المركزي المصدر: 

 
: موجودات البنوك التجارية01الرسم البياني   

 

 مصرف قطر المركزي المصدر: 

 
: بورصة قطر00الرسم البياني   

 

 بورصة قطر المصدر: 
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Head Office International Network  NBK Capital 

Kuwait 

National Bank of Kuwait SAK 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAK 

Bahrain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait 

Bahrain Branch (H.O) 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAK 

Head Office - Dubai 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait  

Abu Dhabi - Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAK 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAK 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait 

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 178 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

Egypt 

National Bank of Kuwait - Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAK 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Paris Branch 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAK 

Singapore Branch 

9 Raffles Place #24-01/02 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAK 

Shanghai Representative Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

133 Yin Cheng Bei Road, Lujiazui 

Shanghai 200120 

China 
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