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 والتوقعات  اآلفاق

  على خلفية قوة  2017-2016خالل  ٪3.9توقعات ببلوغ النمو

، وتوقعات ببلوغ االستثمارات الحكومية غير النفطية وقوة انتاج الغاز

  .2017-2016خالل  ٪6.3النفطي النمو غير 

  توقعات بالتزام الحكومة بخطة التعزيز المالي من خالل إلغاء بعض

وتوقعات  ،خدماتوال الوقودالمشاريع غير الضرورية وخفض دعوم 

من الناتج المحلي  ٪2.3-بتسجيل عجز في الحساب الجاري بواقع 

 .2016اإلجمالي في العام 

  على  ٪15.7الخاص يستمر بالنمو بقوة بنحو االئتمان الممنوح للقطاع

 أساس سنوي. 

  ضيق في السيولة نتيجة تباطؤ نمو الودائع وإصدارات أدوات الدين

 .البنوك علىاالجنبية  المطالب في وارتفاع

  ارتفاع مستوى الدين الحكومي وتأخير بعض المشاريع وتراجع أسعار

 .يقطرالقتصاد الالنفط من أهم التحديات التي يواجهها ا

سيستمر االستثمار الحكومي في دعم االقتصاد القطري ال سيما غير النفطي 

إذ من المتوقع أن يحافظ االقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع منه. 

وعلى الرغم من اتخاذ   .2016إطالق محطة برزان النتاج الغاز خالل العام 

المصروفات كدمج السلطات العديد من اإلجراءات التي من شأنها ترشيد 

بعض الوزارات وإعطاء األولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم 

الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إال أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز 

الذي سيتم تمويله من خالل إصدار أدوات الدين بدالً  1999مالي منذ العام 

ة تماشياً مع تراجع من استغالل األصول. وقد تراجعت الودائع الحكومي

اإليرادات الحكومية في ظل تدني أسعار النفط، مخلفة أثرها أيضاً على نمو 

االئتمان. إذ شهد القطاع المصرفي ضيقاً في السيولة وارتفاع في أسعار فائدة 

. كما ارتفعت أيضا المطالب األجنبية على البنوك وذلك بسبب اإلنتربنك

 الحصول على االئتمان.  لجوء البنوك المحلية للخارج بغرض

 : التوقعات اإلقتصادية1 جدول

 السنة  

  2014 2015 2016* 2017* 
      

 195.6 167.0 166.5 208.1 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي
 3.9 3.8 3.7 4.2 سنوي النمو الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي 

 1.4 1.3 0.1- 1.5- نمو سنويال النفطي القطاع -
 6.4 6.3 7.7 11.1 نمو سنويال النفطي غير القطاع -

 2.9 3.1 1.6 3.3 نمو سنويال التضخم 
 2.4 2.3- 1.3 12.6 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 بنك الكويت الوطنيمصادر رسمية /  المصدر:
 

  الحقيقي اإلجماليالناتج المحلي : 1الرسم البياني  

 (2003منذ العام  النمو السنوي ٪)

 
 وزارة البلدية والتخطيط العمراني / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
 

 انتاج النفط والغاز: 2الرسم البياني 

 

 
المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات / منظمة شركة الفط البريطانية /  المصدر:
 تقديرات بنك الكويت الوطني أوبك / 

 تقديرات وتوقعات*
 

 مؤشر تضخم أسعار المستهلك: 3الرسم البياني 

 )األوزان بين القوسين  – النمو السنوي ٪)

 
 وزارة البلدية والتخطيط العمراني المصدر:
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وتعد قطر األكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول  

مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية 

تثبيت والمتالكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، األمر الذي انعكس جلياً في 

مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و   AA ندع ئتمانياال هاتصنيف

وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر "موديز". 

التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ اإلصالحات 

قد تأثر بظهور أستراليا  يقطرالقتصاد الالهيكلية. كما من الممكن أن ا

كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسّيل وزيادة وأميركا على الساحة 

 التنافسية في األسعار.

 يستمر في دعم النمو اإلنفاق االستثماري الحكومي 

مليار دوالر تشكل دعماً  200ال تزال خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 

لنمو االقتصاد القطري. إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير 

القطرية المتزايدة كمشروع السكك  للقوة العاملةنفطي وخلق فرص وظيفية ال

 7مليار دوالر ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة  40الحديدية القطرية بقيمة 

مليار دوالر  45مليارات دوالر ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 

الر. مليارات دو 14.6ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي  بقيمة 

 2022المشاريع األخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام كما تشمل 

ومن المتوقع أن يصل النمو غير والتي من ضمنها المالعب الرياضية. 

 2017في العام  ٪6.4وإلى  2016في العام  ٪6.3النفطي الحقيقي إلى 

لتصنيع بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع ا

 وقطاع السياحة. 

مع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً من المتوقع  ،في الوقت نفسه

أعلى استقر عند إطالق محطة برزان النتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن 

. ومن المفترض أن يصل االنتاج في المحطة 2012خالل العام  مستوى له

كما من . 2017مليار قدم مكعب يومياً في العام  1.4إلى أقصى سعة بنحو 

المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز 

 2الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 

المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط در اإلشارة إلى أن وتج الجديدة.

والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط االولية 

كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 

مليون برميل يومياً خالل العام  0.66متوسط انتاج النفط بلغ . فقد 2007

ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً  2015

مع تحجيم االنتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة. ومن 

 ٪1.3المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي بواقع 

 .  2016خالل العام 

فاع أسعار اإليجارات وأسعار المواد إثر ارت معدل التضخم بارتفاعتوقعات  

الغذائية والسلع وارتفاعه على المدى القريب على خلفية ارتفاع أسعار الوقود 

  والخدمات

المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بصورة  من

في  ٪2.9إلى  2015في العام  ٪1.6تدريجية خالل العامين القادمين من 

على أساس متوسط سنوي. فقد ارتفع معدل التضخم العام  2017العام 

 الميزان المالي: 4الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصرف قطر المركزي / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
 

 ميزان الحساب الجاري: 5الرسم البياني 

 

 
 مصرف قطر المركزي / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
 

 العالميةاالحتياطات : 6الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 وزارة البلدية والتخطيط العمراني المصدر:
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على أساس سنوي إثر ارتفاع أسعار  ٪3.4اعتباراً من شهر أبريل بواقع 

بشكل قوتها اإليجارات واستعادة أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية 

ل ويعد التضخم في أسعار اإليجارات الذي شكلت نسبة نموه خالرئيسي. 

مكون خدمات المسكن تحدياً قائماً في في على أساس سنوي  ٪5.2أبريل 

اقتصاد قطر الذي يعاني من محدودية الوحدات السكنية مقابل تزايد الكثافة 

على أساس سنوي في أبريل نتيجة هجرة عدد من  ٪9.2السكانية بنحو 

وي على أساس سن ٪13.3الوافدين. وشهدت أسعار العقار ارتفاعاً بمعدل 

  خالل شهر مارس. 

ومن المتوقع أن يترك رفع أسعار الوقود والخدمات الذي قامت به السلطات 

مؤخراً أثراً بسيطاً ومؤقتاً على معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. 

كما من المفترض أن تساهم قوة الدوالر الذي يرتبط به اللاير القطري في 

 دعم استقرار معدل التضخم المستورد.

رغم التزام  2016قطر تسجل أول عجز مالي منذ ستة عشر عاماً في 

 السلطات القطرية بخطة التعزيز المالي

خالل هذا  1999من المحتمل أن تسجل قطر ألول عجز مالي منذ العام 

تماشياً مع تراجع  من الناتج المحلي اإلجمالي ٪2.3-يصل إلى  العام

نفط وارتفاع المصروفات اإليرادات النفطية في ظل تدني أسعار ال

كما من المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى أقل الرأسمالية. 

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل  ٪3.2مستوى له منذ ستة عشر عاماً عند 

  الحقاً في العام القادم تماشياً مع تعافي أسعار النفط.ليرتفع  2016العام 

في ترشيد  جهودالسلطات بذل م من ويأتي هذا العجز المالي على الرغ

المصروفات من خالل تضييق اإلنفاق الجاري وخفض اإلنفاق الرأسمالي 

غير الضروري كما تشير البيانات األخيرة المنشورة من قبل "ميد" 

للمشاريع. إذ تشير تلك البيانات إلى تراجع كبير في عدد المشاريع التي 

مليار  2.1لتبلغ قيمتها  ٪90 حتى اآلن بواقع 2016أرسيت خالل العام 

مليار دوالر خالل النصف األول من  20.1دوالر فقط بعد أن كانت تبلغ 

  . الماضي العام

كما اتخذت السلطات بعض الخطوات التي من شأنها إصالح األوضاع 

المالية في الدولة. إذ قامت بتحديد سقف جديد لإلنفاق على المشاريع 

لالستثمار ارة وحدة اقتصادية كلية جديدة االستثمارية لعشر سنوات بإد

مراقبة صندوق الثروة السيادي وهيئة قطر لالستثمار الحكومي من شأنها 

باإلضافة إلى تطبيق خصخصة جزئية على بعض الجهات التابعة للحكومة. 

وبدأت السلطات أيضاً بخفض الدعوم عن بعض الجهات تماشياً مع خطواتها 

والخدمات. إال أن سعر الوقود في قطر يعد نحو خفض الدعوم للوقود 

منخفضاً وفق معايير دول مجلس التعاون الخليجي. إذ أنه يشكل نسبة ال تزيد 

 من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.  ٪1عن 

قطر تتمتع بدعم مالي كاٍف وتوقعات بارتفاع الدين الحكومي تماشياً مع 

 من احتياطاتها لسد العجز لجوء السلطات إلصدار أدوات الدين بدالً 

بإمكان قطر مواجهة العجز في الميزانية من خالل احتياطاتها التي تقدر 

والتي تديرها هيئة قطر لالستثمار. إال أن السلطات  مليار دوالر 256بنحو 

 الدين الحكومي: 7الرسم البياني 

  ) ٪)اليسار: ألف اليمين: 

 
 مصرف قطر المركزي / تقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
 
 

 ائتمان البنوك: 8الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:

 

 ودائع البنوك: 9الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:
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قد أعلنت مسبقاً أن سد العجز وتمويله سيتم من خالل االقتراض فقط بدالً من 

إذ من المتوقع أن يتم إصدار شريحة ثالثية اللجوء لتلك االحتياطات. 

مليارات دوالر قريباً زيادة  9بالدوالر األميركي بقيمة تصل إلى ما يقارب 

السندات المحلية والصكوك التي تم إصدارها منذ سبتمبر من العام على 

القرض  باإلضافة أيضاً إلىمليارات دوالر  7.5والتي بلغت قيمتها  2015

مليارات  5والذي بلغت قيمته  مسبقاً  ت عليه قطرالذي حصلالمشترك 

دوالر. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع الدين الحكومي من مستواه 

 ٪50من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى أعلى من  ٪30المنخفض البالغ 

 بحلول نهاية العام. 

الودائع تباطؤ نمو لكن نمو االئتمان يساهم في تحقيق التوسع االقتصادي 

 يعكس ضيق السيولة

استعاد نمو االئتمان المصرفي الذي يعد مؤشراً أساسياً لنشاط االقتصاد غير 

ليصل إلى نسبة قوية بلغت  2015قوته بعد أن كان متدنياً في العام  النفطي

على أساس سنوي في شهر مارس وذلك وفق بيانات مصرف قطر  14.8٪

دمة القطاعات التي ساهمت في المركزي. وجاء القطاع الحكومي في مق

ارتفاع نمو االئتمان. إذ ارتفع االئتمان الممنوح لهذا القطاع بعد فترة تسديد 

-2014الديون المستحقة التي دامت لعشرة أشهر متتالية خالل العامين 

وذلك تماشياً مع استمرار الدولة بتنفيذ مشاريعها لتنمية البنية التحتية.  2015

 2011ئتمان الممنوح للقطاع الخاص على قوته منذ العام حافظ اال ،بالمقابل

رغم تباطؤ وتيرته قليالً في األشهر األخيرة ليصل إلى أقل مستوياته منذ 

على أساس سنوي في مارس. بينما شكل كل  ٪15.7تسعة عشر شهراً عند 

من قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار وقطاع الخدمات واالستهالك النسبة 

من الطلب على االئتمان خالل العامين الماضيين. إذ تسارع االئتمان  األكبر

الممنوح لقطاع العقار على وجه الخصوص خالل العام الماضي مرتفعاً 

دراسة بعض على أساس سنوي خالل مارس ما أدى إلى  ٪34.8بنحو 

تركز إذ بلغت نسبة  ،وكاالت التصنيف المخاطر المحتملة لترّكز النشاط

 خالل شهر مارس.  ٪30قطاع العقار في االئتمان 

وشهد تدفق الودائع ال سيما الحكومية منها في القطاع المصرفي تراجعاً كبيراً منذ 

. فقد اعتدل نمو إجمالي 2014أن بدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف العام 

على أساس سنوي مسجالً  ٪4.0الودائع المصرفية اعتباراً من شهر مارس إلى 

. وقد بدأت الودائع الحكومة العالمية أبطأ وتيرة له منذ األزمة المالية

على أساس سنوي خالل شهر  ٪8.5-بالتراجع لفترة عام ونصف بواقع 

 مارس.

وتسبب تراجع الودائع بالعملة األجنبية في تراجع عرض النقد بمفهومه 

على أساس سنوي في مارس(  ٪0.4-( خالل فبراير ومارس )2الواسع )ن

  ألول مرة منذ األزمة المالية.

إلى ظهور المخاوف بشأن ضيق  ونمو االئتمان وأدى التراجع في نمو الودائع 

 ٪119السيولة من جديد. إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي 

التي  2012 شهر أبريلفي  األزمة الماليةما بعد  في شهر مارس مقارنة بنسبة

. وارتفعت أيضاً أسعار فائدة اإلنتربنك إلى أعلى ٪121أيضاً تعتد مرتفعة عند 

 خالل شهر مايو.   ٪1.7مستوياتها عند 

 عرض النقد: 10الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:

 

أسعار فائدة اإلنتربنك )لفترة ثالثة أشهر : 11الرسم البياني 
QIBOR) 

 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 المطالب األجنبية على البنوك: 12الرسم البياني 

 ( )مليار دوالر

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:

 أسعار الفائدة األساسية: 13الرسم البياني 

(٪) 

 
 مصرف قطر المركزي المصدر:
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وقد أوقفت السلطات عمليات المزاد الشهري على سندات الخزائن والصكوك في 

نتيجة المخاوف بشأن ضيق السيولة وارتفاع أسعار الصناديق.  2016مطلع العام 

فقد ارتفعت نسبة صناديق اإلنتربنك من إجمالي الصناديق في البنوك إلى ما يقارب 

خالل شهر مارس. كما ارتفعت نسبة اعتماد البنوك على الصناديق  24.6٪

األجنبية. فقد ارتفعت نسبة الودائع الخارجية من إجمال الصناديق األجنبية إلى 

على االجنبية على مدى عامين. وبالفعل فقد ارتفع صافي المطالب  ٪4من  11٪

من  ٪154.6مليار دوالر في شهر فبراير أو  33.4البنوك إلى مستوى مرتفع بلغ 

 ٪0.3مسجلة ارتفاع من  ،من إجمالي األصول ٪11األصول األجنبية و 

 .  2014خالل شهر نوفمبر من العام 

رفع أسعار الفائدة مع مجلس االحتياط توقعات بقيام مصرف قطر المركزي ب

 الفدرالي

، ترتبط أسعار الفائدة القطرية المحلية نظراً للمطالبات بثبات نظام الصرف

بأسعار الفائدة األميركية. ولكن هناك العديد من التوقعات بأن مصرف قطر 

المركزي قد يرفع أسعار الفائدة تماشياً مع تحركات مجلس االحتياط الفدرالي 

نقطة أساس خالل ديسمبر الماضي ورفع أسعار الفائدة  25برفع الفائدة بنحو 

  على التوالي. ٪0.75و ٪4.5على القروض والودائع التي تبلغ حالياً 

 استقرار األسهم لضعف التداوالت وتراجع أرباح الشركات

منذ تاريخه من السنة المالية  %6.8-ال يزال مؤشر قطر متراجعاً بنحو 

( وذلك على الرغم من تحسن الثقة في 2016)مايو  9.716ليصل إلى 

البورصة تماشياً مع االنتعاش األخير الذي شهدته أسعار النفط األمر الذي قد 

يعزى إلى ضعف التداوالت وتراجع أرباح الشركات. إال أن ضم بورصة 

سيساهم في إنعاشها  (FTSE)ؤشر قطر لمرتبة األسواق الناشئة من قبل م

إضافة إلى تقديم كل من المتاجرة على المكشوف واالئتمان الممنوح لشراء 

 األوراق المالية للمستثمرين.

مستويات الدين الحكومي وزيادة التضييق على المشاريع والتنافسية  تفاعار

اقتصاد في قطاع انتاج الغاز الطبيعي المسيل من أهم التحديات التي يواجهها 

 قطر

متالك قطر دعماً مالياً في الخارج ونظراً لحصولها على تصنيف نظراً إل

فإن بإمكانها مواجهة التحديات المالية التي ولّدتها بيئة أسعار  AAائتماني 

النفط المتدنية. إال أنه من الجدير بالذكر أن مستويات الدين الحكومي ال تزال 

ال سيما  2016االرتفاع خالل العام  في ارتفاع ومن المحتمل ان تستمر في

 الفدرالي يالفائدة من قبل مجلس االحتياط ارمع وجود توقعات بارتفاع أسع

مرتين مجدداً. كما أن هنالك بعض التضييقات على وتيرة تنفيذ المشاريع. 

وقد تضمنت تقارير "موديز" بعض المخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها 

والتي تظهر واضحة في   لخليجي بصفة عامة(قطر )ودول مجلس التعاون ا

ارتفاع مبادالت مخاطر عدم السداد السيادية. كما من الممكن أن تواجه 

األسعار بعض الضغوطات والتنافسية تماشياً مع ظهور أستراليا وأميركا 

 .ين كبيرين للغاز الطبيعي المسّيلعلى الساحة كمصدر

 

 (QE)مؤشر بورصة قطر  :14الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 مبادالت مخاطر عدم السداد: 15الرسم البياني 

 (لفترة خمس سنوات –نقاط أساس )

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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