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رفع توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي لقطر لعام 8102
أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بيانات الناتج المحلي

الغاز الطبيعي المسال .وفي ذات الوقت ،نما القطاع غير النفطي

اإلجمالي للر بع الرابع من عام  8102في نهاية مارس المنصرم.

بنسبة  %0.3خالل الر بع الرابع أو  %3.3على أساس سنوي ،حيث

ومع توفر اكمل بيانات عام  ،8102قمنا بتعديل توقعاتنا لعام 8108

اكنت قطاعات المالية وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والعقارات

أوال  ،قمنا مؤخراً برفع توقعاتنا ألسعار النفط
لثالثة أسباب رئيسية.
ً

هي األكثر مساهمة في النمو.

من  55دوالراً أمر يكياً للبرميل إلى  36دوالراً  ،األمر الذي يؤدي إلى
ارتفاع الدخل واإلنفاق في القطاع غير النفطي .ثانياً  ،نتوقع اآلن
انتعاشاً أكبر في إنتاج النفط والغاز حيث يبدو أن صيانة مرافق
إنتاج الغاز الطبيعي المسال قد تم تمديدها حتى عام ، 8102
ولكن من المفترض أن تكون قد اكتملت اآلن .ثالثً ا ،اكن التأثير
االقتصادي للحصار

أقل من المتوقع ،وبالتالي قمنا بتخفيض

التراجع المتوقع من الحصار على الناتج المحلي اإلجمالي لعام
 .8108ونتيجة لذلك ،نتوقع اآلن نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بنسبة  %8.8في  8108من  %8.5سابقاً .

(على أساس سنوي)
النفط والغاز

القطاع غير النفطي بنسبة  %6.8وتقلص نمو القطاع النفطي إلى
 .%0.0واكن تراجع انتاج النفط والغاز

في  8102يعود إلى

انخفاض انتاج النفط الخام باإلضافة إلى أعمال الصيانة في
منشئات الغاز الطبيعي المسال.
مستقبال ،قمنا برفع توقعاتنا للنمو خالل عام  8108من  %8.5إلى
ً
 .%8.8وهناك ثالثة أسباب رئيسية وراء هذه الز يادة في التوقعات.
أوال قمنا بز يادة توقعاتنا ألسعار النفط لعام  8108من  58دوالر
ً

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

القطاع غير النفطي

ولعام  8102كلك ،بلغ إجمالي الناتج المحلي  %0.3مع نمو في

الناتج المحلي
اإلجمالي
الحقيقي

أمر يكي للبرميل إلى  36دوالر (أنظر تحليلنا االقتصادي األخير ،
أسعار النفط بمتوسط  35-31دوالراً للبرميل في  8108مع تواز ن
مجاال أكبر لتخفيف
السوق) وهو ما يرجح أن يمنح السلطات
ً
القيود المالية وز يادة االستثمار الذي سينتج عنه ارتفاع في نمو
القطاع غير النفطي.
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ثانياً  ،وحيث أن الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي جاء أقل
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من المتوقع خالل الر بع الرابع من  8102بسبب أعمال الصيانة،
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نتوقع حالياً حدوث انتعاش قوي في  8108مع أعادة تشغيل
منشئات الغاز

-1.1%
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ثالثاً  ،اكن تأثير الحصار على نمو الناتج المحلي اإلجمالي أقل من
المتوقع في عام  .8102ورغم أن التأثير األكبر للحصار اكن من

اكن نمو الناتج المحلي اإلجمالي لقطر قد تراجع في الر بع الرابع

المتوقع أن يظهر في الر بع الثالث ،تبين أن ذلك الر بع اكن ثاني

من عام  8102بتأثير من قطاع النفط والغاز .وقد أظهرت أحدث

أقوى ر بع في العام .وباإلضافة إلى ذلك ،تشير البيانات الصادرة

البيانات انخفاضاً غير متوقع بنسبة  %3.6في إنتاج النفط والغاز

مؤخراً إلى أنه قد تم رفع نسبة نمو القطاع غير النفطي للر بع الثالث

في الر بع الرابع مقارنة بالر بع السابق .وبالنظر إلى ز يادة إنتاج

من  %6.2على أساس سنوي إلى  .%6.6ونظراً ألننا كنا نتوقع

النفط الخام بنسبة  %6.8خالل تلك الفترة  ،فإن االنخفاض في

سابقاً أن يكون تأثير الحصار على النمو أكبر في عام  ،8108دفعنا

الناتج المحلي اإلجمالي للنفط والغاز يجب أن يكون بسبب الغاز ،

ذلك اآلن إلى مراجعة توقعاتنا السابقة وز يادتها.

وذلك على األرجح نتيجة لإلغالق المؤقت للصيانة الر وتينية لمرافق
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وإلدخال هذه التغييرات ضمن آفاق النمو المستقبلي ،قمنا بز يادة

اتخاذها مؤخراً  .حيث من المتوقع دعم االستثمار من خالل

توقعاتنا لنمو القطاع غير النفطي في عام  8108إلى  %5.1من

المشار يع الجديدة التي تتعلق بز يادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

 ،%6.8كما رفعنا أيضاً توقعاتنا لنمو القطاع النفطي إلى  %1.5من

والمشار يع التي تهدف إلى تحقيق االكتفاء الذاتي واالستدامة،

 .%1.1وهذا يعني أن توقعاتنا لمعدل نمو الناتج المحلي

إلى جانب القانون الجديد المرتقب الذي سيرفع نسبة تملك

ً
قارنة مع
اإلجمالي الحقيقي في عام  8108أصبحت اآلن  %8.8م

األجانب في الشراكت الجديدة إلى  .%011وعليه ،نتوقع أن يستمر

توقعاتنا السابقة التي اكنت تبلغ  .%8.5وعلى المدى الطويل ،من

ارتفاع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي في المدى

المرجح أن يستفيد االقتصاد القطر ي من بعض التدابير التي تم

المتوسط.
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*اكتب التقر ير

إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر ير .إن اآلراء الواردة
صر ح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ي اعتماداً على الظر وف الخاصة بالمستثمر  ،وأن يكون مبنياً على
في التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ُي َ
أساس مشورة استثمار ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقر ير يتم توز يعه مجاناً  ،وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جزئياً دون إذن من مجموعة .QNB

