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تعافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر في 7102-7102
أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في قطر

األول من الاام ،ثم تراجع في الر بع الثالث على أساس

األسبو ع الماضي بيانات الناتج المحلي اإلجمالي للر بع

سنوي .غير أن الغاز الطبياي والسوائل المرتبطة به أكبر

الثالث لسنة  .7152وأوضحت هذه البيانات تسار ع نمو

وزنا من النفط الخام ،و يمثل ثلثي قطاع النفط والغاز.

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من  %5.1في الر بع

وبالتالي ،يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في

في

الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع النفط والغاز اكن هو

قطاع النفط والغاز .ونتيجة لذلك ،فإن النمو في األر باع

التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبياي في النصف

الثالثة األولى من عام  7152بلغ  %7.7في المتوسط

األول من عام  ،7152والذي تباه انتاا

في الر بع

مقارنة بالفترة نفسها من الاام الماضي .ونتوقع أن يرتفع

الثالث .ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة ألعمال الصيانة

النمو في الفترة القادمة مدفوعا بالقطاع غير النفطي

الر وتينية التي أجر يت على باض محطات إنتاج الغاز

نتيجة لتالشى التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع ،وارتفاع

الطبياي المسال في قطر خالل النصف األول من الاام،

اإلنفاق الرأسمالي الحكومي والز يادة الكبيرة في النمو

ثم تاافي اإلنتاج في هذه المحطات الحقا إلى طاقته

الساكني.

الاادية في الر بع الثالث.

الثاني إلى  %7.2في الر بع الثالث بفضل االنتاا

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

تباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى  %7.2على أساس

( %التغير على اساس سنوي)
المجمو ع

القطاع النفطي

القطاع غير النفطي

13.4

سنوي في الر بع الثالث من  7152من  %1.2في النصف
األول من عام  . 7152واكن قطاع التصنيع هو أهم عامل
وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة %5.7
على أساس سنوي .وبالاودة إلى عام  ،7157أدى تراجع
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المشار يع البتر وكيماوية التي اكنت المساهم الرئيسي في
1.2

11.0

2012

نمو التصنيع .ونتيجة لتراجع االستثمار في البتر وكيماويات،
ظل األداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضا منذ .7157

0.1
2013

أساار النفط في منتصف الاام إلى إلغاء عدد من

2011

لكن عددا من القطاعات غير النفطية األخر ى حافظت

المصادر  :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهافر أناليتكس

على مادالت نمو مرتفاة نسبيا في الر بع الثالث من

وقسم االقتصاد في QNB

 .7152واكن قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد ز يادة

تاافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه %7.1

بنسبة  % 57.7على أساس سنوي في الر بع الثالث وساهم

على أساس سنوي في النصف األول من عام 7152

بواقع  5.1نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي

وحقق نموا بنسبة  %7.2على أساس سنوي في الر بع

للقطاع غير النفطي .كما اكن أداء عدد من قطاعات

الثالث لاام  .7152وتشير هذه البيانات أيضا إلى أن إنتاج

الخدمات جيدا ،اكلخدمات المالية التي ساهمت بنسبة

النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد

 1.1نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج

تحرك في االتجاه المااكس ،حيث ارتفع في النصف

المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي ،والخدمات

QNB Economics
economics@qnb.com
 51يناير 7152

تحليل اقتصادي

الحكومية ( 1.2نقطة مئوية) والخدمات الاقار ية (1.1

وأخيرا ،تحسنت التوقاات بشأن مستقبل أساار النفط

نقطة مئوية).

على نحو ملحوظ ،حيث يبلغ سار النفط حاليا  12دوالر

نتوقع أن يتاافى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
خالل الفترة  7151 – 7152مع استمرار القطاع غير النفطي
في لاب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لادة أسباب.
أوال  ،ياود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيا إلى تأثير
االنخفاض في التصنيع ،وهو ما نتوقع أن يتالشى.

للبرميل ،أي أنه أعلى بنسبة  %51من متوسط السار في
الر بع الثالث من عام  7152والذي بلغ  72دوالر للبرميل.
ونتوقع أن تواصل أساار النفط االرتفاع إلى  21دوالر
للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات االنتاج المالنة
مؤخرا من قبل منظمة أوبك والدول غير األعضاء في
المنظمة بالاكمل (انظر إلى تقر يرنا االقتصادي ،زادت

ثانيا ،من المتوقع أن يستمر االستثمار الحكومي في دفع

توقاات ارتفاع أساار النفط باد اتفاق أوبك ،لكن االلتزام

النمو ،فقد تضمنت الموازنة الحكومية المالنة في ديسمبر

بالتنفيذ هو الفيصل) .ومن شأن ارتفاع أساار النفط أن

ز يادة بنسبة  %7.7في اإلنفاق الرأسمالي في  ،7152كما

ياز ز

خطط االنفاق

أعر بت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متاددة السنوات

الرأسمالي ،إلى جانب دعمه للمزاج الاام واالستثمار

سيضاف إلى
بقيمة  72مليار ر يال قطر ي في  ،7152وذلك ُ

واالنفاق االستهالكي في عموم االقتصاد.

إجمالي ميزانية المشار يع التي يجر ي تنفيذها في قطر
والتي تبلغ  72مليار ر يال قطر ي (انظر إلى تقر يرنا
االقتصادي األخير  ،من المرتقب أن يتقلص الاجز المالي
لدولة قطر في .)7152

االيرادات الحكومية

ويشجع

وبالمقارنة مع  ،7152نتوقع أن تواصل أساار النفط السير
في اتجاه صاودي في  ،7151-7152وذلك من شأنه أن
يدعم تاافي النمو الذي سيكون مدفوعا في األساس
بالقطاع غير النفطي .ومع ذلك ،من المتوقع أن تستمر

ثالثا ،ال يزال االستثمار الحكومي يجتذب الامالة إلى قطر

الاجوزات المالية كما ُيرجح أن يكون التاافي ماتدال مع

وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في ز يادة الطلب

توقاات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

اللكي في االقتصاد .وتظهر آخر بيانات الساكن المأخوذة

 %7.1في  7152و %7.5في .7151

من شهر ديسمبر  7152نموا سنويا في عدد الساكن بنسبة
.%2.7

فر يق  QNBاالقتصادي
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*المؤلف المراسل

"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 اعتمادا على الظر وف الخاصة بالمستثمر  ،وأن يكون مبنيا على
في التقر ير تابر 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 ياه مجانا ،وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جزئيا دون إذن من مجموعة ".QNB

