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 (2101-2103) المستجدات األخيرة على مستوى االقتصاد اللّكي (أ ) 

  ي  حيث مرحلة جديدة من التنويعبدأ االقتصاد ساهم اإلنفاق االستثمار

 3102٪ في عام 5,6النفطي في رفع نسبة النمو إلى الضخم في القطاع غير 

 (، في حين تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز3103٪ في عام 5,0اكنت )

  التضخم في مؤشر  معدل متوسط بلغ) 2103تباطأ التضخم منذ منتصف عام

في  رتفاعاال  حيث قوبل (2014في النصف األول من  ٪2,8أسعار المستهلك 

 أسعار الغذاء العالمية  في تراجعب اتااليجار  أسعار 

  من الناتج 21,3) 2103سجل الحساب الجاري فائضا صحيا في عام ٪

بونية وارتفاع أسعار النفط  بفضلالمحلي اإلجمالي(  وكر  قوة الصادرات الهيدر

 يادة ة، وازنعززت الحكومة اإلنفاق الرأسمالي في الم مما أدى إلى ز

٪ 06,5والنمو االقتصادي، في حين ارتفع الفائض المالي إلى االستثمار اللكي 

 3102مارس  20من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية المنتهية في 

(3102/3102)  

 حتى نهاية يونيو  االثني عشر شهرا٪ في 3,2إلى  تباطأ نمو األصول المصرفية

و  المتعثرة  في قترا اال تراجعبسبب  3102 القطاع العام، وانخفضت القر

و  في نهاية عام 0,3بنسبة بلغت  بينما بقيت رسملة  3102٪ من إجمالي القر

س المال أعلى بكثير من متطلبات أفاية رنسبة كالبنوك جيدة، حيث اكن متوسط 

ل   2مصرف قطر المركزي تحت باز

 

 (2102 – 2101نظرة على مستقبل االقتصاد اللكي ) (ب )

 ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نتو  3102٪ في 5,6من قع تسار

يادة ال بفعل 3105٪ في عام 8,6إلى  معتدلة في إنتاج النفط والغاز بينما الز

يعة ذات رقمين بسبب اإلنفاق  سيتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة سر

ي العالي وتزايد عدد الساكن   االستثمار

  في عام 2.2إلى من المتوقع أن يرتفع التضخم اللكي على نحو معتدل ٪

 تراجعب االيجارات في أسعار رتفاعاال قابلحيث سي 3106٪ في عام 2,6و  3102

هناك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم في  لكن، أسعار  الغذاء العالمية في

يد كبيرة في مجال حال واجه االقتصاد اختناقات  التور

  يجيا إلى نسبة تراجع أن يُيتوقع من ٪ 2012فائض الحساب الجاري تدر

بسبب أسعار النفط المنخفضة ، 2102بحلول عام الناتج المحلي االجمالي 

يع على نحو معتدل والنمو القوي في الواردات بسبب اإلنفاق على  البنية مشار

  التحتية

 قلالإيرادات النفط والغاز وارتفاع اإلنفاق الرأسمالي أن ي يمكن لتراجع 

 3102/3106٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة 6,6 إلىالفائض المالي 

  3105/3108٪ في الفترة 6,2إلى و 

 2102-2101٪ في الفترة 10,7  ُيتوقع أن يرتفع االقراض المصرفي بمتوسط ،

يادة في الساكن ونمو الودائع الثابتة بمتوسط  ٪. 12,7مدفوعا بشلك متزايد بالز

والتلكفة القليلة خفض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون  ستمر يوس

بحية البنوك القوية  في دعم معدالت ر
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 خلفية

وة نصيب الفرد من   األعلى في العالم في قطر هو النفط والغاز ثر

 

وة هائلة من النفط والغاز، خاصة بالقياس إلى صغر  تملك دولة قطر ثر

لك  فهي تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعدتعداد مواطنيها. 

وسيا وإيران، ويقّدر  يليون قدم مكعب.  683بـ من ر  وقد ولدتتر

بونات متوسط  وكر يكي للك مواطن ألف دوالر أم 212دخل بلغ الهيدر ر

ي في عام  أعلى بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي  وهذا 3102قطر

وة قطر المجاورة. باإلضافة إلى احتياطيات النفط الخام والمكثفات، فإن  ثر

برميل نفط ماكفئ من االحتياطيات مليار  066عادل حوالي  ت النفطية اكنت

برميل نفط ماكفئ من ألف  568هذا بدوره يعادل و. 3102المؤكدة في عام 

ي. وبحسب معدالت  بونية للك مواطن قطر وكر االحتياطيات الهيدر

لمدة  المؤكدة من الغاز  دولة قطر احتياطيات دومتسية، االستخراج الحال

ى. 065   سنة أخر

 

 
 

 

وة النفط والغاز  في  بنصي دول مجلس التعاون الفرد من ثر

 (2103الخليجي )

 
وليوم وصندوق النقد الدولياالمص يتيش بتر  QNBوتحليالت مجموعة  در: بر

الضخمة من الغاز الطبيعي اكن وراء تصاعد  قطر احتياطياتتطوير 

وتها خالل الـ  سنة األخيرة  21حجم ثر

 

لغاز الطبيعي المسال منذ بداية إنتاج ااستثمرت دولة قطر بكثافة في 

ن الماضي وأصبحت أكبر دولة مصدرة له في عام  . 2112تسعينيات القر

إنتاج كميات كبيرة من المكثفات  م عن استخراج الغاز الطبيعي أيضاونج

تصبح أغنى  أن نم دولة قطر تطوير القطاع النفطي قد مكنكناتج ثانوي. و

يكي من الناتج  36.6بلغ عدل دخل للفرد دولة في العالم بم ألف دوالر أمر

هذه المحلي اإلجمالي على أساس تاكفؤ القوة الشرائية. وقد وصلت 

يع اب اتسمتالتي  مرحلةال وتها إلى  اآلن والغاز قطاع النفطفي لنمو السر ذر

ع  و رت السلطات تعليق تطوير الغاز في حقل الشمال باستثناء مشر حيث قر

زان )أنظر   .(نفط والغازفصل البر

 

 

 نصيب الفرد من انتاج النفط والغاز
 

 
وليوم وصندوق النقد الدولياالمص يتيش بتر  QNBوتحليالت مجموعة  در: بر

وة قطر إماكنيات كبيرة لالستثمار في القطاع غير النفطي  أتاحت ثر

 

% من الناتج المحلي اإلجمالي(، 1..1بأعلى معدل لالدخار في العالم )

يد من النمو في القطاع غير تملك  دولة قطر إماكنيات ضخمة لمز

وقد تم إطالق برنامج ضخم  النفطي من خالل االستثمارات المحلية.

عن النفط والغاز،  لتدعيم التنويع االقتصادي بعيدا لالستثمار في البنية التحتية

يين في القطاع غير  وقاد ذلك إلى معدل نمو مرتفع يتكون من رقمين عشر

طي. وانتقلت المجاالت الرئيسية لالستثمار من النفط والغاز إلى قطاعات النف

يع قبل موعد  البناء والنقل. ومن المتوقع أن تكتمل معظم هذه المشار

، وأن تدفع بالنمو في المدى 3133اكس العالم لكرة القدم في عام  استضافة

يع على خلق قوة عاملة ماهرة في دو لة قطر. المتوسط. ويساعد النمو السر

، يتوقع لقطر أن تدخل مرحلة جديدة من نمو رأس 3133وفيما بعد عام 

ي تعتمد على اجتذاب وتطوير المهارات والمحافظة عليها. ووفقا  المال البشر

ؤيتها الوطنية  ، تهدف دولة قطر إلى تحويل نفسها إلى اقتصاد قائم 3121لر

 على المعرفة.

 (2103االدخار القومي االجمالي )

 الناتج المحلي االجمالي( )% من

 

 QNBوتحليالت مجموعة  صندوق النقد الدولي در:االمص
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 ( 2101-2103المستجدات األخيرة )

 

االقتصاد مرحلة جديدة من التنويع تعتمد على اإلنفاق االستثماري  بدأ

 الضخم في القطاع غير النفطي

 

ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  على خلفية  2103% في عام 211تسار

طأ النمو في القطاع اتب بينمااالستثمارات القوية في القطاع غير النفطي 

ع نمو القطاع غير  النفطي.  %01,0)من  3102% في عام 00,2النفطي إلى تسار

يادة في عدد نمو االستثمارات ولنتيجة  لكي( مع تزايد الطلب ال3103في عام  الز

ى إلى خلق ح يع الكبر ألف وظيفة في عام  031والي الساكن. وأدى تنفيذ المشار

 3102٪ في عام 1,0إلى  النمو في قطاع النفط والغاز تباطأ قد و. وحده 3102

إنتاج النفط.  ار التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستقر انتهاء بسبب

بع األول من حتى  السنةفي ٪ 5.3نما االقتصاد بنسبة و تم حيث  3102عام الر

ع تعويض نخفا  االبالبناء(  قطاع خاصة في)وتيرة النمو غير النفطي  تسار

المالية والتجارة والمطاعم اكنت الخدمات ومؤقت في إنتاج النفط والغاز. ال

ى المساهمة في هي والفنادق ز القطاعات الرئيسية األخر بع  النمو أبر خالل الر

يادة الساكنية. منهذه القطاعات حيث استفادت ، 3102األول من عام   الز

 

 

 

 نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي

 على أساس سنوي(، )%

 
 QNBالمصادر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء وتحليالت مجموعة 

 

 استقرار إنتاج النفط والغاز

 

 تطويرمستقر حيث ال يزال تعليق عمليات النفط والغاز قطر من  إنتاجإن 

ياالغاز في حقل الشمال  ارتفع إنتاج الغاز و(. نفط والغاز)انظر فصل ال سار

 لمنتجاتالتلبية الطلب المحلي المتزايد على  3102معتدل في عام  بشلك

باء لالنهائية  النفطية وكيماويات. ولكهر على الرغم من والغاز إلى سوائل والبتر

الخام  النفط إنتاج، استقر متوسط الحقول االستثمارات الضخمة في تجديد

 .3102في عام برميل في اليوم مليون  3,1حوالي  عندوالمكثفات 

 نتاج النفط والغازإ

 
 QNB المصادر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء وتحليالت مجموعة

 

في نمو القطاع غير  اكنا أكبر القطاعات إسهاماوالخدمات قطاعا البناء 

بع األول من  2103خالل  النفطي  2101وفي الر

 

هي  والخدمات المالية والبناء والتشييد قطاعات الخدمات الحكوميةاكنت 

أكبر القطاعات إسهامًا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير 

على الطلب  تزايدتوسعت الخدمات الحكومية بقوة مع و. 2103النفطي في عام 

يادة الساكنية و خلفية ية،تنفيذ الز يع االستثمار الخدمات  وأسهمت المشار

. 3102غير النفطي في عام نقطة أساس في نمو القطاع  3,3 بمقدار  الحكومية

والتجارة نقطة(   3,6الخدمات المالية )أسهمت بمقدار  قطاعات تواستفاد

يع نموالمن أيضا نقطة(  1,7) والمطاعم والفنادق . وتوسع نشاط الساكني السر

يع البنية التحتية. 3,8البناء ) بع  خاللو  نقطة( بقوة مع تنفيذ مشار  األول منالر

 2,1البناء ) قطاعي التوسع في مجددا بفضلالنمو غير النفطي  ارتفع ،3102عام 

التجارة والمطاعم و( نقطة 3,3( والخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية )نقطة

 (.نقطة0,6( والخدمات الحكومية )نقطة 3,2والفنادق )

 اسهامات القطاعات في نمو القطاع غير النفطي

 واسهام بنقاط أساس()% نمو 

 

 QNBالمصادر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء وتحليالت مجموعة 
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يع  ضلبف تتزايدثمار في الناتج المحلي اإلجمالي االست حصة تنفيذ المشار

 الكبرى 

 

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي إلى  في ارتفعت مساهمة االستثمار 

بع األول من عام٪ في 2.12 ٪ في العام ..22 واكنت نسبة مساهمته 2101 الر

عن وزارة التخطيط التنموي واالحصاء  صدرتوفقا لبيانات جديدة والسابق، 

ي يقود النمو االقتصادي أوهذا يعني مؤخرا.   مرحلة أثناءن اإلنفاق االستثمار

ى. وفي الوقت نفسه، يع الكبر  فياالستهالك الخا  اكن اسهام  تنفيذ المشار

 بفضلينمو  هدولية، ولكنال قياسا بالمعاييرنسبيا  االناتج المحلي اإلجمالي صغير

يادة الساكنية.  إذ االستهالك الخا   يعادل ةالحكوم، فإن إسهام شلك عاموبالز

الطلب ويقود النشاط االقتصادي.  فيحصة كبيرة ب يساهماإلنفاق الحكومي أن 

النمو القوي في الواردات من السلع  واالستثماراالستهالك  فعلبالمحلي المرتفع 

 .ضخمةال تصدير الجزئيا حصة  فقط ستقابل هذه الواردات ، ولكنوالخدمات

 االنفاق بالناتج المحلي االجمالي حس

يكي )مليار دوالر  إجمالي الناتج المحلي( اسهام فيو%   أمر

 
 QNBالمصادر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء وتحليالت مجموعة 

 

 اإلنفاق االستثماري الضخم يجتذب موجة جديدة من العمالة األجنبية 

 

فرصة عمل جديدة لك عام،  الف 021اإلنفاق االستثماري ما يقدر بنحو يولد 

)انظر فصل التركيبة  رقم في عدد الساكنمزدوج المما يؤدي إلى نمو 

بنفس ينمو  واستمر  3102٪ في عام 01,3نما عدد الساكن بمعدل فقد الساكنية(. 

 يونيوفي مليون نسمة  3,06صل إلى لي، 3102الوتيرة في النصف األول من عام 

ب ويشلك. 3102 ٪ من القوى 32,0 ٪ من الساكن و65,6ن ما يقدر بنحو والمغتر

بع ٪ في 1,2العاملة )انظر فصل القوى العاملة (، في حين اكنت نسبة البطالة  الر

اإلناث  نسبةارتفعت و. للقوى العاملة، وفقا ألحدث مسح 3102عام  األول من

العامالت الالئي ينتقلن  عدد النساء تزايد بسبب٪ 35,2 حتى وصلتفي الساكن 

 أسرهم. الذين ينتقلون إلى قطر معت البيضاء ياقالا أصحابالعمال إلى قطر و

 

 النمو الساكني

 
 QNBالمصادر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء وتحليالت مجموعة 

االرتفاع في أسعار  حيث قوبل 2103عام منذ منتصف التضخم  تباطأ

  العالميةالغذاء أسعار  في جعاتربإليجارات ا

 

٪ في .21 بنسبة المستهلك أسعار في مؤشر انخفض معدل التضخم

)انظر فصل  2103٪ في 310 بنسبة، مقارنة 2101عام النصف األول من 

 الذي شهدته كبيربعد االنخفا  ال االيجارات ترتفع أسعار وقد بدأت التضخم(.

يعو  ،3101و 3113 في  يؤدي إلىبدوره الذي  يعزى ذلك إلى النمو الساكني السر

يادة في  شلكاإليجارات )مع الوقود والطاقة( ت وبما أن. مساكنال على الطلب ز

، يتصاعدالتضخم المحلي  فقد ظل٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، 23,3 نسبة

يجيا من  من و. 3102٪ في عام 2,6إلى  3113٪ في عام 5,3-حيث ارتفع تدر

ى،  ارتفاع  مقابل فيجزئيا توازنا تراجع أسعار الغذاء العالمية  أحدثناحية أخر

 األجنبي عندمعدل التضخم  ستقرارالتضخمية المحلية، مما أدى إلى ا الضغوط

٪ في عام 2,0مؤشر أسعار المستهلك  بلغ التضخم اللكي في٪. ونتيجة لذلك، 3,0

 .3102٪ في النصف األول من عام 3,6عند استقر معدل التضخم و 3102

 

 

 

 

 

 

 التضخم في مؤشر أسعار المستهلك

 )% متوسط تغيير سنوي(

 
 QNBالمصادر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء وتحليالت مجموعة 
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ج  يجري استثمار   فوائض الحساب الجاري الضخمة في الخار

 

% من الناتج 3119) 2103سجل الحساب الجاري فائضًا صحيًا في عام 

يادة في صادرات  المحلي اإلجمالي( بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز والز

وكيماويات واألسمدة.   نتجات المرتبطة بهما، مثل الوقودوالم النفط والغاز والبتر

يادة الكبيرة  يغطلم تو هذه الفوائض فاتورة الواردات التي تضخمت بفعل الز

. ويتم استثمار جزء من عائدات النفط فحسب، بل زادت عنها في الطلب المحلي

، وهو ما  يق جهاز قطر لالستثمار ج عن طر قود إلى عجز في ي والغاز في الخار

ون األصول األجنبية،  حساب المعامالت الرأسمالية والمالية. ونتيجة لتنامي مخز

ج إلى حوالي  في عائد االستثمار ارتفع % من الناتج المحلي اإلجمالي 2الخار

، األمر الذي يقلل من االعتماد على عائد 3113% في عام 0من  3102في عام 

ن المدفوعات العام فائضًا صحيًا في عام صادرات النفط والغاز. وسجل ميزا

شهر من أ 8,3ذلك ارتفاع االحتياطيات العالمية إلى ما يغطي  نتج عن. وقد 3102

يكي( بنهاية عام  23,0الواردات ) يد بكثير عن 3102مليار دوالر أمر ، وهو ما يز

مستوى الثالثة أشهر من تغطية الواردات الذي يوصي به صندوق النقد الدولي 

  .1بالنسبة لمعدالت الصرف الثابتة

 ميزان المدفوعات

 الواردات( تغطية جمالي وأشهر )% من الناتج المحلي اإل

 
 QNBالمصادر: مصرف قطر المركزي ومجموعة 

 

 

 الفوائض المالية حافظ علىارتفاع أسعار النفط والغاز 

 

% من 0112عند  2103/2101 المالي عامخالل ال ظل الميزان المالي مرتفعا

تقدير  ىعل استندتالموازنة العامة ن نظرا ألو. الناتج المحلي اإلجمالي

يكي للبرميل، 56 الخام بلغلنفط سعر امتحفظ ل الفوائض المالية فاقت  دوالر أمر

 3102/3102 العام المالي . واكنت اإليرادات فيكبير على نحو الموازنة تقديرات

من  أكبر حجمنقل  بسببوذلك  المنصرمةالسنة المالية ما اكنت عليه في م علىأ

ول  عائدات المعتاد من اإلنفاق  ت حصةارتفعوميزانية الحكومة.  إلىقطر للبتر

كما ارتفع اإلنفاق الرأسمالي  3102/0220من الناتج المحلي اإلجمالي في 

ي أيضا23,8بنسبة   بمعدل أكثر اعتداال. وإن اكن ٪ في حين توسع اإلنفاق الجار

 

 

 

 

 

 

 الميزان المالي

 )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 
 QNBمجموعة تحليالت المصادر: مصرف قطر المركزي و

يادة عززت الحكومة اإلنفاق الرأسمالي في الم وازنة مما أدى إلى ز

 االستثمار اللكي والنمو االقتصادي

 

 السنة المالية ٪ في2011بنسبة  وازنةالم في نما اإلنفاق الرأسمالي

. ٪0213التي بلغت  2102/2103في المسجلة  نسبةال من أعلى، 2103/2101

يع االستثمار الالمضي قدما في  منالحكومة  توقفتوقد  ية الكبرى مشار

، وقتمنذ ذلك اللكن و. 3102في النصف األول من عام البنية التحتية المتعلقة ب

يع عدد من العقود. وقد  منحوتم ز اإلنفاق الرأسمالي يعز تم ت حدث تقدم سر

على فالبناء، خاصة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقل.  في أعمال

ع ب الخاصة محطاتتسير أعمال حفر الخطوط وبناء السبيل المثال،  و و المشر متر

يلالتابع ل ية )الّر يخ الحيث أن على قدم وساق،  (شركة سكك الحديد القطر تار

و الخمس نجاز المتوقع إل  .3103 هوجميع خطوط المتر

 موازنات االنفاق الرأسمالي الحكومي

يكي )مليار دوالر   % من النمو السنوي(و  امر

 
 QNBالمصادر: وزارة المالية وتحليالت مجموعة 

 
يف االحتياطيات الدولية في غطاء أشهر الواردات منذ  1 يرنا األخير "قطرتم تغيير تعر يل  -تقر ؤية اقتصادية )أبر ي استنادا إلى الواردات3102ر يف صندوق النقد الدولي المعيار المتوقعة من السلع والخدمات غير  ( لكي يتماشى مع تعر

 المرتبطة بعوامل اإلنتاج.
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يع الكبرىيج النمو والتنويع  يدفع عجلة وهذا ري حاليًا تنفيذ المشار

 االقتصادي
 

يع  )أنظر  بصفة أساسية في قطاعي النقل والعقاراتيتم تنفيذ أكبر المشار

يع(. وتقوم  ية فصل المشار و الدوحة شركة سكك الحديد القطر بتشييد متر

ع ويش (.من السكك الحديدية لكم 351الجديد ) و  سككخطوط أيضا مل المشر

يعة لكم للشحن المحلي وخطوط سكك حديدة سر  211حديدية رئيسية بطول 

بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون  خط مرتبطلنقل الراكب بما في ذلك 

ق ال. كما تنفذ هيئة األشغال العامة )أشغال( شبكة المخطط لها الخليجي طر

يعة )ال ع كبير و 21سر و ق( 311مشر ق المحلية وتطوير  لكم من الطر والطر

ج الدوحة. وقد تم  ي جديد خار ي تشييد ميناء بحر ق الحالية. كما يجر الطر

ي العمل على المرحلة افتتاح مطار حمد ا من  التاليةلدولي الجديد مؤخرا، ويجر

ية 3108المطار التي سيتم االنتهاء منها بحلول  يع العقار . وهناك عدد من المشار

ع لوسيل المطل على البحر  و ى قيد التنفيذ، أكبرها مشر  شمالوالذي يقع الكبر

ية وسكنية. مدينة  الدوحة، ويضم مناطق تجار

 

يع كبرى قيد  التنفيذمشار
2

 

مليار دوالر 

يكي  أمر

ع التفاصيل االنتهاء و  المشر

 لوسيل تطوير متعدد االستخدامات 2019 45.0

و والسكة الحديد 2026 40.0  سكك حديد قطر المتر

يعة ألشغال 2018 20.0 ق السر يعة الطر ق سر  طر

 المطار الجديد مطار حمد الدولي 2017 15.5

ق و 2013 14.6 يف شباكت طر ألشغالتصر ق محلية   طر

 بو الحنين إعادة تطوير حقل نفط 2022 10.0

زان إنتاج الغاز المحلي 2023 10.3  بر

وة الخور تطوير متعدد االستخدامات 2022 10.0  بر

وة تطوير متعدد االستخدامات 2015 8.3  مدينة بر

 المدينة التعليمية جامعات ولكيات 2014 7.5

وكيماويات 2018 7.4  السجيل مجمع بتر

 الميناء الجديد ميناء جديد جنوب الدوحة 2020 7.4

 اللؤلؤة قطر تطوير سكني 2018 6.5

ول/شل 2017 6.4 وكيماويات قطر للبتر  الكرعانة بتر

 مشيرب تطوير متعدد االستخدامات 2016 5.5

ق معبر لخليج الدوحة 2021 5.0  معبر شر

الفيفامالعب  مالعب أكس العالم لكرة القدم 3131 2.1  

يع  در:المص  ميد مشار

 نمو الودائع نمو اإلقراض  فاق، بينما 2101-2103تباطأ نمو األصول في 
 

في  %911إلى نسبة  2103% في 0012نسبة من  نمو األصول المصرفية تباطأ

اقتراض القطاع  فعل تباطؤب 2101 حتى نهاية يونيوعشر  االثنياألشهر 

السنة في  ٪ 8,6النمو القوي في الودائع ) علىنمو األصول  قد ارتكزو الحكومي. 

يادة الكبيرة مرتبط بالفائض الحكومي والال( 3102 حتى نهاية يونيو  عدد فيز

و  ) الساكن. وجاء نمو ( أقل من نمو الودائع 3102 للنصف األول من% 5,0القر

ية في قليلمع ت ق تمويل برنامج اإلنفا القطاع العام العتماده على البنوك التجار

و  إلى الودائع  نسبةأدى ذلك إلى خفض قد و ،الرأسمالي في  %012)القر

 تحفظةاإلقرا  الموأنشطة  . وساعد النمو االقتصادي القوي(3102 نهاية يونيو

و  المتعثرة  العالية واإلشراف التنظيمي القوي مخصصاتوال على إبقاء القر

و  بنهاية % م0,3 عند نسبة منخفضة بلغت  ، وهذا3102عام ن إجمالي القر

بحية عالية لمقابلفي ا حيث بلغ معدل العائد على  للبنوك ساعد على دعم ر

متوسط  اكن. و3102% في المتوسط في عام 05,6حقوق المساهمين نسبة 

ية أمعدل كفاية ر % من األصول المرجحة 05,1) مرتفعاس المال للبنوك القطر

(، بالمقارنة مع متطلب مصرف قطر المركزي 3102المخاطر بنهاية عام أوزان ب

يل  حتى% 03,6الجديد البالغ   .3102أبر
 

 

 القطاع المصرفي

يكي  (و% )مليار دوالر أمر

 
 QNB رف قطر المركزي  وتحليالت مجموعةالمصادر: مص

 

ع نموًا في ناك تمقاوالقطاع ال  السنة في المصرفي االئتمان مجال األسر

 2101 يونيوحتى 
 

  %.021وبنسبة  2103 في% 0313نسبة ب صرفياالئتمان الم توسع، بشلك عام

ع في و .2101 حتى نهاية يونيواالثني عشر في األشهر  اكن هناك تسار

يع كبرى مع في  على خلفية البدءاالئتمان للمقاولين  بعض ترسية تنفيذ مشار

ع ال سيما ل العقود الكبيرة و و الدوحة الجديد. مشر على الرغم من أن ومتر

، إال أنه ظل 3102اإلقرا  لقطاع الخدمات تباطأ في النصف األول من عام 

و  المقدمة إلى القطاع، جنبا إلى جنب مع امرتفع ، مدعوما ياالستهالك القر

. وفي نفس الوقت، تباطأ معدل نمو اإلقرا  للقطاع النمو الساكني القويب

مع تخفيض  3102 عشر  حتى نهاية يونيو االثنياألشهر  يف %5,0العام إلى 

يعالبنوك في ت تمويل الحكومة العتمادها على ع. كما نفيذ المشار اإلقرا   تسار

 .3102في قطاع العقار في النصف األول من 

 

 إسهام القطاعات في نمو االئتمان

 )% نمو سنوي(                                            

 
 QNB لمركزي  وتحليالت مجموعةالمصادر: مصرف قطر ا

 
يع في 2 ي اللكي ألن المشار  .مراحل مختلفة من اإلنجازهذه األرقام إرشادية ومجموعها ال يمثل اإلنفاق االستثمار

     يونيو 
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 (2102 – 2101نظرة على مستقبل االقتصاد اللكي )
 

ع النمو ي التوسع  من الرغم على على المدى المتوسطاالقتصادي توقع أن يتسار

  في قطاع النفط والغاز المعتدل
 

ع  نتوقع يجياأن يتسار  عام ٪ في.21من  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تدر

 قطاع النفط والغاز معتدال يف توقع أن يكون النمو السنويون .2102٪ في عام .71 إلى 2101

أن االستثمار في إعادة تطوير ب اتتوقعالالغاز في حقل الشمال وعمليات تطوير بسبب وقف 

على المستويات الحالية إلنتاج النفط )انظر فصل  فقط فظاحأن يحقول النفط من المرجح 

و ٪ 1,5 في نطاق بين  التوسع في قطاع النفط والغاز تراوحي(. ومن المرجح أن نفط والغازال

عالسنوات الثالث المقبلة ب خالل٪ 0,1 و زان  فضل مشر عمليات وقف لاستثناء  وهو - غازللبر

 نفط.الل وحق االستثمارات في فضال عن - 3106عام  التطوير وسيبدأ االنتاج في

 

 
 

 

 

 القطاعحسب  الناتج المحلي االجمالينمو 

)%(  

 
 QNB مجموعةوقعات وت وزارة التخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:    

 طي القطاع غير النف مزدوج الرقم في سيؤدي اإلنفاق االستثماري الضخم إلى نمو

 

يع خالل مليار  0.2مبلغ عن الحكومة مؤخرًا  أعلنت يكي لتنفيذ المشار دوالر أمر

يكي للسنة المالية  2711السنوات الخمس القادمة، منه مبلغ  . 2101/2101مليار دوالر أمر

أن تكون  فيه هذه األرقام قطاع النفط والغاز حيث يتوقع لالستثمارات السنوية ال تشمل

يكي خالل السنوات  2,1بمتوسط  الوقت، من  . وفي نفس3105-3102مليار دوالر أمر

يكي في  02,2المفتر  أن تكون االستثمارات السنوية في العقارات بمتوسط  مليار دوالر أمر

وكيماويات  والطاقة والماء وغيرها من السنة، بينما من المتوقع أن تكون االستثمارات في البتر

يكي في السنة خالل نفس الفترة. وإجمااًل،  03,3بمتوسط  القطاعات من مليار دوالر أمر

 56,3ليصل إلى  3سنةفي ال% 3,0 ةنسبي في االقتصاد بالمتوقع أن يزداد اإلنفاق االستثمار 

يكي بحلول  يادة الكبيرة في وس .3105مليار دوالر أمر يتؤدي هذه الز إلى  اإلنفاق االستثمار

القطاع غير  اسهامتفع يرغير النفطي. ونتيجة لذلك، يتوقع أن برقمين في القطاع  نمو تحقيق

عام  بحلول% 68,3إلى  3102% في عام 23,1النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي من 

3105. 

 

 اإلنفاق االستثماري

يكي(   )مليار دوالر أمر

 
 QNB مجموعةوقعات وت ميد ووزارة الماليةالمصادر: 

يدا من السيضع تدفق العمالة األجنبية   ضغط على األسعار المحلية مز

 

يع إلى رفع معدل التضخم المحلي، ومن  ن أالمرجح أن يؤدي النمو الساكني السر

 إلى نتوقع أن يصل معدل النمو الساكنيو التضخم األجنبي. تراجع ُيحدث توازنا في

، وهو ما سيؤدي 3105و  3106% خالل العامين 5,1وأن يكون بمتوسط  3102% في عام 01,0

يادة الطلب وارتفاع اإليجارات  تراوحذلك، نتوقع أن يل نتيجة. وانظر فصل التضخم() إلى ز

، من المرجح قابل ذلكفي م. و3105-3102 فترةال في 6,2و 2,3ين معدل التضخم المحلي ب

مع توقع  3106-3102التضخم األجنبي الذي يتوقع أن يتراجع خالل الفترة  أن يتباطأ

االنتاج القياسي انخفا  أسعار السلع العالمية على خلفية ضعف الطلب العالمي و

% في عام 2,2باعتدال إلى نسبة  اللكيذلك، نتوقع أن يرتفع التضخم ل. ونتيجة للمحاصيل

 انخفا  في اإليجارات في أسعار رتفاعاال قابليحيث يتوقع أن  3106% في عام 2,6و 3102

ع 3105. ومع توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مجددًا في عام العالمية الغذاءأسعار  ، سيتسار

وقد رفع اإليجارات. في مع استمرار النمو الساكني القوي % 2,2إلى  لكيارتفاع التضخم ال

يع تصبح  ى والقدرة المحلية على استيعاب المشار . محدودة نمو في عدد الساكنالالكبر

مجال  في اختناقات في سببتتأن قيود البنية التحتية يمكن أن ب طر اخمولذلك فإن هناك 

يد  أعلى من توقعاتنا. إلى مستويات دفع التضخم المحلييقد ، مما التور

 
 

 التضخم

، األوزان مبينة بين قوسين(  )% تغيير

 
 QNBوتوقعات مجموعة  التنموي واالحصاءلتخطيط المصادر:  وزارة ا

 
ير تكون بمعدل نمو سنويهذا هو معدل نمو سنوي مركب وهو عبارة وسط 3  مركب وليس بمتوسط حسابي. هندسي. بشلك عام، وما لم ُيذكر خالف ذلك، فإن جميع معدالت النمو التي تشير إلى عدد من السنوات في هذا التقر
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بفعل االنخفاض  المدى المتوسط فوائض الحساب الجاري على تتراجعس

 النفط والنمو القوي في الواردات في أسعار

 

في دعم الفوائض الكبيرة  النفط والغاز ستستمر العائدات القوية من صادرات

دوالر  016بمتوسط  نتوقع ألسعار خام برنت أن تكونو. في الحساب الجاري

يكي للبرميل في عام  يكي  013، وأن تتراجع األسعار إلى 3102أمر دوالر أمر

ض الخالفات الجيوسياسية الحالية، بفعل حل بع 3105-3106في الفترة للبرميل 

عائدات تصدير النفط والغاز الحفاظ على في مرتفعة أسعار النفط الخام ال ستساعدو

المتوقع في إنتاج النفط.  واالستقرار  الغاز  طويرتعمليات على الرغم من وقف 

ع نمو الواردات علىو يادة في سوف يتسار ي  خلفية الز اإلنفاق االستثمار

ي  رجح. ونتيجة لذلك، من المواالستهالك أن تتراجع فوائض الحساب الجار

يجيا إلى  مع الطلب  3105% من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 30,5تدر

ي  الواردات.القوي على  ومن المرجح أن يتم استثمار  معظم فوائض الحساب الجار

ج. ونتيجة  ج، مما سيؤدي إلى تدفقات كبيرة في رأس المال إلى الخار في الخار

تظل االحتياطات العالمية مستقرة بشلك عام في الفترة  ذلك، من المتوقع أنل

 . داتتغطية الوارثمانية أشهر من وأن تبلغ ما يقارب  3106-3105

 

ي  ميزان الحساب الجار

 من الناتج المحلي االجمالي()% 

 
 QNB لمركزي  وتحليالت مجموعةالمصادر: مصرف قطر ا

وارتفاع اإلنفاق إلى  من المحتمل أن يؤدي التراجع في إيرادات النفط والغاز 

 الفوائض المالية تقليص

 

الرأسمالي وتراجع الفوائض المالية مع ارتفاع اإلنفاق تتقلص نتوقع أن 

. إجمااًل، نتوقع أن تكون الفوائض إيرادات النفط والغاز بسبب انخفاض األسعار

، وأن 3102/3106 الفترة% من الناتج المحلي اإلجمالي في 6,6المالية بنسبة 

ي . و3105/3108% في عام 6,2تتراجع إلى  يادة اإلنفاق االستثمار تعتزم الحكومة ز

ى، و يع الكبر ي. تقييد في  سيقابل ذلك لكنعلى المشار في حين واإلنفاق الجار

 ، ى. قليصيتم تأن  أيضا يرجحيتوقع أن ترتفع فاتورة األجور ية األخر  النفقات الجار
مع  الناتج المحلي اإلجمالي  ىيتماشلومن المتوقع أن ينمو إجمالي اإلنفاق  

 إلى المصاحبة الفوائض الماليةتؤدي  أن يتوقعكما  االسمي على المدى المتوسط.

يجي في الدين العام من  ٪ من 32,6إلى  3102/3102٪ في 22,8انخفا  تدر

 .3105/3108الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 

 الميزان المالي

 من الناتج المحلي االجمالي()% 

 
 QNB مجموعةوقعات وت وزارة الماليةالمصادر: 

عالنمو  رتفع اإلقراض المصرفي على خلفية ي أن توقعي  الساكني المتسار

 

يع ال المصرفي بفعل تمويلاإلقراض أن يستمر  نمو نتوقع  تزايد عدد ومشار

ز نمو التسهيالت االئتمانية واالستثمارات المحلية نمو األصول في والساكن.  سيعز

يع في الودائععلى اإلقرا  رتكز من المفتر  أن يوالمدى المتوسط.   النمو السر

و  ويتوقع ل. والنمو الساكني على نحو يعكس الفوائض المالية الكبيرة معدل القر

يجيًا ليصل إلى الودائع في قطر   3105% في عام 011 حوالي إلى أن ينخفض تدر

ألن البنوك تحتاج لبعض الوقت لتطبيق لوائح مصرف قطر المركزي التي تلزمها 

ومن المتوقع . 3102بنهاية العام  %011أقل من  بإبقاء نسبة األصول إلى الودائع

و  المتعثرة منخفضة خ توقع يحيث  3105-3102الل السنوات أن تظل نسبة القر

ز  جودة األصول. ومستقباًل، يتوقع لعاملي خفض البيئة االقتصادية القوية أن تتعز

أن يعمال أيضًا  وكفاءة أسس التاكليفمتطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون 

يزعلى ت بحية البنوك. عز  ر

 القطاع المصرفي 

يكي و %()  مليار دوالر أمر

 
 QNB مجموعة توقعاتو لمركزيالمصادر: مصرف قطر ا
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 التركيبة الساكنية

 

موجة جديدة من  بسبب قدوم مطرد على نحو قطر  في ساكنيزداد عدد ال

  العمالة الوافدة

 

مرحلة خالل  2119و 2111 بين األعوامموجة كبيرة من العمالة الوافدة  وصلت

خالل تلك الفترة، نما عدد الساكن بمعدل و  ر.تطوير قطاع النفط والغاز في قط

تباطؤ حاد في النمو الساكني  حدث، 3100-3101 الفترة فيو٪. 06,6سنوي قدره 

يع االنتهاء من بسبب الركود العالمي و وقد اآلن . المرتبطة بالغازالرئيسية المشار

من العمالة  جديدة موجة تتجه، االقتصادي تنويعمن المرحلة جديدة  بدأت

في  لبكثافة في البنية التحتية والنقنظرا ألن البالد تستثمر حاليا  قطر نحوالوافدة 

يع(. فصل ال )انظر  3133أكس العالم ستضافة ال إطار التحضير  مشار

 

  

 

 

 
 

 ينمو الساكنال

 مليون، معدل نمو سنوي مركب()

 
 QNBمجموعة  حليالتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا

التزايد بسرعة على مدى السنوات الثالث  في عدد الساكن توقع أن يستمر ي

  المقبلة

 

يادة المطردة في عدد الساكن سوف تستمر   خلق االقتصاد واصلبينما يالز

ية سلسلةالوتشير  ة.فرص عمل جديد عدد  أن نمو  إلى الساكن إلحصاءات الشهر

ع  بدأ يعلى اساس سنو الساكن  ألرقامإلى اوعاد  3103في منتصف عام يتسار

النمو الساكني  ظلت نسبة. ومنذ ذلك الحين، 31024في شهر أغسطس  المزدوجة

في السنوات  توجههذا ال . ومن المتوقع أن يستمر 3102٪ حتى يونيو 01أعلى من 

إلنفاق لالحكومة والقطاع الخا  تكثيف ل نظراالقادمة، وإن اكن بوتيرة أكثر اعتداال، 

ي خلق عدد كبير من فر  العمل الجديدة. إلى  يؤدي، األمر الذي االستثمار

  .3105-3102 الفترة ٪ خالل8,2نمو الساكن  أن يكون متوسط ، نتوقعإجماال

 

 

 

 إجمالي عدد الساكن

 مليون، % نمو()   

 
 QNBمجموعة  وقعاتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا

 التركيبة الساكنية نسبة عالية في  يشلك األجانب الشباب

 

يين  أن عدد المواطنين قدري يشلك و  .2101في منتصف عام ألفا  279 بلغالقطر

ع الساكن. 65,6 نسبة قيمونالم الجزء األكبر من العمالة يعتبر كما ٪ من مجمو

وجالم الرجال غير من فئة الوافدة  في قطاعي البناء  الذين يعملونين تز

النساء ما  حيث تشلكلبالد، ل ساكنيةال يحدث خلال كبيرا في التركيبةهذا و ،والخدمات

يد  بعقليل عن بيز ع الساكن. ومع ذلك، فإن ر يرتفع  أخذ الساكن اإلناث عدد مجمو

يد من  مع انتقال الى قطر مع من الذكور واإلناث الياقات البيضاء  أصحابمز

 حيث تسكن نسبة، ماكن واحدفي  بدرجة عالية الساكنمعظم ركز ميتو أسرهم. 

 .3101في العاصمة الدوحة، وفقا لتعداد عام  منهم٪ 80,1

 

ع الساكن حسب العمر  والنو

 (3102% من الساكن، )

 
 QNBمجموعة  حليالتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا

 
ع عدد األشخا  الموجودين في البالد و 4 ي يختلف قليال عن األرقام السنوية حيث يبين مجمو  المقيمين فحسب. ليس عددالنمو الساكني الشهر
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 القوى العاملة

 

يعةالقوى العاملة تنمو    بوتيرة سر

 

تشهد اآلن موجة  القوى العاملةبدأت ، 2100-2119 األعوام د خاللوركالبعد 

 يتصاعدفي اتجاه القوى العاملة ب المتعلقةبيانات ال تسير حيث، جديدة من النمو

بع األول من مليون  0,5 ةملاالع ىقوال حجم بلغومماثل لبيانات الساكن.  في الر

 حيث 3102بحلول نهاية  مليون 0,8بلغ ينتوقع أن و إحصاء، خر، وفقا أل3102عام 

القطاع الخا   مثلوظيفة أخرى هذا العام. وي ألف 031 االقتصاد أن يولدتوقع ي

٪ من 32,0 نسبة قيمونالميشلك ٪ من إجمالي فر  العمل و 82,6 نسبة حاليا

حيث ، 3101الياقات البيضاء منذ عام  أصحابارتفعت نسبة العمال و. ةملاالع ىقوال

ع القوى العاملة في عام 06,2 ما يقارب اآلن باتوا يشلكون ، 3102٪ من مجمو

ن المشرعين وكبار المسؤولي هذه الفئة تضمو) 3101٪ في عام 05,1 بنسبةمقارنة 

 .(المتخصصين و المساعدين والمهنيين والفنيين راءوالمد

 

 

 

 

 

 ة الجنسيالقوى العاملة حسب 

 حصة(% مليون، معدل نمو سنوي مركب، )

 
 QNBمجموعة وتوقعات  حليالتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا

ي   العمل في القطاع العام ونفضلي الزالوان والقطر

 

يون الذين يعملون في القطاع العام نسبة  من ٪ .11.يشلك المواطنون القطر

ية  يالخليج مجلس التعاون دولمشابهة ل نسبةهذه الو. القوى العاملة القطر

ى.  يون وظائف القطاع العام نظرا أليفضل إجماال، األخر قدم حزم ا تنهالقطر

يادات أجور  وقد جعلت، مزاياوال جور أعلى من األ القطاع العام التي العاملين في  ز

يينب المواطنين اذتجاللتنافس ا 3103و  3100 عامي الحكومة في جازتهاا  القطر

مرتفعة السن  صغار نسبة . وباإلضافة إلى ذلك، فإن لقطاع الخا أصعب على ا

يين نسبيا في القوى العاملة ومعدل مشاركة اإلناث  بين المواطنين القطر

ية  ةملاالع ىقوفإن النتيجة لذلك  .منخفض مثل فقط حوالي ثلث العدد تالقطر

 اإلجمالي للمواطنين.

 

 

 

 

ية   (2103)القوى العاملة القطر

 حصة(% )

 
 QNBمجموعة  حليالتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا    

 الضخم برنامجلنظرا ل الوافدة جهة موظفة للعمالة البناء هو أكبر قطاع 

  في البنية التحتية الستثمار ل

 

 نسبة كبيرة منتنتمي و ٪ من العمالة الوافدة في قطاع البناء.11 بارما يقيعمل 

في مواقع البناء. وقد الذين يعملون المهرة اليدويين غير   العمال إلى فئة هؤالء 

وة  نموتزايد عدد الساكن و أدى في عدد من  إلى ازدياد الحاجة إلى التوظيفالثر

 على الرغم من أنوتجارة الجملة والتجزئة. في مجال ، ال سيما يةالخدمقطاعات ال

، في  يساهم النفط والغاز  قطاع إال الناتج المحلي اإلجمالي أكثر من أي قطاع آخر

 ٪ من القوى العاملة الوافدة. وبالمثل، فإن معظم الصناعات5,1نه يستخدم فقط أ

لة الوافدة االعم العمالة، ونصيبها منال رأس المال،  تعتمد على كثافة التحويلية

 تج المحلي اإلجمالي.في النا اسهامهاأقل من يعتبر ٪( 6,3)

 (2103) القوى العاملة األجنبية حسب القطاع

 % حصة()

 
 QNBمجموعة  حليالتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا
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دوائر حكومية 68.1%

التعدين والمقالع

13.3%

10.5%

8.2%

6.0%

39.2%

3.2%

3.2%

16.4%

1,448,161 (100.0%)
ع المجمو

ى أخر

البناء

التجارة بالجملة والتجزئة

التصنيع

ي خدمات القطاع األسر

الخدمات الحكومية

ي الدعم اإلدار
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 النفط والغاز 

 

 ةسن 012لـدوم ست معدالت اإلنتاج الحالية، فإن احتياطيات الغاز بحسب 

 أخرى على األقل 

 

عندما تم  0970الطبيعي في عام  الغاز  احتياطاتها من حجم قطر  تاكتشف

وف أن حقل الشمال اكتشاف حقل الشمال البحري.   يعتبر  حالياومن المعر

٪ من 33حوالي  شلكفي العالم، وهو يطبيعي غير  مصاحب  حقل غاز  أكبر 

 ترليون 683الخام  من الغاز   قطر احتياطياتوقد بلغت  في قطر.  احتياطي الغاز 

احتياطيات  ثالث أكبر  احتياطاتها ، مما يجعل3102دم مكعب في نهاية عام ق

وسيا وإيران.  معدالت وبحسب مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم بعد ر

. ولذلك أخرى ةسن 065لـدوم ست، فإن هذه االحتياطيات 3102 عام االستخراج في

ن خالل  استخراج الغاز عمليات   قطر  أن تواصل رجحي ينالقر  .الثاني والعشر

 

 

 

 احتياطات الغاز

 )ترليون قدم مكعب(

 
وليومدر:  المص يتيش بتر  بر

بسبب  2103-2119 األعوام ٪ خالل0111 سنوي بلغ متوسطب نما إنتاج الغاز 

 ضافية اإلالغاز الطبيعي المسال  مرافق تصدير تشغيل 

 

يع الغاز الطبيعي المسالأدت  يادات إ الضخمة  مشار كبيرة في إنتاج لى ز

، تم 3102في عام وإنتاج الغاز. في ة عالميا رابعطر المرتبة الحتل قإذ ت، الغاز

 صادرات الغاز الطبيعي المسال، ولكنتطوير ٪ من إنتاج الغاز ل63,5تخصيص نحو 

إنتاج الغاز الطبيعي المسال.  يستقر برنامج التوسع اكتمل اآلن، ومن المتوقع أن 

نابيب إلى دولة األ وطعبر خط الغاز  ها من٪ من إنتاج00,8 يلاأيضا حو قطر وتصدر 

بية المتحدة ، بما حليةالستخدامات الملاإلنتاج ص متبقي يخصتم توي اإلمارات العر

لى تحويل الغاز إلمصانع  وليةالمواد األانتاج و في ذلك توليد الطاقة وتحلية المياه

وكيماويات واألسمدةمجمعات وسوائل  الطهي المنزلي.  غاز فضال عن  البتر

زان  ع بر و ع هو و -مشر و يكي 01,2بقيمة  مشر  الغاز انتاج  تطوير ل مليار دوالر أمر

يادة االنتاج لالستخدام المنزليإلى يهدف  – في حقل الشمال أن ومن المتوقع  ،ز

يادةمع  3106عام في اإلنتاج األولي يبدأ  يجية في االنتاج   ز . 3132 عام حتىتدر

ع بمثابة البر يعتو  و  .حقل الشمال في  الغاز تطويرعمليات  استثناء لوقفمشر

  

 انتاج الغاز  حسب االستخدام

 )مليون طن في السنة، % حصة مبينة(
 

 
وليومدر:  المص يتيش بتر  QNBوتوقعات وتحليالت مجموعة  بر

لغاز الطبيعي المسال على االطلب العالمي القوي  منقطر أن تستفيد  يرجح

 السنوات القليلة المقبلة  خالل

 

 أسعار  مداداتنمو اإلبطء و على الغاز في آسيا الطلب القوي عززأن ي يرجح

 من ارتفاع األسعار  استفادت قطر الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط. 

الناتج المحلي اإلجمالي والتحول  القوي في نموال بفعلالطلب  زادفي آسيا حيث 

 هاصادرات  قطروبناء على ذلك، فقد زادت الطاقة النظيفة، ال سيما في الصين.  نحو

يا الجنوبية  إلى خاصة(، 3102٪ من الصادرات في عام 80,1إلى آسيا ) اليابان وكور

وبا إلى   لكن يمكن ،األسعار  اختالف فيوالهند. وقد أدى ضعف النمو في أور

وسيا ل زتن ألتوترات مع ر وبي  عز نتيجة  لغاز الطبيعي المسالعلى االطلب األور

وسي.  بديل لغاز  لبحث عنل لنمو االقتصادي يمكن ل، مستقبالخطوط األنابيب الر

يادة االعتماد على الغاز الطبيعي المسال كما  ،الطلبأن يرفعا  القوي في آسيا وز

يكي  211 البالغ قيمتها صفقةيمكن لل يد مليار دوالر أمر من  مكعب متر ر  مليا 26لتور

وسي في سعار األ تراجع في سببأن تتعاما  21ولمدة  إلى الصين سنويا الغاز  الر

وب في ارتفاعهاو اآسي اكتمال توقع  ياألسعار. وال في تقارب لحدوث يؤديس ما، اأور

يع التصدير الرئيسية في أستراليا وبابوا  حتى  غينيا الجديدة والواليات المتحدةمشار

ينات  ن الحاليعشر يادة في نموالرجح أن يتجاوز ي ، لذلكالقر  في الطلب الز

الطبيعي  الغاز  من ارتفاع أسعار  قطر ، من المرجح أن تستفيدعليهالعر . و

 المسال لسنوات قادمة. 

 األسعار القياسية للغاز الطبيعي المسال

يطانية() ية بر يكي للك مليون وحدة حرار  دوالر أمر

 

 
وليومدر:  المص يتيش بتر  بر

872879884884894

20132012201120102009
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11.7%
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معدالت اإلنتاج بحسب  عاما أخرى 31لـ دوم احتياطات النفطتوقع أن تي

 الحالية

 

النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز  قطر  المؤكدة من احتياطيات تم تقدير

٪ 011حوالي أي ما يعادل ، 2103برميل في نهاية عام  مليار  2110بـالطبيعي 

يادة في عوضتوقد . 5العالمية المؤكدةمن احتياطيات النفط  إنتاج  الز

إنتاج  في تراجعالعن  على نحو كبير (NGLs) 7وسوائل الغاز الطبيعي 6المكثفات

كثفات ام والمالنفط الخ انتاج بلغ إجماليفقد النفط الخام في السنوات األخيرة. 

 1,8 منها، مليون برميل في اليوم 3,1حوالي  3102وسوائل الغاز الطبيعي في عام 

وقد مكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. البقية و ،النفط الخام من يوميامليون برميل 

وفقا لشركة و. 3102٪ من اإلنتاج العالمي للنفط في عام 3,1بنسبة  استأثرت قطر 

وليوم،  يتيش بتر  عاما أخرى 22لـ دوم احتياطات قطر  من النفطتوقع أن تيبر

. ويتم إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بشلك معدالت اإلنتاج الحاليةحسب ب

يادة في مع زاد انتاجهماالغاز الطبيعي وبالتالي  معرئيسي   مستقبال،إنتاج الغاز.  الز

مع بدء االنتاج رتفاع االلمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي أن تواصل يرجح إلنتاج ا

زان  في ع بر و  بسببإنتاج النفط الخام   رجح يستقر. وفي الوقت نفسه، يللغازمشر

يع إعادة تطوير حقول النفط.   تنفيذ مشار

 

 

 انتاج الوقود السائل

 برميل في اليوم()مليون 
 

 
غدر:  المص وليوم وتوقعات مجموعة  بلومبير يتيش بتر  QNBوبر

 اارستقرا ستحقق ولكن خطط إعادة التطوير  ينخفض إنتاج النفط الخامظل 

  االنتاج في

 

وة النفط الخام من انخفض إنتاج  الف 11. التي بلغت السنوي متوسطال ذر

األشهر  فيفي المتوسط  برميل يوميا ألف 702إلى  2117في برميل يوميا 

ول في السنوات األخيرة وقد نفذت . 2101الخمسة األولى من عام  قطر للبتر

 األعوام فيوحقولها النفطية.  فياإلنتاج لتثبيت مستوى  برنامج إعادة تطوير 

ول عددا من اتفاقات الخدمات الفنية مع شراكت نفط 3116-3113 ، وقعت قطر للبتر

على المدى الطويل. في  لحقولالمستقبلي  نتاجاالعالمية لتقييم وإعادة تقييم 

ول ميزاني ،3102-3101للفترة  خطتها مليار دوالر   5,5ة تقدر بـخصصت قطر للبتر

يكي ع  أمر و يع النفط الخام. وقد تم مؤخرا إطالق مشر لالستثمار في مشار

حكما رميل يوميا. ب ألف 31,1حنين إلى اللمضاعفة االنتاج في حقل بو   سيطر

ع  و يكي  2,1بقيمة مشر الشرقي  حقل العد للحفاظ على االنتاج فيمليار دوالر أمر

ي حاليا إعداد في وقت الحق هذا العام.  الشاهين  ،لينأكبر حق طويرخطط لتويجر

، فإننا قائمةفي إعادة تطوير حقول النفط ال كثيفمع هذا االستثمار الوودخان. 

ألف  811حوالي ب تي تقدرال إنتاج النفط عند المستويات الحالية أن يستقر  نتوقع

 برميل في اليوم. 

 انتاج النفط الخام حسب الحقل

 (2102)نهاية 
(يوميااالنتاج )برميل  لغالمش    حقل النفط 

  الشاهين ميرسك 300,000

ول 225,000   دخان قطر للبتر

   العد الشرقي اوكسيدنتال 105,000

ول 45,000  بو الحنين قطر للبتر

ول 22,000  ميدان محزم قطر للبتر

 الخليج توتال 19,000

يان اوكسيدنتال 8,000  الر

ول 7,000  الكركرة قطر لتطوير البتر

المحدودةالبندق  6,500   البندق 

ع  737,500  المجمو
 

 ميسدر:  المص

 
وليوم االحتياطات المؤكدة من النفط والسوائل األخرى على النحو التالي: "تلك الكميات التي تشير المعلومات    5 يتيش بتر الجيولوجية والهندسية بدرجة معقولة من اليقين إلى اماكنية استخراجها في المستقبل من تعرف شركة بر

وف االقتصادية والتشغيلية القائمة". وفة في ظل الظر  الماكمن المعر

بونية خفيفة تتجمع في شلك الغازات تحت سطح األر  ولكن تتحول إلى سوائل عند درجات الحرارة   6 وكر وعادة ما يكون بها عدد قليل من الملوثات وتكون أكثر قيمة من النفط ، العادية والضغط على السطح المكثفات هي مواد هيدر

 الخام.

وبان والبيوتان.  7  سوائل الغاز الطبيعي هي سوائل مستخرجة من الغاز، في األساس من البر

0.7
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توقعات 
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20132012
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2.1

0.8
(55.2%)

النفط الخام

المكثفات والغاز الطبيعي المسال
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 التضخم 

 

 قطر في بشلك معتدل  في مؤشر  أسعار  المستهلك توقع أن يرتفع التضخمي

 

 2102٪ في عام 111إلى  2103٪ في عام 310من  لكينتوقع أن يرتفع التضخم ال

بشلك رئيسي  امدفوع التضخم المحلي كونيسو. بسبب ارتفاع التضخم المحلي

يؤدي تراجع أسعار رجح أن ويتزايد عدد الساكن.  على خلفيةارتفاع اإليجارات ب

جزئيا  سيقابل ممامعدالت التضخم األجنبي منخفضة،  الغذاء العالمية إلى إبقاء

االستثمارات  من أن تتسب طر اخمالتضخم المحلي. ومع ذلك، هناك  في رتفاعاال

يداختناقات  حدوث فيالكبيرة وتزايد عدد الساكن   لقدراتل نظرا في مجال التور

إلى االرتفاع إلى  المحلية قد يدفع األسعار بدوره هذا و ،محدودةالالمحلية 

 .رئيسيةال توقعاتنا مستويات أعلى من

 

 

 

 
 تضخم أسعار المستهلك والتضخم المحلي واألجنبي

 )% تغيير( 

 
 QNBمجموعة  حليالت وتوقعاتوت لتخطيط التنموي واالحصاءالمصادر:  وزارة ا

  األراضي بسبب ارتفاع أسعار  في أسعار  االيجار  التضخم أن يزداد توقعي

 

يع ويتسبب  يادة في الالنمو االقتصادي السر  .األراضي أسعار  في رفعساكن الز

المساكن لتلبية الطلب  رفع العدد المتوفر  منالرئيسي في  تعتبر العاملاألر  ف

يادة المتزايد  ترتبط  أسعار األراضي في قطر  ، فإن. ونتيجة لذلكيةالساكنبفعل الز

ستة قد يمتد ل  اإليجارات، مع تأخر  حراكت المستقبلية في أسعار بالت  إلى حد كبير

إلى أن  3102عام  مطلعاألراضي في  في أسعار  االرتفاع األخير ويشير  أشهر. 

 خاللو  3102النصف الثاني من عام  رتفع فييسوف  اإليجار التضخم في أسعار  

يعة  أسعار االيجار في تضخمأن يزداد التوقع ون. الفترة التي تلي ذلك بوتيرة سر

التي  3102أعلى من النسبة المسجلة في عام ) 3102٪ في عام 8,1 نسبة إلىليصل 

كما . 3105٪ بحلول عام 6,6 حتى يبلغ نسبةرتفاع اال ستمر فيأن ي٪( و6,6بلغت 

أسعار المستهلك  ٪ من سلة مؤشر 23,3 شلك نسبةارتفاع اإليجارات، التي تسيدفع 

 )جنبا إلى جنب مع الوقود والطاقة(، التضخم المحلي صعودا. وبالتالي فإننا نتوقع

يجيا من التضخم المحلي معدل يرتفعأن   في ٪6,2 إلى 3102 ٪ في عام2,3 تدر

 . 3105 عام المتوسط في

 

 

 أسعار األراضي وأسعار اإليجار 

 )مؤشر(

 
مجموعة  زارة العدل وتوقعاتوولتخطيط التنموي واالحصاء المصادر:  وزارة ا

QNB 

بسبب  2101-2101 الفترة فيفي قطر   ينعدم التضخم األجنبي فعليا توقع أني

 في أسعار السلع  العالمي تراجعال

 

وباتالمواد الغذائية  خفض أسعار تنتوقع أن ي  العالم في جميع أنحاء والمشر

ونات المحاصيل كميات بسبب  صندوق النقد الدوليويتوقع . قياسيةال والمخز

وبات   أسعار عالمي في انخفا  حدوث  الفترة ٪ في2,2متوسط بالغذاء والمشر

وباتولغذاء انتاج قطر  من ا وبما أن .بسبب المحصول القياسي 3102-3106  المشر

 الغذاء تضخم أسعار  إلىالغذاء العالمية  أسعار  أثر تراجع ينتقلأن نتوقع ، محدود

وبات يجيا  في قطر والمشر التضخم عناصر أخرى من  عناصر ل. ونتوقع أيضا تدر

ترتفع أن )المالبس واألحذية واألثاث والمنسوجات واألجهزة المنزلية(  ياألجنب

في  يالتضخم األجنب معدل يتراوحأن  ، فإننا نتوقعوبشلك عاممعتدل.  على نحو

 في% 0,0و %1,5-بين  المستهلك(  أسعار من سلة مؤشر  %38,3شلك ي الذي) قطر 

ى إلى، 3106-3102 الفترة تبدأ  عندما 3105٪ في عام 0,6 نسبة قبل أن يرتد مرة أخر

 .مجدداالغذاء العالمية في االرتفاع  أسعار 

 

وبات في قطر  وعالميا  تضخم أسعار الغذاء والمشر

 تغيير ، على أساس سنوي( )%

 

 QNBمجموعة  صندوق النقد الدولي وتحليالت وتوقعاتالمصادر:  
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 بيئة األعمال 

 

دول مجلس التعاون الخليجي وفقا  بينقطر هي البلد األكثر تنافسية 

 لمنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( تصنيف ال

 

ير وفقا ل -2103لعام  العالميةالمنتدى االقتصادي العالمي للتنافسية  تقر

 تنافسيةبين االقتصادات األكثر  03القطري المرتبة الـ االقتصاد احتل، 2101

ى. بدوره هذا  عالميا. يضع قطر في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي األخر

ية في قطر إشاكلية لم  أكبرتمويل  وقد اكن الحصول على ، مارسة األعمال التجار

٪ 00,6وفقا لنسبة أقل إثارة للمشالك،  تالمقيدة أصبحيبدو أن قوانين العمل لكن 

من ٪ 08,1بـ مقارنةمن المشاركين في استطالع المنتدى االقتصادي العالمي، 

 في االستطالع السابق.المشاركين 

 

 

 

 (2101-2103ترتيب التنافسية )

 ، مقياس مقلوب(026)ترتيب من 

 
 QNBمجموعة  المنتدى االقتصادي العالمي وتحليالتالمصادر:  

ير  طفيف في  بشلك ترتيب قطر  انخفض  2101 ممارسة أنشطة األعمالتقر

 الصادر  عن البنك الدولي

 

بشأن اللكي  لبنك الدولياتصنيف في العالم في  .1المرتبة الـ قطر احتلت

بشلك البنك الدولي  مؤشر  ويركز . 2101لسنة  سهولة ممارسة أنشطة األعمال

 قومعلى القضايا التنظيمية في حين أن المنتدى االقتصادي العالمي ي يأساس

، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل التعليم والبنية األعمال بيئةاكمل تقييم أشمل لب

 منالثانية في المرتبة جاءت قطر وفقا للبنك الدولي، والتحتية واالقتصاد والكفاءة. 

بية  بعدالضرائب،  سهولة دفعب ما يتعلقفي دولة 066 بين دولة اإلمارات العر

من ولتعامل مع تراخيص البناء. في ا عالميا 32الـالمرتبة  قطر كما احتلت المتحدة. 

ى، ت يما يتعلق بإجراءات راجع ترتيب قطر  فيناحية أخر  التسجيل لبدء عمل تجار

وال من المرتبة ياعالم 003الـرتبة في الم حيث جاءت، 3102في عام   016الـ نز

زة   تحيث شهد( 021المرتبة الـ) أاألسو ت فئة االئتمانواكن. 3102في المحر

 مقارنة بالعام السابق. قليال اتراجع

 (2101) ممارسة األعمالترتيب 

 ( 066)ترتيب من 

 
 QNBمجموعة  البنك الدولي وتحليالتالمصادر:  

13

19 20

33
36

43

السعودية  االمارات قطر

بية  العر

ين الكويت عمان  البحر

112
108

126

127

94

68

39

36

27

22

2

45

130

128

93

67

43

36

25

23

2

48

ية بدء أعمال تجار

الحصول على ائتمان

ين حماية المستثمر

تنفيذ العقود

التجارة عبر الحدود

تسجيل العقارات

تسوية  اإلعسار

باء الحصول على الكهر

معالجة تراخيص البناء

دفع الضرائب

اإلجمالي

2014

2013
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يع   المشار

 

  النمو االقتصادي عجلة دفعفي يستمر اإلنفاق االستثماري 

 

ية على قطر في  تنميةال ترتكز يع االستثمار لها  التي اكن مجموعة من المشار

أن  نقدر وفي دفع عجلة النمو االقتصادي في السنوات األخيرة.  تأثير كبير 

يع نما بمعدل   ذلكويعزى  ،3116-3111 خالل األعوام ٪25,2اإلنفاق على المشار

يع والطبيعي المسال.  الغاز  التوسع في منشآت تصدير  إلىأساسا  دفعت مشار

-3111٪ خالل 06,2ي، بمعدل فطالن البنية التحتية معظم النمو في القطاع غير 

ي في تراجع كما . 3116 االنتهاء من  بفعل 3100-3113النمو في اإلنفاق االستثمار

مرحلة جديدة من أن ، غير  الطبيعي المسال لغاز قطاع ا ة فيبرنامج التوسع

يع  البناء والنقل  قطاعات على، وتركز هذه المرحلة 3102في عام انطلقت المشار

يادة النمو  وهذاوالخدمات،  إلى  3103٪ في عام 01,2النفطي من  غير  ساعد على ز

  .3102في عام  00,2٪

 

 

 

 

يع  االنفاق المقدر  على المشار

يكي )مليار دوالر  ( معدل نمو سنوي مركب، أمر

 
يع ميد وتحليالتالمصادر:    QNBمجموعة  مشار

 

ر يع في المستقبل، مما يؤدي إلى أن يرتفع   من المقر اإلنفاق على المشار

يادة  النمو  في ز

 

ر  الحكومة ف ،2102-2101 الفترة اإلنفاق االستثماري خاللأن يرتفع   من المقر

ستضافة الستعدادات الفي إطار  االبنية التحتية في مجال  ضخمةلديها خطط 

ي حاليا تنفيذتلك الخطط. و قد شرعت في تنفيذ و ،3133نهائيات أكس العالم   يجر

ى ال يع الكبر قبل أكس العالم. وتتوقع  تي تم التعهد بإكمالهاعدد من المشار

. 3105-3102 الفترة ع خاللير االمشفي مجال نشاط أن يزداد ال QNBمجموعة 

ع وهذا يشمل، على سبيل المثال، و ي مشر الذي تبلغ قيمته  لوسيل للتطوير العقار

يكي 26,1 ع قطر  مليار دوالر أمر و البالغ قيمته  لسكك الحديديةالمتاكمل ل ومشر

يكي 21,1 يع الكبرى في الصفحة التالية(.  مليار دوالر أمر )انظر جدول المشار

يع لديها و  بعضهاسنوات، ولكن  2إلى  2 يمتد لفترة زمنيجدول معظم المشار

يع  أطول فترة زمنية سينفذ في ، مثل شبكة السكك الحديدية وبعض مشار بكثير

ي.   التطوير العقار

 

ى يع الكبر  االنفاق على المشار

يكي(  )مليار دوالر أمر

 
يع ميد وتحليالتالمصادر:    QNBمجموعة  مشار

يعشلكت يع غير النفطية الجزء األكبر من ميزانيات المشار    المشار

 

يع البنية التحتية في مجال البناء والنقل تشلك  من  األكبر  حصةالمشار

يع يع. حاليا اإلنفاق على المشار ٪ من 86,5 نسبة البناء والنقل وتمثل مشار

يعالمش ي ار من  الجزء األكبر على  حاليا. بينما استحوذ النفط والغاز  تنفيذها الجار

يع خالل ٪ فقط خالل 3,8 أن تبلغا محصتهيقدر  ل، و 3100-3111 الفترة المشار

عائدات  حالياالتي تستخدم  التنمية في دولة قطر العقد المقبل. وهذا يعكس مسار 

 وازناتمن م الجزء األكبر ويعود نفطي.  لبناء اقتصاد غير   نفط والغازقطاع ال

يع في مجال البناء  على الستخدام. ويشمل اإلنفاق اعقارات متعددة بناء لالمشار

ق والسكك الحديدية ونقل مقطاع ال يع الطر يع جموعة من مشار ية المشار البحر

ى الجديدة في قطاع عدد قليل من بدأ يوالجوية. ومن المرجح أن  يع الكبر المشار

الشمال  انتاج الغاز في حقل  في السنوات القليلة المقبلة نظرا لوقف حقل الغاز 

ي، ُدشنت (. و في قطاع النفطنفط والغاز)انظر فصل ال يزلع مشار االنتاج في   تعز

ع الحقول الحالية، مثل و  . حنينالبو حقل  إعادة تطوير  مشر

يع )في يوليو   (2101موازنات المشار

 )% حصة مبينة(

 
يع ميد وتحليالتالمصادر:    QNBمجموعة  مشار
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يع الكبرى )حتى يوليو   (2101المشار

ع  القطاع اءهاالنت تعليق و  المشر

ية،  ع لتطوير الواجهة المائية لشمال الدوحة. المطور الرئيسي هو شركة الديار القطر و مشر

ي تابع لجهاز قطر لالستثمار. وتشمل هذه المرحلة  وهي عبارة عن صندوق لالستثمار العقار

ر  ية ومناطق األعمال. الجز  والمراسي والمناطق السكنية واألحياء التجار

ع لوسيل  البناء 2019 و متعدد مشر

  اتاالستخدام

ع  و و والسكك الحديدية الخفيفة في الدوحة  لكم 351يشمل نطاق المشر من خطوط المتر

لنقل الراكب  سكة حديد الرئيسية، بما في ذلك خط السكك الحديدية من خطوط لكم 211و

يع للسكك الحديدية بين مطار  بط بين راس لفان ومسيعيد عبر الدوحة، وخط سر والبضائع ير

ين عبر الجسر المخطط بناؤه  ووسط مدينةالدولي الجديد  حمد فضال عن خط الدوحة والبحر

بطه بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي المخطط لها.  لنقل البضائع سكك حديدية سيتم ر

ي حاليا   حفر األنفاق وبناء عدد من المحطات.يجر

شبكة السكك الحديدية  النقل 2026

 المتاكملة في قطر

ع هو جزء من خطط  و يعة الرئيسية.أشغال هذا المشر ق السر يق الدوحة  النقل 2018 لتطوير عدد من الطر  –لوسيل  –طر

يع   دخان السر

مليون مسافر.  21بقدرة استيعابية تبلغ  3102يعمل المطار الجديد باكمل طاقته منذ شهر مايو 

ر رفع القدرة االستيعابية حتى تصل  في  3108بحلول عام  مليون مسافر 61ومن المقر

 المرحلتين الثانية والثالثة.

 الدولي حمد مطار  النقل 2017

ع هو هيئة األشغال العامة "أشغال". ويشتمل و ع المطور الرئيسي لهذا المشر و على  المشر

ع مؤخرا وتم انجاز  و ق والمرافق والبنى التحتية. وقد تم تمديد نطاق المشر شبكة من الطر

 ٪ من األعمال.35حوالي 

ق والمنشآت المصاحبة  البناء 2019  الطر

يادة إنتاج النفط الخام في قطر. ومن المتوقع أن يضاعف االستثمار  ول إلى ز تهدف قطر للبتر

برميل في اليوم، فضال عن إطالة عمر  ألف 31في مرافق جديدة القدرة اإلنتاجية حتى تبلغ 

 الحقل.

إعادة تطوير حقل بو الحنين  النفط 2022

 النفطي 

يادة إمدادات الغاز إلى السوق المحلية لتلبية الطلب  بتطوير  راس غاز تقوم  ع لز و هذا المشر

وبان للقطاع الصناعي. ومن المتوقع أن يبدأ  المتزايد على الطاقة وكذلك لتوفير اإليثان والبر

  .3106اإلنتاج بحلول عام 

 زان للغازتطوير حقل بر  الغاز 2023

يفية ومنحدرات وشقق ومناطق  ل ر ي متعدد االستخدام )يضم فلل ومناز ع تطوير عقار و مشر

ين ومرسى وملعب جولف ومراكز تسوق( ويقع شمال مدينة  متعددة االستخدام وفندقين كبير

  الدوحة.

ي البناء 2025 وة الخور العقار ع بر و  مشر

ي يقع جنوب مدينة الدوحة  ع تطوير عقار و ويضم مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات مشر

ية ومناطق ترفيهية.  وفنادق وملعب للجولف ومرافق تجار

وة  البناء 2015  مدينة بر

ع الحرم الجامعي والمدارس وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمرافق  و يشمل هذا المشر

 المرتبطة بها.

 المدينة التعليمية  البناء 2014

البناء األولية في ميناء الدوحة الجديد الذي يقع جنوب مدينة الدوحة، ُمنحت عطاءات ألعمال 

ع في ب الاكئن والذي سيحل محل الميناء القديم و وسط الدوحة. سيتم االنتهاء من المشر

ع  و  قدم. 31حاوية بحجم  مليون 03خمس مراحل، وستبلغ القدرة االستيعابية للمشر

 ميناء الدوحة  النقل 2020

وماتية لل جمعم وكيماويات والمواد االر ول وقابكويبتر وكيماويات   كيمياء 2018 تبع لقطر للبتر  السجيل للبتر

يرة  مستمر  تطوير  بي االصطناعيةللجز يب قرب الخليج الغر هذا لدوحة. وا لمدينة الحي التجار

ع يعد و ع لل أكبر  المشر و ي في البالد، وهو أول ال تطوير مشر يةعقار ع يتيح حر و التملك  مشر

ين  ع٪ 53حوالي  تم إنجاز. األجانبللمستثمر و  .من المشر

 اللؤلؤة قطر  البناء 2017

ول وشل  وكيماويات تابع لقطر للبتر ع للبتر و جليكول وسينتج المنتجات النهائية مثل مشر

 اإلثيلين وأوليفينات ألفا.

وكيماويات )راس  كيمياء  2017 الكرعانة للبتر

 لفان(

ي لت ع عقار و عناصر التراث الثقافي. على يهدف إلى الحفاظ و وسط الدوحة  طوير مشر

ع أكثر من  و ية وثقافية  38,111وسيستوعب المشر من الساكن ويشتمل على مناطق تجار

ع.52وترفيهية. وقد أنجز حوالي  و  ٪ من المشر

ع مشيرب للتطوير  البناء 2016 و مشر

ي   العقار

بط المطار معبر يمر ب بي ولوسيل.خليج الدوحة وير ق النقل 2020 ومنطقة الخليج الغر  معبر شر

حاليا في طور المناقصة. معظم المالعب  3133خطط إنشاء مالعب كرة القدم لأكس العالم 

ألف مشجع، في حين أن ملعب لوسيل ستكون له  61ألف إلى  21لديها قدرة الستيعاب بين 

يات النهائية. حفل وسيقام فيه 65,361 تبلغ قدرة استيعاب  االفتتاح والمبار

 3133مالعب أكس العالم  البناء 2020

 

يع ميد وتحليالت مجموعة   QNBالمصادر: مشار
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 القطاع المصرفي 
 

ع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي هو  القطاع المصرفي في قطر   األسر

 

 قطاع المصرفي في دولة قطر جعل ال (2103٪ في عام 0012نمو األصول القوي )

 مدفوعاوقد اكن النمو  قطاع مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. ثالث أكبر 

اختراق األصول واليزال االستثمارات المحلية واألجنبية.  فيالتوسع القوي في اإلقرا  وب

ي ينمو،   بالنسبة المصرفي النظام إجمالي أصول مع ارتفاع معدلفي االقتصاد القطر

 ،3102٪ في نهاية عام 124ي إل 3116٪ في نهاية عام  97لى الناتج المحلي اإلجمالي منإ

الناتج المحلي األصول النمو في نمو أن ترتفع هذه النسبة مع تجاوز  توقعمن المو

و  المتعثرة توقع بقاء  قوية مع كما أن جودة األصولاإلجمالي االسمي.  عند نسبة القر

و  خالل3,1 تقل عن  إضافة إلى ذلك، فإن. 3105-3102 الفترة ٪ من إجمالي القر

 مصرف قطر  معايير  بكثير  نسب كفاية رأس المالفقد تجاوزت  ةجيدتعتبر رسملة البنوك 

ل المتعلقة بمتطلباتالمركزي  ٪. ومن المتوقع أن تبقى رسملة البنوك 03,6 بنسبة 2 باز

يع في  نموبال مدعومة 3105-3102 الفترة في٪ 00-01تتراوح بين  عند نسب قوية السر

 .لودائعا

 

 

 

نمو أصول القطاع المصرفي في دول مجلس 

 (2103التعاون الخليجي )نهاية 

 )% نمو على أساس سنوي(

 
ية الوطنية وتحليالت مجموعة المصادر:    QNBالبنوك المركز

  ي متمركز  بدرجة عالية القطاع المصرف

 

 ٪ من إجمالي موجودات القطاع76.9على نسبة أكبر خمس بنوك  ستحوذت

أعلن مصرف قطر المركزي في عام وقد  .بدرجة عالية مركز متمما يجعله  المصرفي

عبتشغيل  يسمح لهاأن البنوك التقليدية لن  3100 و إلى فصل  أدى األمر الذيإسالمية،  فر

ية ومن بين مصارف اإلسالمية والتقليدية. بين ال تام ، بناك 03البالغ عددها البنوك القطر

بعة   قطر بنك، بما في ذلك تقليديةعلى أنها ثمانية وإسالمية على أنها بنوك  منها تصنف أر

مصرف  ، هماخمسة بنوك بين أكبر ان إسالميويوجد بناكن لتنمية المملوك للحكومة. ل

يان.  قطر   ة في أعقاب قرار نمت أصول البنوك اإلسالمية بسرعواإلسالمي ومصرف الر

تلك  نمو غير  أن ،بحتةالالبنوك اإلسالمية  إلىاألموال  بسبب تحويلمصرف قطر المركزي 

با التقليدية البنوك ونمو البنوك  أكبر بنك يعد  QNB الوطنيبنك قطر . 3102في اكن متقار

يقيا بإجمالي أصول ق األوسط وشمال أفر يكي  030,6 بلغ في منطقة الشر  مليار دوالر أمر

٪ من إجمالي األصول المصرفية في قطر. QNB 43.6يمتلك و  ،3102نهاية عام  في

في  مسجلةشركة خدمات مالية  061باإلضافة الى البنوك المرخصة محليا، هناك حوالي 

 بهدف جعل قطر ترتقي إلى العالمية  عماللألمواتية  بيئة يوفر الذي مال للمركز قطر 

 ألعمال.ال واللم مركزا

 (2103نصيب البنوك من إجمالي األصول )نهاية 

 )% حصة(

 
وة، الدولي اإلسالمي، بنك قطر الدولي*  األهلي، الخليجي، بر

تحليالت مصرف قطر المركزي وو مؤسسة بانكسكوبالمصادر:  

 QNBمجموعة 
ج

3.0

7.2

8.48.8
9.2

ين قطرالسعوديةالكويتاإلماراتعمانالبحر

11.6

ع المجمو

ى  بنوك أخر 18.3%

بنك قطر للتنمية 0.6%

البنوك االجنبية 4.1%

يان مصرف الر 7.3%

بنك الدوحة 7.3%

8.5%

ي البنك التجار 10.3%

QNB 43.6%

يكي     مليار دوالر أمر

أكبر خمسة بنوك

= 76.9%

االسالمي قطرمصرف 
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 االئتمانية المصرفيةالتسهيالت 

يكي، % حصة، )مليار    ركب(معدل نمو سنوي مدوالر األمر

 
 QNBمصرف قطر المركزي وتحليالت مجموعة المصادر:  

 من االئتمان المصرفي  النصيب األكبر على القطاع العام  ستحوذي

 

 ٪ من3910 نسبة للقطاع العام الممنوحة شلكت التسهيالت االئتمانية

وض في نهاية يونيو  إجمالي التسهيالت  إجمالي زادوقد  .2101القر

الستة األولى  ٪ في األشهر 5,0 بنسبةو 3102٪ في عام 02,2االئتمانية بنسبة 

 نموبالمقارنة مع نسبة ال ه النسب تعتبر متباطئة، غير أن هذ3102من عام 

و  الممنوحة  توقد ظل٪. 35,1 والتي بلغت 3103المسجلة في عام  القر

بشلك  مؤخرا الحكومةاعتماد  بسبب 3102حتى اآلن في عام  ثابتة ةلحكومل

يع البنية التحتيةفي  الخاصة المالية فوائضالعلى أكبر   عن بدال تمويل مشار

و  والجهاز المصرفي.  الخدمات قطاع ل الممنوحةأخيرا، اكن النمو في القر

يع والتنويع المستمر   لالقتصاد.قويا بسبب النمو الساكني السر

 

 

 

 الودائع المصرفية

يكي، % حصة، معدل نمو سنوي مركب()مليار    دوالر األمر

 
 QNBمصرف قطر المركزي وتحليالت مجموعة المصادر:  

بينما  2101النمو في الودائع حتى اآلن في  يدفع القطاع الخاص الزال

 الستفادة من أسواق السندات في اتستمر البنوك 

 

يعة الودائعنمو يتواصل  ارتفعت ودائع القطاع المصرفي  فقد .بوتيرة سر

 حتى وصلت 3102نهاية يونيو  حتى٪ 8,6 نسبةو 3102٪ في عام 03,8بنسبة 

يكي 053 نمو جمالي ن القطاع العام المحرك الرئيسي إلاكقد و. مليار دوالر أمر

غير كبير. المالي الفائض ال، مما يعكس 3102ودائع القطاع المصرفي في عام 

 ، بنسبة3102حتى اآلن في عام النمو في الودائع  ظل يدفع القطاع الخا أن 

تشلك  فرادعلى الرغم من أن ودائع األو ،3102٪ في نهاية يونيو 00,1 نمو بلغت

ية ا ، إال أنمصدرا مستقرا للتمويل في  هاتمويلرات سع خياوت ظلتلبنوك القطر

 ، فقداستغالل أسواق السندات الدولية وقد شمل ذلكالسنوات األخيرة، 

يكي  2,2 بقيمة رت البنوك سنداتأصد مليار  1,2و  3102في عام مليار دوالر أمر

يكي   . 3102حتى اآلن في عام دوالر أمر

 

 (2101 -بنوك )يوليو 1 كبرالتصنيف االئتماني أل

 

  اكبيتال

 انتيلجنس
 فيتش موديز

ند آستاندرد 

ز  بور

 +QNB AA- Aa3 A+ A   بنك قطر الوطني

ي  -A A1 A A البنك التجار

 A مصرف قطر االسالمي
 

A A- 

يان  مصرف الر
 

A2 
  

 -A A2 A A بنك الدوحة 

 

غالمصادر:    QNBوتحليالت مجموعة  بلومبير

ية تحافظ على تصنيفات ية البنوك القطر  عالية  استثمار

 

ية تتمتع   السيادي دعمال جانبإلى تصنيفات ائتمانية عالية بالبنوك القطر

ة عالميأسواق السندات الإلى الوصول بنجاح  ذلك من مكنهاوقد  قوي.ال

يز ة. ناسبم وإيجاد خيارات تمويل بأسعار  في سوق السندات المحلي وتم تعز

، ةقياسي اتالسندات السيادية، التي توفر عائد من خالل إصدارالسنوات األخيرة 

يادة التمويل.سندات  على البنوك إصدار  سهلمما   الدين وز

 

العقارات

القطاع العام

االستهالك

2009

87

74

17.8%

يونيو 
    

169

39.1%

18.1%

14.2%

10.1%
6.3%
2.8%
9.3%

2013

159

2012

140

2011

111

2010

التجارة
ى أخر

الخدمات

ج قطر خار

2013

151

41.0%
42.0%

6.1%

2012

51.5%
51.7%

39.5%

8.9%

126

21.4%

    يونيو 

162

53.4%

5.6%

59.9%66.8%

34.6%

100

2011

5.5%

2010

84

23.5%

9.7%

2009

68

63.5%

27.6%
8.9%

القطاع الخا 

القطاع العام

غير المقيمين
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بحية البنوك  ر

 
صندوق النقد الدولي ومصرف قطر المركزي وتحليالت وتوقعات المصادر:  

 QNBمجموعة 

بحية ال  مستقبالمستقرة  ويتوقع أن تبقىقوية بنوك ر

بحية اإلجمالية للبنوك عززتت لتكوين خفضة مالمتطلبات ال بفضل الر

باح البنوك  ظلو فعالة.ال المخصصات مقابل الديون والتلكفة صافي أر

ية ٪ 05,6 المساهمين حقوقبلغ العائد على متوسط إذ  ،3102في  اقوي القطر

أن  نتوقعو٪. 3,0 الموجودات على العائدبينما اكن متوسط  ،3102في عام 

بحيته معدالت على القطاع المصرفي في دولة قطر  يحافظ  3102في عام  ر

في ستهالك االو لتسهيالت االئتمانية للمقاولينلع البنوك يتوس من خالل

 القطاع الخا  واالستثمارات.

 

 

 

 

 الودائع المصرفية

يكي، معدل نمو سنوي مركب()مليار    دوالر األمر

 
 QNBمصرف قطر المركزي وتحليالت وتوقعات مجموعة المصادر:  

  ...لودائع المصرفيةيتوقع نمو ا

واستمرار الفوائض المالية الكبيرة  مطردالنمو الساكني اليرجح أن يؤدي 

النمو  قودوسي .الودائع على المدى المتوسطفي  مزدوج الرقم إلى نمو

الناتج المحلي  في فصل التركيبة الساكنية( والنمو القوي الساكني القوي )انظر 

٪ 62,2القطاع الخا  التي تمثل حاليا  اإلجمالي غير النفطي التوسع في ودائع

في نمو الفوائض المالية هذه أن تسهم  أيضا ينبغيو من إجمالي الودائع. 

. وبشلك عام، فإننا نتوقع سابقعليه في ال ت، وإن اكن بوتيرة أبطأ مما اكنالودائع

 . 3105-3102٪ خالل 03,6أن تنمو الودائع بمعدل سنوي 

 

 

 

 المصرفية صولاأل

يكي، معدل نمو سنوي )مليار    مركب(دوالر األمر

 
 QNBمصرف قطر المركزي وتحليالت وتوقعات مجموعة المصادر:  

 دعم ارتفاع أصول البنوك وهذا سي... 

الودائع وسهولة الوصول إلى أسواق السندات  القوي في نموالوفر 

وض  أنشطة منح للبنوك لتوسيعة ية السيولة الاكفيملعاال القر

يع كبير الاإلنفاق  واالستثمارات. فصل  البنية التحتية )انظر على مشار

يع( والنموال يادةغير النفطي وال القوي في القطاع مشار يع ةالساكني ز  ةالسر

وقد محليا.  اإلقرا  واالستثمار أنشطة لتوسيع سانحة فرصة ستشلك جميعها 

٪ من إجمالي 31األصول األجنبية، التي تمثل حاليا ما يقرب من ظلت 

 أنرجح يو ، (3102 يونيوي العام حتى نهاية ٪ ف08,1الموجودات، تنمو بسرعة )

يع نموها  ستمر ي  رة فييوفالالمحلية  تهاالبنوك لسيولعلى خلفية إعادة توز

القوي في نمو ال أن يستمر  نتوقعفإننا ، بشلك عامو. عالميتوسع الأنشطة ال

 .3105-3102 الفترة ٪ خالل01,8نمو ال متوسطوأن يبلغ  ألصولا

 

 

 

 

5.05.04.7
3.73.1

19.3

2.6

2013

19.9

2009

2.6

2010

2.7 2.1

16.5

2012

18.6

2011

2.4

17.7

   العائد على متوسط األصول 

   العائد على متوسط حقوق المساهمين 

بح  يكي صافي الر  مليار دوالر أمر

    توقعات 

214

12.5%

151

2013

189
167

     توقعات    توقعات 

307

    توقعات 

277

2013

252

10.7%

    توقعات 

341

     توقعات
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 ياالقتصاد اللكمؤشرات 

 

غالمصادر:  وليمو بلومبير يتش بتر  QNBتوقعات مجموعة و صندوق النقد الدوليو وزارة الماليةو ميسو وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءو مصرف قطر المركزيو بر

 

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

2101 

 توقعات

2015 

 توقعات

2102 

 توقعات

                 مؤشرات القطاعات الحقيقية

 ..7 7.1 6.8 6.5 6.0 13.0 16.7 12.0 )%( الحقيقي  نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 1.1 1.1 0.6 0.0 1.2 15.5 28.9 4.5 القطاع النفطي       

 00.7 11.2 11.2 11.4 10.0 10.3 8.6 17.6 القطاع غير النفطي       

يكي(  251.1 230.3 1..21 202.5 189.9 153.6 125.1 97.8 الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار دوالر أمر

 11.1 2.0 7.7 6.6 10.3 36.8 27.9 15.2- النمو )%(       

 ..42 46.4 50.1 54.4 56.8 56.0 52.6 44.8 (المحلي اإلجماليالقطاع النفطي )% من الناتج        

  مالي )معادل القوة الشرائية، ألفنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلج       

يكي(  100.1 97.9 9..9 98.8 100.9 33.4 90.9 77.2 دوالر أمر

 4.4 3.5 3.4 3.1 1.9 1.9 2.4- 4.9- تضخم أسعار المستهلكين )%(

 5.3 5.1 1.2 3.5 1.1 1.1 3.8- 6.2- % من السلة(82المحلي )       

 ..1 1.2- 1.0 2.1 3.9 4.5 2.0 0.9- % من السلة(38األجنبي )       

 1.3 7.2 1.. 06.5 11.2 7.6 2.7 13.4 الموازنة )% من الناتج المحلي اإلجمالي( ميزان

 32.7 39.1 11.1 28.1 40.0 35.1 34.3 47.5 اإليرادات

وفات  30.1 30.1 30.1 20.2 23.8 26.3 31.6 34.2 المصر

 ..23 21.8 25.2 32.8 35.2 32.5 20.3 25.1 الدين العام

                 ج المحلي اإلجمالي(القطاع المالي )% من النات

ي ميزان  20.2 ..21 3..2 30.9 32.8 30.5 19.0 6.5 الحساب الجار

 30.1 32.9 41.2 42.1 46.4 45.3 38.5 22.1 السلع والخدماتميزان    

 60.5 66.1 29.2 72.3 75.2 71.8 62.2 51.1 الصادرات         

 29.9- 29.7- 29.1- 23.0- 28.8- 25.6- 23.8- 29.0- الواردات         

 ..3- 4.3- ..4- 5.5- 6.4- 7.6- 10.3- 9.6- الدخل ميزان   

 2.2- 6.7- 7.0- 8.6- 7.2- 7.6- 9.1- 6.0- التحويالت ميزان   

 09.2- 21.2- 27.2- 26.9- 23.4- 36.3- 8.5- 0.6 الحساب الرأسمالي والمالي ميزان

 1.. 1.. 8.1 8.3 5.8 2.8 6.6 8.5 االحتياطيات الدولية )تغطية الواردات(

 61.1 29.8 71.2 63.8 82.3 75.0 87.4 82.0 الدين الخارجي

                 المؤشرات النقدية

 14.0 14.0 14.1 19.6 22.9 17.1 23.1 16.9 نمو النقد وشبه النقد

 - - - 1.0 1.0 1.6 1.5 3.2 شهور( 2الفائدة بين البنوك )%، 

ي )متوسط( يال قطر يكي: ر  3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 سعر الصرف دوالر أمر

                 المؤشرات المصرفية )%(

 - - - 16.6 17.7 18.6 19.9 19.3 حقوق المساهمينالعائد على 

و  المتعثرة  1.9 1.9 1.9 1.3 1.7 1.7 2.0 1.7 نسبة القر

 - - - 05.1 06.3 31.5 05.0 05.0 نسبة كفاية رأس المال 

 10.0 10.1 11.0 10.5 08.6 23.0 30.2 16.3 نمو األصول

 13.2 03.2 10.1 19.7 26.0 18.5 22.3 15.3 نمو الودائع

 10.0 10.1 11.1 13.2 26.0 28.3 05.2 10.6 نمو االئتمان

و  إلى الودائع  011.1 102.1 101.1 106.2 111.2 111.2 102.6 109.6 نسبة القر

                 بنود المذكرة

 2.51 2.39 2.24 2.03 1.83 1.73 1.72 1.64 الساكن )مليون(

 5.0 7.0 10.1 10.9 5.7 1.0 4.7 13.3 النمو )%(      

 730 730 730 724 734 734 733 781 برميل في اليوم( 0111إنتاج النفط )

يكي/برميل(  102.0 102.0 0..10 108.7 111.6 111.0 79.6 61.3 متوسط سعر خام برنت )دوالر أمر

 16.1 15.7 15.3 15.3 12.5 14.1 11.3 8.6 متوسط إنتاج الغاز الخام )مليار قدم مكعب /في اليوم(

  

   

    

   



21 

 

 مطبوعات مجموعة بنك قطر الوطني 
ؤى االقتصادية األخيرة ير الر  تقار

 

    

3102السعودية  3102االردن   3102إندونيسيا     3102الصين  

    
 

يل  - قطر   3102اإلمارات  3102 عمان 3102أبر   3102الكويت  

 

ير قطر  تقار

ي الراصد لدولة قطر الشهر  

 
 

 التحليالت االقتصادية األخيرة

 أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع األسس االقتصادية

يد من مخاطر انكماش االقتصاد العالمي    انخفا  أسعار الغذاء يز

  الجدوى االقتصادية الستضافة أكس العالم

اليزال مستمرا في التعثراالقتصاد العالمي    

يع دول مجلس التعاون الخليجي تدعم التنمية المستدامة والتنويع االقتصادي  مشار

ية جديدة  بإماكن رئيس إصالحي جديد في إندونيسيا أن يخلق  فرصا استثمار

 صعود الرنمينبي الصيني فرصة جيدة لدولة قطر

يقيا بحاجة إلى إصالحات في مجال الدعم الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة ق األوسط وشمال أفر  منطقة الشر

ع وتيرة النمو في قطر  تسار

وس في التنمية االقتصادية من سنغافورة  در

 الصين تصبح أكبر اقتصاد في العالم

 صادرات العالم تتباطأ بسبب ضعف تعافي االقتصاد العالمي

 بقاء أسعاره على ارتفاع الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال يقود إلى

 

 

والنشر الطبع بحقوق وإشعار ذمة إبراء  

ير هذا عليها يحتوي التي المعلومات اكفة جمع تم لقد تنشأ  عرضية أو مباشرة خسائر أي عن اكنت مهما مسئولية أي تقبل ال الوطني قطر بنك مجموعة أن غير بعناية، منها والتحقق التقر

، طرف أي رأي مع يتفق وال المؤلفين رأي فهو ذلك، خالف على النص يتم لم ما رأي، أي عن التعبير تم ومتى. استخدامه عن .آخر طرف ألي الرأي هذا نسبة يجوز وال آخر  

يع تم ير توز يح بدون جزئيا أو لكيا سواء نسخه يجوز وال الوطني، قطر بنك لمجموعة بالنسبة المهمين األعمال لشراكء مجانياً  التقر .تصر  

  

 

http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496376659&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355497062566&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496379563&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355501190483&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496371922&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355498217507&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496378555&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496375527&ssbinary=true
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite/QNBQatar/ar_QA/InvestorRelations/arQatarMonthlyMonitor
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355404099509&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355404099509&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355404093345&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355404093345&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355404088362&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355404088362&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
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ع والمكـاتب التمثيلية الدولية و  BNQلـ الفر

 
 الصين

  321، غرفة 3الطابق 

 المر كز  المالي العالمي بمدينة شانغهاي،

ي افينيو، 011  سنشور

 منطقة بودنغ الجديدة،

 شانغهاي 

 الصين

 + 6530 5688 6361الهاتف: 

 + 6530 5688 6360الفاكس: 

 

 لبنان

ع أحمد شوقي   شار

 مبنى اكبيتال بالز ا

وت -ميناء الحصن سوليدار   بير

 لبنان

 +350 0 853 333الهاتف: 

 +350 0 288 088الفاكس: 

QNBLebanon@qnb.com.qa 

 

 جنوب السودان 

 جوبا

 668 .ب. 

 جنوب السودان 

QNBSouthSudan@qnb.com.qa 

 

 فرنسا

ع دلينا 56  شار

يس 86005  بار

 فرنسا

 +22 0 62 32 1188الهاتف: 

 +22 0 62 32 1181الفاكس: 

QNBParis@qnb.com.qa 

يتانيا  مور

 سيتي سنتر  الخيمة

ع مامادو كوناتي 01  شار

يتانيا  مور

 +333 26323560الهاتف: 

 +333 2632 3566الفاكس: 

QNBMauritania@qnb.com.qa 

 

 السودان

يق أفر يقيا   العمارات -طر

ع رقم   6022،  .ب. 3شار

 السودان

 +323 062 26 1111الهاتف: 

 +323 062 26 5555الفاكس: 

QNBSudan@qnb.com.qa 

 

 إيران

 المكتب التمثيلي

 الطابق السادس -بناية نفاك 

يقيا طهران 02وحدة   أفر

 إيران

 +36 30 66 663 602الهاتف: 

 +36 30 66 663 632الفاكس: 

QNBIran@qnb.com.qa 

 

 

 عمان

 BNQمبنى 

ح - MBDمنطقة   مطر

 مقابل مصرف عمان المركزي

 2161 .ب. 

يدي:  وي003الرمز البر  ، ر

 عمان

 +356 3286 2666الهاتف: 

 +356 3288 3322الفاكس: 

QNBOman@qnb.com.qa 

 

 المملكة المتحدة

و 60 ع غر  فينورسشار

 WIK 3HHلندن 

 المملكة المتحدة

 +22 318 528 3511الهاتف: 

 +22 318 528 3528الفاكس: 

QNBLondon@qnb.com.qa 

 

 الكويت

بية،  ج العر  بر

ع   حمد الجابر أشار

ق  منطقة الشر

 662 .ب. 

 06265دسمان 

 الكويت

 +356 3335 8132الهاتف: 

 +356 3335 8120الفاكس: 

QNBKuwait@qnb.com.qa 

 سنغافورة

ي  تيماسيك أفنيو ثر

 ، بر ج سينتينيال38-10

 123031سنغافورة 

 سنغافورة

 +56 5233 1655الهاتف: 

 +56 5662 3583الفاكس: 

QNBSingapore@qnb.com.qa 

 اليمن

 BNQمبنى 

ي بير  شار ع الز

 صنعاء 2201 .ب. 

 اليمن

 +358 0 608608الهاتف: 

 +358 0 608555الفاكس: 

QNBYemen@qnb.com.qa 

 

mailto:QNBKuwait@qnb.com.qa
mailto:QNBKuwait@qnb.com.qa
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 التابعة والزميلة BNQ شراكت

 
 الجزائر

 (HBTF)بنك اإلساكن للتجارة والتمويل 

 2191881/2 213+الهاتف: 

  21918878 213+الفاكس:

 العراق

 مصرف المنصور  

 شركة زميلة

 2053 .ب. 

يد العلوية مكتب  بر

 منطقة الوحدة بغداد

 +352 0 8086665الهاتف: 

 +352 0 8086602الفاكس: 

 سويسرا

QNB Banque Priv'ee 

 شار ع األلب 2

 0866  ب. 

 مونت بالنك 0جنيف  0300

 سويسرا

 +20 33318 8181الهاتف: 

 +20 33318 8180الفاكس: 

ين  البحر

 (HBTF)بنك اإلساكن للتجارة والتمويل 

 17225227 973+: الهاتف

 17227225 973+الفاكس: 

 

 

 األردن

 (HBTF) بنك اإلساكن للتجار ة والتمويل

 شركة زميلة

 8532 .ب. 

 عّمان 00006الرمز البر يدي 

 األردن

 +353 5 6311211الهاتف: 

 +353 5 6586030الفاكس: 

ية  سور

BNQ ية  سور

 شار ع بغداد

 دمشق 22111 .ب. 

 +352 00-3331 0111الهاتف: 

 +352 00-22 23330الفاكس: 

 

 مصر

BNQ األهلي 

 دار شامبليون

ع شامبليون 6  3552مركز المدينة ، شار

 القاهر ة 

 مصر

 7000 2770 202+الهاتف: 

 7099 2770 202+الفاكس: 

Info.QNBAA@QNBALAHLI.COM 

 

 ليبيا

 والتنميةمصرف التجارة  

ع جمال عبد الناصر   ج بي سي دي، شار  بر

 البرقاء  ، 3126 .ب  

 بنغازي 

 ليبيا

 230 080 619 218+الهاتف: 

 115 097 619 218+الفاكس: 

www.bed.ly 

 تونس

BNQ - تونس 

 شركة زميلة

ع مدينة العلوم  شار

يد تونس 0161 - 231 .ب.   رمز بر

 تونس

 +305 8080 2666الهاتف: 

 +305 8080 2000الفاكس: 

 الهند

BNQ  )L Q a( rP )aBN I   BNQ 

 المركز المالي -تي سي جي  613

 مجمع باندرا كيرال، 

 شر ق باندرا

  211160مومباي 

 الهند

 26525613 22 91+الهاتف: 

 فلسطين

 (HBTF)بنك اإلساكن للتجارة والتمويل 

 2986270 2 970+الهاتف: 

 2986275 2 970+الفاكس: 

بية المتحدةاإلمارات   العر

ي الدولي   البنك التجار

 شركة زميلة

 دبي،  2223 .ب. 

ع الرقة، الديره  شار

بية المتحدة  اإلمارات العر

 +380 12 3386356الهاتف: 

 +380 12 3383126الفاكس: 

 

 إندونيسيا

ج   بارك 06ساوان، يك QNBبر

يمان اكف.  جي آي. جندرال سودر

  03031جاكرتا  63-62

 +53 30 606 6066الهاتف: 

 +53 30 606 6266الفاكس: 

qnbkesawan.co.id 

 قطر

يرة للتمويل   شركة الجز

 زميلة.شركة 

 الدوحة 33201 .ب. 

 قطر

 +382 2256 3603الهاتف: 

 +382 2256 3505الفاكس: 

 

 


