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 قامت شركة بلوبرينت لالستشارات االقتصادية مبهمة رسمية 
إلى جمهورية سيشل برئاسة طارق البحر رئيس مجلس اإلدارة 
ومشعل امللحم العضو املنتدب للتباحث في الفرص االستثمارية 
املطروحة وقد قام وزير االستثمار والصناعة والزراعة في جمهورية 
سيشل بيتر سينون باستقبال الوفد في املطار ورافقهم طيلة مدة 
بقـــاء الوفد في اجلمهورية، حيث أعدت وزارة االســـتثمار جدوال 
حافال من اللقاءات والزيارات امليدانية لإلطالع على آخر املشاريع 

التنموية واالستثمارية القائمة في اجلمهورية.
  وقد قام الوفد بالعديد من الزيارات شـــملت وزارة االستثمار 
والهيئة العامة للنقل البحري واجلمارك وهيئة األسماك والثروة 
احليوانية كما قام الوفد بزيارة املنطقة احلرة وزيارة محافظ البنك 
املركزي.  هذا ومن املقرر أن تقوم شركة بلوبرينت بتأسيس شركة 
قابضة بالتعاون مع حكومة سيشل لدراسة الفرص االستثمارية 

املتاحة في سيشل وجزر احمليط الهندي. 

 «بلوبرينت» تؤسس شركة قابضة في جمهورية سيشل

 محمد العمر

 أحمد مغربي 
  قال وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهللا ان منظمة 
الدول املصدرة للنفط «أوپيك» 
تلعـــب دورا حيويا وفعاال في 
االقتصـــاد العاملي خاصة فيما 
يتعلق بإنتاج النفط واحملافظة 
على األسعار العادلة التي تناسب 
كال من املصدر واملستهلك على 
العمل  حد ســـواء، متوقعا مد 
باحلصص اإلنتاجية املقررة في 
اجتماع «أوپيك» االستثنائي في 

شهر ديسمبر املقبل.
  حديث العبـــداهللا جاء على 
هامش االحتفـــال الذي نظمته 
وزارة النفط مبناسبة مرور ٥٠ 
عاما على انشاء «أوپيك» وتكرمي 
وزراء النفط الســـابقني وكذلك 
احملافظون واملمثلون الوطنيون 
في املنظمة، مضيفا «حتى اآلن 
ال يوجد أمر طـــارئ يدعو الى 
تغيير نســـب اإلنتاج او سقف 
اإلنتاج فـــي «أوپيك»، وأوضح 
أن الكويت لها دور بارز وفعال 

ومهم في «أوپيك».
  وقال العبداهللا خالل كلمته 
التي القاها في احلفل ان احتفال 
الكويت باليوبيل الذهبي ملنظمة 
امتداد الحتفاالت  «أوپيك» هو 
سكرتارية «أوپيك»بهذه املناسبة، 
وكذلك االحتفاالت التي أقامها عدد 
من الدول األعضاء في املنظمة من 
خالل تنظيم املعارض واملؤمترات 
وإصدار الطوابع التذكارية بهذه 
العبداهللا  املناســـبة.  وأضاف 
اليوم مبناسبة  قائال: «نحتفل 
الذكرى اخلمسني على تأسيس 
«أوپيك» أحد ابرز وأهم املنظمات 
الدولية التي تعنى بأمور النفط 
والطاقة، فمنظمة «أوپيك» قد 
مت تأسيسها في عام ١٩٦٠ وذلك 
بعد اتفاق وقعته ٥ دول منتجة 
للنفط هي الكويت والسعودية 
والعراق وإيران وڤنزويال، وكان 
ذلك في مدينة بغداد بالعراق». 
الكثير  أن  العبـــداهللا  وأوضح 
راهن على مدى فعالية «أوپيك» 
وقدرتها على االستمرار بقوة، 
لكن استمرارها على مدى ٥٠ عاما 
أثبت للجميع قدرتها على ادارة 
أسواق الطاقة العاملية بكل فعالية 
على الرغم من التقلبات واألزمات 
التي مرت بها هذه األسواق، كما 
أثبتت املنظمـــة فعالياتها في 
دعم اســـتقرار السوق وتوفير 
اإلمدادات النفطية لهذه األسواق 
وتغطية متطلبات شعوب العالم 
باالحتياجـــات من الطاقة دون 

انقطاع.
  وأشار الى أن «أوپيك» أثبتت 

قدرتها على استقرار أسعار النفط 
ووصولها ملستويات مناسبة وعادلة 
لدولها األعضاء املنتجة لتمكينها 
من تنمية اقتصادها وحتقيق عائد 
أكبر على استثماراتها في توسعة 
طاقاتها اإلنتاجية، مشيرا إلى أن 
أوپيك أدركـــت أهمية احلوار بني 
الدول املنتجة والدول املستهلكة 
مبا يخدم استقرار األسواق وتأمني 
اإلمـــدادات املطلوبة والكافية من 
الطاقة بأسعار مناسبة للطرفني، 
حيـــث فتحت احلـــوار مع كبرى 
الدول املنتجة واملســـتهلكة مثل 
روسيا االحتادية والصني واالحتاد 
العبـــداهللا أن  األوروبـــي. وبّني 
سكرتارية «أوپيك» عضو مراقب 
في املجلس التنفيذي ملنتدى الطاقة 
الدولي الذي ميثل املنتدى الدولي 
حلوار املنتجني واملستهلكني، مبينا 
أن تاريخ منظمة «أوپيك» يشهد على 
الدور الفعال للكويت وسياساتها 
احلكيمة التي كان لها دور كبير في 
وضع سياسات وقرارات «أوپيك» 

اإلنتاجية والتسعيرية. 
  وقـــال العبـــداهللا ان الكويت 
تشرفت بأن يكون أول سكرتير عام 
ألوپيك من مواطنيها كما تشرفت 

باســـتضافة املؤمترين الوزاريني 
ألوپيك فـــي عـــام ١٩٦٦ و٢٠٠٥، 
وترؤسها لعدد من مؤمترات أوپيك 
الوزارية في األعوام املاضية، وكان 
آخرها ترؤس الكويت للجنة املراقبة 
في املنظمة.حتديات تواجه «أوپيك» 
من جانبها قالت محافظ الكويت 
لدى منظمة «أوپيك» سهام الرزوقي 
أن هناك عـــدة حتديات تواجهها 
«أوپيك» أهمها األوضاع االقتصادية 
املتقلبة نتيجة االزمة املالية العاملية 
وتأثيرها على األســـواق العاملية 
املستهلكة للنفط، مشيرة الى أن 
الوقت الراهن يصعب فيه التكهن 
بأســـعار النفط نتيجة متغيرات 
عديدة ظهرت على الساحة مؤخرا 
وأهمها خطط الدول املســـتهلكة 
فـــي تقليل االعتمـــاد على النفط 
وفي ســـؤال عن خطط مؤسسة 
البترول الكويتية في رفع القدرة 
اإلنتاجيـــة للكويت الى ٤ ماليني 
برميل يوميا من النفط وهل هناك 
أي طلب تقدمت به الكويت لرفع 
حصتها اإلنتاجيـــة في «أوپيك» 
قالت الرزوقي ان الكويت لم تتقدم 
بأي طلب رسمي لزيادة حصتها 

في «أوپيك». 

 شهد احتفاًال نظمته وزارة النفط بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على إنشاء منظمة «أوپيك»

 العبداهللا:  «أوپيك» لن تغير اإلنتاج بإجتماعها المقبل
 الوزارة بصدد تحويل شركات متأخرة في تقديم ميزانياتها للنيابة

 الهارون: األشهر المقبلة سترون دور «التجارة» 
  في تنظيف السوق من الشركات التي ال تستحق البقاء

 ٣٣ شركة خسرت أكثر من ٧٥٪ من رأسمالها منها ٨ شركات مدرجة وضعها حرج
 الطبطبائي: قانون لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات بصدد تعديله ومنظور في مجلس األمة

 (قاسم باشا) وزير التجارة ورشيد الطبطبائي وعبدالعزيز اخلالدي خالل املؤمتر الصحافي أحمد الهارون

حفاظـــا على أموالهـــم خاصة ان 
الـــوزارة من واجبهـــا العمل على 
حماية هؤالء املساهمني واالقتصاد 

بشكل عام وفق القانون.
  ولفت الهـــارون الى انه تطرق 
خالل الفترة األخيرة الى موضوع 
الشركات التي وصفها بـ «العفن»، 
مشيرا الى انه من الضروري تنظيف 
السوق بشكل عام من هذه الشركات، 
مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق 
جميـــع اللوائـــح والقوانني على 
هذه الشـــركات حلماية املساهمني 

واملتعاملني في السوق.
  وذكر ان القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩ 
اخلاص بالتراخيص أعطى احلق 
للـــوزارة في ان تلغـــي ترخيص 

الشركة املخالفة.
الى مكاتب  الهـــارون    وتطرق 
تدقيق احلسابات بالكويت قائال: 
لدينا وقفة معهم للمراقبة عليهم 
ومحاســـبة كل مكتـــب ال يقـــوم 
بالواجبات التـــي تقتضيها مهنة 
احملاسبة. واستطرد الوزير قائال: 
خالل الشهور املقبلة سترون دور 
الوزارة في تنظيف كل الشركات 
التـــي ال تســـتحق ان تبقـــى في 

السوق.
  وعن تصفية بعض الشركات 
قال الوزير الهـــارون: نعمل وفق 
القانون وال نتمنى ان نصل ملرحلة 
التصفية ألي شركة، نعطي القانون 

أقصى مساحة مسموح بها، نتمنى 
ان تصلح الشركات من أوضاعها 

مبا يحقق لها االستمرارية.
  وزاد قائال: اما اذا وصلت هذه 
الشركات الى درجة انها ال متارس 
عملها وال تســـتطيع الوزارة في 
الوقت نفسه ان تعطيها مهلة فالبد 
من تطبيق النظام او القانون حتى 

ال نخالف اللوائح والقوانني.
  وتطرق الهارون ملكاتب التدقيق، 
مشـــيرا الى انـــه وفـــق اللوائح 
والقـــرارات املنظمة لعمل مراقبي 
احلسابات فإن الوزارة تتعامل مع 
القواعد احملاسبية العاملية وهيئة 
احملاسبة واملراجعة في دول املجلس 
وتستقي منها كثيرا من البيانات 
لكن اجلانب احمللي يحتاج لتعزيز 
اللوائح والقـــرارات ووضع قيود 
واشـــتراطات على مكاتب تدقيق 
احلســـابات ملمارسة املهنة بشكل 
جيد. وتطرق الوزير الى الشركات 
التي وصفها بالعفن، قائال: ليس كل 
الشـــركات توصف بالعفن، انا لم 
أعمم كل الشركات لكن هناك بالفعل 
شركات متعفنة، خاصة الشركات 
الورقية التي ليس لها اي اصل من 
األصول خـــالف الورق وأصبحت 
اآلن عبئا علـــى الوزارة وإبعادها 
عن السوق أمر ضروري، خاصة اذا 
كانت هذه الشركات محققة خسائر 
ومتأخرة فـــي تقدمي بياناتها، فما 

الداعي من بقائها؟
  وأشار الى ان قانون الشركات 
التجارية يعطي الوزارة احلقـ  في 
حال وجود تصفية للشركة ـ في 
حتويلها للنيابة التجارية التخاذ 
إجراء التصفية، اما إلغاء الترخيص 
فيتحقق اذا خالفت الشركة اي شرط 

من شروط إلغاء الترخيص.
  وزاد قائال: القانون يجيز للوزارة 
ذلك، هذه سلطة رقابية تتمتع بها 
الوزارة.وعن دور الوزارة وأهمية 
تواجدها خالل اجلمعيات العمومية، 
ذكر الهارون ان الوزارة تراقب ما 
يتم خالل العموميات وتسجل كل 
ما يدور فيها وتتلقى أي شكاوى 
أو اعتراضـــات يتم طرحها خالل 
العموميات، وذلك حلماية املساهمني 
وأعضاء العمومية من ممارسات قد 
يتهم فيها مجالس االدارات، مشيرا 
الـــى ان الوزارة تتحقق من جدية 
هذه االدعاءات أو الشكاوى فتتخذ 
اجراءاتها املناســـبة، أما اذا كانت 
االمور صحيحة فتصدر الشهادة من 
الوزارة بصحة انعقاد العمومية.

  وأكد الوزير انه لن يسمح ألي 
شركة باالســـتمرارية ما لم تقدم 

بياناتها املالية وفق القانون.
  وبني ان االزمة املالية كشـــفت 
عـــن كثير مـــن االمـــور اخلافية، 
خاصـــة ان األزمات بشـــكل عام 
تظهر مواضع العيب لكن العبرة 

في معاجلة العيب. من جانبه، قال 
وكيـــل وزارة التجارة والصناعة 
رشيد الطبطبائي ان هناك قانونا 
لتنظيم مهنة مراقبي احلســـابات 
بصـــدد تعديله وانـــه منظور في 
مجلس األمة، مشـــيرا الى وجود 
قواعد محاسبية يفترض من مراقب 

احلسابات ان يسير عليها.
ان قانون  الطبطبائي    وأضاف 
مراقب احلسابات ينص على انه اذا 
خالف مراقب احلسابات في ابداء أي 
حتفظ أو ما عكسته الفواتير بشكل 
واقعي يتم حتويله للجنة التأديب 
بالوزارة، موضحا ان هناك جلنة 
تأديب استئنافية ففي حال وقعت 
عقوبة على مراقب احلســـابات له 

احلق ان يتظلم.
  وأشـــار الطبطبائـــي الـــى ان 
هناك عقوبـــات باالنذار وعقوبات 
ايضـــا قد تصل الـــى ايقاف عمل 
الى  انه  مراقبي احلسابات. وذكر 
جانب مراقبي احلســـابات تقوم 
الـــوزارة بالتدقيق على البيانات، 
وكذلك البورصة، كما ان اجلمعية 
العمومية مسؤولة ايضا عن هذا 
اجلانب وبإمكانها أال تعتمد البيانات 
املالية وال تبرئ مجلس االدارة عن 
تصرفاته. واستطرد قائال: هناك 
عقوبات وصلـــت للوقف وليس 
االنذار فقط لبعض مكاتب تدقيق 

احلسابات. 

 عاطف رمضان
  جدد وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون حتذيره للشـــركات 
املخالفة في تقدمي بياناتها املالية 
للـــوزارة بأن الوزارة ســـتحيلها 
للنيابة التجارية، مشـــيرا الى ان 
الوزارة أصدرت تراخيص لـ ١٩٠٠ 
شـــركة وان ٥٧٣ شـــركة أرسلت 
الوزارة إليها دعوات منذ شهرين 
لعقد عموميتها وان ٥١٣ شركة من 
الـ ٥٧٣ شركة ارسلت ايضا اليها 
«التجـــارة» مجددا دعـــوات لعقد 
عمومياتها واعلنت عن ذلك امس 

في وسائل اإلعالم.
الهارون في  الوزيـــر    واضاف 
تصريحه للصحافيني امس خالل 
مؤمتر صحافي عقده بحضور وكيل 
الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل 
املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
عبدالعزيز اخلالدي، ان عددا كبيرا 
من الشركات لم يقدم بياناته املالية 
منذ سنوات طويلة حيث ان بعض 
الشركات لم تقدم بياناتها منذ أكثر 
من ٤ سنوات، والبعض اآلخر لم 

تقدم بياناتها منذ العام ٢٠٠٢.
  واوضح ان ٣٣ شركة خسرت 
اكثر من ٧٥٪ من رأسمالها منها ٨ 
شركات مدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، مشيرا الى ان هذه 
الشركات «وضعها حرج» ومطالبة 
بعقد عمومياتها، مبينا ان بعض 
هذه الشركات اســـتجابت لدعوة 
الوزارة بعقد عمومياتها في حني 
ان البعض اآلخر منها لم يستجب 

حتى هذه اللحظة.
  واشار الى ان الوزارة ال يعنيها 
ان كانت هذه الشركات مدرجة ام 
ال فالقانـــون البـــد ان يطبق على 
جميع الشـــركات وأنه في حال لم 
تصلح هذه الشركات من أوضاعها 
وترفع رأسمالها لنصاب يسمح لها 
باالستمرار ستتم احالتها للنيابة 
التجاريـــة للتصفيـــة خاصة ان 
القانون ينـــص على ذلك، مطالبا 
املســـاهمني بحضـــور اجلمعيات 
العموميةحملاسبة مجالس إداراتهم 

 الشيخ أحمد العبداهللا مكرما الشيخ فيصل جابر األحمد الصباح  

 (متين غوزال)  ...ومكرما الشيخ علي اجلراح

 توقع تقرير لبيت االستثمار العاملي (جلوبل) أن ينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي لقطر مبعدل ١٦٪ و١٨٫٦٪ 
خالل عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ على التوالي، يقوده التوسع في 
إنتاج الغاز الطبيعي، وتذهب معظم إيرادات الطاقة إلى 
خارج الدولة، حيث تتضمن السياسة املالية التوسعية 
مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تستهدف زيادة 
الناجت غير النفطي. وقال التقرير ان قطر التي متثل أكبر 
مصدر على مســـتوى العالم للغاز الطبيعي وثالث أكبر 
منتج للغاز الطبيعي، تعتبر أحد أسرع االقتصادات منوا 
على مستوى العالم وأن منو الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
لقطر منا مبعدل كبير بلغ ٢٢٫٩٪ على أساس معدل منو 
سنوي مركب خالل الفترة ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩، في الوقت الذي 
ســـجل فيه الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي منوا سنويا 

مركبا مبعدل ١٩٫٦٪ خالل الفترة نفسها.
  وقد حافظت الدولة على اندفاع النمو على الرغم من 
األزمة املاليـــة، وحققت منوا قويا مبعدل ٢٥٫٤٪ في عام 
٢٠٠٨ و٨٫٦٪ في عام ٢٠٠٩ باملقارنة بنمو سلبي أو عدم 
وجود منو في الدول املجاورة. ويتم قياس الناجت احمللي 
اإلجمالي لقطر باألسعار احلقيقة بالغا ٢٥٤٫٢ مليار ريال 
قطري، في الوقـــت الذي يتم فيه قيـــاس الناجت احمللي 
اإلجمالي باألسعار احلالية بالغا ٣٥٧٫٨ مليار ريال قطري. 
كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
٥٩٫٩٩٧ دوالرا في العام ٢٠٠٩، باملقارنة مبستواه البالغ 

٧٦٫٤٥٣ دوالرا في عام ٢٠٠٨.
الهيدروكربونية  التقرير أن االحتياطيـــات    وأوضح 
ساعدت بصفة رئيسية على زيادة الناجت احمللي اإلجمالي، 
حيث تشكل نصف الناجت احمللي اإلجمالي للدولة. وتستحوذ 
قطـــر على نحو ٢٪ من احتياطـــي النفط املؤكدة، ونحو 

١٣٫٥٪ من احتياطي النفط الطبيعي املؤكدة.
  ومع استمرار مجهودات التنويع، أثبت الناجت احمللي 
اإلجمالي لقطـــر مرونة في مواجهة أقوى أزمة مالية في 
األلفية اجلديدة. حيث اجتمعت معدالت النمو املتضاعفة 
مع صادرات النفط املسال. وبنهاية عام ٢٠١٠ تكون قطر 
جنحت في االنتهاء من سلسلة صهاريج الغاز الطبيعي 
املسال ٦ و٧ بطاقة تبلغ نحو ٧٧ مليون طن سنويا، وهو 

ما ميثل الركيزة األساسية للسيطرة على جتارة الغاز.

  النفط والغاز

  بتحليل الناجت احمللـــي اإلجمالي لقطر، يجد التقرير 
أن قطاع النفط والغاز قد ســـاهم بقوة في الناجت احمللي 
اإلجمالي بالغا ١٦٥٫٣ مليـــار ريال قطري في عام ٢٠٠٩، 
ومحافظا على نسبة مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي 
البالغة ٤٦٫٢٪. وقد انخفضت املساهمة من ٥٣٫٤٪ في عام 
٢٠٠٨ عندما كان الطلب على النفط في أعلى مستوياته كما 

جتاوزت أسعار النفط األسعار التاريخية. علما أن نسبة 
مساهمة قطاع النفط والغاز في الناجت احمللي اإلجمالي لقطر 
تنخفض نتيجة ملجهودات احلكومة القطرية في تنويع 
اقتصادها ليشمل قطاعات الصناعة والتشييد والعقارات. 
على الرغم مما تقدم، فإن الرؤية املستقبلية لقطاع النفط 
والغاز القطري تظل قوية للغاية في املســـتقبل، بحسب 
«جلوبل»، حيث تواصل الدولة االنتهاء من املشـــروعات 
اجلديدة من خالل شركة البترول القطرية ـ وهي عبارة 
عن شـــركة بترول مملوكة للدولة. وقد منا قطاع النفط 
والغاز مبعدل منو سنوي مركب بلغ ١٥٫٨٪ خالل الفترة 

٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩.
  ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع لقطاع 
النفط والغاز أن ينمـــو مبعدل ٢٥٪ في عام ٢٠١٠، و١٣٪ 
في السنوات األخيرة، حيث جتاوز إنتاج الغاز الطبيعي 
املســـال مستوى ٧٧ مليون طن سنويا، وبالرغم من ذلك 
فقد تنتج املخاطر متوسطة األجل من التأخير في تشييد 
سالسل صهاريج الغاز، وانخفاض أسعار الهيدروكربونات 

وضعف الطلب على النفط والغاز.
  وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز جتاوز نسبة 
مساهمة القطاع في إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي للمرة 
األولى في األلفية اجلديدة. فقد بلغت مساهمة قطاع النفط 
في الناجت احمللي اإلجمالي أعلى مستوياتها على اإلطالق 
مســـجلة ١٩٢٫٥ مليار ريال قطري، كما منت مبعدل منو 
سنوي مركب بلغ ٣١٫٤٪ خالل الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٩. ومن ثم 
فقد بلغت مساهمته ٥٣٫٨٪ في عام ٢٠٠٩ باملقارنة بنسبة 
٤٦٫٦٪ فـــي عام ٢٠٠٨. وقد طورت قطر الرؤية حتى عام 
٢٠٣٠ التي تؤكد على تنويع االقتصاد من خالل املميزات 

املنبثقة من قطاع النفط والغاز.اخلدمات املالية
  بخالف ان اخلدمات احلكومية تسيطر على قطاع النفط 
والغاز، حيث بلغت ٤٤٫٦ مليار ريال قطري، وشهدت أعلى 
منو بني القطاعات األخرى، بالغة ٣٦٫٣٪ في عام ٢٠٠٩. يؤكد 
التقرير أن اخلدمات املالية تأتي في املرتبة الثانية، التي 
تستحوذ على ١٢٪ من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي في 
عام ٢٠٠٩، بالغة ٤٣٫٤ مليار ريال قطري. علما ان البنوك 
التي تستحوذ على نصيب األسد في قطاع اخلدمات املالية 

قد مت دعمها من جانب احلكومة خالل األزمة.
  اجلدير بالذكر، ان قطر كانت نشطة على صعيد القطاع 
املالي خالل األزمة، حيث تدخلت بقوة للمساعدة في زيادة 
رؤوس أموال البنوك، حيث قامت هيئة االستثمار القطرية 
بضخ مليار دوالر تقريبا لزيادة رؤوس األموال، عالوة 
على قيام احلكومة بتوفير ٦ مليارات دوالر لشراء محافظ 

األسهم والعقارات من البنوك التي تأثرت باألزمة.
  ومن ثم، تضيـــف غلوبل، فقد حدت قطر من تعرض 
البنوك للمخاطر، ودعمت السيولة في البنوك، كما عملت 

على زيادة الثقة والتوجهات بقوة في البنوك واألسواق 
املالية، مســـجلة بذلك أقل ديون رديئة في املنطقة، كما 
وفرت االســـتقرار في قطاع اخلدمات املالية. ومن ثم فقد 
حقق القطاع منوا مبعدل ١٣٫٨٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، 
و٣٢٫٩٪ على أساس معدل منو سنوي مركب خالل الفترة 

٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩.
  هذا وقد انخفضت مســـاهمة قطـــاع التصنيع، الذي 
يعتبر رابع أكبر القطاعات، بصورة ملحوظة من ١٠٫٦٪ 
في عام ٢٠٠٥ إلى ٧٫٩٪ فـــي عام ٢٠٠٩ بالغا ٢٨٫٣ مليار 
ريال قطري. في الوقت الذي منت فيه القطاعات األخرى، 
متضمنة «البناء والتشييد»، و«التجارة واملطاعم والفنادق»، 
و«النقل واالتصاالت» مبعدالت مرضية خالل فترة السنوات 
الـ ٥، لتساهم في إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي في عام 

٢٠٠٩ بنسبة ٢٠٫٢٪.
  ووفقا آلخر البيانات املتاحة لغلوبل، فقد سجلت قطر 
ناجتا محليا إجماليا اسميا بنحو ٢٠٠٫٩ مليار ريال قطري 
خـــالل النصف األول من العام ٢٠١٠. وقد شـــهد النصف 
الثاني مـــن العام تزايد الناجت احمللـــي اإلجمالي مبعدل 
٢٠٫٤٪ باملقارنة بالفترة نفســـها من العام املاضي، بالغا 

٩٨٫٤ مليار ريال قطري.
  وبالرغم من ذلك، ذكر التقرير أن الناجت احمللي اإلجمالي 
القطري انخفض من املنظور ربع السنوي بنسبة ٤٫١٪. 
فقد شهد قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض بنسبة ٨٫٩٪ 
خالل الربع الثاني من العام ٢٠١٠ باملقارنة بالربع األول 

من العام عينه، بالغا ٤٩ مليار ريال قطري.
  وعزا التقرير االنخفاض في قطاع النفط والغاز خالل 
الربع الثاني من العـــام ٢٠١٠ إلى االنخفاض في اإلنتاج، 
حيث مت إجراء صيانة لبعـــض املرافق. وباملقارنة على 
أساس سنوي، فقد زاد قطاع النفط والغاز مبعدل ٣٦٫٨٪ 
خـــالل النصف الثاني من العـــام ٢٠١٠ باملقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي.
  وخالل النصف األول من العام ٢٠١٠ اســـتطاع قطاع 
النفط والغاز االســـتحواذ على ٥١٫٢٪ من إجمالي الناجت 
احمللي اإلجمالي. وجتدر اإلشارة إلى أنه في العام ٢٠٠٩ 
ساهم قطاع الغاز والنفط بنسبة ٤٦٫٢٪ من إجمالي الناجت 
احمللي اإلجمالي، ومع ارتفاع أســـعار الهيدروكربونات 
سيقود قطاع النفط والغاز الناجت احمللي اإلجمالي القطري 
مرة أخرى بنسبة مساهمة تربو على ٥٠٪ في العام ٢٠١٠.

اخلدمات احلكومية
  على صعيد آخر، فقد اســـتطاع أكبر القطاعات داخل 
االقتصاد بخالف قطاع النفط والغاز واملتمثل في اخلدمات 
احلكومية (بنسبة مساهمة ١١٫٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
خالل النصف األول من العام ٢٠١٠) حتقيق ارتفاع بنسبة 
٦٫٧٪ (أعلى نســـبة) بالغا ١١٫٩ مليار ريال قطري خالل 

الربع الثاني من العام ٢٠١٠. 
  ويشكل قطاع اخلدمات املالية ـ ثالث أكبر القطاعات ـ 
نسبة ١٠٫٩٪ من الناجت احمللي اإلجمالي خالل النصف األول 
من العام ٢٠١٠ـ  حيث شهد القطاع ارتفاعا بنسبة ١٫٤٪ فقط 
خالل الربع الثاني من العام ٢٠١٠ باملقارنة بالربع األول 
من نفس العام. وعلى أساس سنوي انخفضت اخلدمات 
املالية بنســـبة ٣٫٨٥٪ خالل الربع الثاني من العام ٢٠١٠ 

باملقارنة بالربع الثاني من العام ٢٠٠٩.
  ونتيجة النخفاض أسعار البتروكيماويات خالل الربع 
الثاني من العام ٢٠١٠، انخفض قطاع التصنيع بنســـبة 
١٫٧٪ من املنظور الربع سنوي، ومع ذلك فقد زاد بنسبة 
١٥٫٩٪ باملقارنة مبســـتواه خالل الربـــع الثاني من العام 
٢٠٠٩. كذلك شهد قطاع البناء والتشييد ارتفاعا بنسبة 
٣٫٣٪ خـــالل الربع الثاني من العام ٢٠١٠ باملقارنة بالربع 
السابق، إال أنه انخفض بنسبة ١٠٫٣٪ عند مقارنته بالربع 

الثاني من العام ٢٠٠٩.

  الناتج المحلي

  إلى ذلك، أظهرت أحدث البيانات املتاحة (أرقام العام 
٢٠٠٨ نظرا إلى عدم توافر بيانات العام ٢٠٠٩ حتى تاريخه) 
عن الناجت احمللي اإلجمالي وفقا لنمط اإلنفاق أن االقتصاد 
القطري يخضع في حتركه بدرجة كبيرة لالستثمارات، 
 (GFCF) حيث منـــا إجمالي التكوين الرأســـمالي الثابت
مبعدل منو سنوي مركب ٣١٫٢٪ خالل الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٨ 
باملقارنة بنمو االســـتهالك النهائـــي مبعدل ٢٢٫٨٪ خالل 

الفترة نفسها. 
  فقد بلغ االستهالك النهائي ١١٢٫٩ مليار ريال قطري في 
عام ٢٠٠٨، منها ٤٠٫٤ مليار ريال قطري استهالك حكومي، 
و٧٢٫٥ مليار ريال قطري اســـتهالك خاص، ويشكال معا 
نســـبة ٢٨٪ من الناجت احمللي اإلجمالـــي في عام ٢٠٠٨. 
كذلك استحوذت صافي الصادرات على نسبة ٥٢٫٧٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي في عام ٢٠٠٨. نتيجة لكبر حجم 

الصادرات الهيدروكربونية.
  ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع للناجت 
احمللي اإلجمالي القطري أن ينمو مبعدل ١٦٪ في عام ٢٠١٠ 
بالغا ٢٩٤٫٨ مليار ريال قطري، يقوده التوسع في إنتاج 
الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من ذلك فإن معظم إيرادات 
الطاقة تذهب إلى خارج الدولة، حيث تتضمن السياسة 
املالية التوسعية للحكومة مشـــروعات البنية التحتية 
الكبيرة التي تستهدف زيادة الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي. وحاليا تقوم قطر بتنفيذ مشـــروعات ضخمة ـ 
في ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ ـ يبلغ إجمالي قيمتها ٢٥١٫٧ مليار 
دوالر أميركي، بنسبة ارتفاع ٢٢٫٢٪ عن مستواها خالل 

الفترة نفسها من العام املاضي. 

 توقعات بنمو الناتج اإلجمالي لقطر بمعدل ١٦٪ و١٨٫٦٪ في ٢٠١٠ و٢٠١١


