
 قطر دولةل تقنية ورقة

 الجاري، دجنبر 72و 72 يومي للمغرب رسمية بزيارة ثاني آل حمد بن تميم الشيخ السمو صاحب أميرها يقوم التي قطر دولة تعد

 في بلغت األوسط الشرق بمنطقة نمو نسبة أكبر يحقق بلدا هللا، نصره السادس، محمد الملك الجاللة صاحب من كريمة بدعوة

 .7057 سنة بالمائة 6,6و ،7055و 7002 بين ما الفترة خالل سنويا بالمائة 51 المتوسط

 (.المهاجرين ذلك في بما) دوالر 507.200ب العالم في للفرد دخل بأعلى وتتمتع العالم في بلد أغنى 7055 سنة قطر دولة وأصبحت

 وثلثي الصادرات من بالمائة 27و اإلجمالي، المحلي الناتج من بالمائة 12) الهيروكاربورات استغالل على القطري االقتصاد ويقوم

 حقل قطر معها تتقاسم التي وإيران روسيا من كل خلف ،(بالمائة 57) العالم في الغاز من احتياطي أكبر ثالث قطر وتمتلك(. المداخيل

( العالمي اإلنتاج من بالمائة 5,1) الغاز إنتاج في السريع االرتفاع بفعل القطري القوي النمو وتحقق. المياه تحت المغمور الشمال غاز

 .األسعار وارتفاع

 اإلنتاج من بالمائة 71 أي السنة، في طن مليون 22) وتصديره المسال الطبيعي الغاز إنتاج في عالميا األولى المرتبة قطر وتحتل

 (.العالمي

 .العالمية المالية األزمة مقاومة على قدرة قطر اكتسبت ،7055و 7001 سنتي بين للغاز اإلنتاجية قدرتها في القوي االرتفاع وبفضل

 السلطات تكون ،7055 سنة غاية إلى واستغالله الشمال حقل في الغاز استكشاف عمليات وقف 7001 سنة قرارها خالل ومن

 في اإلجمالي المحلي الناتج تباطؤ عنها نجم والتي االقتصاد، في المحروقات حصة تقليص في تتمثل إرادية سياسة انتهجت قد القطرية

 .7057 عام

 العشر للسنوات دوالر مليار 710و 700 بين قيمته تتراوح) العامة لالستثمارات طموح برنامج على يقوم قطر نمو أصبح وهكذا،

 .التحتية البنيات على يركز( المقبلة

 الناتج من التوالي على بالمائة 2و بالمائة 00) الميزانية وفي الجارية الحسابات في مريحة فوائض والغازية النفطية العائدات وتدر

 7057 و 7002 عامي بين مرات أربع المركزي البنك احتياطي مضاعفة الفوائض هذه وأتاحت(. 7057 عام في اإلجمالي المحلي

 مليار 700 حوالي) وتوابعه لالستثمار قطر جهاز يسيره المقبلة جياللأل مخصص ادخار ومراكمة ،(دوالر مليار 50 من أزيد)

 (.دوالر

 مريح مناورة هامش( المنطقة في األسعار أرخص أحد أي) للبرميل دوالر 51 بسعر مقرونة المهمة المالية اإلمكانيات هذه وتوفر

 .توسعية مالية سياسة النتهاج لقطر

 بفعل( 7057 عام في بالمائة 7,6) الخليج بلدان في المعدالت أعلى من كان طالما الذي التضخم معدل احتواء في قطر ونجحت

 .العقار أسعار في الراهن التراجع

 األمم مؤتمر قبيل من الدولية المنتديات من ممكن عدد أكبر تنظيم على قطر تعمل الدولية، الساحة على حضورها تعزيز وقصد

 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في األطراف الدول ومؤتمر األديان، لحوار الدولي والمؤتمر التنمية، تمويل لمتابعة الدولي المتحدة

 (.7057 دجنبر 2 نونبر 76 من المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر عشرة الثامنة والدورة الفساد،

 العالم كأس بطولة لتنظيم 7050 دجنبر 7 يوم اختيارها ويعتبر الرياضي، القطاع في مكثف بشكل قطر تستثمر أخرى، جهة ومن

 7055 عام في للسباحة العالم بطولة قطر ستحتضن كما. هام نجاح بمثابة( البطولة هذه ينظم عربي بلد أول) 7077 لسنة القدم لكرة

 .7051 عام في اليد لكرة العالم وبطولة

 مغتربون منهم بالمائة 26 نسمة ألف 256و مليون بحوالي مربع، كلم 125و ألف 55 مساحة على تمتد التي قطر ساكنة عدد ويقدر

 تقديرات حسب بالمائة 0) منعدمة فهي البطالة أما سنة، 22,75 البد هذا في الحياة أمد ويبلغ. 7050 ليونيو تعود إحصائيات وفق

 (.7057 لسنة تعود


