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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وآله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:

فإن األحداث املتغرية هلا األثر البالغ عىل العلم وحركة البحث العلمي، فتبعث لدى الباحثني 
الطاقات البحثية وتوجه أنظارهم إىل منابت العلوم ومكانزها، سعًيا لتفسري تلك األحداث 
ونمذجتها، وهبذه األحداث تنضج العلوم وتزدهر حركة البحث العلمي. وقد أفرزت جائحة 
كورونا مؤخًرا حركة بحثية هائلة توسعت بقدر توسع آثار هذه اجلائحة، فكانت األبحاث 
الطبية والبيولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية وحتى األدبية، ولعل مما يؤسف هنا 
الفجوة الكبرية بني عدد البحوث الصادرة باللغة العربية مقارنة بالبحوث الصادرة باللغات 
األخرى، باإلضافة إىل الفجوة بني الدراسات التي استهدفت قطاعات االقتصاد والتمويل 

اإلسالمي والتي تطرقت لقطاعات االقتصاد والتمويل التقليدي.
أزمة  يناقش  والذي  األول  اخلاص  العدد  نصدر  أن  املشورة  بيت  جملة  يف  يسعدنا  هنا  ومن 
ثم  بعناية،  اختيارها  تم  موضوعات  خالل  من  اإلسالمي  التمويل  عىل  وتبعاهتا  كورونا 
نوعية  إضافة  لبحوثهم  كانت  الذين  الفضالء  واملختصني  الباحثني  من  جمموعة  استكتاب 
للمجلة وإثراء للمحتوى اخلاص هبذا العدد، وقد تناولت البحوث تأثري أزمة كورونا عىل 
كام  كورونا،  وأزمة  املالية  للعقود  رشعية  دراسة  يف  تطرقت  ثم  اإلسالمي،  التمويل  صناعة 
  - حالة  كدراسة   - استعرضت  ثم  كورونا،  أزمة  بعد  اإلسالمي  التمويل  مستقبل  ناقشت 
دولة  يف  األزمة  هذه  تداعيات  ملواجهة  اختاذها  تم  التي  االقتصادية  واملحفزات  اإلجراءات 

قطر باإلشارة إىل مؤسسات التمويل اإلسالمي.
آراءهم  بأن  واملتخصصني  الباحثني  للسادة  نؤكد  وتطويرها  املجلة  لعمل  واستدامة 
ومقرتحاهتم تلقى بالغ االهتامم والرتحيب، ونحرص دائاًم عىل ما يتحف املجلة ويرفع من 

مستواها العلمي والفني.

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها دولة قطر وأثرها في مواجهة 

أزمة كورونا المستجد

إبراهيم حسن جّمال

مدير الدراسات والبحوث - بيت المشورة لالستشارات المالية- قطر

م البحث للنشر في 29/ 2020/6م، واعتمد للنشر في 7/20 /2020م(
ّ
)سل

https://doi.org/10.33001/M010820201372

الملخص

التي قامت هبا  الدراسة للوقوف عىل اإلجراءات واملحفزات االقتصادية  هتدف 
دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا املستجد، وحماولة دراسة آثارها عىل بعض 
مؤرشات االقتصاد القطري، مع اإلشارة إىل املؤسسات املالية اإلسالمية يف قطر 
وتعاملها مع تلك اإلجراءات، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي يف بيان 
قطر،  دولة  اختذهتا  التي  واإلجراءات  القرارات  مجلة  واستعراض  األزمة  طبيعة 
كام تم استخدام املنهج التحلييل يف دراسة اآلثار عىل االقتصاد بعد مجع البيانات 
املحفزات  فاعلية  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  الدراسة،  فرتة  خالل  اإلحصائية 
والقرارات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطر يف احلد من تداعيات أزمة كورونا 
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ن مؤسسات التمويل اإلسالمي من االستفادة من برامج التحفيز  املستجد، ومتكُّ
مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية. 

االقتصادية،  املحفزات   ،19 كوفيد  املستجد،  كورونا  المفتاحية:  الكلمات 

التمويل اإلسالمي، دولة قطر.
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The Economic Procedures Adopted by the State of Qatar 
and their Impact on Confronting Novel Corona

Ebrahim Hasan Gamal
Head of Research and Studies - Bait Al-Mashura Finance Consultations- Qatar

Abstract
The study aims at knowing the economic procedures and incentives 

undertaken by the State of Qatar for negating the implications posed by novel 

Corona crisis. The study also aims at analyzing the crisis’ impact on some of 

Qatar’s economic indicators with a reference to Islamic financial entities in 

Qatar and their adaptation of those procedures. The study followed descriptive 

method for explaining the nature of crisis and presenting some resolutions 

and procedures adopted by the state of Qatar, while analytical method was 

followed for studying the impact on economy after compiling the statistical 

data related to the period of study. The study found that the incentives and 

economic resolutions adopted by State of Qatar are impactful in constraining 

the effects of novel Corona crisis and Islamic finance entities were able to 

benefit from such incentive programs while preserving their uniqueness and 

financing norms. 

Keywords: Novel Corona, Covid-19, Economic Incentives, Islamic Finance, 

The State of Qatar. 
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المقدمة

عىل  لتؤثر  آثارها  امتدت  وبائية  كارثة   2020 العام  بداية  مع  العامل  دول  واجهت 
منظمة  تقارير  2019 وحسب  ديسمرب   31 ففي  بشكل غري مسبوق.  العامل  اقتصاد 
مدينة  املستجد )كوفيد19( يف  مرة عن مرض كورونا  ُأبلغ ألول  العاملية  الصحة 
فرتة  وخالل  كورونا،  فريوسات  ساللة  ضمن  يصنف  والذي  بالصني،  ووهان 
وجيزة حتول هذا املرض إىل وباء وجائحة غزت العامل. ومع بداية يوليو 2020 بلغ 
11 مليون إصابة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من  عدد اإلصابات يف العامل أكثر من 

نصف مليون حالة وفاة. 
هذا الوباء ال تكمن خطورته يف بعض أعراضه احلادة عىل املرىض وخصوًصا عىل 
بعض الفئات العمرية والذين يعانون من أمراض مزمنة، بل يف رسعة انتشاره بني 
املجتمع مما يشكل ضغًطا قوًيا عىل املنظومات الصحية التي يصعب علبها توفري 

الرعاية الصحية لألعداد املتزايدة حال تفيش هذا الوباء.

بني  لالختيار  صعبة  خيارات  أمام  نفسها  الدول  وجدت  الوباء  هذا  وملواجهة 
أكثر رصامة  بإجراءات  بالقيام  الوباء  مراعاة اجلوانب اإلنسانية ومكافحة تفيش 
واتباع سياسات احلظر واإلغالق مما قد يؤدي إىل انحسار الوباء ولكن يف املقابل 
أو  لفرتة طويله،  استمرت هذه اإلغالقات  االقتصاد بشكل سلبي يف حال  تأثر 
اختيار ما سامه البعض بمناعة القطيع ومحاية االقتصاد باحلد من سياسات احلظر 
وهبذا  الناس،  أرواح  من  مزيد  حصد  يف  أثر  لذلك  سيكون  لكن  واإلغالق، 

تفاوتت الدول يف سياساهتا التي اتبعتها يف هذا اإلطار.
آثار  واإلغالق  احلظر  سياسات  من  تبعه  وما  الوباء  هلذا  كان  فقد  العموم  وعىل 
كبرية عىل االقتصاد العاملي حتى وصل إىل مرحلة كساد وصفت بأهنا أشد كساد 
فيها األثر  التي يكون  املرة األوىل  الثانية، ولعلها  العاملية  العامل منذ احلرب  به  مر 
عىل مجيع اقتصادات العامل، فأثرت عىل االقتصادات املتقدمة والصاعدة والنامية، 
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العاملي  االقتصاد  يشهد  أن  يتوقع   2020 يونيو  يف  الدويل  البنك  تقرير  وحسب 
انكامًشا بنسبة 5.2 %، كام يتوقع أن يكون االنكامش يف االقتصادات املتقدمة بنسبة 
7 %، ويف االقتصادات الصاعدة والنامية %2.5، وتوقع التقرير أن ينخفض متوسط 

نصيب الفرد من الدخل جراء هذه اجلائحة يف العام 2020 بنسبة 3.6 %.)1(
أما تقرير صندوق النقد الدويل يف يونيو 2020 توقع أن يكون االنكامش يف النمو 
8 %، وأن يكون االنكامش  بنسبة  املتقدمة  %4.9، ويف االقتصادات  بنسبة  العاملي 
التقرير أن ينخفض حجم  3 %، وتوقع  يف االقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 

التجارة العاملية من السلع واخلدمات بنسبة 11.9 % خالل العام 2020.)2(
تنوعت اآلثار التي خلفتها وستخلفها هذه اجلائحة عىل القطاعات االقتصادية، 
واختلفت حدهتا حسب طبيعة كل قطاع، فقطاع السفر والسياحة كان من أشد 
أدى  مما  حادة  تراجعات  من  العاملية  املال  أسواق  وعانت  ترضًرا،  القطاعات 
اهنيارات حمتملة هلذه األسواق،  لتفادي  لفرتات مؤقتة  التداول  ببعضها إليقاف 
وسجلت  احلركة،  وتقييد  العاملي  اإلنتاج  تباطؤ  بفعل  النفط  أسعار  تأثرت  وقد 
أسعار النفط خسائر تارخيية، ومن ذلك ما سجله التاريخ يف يوم االثنني 20 أبريل 
النفط إىل  2020 من حادثة مل يسبق وقوعها من قبل، حيث هبطت أسعار برميل 

ما دون الصفر، وبلغ يف ذلك اليوم سعر برميل خام غرب تكساس تسليم مايو 
املدرج يف سوق نيويورك )- 37.53( دوالر.

مشكلة الدراسة:

بني  للتوفيق  كوفيد19،  وباء  تفيش  مع  التعامل  يف  الدول  سياسات  اضطربت 
متطلبات محاية املجتمع ومحاية االقتصاد، كام أن ترابط سالسل االقتصاد العاملي 
جعل تأثريات اختاذ أي دولة إلجراءات اإلغالق واحلظر متتد إىل بقية اقتصادات 
الدول، مما جعل احلكومات تتدخل حلامية اقتصادها بسياسات محائية وحتفيزية. 

(1) World Bank, Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank, 2020.
(2) IMF, A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery; World Economic Outlook Update, June, 2020.
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تدخل  ورضورة  األمرين  بني  املواءمة  يف  تكمن  املشكلة  كانت  قطر  دولة  ويف 
احلكومة بحزمة من املحفزات االقتصادية متزامنة مع إجراءات اإلغالق واحلظر 

وفق سياسة تضمن احلد من تفيش الوباء واملحافظة عىل النمو االقتصادي.

أهداف الدراسة:

التعرف عىل أهم مالمح اقتصاد دولة قطر. -

بيان أهم القرارات واإلجراءات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطر  -
ملواجهة تداعيات أزمة كورونا املستجد.

دراسة األثر عىل بعض املؤرشات االقتصادية. -

استعراض مؤسسات التمويل اإلسالمية يف دولة قطر مع اإلجراءات  -
احلكومية ملواجهة كورونا املستجد.

منهج الدراسة:

اإلجراءات  تفاصيل  استعراض  خالل  من  الوصفي  املنهج  الدراسة  تستخدم 
تستخدم  كام  املستجد،  كورونا  وباء  ملواجهة  قطر  دولة  هبا  قامت  التي  والتدابري 
الدراسة املنهج التحلييل من خالل حماولة دراسة اآلثار هلذا الوباء ودور املحفزات 
البيانات  بتحليل  االقتصادية  التداعيات  من  احلد  يف  احلكومية  االقتصادية 

واإلحصاءات التي تم مجعها هلذا الغرض.

فرضيات البحث:

تقوم الدراسة عىل فرضيتني أساسيتني مها:
الفرضية األوىل: وجود أثر ألزمة كوفيد 19 وتبعاهتا عىل االقتصاد القطري.

الفرضية الثانية: وجود أثر لإلجراءات واملحفزات االقتصادية التي اختذهتا دولة 
قطر واحلد من تداعيات أزمة كوفيد 19 عىل االقتصاد القطري.
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الدراسات السابقة:

تم  الباحث  اطالع  وبعد  املستجدة،  املوضوعات  من  الدراسة  موضوع  يعترب 
الدراسة،  ملوضوع  أقرب  كانت  التي  والتقارير  الدراسات  بعض  عىل  الوقوف 
 Economic impact of government interventions during the« بعنوان  دراسة  ومنها 
COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets« وقد تطرقت 

الورقة إىل دراسة التأثري االقتصادي املتوقع لإلجراءات احلكومية، سواء ما يتعلق 
منها بإجراءات التباعد االجتامعي أو املحفزات االقتصادية، عىل عائدات أسواق 
توصلت  وقد  قطر،  دولة  ضمنها  من  دولة   77 بيانات  باستخدام  املالية  األسهم 
اقتصادي إجيايب وسلبي،  تأثري  التباعد االجتامعي كان هلا  تدابري  أن  إىل  الدراسة 
وأن الدعم احلكومي أدى إىل رد فعل إجيايب يف األسواق املالية كام حد من اآلثار 

االقتصادية العكسية للوباء. 
ومما اطلع عليه الباحث يف املوضوع تقرير أعده عدد من الباحثني ضمن أبحاث 
الكونجرس األمريكي بعنوان )Global Economic Effects of COVID-19( يتحدث 
عن التبعات االقتصادية العاملية لوباء كورونا املستجد ويتتبع استجابة احلكومات 
التقرير  التداعيات واآلثار وقد تضمن هذا  الدولية يف معاجلة تلك  واملؤسسات 

بشكل مترص ما قامت به دولة قطر من إجراءات اقتصادية ملواجهة هذه اآلثار. 
هذا باإلضافة إىل تقرير رشكة )كي يب إم جي( يف قطر حول األثر املحتمل لفريوس 
كورونا املستجد عىل االقتصاد القطري، وقد حلل التقرير تداعيات أزمة كورونا 

عىل االقتصاد القطري وفق أربعة سيناريوهات حمتملة.

ويالحظ أن الدراسات والتقارير التي ناقشت هذا املوضوع حتدثت عن التداعيات 
واإلجراءات االقتصادية املتعلقة بأزمة كورونا املستجد بشكل عام أو عىل قطاعات 
معينة أو عىل بعض البلدان، ومل تتحدث بالتفصيل عن اإلجراءات والتدابري التي 
وهو  االقتصادية،  املؤرشات  عىل  آثارها  تدرس  ومل  حتديًدا  قطر  دولة  هبا  قامت 
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الذي ركزت عليه هذه الدراسة.

تقسيمات الدراسة:

الدراسة تم تقسيمها إىل أربعة مباحث، يستعرض األول  لغرض حتقيق أهداف 
ملحة عن اقتصاد دولة قطر، ويتحدث املبحث الثاين عن إجراءات احلظر واإلغالق 
االقتصادية  املحفزات  الثالث  املبحث  يرصد  حني  يف  قطر،  دولة  اختذهتا  التي 
أثر  الرابع  املبحث  ويدرس   ،19 كوفيد  تداعيات  ملواجهة  قطر  دولة  اختذهتا  التي 

املحفزات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطر للحد من تداعيات كوفيد 19.

المبحث األول: لمحة عن اقتصاد دولة قطر

ُيعد اكتشاف النفط ثم الغاز يف دولة قطر نقطة حتول مهمة يف تارخيها االقتصادي، 
حيث حقق االقتصاد القطري خالل هذه الفرتة معدالت نمو مرتفعة ومتوازنة، 
حتى أصبحت دولة قطر ضمن الدول األعىل دخاًل للفرد يف العامل، وقد أسهمت 
عدة عوامل يف تعزيز مكانة االقتصاد القطري خالل هذه الفرتة، من أمهها التوجه 
أعىل  عىل  االستحواذ  من  والتمكن  املسال  الغاز  قطاع  يف  االستثامر  نحو  املبكر 
حصة سوقية يف العامل، فأصبحت قطر أكرب مصدر للغاز املسال يف العامل)3(، كام أن 
الصندوق السيادي الذي متتلكه دوله قطر ويدير أصواًل حول العامل بقيمة 295.2 
مليار دوالر)4( مّثل هلا قوة داعمة القتصادها. ويعتمد اقتصاد دولة قطر -كغريها 
النفط والغاز، وقد بلغ  من دول اخلليج املصدرة للنفط- بشكل كبري عىل قطاع 
واإلنتاج  برميل،   611,941 قطر  لدولة   2018 العام  هناية  النفط  من  اليومي  اإلنتاج 
اليومي من الغاز 549.49 مليون قدم مكعب، وبلغت املبيعات السنوية 102.4 مليار 

ريال قطري)5(.

(3) https://www.igu.org/news/press-release-global-lng-2020-report
(4) https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a 2020/6/28 تم االطالع في .
(5) Qatar Petroleum, Annual Review, 2018.
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سنوات  اخلمس  خالل  قطر  لدولة  املحيل  الناتج  حجم   )1( الشكل  ويوضح 
املاضية إذ يالحظ التوجه نحو االعتامد عىل القطاع غري النفطي، فمنذ العام 2014 
بدأت مسامهة القطاع غري النفطي تزيد عىل حساب القطاع النفطي، إال أن نسبة 

هذا القطاع ال تزال مرتفعة، فبلغت مسامهته يف الناتج املحيل نسبة 46.8 %

باالعتامد عىل: جهاز التخطيط واإلحصاء، احلسابات الوطنية، الفصل اخلامس عرش، 2018، دولة قطر. 
وجهاز التخطيط واإلحصاء، احلسابات الوطنية، الربع الرابع 2019.

كأس  لبطولة  قطر  دولة  باستضافة  واخلاصة  التحتية  البنى  مشاريع  أسهمت  كام 
العامل 2022 رافًدا مهاًم لالقتصاد القطري، ورغم املرشوعات العمالقة التي تقوم 
خالل  فوائض  حققت  للدولة  العامة  املوازنة  أن  إال  اإلطار  هذا  يف  الدولة  هبا 
الفرتة األخرية من خالل سياسات الضبط وترشيد اإلنفاق باإلضافة إىل التوسع 
امللحوظ يف مبيعات الغاز بعد تشغيل حقل الشامل، ويبن الشكل )2( وضع املالية 

 7العامة لدولة قطر خالل اخلمس سنوات األخرية.
 

ريها من دول كغ-  ويعتمد اقتصاد دولة قطر  .ل هلا قوة داعمة القتصادهامث    4مليار دوالر   295.2العامل بقيمة  
وقد بلغ اإلنتاج اليومي من النفط هناية العام بشكل كبري على قطاع النفط والغاز،    -اخلليج املصدرة للنفط 

مليون قدم مكعب، وبلغت   549.49، واإلنتاج اليومي من الغاز  برميل   611,941لدولة قطر    2018
 .5مليار رًيل قطري   102.4املبيعات السنوية  

الشكل ) املاضية  1ويوضح  احمللي لدولة قطر خالل اخلمس سنوات  الناتج  التوجه حنو   إذ( حجم  يالحظ 
على حساب بدأت مسامهة القطاع غري النفطي تزيد    2014االعتماد على القطاع غري النفطي، فمنذ العام  

 % 46.8  يف الناتج احمللي نسبة القطاع النفطي، إال أن نسبة هذا القطاع ال تزال مرتفعة، فبلغت مسامهته

 
جهاز  ، دولة قطر. و 2018ابالعتماد على: جهاز التخطيط واإلحصاء، احلساابت الوطنية، الفصل اخلامس عشر، 

 . 2019التخطيط واإلحصاء، احلساابت الوطنية، الربع الرابع 

العامل   لبطولة كأس  قطر  دولة  ابستضافة  واخلاصة  التحتية  البىن  مشاريع  أسهمت  مهًما   2022كما  رافًدا 
لالقتصاد القطري، ورغم املشروعات العمالقة اليت تقوم هبا الدولة يف هذا اإلطار إال أن املوازنة العامة للدولة 

ابإلضافة إىل التوسع امللحوظ   اإلنفاقد  وترشيمن خالل سياسات الضبط    األخرية  الفرتةحققت فوائض خالل  
( وضع املالية العامة لدولة قطر خالل اخلمس 2يف مبيعات الغاز بعد تشغيل حقل الشمال، وينب الشكل ) 

 سنوات األخرية. 

 
4 https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a .  2020/6/28 تم االطالع في  
5 Qatar Petroleum, Annual Review, 2018. 
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www.mof.gov.qa :باالعتامد عىل تقارير وزارة املالية، متوافرة عىل املوقع

وخالل السنوات املاضية وبفضل سياسات التوسع يف انتاج وتصدير الغاز املسال 
استمر امليزان التجاري السلعي موجًبا بتحقيق فوائض جتاوزت 40 % من حجم 
التبادل التجاري اخلارجي يف العام 2019، ويوضح الشكل )3( حركة الصادرات 

والواردات خالل هذه الفرتة.

www.psa.gov.qa :8باالعتامد عىل تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متوافرة عىل املوقع 
 

 
 www.mof.gov.qa: ابالعتماد على تقارير وزارة املالية، متوافرة على املوقع

استمر امليزان التجاري السلعي وبفضل سياسات التوسع يف انتاج وتصدير الغاز املسال  وخالل السنوات املاضية  
 ، ويوضح الشكل2019يف العام  من حجم التبادل التجاري اخلارجي  %  40جتاوزت    فوائض  موجًبا بتحقيق

 ( حركة الصادرات والواردات خالل هذه الفرتة. 3)

 
 www.psa.gov.qaفرة على املوقع: اتقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متو ابالعتماد على 
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 www.mof.gov.qa: ابالعتماد على تقارير وزارة املالية، متوافرة على املوقع

استمر امليزان التجاري السلعي وبفضل سياسات التوسع يف انتاج وتصدير الغاز املسال  وخالل السنوات املاضية  
 ، ويوضح الشكل2019يف العام  من حجم التبادل التجاري اخلارجي  %  40جتاوزت    فوائض  موجًبا بتحقيق

 ( حركة الصادرات والواردات خالل هذه الفرتة. 3)

 
 www.psa.gov.qaفرة على املوقع: اتقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متو ابالعتماد على 
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تتبعها  التي  والنقدية  املالية  السياسات  خالل  فمن  التضخم،  ملؤرش  وبالنسبة 
دولة قطر وإجراءات مراقبة توافر السلع واخلدمات األساسية، يلحظ أن مؤرش 
التضخم يف السنوات املاضية انخفض ألقل من الواحد، ثم انخفض ليكون سالًبا 

يف عام 2019 بنسبة بسيطة بلغت )- 0.9 %(.
ومما جيدر ذكره أنه يف منتصف العام 2017 قطعت السعودية واإلمارات والبحرين 
عىل  جوي  حظر  بفرض  وقامت  واالقتصادية  الدبلوماسية  عالقاهتا  ومرص 
املنفذ  الطريان القطري وأغلقت السعودية حدودها الربية مع قطر والذي يعترب 
الربي الوحيد لدولة قطر نحو العامل، هذه اإلجراءات شكلت صدمة لالقتصاد 
األزمة  هذه  ملواجهة  قطر  حكومة  هبا  قامت  التي  اإلجراءات  ولكن  القطري، 

مكنتها من جتاوز تداعياهتا االقتصادية خالل فرتة وجيزة)6(.

المبحث الثاني: إجراءات الحظر واإلغالق التي اتخذتها دولة قطر

إصابة  حالة  أول  تسجيل  عن   2020 فرباير   29 يف  القطرية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تزايًدا ملحوًظا  19(، وشهدت احلاالت  مؤكدة بفريوس كورنا املستجد )كوفيد 
احلاالت  فبلغت  مايو   31 يف  إصابة  معدل  أعىل  سجلت  حتى  مايو،  شهر  خالل 
هلذا اليوم 2,355 حالة، وحالًيا يلحظ بداية انحسار وانخفاض احلاالت، وقد بلغ 
ألف حالة،   96 أكثر من  يونيو  إىل هناية  الوباء  بداية  منذ  إمجايل احلاالت اإلصابة 

وعدد الوفيات 113 حالة وفاة.

2017، دار لوسيل للنرش والتوزيع، دولة  )6( لالستزادة ينظر: بيت املشورة لالستشارات املالية، جتربة قطر االقتصادية يف مواجهة األزمة اخلليجية 
قطر، الطبعة األوىل،2020.
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https://www.data.gov.qa/explore/dataset/covid-19-cases-in-qatar/table/?sort=-date:من إعداد الباحث باالعتامد عىل

ورغم زيادة حاالت اإلصابة مقارنة بعدد السكان إال أنه يالحظ تضاءل معدل 
الوفيات مقارنة بعدد اإلصابات، وذلك يعود لعدة عوامل منها الرتكيبة السكانية 
1.3 % من  65 عاًما سوى  العمرية فوق  الفئة  يف دولة قطر إذ ال يشكل أصحاب 

إمجايل عدد السكان)7(.
والذي  الصحي،  والقطاع  قطر  دولة  تقدمها  التي  الصحية  الرعاية  مستوى  ثم 
حيتل مراكز متقدمة عىل مستوى املنطقة والعامل، وبلغت إمجايل مصصات القطاع 
الصحي يف موازنة 2020 ما يقرب من 22.6 مليار ريال أي ما يقرب من 11 % من 

إمجايل مرصوفات املوازنة))(. 
ولتفادي تفيش وباء كورونا املستجد قامت دولة قطر باختاذ عدد من اإلجراءات 
يف احلظر واإلغالق لضامن عدم انتشار الوباء واعتامد سياسة التباعد االجتامعي، 
ويبني اجلدول )1( أهم قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا احلكومة خالل هذه 

الفرتة.
)7( ينظر: جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو 2020.

(8) https://www.mof.gov.qa/ar/Documents/2020statebudgetinfographsAr.pdf

10 
 

 دولة قطر   اختذهتاإجراءات احلظر واإلغالق اليت  املبحث الثاين:  

عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفريوس كوران املستجد   2020فرباير    29يف  أعلنت وزارة الصحة القطرية  
  31، حىت سجلت أعلى معدل إصابة يف  مايو  خالل شهرملحوظًا    اوشهدت احلاالت تزايدً (،  19)كوفيد  

حالة، وحالًيا يلحظ بداية احنسار واخنفاض احلاالت، وقد بلغ إمجايل   2,355مايو فبلغت احلاالت هلذا اليوم  
 حالة وفاة.   113 ، وعدد الوفياتألف حالة  96هناية يونيو أكثر من  منذ بداية الوابء إىل  احلاالت اإلصابة 

 

 
على ابالعتماد  الباحث  إعداد  -https://www.data.gov.qa/explore/dataset/covid-19-cases-in:من 

qatar/table/?sort=-date 

 

مقارنة بعدد اإلصاابت، ورغم زًيدة حاالت اإلصابة مقارنة بعدد السكان إال أنه يالحظ تضاءل معدل الوفيات  
 65وذلك يعود لعدة عوامل منها الرتكيبة السكانية يف دولة قطر إذ ال يشكل أصحاب الفئة العمرية فوق  

 .7% من إمجايل عدد السكان1.3عاًما سوى 

 
 .2020إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو ينظر: جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر   7
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جدول )1( أهم قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا دولة قطر لتفادي تفيش وباء كوفيد 19

القــــــرارالتاريخ

تعليق اخلروج والدخول إىل دولة قطر باستخدام البطاقة الشخصية 3/6

مرص، 9/ 3 الصني،  بنغالديش،  الدول:  بعض  من  مؤقتة  بصفة  القادمني  دخول  تعليق 
رسيالنكا،  اجلنوبية،  كوريا  الفلبني،  باكستان،  نيبال،  لبنان،  العراق،  إيران،  اهلند، 

سوريا، تايلند.

تعليق الدراسة يف املدارس واجلامعات احلكومية واخلاصة جلميع الطالب3/10

)املفتوحة 3/13 األطفال  ألعاب  ومناطق  واملرسح  السينام  عرض  صاالت  إغالق 
أو  الفنادق  يف  سواء  األفراح،  وصاالت  اخلاصة،  الرياضية  والصاالت  واملغلقة(، 

قاعات األفراح.

الباعة 3/14 وخدمات  البيع  ايقاف  عرب  وذلك  املتجولني،  الباعة  ألنشطة  مؤقت  إيقاف 
املتجولني

تعليق سامت الدخول الفورية من بعض الدول حلاميل اجلنسية: اإليطالية، الفرنسية، 3/15
أملانيا، إسبانيا، وتعليق دخول البالد للمسافرين القادمني من السودان.

إيقاف البيع باملزادات بسوق أم صالل لألسامك 15 /3

حظر تقديم الطلبات يف مجيع املطاعم واملقاهي بالدولة 16/ 3

إغالق املساجد وإيقاف صلوات اجلامعة واجلمعة.3/17

إغالق جزء من املنطقة الصناعية ملدة أسبوعني قابلة للتجديد3/17

الغذائية 18/ 3 املواد  بيع  حمالت  )ويستثنى  التسوق  ومراكز  التجارية  املجمعات  إغالق 
األندية  أنشطة  وإيقاف  والنسائية،  الرجالية  التجميل  وصالونات  والصيدليات(، 

الصحية يف الفنادق.

إغالق مؤقت جلميع املطاعم واملقاهي ومنافذ بيع املواد الغذائية والعربات املتنقلة 22/ 3
 – العربات  جتمع  لوسيل،  مدينة  كورنيش   – الرياضية  األندية  التالية:  األماكن  يف 

كورنيش الدوحة – كورنيش اخلور – حديقة اسباير

تقليص عدد املوظفني والعاملني املتواجدين بمقر العمل باجلهات احلكومية إىل 3/22
20% ويبارش 80% أعامهلم عن بعد.
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إغالق حمال الرصافة3/26

تقليص عدد املوظفني والعاملني املتواجدين بمقرات عمل جهات القطاع اخلاص 5/ 4
إىل 20% ويبارش 80% أعامهلم عن بعد

تقليص ساعات عمل املوظفني والعاملني املتواجدين يف مقر عملهم يف القطاعني 
احلكومي واخلاص إىل ست ساعات يومًيا من السابعة صباًحا وحتى الواحدة 

ظهًرا
)يستثنى حمال بيع املواد الغذائية التموينية والصيدليات واملطاعم التي تقدم طلبات 

خارجية(.

حتديد أوقات عمل األنشطة التجارية واخلدمية لتكون من الساعة السابعة صباحًا 05/31
وحتى الساعة الواحدة مساًء باستثناء:

منافذ بيع املواد الغذائية والتموينية والسلع االستهالكية واهلايرب ماركت  -
والسوبر ماركت والبقاالت وحمال بيع اخلرضاوات والفواكه.

رشكات الصيانة )خدمات السباكة والكهرباء واإللكرتونيات( -
رشكات االتصاالت -
رشكات توصيل الطلبات عرب التطبيقات اإللكرتونية. -
الصيدليات -
حمطات البرتول وخدمات السيارات -
ورش الصيانة التابعة للوكاالت. -
املخابز -
الرشكات العاملة يف قطاع الضيافة. -
املصانع -
رشكات اخلدمات اللوجستية ورشكات الشحن العاملة يف املوانئ  -

واملطارات واخلدمات اجلمركية.
املطاعم والكافيرتيات واملقاهي )الكويف شوب( والتي ُيسمح هلا بتوصيل  -

الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط، وُيستثنى من هذا 
القرار املطاعم واملقاهي املتواجدة يف املجمعات التجارية والتي ُيسمح هلا 

بالعمل عرب تقديم خدمة توصيل الطلبات اخلارجية فقط وحُيظر عليها 
تسليم الطلبات إىل الزبائن داخل أو خارج موقعها.

باالعتامد عىل البيانات الصحفية لوزارة الصحة، وبيانات وزارة التجارة والصناعة
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ويف 8 يونيو أعلنت اللجنة العليا إلدارة األزمات عن خطة الرفع التدرجيي املحكم 
للقيود املفروضة يف دولة قطر جراء فريوس كورونا )كوفيد 19(، والتي تتضمن 
تطبيق  التوجيه برضورة  مع  بداية سبتمرب  الكامل يف  بالفتح  تنتهي  مراحل  أربع 
اإلجراءات االحرتازية خالل هذه املراحل، وذلك سعًيا لتحقيق التوازن بني محاية 

اجلمهور واستعادة احلياة االجتامعية واالقتصادية)9(.
ومما يالحظ عىل قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا دولة قطر ملواجهة تفيش 
قرار حلظر  أي  باختاذ  الدولة  تقم  ومل  تدرجيية  بمراحل  كانت  أهنا   19 كوفيد  وباء 
يف  بتدرج  وتعاملت  األزمة،  هذه  خالل  كلية  أو  جزئية  بصورة  سواء  التجوال 
وقد  االقتصادية،  القطاعات  ترضر  من  واحلد  العدوى  تفيش  ملكافحة  املراحل 

اعتمد بشكل كبري عىل وعي اجلمهور بااللتزام بالتدابري االحرتازية.

(9) https://covid19.moph.gov.qa/AR/Precautions-for-lifting-restrictions-phase-1/Pages/default.aspx. 2020/6/21 تم االطالع في 
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المبحث الثالث: المحفزات االقتصادية التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة 

تداعيات كوفيد19

من  احلكومة مجلة  اختذت  قطر  دولة  املستجد يف  وباء كورونا  بدايات ظهور  مع 
االقتصاد،  عىل  األثر  هلا  سيكون  بدورها  والتي  واإلغالقات  احلظر  إجراءات 
وقد تزامن مع فرض سياسات احلظر واإلغالق ما قامت به دولة قطر من اعتامد 
حزمة من املحفزات االقتصادية التي تستهدف دعم القطاعات املترضرة من هذه 
اجلائحة، ففي 15 مارس اجتمعت اللجنة العليا إلدارة األزمات اخلاصة بمكافحة 
فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19(، برئاسة أمري الدولة الذي وجه بالرشوع يف 
حزمة من القرارات واإلجراءات والتي من ضمنها قرارات متعلقة بالقطاع املايل 

واالقتصادي كالتايل)10(:
قطري . 1 ريال  مليار   75 بمبلغ  واقتصادية  مالية  حمفزات  وتقديم  دعم 

للقطاع اخلاص.
قيام املرصف املركزي بوضع اآللية املناسبة لتشجيع البنوك عىل تأجيل . 2

ستة  ملدة  سامح  فرتة  مع  اخلاص  القطاع  والتزامات  القروض  أقساط 
أشهر.

ستة . 3 ملدة  املقرتضني  جلميع  األقساط  بتأجيل  للتنمية  قطر  بنك  توجيه 
أشهر.

1 . 10 بمبلغ  البورصة  يف  استثامراهتا  لزيادة  احلكومية  الصناديق  توجيه 
مليارات ريال قطري.

قيام املرصف املركزي بتوفري سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة. 2
إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم اجلمركية ملدة ستة أشهر، عىل . 3

أن ينعكس ذلك عىل سعر البيع للمستهلك.

(10) https://www.diwan.gov.qa/briefing-room/news/general/lg/2020/march/15/lg01. 2020/6/24 تم االطالع في
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أشهر: . 4 ستة  ملدة  واملاء  الكهرباء  رسوم  من  التالية  القطاعات  إعفاء 
الصغرية  الصناعات  قطاع  التجزئة،  قطاع  والسياحة،  الضيافة  قطاع 
وإعفاءات  خدمات  تقديم  مقابل  التجارية  املجمعات  واملتوسطة، 

للمستأجرين.
الصغرية . 5 والصناعات  اللوجستية  للمناطق  اإلجيارات  من  اإلعفاء 

واملتوسطة ملدة ستة أشهر.
عىل  تقترص  مل  قطر  دولة  اختذهتا  التي  االقتصادية  املحفزات  حزمة  أن  ويالحظ 
السياسات النقدية والتسيري الكمي لكنها متثلت يف سياسات مالية كذلك لدعم 
قطاعات اقتصادية معينة لتحفيز النشاط االقتصادي والتقليل من اآلثار السلبية 
التي قد تصيب هذه القطاعات، وقد بارشت أجهزة الدولة املختلفة بتنفيذ هذه 
التوجيهات، فقامت اهليئة العامة للجامرك وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة 
حرص السلع الغذائية والطبية، وألغت اهليئة الرسوم اجلمركية املقررة عىل 905 سلعة، 
والبقوليات  واألجبان  واأللبان  واألسامك  كاللحوم  الرئيسية  األغذية  تضمنت 
والتي  الطبية  املستلزمات  تضمنت  كام  وغريها،  والعصائر  والعجائن  والزيوت 
تشمل كاممات الوجه واملعقامت ومنتجات الصابون واملنظفات ومناديل التعقيم 

ومستلزمات النظافة الشخصية واملنزلية لالستخدام الشخيص)11(.
كام أعلنت رشكة املناطق االقتصادية يف قطر )مناطق( عن اإلعفاء مـن اإلجيــارات 
للمناطـق اللوجستيـــة والصناعية، وذلك ملدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم األحد 

15 مارس 2020 )12(.

جلنة  قبل  من  اعتامدها  تم  التي  والقرارات  واملالية  النقدية  السياسة  إطار  ويف 
األزمات قام مرصف قطر املركزي بام ييل)13(:

(11) https://www.customs.gov.qa/Arabic/Media/Pages/NewsDetails.aspx#/C-NewsDetails-ID/165. 2020/6/24 تم االطالع في
(12) https://www.manateq.qa/ar-qa/mediacenter/pages/announcements.aspx#. 2020/6/24 تم االطالع في
http://www. :13( يراجع مجلة التعاميم التي أصدرها مرصف قطر املركزي خالل الفرتة، وهي متوافرة عىل املوقع اإللكرتوين للمرصف عىل الرابط(

qcb.gov.qa/Arabic/News/Pages/COVID19.aspx
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مع  - متاشًيا  املركزي  قطر  مرصف  قام  بالدوالر  العملة  ربط  عىل  للحفاظ 
فائدة  سعر  بخفض  مارس   4 يف  األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  قرارات 
نقطة   75 املرصف  من  االقرتاض  فائدة  وسعر  أساس  نقطة   50 اإليداع 
سعر  خفض  مارس   16 ويف  أساس،  نقطة   50 الرشاء  إعادة  وسعر  أساس 
فائدة اإليداع 50 نقطة أساس وسعر فائدة االقرتاض من املرصف 100 نقطة 
أساس وسعر إعادة الرشاء 50 نقطة أساس، لتصبح سعر فائدة اإليداع لدى 
املرصف بعد هذه التخفيضات 1 %، وســـعر فائدة اإلقراض من املرصف 

2.5 %، وسعر إعادة الرشاء 1 %.

توجيه البنوك واملصارف ورشكات التمويل بتأجيل سداد أقساط القروض  -
والفوائد/ العوائد املرتتبة عىل القروض اخلاصة بالقطاعات املترضرة وملدة 
16 مارس ملن يرغب بفائدة/ عائد منخفض ودون  ستة أشهر اعتباًرا من 
فرض أي عموالت أو رسوم تأخري ودون أي تأثري عىل تصنيفهم االئتامين. 
ثم تقرر يف 19 مايو أن حتتسب الفائدة/ العائد خالل فرتة التأجيل بمعدل 
ال يزيد عن 2.5 %، وعىل البنوك ورشكات التمويل التي احتسبت فائدة/ 

عائًدا يزيد عن ذلك إجراء التسويات الالزمة اعتباًرا من 16 مارس 2020.
بعائد  - قطري  ريال  مليار   50 بمبلغ  )ريبو(  رشاء  إعادة  نافذة  ختصيص 

بتخفيض  االلتزام  من  لتمكنها  للبنوك  السيولة  توفري  ألغراض  صفري 
تأجيل  بقرار  املنتفعني  املتأثرة  القطاعات  عمالء  عىل  الفائدة/العائد  سعر 
األقساط، باإلضافة إىل متكني البنوك من منح قروض جديدة بدون رسوم 
أو عموالت لعمالء القطاعات املترضرة بسعر فائدة/عــائد ال يتجاوز 1.5 
% عىل أن يعاد تسعري هذه القروض بعد انتهاء فرتة 6 شهور من تاريخ 16 
مارس 2020 أو انتهاء تسهيالت الريبو املذكورة يف هذا البند أو بإشعار من 
مرصف قطر املركزي أهيام أقرب )وقد تم تفصيله الحًقا يف برنامج الضامن(.

كورونا  - فريوس  لتداعيات  لالستجابة  الوطني  الضامن  برنامج  إطالق  تم 
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املستجد )كوفيد 19( لدعم رشكات القطاع اخلاص املترضرة لتمكينها من 
احلصول عىل التمويل الالزم والرسيع لدفع رواتب املوظفني واإلجيارات، 

وذلك بضامنات حكومية قدرها 3 مليارات ريال قطر وفق اآللية التالية:
مدير الربنامج: بنك قطر للتنمية. -
الضامن: حكومة دولة قطر. -
مقدم التمويل: البنوك واملصارف العاملة يف دولة قطر. -
املستفيد: رشكات القطاع اخلاص املترضرة من تداعيات )كوفيد 19( -
الرواتب واإلجيارات كحد  - من  أشهر   6 التمويل: مستحقات  قيمة 

أقىص وضمن سقف 7.5 مليون ريال قطري.
دفعات التمويل: 2.5 مليون ريال قطري شهرًيا كحد أقىص. -
فرتة السداد: 3 سنوات تبدأ من آخر دفعة من التمويل. السنة األوىل  -

سامح
الفوائد/ العوائد: -

الست األشهر األوىل )1.5 %( تدفعها حكومة دولة قطر من  	
خالل بنك قطر للتنمية.

قطر  	 مرصف  إقراض  سعر   +  %  1( الثانية  األشهر  الست 
قطر  بنك  خالل  من  قطر  دولة  حكومة  تدفعها  املركزي( 

للتنمية.
سعر  	  +  %  2( عن  يزيد  ال  بمعدل  )سنتان(  املتبقية  الفرتة 

إقراض مرصف قطر املركزي(، ويسدد من قبل العميل.
الوصول  - لتسهيل  اإلجراءات  من  بعدد  املركزي  قطر  مرصف  قام  كام 

وإلغاء  اإللكرتونية،  واإلغالقات  احلظر  أوضاع  ظل  يف  املالية  للخدمات 
بعض الرسوم املفروضة عل اخلدمات املرصفية اإللكرتونية.
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المبحث الرابع: أثر المحفزات االقتصادية التي اتخذتها دول قطر للحد من 

تداعيات كوفيد19

االقتصادي  التحفيز  إجراءات  مع  متزامنة  واإلغالق  احلظر  قرارات  كانت  لقد 
التي اختذهتا حكومة دولة قطر، لذا قد تصعب دراسة اآلثار هلذه اجلائحة بصورة 
الدراسة،  التحفيز، ولغرض فحص صدق فرضيات  إجراءات  أثر  منفصلة عن 
جائحة  أثر  عن  الدراسات  بعض  رصدهتا  التي  التوقعات  بعض  سنستعرض 
الكيل  االقتصاد  مؤرشات  أهم  ندرس  ثم  القطري،  االقتصاد  عىل   19 كوفيد 
لدولة قطر خالل هذه الفرتة، يف حماولة لرصد التأثريات من خالل التتبع الزمني 
التوقيت دراسة هذه اآلثار  أنه يصعب يف هذا  للمؤرشات، مع األخذ باالعتبار 
بصورة دقيقة كون اجلائحة وتداعياهتا مستمرة حتى اآلن، وعدم صدور بيانات 

لبعض املؤرشات االقتصادية هلذه الفرتة.

توقعات الدراسات:

العام  19 يف  النمو يف دولة قطر جراء تداعيات وباء كوفيد  - يتوقع أن ينخفض 
النشاط  ينكمش  أن  يتوقع   2020 يونيو  يف  الدويل  البنك  تقرير  وحسب   ،2020

البلدان  ويف   ،%  4.2 بنسبة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  االقتصادي 
املصدرة للنفط بنسبة 5 %، ويف دول جملس التعاون اخلليجي 4.1 %، وتوقع التقرير 

أن ينخفض النمو يف دولة قطر يف العام 2020 بنسبة (3.5 %))14(.
 - حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر يف أبريل 2020 )15( فإن التقديرات 
تشري إىل انخفاض إمجايل الطلب عىل النفط بمقدار 5.6 مليون برميل يف اليوم يف 
النفط  عىل  العاملي  الطلب  ينخفض  أن  يتوقع  كام   ،2020 العام  من  األول  الربع 
بمقدار 9.3 مليون برميل يف اليوم يف عام 2020 مقارنة بالعام 2019، ويتوقع التقرير 

(14) World Bank, Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank, 2020.
(15) IEA, Global Energy Review 2020, IEA, Paris, 2020. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
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عدم وصول الطلب عىل النفط إىل مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19 قبل هناية العام 
.2020

ورصد التقرير أن الطلب عىل الغاز الطبيعي انخفض خالل الربع األول من العام 
2020 بنحو 2.6 % مقارنة بالربع األول من العام 2019، ويتوقع التقرير أن ينخفض 

الطلب العاملي عىل الغاز الطبيعي بنسبة 5 % يف العام 2020. ونتيجة لضعف الطلب 
خالل  واآلجلة  الفورية  النفط  أسعار  انخفضت  مزوناته  وارتفاع  النفط  عىل 
النصف األول من العام 2020 ملستويات قياسية، كام انخفضت أسعار الغاز لكن 

بدرجة أقل حدة خالل هذه الفرتة. 
الوكالة  تقرير  وحسب  العام،  خالل  الطاقة  أسعار  توقعات   )2( اجلدول  ويبني 

الدولية للطاقة.
جدول )2( توقعات أسعار النفط والغاز يف العام 2020 - دوالر أمريكي

نسبة التغري20192020%
-57.0235.1438.4غرب تكساس

-64.3738.0240.9برنت
-65.9639.6539.9سلة أوبك

-2.662.1220.3الغاز

 U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy, June2020. OPEC, :باالعتامد عىل
Monthly Oil Market Report, June 2020

التوقعات  هذه  فإن  الطاقة  قطاع  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  قطر  اقتصاد  فكون 
باالنخفاض سوف تؤثر عىل اقتصاد دولة قطر، لكن سيكون التأثري أقل مقارنة 
مع بقية دول اخلليج كون قطر تعتمد أكثر عىل الغاز والذي يتوقع انخفاض الطلب 

عليه بشكل أقل كام أن االنخفاض يف سعره سيكون بدرجة أقل مقارنة بالنفط. 

كبري من  بشكل  معينة  اقتصادية  قطاعات  بترضر  التوقعات  ما سبق،  إىل  يضاف 
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مسامهة  وكون  والصناعة.  والتجارة  والضيافة  والنقل  السياحة  قطاع  أمهها 
متثل  ال  الدراسات  بعض  وحسب  قطر،  لدولة  املحيل  الناتج  يف  اخلاص  القطاع 
االقتصاد  مؤرشات  عىل  أكرب  بشكل  تركز  سوف  الدراسة  فإن   ،)16(%  20 سوى 
الكيل من خالل دراسة اآلثار عىل اجلانب النقدي املتمثل يف السيولة واالئتامن، 
ثم املؤرشات املالية واالقتصادية األخرى كوضع املالية العامة، وامليزان التجاري 
السلعي، ثم مؤرش البورصة، ومؤرش السياحة، ومؤرش أسعار املستهلك، ومؤرش 
أسعار العقارات، ثم مؤرش اإلنتاج الصناعي، ومؤرش مديري املشرتيات، وقد تم 
اختيار هذه املتغريات لكوهنا قد متثل صورة أقرب مالمسة للقطاعات التي يمكن 

أن يلحظ تأثرها بتداعيات األزمة. 

1. السيولة

من خالل اإلجراءات التي قامت هبا حكومة دولة قطر ومرصف قطر املركزي، 
والتي متت اإلشارة إليها يف املبحث السابق، مل تتأثر السيولة املحلية أو األجنبية 
خالل هذه الفرتة باجلائحة ويبني الشكل )5( استمرار معدالت السيولة باالرتفاع 
يف بداية العام 2020 بنسبة أعىل من حجم السيولة يف هناية العام 2019، وقد قامت 
حكومة دولة قطر يف هذا اإلطار كأول دولة خليجية يف هذه الفرتة بإصدار سندات 

سيادية بقيمة 10 مليار دوالر يف األسواق العاملية)17(.

)16( العبد القادر، خالد شمس، االسرتاتيجية االقتصادية لدولة قطر، الدوحة، قطر، 2019.
)17( https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN21P0RW. تم االطالع يف )2020/6/2
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باالعتامد عىل: مرصف قطر املركزي، النرشة النقدية الشهرية، مايو 2020.

2. التسهيالت االئتمانية

استمرت  العاملة يف دولة قطر  البنوك واملصارف  أن  إال  اجلائحة  تداعيات  رغم 
بتقديم التسهيالت االئتامنية والتمويالت للقطاعات املختلفة، ويالحظ من خالل 
الفرتة بسبب املحفزات  املقدمة خالل هذه  التمويالت  الشكل )6( زيادة حجم 
متويالهتا  بتقديم  لالستمرار  واملصارف  للبنوك  الدولة  قدمتها  التي  والضامنات 
فزادت يف مايو 2020 بنسبة 2 %، كام يالحظ ارتفاع نسبة التمويالت املقدمة للقطاع 

اخلاص بنسبة 4.8 % مقارنة بديسمرب2019.

19 
 

من أمهها قطاع السياحة والنقل التوقعات بتضرر قطاعات اقتصادية معينة بشكل كبري    ،يضاف إىل ما سبق
 ، وحسب بعض الدراسات . وكون مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي لدولة قطروالضيافة والتجارة والصناعة 

ل أكرب على مؤشرات االقتصاد الكلي من خالل دراسة فإن الدراسة سوف تركز بشك  ،16% 20سوى  ثل  متال  
اآلاثر على اجلانب النقدي املتمثل يف السيولة واالئتمان، مث املؤشرات املالية واالقتصادية األخرى كوضع املالية 
العامة، وامليزان التجاري السلعي، مث مؤشر البورصة، ومؤشر السياحة، ومؤشر أسعار املستهلك، ومؤشر أسعار 

قارات، مث مؤشر اإلنتاج الصناعي، ومؤشر مديري املشرتًيت، وقد مت اختيار هذه املتغريات لكوهنا قد متثل الع
 صورة أقرب مالمسة للقطاعات اليت ميكن أن يلحظ أتثرها بتداعيات األزمة.  

 
 السيولة -1

اإلشارة إليها يف ، واليت متت  من خالل اإلجراءات اليت قامت هبا حكومة دولة قطر ومصرف قطر املركزي
 ( استمرار5يبني الشكل )مل تتأثر السيولة احمللية أو األجنبية خالل هذه الفرتة ابجلائحة و   املبحث السابق،

، وقد 2019أعلى من حجم السيولة يف هناية العام  بنسبة 2020يف بداية العام  ابالرتفاعمعدالت السيولة 
 10سيادية بقيمة    إبصدار سندات   ة خليجية يف هذه الفرتة كأول دول  قامت حكومة دولة قطر يف هذا اإلطار

 .17مليار دوالر يف األسواق العاملية 
 

 
 . 2020مصرف قطر املركزي، النشرة النقدية الشهرية، مايو ابالعتماد على:  

 
 . 2019العبد القادر، خالد شمس، االستراتيجية االقتصادية لدولة قطر، الدوحة، قطر،   16

17 https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN21P0RW. 2020/6/28 تم االطالع في 
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مليون لاير قطري-السيولة في الجهاز المصرفي لدولة قطر ( 5)شكل 

(2م)السيولة المحلية االحتياطيات والسيولة األجنبية إجمالي السيولة المحلية واألجنبية
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باالعتامد عىل: مرصف قطر املركزي، النرشة النقدية الشهرية، مايو 2020.

3. المالية العامة

حسب تقديرات وزارة املالية يف دولة قطر فإن اإليرادات للربع األول من العام 
عجًزا  يشكل  مما  النفقات  من  ريال  مليار   48 مقابل  ريال  مليار   47.6 بلغت   2020

خالل هذه الفرتة قدره 400 مليون ريال، وبمقارنة هذه التقديرات لبيانات الربع 
األول من العام 2019، يلحظ تراجع اإليرادات بنسبة 13.5 % وانخفاض النفقات 

بنسبة 9.4 %، مقارنة بالربع األول 2019.
ولتحسني وضع املوازنة وتفادي تبعات اجلائحة بدأت حكومة دولة قطر بمزيد 
النفقات سعًيا لتفادي تداعيات هذه األزمة عىل املوازنة  من اإلجراءات خلفض 
العامة وضامن استمرار تنفيذ بقية املشاريع الرأساملية وخصوًصا املتعلقة بكأس 
العامل 2022، وقد قامت يف هذا اإلطار بتأجيل بعض مشاريع التنمية غري األساسية 
املرتبطة بصادرات قطر من  العامل، كام أن العقود طويلة األجل  إىل ما بعد كأس 
 2019 عقود  بعض  إن  حيث   2020 يف  الطلب  انخفاض  آثار  من  ستتخفف  الغاز 
النقد الدويل أن حتقق املالية  . ووفق توقعات صندوق   )1((  2020 سيتم سدادها يف 

العامة يف دولة قطر يف العام 2020 فائًضا بنسبة 5.2 % من إمجايل الناتج املحيل.
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-qatar-at-aa-outlook-stable-24 (18)-06-2020. تم االطالع في 2020/6/29

20 
 

 
 

 التسهيالت االئتمانية  -2
العاملة يف دولة قطر استمرت بتقدمي التسهيالت االئتمانية   البنوك واملصارف  رغم تداعيات اجلائحة إال أن 

زًيدة حجم التمويالت املقدمة خالل هذه (  6من خالل الشكل )والتمويالت للقطاعات املختلفة، ويالحظ 
لالستمرار بتقدمي متويالهتا فزادت يف الفرتة بسبب احملفزات والضماانت اليت قدمتها الدولة للبنوك واملصارف  

% مقارنة 4.8%، كما يالحظ ارتفاع نسبة التمويالت املقدمة للقطاع اخلاص بنسبة  2بنسبة    2020مايو  
 . 2019بديسمرب

 

 
 . 2020مصرف قطر املركزي، النشرة النقدية الشهرية، مايو ابالعتماد على:  

 
 املالية العامة  -3

مليار   47.6بلغت    2020املالية يف دولة قطر فإن اإليرادات للربع األول من العام  حسب تقديرات وزارة  
مليون رًيل، ومبقارنة   400مليار رًيل من النفقات مما يشكل عجزًا خالل هذه الفرتة قدره    48رًيل مقابل  

العام   الربع األول من  لبياانت  التقديرات  اخنفاض % و 13.5، يلحظ تراجع اإليرادات بنسبة  2019هذه 
 . 2019%، مقارنة ابلربع األول  9.4النفقات بنسبة  
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مليون لاير قطري-التسهيالت االئتمانية للبنوك في دولة قطر( 6)شكل 

القطاع العام القطاع الخاص غير المقيمين إجمالي االئتمان
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www.mof.gov.qa :باالعتامد عىل تقارير وزارة املالية، متوافرة عىل املوقع

4. الميزان التجاري

كان لسياسات اإلغالق واحلظر يف دول العامل وما تبعها من تداعيات األثر الكبري 
عىل حركة التجارة اخلارجية وقد تأثر امليزان التجاري يف دولة قطر بذلك خالل 
السلعي  التجاري  امليزان  استمرار  ورغم  أنه   )8( الشكل  ويوضح  الفرتة،  هذه 
خالل  ملحوظ  بشكل  انخفضت  الفوائض  هذه  أن  إال  إجيابية  فوائض  بتحقيق 
أبريل  يف  الصادرات  انخفاض  نسبة  بلغت  إذ  الصادرات  بانخفاض  الفرتة  هذه 
2020 )47 %) مقارن بنفس الشهر من العام 2019، ويالحظ بداية التحسن الطفيف 

النشاط  واستئناف  الدول  للقيود يف  التدرجيي  الرفع  بسبب  مايو وذلك  يف شهر 
االقتصادي حركته. 

21 
 

بدأت حكومة دولة قطر مبزيد من اإلجراءات خلفض النفقات   ولتحسني وضع املوازنة وتفادي تبعات اجلائحة 
على املوازنة العامة وضمان استمرار تنفيذ بقية املشاريع الرأمسالية وخصوًصا   األزمة سعًيا لتفادي تداعيات هذه  

وقد قامت يف هذا اإلطار بتأجيل بعض مشاريع التنمية غري األساسية إىل ما ،  2022علقة بكأس العامل  املت
قطر من الغاز ستتخفف من آاثر اخنفاض بعد كأس العامل، كما أن العقود طويلة األجل املرتبطة بصادرات  

صندوق النقد   . ووفق توقعات182020سيتم سدادها يف   2019حيث إن بعض عقود  2020الطلب يف  
 % من إمجايل الناتج احمللي.5.2فائًضا بنسبة   2020الدويل أن حتقق املالية العامة يف دولة قطر يف العام  

 
 www.mof.gov.qaابالعتماد على تقارير وزارة املالية، متوافرة على املوقع: 

 امليزان التجاري  -4

كان لسياسات اإلغالق واحلظر يف دول العامل وما تبعها من تداعيات األثر الكبري على حركة التجارة اخلارجية 
ورغم استمرار امليزان ( أنه 8ويوضح الشكل ) وقد أتثر امليزان التجاري يف دولة قطر بذلك خالل هذه الفرتة، 
الفوائض   أن هذه  فوائض إجيابية إال  بتحقيق  السلعي  الفرتة التجاري  اخنفضت بشكل ملحوظ خالل هذه 

%( مقارن بنفس الشهر من 47)  2020ابخنفاض الصادرات إذ بلغت نسبة اخنفاض الصادرات يف أبريل  

 
18 https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-qatar-at-aa-outlook-stable-24-06-
29/6/2020تم االطالع في  .2020  
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www.psa.gov.qa :باالعتامد عىل تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متوافرة عىل املوقع

5. مؤشر البورصة

ويالحظ  كورونا،  بجائحة  قطر  بورصة  تأثرت  العاملية  املال  أسواق  من  كغريها 
يف  حصل  الذي  القوي  واهلبوط  للسوق،  العام  املؤرش  يف  التغري  الشكل)9(  من 
األسبوع الثاين من شهر مارس وذلك بعد قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا 
أثر  يتبني  ثم  األسبوع،  هذا  خالل   %  11.6 بنسبة  املؤرش  هبط  حيث  احلكومة، 
أمهها  كان  اقتصادية  حمفزات  من  احلكومة  اختذهتا  التي  واإلجراءات  القرارات 
مليارات   10 بمبلغ  البورصة  يف  استثامراهتا  لزيادة  احلكومية  الصناديق  توجيه 
ريال قطري، حيث أوقفت هذه اإلجراءات استمرار االنخفاض املتوقع ألسعار 
من  اآلن  يقرتب  املؤرش  إن  حتى   ،%  4.2 بنسبة  إجيايب  حتسن  وحصل  البورصة 

مستواه قبل األزمة. 

22 
 

، ويالحظ بداية التحسن الطفيف يف شهر مايو وذلك بسبب الرفع التدرجيي للقيود يف الدول 2019العام  
 واستئناف النشاط االقتصادي حركته. 

 
 www.psa.gov.qaفرة على املوقع: اد على تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متو ابالعتما

 مؤشر البورصة  -5
( التغري يف املؤشر 9كغريها من أسواق املال العاملية أتثرت بورصة قطر جبائحة كوروان، ويالحظ من الشكل)

العام للسوق، واهلبوط القوي الذي حصل يف األسبوع الثاين من شهر مارس وذلك بعد قرارات احلظر واإلغالق 
% خالل هذا األسبوع، مث يتبني أثر القرارات واإلجراءات  11.6اليت اختذهتا احلكومة، حيث هبط املؤشر بنسبة  

توجيه الصناديق احلكومية لزًيدة استثماراهتا يف البورصة كان أمهها  اليت اختذهتا احلكومة من حمفزات اقتصادية  
املتوقع ألسعار مليارات رًيل قطري، حيث أوقفت    10مببلغ   استمرار االخنفاض  البورصة   هذه اإلجراءات 

 قبل األزمة.   ه%، حىت إن املؤشر يقرتب اآلن من مستوا4.2وحصل حتسن إجيايب بنسبة  
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www.qe.com.qa :باالعتامد عىل تقارير التداول يف بورصة قطر، متوافرة عىل املوقع

6. مؤشر السياحة

يعترب قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثًرا بتداعيات اجلائحة، مع توقف حركة 
يلحظ االنخفاض  الشكل )10(  البلدان، ويف دولة قطر، ومن خالل  السفر بني 
احلاد الذي حصل يف عدد الزوار الوافدين للدولة يف بداية العام 2020 حيث بلغ 

االنخفاض يف شهر يناير 2020 نسبة 90 % مقارنة بديسمرب 2019.

 23باالعتامد عىل: جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو 2020، دولة قطر.
 

 
 www.qe.com.qaفرة على املوقع: ا، متو التداول يف بورصة قطرابالعتماد على تقارير 

 
 مؤشر السياحة  -6

يعترب قطاع السياحة من أكثر القطاعات أتثرًا بتداعيات اجلائحة، مع توقف حركة السفر بني البلدان، ويف دولة 
للدولة يف بداية ( يلحظ االخنفاض احلاد الذي حصل يف عدد الزوار الوافدين  10قطر، ومن خالل الشكل )

 . 2019% مقارنة بديسمرب  90نسبة    2020حيث بلغ االخنفاض يف شهر يناير    2020العام  

 
 ، دولة قطر. 2020قطر إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو جهاز التخطيط واإلحصاء، : ابالعتماد على 
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 www.qe.com.qaفرة على املوقع: ا، متو التداول يف بورصة قطرابالعتماد على تقارير 

 
 مؤشر السياحة  -6

يعترب قطاع السياحة من أكثر القطاعات أتثرًا بتداعيات اجلائحة، مع توقف حركة السفر بني البلدان، ويف دولة 
للدولة يف بداية ( يلحظ االخنفاض احلاد الذي حصل يف عدد الزوار الوافدين  10قطر، ومن خالل الشكل )

 . 2019% مقارنة بديسمرب  90نسبة    2020حيث بلغ االخنفاض يف شهر يناير    2020العام  

 
 ، دولة قطر. 2020قطر إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو جهاز التخطيط واإلحصاء، : ابالعتماد على 
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7. الرقم القياسي ألسعار المستهلك

يوضح الشكل )11( مؤرش أسعر املستهلك خالل الفرتة، حيث يالحظ االنخفاض 
العام إىل هناية مايو  بداية  2020، ومنذ  العام  الربع األول من  الذي حصل خالل 
2020 انخفض املؤرش بنسب 2.7 %، وقد انخفضت أغلب مكونات املؤرش بنسب 

متفاوتة وكان أكرب انخفاض يف مؤرش التسلية والثقــافة بنســـبة 12.4 % منذ بداية 
العام وحتى هناية مايو ثم املطاعم 3.5 %، والغذاء واملرشوبات 2.8 %، والنقل بنسبة 
2.5 %. هذا االنخفاض كان نتيجة لتبعات إجراءات  2.7 %، واملالبس واألحذية 

احلظر واإلغالق لبعض القطاعات وسياسات التباعد االجتامعي، إال أنه يالحظ 
العام  من  األول  الربع  خالل  باالرتفاع  بدأ  قد  كان  الغذاء  مؤرش  أن  ذلك  مع 
املؤرش  عاود  ومايو  أبريل  شهري  خالل  أنه  إال   % تقارب0.7  بسيط  بنسبة   2020

باالنخفاض، وذلك بأثر سياسات األمن الغذائي التي اتبعتها الدولة واستفادهتا 
من خالل جتربتها يف إدارة أزمة احلصار يف 2017.

باالعتامد عىل: جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو 2020، دولة قطر.

8. مؤشر أسعار العقارات

من  األول  الربع  هناية  قطر  دولة  العقارات يف  أسعار  ارتفع مؤرش   2020 يناير  يف 
العام 2020 بنسبة 7.4 % مقارنة بشهر ديسمرب من العام 2019، وبأخذ صورة شاملة 

24 
 

 الرقم القياسي ألسعار املستهلك -7
( مؤشر أسعر املستهلك خالل الفرتة، حيث يالحظ االخنفاض الذي حصل خالل الربع 11يوضح الشكل )
%، وقد اخنفضت 2.7اخنفض املؤشر بنسب    2020، ومنذ بداية العام إىل هناية مايو  2020األول من العام  

بداية % منذ  12.4أغلب مكوانت املؤشر بنسب متفاوتة وكان أكرب اخنفاض يف مؤشر التسلية والثقافة بنسبة  
املطاعم   مايو مث  بنسبة  2.8%، والغذاء واملشروابت  3.5العام وحىت هناية  والنقل  %، واملالبس %2.7، 

%. هذا االخنفاض كان نتيجة لتبعات إجراءات احلظر واإلغالق لبعض القطاعات وسياسات 2.5واألحذية  
الرتفاع خالل الربع األول من العام أن مؤشر الغذاء كان قد بدأ ابالتباعد االجتماعي، إال أنه يالحظ مع ذلك  

% إال أنه خالل شهري أبريل ومايو عاود املؤشر ابالخنفاض، وذلك أبثر 0.7بنسبة بسيط تقارب   2020
 . 2017اليت اتبعتها الدولة واستفادهتا من خالل جتربتها يف إدارة أزمة احلصار يف األمن الغذائي  سياسات  

 

 
 ، دولة قطر. 2020قطر إحصاءات شهرية، إحصاءات مايو جهاز التخطيط واإلحصاء، : ابالعتماد على 

 
 مؤشر أسعار العقارات  -8

% 7.4بنسبة    2020هناية الربع األول من العام  ارتفع مؤشر أسعار العقارات يف دولة قطر    2020يف يناير  
جند أن االخنفاض (  12كما يف الشكل )، وأبخذ صورة شاملة لفرتة سنة  2019مقارنة بشهر ديسمرب من العام 

عبارة عن حركة تصحيحية ألسعار العقارات اليت شهدت ارتفاًعا  ومن قبل اجلائحة وهكان التدرجيي للمؤشر  
ية اخنفاضات حادة ملحوظة ولعل أغري مسبوق خالل  الفرتات املاضية، ومل يشهد املؤشر خالل الربع األول  

ن العوامل اليت سامهت يف هذا االستقرار ما اعتمدته احلكومة من إجراءات الدعم للقطاع اخلاص واإلعفاء م
 من اإلجيارات والرسوم لبعض املناطق والقطاعات. 
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لفرتة سنة كام يف الشكل )12( نجد أن االنخفاض التدرجيي للمؤرش كان من قبل 
اجلائحة وهو عبارة عن حركة تصحيحية ألسعار العقارات التي شهدت ارتفاًعا 
أية  األول  الربع  خالل  املؤرش  يشهد  ومل  املاضية،  الفرتات  خالل  مسبوق  غري 
انخفاضات حادة ملحوظة ولعل من العوامل التي سامهت يف هذا االستقرار ما 
اإلجيارات  اخلاص واإلعفاء من  للقطاع  الدعم  إجراءات  احلكومة من  اعتمدته 

والرسوم لبعض املناطق والقطاعات.

http://www.qcb.gov.qa :باالعتامد عىل: بيانات مرصف قطر املركزي، متوافرة عىل املوقع

9. مؤشر االنتاج الصناعي

يعكس مؤرش االنتاج الصناعي يف دولة قطر تفاصيل نمو القطاعات االقتصادية 
قطاع  هي  رئيسة  مكونات  ثالثة  من  املؤرش  هذا  ويتكون  املختلفة،  الصناعية 
شهد  الدراسة  فرتة  وخالل  واملاء،  والكهرباء  التحويلية  والصناعات  التعدين 
املؤرش انخفاًضا بسيًطا حتى بلغ يف أبريل 2020 حيث سجل املؤرش 98.3 نقطة مما 
يعكس األثر السلبي للجائحة وسياسات احلظر واإلغالق عىل النشاط الصناعي. 

25 
 

 
 http://www.qcb.gov.qa  مصرف قطر املركزي، متوافرة على املوقع:بياانت  ابالعتماد على:  

 
 مؤشر االنتاج الصناعي  -9

يتكون و   ،مؤشر االنتاج الصناعي يف دولة قطر تفاصيل منو القطاعات االقتصادية الصناعية املختلفةيعكس  
من ثالثة مكوانت رئيسة هي قطاع التعدين والصناعات التحويلية والكهرابء واملاء، وخالل فرتة هذا املؤشر  

مما يعكس   نقطة  98.3شر  حيث سجل املؤ 2020الدراسة شهد املؤشر اخنفاًضا بسيطًا حىت بلغ يف أبريل  
 .  األثر السليب للجائحة وسياسات احلظر واإلغالق على النشاط الصناعي
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www.psa.gov.qa :باالعتامد عىل تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متوافرة عىل املوقع

يات 10. مؤشر مديري المشتر

يصدر مركز قطر للامل مؤرش مديري املشرتيات يف دولة قطر من خالل استبانات 
ملديري املشرتيات يف 400 رشكة من رشكات القطاع اخلاص يف قطر والتي تشمل 
قطاعات التصنيع والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة واخلدمات، واملؤرش هو متوسط 
تسليم  ومواعيد  والتوظيف،  واإلنتاج،  اجلديدة،  الطلبات  هي  مخسة  مؤرشات 
املوردين، ومزون املشرتيات، وبتتبع حركة هذا املؤرش خالل فرتة الدراسة، يتبني 
من الشكل )14(، تداعيات اإلغالقات التي ترضر منها القطاع اخلاص والنشاط 
التجاري من خالل االنخفاضات املتتالية يف هذا املؤرش خالل الفرتة، وقد سجل 
املؤرش أدنى مستوى له خالل ثالث سنوات يف أبريل 2020 بنسبة انخفاض بلغت 

.% 16.3
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 www.psa.gov.qaفرة على املوقع: اابالعتماد على تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء، متو 

 مؤشر مديري املشرتًيت  -10

 400ديري املشرتًيت يف  استباانت مل يصدر مركز قطر للمال مؤشر مديري املشرتًيت يف دولة قطر من خالل  
شركة من شركات القطاع اخلاص يف قطر واليت تشمل قطاعات التصنيع والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة واخلدمات، 
املوردين،  تسليم  ومواعيد  والتوظيف،  واإلنتاج،  اجلديدة،  الطلبات  مؤشرات مخسة هي  متوسط  واملؤشر هو 

(، تداعيات اإلغالقات 14هذا املؤشر خالل فرتة الدراسة، يتبني من الشكل )   وخمزون املشرتًيت، وبتتبع حركة 
اليت تضرر منها القطاع اخلاص والنشاط التجاري من خالل االخنفاضات املتتالية يف هذا املؤشر خالل الفرتة، 

%. 16.3بنسبة اخنفاض بلغت   2020وقد سجل املؤشر أدىن مستوى له خالل ثالث سنوات يف أبريل    

 
   www.qfc.qa  : ملركز قطر للمال، متوافرة على املوقع النشرات الشهرية ابالعتماد على 
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 www.qfc.qa :باالعتامد عىل النرشات الشهرية ملركز قطر للامل، متوافرة عىل املوقع

الدراسة وما شهدته  فرتة  املؤرشات وحركتها خالل  استعراض هذه  من خالل 
من انخفاض يتبني صدق الفرضية األوىل يف هذه الدراسة من وجود أثر ألزمة 
تتبع  خالل  ومن  سلبًيا،  األثر  هذا  كان  وقد  القطري  االقتصاد  عىل  كورونا 
الالحقة  الزمنية  الفرتة  خالل  املؤرشات  هذه  شهدته  الذي  التدرجيي  التحسن 
القائمة عىل وجود  الثانية  الفرضية  يتضح صدق  االقتصادية  املحفزات  لربنامج 
عىل  كورونا  أزمة  تداعيات  من  احلد  يف  االقتصادية  واملحفزات  لإلجراءات  أثر 

االقتصاد القطري، وقد كان األثر إجيابًيا.

- مؤسسات التمويل اإلسالمي في قطر وجائحة كورونا المستجد

رئيسة:  قطاعات  أربعة  يف  قطر  دولة  يف  اإلسالمي  التمويل  مؤسسات  تنتظم 
املصارف اإلسالمية، ورشكات التأمني التكافيل، ورشكات التمويل اإلسالمية، 
ورشكات االستثامر اإلسالمية، باإلضافة إىل منتجات التمويل اإلسالمية املتمثلة 
الصكوك والصناديق االستثامرية واملؤرشات اإلسالمية. ويستحوذ  منتجات  يف 
اإلسالمي  التمويل  حصة  من  األكرب  النسبة  عىل  اإلسالمية  املصارف  قطاع 
مرصف  مصارف:  أربعة  قطر  دولة  يف  اإلسالمية  املصارف  وتشمل  قطر،  يف 
بروة،  وبنك  الريان،  ومرصف  اإلسالمي،  الدويل  قطر  وبنك  اإلسالمي،  قطر 

26 
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وتستحوذ هذه املصارف عىل أكثر من 26 % من حصة القطاع املرصيف يف الدولة. 
اإلسالمية  الرشكة  هي:  تكافيل  تأمني  رشكات  مخس  التأمني  قطاع  يف  تعمل  كام 
للتأمني  الضامن  ورشكة  التكافيل،  للتأمني  اخلليج  ورشكة  للتأمني،  القطرية 
ومجيع  للتكافل.  الدوحة  ورشكة  للتكافل،  العامة  والرشكة  )بيمه(،  اإلسالمي 
رشكات التمويل العاملة يف دولة قطر عبارة عن رشكات متويل إسالمية، وهي: 
اجلزيرة للتمويل، واألوىل للتمويل، وبيت التمويل القطري، كام تقترص رشكات 
االستثامر العاملة يف قطر ضمن إرشاف مرصف قطر املركزي عىل رشكتي استثامر 
إسالمية مها: رشكة املستثمر األول، وبيت االستثامر، وتعمل حالًيا مخسة صناديق 
استثامر إسالمية يف دولة قطر هي: صندوق البيت املايل، وصندوق الريان لدول 
اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  الريان  وصندوق  )ق(،  اخلليجي  التعاون  جملس 
)أ(، وصندوق املستثمر األول لفرص استثامر رأس املال يف دول جملس التعاون 
اخلليجي )ق(، وصندوق الريان قطر املتداول. ويف سوق الدوحة لألوراق املالية 
تم يف 2013 إطالق مؤرش بورصة قطر الريان اإلسالمي كمؤرش ألسهم الرشكات 

املدرجة يف البورصة واملتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.
يف  واالقتصادي  املايل  القطاع  منظومة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تعترب  املؤسسات  هذه 
الدولة، وخالل جائحة وباء كورونا املستجد قامت الدولة باتباع بعض سياسات 
للقطاعات  االقتصادية  املحفزات  من  بحزمة  وجهت  ثم  واإلغالقات  احلظر 
املترضرة، ورغم أن هذه اإلجراءات والسياسات عامة إال أننا نالحظ آلية تعامل 
الرشعية  بالضوابط  والتزامها  طبيعتها  وفق  معها  اإلسالمي  التمويل  مؤسسات 

حسب ما ييل:

البنوك  مجيع  املركزي  قطر  مرصف  وجه  املستحقة:  األقساط  -تأجيل 
ومؤسسات التمويل بتأجيل أقساط العمالء املترضرين من اجلائحة دون 
املؤسسات  اإلقراض)الريبو( هلذه  نافذة  فتح  املركزي  يقوم  أن  فوائد عىل 
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اإلسالمية  التمويل  ورشكات  اإلسالمية  واملصارف  صفرية.  بفائدة 
العمالء  عىل  املستحقة  األقساط  سداد  بتأجيل  التوجيه  هذا  بتنفيذ  قامت 
يف  الرشعية  أصوهلا  ضمن  عليه  تعتمد  الذي  املبدأ  هو  إذ  املترضرين، 
ٍة َوَأن  ٍة َفنَظَِرٌة إىَِلٰ َمْيرَسَ التعامل مع الديون كام قال تعاىل: )َوإِن َكاَن ُذو ُعرْسَ
ُكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن()19( ، ومع ذلك فهي تستطيع االستفادة  ُقوا َخرْيٌ لَّ َتَصدَّ
من خدمة اإلقراض التي يمنحها املرصف املركزي بدون فائدة عىل أساس 

القرض احلسن.
قطر  بنك  بإدارة  املركزي  قطر  مرصف  أطلقه  الذي  الضامن  برنامج  يف   -
للتنمية، يالحظ مراعاة طبيعة املصارف اإلسالمية حيث أضاف الربنامج 
واستخدم  التمويل،  بعملية  تقوم  التي  البنوك  ضمن  اإلسالمية  املصارف 
آلياته  يف  وراعى  عنه،  الصادر  التعميم  يف  الفوائد(  )مع  العوائد  مصطلح 
دخول املصارف اإلسالمية يف هذا الربنامج، وقد اشرتكت مجيع املصارف 
حيث  التمويلية  صيغها  وفق  الوطني،  الضامن  برنامج  يف  اإلسالمية 
السلع  مرابحات  خالل  من  املنظم(  املرصيف  )التورق  صيغة  استخدمت 

واملعادن يف متويل عمالء القطاعات املستهدفة.
واملوظفني،  الدوام  ساعات  وتقليص  اإلغالق،  قرارات  استدعت   -
توسًعا يف اخلدمات الرقمية وتوفريها للمتعاملني، ويف هذا اإلطار متيزت 
التكنولوجيا  العاملة يف قطر يف جمال  التمويل اإلسالمية  جتربة مؤسسات 
بنك رقمي  أفضل  املالية، وقد حصل مرصف قطر اإلسالمي عىل جائزة 
يف دولة قطر من جملة )The Asian Banker(، واستطاعت مؤسسات التمويل 
اإلسالمية تقديم خدماهتا للمتعاملني دون توقف خالل هذه اجلائحة عرب 

منصاهتا الرقمية املختلفة.
الشكل  خالل  من  يتضح  املركزي،  قطر  مرصف  بيانات  عىل  وباالطالع 

)19( سورة البقرة، اآلية: 0)2.
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)15( استقرار أهم مؤرشات أداء املصارف اإلسالمية يف دولة قطر خالل 
مل  املصارف  أن أصول وودائع ومتويالت هذه  الفرتة، حيث يالحظ  هذه 
تتأثر بشكل ملحوظ خالل هذه الفرتة، وحصل التغري يف شهر أبريل حيث 
انخفضت األصول بنسبة 2.6 %، والودائع بنسبة 4.2 %، والتمويالت بنسبة 
5 %، مقارنة بالشهر السابق، ثم حتسن األداء يف شهر مايو، وبمقارنة نتائج 

هذه الفرتة مع هناية العام 2019 نجد أن االنخفاض كان بسيًطا جًدا.

 

29 
 

%، مقارنة ابلشهر السابق، مث حتسن األداء يف شهر مايو، 5%، والتمويالت بنسبة  4.2  والودائع بنسبة
 .جند أن االخنفاض كان بسيطًا جًدا 2019ومبقارنة نتائج هذه الفرتة مع هناية العام 
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النتائج والتوصيات:

النتائج  من  بجملة  اخللوص  يمكن  الدراسة  هذه  ملفردات  االستعراض  بعد 
والتوصيات من أمهها ما ييل:

أّثرت جائحة كورونا املستجد وما تبعها من إجراءات احلظر واإلغالق  -
وانخفاض أسعار الطاقة عىل اقتصاد دولة قطر.

قامت حكومة دولة قطر بإجراءات حظر وإغالق لتفادي تفيش وباء  -
كوفيد 19 وفق سياسات متدرجة.

اختذت دولة قطر حزمة من املحفزات االقتصادية متزامنة مع قرارات  -
احلظر واإلغالق.

امتدت  - بل  الكمي  التسيري  عىل  االقتصادية  القرارات  تقترص  مل 
للسياسات املالية بدعم رشكات القطاع اخلاص املترضرة من األزمة.

كان للقرارات واإلجراءات االقتصادية التي تم العمل هبا يف دولة قطر  -
األثر يف احلد من التداعيات املؤثرة عىل االقتصاد القطري.

أسهمت مؤسسات التمويل اإلسالمي يف برنامج التحفيز االقتصادي  -
تراعي  التي  التمويلية  والصيغ  طبيعتها  حسب  الدولة  اعتمدته  الذي 

خصوصيتها.
العامل  - دول  لتجارب  املقارنة  الدراسات  من  بمزيد  الدراسة  تويص 

اجلوائح  مواجهة  يف  اإلسالمي  التمويل  ومؤسسات  اإلسالمي 
واألزمات. 
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