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  :سؤال األولال
  ) إخل– دخل الفرد – استثمارات –مشاريع (م 2003األداء االقتصادي بشكل عام خالل عام  

 
 :اإلجابة 

ألصعدة ، وتشري األرقام يف     م ممتازاً على مجيع ا    2003كـان األداء االقتصادي القطري يف عام        
 70.8ليصل إىل حنو    % 8.9م مبعدل   2003ذلـك إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل قد منا يف عام            

وقد بلغ متوسط دخل الفرد يف عام       . م  2002فقط يف عام    % 0.8مليار ريال مقارنة مبعدل منو      
أن حتقق املوازنة   ومن املنتظر   .  ألف دوالر    30.5 ألـف ريال أو ما يعادل        111م حنـو    2003

العامـة للدولة هذا العام فائضاً مالياً للسنة الرابعة على التوايل رغم الزيادة املضطردة يف اإلنفاق                
 ) . مليار ريال5الفائض املتوقع هلذا العام يزيد عن . (احلكومي 

 
 مليار  5وقد حققت الشركات املسامهة املدرجة يف سوق الدوحة لألوراق املالية أرباحاً تزيد عن              

   نقطة    4000إىل  % 73وارتفع مؤشر السوق الدال على مستويات األسعار بأكثر من           ريال ،   
أي القيمة السوقية جلميع أسهم الشركات املدرجة يف        (، وتضـاعفت القـيمة الرأمسالية لألسهم        

 .م 2002 مليار مع هناية عام 38.5مليار ريال مقارنة بـ املائة أكثر من مرتني لتتجاوز ) السوق
 

م وضـع حجر األساس ملشروع أوريكس لتحويل الغاز إىل سوائل           2003وقـد شـهد عـام       
كما مت التوقيع على اتفاق أويل إلنشاء مشروع        . باالشتراك مع شركة ساسول من جنوب افريقيا        

ثـاين مـع شركة شل لتحويل الغاز إىل وقود سائل يف مدينة رأس لفان يبدأ االنتاج منه يف عام                    
 15.6 ومت التوقـيع عـلى اتفاقية بني قطر للبترول وشركة اكسون موبيل لتصدير               .م  2008

م ، كما   2009م أو   2008ملـيون طـن من الغاز املسال إىل الواليات املتحدة اعتباراً من عام              
شـهد العام توقيع اتفاق البدء يف إنشاء مشروع دولفني النتاج وتصدير الغاز إىل اإلمارات عرب                

 .األنابيب 
  : ال الثاينالسؤ



 م وكيف يبدو املستقبل عموماً بالنسبة لدولة قطر ؟2004املشروعات املقررة لعام 
 

  :اإلجابة
 سواء بالتوسع يف انتاج وتصدير      الصناعيم املزيد من التوسع     2004مـن املنتظر أن يشهد عام       

صناعية اليت يتم كما أن هنالك عدد من الشركات ال    . الغاز املسال أو حتويل الغاز إىل وقود سائل         
  مليار    2.5التحضـري هلـا وطرح أسهمها لالكتتاب ومنها شركة للصناعات املتوسطة برأمسال             

املعروف أن هناك تعاقدات إلنشاء مصانع لتسييل الغاز وتصديره مبا يرفع الطاقة االنتاجية             . ريال  
اً يف غضون عدة  مليون طن سنوي30 مليون طن سنوياً يف الوقت احلاضر إىل حنو         15مـن حنـو     

هذه األرقام وما يضاف إليها من      . م  2012 ملـيون طن أو أكثر حبلول عام         60سـنوات وإىل    
صادرات مشروعات حتويل الغاز إىل سوائل وصادرات الغاز عرب األنابيب ستجعل قطر من أكرب              

 .مصدري الغاز يف العامل وذلك سيحقق للبالد ازدهاراً اقتصادياً كبرياً 


