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قطر تواصل لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي
تواصل قطر لعب دور محور ي في قطاع النفط والغاز العالمي

وأشار التقر ير الصادر عن شركة بي بي إلى أن احتياطيات

بحسب بيانات جديدة لعام  4102وردت في التقر ير

النفط والسوائل األخر ى قد زادت بنسبة  ٪4,6لتبلغ  45,7مليار

اإلحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي

برميل في عام  .4102ويرجح أن تكون الدراسات الحديثة

(بر يتيش بتر وليوم سابقاً ) األسبو ع الماضي .فدولة قطر هي

وعمليات استكشاف حقول النفط ومشار يع تطويرها قد أدت

ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الواليات

إلى ز يادة في مستوى االحتياطيات النفطية المؤكدة .وفي

المتحدة ور وسيا بنسبة إنتاج تبلغ  ٪5,0من اإلنتاج العالمي.

غضون ذلك ،انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة ٪1,6

كما تعتبر قطر أيضاً أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في

ً
نتيجة الستخراج الغاز مع غياب عمليات
في عام 4102

العالم ،إذ تمثل صادراتها  ٪10,1من إجمالي صادرات الغاز

استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف

الطبيعي المسال العالمية في عام  .4102و يأتي هذا الدور

أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي

المحور ي نتيجة لثر وة قطر الكبيرة من احتياطيات النفط

يحتوي على لك احتياطيات قطر من الغاز تقر يباً .

والغاز .وال تزال قطر تتصدر الدول المنتجة للنفط بفار ق كبير
من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع
 31,6ألف برميل من النفط الماكفئ في عام  .4102وتوفر
العائدات الناتجة عن صادرات النفط والغاز في قطر مصدراً
مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود
النمو والتنويع في االقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق باإلنتاج ،ظل إجمالي إنتاج قطر من
المحر وقات دون تغيير تقر يباً في عام  4102بواقع  5,4مليون
برميل نفط ماكفئ في اليوم ‒  1,4مليون برميل من الغاز
و 4,1مليون برميل من النفط .ويرجع ذلك في األساس إلى
وقف مشار يع تطوير الغاز المذكور أعاله .ونتيجة لذلك ،زاد
إنتاج الغاز بنسبة  ٪1,2فقط في عام  .4102وقد قابل الز يادة

نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز ()4102

التي طرأت في إنتاج الغاز تراجع في إنتاج النفط في عام

(ألف برميل نفط ماكفئ)

 )٪1.3-( 4102بسبب نضوج حقول النفط القطر ية .ومن
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المصادر  :شركة بي بي وصندوق النقد الدولي وتحليالت قسم االقتصاد
في QNB

ويتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز في شلك غاز طبيعي
مسال ( ٪53في عام  .)4102وقد أصبحت قطر أكبر مصدر
للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل االستثمارات الكبيرة
في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات
العشر ين الماضية إلى جانب الز يادة الكبيرة في اإلنتاج ،وهو
ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال.
ويعتبر الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التلكفة للطاقة بالمقارنة
مع غيره من المواد الهيدر وكر بونية ،مثل الفحم والنفط .وبات
باإلماكن نقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بسبب
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تزايد عدد مصدر ي الغاز الطبيعي المسال .وقد فتح ذلك

ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد ،بدأ العمل على مشر و ع

مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعهم

بر زان ،وهو مشر و ع بقيمة  10,3مليار دوالر أمر يكي لتطوير

على االستثمار في البنية التحتية الالزمة الستيراد الغاز

إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف ز يادة اإلنتاج لالستخدام

الطبيعي المسال و إعادة تحويله إلى غاز.

المحلي والذي شارف اآلن على االنتهاء .ويتوقع للمشر و ع

وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات
قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر
الطاقة النظيفة والنمو االقتصادي القوي ،حيث استوردت تلك
المنطقة  ٪74,1من صادرات قطر في عام  .4102لكن صادرات
قطر من الغاز الطبيعي المسال ال تقتصر على منطقة آسيا.
ً
مقارنة مع
خص أسعار الغاز الطبيعي المسال
فقد دفع ر ْ
أسعار الغاز المستورد عن طر يق خطوط األنابيب في أور وبا
بر يطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال .ونتيجة
لذلك ،زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي
المسال من قطر بنسبة  ٪41,5في عام .4102

أن يعمل على دفع النمو في قطاع النفط والغاز .ومن المتوقع
أن يبدأ اإلنتاج األولي لمشر و ع بر زان خالل النصف الثاني
من العام الحالي .وفي غضون ذلك ،يتوقع أن يستقر إنتاج
النفط ،وهو ما سيؤدي إلى ز يادة في نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها  ٪1,3في
عام  ،4105و ٪0,3في عام  4106و ٪0,5في عام  .4107وفي
الوقت نفسه ،فإننا نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو
 ٪01,3في الفترة  ،4107-4105مدفوعاً باالستثمار في مشار يع
البنية التحتية الرئيسية .ويفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي
نمو تبلغ نسبته  ٪7,1في  4105و ٪7,5في عام  4106و٪7,5
في عام  .4107وتمتلك قطر احتياطات اكفية من الغاز

مستقبال ،من المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن
ً
في قطاع النفط والغاز العالمي ،حيث يتوقع أن يتواصل نمو
الطلب العالمي على الطاقة النظيفة .عالوة على ذلك ،من

لمواصلة اإلنتاج بالمعدالت الحالية لمدة  013سنة قادمة،
ولذلك يرجح لها أن تواصل دورها المحور ي في أسواق
النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب
النمو السر يع في عدد الساكن مع وصول المز يد من األجانب
الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البالد.
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في التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ي َ
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