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 الغاز الطبيعي وتحّول أسواق الطاقة العالمّية
 

 مقّدمة 
 
 حاب السعادة والضيوف الكرام، يشّرفني أن أشارك في نسخة ىذا العام من منتدى الدوحة.صأ
 

حول مستقبل المنطقة السياسي قّيمة شات اقمن الزمن نحدث ألكثر من عقد ىذا ال أثارلقد 
 أنار عقولقد  وكمة والتجارةكالتنمية والحّن تركيز المنتدى عمى قضايا حيث أواالقتصادي. 

 حول العالم.  واألعمالالعديد من القادة في الحكومة 

 
شيد السياسي واالقتصاد العالمي". مب مّنا ىذا العام أن نتحّدث عن "تطّمعاتنا حول الملقد ط  

ليس من السيل توفير تطّمعات حول التطّورات السياسّية واالقتصادّية عمى المدى حيث أنو 
في العديد من األسواق والدول في السنوات  عدم االستقرارشيد عمى ذلك حالة يو القريب، 

 .ماضية ال
 

 قول بأنّ ال بإمكانناو عمى ىذه القضايا،  ولذلك فإّنو من الميم جّدًا أن نمقي نظرة بعيدة المدى
من االقتصاد العالمي وأسواق الطاقة عمى المدى  لدينا فكرة جّيدة حول االتجاه الذي يسمكو كّل 

  يما سيتوّسعان بشكل كبير. أي أنّ المتوّسط والبعيد، 
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بدأت في ة خلل افتتاحو ليذا المؤتمر منذ سنوات عّدة، قال صاحب السمّو األمير بأّن المنطق

 حيث  مسيرة نحو التقّدم السياسي واالقتصادي وىي بكممات سمّوه "سوف تواصميا وتكمميا
 لمتقّدم وتحقيق اإلنجازات."  السعيتدفعيا الغريزة البشرّية التّواقة لمحرّية و 

 
في إكسون موبيل. نحن تفكيرنا  إّن الفكرة التي نستقييا من تمك الكممات تشّكل األساس لمفيوم

نحو التقّدم والتطّور سوف تعيد تشكيل وتحسين الحياة في العقود البشرّية  الطموحاتأّن بمن نؤ 
 القادمة.

 
 الطمب المتزايد عمى الطاقة

 
أّننا نتبّنى رؤية متفائمة حول توّجيات الطاقة واالقتصاد عمى المدى البعيد  فمن الطبيعيولذا 

 لسياسي في السنوات االخيرة.دي واعمى الرغم من االضطراب االقتصافي العالم 
 

االقتصاد العالمي عن ضعفي حجمو يزيد  من المفترض أن  ،"توّقعات الطاقة"نا وفقًا لتقرير 
سوف يترّأس االقتصاد في البمدان النامية ىذا التوّسع حيث  .0202الحالي بحمول العام 

 عقود الثلثة المقبمة.بالمئة لكّل سنة في ال 0.4نمو بمعّدلّ  سنوي يساوي يسالذي الممحوظ، 
 

 7إّن عدد السّكان المتزايد سيدفع ىذه الظاىرة بشكل جزئي ، حيث سينمو عدد سّكان العالم من 
 . 0202مميار بحمول  7.7مميارات حاليًا إلى 

 
اليائل من نمّو السّكان، يمكن تفسير ىذا التوّسع االقتصادي المتوّقع   القدرباإلضافة إلى ىذا 

ىاّم وىو المصدر المميم الذي أشار إليو صاحب السمّو، أي الغريزة البشرّية من خلل عامل 
 التّواقة إلى التقّدم وتحقيق اإلنجازات.
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االقتصادي الكبير والتحّسن في مستويات المعيشة عبر  وّ ومع ذلك، ال يمكن تعزيز النم
وكمّية كبيرة جّدًا  –بحياة أفضل فحسب. بل يتطّمب األمر مزيدًا من الطاقة  طموحات مشتركة

بالمئة  02تتوّقع إكسون موبيل أن يكون الطمب العالمي عمى الطاقة أكبر بنسبة حيث   -منيا
   بالمئة في المنطقة، أي الشرق األوسط. 72، وأكبر بنسبة 0202بالمقارنة مع العام  0202في 

 
 في توليد الكيرباء الستخدامياتحّول الطاقة 

 
ربائية المصدر األكبر واألسرع نمّوًا لمطمب العالمي عمى الطاقة. سيصبح توليد الطاقة الكي

بالمئة في الطمب عمى الكيرباء لتشغيل كّل شيئ من  72سيشيد العالم ارتفاعًا بنسبة حيث 
مراكز البيانات التي تشّكل العمود الفقري مشغل اساسي لىاتف ذكّي يحممو مستيمك إلى  

 شبكات تقنية المعمومات. يبنى عمىللقتصاد العالمي الذي 
 

ّم ذكرىا كثيرًا: الطاقة ، والتي ال يتفي العقود األولى ليذا القرن قصة الطاقة المذىمةىي ىذه 
من  معديد الكيربائية سوف تكون مفتاح الحًل لتوفير خصائص ووسائل الراحة لمحياة الحديثة ل

   الّناس.
 

في طريقة توفير الطاقة  ىو قطردولة ل يكمن التحّدي الذي يواجو شركات كشركتنا ودول مث
 الكيربائية وبالتالي كيفية تمبية الطمب العالمي عمى الطاقة.

 فرص ىائمة.توفير لكن ىذا التحدي يشير أيضًا إلى 
 

متنّوعة من العوامل االقتصادية والبيئية والتنظيمية تشير إلى تغيير عميق في المجموعة الإّن 
نوات القادمة تحّول في استخدام الفحم سالحيث ستشيد  ليد الطاقة.أنواع الوقود المستخدمة لتو 

، 0202مول العام بحإلى أنواع وقود ذات كثافة كربونّية أقل، وباألخص الغاز الطبيعي. 
 الطاقة الكيربائية.عمى بثبات سيشّكل الغاز الطبيعي أكثر من ربع احتياجات العالم المتزايدة 

 غازالريادة القطرّية في قطاع ال
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من أين ستحصل األسواق المتنامية في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وغيرىا عمى اإلمدادات 

 التي تحتاجيا؟
 

دورًا ىاّمًا. وعمى نحو متزايد، سيخمق الغاز الطبيعي  التقميدّية سوف تمعب مصادر الطاقة غير 
ة من الطمب أيضًا، خاصة المسال سوقًا عالمّية لمغاز الطبيعي من شأنيا أن تمّبي نسبة متزايد

في آسيا. ووفقًا لتوّقعاتنا، سيمّبي الغاز الطبيعي المسال وحده حوالي سّتة أعشار من الطمب 
 .0202العالمي عمى الغاز الطبيعي في عام 

 
وغنّي عن القول أّن دولة قطر ىي في موقع مثالي للستفادة من ىذه التطّورات ، وذلك ليس 

من الغاز الطبيعي ببساطة. بل ألّن صاحب السمو قد وضع رؤية بعيدة المتلكيا لموارد كافية 
استراتيجية الستخدام موارد الدولة لتنمية اقتصاد  0202. توّفر رؤية قطر الوطنية النظر لشعبو

 قطر، ولتطوير التعميم وزيادة الفرص، ولحماية البيئة لألجيال القادمة.
 
وّرد لمغاز الطبيعي المسال في العالم، وىي مثال د ساىمت ىذه الجيود في جعل قطر أكبر مقل

عندما تسّمط  ح مر الذي سيراه العالم بوضو ير الموارد بشكل حكيم وفّعال، األلكيفّية تطو 
 .0200األضواء عمى قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم 

 
اعتزاز  في المساىمة في بروز قطر كقائد عالمي لمطاقة يشّكل مصدر إكسون موبيلإّن دور 

تساىم في تطوير حقل والتي إّن المشاريع المشتركة التي تجمعنا بقطر لمبترول حيث كبير. 
مدادات لألسواق في جميع أنحاء وّفر اإليأكبر حقل منفرد لمغاز الطبيعي في العالم، الشمال، 

 العالم.
 

ّية لمسوق إمدادات حيو  "برزان لمغاز"و "غاز الخميج"وفي نفس الوقت، سوف توّفر مشاريع 
 المحمّية وستساعد عمى دعم تحّول قطر إلى اقتصاد مبنّي عمى المعرفة.
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 الختام

 
 قطر في مقّدمة التحّول العالمي في الطاقة.  يضع دولة إّن التطّورات في كل المجالين 

 حد أىّم منتجي الطاقة في القرن الحادي والعشرين. عمى اعتبار دولة قطر أؤكدان يكلىما 
 
بيا منذ سنوات عّدة. قد  أدلىكلىما يؤّكدان عمى صّحة توّقعات صاحب السمّو التي أيضا و 

تتغّير سرعة الخطى، لكن ليس ىناك شّك في النتيجة. سوف تتواصل مسيرة التقّدم والتطّور 
 االقتصادي في المنطقة.

 
 ونحن في إكسون موبيل فخورون بكوننا شركاء في ىذا التقّدم.

 
 النجاح في  ىذا المنتدى اليام جّدًا . أتمّنى لكم جميعاً 

 
 
 


