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 مقدمة

كثير العلى  الغ األثربن لها خالل السنوات القليلة الماضية الكثير من التغيرات الهيكلية التي كا شهدت أسواق الطاقة العالمية

شير تلمتجددة. اوغير  من دول العالم. هذا التغير والنمو المضطرد المس أسواق الطاقة العالمية بقسميها الطاقة المتجددة

هام الذي المتنامي وال دورال إلى (Non-Renewable Energyالتوقعات الخاصة بأسواق الطاقة غير المتجددة )

نتاج إا يتمتع به ئص التيإنَّ الظروف المحيطة والخصا يلعبه الغاز الطبيعي باإلضافة إلى النفط في أسواق الطاقة العالمية.

دة ير المتجدلطاقة غاع الى أنه من أكثر أنوإباإلضافة  ،في مجال الشحن وسالسل التزويد ومرونته العاليةالغاز الطبيعي 

سم عملية تت لطبيعيانتاج الغاز إهاما  كوقود للمستقبل. كل هذه الميزات تجعل من عملية  تجعل منه مرشحا   صداقة للبيئة

قتصاد القطري والذي وخاصة في اقتصاد كاال (1)بالكفاءة والتنافسية كما أنها تحظى بالثقة النخفاض مخاطره على البيئة 

أنها  (( كما3ون مترترلي 24.7)الثالث عالميا ) أكبر المنتجين للغاز الطبيعي ومن أكبر الممتلكين الحتياطيهيعتبر من 

 .(2) (سنويا   مليون طن 77.2في تصدير الغاز الطبيعي المسال ) تحتل المرتبة األولى عالميا  

بشكل  اا مدفوع  متسارع   االغاز المسال يشهد نمو  ن الطلب العالمي على ألى إتشير التوقعات األخيرة لوكالة الطاقة الدولية 

ن والكثير م الصين واليابان الصناعة:عمالقة من قبل  وتحديدا   در للطاقةعلى الغاز كمصرئيسي بالطلب المتنامي 

 .عالت النوويةوكذلك الطلب في أوروبا للتعويض الجزئي عن أغالق بعض المفا ،(3) األسواق الناشئةاالقتصاديات في 

تصادي لنمو االقعجلة ا عمليات زيادة اإلنتاج الصناعي ونمو الصادرات لدفعلهذا الطلب المتزايد هو نتيجة حتمية ومترافقة 

نتقل ت. 2008ام عية في زمة المالية العالمتلك التي مازالت تعاني من الركود المستمر منذ األ خاصة   ،في كثير من البلدان

الل يسي من ختجسد بشكل رئذي يفي مجال الغاز الطبيعي المسال، والوبنموذج عمل مميز لى مرحلة جديدة إقطر اليوم 

ل التي ستشكوخارجية حزمة من االستثمارات البتعزيز تواجدها الدولي في محطات التزويد العالمية للغاز الطبيعي المسال 

 مية االقتصادية الشاملة والمستدامة.نوالتقاطرة حقيقية للنمو 

 

 

 

 (رويترز)استثمارات دولة قطر الخارجية في مجال الطاقة الواقع والتحديات 
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 :الطاقةمجال قطر إلى االستثمارات الخارجية في  دوافع .1

يمثل أكثر من  % من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي كما أنه49ما يشكل  2016لعام قطاع النفط والغاز إسهامات تبلغ 

 ة في دولة قطر% من اإليرادات العامة للدول94 وأكثر من% من حجم الصادرات الكلية للمعامالت التجارة الدولية 89

ول قائمة الد صدارة ىإلدولة قطر  المنطقة. كما وصلتفي  ا  من أكثر االقتصاديات نمو يعتبر االقتصاد القطري واحدا   .(4)

لحجم از يمثل افط والغالجدير بالذكر أنه وبالرغم من أنَّ قطاع النلمؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.  وفقا  

قطاعات  إلىئيسي ربشكل يعود  المتسارعاالقتصادي هذا النمو  إال أنَّ  ،ي لدولة قطرالمحلي اإلجمال األكبر من الناتج

 ي.أهمها الصناعات التحويلية، البناء والتشييد، السياحة، والقطاع المالوحيوية أخرى  اقتصادية هامة

 بعض مؤشرات االقتصاد الكلي ودور قطاع النفط والغاز في االقتصاد القطرييوضح ( 1الرسم البياني )
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 غير النفط والغاز من إجمالي الناتج المحلي ( يبرز حصة قطاع2الرسم البياني )

 

 وحسابات الباحث المصدر: وزارة التنمية والتخطيط واالحصاء

ج المحلي في نمو النات قطاع النفط والغاز اسهامهمية والتي تتمثل بتراجع ( إلى مسألة في غاية األ3يشير الشكل البياني )

 لمهم يجسدلتحول االقطاعات األخرى. هذا ا في اسهاماتاإلجمالي الحقيقي خالل السنوات القليلة الماضية لصالح زيادة 

الطاقة  أسواق األخرى في دعم النمو بالرغم من انخفاض أسعار النفط وتقلبات األسعار في تالدور المتعاظم للقطاعا

 المية. الع

 ( يظهر تطور النمو االقتصادي الحقيقي في قطر ودور القطاع النفطي في هذا النمو3الرسم البياني )

 

 لمصدر: وزارة التنمية والتخطيط واالحصاء وحسابات الباحثا
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واضحة ة ي داللمن جهة أخرى يمثل هذا االنخفاض الملحوظ في مساهمة قطاع النفط والغاز في النمو االقتصادي الحقيق

 ستدامة قداأكثر  مصادر نمو البحث عنإلى  إلى أن حجم هذا القطاع قد بلغ مستواه األمثل والحاجة أصبحت أكثر الحاحا  

 يكون أهمها توجه قطر إلى االستثمار الخارجي في قطاع الطاقة.

 استدامة إال إنَّ  ،تصاديةنمية االقبالرغم من أهمية قطاع النفط والغاز لالقتصاد القطري كأحد الدعائم الرئيسية للنمو والت 

ذا القطاع هيتسم . مهيمن )قطاع النفط والغاز(في ظل وجود قطاع  لالقتصاد القطري خاصة   احقيقي اهذا النمو تمثل تحدي

 لة وهيمنةتكار القفي سوق يتسم باحتقلبات أسعار الطاقة كما إنه يتأثر بشكل مباشر ببأنه من القطاعات غير المتجددة 

حجم والجغرافيا وقيود ال والدوليةة والتغيرات اإلقليمية ي، أضف إلى ذلك جملة العوامل السياس(5)الالعبين الكبار 

يرات ت التغتعرض بشكل حقيقي لصدمات العرض وصدمال. كل هذه التحديات تجعل من االقتصاد القطري قابل لةيالسياس

عامة لمالية الل خاص ابشكفتتأثر  ،ومالها من آثار على التوازنات االقتصادية الكلية ،والحادة في أسعار الطاقة ةالمفاجئ

 واآلثار الممتدة والتي تهدد النمو المستدام والتنمية الشاملة. للدولة وميزانها التجاري

نتجة لخروج من منظمة الدول الممرتبطة بالحصار االقتصادي المفروض على قطر واالهناك جملة من التحديات 

ادفة قبيل المص ة، لم يكن منيهذه التحديات وجملة العوامل االقتصادية والسياس ، ولكن في ظل(OPECوالمصدرة للنفط )

طاقة لا قة في أسواقنفسها عمالقا  من عمالقة الطا قطر عندما أعلنت، بامتيازعام االستحقاق القطري  2016عام  ن يكونأ

 2016م في عا ( في العالم.Liquefied Natural Gas- LNGالغاز المسال ) كواحدة من أكبر مصدريالعالمية 

ا في مسة عالمي  كما أنها احتلت المرتبة الخا %30بلغت حصة قطر من إجمالي صادرات الغاز المسال العالمي ما يقارب 

 ،وام عديدةالعالمية ألع ولعبت دورا  بارزا  في أسواق الطاقة فعاال   لقد سجلت دولة قطر حضورا  . (6) انتاج الغاز الطبيعي

كبر أهم وأن موجه الخصوص، فإن قطر تعتبر  ىوعل .(7) أهم مزودي الغاز المسال لكثير من دول العالممن زالت  وما

 رق أسياشجنوب  ولوالكثير من دكوريا الجنوبية ومزودي الغاز المسال لكثير من االقتصادات الناشئة كالصين واليابان 

 والتي تقود النمو العالمي بكل تأكيد. 

راتها استثماووهذا يمثل نقطة وصل حقيقية مع مشاريعها  ،تمتلك قطر أكبر أسطول بحري لنقل الغاز الطبيعي المسال

فقا  وو .انتشارا  و عددا  و نوعا   ملحوظا   العالمية التي تشهد نموا   ومحطات تزويدهالخارجية في مجال الغاز الطبيعي المسال 

 77يعي المسال من نتاج الغاز الطبإ، فإن توسعة اإلنتاج في حقل الشمال ستزيد 2018لمؤشرات الوكالة الدولية للطاقة 

 .(8) مليون طن سنويا  خالل السنوات القليلة القادمة 110مليون طن إلى ما يزيد عن 

مسال يعي الالعالمية على الغاز الطب ةفي أسواق الطاق أمام كل هذه المعطيات وعلى وجه الخصوص الطلب المتنامي

رض بعجز الع تتمثل من االقتصاديات الناشئة وبعض الدول الكبرى كالصين واليابان وصدمة الطلب المتوقعة التي وتحديدا  

 ا  اقة و تحديدل الطستثمارات الخارجية في مجااال، فإن النمو الملحوظ للدور القطري في (9) على تلبية الطلب المتعاظم

ود خطي حدتيضمن والمسال هو تخطيط استراتيجي يكفل إعادة تنمية الموارد على نطاق جغرافي أوسع  الطبيعي الغاز

يق و التسو توليد دخل مستدام من قطاعات حيوية أخرى مرتبطة بالتصنيعأيضا  المساحة الجغرافية القطرية ويضمن 

 والخدمات. 

 

 مجال الطاقةستثمارات قطر في اخريطة  .2

ي تثر ون شكهي وبدف ،ة في غاية األهمية بالنسبة لالقتصاد القطريفي مجال الطاقة مسأل إن االستثماراتالقول  ةمن نافل

ونية يدروكربهانتاج وتصدير مواد  علىز ياالقتصاد وتسهم في تنوع مصادر دخله وتقلل من المخاطر المرتبطة بالترك

 افةقيمة المضالسل ال. يجسد االستثمار في مجال الغاز المسال نقلة نوعية على سمتدنية جدا  ولي وبقيم مضافة بشكلها األ

والنقل  لتسويقفي ا ومساهمة   حضورا  السيما عندما تتمركز هذه االستثمارات في قلب سالسل التزويد العالمية  ،(10)

 (.11) والتوزيع وخدمات أخرى

المسال باالعتماد وبشكل رئيسي على الحاويات الضخمة لنقل الغاز المسال عبر  لقد بنت قطر نموذج العمل في قطاع الغاز 

وامتالكها أكبر محطات  عن تقلبات المزاج السياسي لمحيطها الجغرافي ا  البحار والذي يحقق لها فضاء  حيويا  آمنا  بعيد



 6 

 ألقوى الستثمارات الطاقة في دولة قطروفي هذا السياق تمثل شركة قطر للبترول الذراع ا. (12) تسييل الغاز في العالم

 .وعالميا  وتوصف بأنها عمالق الطاقة الخفي محليا  

 اكسون كـ لعالميةاالعديد من شركات الطاقة  الوجود العالمي لشركة قطر للبترول من خالل تشاركيتها االستراتيجية مع 

في  ة الواسعةوالخبر لى االبتكار والتكنولوجياإكز وعالي التنسيق يستند كان محط جلب االنتباه بوصفه وجود مرَّ  ،موبيل

على  ا  ضورحهذا عد ي .(13) لى قوة المركز المالي وااللتزام بمعايير سالمة البيئةإباإلضافة  ،مجال اإلدارة والتسويق

لغاز ي صناعة المضافة فانتاج القيمة إالمساهمة الفعالة في جميع مراحل سالسل ذلك بو الجغرافية،امتداد الخارطة العالمية 

ل وانتهاء  غاز المساويد اللى محطات تز إبمراحل التسييل والتحسين وانتقاال   نتاج الغاز الطبيعي مرورا  إمن  ابتداء   ،المسال

  بخدمات التسويق والبيع وما بعد البيع.

 نسبة من رصيد( يوضح نسبة االستثمارات القطرية المباشرة في مجال التعدين واستغالل المحاجر ك4) الرسم البياني

 إجمالي االستثمار المباشر

 

لمصدر: وزارة التنمية والتخطيط واالحصاء وحسابات الباحثا  

 

 نسبة من رصيد( نسبة االستثمارات القطرية المباشرة في مجال التعدين واستغالل المحاجر ك4يوضح الشكل البياني )

، 2017في عام  %18إجمالي االستثمار المباشر في الخارج. بلغت نسبة االستثمار الخارجي في قطاع الطاقة ما يقارب 

د % من إجمالي رصي30بما يقارب  2014وتها في عام ، بينما وصلت هذه االستثمارات ذر2015% في عام 26و

 2015ر النفط بعد عام ((. قد يكون التراجع الحاد في أسعا4االستثمار األجنبي المباشر لقطر في الخارج )الشكل البياني )

طر قمارات باإلضافة إلى ظروف عدم االستقرار التي تشهدها المنطقة بأكملها هو أحد العوامل وراء انخفاض استث

 على التوالي.  2017و 2016الخارجية في عامي 
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( يبرز توزيع االستثمار األجنبي المباشر خارج قطر جغرافيا5البياني ) رسمال  

 

 المصدر: وزارة التنمية والتخطيط واالحصاء وحسابات الباحث 

 

. يمثل االتحاد 2017المباشرة لدولة قطر في عام ( التوزيع الجغرافي لالستثمارات الخارجية 5يوضح الشكل البياني )

لهذه  كمقصد األوروبي الوجهة األولى لهذه االستثمارات بينما تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية

بقطر ة قطر ممثل ا دولةاالستثمارات. إنَّ الدفعة الجديدة والقوية االستثمارات الخارجية في مجال الطاقة التي أعلنت عنه

 للبترول وجهاز قطر لالستثمار تؤكد من جديد توجها  حاسما  للريادة 

ستحمل في  2019وعام  2018في مجال الغاز الطبيعي المسال والخدمات المرافقة له. وبناء عليه فإن األرقام لعام 

قتصادي صار االبعد الحقطر الخارجية في مجال الطاقة وخاصة  تطياتها تغيرات كيفية وهيكلية في نوع ووجهة استثمارا

 .2017الذي فُرض على دولة قطر في يونيو/حزيران من سنة 

 انت مجموعةينما كب ،القطرية لالستثمارات الخارجية في تنفيذها احتلت شركة قطر للبترول المرتبة الثانية 2016في عام 

 مليار 5.6 زتتجاو بقيمةاريع خارجية مليار دوالر. لقد نفذت شركة قطر للبترول مش 10بروة هي األولى بما يتجاور 

 لشراكةا إلى التنافسموضع  من وروسيا . في العام نفسه تحولت قطر(14) فرصة عمل 3500يقاب  دوالر وخلقت ما

ملك جهاز ية . بموجب الصفق2016العالمية في عام  الطاقة وسوق روسيا تاريخ في الكبرى هي االستراتيجية في صفقة

إلعالن تم ا 2018في عام مليار دوالر.  11.3ما يقارب أي % من شركة )نفط روس( 20قطر لالستثمار ما يقارب 

 عن جملة من المشاريع واالستثمارات الخارجية في مجال الطاقة نذكر منها التالي: 

. ادمةلخمس القاألعوام ا خاللي عشرين مليار دوالر في قطاع الطاقة األمريكعن استثمارات بما يزيد عن اإلعالن  .1

شكل باآلن  هذا يتضمن مشروع )جولدن باس( في تكساس لتسهيل تصدير الغاز الطبيعي المسال والذي تم العمل به

 .(15) فعلي

  .(16) وير ثالث حقول نفطية في المكسيكتطاإلعالن عن  .2

 .(17)تفوزان بحقوق التنقيب في البرازيل واكسون موبيل  للبترولشركة قطر  .3

 .(18)نشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في المانيا إتم اإلعالن عن احتمال  2018في عام  .4
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 تعزيز دورديدة لأعلنت قطر للبترول مشاريع استراتيجية متنوعة في مجال الطاقة مستهدفة بذلك وجهات استثمارية ج .5

 ازيلالبر من وشملت هذه المشاريع كال   ،قطر وريادتها في مجال تنقيب وصناعة وتصدير الغاز الطبيعي المسال

دش ومصر والهند وبنغال عمان وسلطنة وموزمبيق أفريقيا وجنوب والكونغو وقبرص واألرجنتين والمكسيك

 .(19) وسيرالنكا

قات م التدفتعطي صورة أولية وغير تفصيلية عن حج تليها الحساب المالي في ميزان المدفوعاإاألرقام التي يشير 

 .((6االستثمارية في دولة قطر )الشكل البياني )

ن $(( )مليو2018 - 2012( يوضح تدفقات االستثمار المباشر في دولة قطر خالل السنوات القليلة الماضية )6البياني ) رسمال  

 

 اإلحصائيةمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة 

 

ال رات في مجالستثمااتطور التدفقات االستثمارية القطرية في الدول األخرى والتي يندرج تحتها  يالشكل البيانيوضح هذا 

ر نحو البلدان األخرى لقط ة( إلى التدفقات االستثماري المباشر6الطاقة. تشير األعمدة باللون األزرق في الشكل البياني )

 . 2017عت بشكل ملحوظ في عام ثم تراج 2016والتي شهدت زيادة كبير في عام 

 

 المكاسب المتحققة والمتوخاة .3

مسال. لطبيعي الة الغاز انتاج وصناعإ ورياديا  في استراتيجيا   رئيسية تجعلها قطبا  المقومات مجموعة من التمتلك قطر اليوم 

ودخولها لعالم  (3ترليون متر 24.7وهو الثالث عالميا ) من أهم هذه المقومات هي امتالكها لمخزون استراتيجي كبير

 ،(20) الدوليين ( وتصديره بكفاءة إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بنظائرهاLNGنتاج الغاز الطبيعي المسال )إ

بية في لقة والنسطات الملى حجم االستثمارات الكبيرة والمنتشرة في الساحة العالمية. إن امتالك قطر لهذه الميزإباإلضافة 

 :يجعلها مرشحة للعديد من المنافع التي يمكن تلخيصها بالتالي صناعة الغاز الطبيعي المسال

 المسال  الغاز أن تكون قطر العب حقيقي ودائم في أسواق الطاقة العالمية )النفط والغاز( من خالل محطات تزويد

(LNG Terminal المنتشرة على امتداد الجغرافية )واجد عزيز التمر الذي يسهم في ت، األاالقتصادية العالمية

 .ويقوي دورها السياسي الدولي وتنويع محفظة االستثمارات الخارجية لدولة قطر
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 د االقتصا عتنوي وبالتالي سهام بخدمات التسويق والبيعاالنتقال التدريجي على منحنى القيمة المضافة من خالل اإل

 خذ بعين االعتبار البعد البيئي.وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع األ

 ين عبالعض المنة بعزيز كسر هيبناء شراكة حقيقية مع شركات الطاقة العالمية تسودها المنافسة أكثر من االحتكار وت

 .الكبار على حصص اإلنتاج وتقلبات السعر في أسواق الطاقة

 مواجهة تحدي الخرو( ج من تكتل أوبكOPECواالنتقال إلى منصة عالمية جديدة ) غاز الطبيعي لصناعة وتصدير ال

(Cartelتلعب فيه قطر دورا  محوريا  يعزز من دورها في المحافل اإلقليمية والدولية واإلسها )سيخ السلم م في تر

 واألمن الدوليين.

 رض في أسواق طر أزمة عالطاقة الدولية إلى احتمال وجود خعن وكالة  الصادرالعالمية  ةيشير تقرير آفاق الطاق

 فاض التدفقبشكل رئيسي من انخ والناتج ،ارتفاع األسعار الناتج عن انخفاض العرض فيسبب يتالنفط والذي قد 

اصة بعد امل وخكاالستثماري على المشاريع الجديدة في التنقيب واإلنتاج. بالمقابل فإن هذا الخطر مستبعد بشكل 

هذه  .(21) زمة االستثمارات المهولة والتي أعلنت عنها كال  من قطر وكندا في مجال الغاز الطبيعي المسالح

ه قطر في تعزز من توج مدفوعا  من الصين، المسالفي الطلب على الغاز  والنمو المتزايدالتغيرات المحتملة 

ن مالتي كان عالم واستثماراتها الخارجية في مجال الطاقة والسيما محطات الغاز الطبيعي المسال في كثير من دول ال

 وغيرهم.أهمها الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، البرازيل، 

 

 في مجال االستثمار الخارجي بالطاقةالتحديات التي تواجه قطر  .4

متحدة ال والياتأسهم الالنمو التي تشهدها مشاريع تسيل الغاز الطبيعي لدى مجموعة من الالعبين الدوليين على رإنَّ موجة 

توى بر على مسونة أكاالمريكية وأستراليا ستتضمن إمدادات كافية ألسواق الطاقة العالمية من الغاز الطبيعي المسال ومر

ا تشهده اتفاقيات التوريد عمال والتوريد. هذا النموذج الجديد من األالتسعير  النفط  في أسواق لمعياريةاسيكون مختلفا  عمَّ

من الغاز  إمداداتهاولقطر  محتمال   نَّ دخول هؤالء الالعبين المحتمل بقوة في األسواق اآلسيوية سيشكل تحديا  أكما  ،العالمية

 .(22) الطبيعي المسال لتلك األسواق

نة لطاقة للسامي في جة تشهد فيها أسواق الطاقة تراجعا  ملحوظا  في االستثمار العالتأتي هذه االستثمارات في فترة حر

ي في ثاني على التوالمريكية تحتالن المركز األول والزالت الصين والواليات المتحدة األ ما. (23) الثالثة على التوالي

 حجم االستثمار في مجال الطاقة بشكل عام.

 وزا  بير متجاالطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث من المحتمل أن ينمو الطلب بشكل كخر يتمثل في زيادة آتحٍد 

لمسال في األسواق االجدير بالذكر، أن الطلب على الغاز الطبيعي   القدرات السوقية على العرض خالل السنوات القادمة.

ة تخمة ، األمر الذي جعل من مسأل2017مليون طن في عام  41لى إ 2010مليون طن في عام  9الناشئة ارتفع من 

لسنوات الخمس دولة الستيراد الغاز في ا 15مر لن يكون كذلك مع استعداد أكثر من ولكن األ ،العرض قابلة للسيطرة

عر للس رونة وفقا  برام صفقات تتسم بالمإيميل جانب الطلب في أسواق الطاقة إلى  ،ذلكإلى باإلضافة    .(24) القادمة

د ال قجل أطول. آل عا  تفاارأكثر  المزودي الغاز الطبيعي المسال والذين يفضلون أسعار إضافيا   الحالي والذي يمثل تحديا  

 .(25) لعالماية في من أكبر الصناديق السياد للقطر كونها تمتلك صندوق سيادي ضخم هو حقيقيا   يمثل هذا األخير تحديا  

 

 الطاقةاالستثمار في مجال آفاق  .5

النجاح المأمول لهذه االستراتيجية التي تقوم على تنويع استثمارات قطر بأموالها السيادية ومحافظها االستثمارية األخرى 

للرؤية الوطنية لدولة  لى اقتصاد متنوع يحقق نمو شامل ومستدام وفقا  إلقطر من االنتقال  حفي أماكن جغرافية مختلفة يسم

لمشاركة القطاعات االقتصادية غير النفطية بشكل حقيقي وفعلي بالنمو نه يسهم بشكل فعال في االعداد أقطر. كما 

على وجه الخصوص االستثمار في مجال الطاقة هو من االستثمارات الضخمة المكثفة  االقتصادي الحقيقي والمستهدف.

من جهة من جهة توفر التمويل المطلوب والخبرة الالزمة.  لرأس المال وهو ما يتسق مع الطاقة الكامنة لالقتصاد القطري

تمثل هذه االستثمارات القطرية الرائدة بشكلها العام المحلي والدولي مرساة حقيقية لمواجهة المخاطر االقتصادية  ،أخرى
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تشهدها المنطقة  والسياسية المحتملة وخاصة تقلبات األسعار المرتبطة بالمواد األولية والتغيرات الجيوبولتيكية التي

 ناهيك عن الحصار المفروض على االقتصاد القطري ومقاطعة بعض دول الجوار. ،بأسرها

سب مهمة من نبلغت  االستثمارات األجنبية المباشرة لدولة قطر في دول مجلس التعاون الخليجي ومصرالجدير بالذكر أنَّ 

مفروض على قطر %. وبالتالي كان للحصار ال25تفوق سبة بنإجمالي االستثمار األجنبي المباشر لدولة قطر في الخارج 

جما  حمية أكبر اق عالوذلك من خالل االنتقال إلى آف ،ومضمونا   أهمية بالغة في إعادة رسم خريطة هذه االستثمارات شكال  

السياسة  ساتارمم ا في فن. االستمرار بهذه االستراتيجية هو ضرورة حتمية بالغة األهمية وليس ترفوأكثر استقرارا  

ال واق النفط جع أسومر الذي يقض مضاأن التوقعات تشير بقوة إلى أن الغاز سيكون وقود المستقبل األ خاصة   ،االقتصادية

 تنامي الطلب العالمي الملحوظ على الغاز الطبيعي.ذلك من أدل على 

نوعة طاقة المتريع الفإن معطيات الواقع تشير إلى ضرورة االستمرار في هذا النهج االستثماري في مشا ،مام هذه الحقائقأ

موحات والتركيز على ط (OPECوخاصة بعد قرار انسحاب قطر من منظمة أوبك ) ،لغاز الطبيعي المسالل خصوصا  

 الطبيعي المسال. قطر المشروعة والواعدة والحقيقية في مجال انتاج وتسويق وتصدير الغاز 

 

ية اعد في كلتاذ مس، دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة السوربون ومدرسة باريس لالقتصاد، أسمؤيد قاسم السمارةا*

 اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر
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