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 قطر  تشهد ازدهارًا اقتصاديًا بفضل انتعاش الصادرات  
 

ية الصناعة أسعار وة التجارحول  تظهر أحدث المؤشرات الشهر

ي يستفيد من ارتفاع أسعار   النفط والغازأن االقتصاد القطر

يدًا من الالعالمية، ما يضمن   سلفاً  المتضائللتأثير لتراجع مز

 .البالد على اقتصاد ةالديبلوماسيلألزمة 

ية على وجه الخصوصو ، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهر

يل.  ًا فيارتفاع من حيث المستوى، ففائض تجارة السلع في أبر

ي 1..0اوز الفائض تج يال قطر مئوية، ارتفع نسبة . وكمليار ر

 على أساس سنوي %4.بنسبة  كبير جداً الفائض بشلك 

يل بالمقارنة مع   .8101أبر

يادات فيتعد و نمو في ية للتعافي ائض نتيجة ثانو والف هذه الز

،  -التي ال تزال ضعيفة -(% 1.0الواردات )بنسبة  وبدرجة أكبر

. النفط والغازارتفاع أسعار  مع في الصادرات قويالداء لأل نتيجة

يل بأكثر من   مليارات 5من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبر

ي مقارنة بالعام السابق يال قطر  ، وهو ما يمثل ماكسب تفوقر

81 %. 

ع بقطاع  ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات  النفط والغازمدفو

ي  1..المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى  يال قطر مليار ر

يل الماضي، ما يمثل حوالي  من إجمالي  %41مقارنة بشهر أبر

يادة في اع أسعار النفط الخام على الصادرات. ويساعد ارتف الز

ي على أساس  يال قطر دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ر

يعالنظر إلى عند سنوي، لكن  المحرك  أن ، نجدالجغرافي التوز

على الغاز الطبيعي المتزايد الطلب هو  لنمو الصادرات الرئيسي

 .آسيا فيالمسال 

الطبيعي المسال واكنت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز 

يلفي العالم ما ، حيث ارتفعت ب، قوية بشلك خاص في شهر أبر

يل الماضي.  8يقرب من  ي بالمقارنة مع شهر أبر يال قطر مليار ر

 01من  ،%81إلى في الصادرات اليابان قفزت حصة  وعليه فقد

 .على أساس سنوي % 05في مارس و  %

لغاز الطبيعي ل المستوردةوظلت اليابان في طليعة الدول 

ن الماضي، مما يجعلها سوقًا ناضجة  المسال منذ سبعينات القر

نسبيًا. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال 

يادة سنوية خالل ثالث سنوات بنسبة  %. وفي حين قد 8.1أول ز

تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعالت النووية التي ال تزال أغلبها 

إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام متعثرة في البالد 

يل تشير إلى أن  يجالصادرات خالل شهر أبر الطاقة في  مز

بعيدًا عن الطاقة النووية والفحم إلى  اليابان ال يزال يتمحور 

 الطبيعي المسال. طاقات أنظف اكلغاز 

واكنت الصين قد استحوذت مؤخرًا على الحصة األكبر في نمو 

بيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة الطلب على الغاز الط

يا الجنوبية 8101% في 4.قياسية بلغت  ، مما جعلها تتجاوز كور

 الطبيعي المسال في العالم.  مستورد للغاز كثاني أكبر 

 شهرًا،  21تغير صادرات قطر خالل 

يال قطري  مليون ر

 
غ وقسم االقتصاد في   QNBالمصادر: بلومبير

وفي حين يمكن أن نتوقع أن تشلك الصين، إلى جانب الهند، 

الدافع الرئيسي للطلب على الغاز الطبيعي المسال في المدى 

يل  المتوسط، يبدو أن وارداتها قد أخذت استراحة خفيفة في أبر

ي  %. ونتوقع 01 عندمع استقرار حصتها من صادرات الغاز القطر

يبًا.   وعلى الرغم من   الصينأن أن يعود نمو الطلب ليرتفع قر

يا الجنوبية إلى المرتبة الثالثة يا الجنوبية ال  إال أن، دفعت كور كور

وارداتها من  زال من أكبر الدول المستوردة للغاز، فقد ارتفعتت

حيث تفضل  ،8101في عام % 01.2الغاز الطبيعي المسال بنسبة 

استخدام الغاز الطبيعي المسال. الجديدة الواعية بيئيًا  هاسياست

يا القد استوردت و من الغاز كميات أكبر  بالفعل جنوبيةكور
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يلشهر الطبيعي المسال من قطر في  حيث ارتفعت  ،أبر

ي على أساس سنوي 1.7 وارداتها بنحو يال قطر رفع مما ، مليار ر

يحصتها   .  %01إلى  في صادرات الغاز القطر

ثابتة بشلك الفت في شهر إلى الهند  الغاز  لصادراتا نتواك

يل  تعهدعلى أساس سنوي. ولكن مع  حيث تراجعت قليالً  ،أبر

راء  يندرا مودي برفع الهندي رئيس الوز الغاز الطبيعي حصة نار

يج واردات  المسال )من أقل من  %05إلى  هندللالطاقة في مز

من محطات الغاز  وجود عدد كبيرو 8181( بحلول عام % حالياً 1

الطلب الهندي أن ، يبدو ة قيد اإلنشاءجديدال الطبيعي المسال

 .8إلى  08الـ  خالل فترة سيزدهر لغاز الطبيعي المسالعلى ا

 المقبلة.   شهراً 

زو يل لشهر أسعار المنتجين  مؤشر  قد أبر الدفعة التي تلقاها أبر

ًا لكيًا ، حيث شهد نمومن ارتفاع أسعار النفط والغاز القتصادا

وجاء أغلب الصناعة  في أسعار على أساس سنوي  %1..8 نسبته

% 10.0التي ارتفعت بنسبة  أسعار النفط والغاز  هذا النمو من

القوي في بقية ع ارتفهو اال األهم من ذلكو. على أساس سنوي

على أساس سنوي، وهو % 08 التي ارتفعت بنسبة ةأسعار الصناع

في قطاعات مثل  اً نطاق أوسعصناعي انتعاش وجود يعكس ما 

 الكيميائية.   صناعاتال

لشهر المنتجين  أسعار   التجارة ومؤشر تحمل بياناتوفي الختام، 

يل  ياتالكثير من أبر ي البشر التأثير  فبفضل .لالقتصاد القطر

على الطلب ازدهار رتفاع أسعار النفط الخام واإليجابي المزدوج ال

عائدات التصدير  أن تشهد ُيتوقع، في آسيا لغاز الطبيعي المسالا

يد ي مز  في األشهر القادمة. ًا من االرتفاعوالفائض التجار

   

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق      :االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب – محلل أبحاث 

+974-4453-4436 

 

  نانسي فهيم

  اقتصادية

+974-4453-4648 

 

 أشوك بونديا

 اقتصادي أول

 4642-4453 (974+)هاتف: 

يتشارد آيلي   *ر

  رئيس قسم االقتصاد

 4450-4453 (974+)هاتف: 

 

 

 

 

ية: ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  .QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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