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منتدى الدوحة الثاني عشر
الدوحة ،قطر
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العالمية
وتحول أسواق الطاقة
الغاز الطبيعي
ّ
ّ
مقدمة
ّ
يشرفني أن أشارك في نسخة ىذا العام من منتدى الدوحة.
أصحاب السعادة والضيوف الكرامّ ،
قيمة حول مستقبل المنطقة السياسي
لقد أثار ىذا الحدث ألكثر من عقد من الزمن نقاشات ّ
واالقتصادي .حيث أ ّن تركيز المنتدى عمى قضايا كالتنمية والحوكمة والتجارة قد أنار عقول
العديد من القادة في الحكومة واألعمال حول العالم.

نتحدث عن "تطمّعاتنا حول المشيد السياسي واالقتصاد العالمي".
منا ىذا العام أن
ّ
لقد طمب ّ
االقتصادية عمى المدى
السياسية و
التطورات
حيث أنو ليس من السيل توفير تطمّعات حول
ّ
ّ
ّ
القريب ،ويشيد عمى ذلك حالة عدم االستقرار في العديد من األسواق والدول في السنوات

الماضية .
بأن
فإنو من الميم ّ
ولذلك ّ
جداً أن نمقي نظرة بعيدة المدى عمى ىذه القضايا ،وبإمكاننا القول ّ
كل من االقتصاد العالمي وأسواق الطاقة عمى المدى
جيدة حول االتجاه الذي يسمكو ّ
لدينا فكرة ّ
سيتوسعان بشكل كبير.
المتوسط والبعيد ،أي ّأنيما
ّ
ّ
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بأن المنطقة بدأت في
عدة ،قال صاحب
خلل افتتاحو ليذا المؤتمر منذ سنوات ّ
السمو األمير ّ
ّ
سموه "سوف تواصميا وتكمميا حيث
مسيرة نحو
ّ
التقدم السياسي واالقتصادي وىي بكممات ّ
لمتقدم وتحقيق اإلنجازات".
التواقة لمحرّية والسعي ّ
تدفعيا الغريزة البشرّية ّ
إن الفكرة التي نستقييا من تمك الكممات تش ّكل األساس لمفيوم تفكيرنا في إكسون موبيل .نحن
ّ
التطور سوف تعيد تشكيل وتحسين الحياة في العقود
أن الطموحات البشرّية نحو ّ
نؤمن ب ّ
التقدم و ّ
القادمة.

الطمب المتزايد عمى الطاقة
توجيات الطاقة واالقتصاد عمى المدى البعيد
ولذا فمن الطبيعي ّأننا ّ
نتبنى رؤية متفائمة حول ّ
في العالم عمى الرغم من االضطراب االقتصادي والسياسي في السنوات االخيرة.
وفقاً لتقريرنا "توقّعات الطاقة" ،من المفترض أن يزيد االقتصاد العالمي عن ضعفي حجمو
التوسع
الحالي بحمول العام  .0202حيث سوف يت أرّس االقتصاد في البمدان النامية ىذا
ّ
بمعدلّ سنوي يساوي  0.4بالمئة لك ّل سنة في العقود الثلثة المقبمة.
الممحوظ ،الذي سينمو ّ

إن عدد الس ّكان المتزايد سيدفع ىذه الظاىرة بشكل جزئي  ،حيث سينمو عدد س ّكان العالم من 7
ّ
مميارات حالياً إلى  7.7مميار بحمول .0202
التوسع االقتصادي المتوقّع
نمو الس ّكان ،يمكن تفسير ىذا
ّ
باإلضافة إلى ىذا القدر اليائل من ّ
السمو ،أي الغريزة البشرّية
ىام وىو المصدر المميم الذي أشار إليو صاحب
من خلل عامل ّ
ّ
التقدم وتحقيق اإلنجازات.
التواقة إلى ّ
ّ
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التحسن في مستويات المعيشة عبر
ومع ذلك ،ال يمكن تعزيز النم ّو االقتصادي الكبير و ّ
طموحات مشتركة بحياة أفضل فحسب .بل يتطمّب األمر مزيداً من الطاقة –
جداً
وكمية كبيرة ّ
ّ

منيا -حيث تتوقّع إكسون موبيل أن يكون الطمب العالمي عمى الطاقة أكبر بنسبة  02بالمئة
في  0202بالمقارنة مع العام  ،0202وأكبر بنسبة  72بالمئة في المنطقة ،أي الشرق األوسط.
تحول الطاقة الستخداميا في توليد الكيرباء
ّ
نمواً لمطمب العالمي عمى الطاقة.
سيصبح توليد الطاقة الكيربائية المصدر األكبر واألسرع ّ
حيث سيشيد العالم ارتفاعاً بنسبة  72بالمئة في الطمب عمى الكيرباء لتشغيل ك ّل شيئ من
ذكي يحممو مستيمك إلى مشغل اساسي لمراكز البيانات التي تش ّكل العمود الفقري
ىاتف
ّ
للقتصاد العالمي الذي يبنى عمى شبكات تقنية المعمومات.
ىذه ىي قصة الطاقة المذىمة في العقود األولى ليذا القرن ،والتي ال يت ّم ذكرىا كثي اًر :الطاقة
الكيربائية سوف تكون مفتاح الح ًل لتوفير خصائص ووسائل الراحة لمحياة الحديثة لمعديد من

الناس.
ّ

التحدي الذي يواجو شركات كشركتنا ودول مثل دولة قطر ىو في طريقة توفير الطاقة
يكمن
ّ
الكيربائية وبالتالي كيفية تمبية الطمب العالمي عمى الطاقة.
لكن ىذا التحدي يشير أيضاً إلى توفير فرص ىائمة.
متنوعة من العوامل االقتصادية والبيئية والتنظيمية تشير إلى تغيير عميق في
ّ
إن المجموعة ال ّ
تحول في استخدام الفحم
أنواع الوقود المستخدمة لتوليد الطاقة .حيث ستشيد السنوات القادمة ّ
بونية أقل ،وباألخص الغاز الطبيعي .بحمول العام ،0202
إلى أنواع وقود ذات كثافة كر ّ
سيش ّكل الغاز الطبيعي أكثر من ربع احتياجات العالم المتزايدة بثبات عمى الطاقة الكيربائية.

الريادة القطرّية في قطاع الغاز
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من أين ستحصل األسواق المتنامية في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وغيرىا عمى اإلمدادات
التي تحتاجيا؟
ىاماً .وعمى نحو متزايد ،سيخمق الغاز الطبيعي
سوف تمعب مصادر الطاقة غير
ّ
التقميدية دو اًر ّ
تمبي نسبة متزايدة من الطمب أيضاً ،خاصة
المسال سوقاً
عالمية لمغاز الطبيعي من شأنيا أن ّ
ّ
سيمبي الغاز الطبيعي المسال وحده حوالي ستّة أعشار من الطمب
في آسيا .ووفقاً لتوقّعاتناّ ،
العالمي عمى الغاز الطبيعي في عام .0202

التطورات  ،وذلك ليس
أن دولة قطر ىي في موقع مثالي للستفادة من ىذه
وغني عن القول ّ
ّ
ّ
ألن صاحب السمو قد وضع رؤية بعيدة
المتلكيا لموارد كافية من الغاز الطبيعي ببساطة .بل ّ
النظر لشعبو .توفّر رؤية قطر الوطنية  0202استراتيجية الستخدام موارد الدولة لتنمية اقتصاد
قطر ،ولتطوير التعميم وزيادة الفرص ،ولحماية البيئة لألجيال القادمة.

ورد لمغاز الطبيعي المسال في العالم ،وىي مثال
لقد ساىمت ىذه الجيود في جعل قطر أكبر م ّ
وفعال ،األمر الذي سيراه العالم بوضوح عندما تسمّط
ّ
لكيفية تطوير الموارد بشكل حكيم ّ
األضواء عمى قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم .0200
إن دور إكسون موبيل في المساىمة في بروز قطر كقائد عالمي لمطاقة يش ّكل مصدر اعتزاز
ّ
إن المشاريع المشتركة التي تجمعنا بقطر لمبترول والتي تساىم في تطوير حقل
كبير .حيث ّ
الشمال ،أكبر حقل منفرد لمغاز الطبيعي في العالم ،يوفّر اإلمدادات لألسواق في جميع أنحاء
العالم.

وفي نفس الوقت ،سوف توفّر مشاريع "غاز الخميج" و"برزان لمغاز" إمدادات حيوّية لمسوق
مبني عمى المعرفة.
ّ
المحمية وستساعد عمى دعم ّ
تحول قطر إلى اقتصاد ّ
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الختام
التحول العالمي في الطاقة.
مقدمة
إن
التطورات في كل المجالين يضع دولة قطر في ّ
ّ
ّ
ّ
أىم منتجي الطاقة في القرن الحادي والعشرين.
كلىما يؤكدان عمى اعتبار دولة قطر أحد ّ
عدة .قد
صحة توقّعات صاحب
السمو التي أدلى بيا منذ سنوات ّ
وأيضا كلىما يؤ ّكدان عمى ّ
ّ
التطور
تتغير سرعة الخطى ،لكن ليس ىناك ش ّ
ك في النتيجة .سوف تتواصل مسيرة ّ
ّ
التقدم و ّ
االقتصادي في المنطقة.
التقدم.
ونحن في إكسون موبيل فخورون بكوننا شركاء في ىذا ّ
جداً .
أتمنى لكم جميعاً النجاح في ىذا المنتدى اليام ّ
ّ
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