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 سانگاپدر، هناد، ن،یچ ،یجندب رهژاپن، ک بیترت به 1115 سال در آنها به صادرات
 قطار هی آن است کایگد آمار نیک بددند. ایبلژ و ایهالیا انگلسهان، سهان،کپا لند،یتا
 دارد انهیخاورم در خدد گانهمسایی اقهصادی اندکی با دندهایپ صادرات، حدزه در
 ای شارق آسایهاادولات شادرک نایا 1عیی مااعیطب گاز کنندهمصرف نیترعمده و

 بباه ترتیا 1115ی تجاری قطار در ساال اکشر نیبرتر واردات، بخش در. هسهند
ی جنادب رهعمان، ژاپن و ک ه،کیتر ا،یهالیا هند، انگلسهان، آلمان، ن،یچ مهحده،الاتیا

یک برتار شار پانج هقابل تدجه است ک ۀهکن نی ایحاو بخش ناطلاعات ایبددند. 
ی جهاان صانعه برتار شادری هفت کعنی ؛ی گروه هفتشدرهاک ءوارداتی قطر جر

شاهر قطار  -ت ی را در واردات دولاصانعه مصاندعات گاهیجا آمار نیا ههسهند ک
 .(TrendEconomy, 2019) دهدنشان می
 اندازگذشهه مبهنی بر برنامه چشم ۀیک دهی اقهصادی قطر در طدل هااستیس

ی ریاربرناماه ساازمان تدساط 1111 سال هبرکا از برنامه نیا. است بدده 1191 یمل
 قاادر و شرفههپی ۀقطر به یک جامع لهدف آن تبدی شد،تدسعه در دولت قطر آغاز 

 ۀبار پایا تدسعه مذکدر، ۀبرنام اهداف. است 1191 سال تا داریپا تدسعه حصدل به
 ۀحادز در. باشدی میطیمحستی و زیانسان ،یاجهماع ،ی اقهصادیاصل سهدن چهار

 اقهصااد کارآمد تیریمد از نانیاطم شامل اندازچشم نی ایاسهراتژ ،یاقهصاد تدسعه
 یبارا تلااش و یعایطب مناابع تیریماد قباال در مسئدلانه یکردهایرو اتخاذ ،یمل

 دارد، ارتباا  حاضار ندشهار مدضدع به هتا آنجا ک .است انیبن دانش اقهصاد تدسعه
ی گااز عای اقهصادی برآمده از منابع طبیدرآمدها از گذار دنبال به درکمذ اندازچشم

 منظادر نی ایبرا. باشدی خارجی میهایگذارهبه سمت درآمدهای ناشی از سرمای
 از شادرک نی درآمادهای اقهصاادی ایابخشی قطر مهدلی تندعگذارهیسرما سازمان

 ی خارجی است.هایگذارهیسرما انجا   یطر
ی عای ناشی از فروش گااز طبیدرآمد هنگفت منابع پشهدانه به درسازمان مذک

ی گسهرده در مناط  مخهل  هایگذارهیسرما به اقدا  گذشهه ،ده کی طدل در عمای
 باه هکیاتر «تیبَند» دریی و طیغذا مداد تکشر سها  درصد 11 دنمدده است. خری

                                                                                                                                 
1. Liquefied Natural Gas (LNG) 


