
 دراسة حول " الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية"
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترولعن  الصادرة

 
 ع التالية:وذلك من خالل إلقاء الضوء على املواضي األعضاءالتعرف على مكانة الغاز الطبيعي يف ميزان الطاقة يف الدول  إىلهتدف الدراسة 

 .3تريليون م 24,5للدول األعضاء  2014سجلت االحتياطات املؤكدة من الغاز الطبيعي عام  االحتياطيات: -1
، ووصلت أسعار /دوالر/م و ح ب16,33ارتفاع ملحوظ  يف اليابان /2014أسعار الغاز الطبيعي املسيل يف عام  سجلت ار:األسع -2

/دوالر/م و 4,35/األمريكية/دوالر/م و ح ب، الواليات املتحدة 8,22بريطانيا / /دوالر/م و ح ب،9,11الغاز الطبيعي يف أملانيا/
 /دوالر/م و ح ب.3,87ح ب، وكندا/

مليون ب م ن ي، وسجل إنتاج الغاز الطبيعي أعلى  34,6 إىل 2012ارتفع إنتاج الطاقة يف الدول األعضاء ووصل يف عام  اإلنتاج: -3
من إمجايل  %24ويشكل نسبة  مليون ب م ن ي 8,3إىل  2012معدالت الزيادة من بني مصادر الطاقة املختلفة ووصل يف عام 

  موزعة على الشكل: إنتاج الطاقة يف الدول األعضاء
 

 
من مصدرين أساسيني مها النفط والغاز  2012مليون ب م ن ي عام  11,3استهالك الطاقة يف الدول األعضاء إىل  وصل االستهالك:-4

ارب الكهرباء إذ تق مليون ب م ن ي ويتم االستهالك بصورة أساسية يف قطاع توليد 5,8وصل استهالك الغاز الطبيعي إىل  الطبيعي حيث
من إمجايل استهالك الطاقة  %22,8أو ما ميثل  2012(إمجايل استهالك الغاز الطبيعي يف عام %48,3حصة استهالك هذا القطاع نصف)

 .يف الدول األعضاء

 



 

هناك مخس دول مصدرة للغاز الطبيعي وهي: اإلمارات، اجلزائر، قطر، ليبيا، ومصر وتوجد دولتان مستوردتان له ومها تونس  الصادرات: -4
) حيث تستورد الغاز من قطر عرب خط   اإلماراتوالكويت وتوجد دولة واحدة مصدرة ومستوردة للغاز الطبيعي يف آن واحد وهي دولة 

 . تغذية قطاع التوليد وتصدر غازها باألسعار العاملية(الغاز دولفني بأسعار منخفضة ل
ملية الصادرات العامن  %19,1 وبنسبة مليون ب م ن ي،  3,3 إىل 2012يف عام  الدول األعضاء صادراتوصل حجم كما 

 .اإلمجالية من الغاز الطبيعي
، بلغت حصة الدول 2012ألف ب م ن ي يف عام  408حجم مستوردات الدول األعضاء من الغاز الطبيعي  بلغ المستوردات:  -5

وبلغت حصة الدول  ،2013من إمجايل صادرات الدول األعضاء يف عام  %47,2اآلسيوية )اليابان، اهلند، كوريا اجلنوبية، تايوان(
 أما من ناحية تقديرات استهالك الغاز الطبيعي فيبني اجلدول التايل ،2013من إمجايل صادرات الغاز يف عام  %26,6األوروبية 

  :2035توقعات االستهالك حىت عام 

 
 

ليصل إىل حوايل  2035-2012خالل الفرتة %2.5وبناء على هذه التطورات سينمو إمجايل استهالك الطاقة يف الدول األعضاء مبعدل 
 مليون ب م ن ي كما يف الشكل التايل: 20

 

 

 

 

جممعا ملعاجلة الغاز الطبيعي وسبعة خطوط أنابيب لتصدير  82لدى الدول األعضاء  ديوج الطبيعي:لصناعة الغاز  األساسيةالبنى  -7
مليار مرت مكعب سنويا.  92الغاز الطبيعي متتد إىل بعض الدول العربية والدول األوروبية ويبلغ حجم الطاقة التصميمية هلذه اخلطوط حوايل 



لية ملشاريع إنتاج اة احلالطاقة اإلنتاجي غومصر. وتبلهي: اجلزائر، قطر ، ليبيا،  وتعمل هذه اخلطوط على تصدير الغاز الطبيعي من أربعة دول
/مليون طن/السنة،  5,8مليون طن/السنة وتتوزع هذه الطاقات على النحو التايل: اإلمارات/ 123,6هذه الدول  املسيل يفالغاز الطبيعي 

 / مليون طن/السنة.12,2ومصر / / مليون طن/السنة،77/ مليون طن/السنة ، قطر /28,6اجلزائر /
مليار  3229إلى  2035من المتوقع أن يصل حجم االستثمارات المتراكمة لتوفير إمدادات الطاقة حتى عام  االستثمارات: -8

فريقيا، أي أن حصة منطقة الشرق األوسط ستصل إمليار دوالر أمريكي في  3238إلى ، و األوسطدوالر أمريكي في منطقة الشرق 
 .% 8,1إلى  إفريقيامن إجمالي االستثمارات العالمية المتراكمة، كما ستصل  %8إلى 

 
يستنتج من الدراسة أن اقتصادات الدول األعضاء متر حاليا مبرحلة انتقالية من االعتماد على النفط إىل االعتماد املتزايد  االستنتاجات: -9

( %50,4ر من نصف)تصل حصة الغاز الطبيعي إىل أكث نأويقدر بصورة تدرجيية على الغاز الطبيعي لتلبية املتطلبات املتنامية مكن الطاقة. 
 كما يف الشكل:  2035طاقة يف عام إمجايل استهالك ال

 

 

 

 
 

 
 

 


