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وض في ال تجاوز   0202 بحدودغاز الطبيعي المسال العالمي لل سوقالطلب للمعر

 

يل مطلع في قطر  رفعت اكنت قد  الذيالتعليق المؤقت  8152 أبر

  غازلل حقل أكبر  ،الشمال حقل  تطويرعلى  8111فرضته منذ عام 

يقلا اإلجراء هذا ويمهد .في العالم المصاحب  غير يادة  طر لز

 8152قطر في يوليو  وأعلنتإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. 

 سنويا   مليون طن 82 نتجيس الشمال حقل في الجديد  طويرتال أن

يادة أي ،8182 بحلول  عن مستويات إنتاج الغاز  %21 قدرها بز

 وهو ،سنويا   طن مليون 511 حوالي إلى الحاليةالطبيعي المسال 

ز  ما  قدورئيسي للغاز الطبيعي المسال.  كمصدر  قطر ماكنةيعز

 ديناميات هي الحقل تطوير معاودةل دفعت التي األسباب كونت

مدى  علىستسود  التيالمسال  الطبيعي السوق العالمية للغاز 

 مكثفة دراسات إجراء بعد  القرار اتخاذ تم وقدالعقد المقبل. 

 أفضلمعرفة  على الحصولوحقل الشمال  اتاحتياطي لتقييم

المتوقع وصول موجة جديدة من  ومنبإماكنيات إنتاج الحقل. 

، 8181العالمية حتى عام  للسوقإمدادات الغاز الطبيعي المسال 

وعات الجديدة  قليل سوىلم يتم تأكيد  لكنو  بعد فيمامن المشر

يخ هذا  .التار

 فائضا  تشهد األسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال  أنيتوقع  كما

وضفي   الطاقة استغالليتراوح  أنو 8188حتى عام  المعر

 ثم ،8188و 8152 بينفي المتوسط  %22-25 حدود فياإلنتاجية 

 تصل أن أيضا   يتوقعو بعد ذلك.  اإلمداداتفي  نقص حدثسي

 عام حتى لألسواقالغاز الطبيعي المسال  من جديدة تإمدادا

المتحدة وأستراليا،  الوالياتمن  لكرئيسية من  بصفة وذلك ،8181

يادة إلى سيؤدي ما مليون  2.61إلى  يصللاإلنتاج العالمي  في ز

يطن  ا متر من  . ولكن8152مقارنة بمستوى  %21 حوالي أو -سنوي 

 العرض في انخفاض مع 8182 بحدودالسوق  يضيقالمتوقع أن 

ا واسع نطاق على قليل  دعدل إعطاء الضوء األخضر  تم هألن نظر 

يع الغاز  من فقط ق)التي  الجديدة المسال الطبيعي مشار  يستغر

 األسعار في الحاد االنخفاض منذ( سنوات 2 إلى 1 بين مالهاتاك

 .8152 عام في

غبوفي نفس الوقت،  نيو إنيرجي فاينانس، من  حسب بلومبير

المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 

في ظل تراجع االنتاج المحلي في  8121 -8182% خالل الفترة 1

يادة وتيرة الطلب على الطاقة وأور  ق آسيا، ومع ز با وجنوب شر

 النظيفة في اقتصادات مثل الصين.

يع  المحتملة في االنتظار. ورغم ذلك، فهناك عدد من المشار

ى النور   يع قد تر غ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشار وحسب بلومبير

مليون طن  2.8بطاقة إنتاجية إضافية تقدر  بحوالي  8121قبل عام 

ي في السنة  في مرحلة ما قبل اتخاذ قرار االستثمار النهائي.  متر

ية لواردات اليابان من الغاز العقودوارتفعت أسعار  الطبيعي  الفور

يطانية  2المسال من  ية بر يكي للك مليون وحدة حرار دوالر  أمر

يكي خالل أول ثالثة  51إلى متوسط  .815في منتصف  دوالر  أمر

. وتعتبر قطر  المنتج الرئيسي للغاز  الطبيعي 8152أشهر من 

المسال األقل تلكفة في العالم )أنظر أدناه(، وهو ما قد يبعد بعض 

يد  المنافسين الجدد. لكن إذا استمرت األسعار في االرتفاع، قد يز

احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة 

يع الجديدة.  األجل بأسعار  تفوق السعر  التعادلي للمشار

 العرض والطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال*

ي في السنة(  )مليون طن متر

 

يع قيد اإلنشاء حسب الجدول الزمني  وعدم بدء المحدد *بافتراض استكمال المشار

يع جديدة  مشار

غ وتوقعات  المصادر: االتحاد الدولي للغاز وبلومبير

 QNBقسم االقتصاد في  

إلى السوق لحجب  ر قط لعودةوقت الحالي مناسب ال فإن ولذلك

ى نظرا   مزايا النسبية التي لل أي استثمارات جديدة في أماكن أخر

 ،  المنشآتو الالزمةالبنية التحتية  بالفعلقطر  تمتلكتتمتع بها. أوال 
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 إبقاءيمكن أن تساعد على  التيالغاز الطبيعي المسال ب الخاصة

أن التلكفة اإلجمالية لإلنتاج  ويقدر. انخفاض على اإلنتاج تلكفة

يكي  دوالر 1و 8 بين تتراوح  قطر فيالجديد   وحدة يونمل للك أمر

ية يطانية حرار  فيه تكون الذي المستوىأقل من  وذلك، بر

يع الجديدة ا أكبر  بوصفها، . ثانيا  مجديةالمحتملة  األخرىلمشار

قطر  تتمتع بالفعل  فإنالطبيعي المسال في العالم،  للغازمنتج 

اتفاقات  لعقد جيدةسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية وعالقات ب

يد طويلة األجل   مع المستوردين.تور

 حقل تطوير أعمال على المؤقت تعليقاكن قرار  قطر  برفع ال وقد

ور  ف ،بمثابة مفاجأة لألسواق الشمال صدور  دونعاما   58بعد مر

يخ رفع يحات بشأن تار  المراقبين من، بدأ العديد هأي تصر

يسيأنه  يفترضون قرار  ليمكن  ولكنإلى أجل غير مسمى.  ا  ظل سار

زأن ي تعليقرفع ال مصدر  للغاز  الطبيعي   كبرقطر  أك ماكنة عز

يز النمو والدخل  فيالمسال  العالم. كما أنه سيساعد على تعز

رج  أن يحدث ذلك مباشرة اإل بدءالقومي عند  نتاج الجديد، وير

 .8188نهائيات أكس العالم ل  قطر استضافةبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق      االقتصادي QNBفر

 الجهنيعبد الرحمن 

 متدرب  –محلل أبحاث 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

  نانسي فهيم

 اقتصادية

 4648-4453 (974+)هاتف: 

  *أشوك بونديا

 اقتصادي أول

 4642-4453 (974+)هاتف: 

ي فايف ور  ر

 باإلنابة رئيس قسم االقتصاد

 4643-4453 (974+)هاتف: 

ير *     اكتب التقر
 

 

 

 

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 اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ير ، وأن يكون مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

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