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للغاز الطبيعي المسال سوق العالميالهيمنتها على على قطر  تحافظ 

وليوم ملخصًا  يتيش بتر قدمت بيانات جديدة من شركة بر

. 7161لغاز  الطبيعي المسال في عام العالمي ل سوقاللحالة 

وض في وجود فائض استمرار البيانات  هوأوضحت هذ المعر

زاد. فقد ارتفعت قد فائض هذا الحجم السوق، غير  أن  في

% مقارنة 1.6إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 

يمع النمو  يباً  الصفر . وزاد نمو 7166-7166خالل الفترة  تقر

ع معدل له في السنوات 2.7الطلب بنسبة  %، وهو أسر

الخمس الماضية. وفي خضم هذه التحوالت في السوق، 

وأكثر منت  كبر منت  في العالم أكحافظت قطر  على ماكنتها 

% من 11.6 أسهمت بنسبة فقدفعالية من حيث التلكفة، 

العرض العالمي واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد. 

ز  منت  ماكنتها كاألمد نتاج طويل رفع اإلبقطر  التزاموسوف يعز

 .على مستوى العالم الطبيعي المسال  للغازرائد 

بعة تطورات رئيسية في السوق في عام  حدثتوقد  . 7161أر

فقد نمو العرض. في الصادرات األسترالية  قاد االرتفاع، أوالً 

مثل يأي ما ، %1..2ارتفعت الصادرات من أستراليا بنسبة 

يادة في العرض العالمي. ويعكس ذلك 1.1. حوالي % من الز

يكي 711ن ع زادتاستثمارات سابقة تأثير   مليار دوالر أمر

يع الضخمة التي  واستكمال المراحل األولى من المشار

األسعار أعلى. وتعد فيه اكنت  في وقتأطلقت قبل عدة سنوات 

أستراليا اآلن ثاني أكبر منت  للغاز الطبيعي المسال في العالم، 

 .7161% من العرض في عام 61.2 وأسهمت بنسبة

لكبيرة ثانيًا، بدأت الواليات المتحدة بتصدير أول شحناتها ا

. واكن معظم هذه 7161من الغاز الطبيعي المسال في 

ياك الالتينية، وخصوصًا تشيلي  الصادرات موجه لدول أمر

والمكسيك. ورغم أنها تظل حصة صغيرة من اإلمداد العالمي، 

فإن دخول الواليات المتحدة إلى سوق صادرات الغاز الطبيعي 

 المسال يعتبر تحواًل كبيرًا.

ز ال يقيا بشلك فاق تأثير ثالثا، تعز طلب في لك من الصين وأفر

يا الجنوبية. وارتفعت واردات  تراجع الطلب من اليابان وكور

الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 

يعة رغبة السلطات الصينية 11.1 يادة السر %. وتعكس هذه الز

يادة استهالك الغاز، أحد  في تقليص االعتماد على الفحم وز

يقية  ي. كما ارتفعت الواردات األفر أنظف أنواع الوقود األحفور

، 7161من الغاز الطبيعي المسال بما يقارب ثالثة أضعاف في 

نتيجة انخفاض األسعار وضعف شبكة األنابيب اإلقليمية 

يادات أكثر  يع في عدد الساكن. وقد اكنت هذه الز واالرتفاع السر

في واردات اليابان % 7.1من اكفية لتعويض انخفاض بنسبة 

يا الجنوبية، وهما أكبر مستوردين  واستقرار نمو الواردات في كور

للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد ساهمت الرغبة في 

تقليص االعتماد على الغاز الطبيعي المسال وانخفاض أسعار 

مصادر الطاقة البديلة وضعف الطلب على الطاقة في انخفاض 

 لبلدين.نمو الطلب في هذين ا

 اإلمداد العالمي للغاز الطبيعي المسال

 )مليون طن، األرقام داخل األعمدة تمثل الحصة 

 من أجمالي اإلمداد(

 
 QNBوقسم االقتصاد في  BPالمصادر: 

 

لغاز في السوق العالمي لالالعب رقم واحد  قطر  ال تزالرابعًا، 

يادة في إمداداتالرغم من بالطبيعي المسال  أستراليا  الز

يكية والواليات المتحدة حصة قطر من فقد بلغت . األمر

حيث  %،11.6إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية 

 الجديد في % من الطلب21.1 استحوذت قطر  على حوالي
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يق يادة، ياأفر  الغاز  شحنات التراجع فيعن  وهو ما يعوض وبز

ز إلى اليابان.  رارها األخير بقأكثر قطر  موقفوُيرجح أن يتعز

يادة اإلنتاج بنسبة بشأن  الخمس سنوات ال % على مدى11ز

 قادمة.إلى السبع ال

بعة تبعات  . في المستقبل هامةوستكون لهذه التطورات األر

يد   بشلكالواليات المتحدة وأستراليا  إنتاجفمن المتوقع أن يز

ض في السوق. ولكن وعر مفائض الوهو ما سيحافظ على ، كبير 

آسيا،  فيارتفاع الطلب يؤدي من المتوقع أن في وقت الحق، 

بدء و ،للطاقة نظيفةالعتماد مصادر  ةعالميالد وجهوتضافر ال

ناعادة الإلى  ،االستثمارات المؤجلة أو  ‒مجددًا  للسوق تواز

وض  وباعتبارها . 7171عام  لولحب ‒حتى خلق نقص في المعر

فإن قطر  في التلكفة،  شطين وقليليالن نمنتجيالأهم  أحد

يادة إنتاجها وضع جيد لالستفادة م مع تواصل عملية اعادة ن ز

ن في السوق  .التواز
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنت  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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