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  الغاز الطبیعي الجزائري 
-إستراتیجیات التصدیر واالفاق المستقبلیة-  

حاج قویدر عبد الهادي. أ  
وباحث في  أدرارجامعة ب أ أستاذ مساعد
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  2جامعة وهرانب

Email: senouci.ben@gmail.com 
  

  ملخص

حیث تحتل ، تمتلك الجزائر احتیاطات هامة من الغاز الطبیعي      
، العالمیة اتمن حجم االحتیاط%  2,4بنسبة    المرتبة العاشرة عالمیا

غیر أنها تواجه مجموعة من التحدیات وهذا في ظل تراجع مستویات 
یعرف منحنى  ونمو االستهالك المحلي من الغاز الطبیعي والذي، اإلنتاج

وهو ما یشكل عائقا أمام الجزائر من أجل ، 2010تصاعدیا منذ سنة 
 كلك هناباإلضافة إلى ذ. األجل المبرمة  الوفاء بعقود التصدیر الطویلة

كلها ، ظهور لدول منافسة ذات احتیاطات كبیرة وقدرات تصدیریة هائلة
زائریة عوامل وتطورات لها تأثیرات على حجم الصادرات الغازیة الج

  .في األسواق التقلیدیة خاصة األوروبیة   وأصبحت تهدد حصتها

سوق الغاز األوروبي، الغاز المسال، الغاز الطبیعي :الكلمات المفتاحیة  
Abstract: 

       Algeria has significant reserves of natural gas occupying the 
tenth place globally by 2.4% of the volume of the international 
reserves. However, it faces a range of challenges under the 
decline in production levels, the growth of domestic 
consumption of natural gas that witnessed an upward curve 
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since 2010. This fact represents an obstacle to Algeria to meet 
long-term export contracts. In addition to the spectrum, the 
emergence of countries with large reserves competition and 
export capabilities are enormous, all these are factors that have 
effects on the Algerian gas exports but threaten its stake in the 
classical markets especially the European ones. 

Key words: Natural Gas, Liquefied Natural Gas 
(LNG), European Gas Market  

  :مقدمـة
 الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبیعيتعد الجزائر من الدول     

نظرا لالحتیاطات الهامة التي تمتلكها باالضافة الى موقعها الجغرافي 
،  الذي مكنها من تنویع إستراتیجیاتها في تصدیر الغاز الطبیعيالمناسب 

الطبیعي  فهي تجمع بین الطریقتین المعروفتین في تصدیر الغاز
 )التصدیر عبر األنابیب والتصدیر عبر ناقالت الغاز الطبیعي المسال(

هذه الخاصیة تمنح الجزائر مرونة كبیرة في تكییف سیاسات التصدیر 
  .تیجیات المناسبة لتصدیر الغاز الطبیعيوفي وضع االسترا

 استثمارات في السباقة الدولة هي الجزائر أن المعلوم ومن    
 الخبرة یملك من األوبك أعضاء أكثر من وهي الغاز یعمیت صناعة

إال أن ظهور دول ، الغازیة كباتر الم إقامة في واألقدمیة المتكاملة
ونمو األسواق ، ة هائلةمنافسة ذات إحتیاطات كبیرة وقدرات تصدیری

وتأثیرات ، الفوریة للغاز الطبیعي المسال والتطور المحتمل ألسعار الغاز
كلها ، غیر التقلیدیة على أسواق الغاز الطبیعي نمو مصادر الغاز

عوامل وتطورات لها تاثیرات على حجم الصادرات الغازیة الجزائریة 
هذا  من .االوروبیةوأصبحت تهدد حصتها  في األسواق التقلیدیة خاصة 
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   :االجابة على االشكالیة التالیة  ا المقالالمنطلق سنحاول من خالل هذ
تصدیر الغاز الطبیعي الجزائري في ظل التطورات  ماهي إستراتیجیات

  ؟المستقبلیة للطلب االوروبي
ومن أجل االجابة على هذه االشكالیة سنتطرق الى المحاور    
  :التالیة

  ،الجزائریةلغازیة االمكانیات ا :أوال
  ،الجزائريالغاز الطبیعي  دیرصإستراتیجیات ت: ثانیا
  .الغاز الطبیعي الجزائري علىالتوقعات المستقبلیة للطلب األوربي : ثالثاً 

  
  :االمكانیات الغازیة في الجزائر: أوال

  :تمتلك الجزائر إمكانیات كبیرة من الغاز الطبیعي نلخصها في االتي
  :كدة من الغاز الطبیعيـ االحتیاطات المؤ 1

فحسب ، تحتوي الجزائر على إحتیاطات هامة من الغاز الطبیعي       
من  % 2,4فإن الجزائر تمتلك   BPإحصائیات شركة بریتش بترلیوم 

مما مكنها من إحتالل المرتبة الثانیة إفریقیا ، حجم االحتیاطات العالمیة
ا عالمیا فتحتل الجزائر أم، والمرتبة الرابعة عربیا، %2,7بعد نیجیریا 

مع العلم إن إیران تحتل المرتبة االولى عالمیا بنسبة ، المرتبة العاشرة
    .1من حجم االحتیاطات العالمیة من الغاز الطبیعي 18%

ولقد عرفت سنوات السبعینات والثمانینات انخفاضا مستمرًا في        
نى مستوى دحجم إحتیاطات الغاز الطبیعي المؤكدة حیث وصلت إلى أ

ملیار  3907ملیار متر مكعب بعدما كانت  3163: بـ 1987لها سنة 
                                                             

1 BP Statistical Review of World Energy June 2014 
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وهو ما یدل على  %19أي انخفاض بنسبة  1973متر مكعب سنة 
الشيء الذي دفع ، إستنزاف اإلحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي

 حیث، 1991بالجزائر إلى إدخال تعدیالت على قانون المحروقات سنة 
دیالت بإمكانیة دخول الشركات األجنبیة في إطار سمحت هذه التع

وهو ما إنعكس باالیجاب على حجم ،  الشراكة لمجال المحروقات الغازیة
والجدول التالي یوضح تطو االحتیاطي المؤكد من . االحتیاطات الغازیة

  . 2013الى  1987الغاز الطبیعي حالل الفترة 
.                                                                              2013ـ  1987طبیعي الفترة االحتیاطي المؤكد من الغاز ال: 01جدول رقم 

  )ملیار متر مكعب: الوحدة(
  اإلحتیاطي  السنة  اإلحتیاطي  السنة  اإلحتیاطي  السنة
1987  3163 1996  3700  2005  4504  
1988  3234  1997  4077  2006  4504  
1989  3250  1998  4077  2007  4504  
1990  3300  1999  4520  2008  4504  
1991  3626  2000  4523  2009  4504  
1992  3650  2001  4523  2010  4504  
1993  3700  2002  4523  2011  4504  
1994  2963  2003  4545  2012  4503  
1995  3690  2004  4504  2013  4503  

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2014 

من خالل الجدول نالحظ ان احتیاطي الغاز الطبیعي في الجزائر        
 2963حیث إنتقل من   2003 -1994عرف ارتفاعا مستمرا في الفترة 

 %53ملیار متر مكعب أي زیادة بنسبة  4545ملیار متر مكعب إلى 
حیث أصبح یقدر  ،2006عام غیر أنه عرف إنخفاض نسبي بدایة من 

في حین إستقر عند ، یار متر مكعبمل 4504: حجم اإلحتیاطي بـ
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  .2012ملیار متر مكعب بدایة من سنة  4503
  :    ـ تطور إنتاج الغاز الطبیعي المسوق2

 لتغیرات دائما الجزائر في الطبیعي الغاز إنتاج تطور یخضع    
 مع المبرمة العقود بتعهدات الوفاء ومتطلبات الداخلي االستهالك
مع ف، اإلنتاج مستویات تحدد التي هي الشروط هذه ألن، المستهلكین

عملت الجزائر من  اقل تلویثا للبیئةزیادة أهمیة الغاز الطبیعي كمصدر 
أجل توفیر المناخ المالئم من أجل تنمیة إحتیاطات الغاز الطبیعي والتي 

تسمح لها بزیادة حجم اإلنتاج حیث أصبحت تحتل المركز االول إفریقیا  
لث عربیا والتاسع عالمیا وهذا حسب تقریر من حیث حجم اإلنتاج والثا
والجدول التالي یوضح تطور إنتاج  .20141شركة بریتش بتریلیوم جوان 

  :الغاز الطبیعي في الجزائر
                                                                2013ـ1987تطور إنتاج الغاز الطبیعي المسوق في الجزائر: 02جدول رقم 

  )ملیار متر مكعب: الوحدة(
  اإلنتاج  السنة  اإلنتاج  السنة  اإلنتاج  السنة
1987  41.16  1996  62.34  2005  88.22  
1988  43.03  1997  71.81  2006  84.46  

1989  46.40  1998  76.58  2007  84.82  
1990  49.27  1999  86.00  2008  85.81  
1991  53.20  2000  84.41  2009  79.55  
1992  55.34  2001  78.24  2010  80.41  
1993  56.09  2002  80.36  2011  82.7  
1994  51.62  2003  82.82  2012  81.5  
1995  58.70  2004  82.00  2013  78.59  

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2014 

                                                             
1 BP Statistical Review of World Energy June 2014 
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نالحظ من خالل الجدول أن حجم إنتاج الغاز الطبیعي في 

حیث ارتفع  2013إلى  1987ائر عرف نموًا كبیرًا خالل الفترة من الجز 
ملیار متر مكعب أي زیادة  78.59ملیار متر مكعب إلى  41.16من 

 88.22: بـ 2005حیث عرف أعلى مستوى له سنة ، %91بنسبة 
أن هذه الزیادة الكبیرة في حجم اإلنتاج ترجع إلى . ملیار متر مكعب

ققتها اإلصالحات من خالل إصدار قانون اآلثار اإلیجابیة التي ح
الذي سمح بدخول اإلستثمارات األجنبیة في مجال الغاز الطبیعي  1991

في مجال المحروقات  1986بعدما حصرها قانون المحروقات لعام 
  .السائلة فقط

من جهة أخرى نالحظ أن  أذنى مستوى من انتاج الغاز      
ملیار متر  78.59: بـ 2013 الطبیعي خالل االلفیة الثالثة سجل سنة

یأتي تراجع الصادرات الجزائریة في ظل التعطل الجزئي لمركب ، مكعب
 من مجموع الصادرات إثر الهجوم %17تیقنتورین الغازي الذي یمثل 

إلى جانب تأخر الجزائر ، 2013الذي استهدفه في بدایة عام  االرهابي
آبارها الحالیة خاصة مع تراجع مردود ، في دعم طاقتها اإلنتاجیة

  .وضعف عملیات االستكشاف المحققة
  :ـ االستهالك المحلي من الغاز الطبیعي3

ساهم التطور التكنولوجي بالتغلب على مشاكل عدیدة في صناعة       
ونقصد ، الغاز الطبیعي خاصة في مجال نقله وتوسیع استعماله

ك في باستهالك الغاز الطبیعي كل كمیات اإلنتاج الموجه لالستهال
الصناعة ، مختلف فروع الصناعات وأهمها إنتاج الطاقة الكهربائیة
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ویساوي . إلى جانب االستهالك المنزلي والقطاعات األخرى ماویةكیو البتر 
إستهالك الغاز الطبیعي لبلد ما كمیة اإلنتاج مضافا إلیه كمیة الواردات 

  .1يمن الغاز الطبیعي مطروحا منه كمیة الصادرات من الغاز الطبیع
على المستوى العالمي عرف استهالك الغاز الطبیعي مستویات       

 %1.4ملیار متر مكعب بمعدل نمو  3347,6: بـ 2013قیاسیة سنة 
وتعتبر الوالیات المتحدة االمریكیة أكبر مستهلك ، 2012مقارنة مع سنة 

في حین تحتل ،  %12,3:تلیها روسیا بـ %22,2للغاز الطبیعي بنسبة 
أما إفریقیا فتحتل مصر ،  %3,1:المرتبة األولى عربیا بـ السعودیة
    %1,5: الصدارة بـ

  %0,96أما على المستوى المحلي فقد إستهلكت الجزائر حوالي      
ملیار  32,29من حجم االستهالك العالمي للغاز الطبیعي أي ما یقارب 

للغاز  المحلي كاالستهال التالي یوضح تطور الجدولو . متر مكعب
  :2013إلى  1987الفترة من   خالللطبیعي في الجزائر ا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 MARIC FRANCOISE CHABRELIE, GUY MAISONNIER «Le gaz 
naturel dans le monde » France: Centre international d’information sur le gaz 
naturel et tous hydrocarbure gazeux ; France 1998.   p12 
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                                                                               2013ـ 1987المحلي من الغاز الطبیعي في الجزائر  كتطور االستهال : 03جدول رقم 

  )ملیار متر مكعب: الوحدة(
  االستهالك  السنة  االستهالك  السنة  االستهالك  السنة

1987  17,9  1996  21,58  2005  23,22  
1988  20,17  1997  20,16  2006  23,74  
1989  18,90  1998  20,85  2007  24,29  

1990  20,27  1999  21,31  2008  25,35  
1991  20,02  2000  19,84  2009  27,23  
1992  20,67  2001  20,50  2010  26,31  
1993  18,55  2002  20,24  2011  27,84  
1994  19,55  2003  21,39  2012  31,03  

1995  21,01  2004  22,01  2013  32,29  
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2014 

نالحظ من خالل الجدول أن االستهالك المحلي للغاز الطبیعي 
 1987ملیار متر مكعب سنة  17,90من عرف نموًا كبیرًا حیث انتقل 

، % 80,4أي بمعدل زیادة  2013ملیار متر مكعب سنة  32,29إلى 
 2013إلى  2000خالل الفترة من  االستهالككما بلغ متوسط 

من جهة أخرى نالحظ أن ، ملیار متر مكعب في السنة 24,66حوالي
هو و  2010الغاز الطبیعي محلیا یشهد نموا مستمرا منذ سنة  استهالك
االعتماد ولة تهدف إلى زیادة خاصة إذا علمنا أن الد لالرتفاعمرشح 

باإلضافة إلى السیاسة المتبعة من قبل ، علیه في تولید الطاقة الكهربائیة
الدولة من خالل العمل على توسیع شبكات الغاز الطبیعي ذات 
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  .1خاصة في المناطق الریفیةالمنزلي  االستعمال
  صادرات الغاز الطبیعي: ثانیا
طورًا كبیرًا رغم االرتفاع المتواصل عرفت صادرات الغاز الطبیعي ت     

في حجم صادرات الغاز  لالستهالك المحلي حیث شهدت ارتفاعا
إلى  1987ملیار متر مكعب سنة  25.75الطبیعي حیث انتقلت من 

بلغت و  ،%81أي زیادة بنسبة  2013ملیار متر مكعب سنة  46.70
م وهو یقارب ما ت  3ملیار م 65.27: بـ 2005مستوى قیاسي سنة 

وعلى العموم فقد ، تصدیره في الثالث سنوات األخیرة من الثمانینات
حافظت صادرات الغاز الطبیعي في الجزائر على مستوى یفوق عتبة 

 أساسا ذلك ویعود 2012إلى  1998على طول الفترة من  3ملیار م 50
غیر أن ، واإلنتاج االستكشاف میادین في تحققت التي النجاحات إلى

إنخفاظا في حجم صادرات الغاز الطبیعي الجزائري   عرفت 2013سنة 
وهذا بسبب االعتداء االرهابي على مجمع عین أمناس  %14.4بنسبة 

 ملیار 9 حوالي ته طاق والتي أدت إلى توقف االنتاج بالمصنع الذي تبلغ
 الغاز وسوائل المتكثفاتباالضافة انتاج  الطبیعي الغاز من مكعب متر

  .الیوم في برمیل ألف 60 إلى50  تتراوح مابین الطبیعي
  
  
  
  

                                                             
دراسة  -تقییم سیاسات تصدیر وتصنیع الغاز الطبیعي ومقارنته بنظیراته عالمیادالیا یونس،  1

 .85ص 2011الدار الجامعیة، االسكندریة،   - تحلیلیة مستقبلیة
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  2013إلى  1986حجم صادرات الغاز الطبیعي للفترة من : 04الجدول رقم 
  )ملیار متر مكعب: الوحدة(

  صادرات  السنة   صادرات  السنة  صادرات  السنة 
1987  25.75  1996  40.97  2005  65.27  
1988  26.12  1997  48.74  2006  61.56  
1989  29.42  1998  52.69  2007  58.37  
1990  31.33  1999  59.32  2008  58.83  
1991  33.89  2000  61.69  2009  52.67  
1992  35.48  2001  56.97  2010  57.35  
1993  35.05  2002  57.86  2011  52.01  
1994  31.69  2003  59.85  2012  54.59  
1995  37.35  2004  59.63  2013  46.70  

Source :OPEC, Annual Statistical Bulletin 2006/ 2009/2014 
إن تحقیق هذه النتائج على مستوى التصدیر یؤكد على نجاعة      

اإلصالحات المطبقة من جهة ویؤكد نجاح إستراتیجیتها من خالل 
 ناقالت عبر والتصدیر األنابیب عبر التصدیر االعتماد على تطویر

 تقریبا للغاز الرئیسیة المصدرة كل البلدان تعتمد حیث، المسال الغاز
 تعتمد مثال وكندا والنرویج فروسیا، واحدة یقةطر  على أساسي وبشكل
 بحكم، روقط اندونیسیا تعتمد فیما، األنابیب عبر التصدیر على أساسا

 الناقالت عبر المسال الغاز تصدیر على، الجغرافیین والموقع الطبیعة
وفیما یلي شكل یوضح تصدیر الغاز الطبیعي في الجزائر عبر األنابیب 

  :الوعلى شكل غاز طبیعي مس
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  :تصدیر الغاز الطبیعي الجزائر باألنابیب وعبر ناقالت غاز طبیعي مسال: 01الشكل رقم 
  2003سنة                               2013سنة             

  
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2004. 

عبر االنابیب  نالحظ أن صادرات الغاز الطبیعيمن خالل الشكل      
أما صادرات الغاز الطبیعي  2003ملیار متر مكعب سنة  33.8 بلغت

 الجزائر وهو ما مكن 1ملیار متر مكعب 28المسال لنفس السنة بلغت 
 ) %17حوالي(المسال للغاز الدولیة السوق في هامة حصة كسب من

 من جهة،  2المجال هذا في عالمیا الثانیة المرتبة بذلك تحتل وأصبحت
 2013لسنة    الطبیعي عبر االنابیب الغاز خرى نالحظ أن صادرات أ

 ملیار متر مكعب أما 28أي حوالي   %65على نسبة  إستحوذت 

                                                             
1: BP Statistical Review of World Energy, June 2004 
2 Habib El- Andaloussi, " le gaz naturel, le combustible qui monte», Revue de 
l’énergie, N= 03, (Paris: Revue de l’énergie), 2004, P120 
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 ملیار 14,9إي حوالي   %35ـ صادرات الغاز الطبیعي المسال قدرت ب
  . 1متر مكعب

إن نسبة مساهمة الجزائر في حجم التجارة العالمیة عبر االنابیب    
، 2003سنة % 7.27فبعدما كانت مساهمتها تمثل ، خفاضاعرفت ان

 ویمكن إرجاع السبب إلى أن، 2013سنة % 3.94إنخفضت إلى 
دفع بزبائن الجزائر الرئیسیین في  انهیار أسعار الغاز في األسواق الحرة

اإلتحاد األوروبي إلى التوجه نحو هذه األسواق للتزود بالغاز الطبیعي 
جدا مقارنة بسعر الغاز الجزائري المصدر إلیها المسال بأسعار منخفضة 

وأخذ الكمیات الدنیا التي ینص علیها العقد ودفع مقابلها ، عبر األنابیب
واللجوء إلى األسواق الحرة لسد أي عجز محتمل في ، بسعر التعاقد

  .التزود بالغاز الطبیعي أو الغاز المسال بسعر السوق
ز المسال الجزائري عرفت اما فیما یخص مساهمة صادرات الغا    

من حجم التجارة % 16.58فبعدما كانت تساهم بــ، هي االخرى إنخفاضا
سنة % 4.58انخفضت الى   2003العالمیة للغاز المسال سنة 

التي تتعرض لها  المنافسةذلك هذا االنخفاض إلى ویرجع ، 2013
الجزائر في هذا المجال خاصة من طرف قطر التي تعتبر أكبر مصدر 

بحیث استحوذت هذه األخیرة على العدید من ، غاز المسال في العالملل
زبائن الجزائر السابقین نتیجة النخفاض أسعارها في السوق الحرة للغاز 

  .مقارنة بسعر الغاز الجزائري
  : ـ الدول المستوردة للغاز الطبیعي عبر االنابیب 1

                                                             
1 BP Statistical Review of World Energy June 2014 
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عبر االنابیب  یمكن توضیح الدول المستوردة للغاز الطبیعي الجزائري   
  : في الشكل التالي 2013لسنة 

  

  
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2014 

سبانیا تعتبر أهم الدول و  من خالل الشكل نالحظ أن كال من إیطالیا    إ
المستوردة للغاز الطبیعي الجزائري حیث إستحوذت على معظم 

لكل   %41وهذا بنسبة  2013ة الصادرات الجزائریة عبر االنابیب لسن
أما  %11إستحوذت على ) تونس،  المغرب(منهما أما الدول االفریقیة 
  .%7على  فاستحوذت) سلوفینیا ، برتغال(الدول االوروبیة االخرى 

وتقوم الجزائر بضخ الغاز إلى جنوب اوروبا عبر ثالث وعلى العموم 
   :خطوط لألنابیب

تبر التحدي الحقیقي لشركة سوناطراك أع: )إنریكو ماتي (خط أنبوب ـ 
یربط الجزائر بإیطالیا ویصل حتى سلوفینیا وهذ مرورا بتونس  دخل قید 

حالیا تقدر ، ملیار متر مكعب في السنة 8بسعته  1982التشغیل سنة 
  . ملیار متر مكعب 33.15سعته بـ 
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 وراً اسبانیا  مر و  الممتد ما بین الجزائر) بیدرو دیران فارال(خط أنبوب ـ 
رتفعت ، 1ملیار متر مكعب 8.5بسعة  1996المغرب بدأ تشغیله سنة  وإ

یمول هذا االنبوب كل  2004سنة ملیار متر مكعب سنویا  11,6إلى 
 .2من أسبانیا والبرتغال عبر المغرب

خط یربط الجزائر بأسبانیا عبر البحر األبیض  :)بوب میدغازنأ(خط ـ  
مكعب سنویا دخل قید التشغیل سنة ملیارات متر  8المتوسط بسعة اولیة 

2011.  
كما أن هناك خطین آخرین لالنابیب بصدد اإلنجاز وذلك 

 :الستغالل سوق اوروبیة جدیدة للغاز
الذي یربط الجزائر بایطالیا مارا بجزیرة  :مشروع انبوب الغاز غالسيـ 

 المشروع تنفیذ في ویساهم .3ملیارات متر مكعب سنویا 8سردینیا بسعة 
دیسون، ٪ 41 سوناطراك :التالیة اتالشرك  15.6 واینیل، ٪ 20.8 وإ

  .SFIRS  ٪4 6.11و ،٪ 10.4 وهیرا، ٪
 طاقة تبلغ: أوروبا إلى الكبرى الصحراء عبر الغاز نقل ـ مشروع
 تصدیر إلى ویهدف السنة في مكعب ملیار متر 30 بحدود المشروع

 ینطلق زائریةالج األراضي عبر أوروبا نحو نیجیریا من الطبیعي الغاز
 فصا بني إلى نیجیریا في واري منطقة من الطبیعي الغاز أنبوب خط

                                                             
1 Revue Sonatrach – Commercialisation Gaz & Développement a 
l’international – 5ème édition 2007.    P10  
2 SONATRACH, des réalisations et des engagements.    BAOSEM 2014 

، عمان، مؤتمر الطاقة العربي الثامن ،الورقة القطریة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة_3
  15، ص2006مایو /المملكة األردنیة الهاشمیة في أیار

 الطبیعي الغاز موارد الفنیة، تنمیة الشؤون إدارة"، )أوابك(طللنف المصدرة العربیة األقطار منظمة 4
  75 ص،  2009، الكویت، "العربیة الدول في
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 ضمنها من كلم 4188 إلى یصل إجمالي بطول الجزائر في القالة أو
 النیجر أراضي  على كلم 840، الجزائریة أراضي على كلم 2310

  .بار 100 إلى الغاز ضغط ویصل، نیجیریا األراضي على 1037و
  :ستوردة للغاز الطبیعي المسال الجزائريـ الدول الم 2

 الطبیعي للغاز المستوردة قائمة الدول رأس على  فرنسا تأتي     
  %21بنسبة فاسبانیا  %26تركیا بـ تلیها % 36 الجزائر بنسبة المسال

بنسبة ) الیابان، الصین، الهند(لتأتي بعد ذالك الدول االسیاویة مجتمعة 
إلى تنویع صادراتها إلى الدول  وهو یدل على سعي الجزائر 7%

  .العربي الخلیج منطقة من اآلسیویة األسواق قرب بالرغم من االسیاویة 
یمكن توضیح الدول المستوردة للغاز الطبیعي المسال الجزائري      
  :في الشكل التالي 2013لسنة 

  
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2014 
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لب صادرات الجزائر من الغاز المسال نحو الدول إن تركیز  أغ

 محیط في بتواجدها، الجغرافي الجزائر موقع األوروبیة سببه هو میزة
 اإلستهالك لسوق بالنسبة فأقل كلم 6000 أقصاه جغرافیة دائرة شعاع

 أن كما، لها المنافسة الدول من بكثیر أفضل وضع في أي، األوروبیة
 عن كلم 3230 بین األوروبیة السواحل دنم بعض عن یبعد أرزیو میناء

 البعیدة المناطق وهي، إلنجلترا بالنسبة كلم 3220 وب، فرنسا )لوهافر(
  ، كلم 6000 دائرة شعاع ضمن لكنها الجزائر عن نسبیا

  
  الغربیة أوروبا إلى الغازیة اإلحتیاطات مناطق من المسافة تقدیر: 05الجدول رقم

 دائرةال شعاع ضمن اإلحتیاطات مناطق
  :ـب مقدر

  البـلدان

  الجزائر، النرویج، هولندا  كلم 2000

  نیجیریا، قطر  كلم 4000

، فنزویال، أبوظبي، )سیبیریا( روسیا  كلم 6000
  ترینیداد

Source: Abdelhamid Medfouni, l’économie industrielle dans la filière 
gaz naturel dans les pays sous-développés, Thèse Doctorat d’Etat en 
science économique, université de costantine, 2002, P134. 
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  :التوقعات المستقبلیة للطلب االوربي من الغاز الطبیعي الجزائري: ثالثاً 
ستسجل دول االتحاد األوروبي تراجعا في حجم إنتاجها من الغاز     

من نسبة اعتمادها  الشيء الذي سیزید، الطبیعي خالل السنوات المقبلة
وهذا بالرغم من  أوروباعلى تلبیة طلبها المتنامي من دول خارج 

والجدول الموالي . اإلمكانیات المتوفرة في كل من روسیا والنرویج 
إنتاج وواردات دول االتحاد األوروبي من ، یوضح توقعات كل من الطلب

  2020الغاز الطبیعي إلى غایة 
إنتاج وواردات االتحاد األوروبي من الغاز ، طلبتوقعات كل من ال: 06الجدول 

  2020الطبیعي سنة 
  سنویا/ملیار متر مكعب : الوحدة

  2020  2010  2005  السنوات
  636  567  524  طلب االتحاد األوربي من الغاز الطبیعي
  120  179  227  إنتاج االتحاد األوربي من الغاز الطبیعي
  516  388  297  يواردات االتحاد األوربي من الغاز الطبیع

 %81,1 %68,4 %56,7  نسبة تبعیة واردات االتحاد األوروبي
Source: Tatiana Mitrova « European Gas Import Requirements » Energy 
Research Institute Russian Academy of Sciences, Warsaw, June, 2008, P07. 

روبي على الغاز من خالل الجدول نالحظ أن طلب االتحاد األو       
 الشيءملیار متر مكعب  636الطبیعي سیستمر في االرتفاع لیصل إلى 

الذي یرفع من نسبة تبعیة وارداتها من الغاز الطبیعي لدول خارج االتحاد 
وعلیه یتم ، 2020سنة   %81حیث ستصل هذه النسبة إلى  ،األوربي

تتمكن  حالیا التخطیط لبناء محطات كبرى إلعادة معالجة الغاز حتى
من مناطق بعیدة مثل الشرق  احتیاجاتهامن تأمین  األوربيبلدان االتحاد 
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فریقیا األوسط   .وإ
  توقعات مصادر واردات االتحاد االوروبي من الغاز الطبیعي: 07 لجدو 

  2020 لغایة 
  سنة/ مكعب متر ملیار: الوحدة

  أخرىدول   وسیار   أذرابیجان  قطر  لیبیا  مصر  إیران  نیجیریا  النرویج  الجزائر  البلد
2010  71 95  16  0  17  10  25  0  150  4  
2020  91 115  28  8  25  10  50  6  179  4  

Source: Tatiana Mitrova «European Gas Import Requirements » Energy 
Research Institute Russian Academy of Sciences, Warsaw, June, 2008, 
P07. 

ل الرئیسیة الموردة لإلتحاد أن الدو  نالحظمن خالل الجدول     
بالغاز الطبیعي ستحافظ على مكانتها وحصتها من السوق  األوروبي
وهذا بالرغم دخول دول جدیدة للمنافسة على السوق األوروبیة  ،األوروبیة

ذرابیجان إلیه أن قطر ستزید حصتها وما یكمن أن نشیر ، أمثال إیران وإ
ملیار  50الى  2010ملیار متر مكعب سنة  25أي من  %50 بنسبة

 71من    %30أما الجزائر فتزید حصتها بـ. 2020متر مكعب سنة 
ملیار متر مكعب سنة  9150إلى  2010ملیار متر مكعب سنة 

وهذا بالرغم من إمكانیة إنتهاء العقود المبرمة مابین الجزائر ، 2020
  .وبعض الدول االوروبیة

  
  :الخاتمة

حیث  ، امة من الغاز الطبیعيتحتوي الجزائر على إحتیاطات ه    
الشيء مكنها من إحتالل  ،من حجم االحتیاطات العالمیة % 2,4تمتلك 

أما ، والمرتبة الرابعة عربیا، %2,7المرتبة الثانیة إفریقیا بعد نیجیریا 
  .عالمیا فتحتل الجزائر المرتبة العاشرة 
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 أذنى مستوى من انتاج الغاز الطبیعي  2013لقد سجلت سنة       
یأتي هذا التراجع و ،  ملیار متر مكعب 78.59: خالل االلفیة الثالثة بـ

بالمائة من  17الى التعطل الجزئي لمركب تیقنتورین الغازي الذي یمثل 
إلى ، 2013مجموع الصادرات إثر الهجوم الذي استهدفه في بدایة عام 

 خاصة مع تراجع مردود، جانب تأخر الجزائر في دعم طاقتها اإلنتاجیة
  .آبارها الحالیة وضعف عملیات االستكشاف المحققة

یشكل نمو اإلستهالك المحلي من الغاز الطبیعي والذي یعرف       
تحدیا أمام الجزائر من أجل الوفاء  2010منحنى تصاعدیا منذ سنة 

فیالحظ إنخفاظ  من جهة أخرى،  بعقود التصدیر الطویلة االجل المبرمة
  . 2005بدایة  تبات تدبدوالتي عرف في حجم الصادرات

في ظل تراجع حجم انتاج االتحاد االوربي ونمو الطلب االوربي من      
الغاز الطبیعي ستحافظ الجزائر على حصتها من السوق االوروبیة وهذا 

 السوق في الجددوهذا بالرغم من دخول فاعلین  2020إلى غایة 
  .وقطر ومصر نیجیریا مثل األوروبي

  
  :قائمة المراجع

 ومقارنته الطبیعي الغاز وتصنیع تصدیر سیاسات تقییم، یونس دالیا - 1
، االسكندریة، الجامعیة الدار -مستقبلیة تحلیلیة دراسة-عالمیا بنظیراته
2011  

مؤتمر  ،الورقة القطریة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةـــــ ـ2
مایو /یة في أیارالمملكة األردنیة الهاشم، عمان الطاقة العربي الثامن

2006. 
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