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 مل��

�عد تحدیده  ٢٠٠١تقر�ر ال�اقة األمر��ي في مایو ان�لقت هذه الدراسة أساسا من الفرض�ة التي �رحها 
من�قت�ن بدیلت�ن للنف� ال�ل�جي، هما: �حر قزو�ن والقارة اإلفر���ة. ولكن �حر قزو�ن تحا� �ه �عض 

وجدت الدراسة أن العراق�ل فكانت المن�قة المفضلة هي القارة اإلفر���ة، وتحدیدا من�قة غرب إفر���ا. 
 ١٢في الم�ة من احت�ا� النف� العالمي، وهو موزع ب�ن  ٧,٢للنف� تمتلك حوالي  الدول اإلفر���ة المنتجة

في الم�ة من اإلنتاج العالمي حتى  ٧,٨) مل�ون برم�ل یوم�ا ما �مثل ٦٬٨٦٥دولة إفر���ة �إنتاج بلغ (
مهور�ة م. أما الدول اإلفر���ة المنتجة للنف� غ�ر األعضاء في من�مة أو�ك فهي ت�اد، وج٢٠٢٠نها�ة عام 

ألف مل�ون (مل�ار) برم�ل، وهو ما  ١٢,٩الكونغو، ومصر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، وتمتلك 
حوالي أسهمت � ،م. هذه الدول الستّ ٢٠٢٠في الم�ة من االحت�ا� اإلفر�قي في نها�ة عام  ١٠,٣١�مثل 

سنوات  ١٠خالل ه الدول نم� إنتاج النف� لهذأن �ما . م٢٠٢٠للنف� عام % من اإلنتاج اإلفر�قي ٢٠
ثم عاود انتعاشه  ،م٢٠١٩قل�ال في عام  ولم یتعثر �أحداث �ورونا إال ،ستمر بنفس الوت�رة تقر��امأخ�رة 

على الرغم من أن �م�ات النف� اإلفر�قي المنتجة قل�لة مقارنة �إنتاج من�مة أو�ك وتحدیدا  .م٢٠٢٠في 
 النف� يلعب دورا مهما في سوقتأن  تاست�اع ها؛ ألنلها سا محتمالفمرشحة لتكون منادول ال�ل�ج؛ لكنها 

أن تحسن من مستو�ات إنتاجها وتقدم إلى س�دفع بهذه الدول والغاز على النف� ال�لب المتزاید و ، والغاز
�عض النف� اإلفر�قي (خاصة الن�ج�ر�) الذ� جودة  فضال عن ؛عروضا م�تلفة من ح�ث النوع والكم

 . الكبر�  لصنا��ةتفضله �ث�ر من ال�ر�ات ا

 تمه�د .١

تعز�ز التنم�ة الو�ن�ة. في الصناعات الم�تلفة و م ت�دَ سْ �عتبر النف� والغاز ال�ب�عي من الموارد المهمة التي تُ 
، بلغ عدد الدول اإلفر���ة المنتجة للنف� والغاز ثمان�ة ع�ر دولة؛ ١)Trading Economics( حسب موقع

في  ٤٠�مثل س�انها أكثر من و  ،منتجة للنف� والغازالثنتي ع�رة دولة إفر���ة لكن الب�انات متوفرة فق� 

                                     
1 Crude Oil Production | Africa, Trading Economics, 2021: https://tradingeconomics.com/country-list/crude-oil-
production?continent=africa  
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وفي الوقت ذاته تَصنَّف القارة من أفقر قارات العالم وت�هد تهم��ا اقتصاد�ا  ،الم�ة من س�ان القارة �لها
 .وضعفا تنمو�ا واضحاً 

أهمها الكهر�اء  ،تجاتهما في أمور �ث�رةالنف� والغاز ال�ب�عي ومن على -والنامي المتقدم- �له�عتمد العالم 
 جاوزفي الم�ة، وهي حصة تت ٤٠م النف� في استهالك ال�اقة عالم�ا بنس�ة تز�د عن هِ سْ والتدف�ة والنقل. �ُ 

في الم�ة،  ٥٨عالم�ا للنف� الدول الصنا��ة م مثال، بلغ استهالك ٢٠٠٠في العام  مصادر ال�اقة األخر�.
 ،في الم�ة من االستهالك العالمي ٢٥أكثر من  وحدها تمثلالوال�ات المتحدة األمر���ة �انت حصة و 

  .فق� في الم�ة ٣,٤ونص�ب النف� اإلفر�قي من هذا االستهالك 

على الرغم من القلق الكب�ر ��أن �اهرة االحت�اس الحرار� واعتماد بروتو�ول ��وتو الذ� �سعى إلى تقل�ل 
 بنسبلحرار�، توقع ال�براء في نها�ة العقد المنصرم ز�ادة إنتاج النف� واستهالكه إنتاج غازات االحت�اس ا

تر� إدارة ومع ذلك،  المعادالت و�ددت التوقعات.؛ لكن یبدو أن جائحة �ورونا غ�رت ٢كب�رة
أنه من م، ٢٠٢١)، من خالل تقر�ر توقعات ال�اقة الدول�ة EIAمعلومات ال�اقة األمر���ة (

 اان�فاض أسعار الغاز ال�ب�عي و�ثرة االستك�افات في مجال النف� والغاز في غرب إفر���من الرغم 
الحاجة إلى النف� قائمة و�ستمر في النمو جن�ا إلى جنب مع الغاز  و�عض الدول على مستو� العالم، ت�لّ 

 .٣م٢٠٥٠ال�ب�عي حتى عام  المسال

ستهالك ال�اقة من القضا�ا الح�و�ة والحساسة ���ل خاص، تعتبر الوال�ات المتحدة األمر���ة قض�ة ا
ومن ثم المحاف�ة على دورها الر�اد� في ��ادة العالم الذ� �عتمد  ،وعامل مهم في تحق�ق أمنها القومي
أو عرقلتها ومنتجات ال�اقة األخر� توقف لإلمدادات النف��ة  فأ�ّ  .على القوة االقتصاد�ة والعس�ر�ة معا

أو توف�ر . و�ناء عل�ه، فكرت أمر��ا في تقل�ص االعتماد على النف� ال�ل�جي وجودها�عتبر تهدیدا م�اشرا ل
حدد تقر�ر ال�اقة . في هذا الصدد، بدائل له تحس�ا أل� خ�ر قد یتسبب في توقفه أو عرقلت إمداده

                                     
2 Richard Knight, (2003): Expanding Petroleum Production in Africa: https://bit.ly/32j6jsM  
3  The U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Outlook, 2021: 
https://www.eia.gov/outlooks/ieo/consumption/sub-topic-01.php  
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�حر  ، هما: �حر قزو�ن والقارة اإلفر���ة. ولكنللنف� ال�ل�جي ) من�قت�ن بدیلت�ن٢٠٠١األمر��ي (مایو 
 ٤.إفر���اغرب القارة اإلفر���ة، وتحدیدا من�قة قزو�ن تحا� �ه �عض العراق�ل فكانت المن�قة المفضلة هي 

لتعرف على الدول اإلفر���ة المنتجة ا إلى تهدف هذه الدراسة ،لنف� اإلفر�قيا التي ح�ي بهالهذه األهم�ة 
ها مع التر��ز على الدول إنتاجو�م�ات  ،من النف� والغاز الم��دة ها�اتاحت�ا� �م�اتللنف� والغاز، وتحدید 

من اإلجا�ة على  دّ ال بُ  ،). ولتحق�ق هذا الهدفOPECعضاء في من�مة الدول المصدرة للنف� (األغ�ر 
هل الدول اإلفر���ة المنتجة و  : ما هي الدول اإلفر���ة المنتجة للنف�، وما هي سعتها اإلنتاج�ة؟األس�لة التال�ة

أن تكون المنتج البدیل الذ� قد تعتمد عل�ه أمر���ا والدول  مرشحةغ�ر األعضاء في من�مة أو��ك  للنف�
القسم ، قسم تمه�د�خمسة أقسام رئ�سة، وهي: ، ُقسمِت الدراسة إلى ذلك من أجلالصنا��ة الكبر�؟  

أكبر والقسم الثالث �سل� الضوء على واقع اإلنتاج النف�ي والغاز ال�ب�عي في إفر���ا، ی�حث عن  الثاني
ن في سوق �ن األساس��الالعب و��نما �حاول القسم الرا�ع التعرف علىالنف� والغاز اإلفر�قي،  مستورد�

 .خالصة واستنتاجات��ارة عن  فإن القسم ال�امسالنف� والغاز اإلفر���ة، 

 واقع اإلنتاج النف�ي والغاز ال�ب�عي في إفر���ا .٢

لّدول اإلفر���ة المنتجة للنف� ال�ام اإلنتاج الفعلي لو االحت�ا� النف�ي �م�ات على سنتعرف في هذا القسم، 
من ثم ، و ���ل خاص الدول المنتجة للنف� غ�ر األعضاء في من�مة أو�كحصص تحدید و �صفة عامة، 

 في إفر���ا مع �م�ات االحت�ا� واإلنتاج الفعلي لكل دولة. الدول المنتجة للغاز ال�ب�عيمعرفة التعرج إلى 
  وهذا �قودنا إلى ضرورة معرفة أهم�ة النف� والغاز لالقتصادات اإلفر���ة في الوقت الراهن.

 ةاإلفر��� اتالقت�ادلالنف� والغاز  أهمّ�ة .٢,١

 نس�ةب اإلنتاج العالمي للنف�ُتسِهم في في الم�ة من س�ان العالم  ١٣إفر���ا التي �مثل س�انها أكثر من 
ثالث دول  ،حتى اللح�ة ،تقود هذا اإلنتاج. في الم�ة من إنتاج الغاز ال�ب�عي ٦و، في الم�ة ٨,٤٤

خالل العقد  في الم�ة من اإلنتاج اإلفر�قي ٣٠الجزائر ول�ب�ا ون�ج�ر�ا؛ ح�ث تسهم �حوالي وهي  ،عمالقة
 االستوائ�ة وز�ادة اإلنتاج في أنغوال فضال عن تأث�رات نت�جة لدخول منتج�ن جدد �غ�ن�ااالخ�ر؛ ولكن 

صادرات القارة اإلفر���ة تتكون من النف� ال�ام،  .جائحة �ورونا تغ�رت النسب ���ل �ب�ر �ما سنراها الحقاً 

                                     
4 African Oil Policy Initiative Group, «African Oil a priority for U.S National Security Development», Working 
paper, Institute for Advanced Strategic and Political Studies Symposium, May 16, 2001, p 6.  
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التقل�د�ة  والغاز ال�ب�عي والمعادن الثم�نة؛ لكن غالب�ة الس�ان �عتمدون على دخولهم من األن��ة الزرا��ة
 .ذات المدخالت المن�فضة ���ل أساس

 ،مصادر إیراداتها تول�دفق� في  االدول اإلفر���ة المصدرة للنف� والغاز والمعادن الثم�نة اعتمدت عل�ه
على . مثل الزراعة والرعي والتجارة وق�اع ال�دمات األخر� وت�لت عن دعم الق�اعات األخر� الح�و�ة 

في الم�ة  ٣٠من صادرات الجزائر وتمثل % ٩٧النف� والغاز ال�ب�عي حوالي  سب�ل المثال، ت��ل منتجات
األمر نفسه في ن�ج�ر�ا؛ إْذ �مثل النف� . في الم�ة من صافي عائدات الح�ومة ٦٠ومن ناتجها المحلي، 

في الم�ة من الناتج المحلي اإلجمالي، وتعتمد عل�ه الح�ومة  ٢٠في الم�ة من صادراتها، و ٩٥والغاز 
من أجل ذلك تأثرت هذه الدول ���ل �ب�ر بتدهور أسعار النف� . في الم�ة �مصدر إیراد رئ�س ٦٥بنس�ة 

 .وت�عات اإلعالق العام التي سببته جائحة �ورونا على حد سواء

 لنف� ال�امالّدول اإلفر���ة المنتجة ل .٢,٢

 للنف� و�م�اتالمنتجة االثنتي ع�ر ) �م�ات النف� ال�ام الم��دة في دول القارة اإلفر���ة ١یوضح الجدول (
في  ةبرم�ل م��د ألف مل�ون  ١٢٥ حوالي . بلغت �م�ة االحت�ا��ات(حسب توفر الب�انات) اإلنتاج ال�ومي

اإلنتاج ال�ومي و�لغت �م�ات من احت�ا�ي النف� العالمي.  ٧,٢والتي تمثل نس�ة م، ٢٠٢٠نها�ة عام 
نصف هذه  من اإلنتاج العالمي. ٧,٨، ما �مثل نس�ة مجموع الدول االثنتا ع�رألف برم�ل یوم�ا ل ٦٨٦٥

وهي التي تمتلك احت�ا��ات م��دة �ب�رة و�نتاج یومي مرتفع مقابل ن��راتها الدول أعضاء في من�مة أو�ك، 
الجزائر وت��ل توائ�ة، الجابون، ل�ب�ا، ون�ج�ر�ا. هي: الجزائر، أنغوال، غ�ن�ا االسفي القارة. هذه الدول 

في الم�ة من إنتاج النف� في القارة اإلفر���ة، إال أن حصص اإلنتاج المحددة  ٦٦ون�ج�ر�ا ول�ب�ا أكثر من 
 . في المن�مة إنتاجها النف�ي �ح�م عضو�تها اً د نسب�ّ في من�مة أو�ك تق�ّ 

 م٢٠٢٠اإلفر�قي: االحت�ا��ات الم��دة وال�م�ات المنتجة یوم�ا في نها�ة : النف� ١جدول 

# 
 الدولة

ع�و في من�مة 
 أو���

االحت�ا��ات 
 الم��دة*

االنتاج 
 ال�ومي**

 1332 12.2 نعم الجزائر ١
 1324 7.8 نعم أنغوال ٢
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 126 1.5 ال ت�اد ٣
جمهور�ة  ٤

 الكونغو
 ال

2.9 
307 

 616 3.1 ال مصر ٥
غ�ن�ا  ٦

 االستوائ�ة
 نعم

1.1 
161 

 207 2.0 نعم الجابون  ٧
 390 48.4 نعم ل�ب�ا ٨
 1798 36.9 نعم ن�ج�ر�ا ٩
١
٠ 

جنوب 
 السودان

 ال
3.5 

170 

١
 السودان ١

 ال
1.5 

86 

١
 تونس ٢

 ال
0.4 

36 

 314 3.8  أخر� 
 6865 125.1  مجموع أفر���ا
 88391 1732.4  مجموع العالم
 %7.8 %7.2 اإلجمالي العالميالن��ة من 
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المصدر: إعداد ال�احث ( | ** ألف برم�ل یوم�ا   * ألف مل�ون برم�ل
، ٢٠٢١�االعتماد على تقر�ر المراجعة اإلحصائ�ة لل�اقة العالم�ة 

 )٧٠٥ال��عة 
 

 الدول اإلفر���ة المنتجة للنف� غ�ر األع�اء في من�مة أو�� .٢,٣

في الم�ة من احت�ا�ي  ١٠,٣١تمتلك حوالي (ست دول) أما ���ة الدول غ�ر األعضاء في من�مة أو�ك 
م. و�لغت نس�ة ٢٠٢٠في نها�ة عام  ألف مل�ون برم�ل ١٢,٩الم��د النف� اإلفر�قي، والذ� بلغ مجموعه 

، �عني حوالي وم�األف برم�ل ی ١٣٤١في الم�ة من اإلنتاج اإلفر�قي �له �معدل  ١٩,٥٣اإلنتاج ال�ومي 
على الرغم من أن هذا اإلنتاج أقل ��ث�ر من إنتاج ). ٢(ان�ر الجدول  مل�ون وثالثم�ة وأر�عون ألف برم�ل

؛ ألنه �مثل خمس إنتاج الدول اإلفر���ة أعضاء من�مة أو�ك، إال أن له أهم�ة لد� مستهلكي النف� ال�ام
  من�مة أو��ك ال�ومي.

 م)٢٠٢٠: االحت�ا��ات النف��ة للدول اإلفر���ة غ�ر األع�اء في من�مة أو�� (٢جدول 

 االحت�ا��ات الم��دة* الدولة #
 1.5 ت�اد ١
 2.9 جمهور�ة الكونغو ٢
 3.1 مصر ٣
 3.5 جنوب السودان ٤
 1.5 السودان ٥
 0.4 تونس ٦

 12.9 المجموع
 125.1 مجموع إفر���ا
                                     

5 Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition: https://on.bp.com/3FO9lCS  
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٪ الدول غ�ر 
 أو�� األع�اء في

10.31% 

* ألف 
 مل�ون برم�ل

 

 ٧٠٦، ال��عة ٢٠٢١الم�در: إعداد ال�اح� �االعتماد على تقر�ر المراجعة اإلح�ائ�ة لل�اقة العالم�ة 

) یوضح �م�ات اإلنتاج النف�ي للدول اإلفر���ة غ�ر األعضاء في من�مة أو�ك خالل العقد ٣الجدول (
مصر والكونجو هما أكبر الدول اإلفر���ة غ�ر األعضاء یالح� أن جمهور�تي الماضي (ع�ر سنوات). 

 ١٨ما �ساو� مجتمعة م أنتجت هذه الدول ٢٠١١خالل هذه الفترة. في عام  في من�مة أو�ك إنتاجا للنف�
على نس�ة حتى سجل أ  تال�ةخالل السنوات ال یتناقصنتاج في الم�ة من مجموع اإلنتاج اإلفر�قي، ثم بدأ اإل

في الم�ة من مجموع اإلنتاج  ١٧م ان�فض اإلنتاج إلى ٢٠١٩). في العام %٢١م (٢٠١٨في عام 
م رغم انت�ار ٢٠٢٠في الم�ة في نها�ة عام  ٢٠اإلفر�قي؛ ولكنه سرعان ما عاود االرتفاع ل�صل إلى 

؛ فضال عن ارتفاع وت�رة النزاعات ف�روس �ورونا واإلعالق ش�ه التام الذ� شهدته اقتصادات العالم أجمع
 ة في �عض هذه الدول مثل ت�اد والسودان وجنوب السودان.المسلح
 : �م�ات النف� ال�ام المنتجة للدول اإلفر���ة غ�ر األع�اء في أو�� خال ع�ر سنوات (ألف برم�ل یوم�ا)٣جدول 

 ال�نة/الدولة
20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

 ت�اد
11
4 

10
1 

91 89 
11
1 

11
7 

98 
11
6 

12
7 

12
6 

 جمهور�ة الكونغو
30
1 

28
0 

24
3 

25
3 

23
4 

23
2 

27
0 

33
0 

33
6 

30
7 
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 مصر
71
4 

71
5 

71
0 

71
4 

72
6 

69
1 

66
0 

97
4 

65
3 

61
6 

 31 ٠٠ جنوب السودان
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2 
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 السودان
29
1 

10
3 

11
8 
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0 

10
9 

10
4 

95 
10
0 

98 86 

 36 42 52 48 60 64 71 76 82 77 تونس

 المجموع
14
97 

13
12 

13
38 

14
02 

13
92 

13
41 

13
18 

17
16 

14
28 

13
41 

إنتاج مجموع 
 فر���اإ
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 ٧٠٧، ال��عة ٢٠٢١اإلح�ائ�ة لل�اقة العالم�ة الم�در: إعداد ال�اح� �االعتماد على تقر�ر المراجعة 

   لغاز ال�ب�عيل الّدول اإلفر���ة المنتجة .٢,٤

م�عب یومً�ا في  مترمل�ار  ٢٣١,٣تعتبر القارة اإلفر���ة مصدًرا مهًما للغاز ال�ب�عي أ�ضا؛ ح�ث تنتج 
من احت�ا��ات  في الم�ة ٧قرا�ة تمتلك أفر���ا اإلنتاج العالمي. من  في الم�ة ٦ما �مثل ، م٢٠٢٠عام نها�ة 
لكن  ؛%)١,٢( الجزائر، و %)٢,٩(ن�ج�ر�ا توجد غالب�ة االحت�ا��ات الم��دة في و  .ة عالم�االم��دالغاز 

 ح�ث اإلنتاج من ٨.لكنها لم تستغل �عدم��دة غاز لدیها احت�ا��ات إفر���ة أخر� دولة  ٢٠هناك حوالي 

                                     
7 Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition: https://on.bp.com/3FO9lCS  
8  Richard Knight, (2003): Expanding Petroleum Production in Africa (مصدر سابق)  
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مصر �له، ثم تل�ها من إنتاج إفر���ا  %)٢,١(ما �عادل  الجزائرم أنتجت ٢٠٢٠حتى نها�ة عام اإلقل�مي، 
 .)%1.3(ون�ج�ر�ا ) 1.5%(

 م٢٠٢٠ات الم��د و�م�ة اإلنتاج للغاز ال�ب�عي في إفر���ا لعام �: االحت�ا�٤جدول 

 الدولة
ات �االحت�ا�
 اإلنتاج** الم��دة*

 81.5 2.3 الجزائر
 58.5 2.1 مصر
 13.3 1.4 ل�ب�ا

 49.4 5.5 ن�ج�ر�ا
 28.6 1.6 ���ة الدول اإلفر���ة

 231.3 12.9 مجموع إفر���ا
 3853.7 188.1 اإلنتاج العالمي

الن��ة من اإلنتاج 
 %6.0 %6.9 العالمي

 * تر�ل�ون متر م�عب
  متر م�عب مل�ار **

م. ح�ث نر� ن�ج�ر�ا تتصدر ٢٠٢٠) یوضح �م�ات احت�ا� الغاز اإلفر�قي ومستو�ات إنتاجه لعام ١ال��ل (
 المسالللغاز ي، تل�ها الجزائر ومصر ثم ل�ب�ا. أما من ح�ث اإلنتاج ال�ومي المجموعة من ح�ث االحت�ا�

من فنجد الجزائر تتصدر القائمة، تل�ها مصر ون�ج�ر�ا وتحاف� ل�ب�ا على مر�زها األخ�ر في �لتا الحالت�ن. 
أن النف� الن�ج�ر� ل�س األفضل في العالم، ولكنه ینتمي إلى ف�ة النف�  هيالحقائق التي �جب اإلشارة إل�ها 

)؛ ألنه �حتو� على نس�ة من�فضة من الكبر�ت الذ� �م�ن Sweet crudeالمعروفة �اسم ال�ام الحلو (
�سمى النف� الذ� �حتو� على مستو�ات أعلى من الكبر�ت �الز�ت   تحو�له �سهولة إلى بنز�ن عالي الجودة.
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أثناء عمل�ة التحو�ل والتكر�ر. فالنف� ال�ام ) وهو م�لف نسبً�ا Sour Crude(النف�) ال�ام الحامض (
، وهذا ما �جعله مفضال الحلو �حتو� على �م�ات صغ�رة من �بر�ت اله�دروج�ن وثاني أكس�د الكر�ون أ�ًضا

 الصناعات الحساسة، وهو م�لوب ��دة. لد� أصحاب

 

 

 

 

 

 

 النف� والغاز اإلفر�قي م�تورد�أكبر  .٣

ر الدول اإلفر���ة النف� ال�ام والغاز ال�ب�عي ألكثر الدول الصنا��ة الكبر� مثل الوال�ات المتحدة دّ َص تُ 
والهند و�عض دول آس�ا. ولكن صعو�ة الوصول إلى األمر���ة و�عض الدول األورو��ة إضافة إلى الص�ن 

ها تعتبر ع��ة أما ال�احث�ن للوقوف على تفاص�ل أكثر حول أن��ة حّ وشُ  الب�انات ال�اصة ��ل دولة
التصدیر واالست�راد في صناعة النف� والغاز. و�ناء عل�ه، س�تناول هذا القسم أهم الدول التي تستورد الغاز 

نحاول اإلجا�ة على األس�لة التال�ة: ما هنا س. �استثناء التصدیر اإلقل�مين إفر���ا ال�ب�عي والنف� ال�ام م
هل من�قة غرب إفر���ا فعال ؟ و خارج القارة لغاز ال�ب�عي اإلفر�قيللنف� ال�ام واأكبر الدول المستوردة هي 

 هي البدیل المرتقب؟

 أكبر الدول الم�توردة للغاز ال�ب�عي اإلفر�قي .٣,١

قادت أر�ع دول إفر���ة (الجزائر، أنجوال، مصر، ن�ج�ر�ا) سوق الغاز ال�ب�عي المسال؛  م،٢٠٢٠في عام 
 في الم�ة تقر��ا، وهو ما �عادل ١٢في تلب�ة االحت�اج العالمي للغاز ال�ب�عي المسال بنس�ة  أْسهمْت  ح�ث

و��مل  إلفر�قي،اال�ب�عي المستوردة للغاز الصنا��ة ) یوضح الدول ٥. الجدول (مل�ار متر م�عب ٥٣,٦

 م٢٠٢٠كميات احتياط الغاز اإلفريقي وإنتاجه لعام   :١الشكل 
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تصدرت القائمة خمسة دول في تلب�ة احت�اجاتها دوال في شمال أمر��ا، وأورو�ا، وآس�ا والمح�� الهاد�. 
�الترت�ب. استوردت تر��ا والهند و�س�ان�ا، و���ال�ا، من الغاز ال�ب�عي من إفر���ا، وهي تر��ا، وفرنسا، 

%)، و���ال�ا ٢٩%)، و�س�ان�ا (٤٤فرنسا (ثم �ا، % من احت�اجها من الغاز ال�ب�عي من إفر��٥٤حوالي 
%) على التوالي، وجاءت الوال�ة المتحدة األمر���ة في المرت�ة السادسة؛ إذ استوردت ٢٥%)، والهند (٢٦(

، ٢٠٠٦الجدیر �الذ�ر، في عام  .من إفر���االسنو� من احت�اجها من الغاز ال�ب�عي  في الم�ة ٢٣حوالي 
 و مقدار احت�اجها السنو� �امالمل�ار متر م�عب من إفر���ا، وه ١٣,٨٨ ��امن إفر� استوردت فرنسا

  ٩من الغاز ال�ب�عي.  )%١٠٠(

 م*٢٠٢٠) في عام LNG: الغاز ال�ب�عي اإلفر�قي: حر�ة الت�دیر �غاز �ب�عي م�ال (٥جدول 

 الدولة
الجز
 ائر

أنجو
 ال

م�
 ر

ن�ج�ر
 �ا

اقي �
 إفر���ا

جموع م
 االست�راد

       شمال أمر��ا

الوال�ات المتحدة 
 األمر���ة

-- 
-- -- 

0.2 0.1 ٠1.3 

 ٠2.5 -- 0.2 -- -- -- الم��س�ك
       أورو�ا

 ٠5.1 -- -- -- -- 0.1 بلج��ا 
 19.6 -- 4.2  0.2 4.3 فرنسا

 12.1 0.1 0.2 -- -- 2.8 إ��ال�ا 
 20.9 1.0 4 0.1 0.4 0.5 س�ان�اإ

 14.8 0.3 1.8 0.1 0.1 5.7 تر��ا
 18.6 -- 0.3 0.2 0 0 بر��ان�ا

                                     
9 Richard Knight, (2003): Expanding Petroleum Production in Africa (مصدر سابق) 



١٢ 
 

 23.7 0.2 4.0 0.1 0.4 0.7 ���ة الدول األورو��ة
       آس�ا والمح�� الهادئ

 ٩٤,٠ 0.7 3.3 0.2 0.5 0.2 الص�ن
 35.8 1.3 4.0 0.2 3.1 0.3 الهند

 102 -- 1.9 0.1 -- -- ال�ا�ان
 ٠3.6 -- 0.1 -- -- -- مال�ز�ا

 10.6 -- 0.6 0.4 0.1 0.4 �اكستان
 ٠5.7 0.1 0 0.1 0.3 -- سنغافورة

 55.3 0.3 0.5 0.1 0.5 -- كور�ا الجنو��ة
 24.7 0.1 0.3 0.1 -- -- تایوان
 ٠7.5 0.1 0.3 0.1 -- -- تایالند

 ٠6.1 0.1 0.8 -- -- 0.1 دول آس�ا األخر� 

 المجموع
15.

1 
5.6 1.8 26.7 4.4 463.9 

 53.6 صادرات الدول اإلفر���ةمجموع 
ن��ة ال�ادرات إلى االحت�اج 

 العالمي
12% 

 )٧٠، ال��عة ٢٠٢١إعداد ال�اح� �االعتماد على تقر�ر المراجعة اإلح�ائ�ة لل�اقة العالم�ة (الم�در:  مل�ار متر م�عب*
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 اإلفر�قي للنف� ال�امأكبر الدول الم�توردة  .٣,٢

، و�ناء عل�ه س�قتصر هذا لكل جهات التصدیر ال�اصة �التصدیر غ�ر متوفرةب�انات النف� ال�ام اإلفر�قي 
م حسب ب�انات إدارة ٢٠٢٠القسم بتسل�� الضوء على االستهالك األمر��ي للنف� اإلفر�قي ال�ام في عام 

 ١٠.معلومات ال�اقة األمر���ة

لى العالقات االقتصاد�ة األمر���ة ع �س��ر ال�امالنف� ت��ر ب�انات إدارة معلومات ال�اقة األمر���ة إلى أن 
من  في الم�ة ١٥الوال�ات المتحدة حوالي  سجلت م،٢٠٠١، ففي عام �نالمنصرم ینخالل العقد اإلفر���ة

٪ من ح�ث ال��مة) من وارداتها من النف� ال�ام من إفر���ا. بلغت المنتجات المتعلقة ١٨ح�ث الحجم (
٪ من إجمالي الواردات من أفر���ا ٦٧,٨مل�ار دوالر أمر��ي وش�لت  ١٤,٣�ال�اقة، وخاصة النف� ال�ام، 

٪) على واردات ١٤غوال (وأن ،٪)٢٧(ته�من على ن�ج�ر�ا  �انت. ٢٠٠١جنوب الصحراء الكبر� في عام 
هي الدولة و ٪) ١٨٪) وجنوب إفر���ا (٨٪) والجابون (١١الجزائر (ثم تلتهما الوال�ات المتحدة من إفر���ا، 

  ١١المرتفعة نسب�ا. الكم�ةولكنها مصدرة له بتلك الوح�دة غ�ر النف��ة 

النف�، ح�ث بلغ في  ق�اعر في عل�ها االستثما غلب�اإلفر���ة  القارةاالستثمارات األمر���ة الم�اشرة في 
األمر���ة عقو�ات  المتحدةونت�جة لفرض الوال�ات . في الم�ة من مجموع االستثمار�ات ٧٣م ٢٠٠١العام 

، ان�فضت صادرات إفر���ا إلى الوال�ات المتحدة ���ل على است�راد النف� واالستثمار على ل�ب�ا والسودان
نت�جة لذلك . لالقتصاد العالمي امش�ه تملحو�؛ فضال عن انت�ار جائحة �ورونا وما صاحبها من إغالق 

 .صادرات النف� اإلفر�قي إلى الوال�ات المتحدة ل�صل إلى أدنى مستو�ات له تقر��اكله، ان�فضت 

م ٢٠١٩��مة صادرات النف� اإلفر�قي ال�ام إلى الوال�ات المتحدة األمر���ة لعامي یوضح ) ٣(الجدول 
 م�ة وأر�ع وثالثون  ألف برم�ل، أ�ْ  ١٣٤٬٢٠١م ٢٠١٩ح�ث بلغت جم�ع الصادرات في عام . م٢٠٢٠و

ست�راد األمر��ي من جم�ع االفي الم�ة من  ١,٧٣خالل السنة، ما �مثل تقر��ا ألف برم�ل  وم�تان ،مل�ون 
، ان�فضت صادرات النف� اإلفر�قي إلى الوال�ات )م٢٠٢٠(في العام الذ� یل�ه . منتجي النف� حول العالم

اثنان وخمس�ن مل�ون وست وع�رون (ألف برم�ل فق�  ٥٢٬٠٢٦المتحدة األمر���ة ���ل �ب�ر، إْذ أص�حت 
العقو�ات إلضافة إلى �ا ،١٩-قد �عز� إلى تأث�ر جائحة �وف�دفي ذلك والسبب . خالل العام �له) ألف

                                     
10 Petroleum & Other Liquids, U.S. Imports by Country of Origin, (2020):  https://bit.ly/3KsZpCs  

 املصدر نفسه ١١
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منتجي النف� في إفر���ا �السودان ول�ب�ا، فضال عن االضرا�ات الس�اس�ة واألمن�ة األمر���ة على �عض 
 .التي تمر بها �عض الدول المنتجة للنف� في القارة

 الوال�ات المتحدة من النف� ال�ام من إفر���ا واردات: ٦جدول 

 الدولة
 الن��ة (ألف برم�ل) ال��مة
٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 %0.04 %0.09 2,445 7,012 الجزائر
 %0.15 %0.16 10,196 12,060 أنغوال
 %0.00 %0.02 -- 1,901 ت�اد

 %0.03 %0.07 1,898 5,537 الكونغو (برازاف�ل)
 %0.02 %0.06 1,019 4,881 مصر

 %0.00 %0.04 -- 3,286 غ�ن�ا االستوائ�ة
 %0.05 %0.28 3,115 21,969 ل�ب�ا

 %0.36 %0.88 24,422 68,055 ن�ج�ر�ا
 %0.01 %0.02 954 1,245 جنوب السودان

 %0.02 %0.06 1,019 4,881 غانا
 %0.10 %0.04 6,958 3,374 الكام�رون 

 %0.78 %1.73 52,026 134,201 مجموع إفر���ا
 %100 %100 6,706,962 7,767,779 مجموع العالم

     برم�لألف  *
 )www.eia.gov(إدارة معلومات ال�اقة األمر���ة ال�احث �االعتماد على ب�انات  ادإعد :الم�در
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 إفر���ا فعال هي البدیل المرتقب؟غرب هل من�قة  .٣,٣

 حواليأن �سجل سوق النف� والغاز في غرب إفر���ا معدل نمو سنو�  حسب التقار�ر المت�صصة، ٌیتوقع
وسبب النمو . في الم�ة ٥,١٥�بلغ إنتاج الغاز ال�ب�عي حوالي وس م٢٠٢٥-٢٠٢٠٪ خالل الفترة ٩,٦٣

وز�ادة إنتاج النف�  م٢٠١٥عام  منذأسعار النف� ال�ام  حسنالنمو االقتصاد� القو� �عد تقد �عز� إلى 
توقع المت�صصون ذلك،  إلى جانب، مثل ن�ج�ر�ا وغانا. المنتجة للنف� والغاز ال�ب�عي في البلدان الرئ�سة

تراجع أسعار النف�، إلى ی�د� م قد ٢٠٢٠ان�فاض ال�لب عل النف� في الر�ع األول من عام أن  -أ�ضا-
�ق�ت األسعار  خاصة إذا خسائر �مل�ارات الدوالرات، منتجي النف� في من�قة غرب إفر���ا دُ تكبّ ومن ثم س�

 دوالًرا للبرم�ل.  ٣٠ أقّل من

، وذلك إفر���اوالجدیر �الذ�ر، أن أن��ة التنق�ب واإلنتاج ال�حر� بدأت ته�من على األن��ة النف��ة في 
��ة الت�ر�ب�ة واألن ،وص�ب الحر�ات المسلحة واإلرهاب�ة ،نت�جة لعزلتها عن ضوضاء النزاعات اإلقل�م�ة

 م.٢٠١٩في شمال موزمب�ق في فبرایر  Anadarko Petroleum LPG�صفة عامة، معتبر�ن بهجوم 
ُ��هر إم�انات من�قة غرب إفر���ا االكت�اف األخ�ر للنف� والغاز ال�حر� في السنغال إلّن ، فضال عن ذلك

ح�ث أ�لقت شر�ة النف� الو�ن�ة في السنغال  ؛ال�حر�ة، والتي لم یتم استغاللها إلى حد �ب�ر
)PETROSEN(  العدید من االكت�افات م، إضافة إلى ٢٠٢٠في ینایر  �قعة ١٢رسمً�ا جولة الترخ�ص لـ

مر�حة ل�ر�ات التنق�ب عن النف�  اصرَ ال�حر�ة األخر� المسجلة في المن�قة والتي من المتوقع أن ت�لق فُ 
من�قة منافسة لمنا�قة أخر� حول العالم على أقّل تقدیر ، و�التالي جعلها ةوالغاز لالستثمار في هذه المن�ق

 . أو بدیلة لها إن لم تكن أفضلها

اهم الدول المنتجة و ، �نقسم سوق النف� والغاز إلى ق�اعات التنق�ب واإلنتاج والتوز�ع، فاأما في شرق إفر���
 اً . یتوقع ال�براء أن ��هد سوق شرق إفر���ا نمو و��ن�اموزمب�ق وتنزان�ا وجنوب السودان للنف� والغاز هي: 

تزاید االستهالك هذا إلى م. وُعز� سبب النمو ٢٠٥٠-٢٠٢٠في الم�ة خالل فترة  ٣,١٣یز�د عن  اً سنو�ّ 
وز�ادة إنتاج النف� والغاز ال�ب�عي في المن�قة، ولكن النزاعات المسلحة في المن�قة خاصة في جنوب 

و�توقع أن ت�هد صناعة النف�  في المن�قة.ال�اقة دور �ب�ر في عرقلة نمو أسواق  السودان والصومال لها
خاصة في دول مثل موزمب�ق وتنزان�ا. هذه الز�ادة في إنتاج  ،ال�حر� ت�ورا وز�ادة في حقول الغاز ال�حر� 
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ا �ب�ًرا في ، و�التالي ت�هد نموً دول المن�قة االقتصاد�الغاز ال�ب�عي المتوقعة من شأنها أن تعزز نمو 
 سوق خ�و� األناب�ب ومح�ات الغاز ال�ب�عي المسال.

هذا النمو المتسارع ألسواق النف� في إفر���ا واتجاهاتها الجدیدة في االعتماد على التنق�ب ال�حر� للنف� 
لنف� والغاز جعلها من�قة �عتمد عل�ها في م�روعات اعتماد عل�ه ���ل أساسي من شأنه أن �والغاز واال

ألسواق ال�اقة التقل�د�ة منافسة �قوة تكون أسواقا خالل السنوات القادمة س، و وم�روعات ال�اقة ���ل عام
 . و�ن لم ترقى لكي تكون بدیلة لها أو الحال�ة

 الالعبون األساس�ون في سوق النف� والغاز اإلفر���ة .٤

ال�برة الكا��ة في عمل�تي استك�اف �اب �و  ،المت�ورة ا�ح�م افتقار دول القارة اإلفر���ة إلى التكنولوج�
��ر�ات متعددة الجنس�ات تا�عة لدول �بر� دول القارة ا، استعانت محقول النف� والغاز ال�ب�عي وتنق�به

، وال�عض اآلخر مت�اكس أو متنافس ��راسة )أمر��ا ودول أورو�ا(هذه الدول �عضها متحالف . حول العالم
في . ر�ة أو شر�ات مت�صصة في النف� والغاز أو ال�اقة ���ل عامدولة تمثلها ش �لّ ). وأمر��ا الص�ن(

لوال�ات المتحدة األمر���ة و�ر��ان�ا وفرنسا و���ال�ا، شر�ات تا�عة لتن��  من�قة غرب إفر���ا ووس�ها
 Total(، وشر�ة ١٢)Royal Dutch Shell Plc(مثل شر�ة  وتستحوذ على حصص سو��ة �ب�رة،

SA(وشر�ة ١٣ ،)Eni SpA(وشر�ة ١٤ ،)Exxon Mobil Corporation(اإلضافة إلى ال�ر�ات ١٥� ،
 .الو�ن�ة لكل دولة

. لغر��ةالص�ن هي الغر�م الم�اكس للوال�ات المتحدة األمر���ة وحلفائها؛ بل المنافس ال�رس لتلك الكتلة ا
لنف� لتنق�ب امل�ارات دوالر أمر��ي  ٣ح�ث است�اعت الم�سسة الو�ن�ة الص�ن�ة ح�د استثمارات ���مة 

�الفعل على عمل�ات النف� والغاز الحال�ة في أكثر  ْت قنفِ أُ مل�ار دوالر أمر��ي  ١٤ال�حر�، �اإلضافة إلى 

                                     
يف  شركة نفط وغاز متعددة اجلنسيات يقع مقرها الرئيسي يف مركز شل يف لندن ، اململكة املتحدة. شل هي شركة عامة حمدودة مدرجة بشكل أساسيتُعرف ابسم شل، وهي  ١٢

  /https://www.shell.com. للمزيد انظر: بورصة لندن. اهنا واحدة من "سوبر ماجورز" النفط والغاز
 https://totalenergies.com/. انظر: وواحدة من أكرب سبع شركات نفط حول العامل ١٩٢٤هي شركة نفط وغاز فرنسية متكاملة متعددة اجلنسيات أتسست عام  ١٣
 ٣٦٫٠٨دولة برأمسال سوقي قدره  ٦٦دة من سبع شركات نفطية "كربى" يف العامل ، ولديها عمليات يف هي شركة إيطالية متعددة اجلنسيات للنفط والغاز مقرها يف روما. تعترب واح ١٤

  IT/home.html-https://www.eni.com/enم. انظر: ٢٠٢٠ديسمرب  ٣١مليار دوالر أمريكي ، اعتباًرا من 
 John D. Rockefeller'sة نفط وغاز أمريكية متعددة اجلنسيات يقع مقرها الرئيسي يف إيرفينغ بوالية تكساس. وهي أكرب سليل مباشر لشركة إكسون موبيل، هي شرك ١٥

Standard Oil عن طريق اندماج شركيت  ١٩٩٩نوفمرب  ٣٠، وقد مت تشكيلها يفExxon وMobil.  :للمزيدhttps://corporate.exxonmobil.com/  
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من دولة في غرب إفر���ا. عالوة على ذلك، فإن أحد أكثر الم�ار�ع ال�حر�ة عمًقا و�موًحا هو حقل نف� 
  ١٦متر. ١٧٠٠و ٠٠١٤في سواحل ن�ج�ر�ا یتراوح عمقها المائي ب�ن  إ�ج�نا

شر�ة البترول الو�ن�ة  مثلوفي شرق إفر���ا، نر� حضورا ل�ر�ات نرو�ج�ة، و�یرلند�ة، و�ر��ان�ة، وص�ن�ة، 
 ١٨).Tullow Oil PLC، و(١٧)Equinor ASA، و()Royal Dutch Shell Plc(الص�ن�ة، و

 خالصة واستنتاجات .٥

�عد تحدیده  ٢٠٠١تقر�ر ال�اقة األمر��ي في مایو أساسا من الفرض�ة التي �رحها هذه الدراسة  ان�لقت
من�قت�ن بدیلت�ن للنف� ال�ل�جي، هما: �حر قزو�ن والقارة اإلفر���ة. ولكن �حر قزو�ن تحا� �ه �عض 

قدمت هذه ، و�ناء عل�هالعراق�ل فكانت المن�قة المفضلة هي القارة اإلفر���ة، وتحدیدا من�قة غرب إفر���ا. 
تحدید �م�ات إنتاج النف� ال�ام للدول مع الدول اإلفر���ة المنتجة للنف� والغاز،  الدراسة معلومات عن

وعلى نفس المنوال، سل�ت الضوء ). OPECاإلفر���ة غ�ر األعضاء في من�مة الدول المصدرة للنف� (
العالمي على �م�ات االحت�ا� واإلنتاج من الغاز ال�ب�عي للدول اإلفر���ة، ومد� مساهمته في تلب�ة ال�لب 

قدمت الدراسة أ�ضا معلومات حول الدول الصنا��ة الكبر� التي تستورد النف� والغاز . المسالعلى الغاز 
. الال��ة في ق�اع النف� والغاز اإلفر�ق��ن ، وأهم ال�ر�اتمن إفر���ا ومقدار استهالكها السنو� منه

 التال�ت�ن.و�التالي، �م�نا تقد�م أهم االستنتاجات في النق�ت�ن 

 النف� اإلفر�قي .٥,١

ت�ا� النف� العالمي، حفي الم�ة من ا ٧,٢وجدت الدراسة أن الدول اإلفر���ة المنتجة للنف� تمتلك حوالي 
في الم�ة من اإلنتاج  ٧,٨) مل�ون برم�ل یوم�ا ما �مثل ٦٬٨٦٥( دولة إفر���ة �إنتاج بلغ ١٢وهو موزع ب�ن 

فهي �مة أو�ك ول اإلفر���ة المنتجة للنف� غ�ر األعضاء في منأما الدم. ٢٠٢٠العالمي حتى نها�ة عام 
ألف مل�ون (مل�ار)  ١٢,٩تمتلك و  ت�اد، وجمهور�ة الكونغو، ومصر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس،

م. أما من ح�ث اإلنتاج، ٢٠٢٠في نها�ة عام  في الم�ة من االحت�ا� اإلفر�قي ١٠,٣١ برم�ل، وهو ما �مثل
                                     

16 Mordor Intelligence: West Africa Oil and Gas Upstream Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and 
Forecasts (2022 - 2027): https://bit.ly/3KspDoE  

للمزيد:  دولة ابستثمارات إضافية يف الطاقة املتجددة. ٣٦تعمل يف  برتول،هي شركة طاقة نروجيية متعددة اجلنسيات مملوكة للدولة ومقرها يف ستافنجر. وهي يف األساس شركة  ١٧
https://www.equinor.com/en.html  

قائمة رئيسية يف بورصة لندن. لديها  Tullowاململكة املتحدة. متتلك  لندن،أيرلندا ومقرها يف  ،Tullowاجلنسيات للتنقيب عن النفط والغاز أتسست يف هي شركة متعددة  ١٨
  /mhttps://www.tullowoil.coانظر:  إدراجات �نوية يف بورصة غاان وبورصة أيرلندا.
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مل�ون  ٦,٨٦٤% من اإلنتاج اإلفر�قي الذ� بلغ ٢٠حوالي م ٢٠٢٠فإن هذه الدول الست أنتجت في عام 
أخ�رة، فوجدت  یوم�ا.  الجدیر �الذ�ر، تت�عت الدراسة نم� إنتاج النف� لهذه الدول الست لمد� ع�ر سنوات

م ثم عاود انتعاشه في ٢٠١٩ أنه �ستمر بنفس الوت�رة تقر��ا ولم یتعثر �أحداث �ورونا إلى قل�ال في عام
 العام الذ� یل�ه. 

ي عام فحسب الب�انات المتاحة، إّن أكثر الدول است�رادا للنف� اإلفر�قي هي الوال�ات المتحدة األمر���ة. ف
من إحد� ع�ر دولة مل�ون برم�ل  ١٣٤ألف برم�ل، أ� ما یز�د عن  ١٣٤٬٢٠١م استوردت أمر��ا ٢٠١٩

م ٢٠٢٠وفي العام  من مجموع ما استوردته من �افة دول العالم، ١,٧٣هو �مثل و  )٦إفر���ة (ان�ر الجدول 
من الدول نفسها. قد ��ون سبب هذا  ألف) ٢٦مل�ون  ٥٢ألف برم�ل ( ٥٢٬٠٢٦ان�فض االست�راد إلى 

والعقو�ات ، لتراجع االقتصاد األمر��ي متأثرا �جائحة �ورونا واالرتفاع النسبي ألسعار النف�االن�فاض نت�جة 
. إضافة إلى ذلك االسترات�ج�ة التي تبنتها ر���ة المفروضة على �عض الدول المنتجة للنف� في إفر���اماأل

أمر��ا في نها�ة العام نفسه والتي تقتضي است�دام االحت�ا� من النف� األمر��ي من أجل ت���ض ال�لب 
 عل�ه حتى تتراجع أسعاره. 

م قل�لة مقارنة �إنتاج من�مة أو�ك ٢٠٢٠فر�قي المنتجة حتى نها�ة عام على الرغم من أن �م�ات النف� اإل
است�اع  نف�ها ألن ؛للدول المنتجة للنف� التقل�د�ة ةكون منافستست��ع أن تقد  ا؛ لكنهوتحدیدا دول ال�ل�ج

حسن اهتمام الدول الصنا��ة الكبر� �ه أ�ضا س�دفع بهذه الدول أن تلعب دورا مهما في سوق النف�، و یأن 
مستو�ات إنتاجها وتقدم عروضا م�تلفة من ح�ث النوع والكم. عالوة على ذلك، أن �عض النف� اإلفر�قي من 

ر�ر والمعالجة األمر الذ� تفضله �ث�ر من (خاصة الن�ج�ر�) �عتبر ذو جودة عال�ة وأخف من ح�ث التك
   ال�ر�ات الصنا��ة. 

 الغاز ال�ب�عي .٥,٢

م هي: ن�ج�ر�ا، والجزائر، ومصر، ول�ب�ا. مجموع ٢٠٢٠نها�ة عام  حتىال�ب�عي الدول المنتجة للغاز 
في الم�ة من االحت�ا� العالمي  ٧�مثل تقر��ا  ما، تر�ل�ون متر م�عب ١٢,٩ تبلغ ةالم��د ات�االحت�ا�

في الم�ة من اإلنتاج  ٦�مثل  مامل�ار متر م�عب،  ٢٣١,٣ساو� تولكن �م�ة اإلنتاج  للغاز ال�ب�عي؛
ن�ج�ر�ا تمتلك أكبر احت�ا�ي للغاز ال�ب�عي  مل�ار متر م�عب للعام نفسه. ٣٨٥٣,٧العالمي الذ� بلغ 

 .المسال والجزائر تعتبر رائدة إنتاج الغاز ال�ب�عي
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است�رادا ل خمسة دو أكثر الغاز اإلفر�قي �صّدر إلى جم�ع قارات العالم، وتحدیدا للدول الصنا��ة الكبر�. 
جها من احت�ا) مل�ار متر م�عب ٨(في الم�ة  ٥٤هي تر��ا التي استوردت م ٢٠٢٠عام للغاز اإلفر�قي 

مل�ار  ١٩,٦في الم�ة ( ٤٤مل�ار متر م�عب. ثم تل�ها فرنسا التي استوردت  ١٤,٨ال�الغ السنو� للغاز 
 ٢٦في الم�ة، إ��ال�ا  ٢٩استوردت  ، و�س�ان�االمسال لتر م�عب) من احت�اجها السنو� من الغاز ال�ب�عي

  ). ٥في الم�ة من احت�اجها السنو� من غاز إفر���ا (ان�ر الجدول  ٢٥، والهند استوردت في الم�ة

أن یتوسع أكثر خالل السنوات القادمة، وأن ال�لب في إفر���ا  المسالال�ب�عي توقع لسوق الغاز یُ 
ر إلى ال�ارج، و�التالي دّ َص ب�ا؛ فإن الكم�ات الكب�رة منه ستُ االستهالكي للقارة على الغاز ما زال ض��فا نس

أكبر منافس للدول التي تنتج الغاز القارة كون تستزداد أهم�ته أكثر لد� الدول الصنا��ة الكبر�، و�هذا س
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الب�انات المعلنة هذه ال تع�س �م�ات اإلنتاج الفعلي للنف� والغاز في حال�ا. 

جم�ع هذه الدول؛ ح�ث ��اب ال�فا��ة في المع��ات وهناك الكث�ر من اإلنتاج ی�اع و��تر� في السوق 
لعوامل تعتبر تسر��ات السوداء أو یتم تسو�ته ب�عض الصفقات الم�بوهة �صفقات ب�ع السالح وغ�ره. هذه ا

 في شرای�ن خ�و� إنتاج النف� والغاز ال�ب�عي. 

اإلنتاج ال�حر� االستك�افات الجدیدة لحقول النف� والغاز في إفر���ا المتزایدة، وخاصة التوجه الجدید نحو 
�قوة  للنف� والغاز من شأنه أن �غ�ر معادالت سوق النف� والغاز حول العالم، وقد یرشح القارة اإلفر���ة

 ،دول القارةواألمن لتكون البدیل للمنتج�ن التقل�دی�ن خالل السنوات القادمة شر��ة أن �سود االستقرار 
  خاصة المنا�ق التي تجر� ف�ها االستك�افات واإلنتاج ومنافذ اإلمدادات على حد سواء.

ر�ق��ن، خاصة الدول فهذه الدراسة قدمت معلومات أول�ة حول سوقي النف� والغاز اإل وفي نها�ة الم�اف،
. والتعرف على �م�ات احت�ا��اتها و�نتاجها وأهم المستوردین منها خارج من�مة أو�ك للنف� والغازالمنتجة 

اإلنتاج النف�ي والغاز ومهندسي س�اسات المتعلقة �ال�اقة، والتكون مف�دة لصانعي القرار  فنتائج هذه الدراسة
�ما �ستف�د منها المستثمرون والمهتمون بهذا الق�اع ���ل عام. من ناح�ة أخر�،  ال�ب�عي ���ل خاص،

ل�وض غمار ال�حث نبراسا لل�احث�ن واألكاد�م��ن المهتم�ن بهذا النوع من الدراسات  -أ�ضا-الدراسة  قدمت
 لسوق الم�تلفةتر��ز على عوامل رئ�سة وفر��ة تتعلق �اإلنتاج وقنوات التور�د وأحجام اوال ،العلمي الجاد

  في دراساتهم المستقبل�ة. 


