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تقديم
التطورات الراهنة في قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول األفريقية

  

تكتسب القارة األفريقية عموما، والدول األفريقية جنوب الصحراء 
أهمية خاصة، وذلك لما تمتلكه من إمكانيات محتملة لتطوير قطاع الطاقة 
فيها، فخالل السنوات الخمس الماضية تحقق ما يقارب 30 % من اكتشافات 
النفط والغاز العالمية في دول جنوب الصحراء، مما يعكس االقبال العالمي 
المتزايد على موارد تلك المنطقة. وقد بدأت دول شرق أفريقيا الواقعة ضمن 
جنوب الصحراء في وضع تشريعات خاصة بالصناعات الهيدروكربونية 
في محاولة لجذب االستثمارات األجنبية، وبخاصة إنها تتمتع بميزة نسبية 

وهي قربها من األسواق األسيوية.

تهدف الدراسة الى استعراض وتحليل صناعة النفط الخام والغاز 
في  تتمثل  والتي  بها  المرتبطة  والمؤشرات  األفريقية  الدول  في  الطبيعي 
االحتياطيات واإلنتاج واالستهالك والتجارة، كما تتناول ااَلفاق المستقبلية 
وتستعرض  األفريقية،  الدول  في  الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  لصناعة 
الدول األعضاء  العالمية وعلى  الطاقة  المحتملة على أسواق  االنعكاسات 

في منظمة أوابك. 

وتتضمن الدراسة ثمانية أجزاء رئيسية، تبدأ بالتعرف على تطورات 
األوضاع االقتصادية في الدول األفريقية، وذلك من خالل متابعة التطورات 
الفترة  خالل  والسكان  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كل  في  التي حصلت 
1980-2016. كما تلقي الدراسة الضوء على تطور قطاع النفط والغاز 
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الطبيعي خالل الفترة ذاتها، وذلك بمتابعة التطورات في االحتياطيات وجهود 
االستكشاف، واإلنتاج، وصناعة تكرير النفط من حيث طاقات المصافي 
المتاحة.  بمصادرها  الطاقة  استهالك  تطورات  الدراسة  وتتابع  وإنتاجها. 
وتحاول الدراسة تقديم صورة شاملة عن التجارة النفطية للدول األفريقية 
خالل الفترة 2000-2016. وتستعرض الدراسة التطورات المتوقعة في 
إمدادات الطاقة والطلب عليها في الدول األفريقية حتى عام 2040، وذلك 
حسب المصادر المتاحة، باإلضافة إلى الطلب المتوقع على الطاقة حسب 
القطاعات االقتصادية. وتحاول الدراسة التعرف على التطورات المستقبلية 

المحتملة في مجال الطاقة في الدول األفريقية. 

وتأمل األمانة العامة أن تساهم هذه الدراسة في تقديم صورة واضحة 
عن التطورات الراهنة في قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول األفريقية 
وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية بشكل عام، وعلى الدول األعضاء 
بشكل خاص،. وترجو أن يجد فيها المختصون ما يسعون إليه من فائدة.  

وهللا ولي التوفيق، 

                                 

         عباس علي النقي

                                                 األمين العام

  

    
  12  

 12  
1-   13  
2-   15  
    

  17  
1-   17  

  -   17  
  -   19  

2-   21  
-     21  

-  24  
3-   26  
-  26  

-   28  
    

  29  
1-   29  
2-   34  
3-   36  
4-   38  
5-   38  
    

  39  
1-  39  
2-    45  
3-   48  

عباس علي النقي

األمين العام



7

  

    
  12  

 12  
1-   13  
2-   15  
    

  17  
1-   17  

  -   17  
  -   19  

2-   21  
-     21  

-  24  
3-   26  
-  26  

-   28  
    

  29  
1-   29  
2-   34  
3-   36  
4-   38  
5-   38  
    

  39  
1-  39  
2-    45  
3-   48  



8

 
2040  

51  

1-   51  
-   51  

-   52  
-   52  
2-   53  
-   53  

-   54  
-   54  
3-   56  
4-   57  
    

2040  
60  

    
  62  

    

  
64  

    
  65  

  

  
 

  

1(:2010 
 

15

2(:  1980 – 2016 19  
3(:    

1980–2016 
21  

4(:  1980-2016  23  
5(:  1980 – 2016  26  
6(:  1980 – 2016   28  
7(:  

2000-2016 
31  

8(:  1980 – 2016   33  
9(:  1980- 2016  36  

10(:  1980 – 2016   37  
11(:   44  
12(:  2040  53  
13(:  2040  55  
14(:  

2040 
60  

15(:  
2040 

62  



9

 
2040  

51  

1-   51  
-   51  

-   52  
-   52  
2-   53  
-   53  

-   54  
-   54  
3-   56  
4-   57  
    

2040  
60  

    
  62  

    

  
64  

    
  65  

  

  
 

  

1(:2010 
 

15

2(:  1980 – 2016 19  
3(:    

1980–2016 
21  

4(:  1980-2016  23  
5(:  1980 – 2016  26  
6(:  1980 – 2016   28  
7(:  

2000-2016 
31  

8(:  1980 – 2016   33  
9(:  1980- 2016  36  

10(:  1980 – 2016   37  
11(:   44  
12(:  2040  53  
13(:  2040  55  
14(:  

2040 
60  

15(:  
2040 

62  



10

  
  

  
  

  
1:(  2010 

1980–2016 
14 

2:(    16  
3:(  1980 -2016 18  
4:(  

1980–2016 
20  

5:(  1980–2016   23  
6:(  1980 – 2016   25  
7:(  1980 – 2016   27  
8:(  1980 - 2016  29  
9:(  

2000 
30  

10:(  
2016 

30  

11:(  
2000 

31  

12:(  
2016 

31  

13:(   
1980–2016 

33  

14:(  1980– 2016   35  
15:(  1980 – 2016   37  

 )16:(  1980- 2016  38  
17:(  

1980-2016 
39  

18:(  2000   42  
19:(  2016   43  
20:(  2000  46  
21:(  2016  47  

22:(  2000   49  
23:(  2016   50  
24:(  2040  53  
25:(  2040  55  
26:(  2040 57  
27:(  

2040 
59  

28:(  
 

59  

29:(  
2040

61  

30:(  62  

  



11

  
  

  
  

  
1:(  2010 

1980–2016 
14 

2:(    16  
3:(  1980 -2016 18  
4:(  

1980–2016 
20  

5:(  1980–2016   23  
6:(  1980 – 2016   25  
7:(  1980 – 2016   27  
8:(  1980 - 2016  29  
9:(  

2000 
30  

10:(  
2016 

30  

11:(  
2000 

31  

12:(  
2016 

31  

13:(   
1980–2016 

33  

14:(  1980– 2016   35  
15:(  1980 – 2016   37  

 )16:(  1980- 2016  38  
17:(  

1980-2016 
39  

18:(  2000   42  
19:(  2016   43  
20:(  2000  46  
21:(  2016  47  

22:(  2000   49  
23:(  2016   50  
24:(  2040  53  
25:(  2040  55  
26:(  2040 57  
27:(  

2040 
59  

28:(  
 

59  

29:(  
2040

61  

30:(  62  

  



12

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       
 
 

  الفريقية"دراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول ا
1 

 

  :مقدمة

تأتي ه�� الدراس�����ة في إطار اهتمام األمانة العامة لمن�مة األقطار العربية المص�����درة   

للبترول (أوابك) بمتابعة التطورات الجارية في مجال الطاقة في الدول والمناط� الر�يس�������ية 

أهمية خاصة،  في العالم. وتكتسب القارة األفريقية عموما، والدول األفريقية جنوب الصحراء

وذلك لما تمتلكه القارة األفريقية من إمكانيات محتملة لتطوير قطا� الطاقة فيها. وتتض�������من 

حي� تبدأ بالتعر� على تطورات األو�����ا� االقتص����ادية في  فقرات ر�يس����ية ثمانالدراس����ة 

التطورات التي حص�������ل� في �ل من النات� المحلي الدول األفريقية، وذلك من خالل متابعة 

. �ما تلقي الدراس���ة الض���وء على تطور قطا� 2016-1980ا�جمالي والس���كان خالل الفترة 

ياطيات وجهود  ها، وذلك بمتابعة التطورات في االحت غاز الطبيعي خالل الفترة ذات النفط وال

لمص���افي وإنتاجها. وتتابع االس���تك����ا�، وا�نتا�، وص���ناعة تكرير النفط من حي� طاقات ا

ستهالك الطاقة بمصادرها المتاحة.  سة تطورات ا شاملة الدرا سة تقديم صورة  وتحاول الدرا

وتس�������تعر� ال��دراس��������ة . 2016-2000عن التج��ارة النفطي��ة لل��دول األفريقي��ة خالل الفترة 

، 2040التطورات المتوقعة في إمدادات الطاقة والطلب عليها في الدول األفريقية حتى عام 

وذلك حس�����ب المص�����ادر األولية المتاحة، با�������افة إلى الطلب المتوقع على الطاقة حس�����ب 

في مجال الطاقة المحتملة التطورات  القطاعات االقتص����ادية. وتحاول الدراس����ة التعر� على

على أس�������وا� الطاقة عموما، وعلى الدول األعض��������اء  ، وانعكاس��������اتهافي الدول األفريقية

       خصوصا. 

   الراهنة في الدول األفريقية االقتصاديةالتطورات أوال: 

االقتص���ادية في الدول االفريقية، تجدر ا�ش���ارة إلى أن قبل البدء في تناول التطورات 

دولة، منها تسع دول عربية. ويصنف البنك الدولي الدول األفريقية  53تضم القارة االفريقية 

التي تتألف من خمس دول عربية، وهي:  �����من ف�تين. الف�ة األولى وهي دول ش����مال أفريقيا

تونس، الج�ا�ر، ليبيا، مص�������ر، والمغرب. والف�ة ال�انية، وهي ما يس�������مى �أفريقيا جنوب 

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
2 

  

الصحراء"، وتضم ثمان وأربعون دولة، منها أربع دول عربية، وهي: جزر القمر، السودان، 

لى أربع وأربعين الص����ومال، وموريتانيا. وتش����تمل بقية الدول األفريقية جنوب الص����حراء ع

دولة، وهي: إثيوبيا، إرتيريا، جمهورية أفريقيا الوس������ى، أنغوال، أوغندا، بنين، بوتس�����وانا، 

بوركينا فاس�����و، بوروندي، تش�����اد، تنزانيا، توغو، جنوب أفريقيا، جنوب الس�����ودان، راوندا، 

 س���احل العا�، س���او تومي وبرنس���يب، الس���نغال، س���وازيالند، س���يراليون، س���يش���يل، الغابون،

غامبيا، غانا، غينيا، غينيا االستوائية، غينيا بيساو، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جمهورية 

مدغش�������قر،  مالي،  ماالوي،  يا،  لديمقراطية، كيب فيردي، ليبيريا، ليس�������وتو، كين الكونغو ا

  موريشس، موزامبيق، ناميبيا، نيجير، نيجيريا، زامبيا، زيمبابوي.  

 
  اإلجمالي:الناتج المحلي  -1

حقق��� ال��دول األفريقي��ة جنوب الص�������حراء مع��دل نمو في الن��اتج المحلي اإلجم��الي   

�ابتة لعام  عار ال إذ  2016-1980أعلى من معدل النمو العالمي خالل الفترة  2010باألس�������

% س�������نويا بالمقارنة مع معدل النمو العالمي الذي 3.1ارتفع هذا الناتج في هذه الدول بمعدل 

�ابتة لعام %. وتض��������2.9بلغ  عار ال ناتج المحلي اإلجمالي باألس������� لدول  2010اع� ال في ا

مليار دوالر أمريكي في عام  564.1األفريقية جنوب الص���حراء ثال� مرا� حي� ازداد من 

الدول و��������هد� حص�������ة  .2016تريليون دوالر أمريكي في عام  1.7إلى ما يقارب  1980

األفريقية جنوب الص������حراء في إجمالي الناتج المحلي العالمي تقلبا� ملحو�ة إذ ان�فض������� 

 2000% في عام 1.6ثم إلى  1990% في عام 1.7إلى  1980% في عام 2هذه الحصة من 

   . 2016% في عام 2.2ثم إلى  2010% في عام 2.1لترتفع إلى 

� دول رئيس�����ية من حي� حجم وتوجد ������من الدول األفريقية جنوب الص�����حراء ثال  

وبلغ حجم الناتج  الناتج المحلي اإلجمالي، وهذه الدول هي: نيجيريا، جنوب أفريقيا، وأنغوال.

ملي��ار دوالر  457.1( ن�������اكم��ا يلي:  2016المحلي اإلجم��الي في ه��ذه ال��دول في ع��ام 

ار دوالر ملي��� 103.9( أنغوالملي���ار دوالر أمريكي)، و 419.6( جنو� أ��������اأمريكي)، 

% من إجمالي هذا 58.2ويش�������كل الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول ال�ال�  أمريكي).

  ).1) والشكل (1الجدول ( .2016الناتج في الدول األفريقية جنوب الصحراء في عام 
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مليار دوالر أمريكي في عام  564.1األفريقية جنوب الص���حراء ثال� مرا� حي� ازداد من 

الدول و��������هد� حص�������ة  .2016تريليون دوالر أمريكي في عام  1.7إلى ما يقارب  1980

األفريقية جنوب الص������حراء في إجمالي الناتج المحلي العالمي تقلبا� ملحو�ة إذ ان�فض������� 
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   . 2016% في عام 2.2ثم إلى  2010% في عام 2.1لترتفع إلى 

� دول رئيس�����ية من حي� حجم وتوجد ������من الدول األفريقية جنوب الص�����حراء ثال  

وبلغ حجم الناتج  الناتج المحلي اإلجمالي، وهذه الدول هي: نيجيريا، جنوب أفريقيا، وأنغوال.

ملي��ار دوالر  457.1( ن�������اكم��ا يلي:  2016المحلي اإلجم��الي في ه��ذه ال��دول في ع��ام 

ار دوالر ملي��� 103.9( أنغوالملي���ار دوالر أمريكي)، و 419.6( جنو� أ��������اأمريكي)، 

% من إجمالي هذا 58.2ويش�������كل الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول ال�ال�  أمريكي).

  ).1) والشكل (1الجدول ( .2016الناتج في الدول األفريقية جنوب الصحراء في عام 
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  )1الجدول (
، في الدول األفريقية جنوب الصحراء 2010الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

1980 – 2016   
  (مليار دوالر أمريكي)

  معدل النمو للفترة
 )1980 - 2016( 2016 2010 2000 1990 1980   

نيجيريا 143.8 130.9 157.5 369.1 457.1 3.3
جنوب أفريقيا 191.9 222.9 267.0 375.3 419.6 2.2
أنغوال   32.0 34.5 82.5 103.9  

السودان 15.5 19.8 34.1 65.6 76.1 4.5
كينيا 14.6 21.8 26.2 40.0 55.4 3.8
أثيوبيا 52.3 10.0 13.1 29.9 52.3 0.0
 غانا 9.7 12.0 18.4 32.2 48.2 4.5
تنزانيا   12.2 16.5 31.4 46.8  

ساحل العاج 16.5 17.8 22.3 24.9 37.0 2.3
3.1 31.8 23.6 17.1 14.9 10.7 الكاميرون
1.0 30.5 20.5 13.0 23.1 21.2  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  27.5 20.2 9.9 5.3 أوغندا

3.6 26.9 20.3 9.9 8.4 7.6 زامبيا
2.1 18.9 14.4 12.5 10.6 8.9 الغابون
3.5 16.9 12.9 8.7 6.4 5.0 السنغال
6.2 16.6 12.8 8.6 5.3 1.9 بوتسوانا
3.4 14.9 11.3 7.1 5.0 4.4 ناميبيا
5.4 14.9 10.2 4.6 2.3 2.3 موزمبيق
غينيا االستوائية 0.2 0.2 0.3 16.3 14.7 13.3
زيمبابوي 8.4 12.9 15.4 10.1 14.7 1.6
 المجموع 514.8 573.8 696.5 1223.4 1524.7 3.1
3.4 161.4 137.7 88.7 65.4 49.3 بقية الدول األفريقية جنوب الصحراء
الدول األفريقية جنوب الصحراءإجمالي 564.1 639.3 785.2 1361.1 1686.1 3.1
 العالم 27843.2 37894.5 50001.7 65954.5 77526.8 2.9

World Bank Database:  :المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=1980&year_high_desc=true 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=1990&year_high_desc=true 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=2000 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=2010 
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  )1الشكل (
  في الدول األفريقية جنوب الصحراء 2010اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام الناتج المحلي 

  (مليار دوالر أمريكي)

  
  

  السكان: -2

% �������ويا خالل 1.4في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد الس������ان في ال�ال� بم�دل 

مليار  4.4بالمقارنة مع  2016مليار نس�������مة في عام  7.4لي��������� إلى  2016-1980الفترة 

% 2.8ا�داد عدد الس���ان في الدول ا�فريقية ج�و� ال����را� بم�دل  1980نس��مة في عام 

. مليون نس��مة 1033.1مليون نس��مة إلى  385.2�ي� ت���اع� من ذاتها  ����ويا خالل الفترة

��������ة الدول ا�فريقية ج�و� ال��������را� في إجمالي عدد ��������ان ال�ال� من زايدت وبذلك ت

  .2016في عام % 13.9إلى  1980% في عام 8.7

ذات عدد كبير من تان ر�يس���يتان و����من الدول ا�فريقية ج�و� ال�����را� توجد دول

% من إجمالي 18نيجيريا تان �ما نيجيريا وأ�يوبيا. ويم�� عدد �����ان الدولاتان الس����ان� و�

. وت�����اع� عدد ������ان 2016عدد الس�����ان في الدول ا�فريقية ج�و� ال������را� في عام 

أما عدد  .2016مليون نسمة في عام  186إلى  1980مليون نسمة في عام  73.5نيجيريا من 

% من إجمالي عدد الس���ان في الدول ا�فريقية ج�و� ال����را�. 9.9في�����  أثيوبيا����ان 

 35.3ليزداد من  2016-1980مرات خالل الفترة  3وت�����اع� عدد ������ان أ�يوبيا ب�والي 

   مليون نسمة. 102.4مليون نسمة إلى 
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  في الدول األفريقية الرئيسية قطاع النفط والغاز الطبيعيتطور ثانيا: 

  :االحتياطيات وجهود االستكشاف -1

  احتياطيات النفط: -أ  

لنفط الخام في القارة األفريقية من اتض�������اعف الحجم ا�جمالي لالحتياطيات الم�كدة   

ية ككل لدول العرب ها ا ما في عام  53.4من  ب ية  ها يار برميل في ن يار  128إلى  1980مل مل

% سنويا خالل الفترة 2.5هذه االحتياطيات بمعدل ارتفعت حيث  2016عام برميل في نهاية 

% س���نويا خالل الفترة 2.6، بينما ارتفعت االحتياطيات النفطية العالمية بمعدل 1980-2016

% في 7.8ذاتها. وعليه تراجعت حص��ة القارة األفريقية في إجمالي االحتياطيات العالمية من 

  .2016% في عام 7.5إلى  1980عام 

 إذ 2016-1980تطورات متباينة فيما بينها خالل الفترة وش�������هدت الدول األفريقية 

% س�������نويا مقابل 3.2االحتياطيات النفطية في الدول األفريقية غير العربية بمعدل  ازدادت

، وهي: تونس، الجزائر، السودان، ليبيا، ومصر. وتضاعف خمس% في الدول العربية ال1.9

النفطية في الدول األفريقية غير العربية بأكثر من ثالث مرات حيث ازداد حجم االحتياطيات 

أما في  .2016مليار برميل في نهاية عام  62إلى  1980مليار برميل في نهاية  19.8من 

مليار  33.6الدول العربية األفريقية الخمس فقد تض����اعف حجم االحتياطيات النفطية فيها من 

. وب�ذل�ك تراجع��ت 2016ملي�ار برمي�ل في نه�اي�ة ع�ام  66ى إل 1980برمي�ل في نه�اي�ة ع�ام 

% في عام 3.9إلى  1980% في عام 4.9حص���ة الدول الخمس في االحتياطيات العالمية من 

2016.  

وارتفعت  ثاني أكبر احتياطيات نفطية في القارة األفريقية بعد ليبيا. نيجيرياوتمتلك 

مليار برميل في نهاية عام  16.7من % س���نويا حيث تض���اعفت 2.2هذه االحتياطيات بمعدل 

، وبذلك تراجعت حص��������ة نيجيريا في 2016مليار برميل في نهاية عام  37.1إلى  1980

  . 2016% في عام 2.2إلى  1980% في عام 2.4االحتياطيات العالمية من 

 2016-1980تطورات ملحوظة خالل الفترة  أنغوالوشهدت االحتياطيات النفطية في 

مليار برميل  1.4% س���نويا ليتض���اعف من 6.1هذه االحتياطيات بمعدل حيث تص���اعد حجم 
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5 

  

لدول هي� خمسوتوجد  كان، وهذه ا جمهورية  دول أخر� �ا� عدد كبير م� الس�������

، كينيا، وأوغندا. وبلغ عدد السكان في هذه الدول الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، تنزانيا

 ،مليون نس�������م��ة) 78.7( جم�وري��ة الكون�و ال��ديمقرا�ي��ةكم��ا يلي�  2016ال�مس في ع��ا� 
مليون  48.5( كينيا ،مليون نس�������مة) 55.6( تنزانيا ،مليون نس�������مة) 55.9( جنوب أفريقيا

وي���كل عدد الس��كان في الدول الس��ب� المذكور� أع�ه  .مليون نس��مة) 41.5( أوغنداو ،نس��مة)

الجدول  .2016% م� إجمالي عدد الس��كان في الدول األفريقية جنوب الص��حراء في عا� 55

)2(.  
  )2الجدول (

  الصحراءالدول األفريقية جنوب عدد السكان في 
  )ون نسمة(ملي

  معدل النمو للفترة
 )1980 - 2016( 2016 1980  

2.6 186.0 73.5 نيجيريا
3.0 102.4 35.3 أثيوبيا
3.1 78.7 26.4 جمهورية الكونغو الديمقراطية
1.8 55.9 29.1  جنوب أفريقيا
3.1 55.6 18.7 تنزانيا
3.1 48.5 16.3 كينيا
3.4 41.5 12.5 أوغندا
2.8 39.6 14.5 السودان
2.5 28.8 11.8  موزمبيق
3.3 28.8 8.9 أنغوال
2.7 28.2 10.8 غانا
3.0 23.7 8.3  ساحل العاج
2.8 23.4 8.6  الكاميرون
2.9 16.6 5.9 زامبيا
2.3 16.2 7.2  زيمبابوي
2.9 15.4 5.6 السنغال
2.5 2.5 1.0 ناميبيا
2.3 2.3 1.0  بوتسوانا
2.8 2.0 0.7 الغابون
4.4 1.2 0.3  غينيا االستوائية
 المجموع 296.3 797.2 2.8
2.7 235.9 88.9 بقية الدول األفريقية جنوب الصحراء
2.8 1033.1 385.2 إجمالي الدول األفريقية جنوب الصحراء
1.4 7442.1 4437.7  العالم

World Bank Database: :المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=ZG&start=1980&year_high_desc=true 
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% في عام 3.9إلى  1980% في عام 4.9حص���ة الدول الخمس في االحتياطيات العالمية من 

2016.  

وارتفعت  ثاني أكبر احتياطيات نفطية في القارة األفريقية بعد ليبيا. نيجيرياوتمتلك 

مليار برميل في نهاية عام  16.7من % س���نويا حيث تض���اعفت 2.2هذه االحتياطيات بمعدل 

، وبذلك تراجعت حص��������ة نيجيريا في 2016مليار برميل في نهاية عام  37.1إلى  1980

  . 2016% في عام 2.2إلى  1980% في عام 2.4االحتياطيات العالمية من 

 2016-1980تطورات ملحوظة خالل الفترة  أنغوالوشهدت االحتياطيات النفطية في 

مليار برميل  1.4% س���نويا ليتض���اعف من 6.1هذه االحتياطيات بمعدل حيث تص���اعد حجم 
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لدول هي� خمسوتوجد  كان، وهذه ا جمهورية  دول أخر� �ا� عدد كبير م� الس�������

، كينيا، وأوغندا. وبلغ عدد السكان في هذه الدول الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، تنزانيا

 ،مليون نس�������م��ة) 78.7( جم�وري��ة الكون�و ال��ديمقرا�ي��ةكم��ا يلي�  2016ال�مس في ع��ا� 
مليون  48.5( كينيا ،مليون نس�������مة) 55.6( تنزانيا ،مليون نس�������مة) 55.9( جنوب أفريقيا

وي���كل عدد الس��كان في الدول الس��ب� المذكور� أع�ه  .مليون نس��مة) 41.5( أوغنداو ،نس��مة)

الجدول  .2016% م� إجمالي عدد الس��كان في الدول األفريقية جنوب الص��حراء في عا� 55

)2(.  
  )2الجدول (

  الصحراءالدول األفريقية جنوب عدد السكان في 
  )ون نسمة(ملي

  معدل النمو للفترة
 )1980 - 2016( 2016 1980  

2.6 186.0 73.5 نيجيريا
3.0 102.4 35.3 أثيوبيا
3.1 78.7 26.4 جمهورية الكونغو الديمقراطية
1.8 55.9 29.1  جنوب أفريقيا
3.1 55.6 18.7 تنزانيا
3.1 48.5 16.3 كينيا
3.4 41.5 12.5 أوغندا
2.8 39.6 14.5 السودان
2.5 28.8 11.8  موزمبيق
3.3 28.8 8.9 أنغوال
2.7 28.2 10.8 غانا
3.0 23.7 8.3  ساحل العاج
2.8 23.4 8.6  الكاميرون
2.9 16.6 5.9 زامبيا
2.3 16.2 7.2  زيمبابوي
2.9 15.4 5.6 السنغال
2.5 2.5 1.0 ناميبيا
2.3 2.3 1.0  بوتسوانا
2.8 2.0 0.7 الغابون
4.4 1.2 0.3  غينيا االستوائية
 المجموع 296.3 797.2 2.8
2.7 235.9 88.9 بقية الدول األفريقية جنوب الصحراء
2.8 1033.1 385.2 إجمالي الدول األفريقية جنوب الصحراء
1.4 7442.1 4437.7  العالم

World Bank Database: :المصدر
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=ZG&start=1980&year_high_desc=true 
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  )2الشكل (
   2016 – 1980، االحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول األفريقيةتطور 

 العام) (مليار برميل نفط في نهاية

 
  

  احتياطيات الغاز الطبيعي: -ب  

من ناحية االحتياطيات المؤكدة من األفريقية الدولة األولى في القارة  نيجيرياتعتبر   

% س�������نويا خالل الفترة 4.3بمعدل نيجيريا  فيهذه االحتياطيات ارتفعت . والغاز الطبيعي

 5.3إلى  1980تريليون متر مكع��ب في نه��اي��ة ع��ام  1.2لتت����������اع� من  2016- 1980

% من 2.8. وت��������ك��� االحتي��اطي��ات في نيجيري��ا 2016تريليون متر مكع��ب في نه��اي��ة ع��ام 

  .2016إجمالي االحتياطيات العالمية في عام 

كك���  الق��ارة األفريقي��ةوعن��د النظر إلى االحتي��اطي��ات المؤك�دة من الغ��از الطبيعي في   

حيث  2016-1980خالل الفترة % سنويا 2.4يالحظ أن هذه االحتياطيات قد ارتفعت بمعدل 

تريليون متر مكعب في  14.3إلى  1980تريليون متر مكعب في نهاية عام  6ت�����اعفت من 

. ومع ذل� فقد تراجعت ح�����ة القارة األفريقية في االحتياطيات العالمية من 2016نهاية عام 

طيات نظرا ألن االحتيا 2016% في عام 7.6إلى  1980% في عام 8.4الغاز الطبيعي من 

  % سنويا خالل الفترة المذكورة.3.8العالمية قد ارتفعت بمعدل 

وهي� الج�ا�ر� م��������ر� وليبي��ا في المرتب��ة الث��اني��ة  ال��دول العربي��ة األفريقي��ةوت���تي 

غاز  ياطيات المؤكدة من ال ناحية حجم االحت عد نيجيريا من  عة على التوالي ب ثة والراب ثال وال
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في المرتبة ، وبذلك حلت أنغوال 2016مليار برميل في نهاية عام  11.6إلى  1980في نهاية 

الثانية من ناحية حجم االحتياطيات النفطية ض����من الدول األفريقية غير العربية، وفي المرتبة 

  بعد ليبيا، نيجيريا، والجزائر.  الرابعة ضمن القارة األفريقية

خمس دول أفريقية �ات احتياطيات نفطية ��������غيرة ن��������بيا، وهذه الدول هي� وتوجد 

الغابون، الكونغو، تش�����اد، وغينيا اال������توائية. وو������ل حجم االحتياطيات جنو� ال������ودان، 

 3.5( �نو� ال��������و�انإلى الم��������تويات التالية�  2016النفطية في هذه الدول في نهاية عام 

مليار  1.5( ت��������ا�مليار برميل)،  1.6( الكونغو مليار برميل)، 2( الغابونمليار برميل)، 

  مليار برميل). 1.1( غينيا االستوائيةبرميل)، و

 االحتياطيات النفطية ��������جلتغير العربية فقد  الدول األفريقية األخرىأما من ناحية 

حي� ت����اعدت  2016-2000ملمو����ة، وخا����ة خ�ل الفترة  هذه الدول ككل تطورات في

مليار برميل في نهاية عام  0.7% ��������نويا لتت��������اع� من 11.2هذه االحتياطيات بمعدل 

وعلي� فقد ارتفعت ح������ة هذه المجموعة  .2016مليار برميل في نهاية عام  3.7إلى  2000

عالمية من  ياطيات ال لدول في االحت . 2016% في عام 0.2 إلى 1980% في عام 0.1من ا

  ). 2) والشكل (3الجدول (

  )3الجدول (
  2016 - 1980، االحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول األفريقيةتطور 

  (مليار برميل نفط في نهاية العام)

 

مع���دل النم���و للف����ترة
(2016  - 1980)  2016 2015 2010 2000 1990 1980

6.1 11.6 11.8 9.5 6.0 1.6 1.4 أنغ�وال
1.5 1.5 1.5 0.9 0.0 0.0 تش�اد
3.5 3.5 جن�و� ال���ودان

4.1 2.0 2.0 2.0 2.4 0.9 0.5 الغ���ابون
1.1 1.1 1.7 0.8 غيني�ا اال��توائية

2.3 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8 0.7 الكونغ��و
2.2 37.1 37.1 37.2 29.0 17.1 16.7 نيجيريا
5.4 3.7 3.7 2.3 0.7 0.9 0.6 دول أفريقي��ة أخ��ر�
3.2 62.0 62.2 55.8 41.4 21.2 19.8 المجم��و�
2.5 128.0 128.2 125.0 93.0 58.7 53.4 إجم��الي الق��ارة األفريقي��ة
1.9 66.0 66.0 69.2 51.6 37.5 33.6 منه��ا� ال��دول العربي��ة � 
2.6 1706.7 1691.5 1642.4 1300.9 1027.5 683.4 الع��ال�

الم����در�  

�تت�����من ت����ونس، الج����زائر، ال�����ودان، ليبي����ا، وم������ر.  

BP Statistical Review of World Energy 2017.
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 العام) (مليار برميل نفط في نهاية

 
  

  احتياطيات الغاز الطبيعي: -ب  

من ناحية االحتياطيات المؤكدة من األفريقية الدولة األولى في القارة  نيجيرياتعتبر   

% س�������نويا خالل الفترة 4.3بمعدل نيجيريا  فيهذه االحتياطيات ارتفعت . والغاز الطبيعي

 5.3إلى  1980تريليون متر مكع��ب في نه��اي��ة ع��ام  1.2لتت����������اع� من  2016- 1980

% من 2.8. وت��������ك��� االحتي��اطي��ات في نيجيري��ا 2016تريليون متر مكع��ب في نه��اي��ة ع��ام 

  .2016إجمالي االحتياطيات العالمية في عام 

كك���  الق��ارة األفريقي��ةوعن��د النظر إلى االحتي��اطي��ات المؤك�دة من الغ��از الطبيعي في   

حيث  2016-1980خالل الفترة % سنويا 2.4يالحظ أن هذه االحتياطيات قد ارتفعت بمعدل 

تريليون متر مكعب في  14.3إلى  1980تريليون متر مكعب في نهاية عام  6ت�����اعفت من 

. ومع ذل� فقد تراجعت ح�����ة القارة األفريقية في االحتياطيات العالمية من 2016نهاية عام 

طيات نظرا ألن االحتيا 2016% في عام 7.6إلى  1980% في عام 8.4الغاز الطبيعي من 

  % سنويا خالل الفترة المذكورة.3.8العالمية قد ارتفعت بمعدل 

وهي� الج�ا�ر� م��������ر� وليبي��ا في المرتب��ة الث��اني��ة  ال��دول العربي��ة األفريقي��ةوت���تي 

غاز  ياطيات المؤكدة من ال ناحية حجم االحت عد نيجيريا من  عة على التوالي ب ثة والراب ثال وال
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في المرتبة ، وبذلك حلت أنغوال 2016مليار برميل في نهاية عام  11.6إلى  1980في نهاية 

الثانية من ناحية حجم االحتياطيات النفطية ض����من الدول األفريقية غير العربية، وفي المرتبة 

  بعد ليبيا، نيجيريا، والجزائر.  الرابعة ضمن القارة األفريقية

خمس دول أفريقية �ات احتياطيات نفطية ��������غيرة ن��������بيا، وهذه الدول هي� وتوجد 

الغابون، الكونغو، تش�����اد، وغينيا اال������توائية. وو������ل حجم االحتياطيات جنو� ال������ودان، 
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  مليار برميل). 1.1( غينيا االستوائيةبرميل)، و

 االحتياطيات النفطية ��������جلتغير العربية فقد  الدول األفريقية األخرىأما من ناحية 

حي� ت����اعدت  2016-2000ملمو����ة، وخا����ة خ�ل الفترة  هذه الدول ككل تطورات في

مليار برميل في نهاية عام  0.7% ��������نويا لتت��������اع� من 11.2هذه االحتياطيات بمعدل 

وعلي� فقد ارتفعت ح������ة هذه المجموعة  .2016مليار برميل في نهاية عام  3.7إلى  2000

عالمية من  ياطيات ال لدول في االحت . 2016% في عام 0.2 إلى 1980% في عام 0.1من ا

  ). 2) والشكل (3الجدول (
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3.5 3.5 جن�و� ال���ودان
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�تت�����من ت����ونس، الج����زائر، ال�����ودان، ليبي����ا، وم������ر.  
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  )3الشكل (
   2016 – 1980، االحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول األفريقيةتطور 

 (تريليون متر مكعب في نهاية العام)

 
  

  :اإلنتاج -2

  إنتاج النفط: -أ

يالحظ أن��ه في الوق��ت ال��ذي ا��ا� في��ه حجم االحتي��اطي��ات الع��المي��ة الم����دة من النفط   

فقد ارتفع إنتاج النفط على المستوى العالمي  2016 -1980% سنويا خالل الفترة 2.6بمعدل 

جاه %. ويالحظ 1.1بمعدل  ية ��ل حيث ا��ا�ت االت لدول األفريق نفس��������ه عند الن�ر إلى ا

% 0.7% س�����نويا مقابل ارتفاع مس�����توى ا�نتاج فيها بمعدل 2.5معدل االحتياطيات النفطية ب

ظا فيما بين الدول األفريقية من حيث س���نويا خالل الفترة �اتها. ويخفي �ذا المعدل ت�اينا مل�و

تطور مس���تويات ا�نتاج فيها حيث يالحظ أن إنتاج النفط في الدول العربية األفريقية الخمس، 

% س���نويا خالل الفترة 0.7ان، لي�يا، وم����ر، قد ترا�ع بمعدل و�ي تونس، الج�ا�ر، الس���و�

مقابل ارتفاع مس�������توى ا�نتاج ال�لي في الدول األفريقية �ير العربية بمعدل  1980-2016

% س�������نويا إ� في الوقت الذي تقلص فيه حجم إنتاج النفط في الدول العربية األفريقية من 1.9

قارب 1980مليون ب/ي في عام  3.7 قد ارتفع  2016مليون ب/ي في عام  2.9 إلى ما ي ف

مليون ب/ي إلى ما يربو قليال عن  2.5مس������توى ا�نتاج في الدول األفريقية �ير العربية من 

ح���ة الدول األفريقية �ير العربية في ت ت���اعف ونتيجة لهذه التطورات فقد مليون ب/ي. 5
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إجمالي حجم احتياطيات الغاز الطبيعي في هذه الدول . وارتفع 2016الطبيعي في نهاية عام 

تريليون متر  7.9حي� و�����ل إلى  2016-1980% ������ويا �الل الفتر� 1.6الثالث بمعدل 

ية عام  ها ية عام  4.5بالمقارنة مع  2016مكعب في ن ها . 1980تريليون متر مكعب في ن

% في عام 6.3العالمية من وبذلك تراجعت حصة هذه الدول الثالث في إجمالي االحتياطيات 

  .2016% في عام 4.2إلى  1980

غير العربية فقد ارتفع إجمالي احتياطيات هذه  الدول األفريقية األخرىأما من ناحية 

تريليون  0.3ليزداد من  2016-1908% ���������ويا �الل الفتر� 4.1الدول كمجموعة بمعدل 

ه��ذه ال��دول في إجم��الي  تريليون متر مكع��ب. وب��ذل��ك ارتفع��ت حص��������ة 1.1متر مكع��ب إلى 

) 4. الج��دول (2016% في ع�ام 0.6إلى  1980% في ع�ام 0.5االحتي��اطي��ات الع��المي��ة من 
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  )5الجدول (
   2016 – 1980، في الدول األفريقية النفط إنتاج تطور 

  ألف ب/ي)(

 
  )4الشكل (

  2016 - 1980، إنتاج  النفط في الدول األفريقيةتطور   
 (ألف ب/ي)

 

م����دل الن����و ل�ف����تر�
(2016  - 1980)  2016 2015 2010 2000 1990 1980

7.1 1807 1826 1863 746 475 150 ������
73 73 122 تشاد
118 148 ������ ������د��

0.7 227 230 249 276 270 178 �����ا���
280 289 274 118 ������ا ������������

3.8 238 257 314 265 156 61 ���������
0.0 2053 2329 2471 2155 1870 2059 ��������ا
3.1 233 255 152 145 190 78 د�� ��������� ������
1.9 5028 5407 5445 3705 2960 2526 ال�ج���و�
0.7 7892 8297 10065 7771 6731 6225 �����ا�� �����ا�� ����������
-0.7 2863 2890 4619 4066 3770 3699 ���ا�  ������� ���������� �
1.1 92150 91704 83251 74934 65384 62958 ال��ال�

ال�����در�  

�ت�������� ت�������� ������������ ��������د��� ��������ا� ���������.  
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، بينما تقلص������ت 2016ام % في ع8.6إلى  1980% في عام 4اإلنتاج العالمي من النفط من 

، كما تقلص��ت حص��ة % خالل الفترة ذاتها3.1% إلى 5.9حص��ة الدول العربية األفريقية من 

  . %36.3% إلى 59.4الدول العربية في اإلنتاج اإلجمالي للقارة األفريقية من 

: مادولتان ذات إنتاج ملموس من النفط، وهتوجد وضمن الدول األفريقية غير العربية   

 % سنويا0.2بلغ  صغيرل قد ارتفع بمعد نيجيرياويالحظ أن إنتاج النفط في  وأنغوال. نيجيريا

% س���نويا خالل الفترة 0.3�م تراجع مس���توى اإلنتاج فيها بمعدل  2000-1980خالل الفترة 

. والمحصلة النهائية لتطور إنتاج النفط في نيجيريا هي أن مستوى اإلنتاج فيها 2000-2016

مليون  2، وهو 1980يكون متطابقا مع المستوى الذي كان عليه في عام  يكاد 2016في عام 

  .2016% من اإلنتاج العالمي في عام 2.2، أي ما يعادل ب/ي

% س����نويا خالل الفترة 7.1معدال مرتفعا بلغ فقد س����جل إنتاج النفط فيها  الغابونفي و  

ألف  150من  مرة خالل هذه الفترة إذ تص����اعد 12حي� ت�����اعف ب�ك�ر من  1980-2016

% من اإلنت��اج 2، أي م��ا يع��ادل 2016مليون ب/ي في ع��ام  1.8إلى  1980ب/ي في ع��ام 

  .2016العالمي في عام 

األخرى، فتتوفر ال�يانات اإلحص��ائية عن إنتاج النفط في  الدول األفريقيةمن ناحية أما   

إنتاج وصل خمس دول، وهي: غينيا االستوائية، الكونغو، الغابون، جنوب السودان، وتشاد. و

ألف  280( غي�يا ا����������وا�ي�إلى المس�������تويات التالية:  2016النفط في هذه الدول في عام 

ألف  118(��و� ال�����ودان ، ألف ب/ي) 227(الغابون  ألف ب/ي)، 238(الكونغو ب/ي)،

ونتيجة لهذه التطورات ارتفعت حص�����ة هذه الدول ال�مس  ألف ب/ي). 73(�������اد و ب/ي)،

  .2016% في عام 1.1إلى  1980% في عام 0.5اإلنتاج العالمي من النفط من في 

، وارتفع اإلنتاج في هذه الفئة غير محددةج النفط في دول أفريقية أخرى انتتم إكما ي

، وبذلك ارتفعت 2016ألف ب/ي في عام  233% س�����نويا ليص�����ل إلى 3.1من الدول بمعدل 

% في عام 0.3إلى  1980% في عام 0.1حص����ة هذه الفئة من الدول في اإلنتاج العالمي من 

  ). 4) والشكل (5. الجدول (2016
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تاج الجزائر بمعدل  الجزائروتعتبر  ية. وارتفع إن قارة األفريق غاز الطبيعي في ال أكبر منتج لل

ألف ب م ن ي  1650إلى  1980ألف ب م ن ي في عام  266% س����نويا ليتص����اعد من 5.2

 1980% في عام 1في إجمالي اإلنتاج العالمي من . وارتفع� حص��ة الجزائر 2016في عام 

في المرتبة الثالثة بعد الجزائر ونيجيريا من ناحية  م��������ر. وتأتي 2016% في عام 2.6إلى 

حجم إنتاج الغاز �������من القارة األفريقية. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مص������ر بص�������ورة 

% سنويا حيث تضاعف 8.6حيث سجل معدل النمو فيها  2016-1980ملموسة خالل الفترة 

ألف ب م ن ي. وازدادت حصة مصر في  756ألف ب م ن ي إلى  39حجم اإلنتاج فيها من 

أما  .2016% في عام 1.2إلى  1980% في عام 0.2اإلنتاج العالمي من الغاز الطبيعي من 

ب���ب� التطورات ال���ياس��ية  2016-1980فقد حص��ل� تقلبات مل�و�ة خالل الفترة  ليبيافي 

حيث  2010هنة. ويالحظ أن إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا �د و��������ل إلى �روت� في عام الرا

ثم ما لبث أن  1980ألف ب م ن ي في عام  93ألف ب م ن ي بالمقارنة مع  304س�������جل 

    ). 5) والشكل (6. الجدول (2016ي في عام  ألف ب م ن 182تقلص ليبلغ 

  )6الجدول (
   2016 – 1980، الدول األفريقيةإنتاج الغاز الطبيعي في تطور 

  نفط في اليوم)برميل مكافىء (ألف 

  
   

2016 2015 2010 2000 1990 1980
1650 1529 1453 1587 892 266 الج��زائر
182 213 304 106 112 93 ليبي��ا
756 800 1108 380 146 39 مصر
811 905 675 213 73 30 نيجيري��ا
366 349 314 112 21 14 دول أفريقي��ة أخ��ر�

3765 3796 3854 2398 1244 443 إجم��الي الق��ارة األفريقي��ة
2588 2542 2866 2073 1150 399 منها�  ال��دول العربي���ة 

64522 64163 57821 43621 35702 26025 الع�ال�
ال�����در�  
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 إنتاج الغاز الطبيعي: -ب

تزايدت األهمية النس�������بية إلنتاج الغاز الطبيعي ��������من المزيج العالمي إلنتاج الطاقة  

% ��������نوي���ا خالل الفترة 2.6حي���ث ازداد ه���ذا اإلنت���اج بمع���دل  2016-1980خالل الفترة 

% الرتفا� معدل إنتاج النفط العالمي. وبذلك ت��������اعف إنتاج 1.1المذكورة، وذلك بالمقارنة 

مليون برميل مكافىء نفط في  26مرة ليت����اعد من  2.5العالم من الغاز الطبيعي بما يقارب 

  .2016مليون ب م ن ي في عام  64.5إلى  1980اليوم (ب م ن ي) في عام 

ككل فقد ت�����اعد إنتاج الطبيعي ب�����ورة ملمو�����ة خالل ومن ناحية الدول األفريقية   

و������من الدول األفريقية  % ������نويا.6.1حيث تزايد هذا اإلنتاج بمعدل  2016-1980الفترة 

تعتبر غير العربية توجد دولة واحدة ذات إنتاج ملموس من الغاز الطبيعي، وهي نيجيريا. و

ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في القارة األفريقية بعد الجزا�ر. و��������جلت نيجيريا  نيجيريا

قارة األفريقية خالل الفترة   2016-1980أعلى معدالت النمو في إنتاج الغاز الطبيعي في ال

ألف ب م ن ي في عام  30% �����نويا ليت�����اعف من 9.6حيث تزايد هذا اإلنتاج فيها بمعدل 

وبذلك ارتفعت ح��������ة نيجيريا في إجمالي  .2016ن ي في عام  ب مألف  811 إلى 1980

أما  .2016% في عام 1.3إلى  1980% في عام 0.1اإلنتاج العالمي من الغاز الطبيعي من 

% ���نويا 9.4غير العربية فقد ازداد إنتاج الغاز الطبيعي فيها بمعدل  الدول األفريقية األخرى

ألف  366ألف ب م ن ي إلى  14إلنتاج من حيث ت�����اعف هذا ا 2016-1980خالل الفترة 

غاز ب م ن ي عالم من ال تاج ال لدول في إجمالي إن �ة من ا ، وبذلك ارتفعت ح���������ة هذ� الف

 األفريقي����ة ال����دول العر�ي����ةوتعتبر % خالل الفترة ذاته����ا. 0.6% إلى 0.06الطبيعي من 

، وذلك على هي المنتج الر�يس��ي للغاز الطبيعي في القارة األفريقية (الجزا�ر، م���ر، وليبيا)

إلى  1980% في عام 90الرغم من تراجع ح��������تها في إجمالي إنتاج القارة األفريقية من 

% ������نويا، 5.3نظرا ألن معدل نمو اإلنتاج في الدول الثالث قد بلغ  2016% في عام 68.7

وارتفع مستوى إنتاج %. 6.1لقارة األفريقية، وهو وهو معدل يقل عن معدل نمو اإلنتاج في ا

إلى ما  1980ألف ب م ن ي في عام  163من  الغاز الطبيعي في الدول العربية الثالث ككل

وارتفعت ح��������ة الدول الثالث في إجمالي  .2016مليون ب م ن ي في عام  1.7يربو عن 

 .2016% في ع��ام 4 إلى 1980% في ع��ام 1.5اإلنت��اج الع��المي من الغ��از الطبيعي من 
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    ). 5) والشكل (6. الجدول (2016ي في عام  ألف ب م ن 182تقلص ليبلغ 

  )6الجدول (
   2016 – 1980، الدول األفريقيةإنتاج الغاز الطبيعي في تطور 

  نفط في اليوم)برميل مكافىء (ألف 

  
   

2016 2015 2010 2000 1990 1980
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182 213 304 106 112 93 ليبي��ا
756 800 1108 380 146 39 مصر
811 905 675 213 73 30 نيجيري��ا
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3765 3796 3854 2398 1244 443 إجم��الي الق��ارة األفريقي��ة
2588 2542 2866 2073 1150 399 منها�  ال��دول العربي���ة 

64522 64163 57821 43621 35702 26025 الع�ال�
ال�����در�  
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ل . وعلي� ارتفعت حص�������ة الدو1980مليون ب/ي في عام  2.2بالمقارنة مع  2016في عام 

  .2016% في عام 3.5إلى  1980% في عام 2.8األفريقية في طاقات التكرير العالمية من 

ثالث دول رئيسية ضمن القارة األفريقية من حيث حجم طاقات التكرير، وهذه وتوجد 

الدول هي� مص��ر، الجزائر، وجنوب أفريقيا. وحققت مص��ر أعلى معد�ت النمو في الطاقات 

ألف ب/ي  810% س����نويا لتص����ل إلى 2.6الطاقات فيها بمعدل  التكريرية حيث ازدادت هذه

ت التكريرية في القارة ، وبذل� و��������لت حص�������ة مص�������ر في إجمالي الطاقا2016في عام 

 651% سنويا لتبلغ 1.1. وفي الجزائر ارتفعت طاقات التكرير بمعدل %23.4األفريقية إلى 

تكرير بمعدل ���������ير بلغ وفي جنوب أفريقيا ارتفعت طاقات ال. 2016ألف ب/ي في عام 

ألف ب/ي في عام  520إلى  1980ألف ب/ي في عام  491% س��نويا حيث ارتفعت من 0.2

هذه التطورات2016 لدول ال�الث في إجمالي طاقات فقد ارتفعت  . ونتيجة ل حص��������ة هذه ا

. وفي 2016في ع��ام % 57.3 إلى 1980% في ع��ام 56التكرير في الق��ارة األفريقي��ة من 

% حيث 1.1فعت طاقات التكرير في بقية الدول األفريقية مجتمعة بمعدل الوقت نفس�������� ارت

 2016مليون ب/ي في عام  1.5و������لت هذه الطاقات في هذه الفئة من الدول إلى ما يقارب 

  ). 6) والشكل (7. الجدول (1980ألف ب/ي في عام  985بالمقارنة مع 

  )7الجدول (
   2016 – 1980، المصافي في الدول األفريقية طاقاتإجمالي تطور 

  (ألف ب/ي)
2016/1980 2016 2015 2010 2000 1990 1980   

1.1 651 651 554 434 434 440  الجزائر
2.6 810 810 810 654 583 324 مصر
0.2 520 520 520 481 324 491  جنوب أفريقيا
1.1 1476 1476 1301 1283 1416 985  دول أفريقية أخرى
1.2 

3457 3457 3185 2852 2757 2240
إجمالي القارة 

 األفريقية
0.6 97430 96992 92586 82016 73943 78959  العالم
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  )5الشكل (
   2016 – 1980، إنتاج الغاز الطبيعي في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف برميل مكافىء نفط في اليوم)

  
  

  

  :صناعة تكرير النفط -3

 طاقات المصافي: -أ

          ا�����ي����� ��ل ا�����ارت�� ��� ������������� ا������ �� ا�م�������������� �� ا�����دول   

� ����و�� وهو ���ع� ا�معدل ا�ع��م� ا�م����� ��ل ا����� �ات��� 1.2بمعدل  1980-2016

مليون ب/ي  3.5�. وو������� ��م��� ����� ا������ �� ه�� ا�دول ��� م� ���رب 0.6وهو 
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هذه التطورات2016 لدول ال�الث في إجمالي طاقات فقد ارتفعت  . ونتيجة ل حص��������ة هذه ا
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% في عام 0.7إلى  1980% في عام 1.1األفريقية في إجمالي إنتاج المص��افي في العالم من 

  ). 8. الجدول (2016

  )8الجدول (
  2016 - 1980، إجمالي إنتاج المصافي في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف ب/ي)
  معدل النمو السنوي

  1980 1990 2000 2010 2015 2016 )2011 - 1980للفترة ( 
2.7 584 591 548 428 421 226 الجزائر
1.7 508 535 580 497 489 277 مصر
1.8 477 441 384 367 276 252  جنوب أفريقيا
-0.5 533 532 910 892 914 645  دول أفريقية أخرى
1.1 2102 2099 2422 2183 2099 1401  إجمالي القارة األفريقية
 العالم 58759 60402 67967 75257 79905 80550 0.9

BP Statistical Review of World Energy 2017. :المصدر
  

مقارنة طاقات المصافي في القارة األفريقية مع إنتاج هذه المصافي خالل الفترة وعند   

قد ارتفعت إجمالي ال�اقات ا�نتاجية الفائ��������ة في القارة األفريقية يالحظ أن  1980-2018

، من���ا 2016م�يون ب/ي في ع��ام  1.4إلى م��ا يق��ارب  1980ألف ب/ي في ع��ام  839من 

ألف ب/ي في جنوب أفريقيا،  43ب/ي في الجزائر، وألف  67ألف ب/ي في مصر، و 302

    ألف ب/ي في فئة الدول األفريقية خارج هذه الدول الثالث. 942و 
  

  استهالك الطاقة في الدول األفريقيةا: لثثا

  إجمالي استهالك الطاقة: -1

�ات�ا من ال�اقة، وهذه  تعتمد القارة األفريقية ع�ى �ال�ة مص��������ادر أولية لت��ية مت��

المص�������ادر هي� النفط، ال�ا� ال��يعي، والفحم. وحص�������ل ت�ير م�حوظ في مزيج ال�اقة في 

 لمركز األول في هذا المزيجبامع احتفاظ النفط  2016-2000ا�������ت�ال� ال�اقة خالل الفترة 

% 18.1، بينما ا�دادت حص��ة ال�ا� ال��يعي من %41,9% إلى 42.1مع تراجع ب���يط من 

% ليحل 21.8% إلى 32.3مقابل تراجع حص�����ة الفحم من ليأخذ المركز الثاني % 28.3إلى 

أما من ناحية مص�����ادر ال�اقة األخرى، فت������ت��� القارة األفريقية كميات  في المركز الثالث.
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  )6الشكل (
   2016 – 1980، المصافي في الدول األفريقية طاقاتإجمالي تطور 

  (ألف ب/ي)

  
  

  إنتاج المصافي: -ب

بمعدل  2016-1980ا�داد إنتاج مص�������افي التكرير في الدول األفريقية خالل الفترة 

بالمقارنة  2016مليون ب/ي في عام  2.1% سنويا حيث وصل إجمالي هذا اإلنتاج إلى 1.1

ي الجزائر، ويشكل إنتاج المصافي في ثالث دول، وه  .1980مليون ب/ي في عام  1.4مع 

قارة األفريقية في عام مص�������ر وجنوب أفر . 2016يقيا ثالثة أربا� إنتاج المص��������افي في ال

وسجلت الجزائر أعلى معدالت الزيادة في إنتاج المصافي في القارة األفريقية حيث بلغ معدل 

ألف ب/ي في عام  584إذ بلغ  2016-1980% سنويا خالل الفترة 2.7النمو في هذا اإلنتاج 

رة األفريقية. كما ارتفع اإلنتاج في كل من مص�����ر وجنوب % من إنتاج القا27.8، أي 2016

إلى  2016% على التوالي حيث وص��������ل هذا اإلنتاج في عام 1.8% و 1.7أفريقيا بمعدل 

ألف ب/ي في جنوب أفريقي��ا. أم��ا في بقي��ة ال��دول  477ألف ب/ي في مص�������ر وإلى  508

هذا كبيرة إذ بعد أن ارتفع  األفريقية فقد �������د إنتاج المص�����افي في هذ� الف�ة من الدول تقلبات

عاد  2010ألف ب/ي في عام  910إلى ليص�������ل  1980ألف ب/ي في عام  645من اإلنتاج 

. وعلي� فقد تراجعت حص����ة هذ� الف�ة من الدول 2016ألف ب/ي في عام  533وتقلص ليبلغ 
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BP Statistical Review of World Energy 2017. :المصدر
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  )11الجدول (
  2000األولية في الدول األفريقية في عام التوزيع النسبي الستهالك الطاقة حسب المصادر 
(%)  

 اإلجمالي
  الطاقات
  المتجددة

  الطاقة
  الكهرومائية

  الطاقة
 الفحم النووية

الغاز 
   النفط الطبيعي

100.0 0.0 0.0 0.0 2.1 67.5 30.4 الجزائر
100.0 0.0 6.7 0.0 1.9 34.5 56.9 مصر
100.0 0.0 0.8 2.9 75.6 0.0 20.8  جنوب أفريقيا
100.0 0.0 15.2 0.0 6.6 15.7 62.5  دول أفريقية أخرى
100.0 0.0 6.6 1.1 32.3 18.1 41.9  إجمالي القارة األفريقية
100.0 0.0 6.8 6.4 24.4 23.7 38.7  العالم

 .BP Statistical Review of World Energy 2002المصدر: 
    

  )12الجدول (
  2016حسب المصادر األولية في الدول األفريقية في عام التوزيع النسبي الستهالك الطاقة 

(%)  

 اإلجمالي
  الطاقات

  المتجددة 
  الطاقة

  الكهرومائية 
  الطاقة

  الفحم  النووية 
الغاز 
  النفط  الطبيعي

100.0 0.1 0.0 0.0 0.3 65.3 الجزائر 34.3
100.0 0.6 3.5 0.0 0.5 50.7 مصر 44.7
100.0 1.4 0.2 2.9 69.6 3.8  جنوب أفريقيا 22.0
100.0 1.5 13.0 0.0 6.0 21.9  دول أفريقية أخرى 57.6
100.0 1.1 5.9 0.8 21.8 28.3  إجمالي القارة األفريقية 42.1
100.0 3.2 6.9 4.5 28.1 24.1  العالم 33.3

  17BP Statistical Review of World Energy 20.المصدر: 
 

  )7الشكل (
  المصادر األولية في الدول األفريقيةإجمالي استهالك الطاقة حسب 

   2016-2000خالل الفترة 
  (ألف ب م ن ي)
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الكهرومائية، الطاقة النووية، والطاقات المتجددة التي دخلت ص��������يرة من كل من الطاقة 

وار�ف�ت حص���ة ��� المص���ادر ال���ة في إجمالي ا����ته�� الطاقة مؤخرا في مزيج الطاقة. 

مع ��ير في التو�يع الن���������ي لكل من  2016% في عام 7.8إلى  2000% في عام 7.7من 

ية والطاقة النووية مع دخول ��� المص��������ادر حي� �راج�ت حص��������ة كل الطاقة الكهرومائ

%، كما 5.9% إلى 6.6الطاقات المتجددة إ� انخفض��������ت حص��������ة الطاقة الكهرومائية من 

% مقابل وصول حصة الطاقات المتجددة 0.8% إلى 1.1انخفضت حصة الطاقة النووية من 

  ). 7والشكل ( )12( –) 9. الجداول (2016% في عام 3.2إلى 

  )9الجدول (
  2000الطاقة حسب المصادر األولية في الدول األفريقية في عام إجمالي استهالك 

  (ألف ب م ن ي)
 اإلجمالي

الطاقات 
  المتجددة

الطاقة 
  الكهرومائية

الطاقة 
  الفحم  النووية

الغاز 
    النفط  الطبيعي

562 0 0 0 12 380  الجزائر 171
960 0 64 0 18 331  مصر 546
2177 0 18 62 1645 0  جنوب أفريقيا 452
1862 0 283 0 123 293 دول أفريقية أخرى 1163

5561 0 365 62 1797 1004 2332 
إجمالي القارة 

األفريقية
182660 0 12389 11748 44518  العالم 70669 43327

 .BP Statistical Review of World Energy 2002 المصدر:
    

  
  )10الجدول (

  2016األولية في الدول األفريقية في عام إجمالي استهالك الطاقة حسب المصادر 
  (ألف ب م ن ي)

 اإلجمالي
  الطاقات

  المتجددة 
  الطاقة 

  الكهرومائية
  الطاقة

  الفحم  النووية 
  الغاز

   النفط  الطبيعي 
1107 1 0 0 3 723 379  الجزائر
1827 12 64 0 9 927 816  مصر
2455 35 5 72 1709 93 541  جنوب أفريقيا
3450 53 450 0 206 754 1987  دول أفريقية أخرى
8839 101 519 72 1927 2497 3723  إجمالي القارة األفريقية

 العالم 88728 64346 74947 11890 18281 8426 266617
 BP Statistical Review of World Energy 2017المصدر:.
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بعد اس����ت�نا� جنوب أفريقيا  بقية الدول األفريقيةإلى اس����تهالك الطاقة في  وعند النظر

% سنويا، 3.2ومصر والجزائر يتبين أن استهالك هذه المجموعة من الدول قد ازداد بمعدل 

ية �كل �الل ال�تر�  قار� ا�فريق -1980وهو معدل يربو قليال عن المعدل الم��������جل في ال

مليون ب م ن ي  1.1تهالك الطاقة في هذه الدول من وار��� �ج� اس����� %.3.1، وهو 2016

قارب  1980في عام  % من إجمالي 39، أي 2016مليون ب م ن ي في عام  3.5إلى ما ي

، وهي �ص�����ة مقاربة لما �ا�� علي� في 2016اس�����تهالك الطاقة في القار� ا�فريقية في عام 

   ).8) والشكل (13الجدول ( %.38.5، وهي 1980عام 

  )13الجدول (
   2016 – 1980، في الدول األفريقيةاألولية إجمالي استهالك الطاقة تطور 

  (ألف ب م ن ي)

  
  )8الشكل (

   2016 – 1980، إجمالي استهالك الطاقة في الدول األفريقيةتطور 
  (ألف ب م ن ي)

  

2016 2015 2010 2000 1990 1980
1107 1107 781 539 564 318 الجزائر
1827 1740 1620 990 683 359 ���ر
2455 2412 2516 2030 1735 1107 ج��وب أفريقي�ا
3450 3447 2894 1934 1483 1119 �ول أفريقي��ة أ���ر�
8839 8707 7810 5494 4464 2904 إجم��الي الق��ار� ا�فريقي��ة

266617 263177 244400 188581 163506 133392 ال��ال�
الم����در�  
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% س����نويا خالل الفترة 3.1ارتفع إجمالي اس����تهالك الطاقة في القارة األفريقية بمعدل   

معدل العالمي الرتفاع استهالك الطاقة خالل الفترة ذاتها، وهو ال  بالمقارنة مع 1980-2016

 1980مليون ب م ن ي في عام  2.9من اس�تهالك الطاقة في القارة األفريقية ازداد %. و1.9

، وبذلك ارتفع� حص�����ة القارة األفريقية في إجمالي 2016مليون ب م ن ي في عام  8.8إلى 

، علما أن إجمالي اس��تهالك الطاقة في العالم %3.3% إلى 2.2اس��تهالك الطاقة في العالم من 

  مليون ب م ن ي خالل الفترة نفسها. 266.6م ن ي إلى مليون ب  133.4قد تضاعف من 

وتوجد في القارة األفريقية �ال� دول ر�يس�������ية مس�������تهل�ة للطاقة، وهذ� الدول هي�   

% من إجمالي 61جنوب أفريقيا، مص������ر والجزا�ر. وبلغ حجم اس������تهالك هذ� الدول ال�ال� 

  .1980تقريبا المسجلة في عام ، وهي الحصة ذاتها 2016استهالك القارة األفريقية في عام 

هي الدول الر�يس������ية األولى في القارة األفريقية من ناحية حجم  جنوب أفريقياوتعتبر 

ستهالك الطاقة في جنوب أفريقيا بمعدل  % سنويا خالل الفترة 2.2استهالك الطاقة. وارتفع ا

 1.1مع بالمقارنة  2016مليون ب م ن ي في عام  2.5حيث بلغ ما يقارب  1980-2016

، وبذلك تراجع� حص���ة جنوب أفريقيا في إجمالي اس���تهالك 1980مليون ب م ن ي في عام 

  .2016% في عام 27.8إلى  1980% في عام 38.1الطاقة في الدول األفريقية من 

في المرتبة ال�انية من ناحية حجم اس������تهالك الطاقة في القارة األفريقية  ��������روتأتي 

ألف ب م ن ي في عام  359ليتضاعف من  % سنويا4.6عدل حيث ارتفع االستهالك فيها بم

، وبذلك ارتفع� حص�������ة 2016مليون ب م ن ي في عام  1.8إلى ما يربو قليال عن  1980

إلى  1980% في عام 12.4مص�������ر في إجمالي اس�������تهالك الطاقة في الدول األفريقية من 

  .2016% في عام 20.7

% س�������نويا 3.5في المرتبة ال�ال�ة حيث ارتفع االس�������تهالك فيها بمعدل  الجزائروتأتي 

، وبذلك 2016مليون ب م ن ي في عام  1.1إلى  1980ألف ب م ن ي في عام  318ليتزايد 

% في عام 10.9ارتفع� حص��ة الجزا�ر في إجمالي اس��تهالك الطاقة في الدول األفريقية من 

  .2016% في عام 12.5إلى  1980
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%. وحص���ل� في 10.5% إلى 8.5حص���ة الجزائر في إجمالي اس���تهالك الدول األفريقية من 

ت�ورا� اس�������تهالك النف� حي� ارتف� هذا  الجزائر أيض��������ا ت�ورا� مت�اينة عند الن�ر إلى

% 4.9، بينما تص�����اعد بمعدل 2000-1980% س�����نويا خالل الفترة 2.3االس�����تهالك بمعدل 

  . 2016-2000خالل الفترة 

ناحية  ما من  لدول األفريقيةأ ية ا ها بمعدل بق قد ارتف� إجمالي اس�������تهالك النف� في  ف

. 2016-2000% سنويا خالل الفترة 3.2، وبمعدل 2000-1980% سنويا خالل الفترة 2.3

-1980اس���تهالك النف� في هذه الفئة من الدول خالل الفترة  لزيادةو�ان� الم�ص���لة النهائية 

 2.1مليون ب/ي إلى  0.8% سنويا ليتضاعف من 2.7هي ارتفاع االستهالك بمعدل  2016

�ورا� فقد تراجع� حص�������ة هذه الفئة من الدول األفريقية في ونتيجة لهذه الت مليون ب/ي.

  ).9) والشكل (14الجدول ( %.53.6% إلى 56إجمالي استهالك القارة األفريقية من 

  )14الجدول (
   2016 – 1980، استهالك النفط في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف ب/ي)
  معدل النمو السنوي

 1980 1990 2000 2010 2015 2016 )2016-1980للفترة (
3.5 412 425 327 190 212 120 الجزائر
3.4 853 830 766 552 465 257 مصر
2.3 560 583 539 456 349 248  جنوب أفريقيا
2.7 2111 2028 1852 1267 959 797  دول أفريقية أخرى
2.9 3937 3866 3483 2465 1985  إجمالي القارة األفريقية 1422
 العالم 61436 66650 76946 88722 95003 96558 1.3

 المصدر:     
    BP Statistical Review of World Energy 2017. 

  
  
  

   

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
23 

  

  استهالك النفط: -2

% س��نويا خالل الفترة 1.3في الوقت الذي ارتفع في� اس��تهالك الطاقة في العالم بمعدل   

% حيث تض������اعف هذا 2.9بمعدل من النفط تزايد اس������تهالك الدول األفريقية  1980-2016

مليون ب/ي، بينما ارتفع إجمالي اس����تهالك العالم  3.9مليون ب/ي إلى  1.4االس����تهالك من 

مليون ب/ي، أي أن حص�������ة الدول األفريقية في  96.6يقارب  مليون ب/ي إلى ما 61.4من 

  .2016% في عام 4.1إلى  1980% في عام 2.3إجمالي استهالك العالم قد ارتفعت من 

النمط على  ض����من القارة األفريقية الطاقةنمط التوزيع الج�رافي الس����تهالك نعكس يو  

الم�������هد نف�������� حيث تتمث� الدول يتكرر إذ نفط ال�������ائد في التوزيع الج�رافي الس������تهالك ال

جنوب أفريقيا، والجزائر. مص���ر، ، وهي: نف����ها ثالثالرئي����ية الم����تهلكة للنفط في الدول ال

إجمالي اس���تهالك الدول األفريقية من النفط في % من 46.4وبل�ت حص���ة هذ� الدول الثالث 

  .1980% في عام 44بالمقارنة مع  2016عام 

الدول الرئي���ية الم���تهلكة للنفط في القارة األفريقية حيث ازداد اس��تهالك  ����رتعتبر 

ألف  853إلى  1980ألف ب/ي في عام  257% سنويا ليتضاعف من 3.4النفط فيها بمعدل 

. وعلي� فقد تزايدت حص���ة مص���ر في إجمالي اس���تهالك النفط في الدول 2016ب/ي في عام 

    %.21.7 % إلى18األفريقية من 

استهالك في المرتبة الثانية ضمن الدول األفريقية من ناحية حجم  جنوب أفريقيا وتأتي  

حيث  2016-1980% س���نويا خالل الفترة 2.3بمعدل حيث ارتفع هذا االس���تهالك فيها النفط 

حصة جنوب أفريقيا في نخفضت وبذلك ا ألف ب/ي. 560ألف ب/ي إلى  248تضاعف من 

ويالحظ عند النظر إلى تطورات %. 14.2 % إلى17.5 إجمالي استهالك الدول األفريقية من

اس�����تهالك النفط في جنوب أفريقيا أن� �ان هناك تباين في معدالت ارتفا� هذا االس�����تهالك إذ 

لينمو س��تهالك فقد تباطأ هذا اال 2000-1980% س��نويا خالل الفترة 3.1بعد أن ازداد بمعدل 

  .2016-2000% سنويا خالل الفترة 1.3بمعدل 

% س��نويا حيث تض��اعف من 3.5فقد تزايد اس��تهالك النفط بمعدل  الجزائرمن ناحية و

. وعلي��� فق��د ارتفع��ت 2016ألف ب/ي في ع��ام  412إلى  1980ألف ب/ي في ع��ام  120
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�ا� ال��يعي  قد ار��� إجمالي ا�������������ا م� ال ية مج�معة ف لدول األفريق ية ا ما بق أ

 1980آالف ب م ن ي في عام  103% �����نويا إ� ������اعف ��ا اال��������� م� 5.7بمعدل 

% 1.2إلى  2016� وب�ل� و������ �ص�����ا في عام 2016ألف ب م ن ي في عام  754إلى 

الجدول م� إجمالي ا�������� القارة األفريقية. % 30.2 م� إجمالي اال�������� العالمي وإلى

  ).10) والشكل (15(

  )15الجدول (
   2016 – 1980، استهالك الغاز الطبيعي في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف ب م ن ي)
  معدل النمو السنوي

  1980 1990 2000 2010 2015 2016 )2016-1980للفترة (
3.6 723 712 476 359 366 206 الجزائر
9.2 927 864 815 361 146 39 مصر
8.7 93 92 71 21 5 5  جنوب أفريقيا
5.7 754 787 562 299 198 103  دول أفريقية أخرى
5.6 2497 2455 1924 1041 715 353  إجمالي القارة األفريقية
2.6 64346 63194 57721 43814 35494 25936  العالم

 المصدر:     
    BP Statistical Review of World Energy 2017.
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ألف ب م  93إلى  1980آالف ب م ن ي في عام  5حي� ت���اعف حجم ه�ا االس��تهالك من 

ستهالك جنوب أفريقيا حصة متواضعة ال تتجاوز2016ن ي في عام  شكل ا من % 3.7 . وي

  . 2016الطبيعي في القارة األفريقية في عام إجمالي استهالك الغاز 

0

500

1000

1500

2000

2500

1980 1990 2000 2010 2015 2016

الجزائر مصر جنوب أفريقيا دول أفريقية أخرى 



37

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
26 

  

�ا� ال��يعي  قد ار��� إجمالي ا�������������ا م� ال ية مج�معة ف لدول األفريق ية ا ما بق أ

 1980آالف ب م ن ي في عام  103% �����نويا إ� ������اعف ��ا اال��������� م� 5.7بمعدل 

% 1.2إلى  2016� وب�ل� و������ �ص�����ا في عام 2016ألف ب م ن ي في عام  754إلى 

الجدول م� إجمالي ا�������� القارة األفريقية. % 30.2 م� إجمالي اال�������� العالمي وإلى

  ).10) والشكل (15(

  )15الجدول (
   2016 – 1980، استهالك الغاز الطبيعي في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف ب م ن ي)
  معدل النمو السنوي

  1980 1990 2000 2010 2015 2016 )2016-1980للفترة (
3.6 723 712 476 359 366 206 الجزائر
9.2 927 864 815 361 146 39 مصر
8.7 93 92 71 21 5 5  جنوب أفريقيا
5.7 754 787 562 299 198 103  دول أفريقية أخرى
5.6 2497 2455 1924 1041 715 353  إجمالي القارة األفريقية
2.6 64346 63194 57721 43814 35494 25936  العالم

 المصدر:     
    BP Statistical Review of World Energy 2017.

  
  )10الشكل (

   2016 – 1980، في الدول األفريقيةغاز الطبيعي استهالك التطور 
  (ألف ب م ن ي)

  
  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1980 1990 2000 2010 2015 2016

الجزائر مصر جنوب أفريقيا دول أفريقية أخرى

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
25 

  

  )9الشكل (
  2016 - 1980، استهالك النفط في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف ب/ي)

  
  
  

  استهالك الغاز الطبيعي: -3

تزايدا  2016-1980الفترة ������هد اس�����تهالك الغاز الطبيعي في القارة األفريقية خالل 

ملحوظا إذا ما قورن بارتفاع االس������تهالك العالمي إذ ازداد اس������تهالك القارة األفريقية بمعدل 

%، وب�ل� ارتفعت حص���ة القارة 2.6% س���نويا مقابل ارتفاع االس���تهالك العالمي بمعدل 5.6

إلى  1980 % في عام1.4األفريقية في إجمالي االس�������تهالك العالمي من الغاز الطبيعي من 

  .2016% في عام 3.9

في دولتين بص�����ورة أس�����اس�����ية ويتركز اس�����تهالك الغاز الطبيعي في القارة األفريقية 

من إجمالي استهالك % 66.1 . وبلغت حصة هاتان الدولتانرئيسيتين، وهما مصر والجزائر

غاز ويتم اس�������تهالك كميا� محدودة من ال. 2016الغاز الطبيعي في القارة األفريقية في عام 

% سنويا خالل الفترة ذاتها 8.7الطبيعي في جنوب أفريقيا التي ارتفع حجم استهالكها بمعدل 

ألف ب م  93إلى  1980آالف ب م ن ي في عام  5حي� ت���اعف حجم ه�ا االس��تهالك من 

ستهالك جنوب أفريقيا حصة متواضعة ال تتجاوز2016ن ي في عام  شكل ا من % 3.7 . وي

  . 2016الطبيعي في القارة األفريقية في عام إجمالي استهالك الغاز 

0

500

1000

1500

2000

2500

1980 1990 2000 2010 2015 2016

الجزائر مصر جنوب أفريقيا دول أفريقية أخرى 



38

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
28 

  

يت�ين أن ا�����ته��  2016-1980الن�ر إلى تطورات ا�����ته�� ه�� الم�����ادر ��ل الفترة 

ألف ب م ن ي  209% ������نويا حي� ت������اعف من 2.6الطاقة الكهرومائية قد ارتفع بمعدل 

�، الط��اق��ة ال�راري��ة ألف ب م ن ي. وحقق��� الط��اق��ات المتج��ددة (���اق��ة الري��ا 519إلى 

تطورا ملمو�����ا حي� قف� حج� األر�����ية، الطاقة ال�����م�����ية، والطاقة ال�يوية والف������ت) 

أما  .2016ألف ب م ن ي في عام  101إلى  1980ألف ب م ن ي في عام  1ا���ته��ها من 

من ناحية الطاقة النووية فهي ت���تهل� في دولة أفريقية واحدة، وهي جنوب أفريقيا التي بدأت 

ألف ب م ن ي في عام  72لي��������� حج� ا��������ته��ها فيها إلى  1984با��������تخدامها في عام 

2016.  

 2016ت�ل� ح���ة الدول األفريقية في ا����ته�� العالمي من ه�� الم���ادر في عام و

)، والط��اق��ة النووي��ة 1.2)، الط��اق��ات المتج��ددة (%2.8�م��ا يلي� الط��اق��ة الكهروم��ائي��ة (%

  ).17. الجدول (%)0.6(

  )17الجدول (
  2016 - 1980، إجمالي استهالك الدول األفريقية من مصادر الطاقة األخرىتطور 

  (ألف ب م ن ي)
2016 2015 2010 2000 1990 1980   
519 540 491 339 262 209  الطاقة الكهرومائية
72 56 55 62 40 0 الطاقة النووية
101 85 26 8 3 1  الطاقات المتجددة
 إجمالي القارة األفريقية 210 306 410 572 681 692

     
BP Statistical Review of World Energy 2017.  المصدر: 

 .2016-1990مالحظة: معدل النمو السنوي الستهالك الطاقة النووية يغطي الفترة      
  

  دول األفريقيةالخارجية للالنفطية لتجارة رابعا:ا

  الصادرات النفطية: -1

ارتفع إجمالي ال��������ادرات النفطية من القارة األفريقية بمعدل ���������ير ��ل الفترة   

% ����نويا حي� ارتفع حج� ه�� ال����ادرات من 0.6إ� و����� ه�ا المعدل إلى  2000-2016

مليون ب/ي من  1.1مليون ب/ي من النفط الخام و  5.8( 2000مليون ب/ي في عام  6.9
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  استهالك الفحم: -4

يتم اس������تهالك الفحم بكميات ��������يرة في القارة األفريقية، و� تتجاو� حص������ة القارة   

، وهي الحص�������ة �اتها التي 2016� من إجمالي اس�������تهالك الفحم في عام 2.6األفريقية عن 

-1980خالل الفترة . وارتفع اس���تهالك الفحم في القارة األفريقية 1980كانت س���ائدة في عام 

� س�������نويا. 2العالم حيث يلغ هذا المعدل  رتفا� اس�������تهالك� فيبمعدل مطابق لمعدل ا 2016

 1980ألف ب م ن ي في عام  939وارتفع إجمالي اس�������تهالك الفحم في القارة األفريقية من 

   .2016مليون ب م ن ي في عام  1.9إلى 

ويتركز استهالك الفحم في القارة األفريقية بصورة أساسية في دولة واحدة هي جنوب 

األفريقية من الفحم في عام � من إجمالي اس������تهالك القارة 88.7أفريقيا التي ت�������تحو� على 

ألف ب م ن  858مليون ب م ن ي بالمقارنة مع  1.7حيث بلغ حجم هذا ا�س�������تهالك  2016

  .)16ل (. الجدو1980ي في عام 

  )16الجدول (
  2016 - 1980، استهالك الفحم في الدول األفريقيةتطور 

  (ألف ب م ن ي)
  معدل النمو السنوي

   1980 1990 2000 2010 2015 2016 )2016-1980للفترة (
2.3 3 3 6 10 13 1 الجزائر
-0.7 9 8 9 17 15 11 مصر
1.9 1709 1674 1864 1499 1352 858  جنوب أفريقيا
3.1 206 229 131 139 136 69  دول أفريقية أخرى
2.0 

1927 1914 2010 1665 1516 939
إجمالي القارة 

 األفريقية
2.0 74947 76004 73012 47890 45113  العالم 36404

 المصدر:     
    BP Statistical Review of World Energy 2017.

  
  استهالك مصادر الطاقة األخرى: -5

ت����تهل� القارة األفريقية كميات �����يرة من مص���ادر الطاقة األولية األخرى. وتتم��   

قة  هذ� المص��������ادر بالدرجة األولى بالطاقة الكهرومائية، وتليها الطاقات المتجددة ثم الطا

� س�����نويا خالل 3.4النووية. وارتفع إجمالي ا�س�����تهالك من هذ� المص�����ادر مجتمعة بمعدل 

وعند ألف ب م ن ي.  692ألف ب م ن ي إلى  210ضاعفت من حيث ت 2016-1980الفترة 
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-2000� ��������نويا خالل الفترة 7.3ل النفطية من أ�غوال ت�ايد ملمو��������ا حي� ارتفع� بمعد

كما توجد دولتان أخريتان  مليون ب/ي. 2.1ألف ب/ي إلى  674إ� ت��������اعف� من  2016

�ات ���������ادرات �فطية ��������غيرة ����������يا، و�ما الكو�غو برا�افيل والغابون. وارتفع حجم 

ألف  277إلى  2000ألف ب/ي في عام  256الص�����ادرات النفطية من الكو�غو برا�افيل من 

ألف ب/ي  309، أما في الغابون فقد تقلص حجم الصادرات النفطية من 2016في عام ب/ي 

ألف ب/ي. وفي بقية الدول األفريقية األخرى ككل ف�ن حجم الص���ادرات النفطية �د  244إلى 
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  .2016ألف ب/ي في عام  539إلى  2000ألف ب/ي في عام 

 2016وعند النظر إلى اتجا�ات الص�ادرات النفطية من الدول األفريقية غير العربية في عام 

ثم الواليات المتحدة يالحظ أن ��� الص����ادرات تتج� بص����ورة ر�ي�����ية إلى الدول األوروبية، 

ي /ألف ب 577مليون ب/ي إلى الدول األوروبية، و  1.4وكندا حي� ��������درت ��� الدول 

ألف  43ألف ب/ي إلى الدول ا���������يوية، و  74إلى الواليات المتحدة وكندا. كما ��������درت 

وتجدر ا��������ارة إلى أن حجم الص������ادرات النفطية من الدول  ب/ي إلى دول المحيط الهادي.

الجدول  مليون ب/ي. 3.5األفريقية غير العربية إلى جهات غير محددة إحص�������ا�يا �د بلغ� 

  ).11والشكل () 19(والجدول ) 18(
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مليون ب/ي من النفط الخام و  6.6( 2016في عام ميون ب/ي  7.6المنتجات النفطية)،إلى 

ازداد حجم إجمالي الص��������ادرات مليون ب/ي من المنتجات النفطية). وفي الوقت نفس���������  1

مليون ب/ي  60.2% س�����نويا حيث ارتفعت هذه الص�����ادرات من 4.3النفطية العالمية بمعدل 

المنتجات النفطية) مليون ب/ي من  18.2مليون ب/ي من النفط الخام و  42( 2000في عام 

مليون  45.3مليون ب/ي من النفط الخام و  73.4( 2016مليون ب/ي في عام  118.7إلى 

قارة  ب/ي من المنتجات النفطية). باينة فقد تراجعت حص��������ة ال ونتيجة لهذه التطورات المت

إلى  2000% في ع��ام 11.5األفريقي��ة ����� في إجم��الي الص��������ادرات النفطي��ة الع��المي��ة من 

  .2016عام % في 6.4

إلى التوزيع الجغرافي للص�������ادرات النفطية حس�������� الدول والمنا�ق في  وعند النظر  

القارة األفريقية يالحظ أن الص�������ادرات النفطية ا�جمالية من الدول العربية (الج�ا�ر، ليبيا، 

حيث تقلصت  2016-2000% سنويا خالل الفترة 1.9مصر، والمغرب) قد تراجعت بمعدل 

مليون ب/ي من النفط الخام و  1.9( 2000مليون ب/ي في عام  2.8ن هذه الص��������ادرات م

مليون  1.4( 2016مليون ب/ي في ع��ام  2.1ألف ب/ي من المنتج��ات النفطي��ة) إلى  916

ويعود �ل� بص��ورة أس��اس��ية  ألف ب/ي من المنتجات النفطية). 670ب/ي من النفط الخام و 

 362إلى  2000مليون ب/ي في عام  1.3 لتقلص حجم إجمالي الصادرات النفطية الليبية من

وأدت هذه التطورات إلى تراجع حص�������ة الدول العربية األفريقية  .2016ألف ب/ي في عام 

  %.1.7% إلى 4.6في إجمالي الصادرات النفطية العالمية من 

قد  ية ف ية األخرى غير العرب لدول األفريق ما ا ها حجم إجمالي الص��������ادرات أ ازداد في

مليون  4.1% سنويا حيث ارتفعت هذه الصادرات من 1.9النفطية خالل الفترة نفسها بمعدل 

ألف ب/ي من المنتج��ات  203مليون ب/ي من النفط الخ��ام و  3.9( 2000ب/ي في ع��ام 

ألف  331مليون ب/ي من النفط الخام و  5.3( 2016مليون ب/ي في عام  5.6النفطية) إلى 

ب/ي من المنتجات النفطية). و�����من الدول األفريقية غير العربية، توجد دولتان ر�يس�����يتان 

، وهاتان الدولتان هما نيجيريا وأنغوال. ويالحظ أن هناك 2016مص��������درتان للنفط في عام 

ما يتعلق  لدولتين في نة بين هاتين ا باي بالص��������ادرات النفطية حيث اس�������تقر حجم تطورات مت

عند المس������توى نفس������� الذي �انت علي� هذه  2016طية من نيجيريا في عام الص������ادرات النف
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9.1

267.4
222.6

9.1
213.5

12.0
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4.2
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4.2

31.7
0.0

31.7
6.0

0.0
6.0

ال���������� �را�افي������
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73.0
465.7

36.6
36.6

0.0
3.9

3.9
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2.1

30.7
369.6

21.6
348.0

95.8
8.8

87.0
ال����دول األفريقي����ة األ�����ر�

7649.3
1000.9

6648.4
4484.9

696.0
3789.0

54.6
4.0

50.6
113.3

28.6
84.7

2145.4
228.4

1917.0
851.1

44.0
807.2

��������الي الص�����ادرات النفطي�����ة األفريقي�����ة
2061.9

670.1
1391.8

958.1
447.1

511.1
11.5

0.0
11.5

39.5
18.9

20.6
778.4

193.8
584.6

274.5
10.4

264.2
ال����دول ال�ر�ي�����ة األفريقي�����ة

5587.4
330.8

5256.6
3526.8

248.9
3277.9

43.1
4.0

39.1
73.8

9.7
64.1

1367.0
34.6

1332.4
576.6

33.6
543.0

�قي���ة ال���دول األفريقي����ة
118654.7

45282.9
73371.8

41099.0
16192.0

24907.0
1025.2

574.8
450.4

32923.3
9742.3

23181.0
19136.6

7409.1
11727.5

11134.9
1713.4

9421.5
ال�������ال�

ال�ص���در�
W

orld Oil Trade, 2017. 
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  النفطية:  الواردات -2

% ����نويا خالل 6.6النفطية للدول األفريقية ككل بمعدل  الوارداتازداد حجم إجمالي   

إلى  2000مليون ب/ي في عام  1.2من  الوارداتحيث ارتفعت هذه  2016-2000الفترة 

تان ذات حجم ملموس من  .2016مليون ب/ي في عام  3.4 ية دول قارة األفريق وتوجد في ال

النفطية  الوارداتر. وارتفع حجم النفطية، وهاتان الدولتان هما جنوب إفريقيا ومص الواردات

 2000ألف ب/ي في عام  385% �����نويا حيث ت�����اعفت من 4.2في جنوب إفريقيا بمعدل 

ألف ب/ي  740إلى  ألف ب/ي من المنتجات النفطية) 19ألف ب/ي من النفط الخام و  365(

ألف ب/ي من المنتجات النفطية).  311ألف ب/ي من النفط الخام و  430( 2016في عام 

% �����نويا إذ ت�����اعفت 10.4النفطية بمعدل  الوارداتأما في مص����ر فقد تزايد حجم إجمالي 

إلى  2000ألف ب/ي في عام  147مرات حيث تص�������اعدت من  5بما يقارب  الوارداتهذه 

ألف ب/ي من  633ألف ب/ي من النفط الخ���ام و  78( 2016ألف ب/ي في ع���ام  711

  المنتجات النفطية).

النفطية للدول األفريقية بعد ا�����تثنا� كل من الجزا�ر، ليبيا،  رداتالواوعند النظر إلى   

-2000هذه الدول قد ارتفع خالل الفترة  وارداتإجمالي مص�������ر، والم�رب يتبين أن حجم 

. ويالحظ أن مليون ب/ي 2.1ألف ب/ي إلى  887ليقفز من  % ��������نويا5.6بمعدل  2016

ها من هذه  وارداتهناك فروقات ملحوظة بين معدالت نمو  خام ومثيالت لدول من النفط ال ا

% 0.8هذه الدول من النفط الخام بمعدل ������ير بلغ  وارداتالمنتجات النفطية حيث ارتفعت 

إذ ارتفع حجم  % �������نويا9.7 ها من المنتجات النفطية بمعدلوارداتتزايد حجم  �������نويا مقابل

ألف ب/ي في ع��ام  618إلى  2000ألف ب/ي في ع��ام  548ه��ا من النفط الخ��ام من واردات

مليون  1.5مرة ليبلغ  4.4المنتجات النفطية بما يقارب  وارداتت�����اعف حجم ، بينما 2016

والجدول ) 20( الجدول. 2000ألف ب/ي في عام  339بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام 

)21(.  
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  )11الشكل (
  الصادرات النفطية األفريقيةإجمالي 

  (ألف ب/ي)

  
  

أرب� �هات ر�ي�����ية، وهي: أوروبا، إلى أن الص����ا�رات النفطية األفريقية تتج�  يذكر

�ج� الص����ا�رات األفريقية إلى ت�����ير إلى أن الص����ين، الواليات المتحدة األمريكية، والهند. و

  كما يلي:قد بلغ  2016هذه الجهات في عام 

  ألف ب/ي من المنتجات النفطية. 267مليون ب/ي، منها  2.3أوروبا:   -

  ألف ب/ي من المنتجات النفطية. 30مليون ب/ي، منها  1.4الصين:  -

  ألف ب/ي من المنتجات النفطية. 177ألف ب/ي، منها  695الواليات المتحدة األمريكية:  -

  آالف ب/ي من المنتجات النفطية.  4ألف ب/ي، منها  657الهند:  -

ألف ب/ي إلى  424 أي��ا ���� بيا�ات الن��رة المذكورة الدول األفريقيةص�در كما ت

ألف ب/ي إلى �ول أمريكا الو���طى وال�تينية. كما ت�لغ الص��ا�رات  319الدول ا����يوية، و

  ألف ب/ي. 237فيما بين الدول األفريقية 

  

قيةالدول العربية األفري ةبقية الدول األفريقي

داالواليات المتحدة وكن

*الدول األوروبية
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الجدول (
20(

  
الواردات

 
النفطية للدول األفريقية في عام 

2000
   

(ألف ب/ي)
  

 � ا��ما�
 

� محددة ��
  

المح�� ال�ادي
  

الدول ا�����ة 
  

الدول ا�ورو��ة�
  

الوال�ات المتحدة و�ندا
  

المناطق المصدرة
  

اإلجمالي
  

المنتجات
 

 
النفطية

  
النفط

  
 

الخام
  

اإلجمالي
  

المنتجات
 

 
النفطية

  
النفط

  
 

الخام
  

اإلجمالي
 

المنتجات
النفطية 
 

النفط
الخام  
 

اإلجمالي
 

المنتجات 
النفطية 

 
النفط 

الخام 
 

اإلجمالي
 

المنتجات
النفطية 
 

النفط 
الخام 
 

اإلجمالي
 

المنتجات
النفطية 
 

النفط
الخام  
 

الدول المستوردة
  

21.8 
11.8 

10.0 
10.0 

0.0 
10.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

10.5 
10.5 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

الجزائر
 

1.2 
1.2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1.1 
1.1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

ل���ا
 

146.5 
46.5 

100.0 
120.0 

20.0 
100.0 

0.0 
0.0 

0.0 
1.2 

1.2 
0.0 

2.6 
2.6 

0.0 
0.1 

0.1 
0.0 

�
م

 

168.7 
31.6 

137.1 
20.0 

20.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

7.6 
7.6 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

المغرب
 

3.5 
3.5 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2.0 
2.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

أنغوال
 

384.6 
19.3 

365.3 
10.0 

10.0 
0.0 

0.7 
0.0 

0.7 
0.4 

0.4 
0.0 

3.7 
3.7 

0.0 
1.0 

1.0 
0.0 

�نوب أ�����ا
 

111.2 
111.2 

0.0 
110.0 

110.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.9 
0.9 

0.0 
0.2 

0.2 
0.0 

��ا ن�ج�
 

1.0 
1.0 

  
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.2 
0.2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

الغابون
 

0.2 
0.2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.1 
0.1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

ال�ونغو برا�ا���
 

386.3 
203.6 

182.7 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
31.9 

31.9 
0.0 

48.1 
48.1 

0.0 
0.7 

0.7 
0.0 

الدول ا������ة ا��ر�
 

1224.9 
429.8 

795.1 
270.0 

160.0 
110.0 

0.7 
0.0 

0.7 
33.6 

33.6 
0.0 

76.6 
76.6 

0.0 
1.9 

1.9 
0.0 

� ال ��ما�
واردات

  
 

الن���ة ا������ة
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W
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الجدول (
21(

 
الواردات

 
النفطية للدول األفريقية في عام 

2016
   

(ألف ب/ي)
  

 � ا��ما�
 

� محددة ��
  

المح�ط ال�ادي
  

الدول ا�����ة 
  

الدول ا�ورو��ة�
  

الوال�ات المتحدة و�ندا
  

المناطق المصدرة
  

 � ا��ما�
  

المنتجات
 

 
النف��ة

  
النفط 

الخام 
  

 � ا��ما�
  

المنتجات
 

 
النف��ة

  
النفط 

الخام 
  

 � ا��ما�
  

المنتجات
 

 
النف��ة

  
النفط

 
 

الخام
  

 � ا��ما�
  

المنتجات
 

 
النف��ة

  
النفط 

الخام 
  

 � ا��ما�
  

المنتجات 
النف��ة

  
النفط 

الخام 
  

 � ا��ما�
  

المنتجات
 

 
النف��ة

  
النفط 

الخام 
  

الدول المستوردة
  

118.6 
113.1 

5.5 
118.6 

113.1 
5.5 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

الجزائر
 

165.4 
165.4 

0.0 
109.2 

109.2 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0 
0.0 

55.5 
55.5 

0.0 
0.7 

0.7 
0.0 

ل���ا
 

711.0 
633.3 

77.7 
711.0 

633.3 
77.7 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

�
م

 
315.8 

290.6 
25.3 

315.8 
290.6 

25.3 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
المغرب

 
109.2 

109.2 
0.0 

109.2 
109.2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
أنغوال

 
740.3 

310.6 
429.8 

740.3 
310.6 

429.8
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
�نوب أ�����ا

 
274.9 

274.9 
0.0 

153.9 
153.9 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
116.1

116.1 
0.0 

4.9 
4.9 

0.0 
��ا ن�ج�

 
9.4 

9.4 
0.0 

9.4 
9.4 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
الغابون

 
8.0 

8.0 
0.0 

8.0 
8.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
ال�ونغو برا�ا���

 
966.2 

778.1 
188.2 

154.9 
0.0 

154.9
0.5 
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  الميزان التجاري النفطي: -3

الف��ائض التج��اري النفطي في ال��دول األفريقي��ة ����ل ق��د تقل� �الل الفترة ن أيالحظ    

. وعند النظر إلى الميزان التجاري مليون ب/ي 4.2مليون ب/ي إلى  5.7من  2000-2016

ا������ت�نا� الدول العربية األرب�، وهي الجزائر، ليبيا، مص�����ر، النفطي في القارة األفريقية بعد 

إلى ما يقارب  2000مليون ب/ي في عام  3.2والمغرب، يتبين أن هذا الفائض قد ازداد من 

وفي الوقت الذي ازداد فيه الفائض في تجارة النفط الخام  .2016مليون ب/ي في عام  3.5

مليون ب/ي فقد ت���اعف حجم  4.6ب/ي إلى مليون  3.4في هذه الفئة من الدول من حوالي 

جات النفطية من  جارة المنت قارب  2000ألف ب/ي في عام  138العجز في ت ما ي  1.2إلى 

. وتوجد في القارة األفريقية ثالث دول رئيسية ذات عجز ملموس 2016مليون ب/ي في عام 

ا، مص�������ر، ، وه��ذه ال��دول هي� جنوب أفريقي��2016في الميزان التج��اري النفطي في ع��ام 

ألف  430منها  في جنوب أفريقيا، ألف ب/ي 565والمغرب. وو��������ل حجم هذا العجز إلى 

ألف  336ب/ي من النفط الخام. أما في مصر فقد بلغ إجمالي حجم العجز في التجارة النفطية 

ألف ب/ي  607ألف ب/ي مقابل عجز بلغ  272ب/ي إذ بلغ الفائض في تجارة النفط الخام 

جات النفطية. وفي المغرب و���ل إجمالي حجم العجز في التجارة النفطية إلى في تجارة المنت

ألف ب/ي في تج��ارة  281وألف ب/ي في تج��ارة النفط الخ��ام   25ألف ب/ي، منه��ا  306

  ).23) والجدول (22. الجدول (المنتجات النفطية
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  الفريقية"دراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول ا
40 

 

  
أما من ناحية العالقات التجارية النفطية بين الدول األفريقية والدول األع���������ا� في 

الدول األفريقية من  وارداتحجم بلغ من�مة األقطار العربية المص�����درة للبترول (أوابك) فقد 

لدول العربية  ألف ب/ي من  243، منها 2000ألف ب/ي في عام  350.1النفط الخام من ا

ألف  24.8ألف ب/ي من اإلمارات، و  31.3ألف ب/ي من العراق، و  49.7الس������عودية، و 

أما الدول األفريقية.  واردات% من إجمالي 44 الوارداتب/ي من ال�وي�. وت���������ل ه�� 

 2016-2010خالل الفترة  النفطية للدول األفريقية من الدول العربية الوارداتبالنس�������بة إلى 

    عتمدة. المصادر المبيانات من حولها فال تتوفر 

ى تفي الدول األفريقية ح: التطو�ات ال�توقعة في إنتاج وا���ت��� الطاقة �ا����ا
  2040عام 

  

  توقعات إنتاج الطاقة: -1

تق��دم الفقرات الت��الي��ة توقع��ات إنت��اج ك��ل من النفط وال���ا� الطبيعي والف�م في ال��دول   

كل من سيناريو السياسات بيانات األفريقية حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وذلك حسب 

حول آفاق الواردة في تقرير الوكالة  الجديدة (السيناريو األساس) وسيناريو السياسات الراهنة

 .2017الصادر في عام الطاقة العالمية 

  توقعات إنتاج النفط: -آ

بمعدل يقل  2040-2015إنتاج النفط في الدول األفريقية خالل الفترة يتوقع أن يرتفع 

% سنويا حسب سيناريو 0.8% سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة وبمعدل 0.05عن 

س���يرتفع في� اإلنتاج العالمي من النفط خالل الفترة  الس���ياس���ات الراهنة، وذلك في الوق� ال�ي

% حس�����ب كل من الس�����يناريوهين على التوالي. وعلي� يتوقع أن 0.9% و 0.4نفس�����ها بمعدل 

مليون ب/ي حس����ب س����يناريو  8.5إلى  2040يص����ل إنتاج النفط في الدول األفريقية في عام 

تبلغ ات الراهنة. وب�لك س�مليون ب/ي حس�ب س�يناريو الس�ياس� 10.3الس�ياس�ات الجديدة وإلى 

حسب سيناريو السياسات الجديدة % 8.3في اإلنتاج العالمي من النفط  الدول األفريقيةحصة 

   .حسب سيناريو السياسات الراهنة% 8.9 و



51

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       
 
 

  الفريقية"دراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول ا
40 

 

  
أما من ناحية العالقات التجارية النفطية بين الدول األفريقية والدول األع���������ا� في 

الدول األفريقية من  وارداتحجم بلغ من�مة األقطار العربية المص�����درة للبترول (أوابك) فقد 

لدول العربية  ألف ب/ي من  243، منها 2000ألف ب/ي في عام  350.1النفط الخام من ا

ألف  24.8ألف ب/ي من اإلمارات، و  31.3ألف ب/ي من العراق، و  49.7الس������عودية، و 

أما الدول األفريقية.  واردات% من إجمالي 44 الوارداتب/ي من ال�وي�. وت���������ل ه�� 

 2016-2010خالل الفترة  النفطية للدول األفريقية من الدول العربية الوارداتبالنس�������بة إلى 

    عتمدة. المصادر المبيانات من حولها فال تتوفر 

ى تفي الدول األفريقية ح: التطو�ات ال�توقعة في إنتاج وا���ت��� الطاقة �ا����ا
  2040عام 

  

  توقعات إنتاج الطاقة: -1

تق��دم الفقرات الت��الي��ة توقع��ات إنت��اج ك��ل من النفط وال���ا� الطبيعي والف�م في ال��دول   

كل من سيناريو السياسات بيانات األفريقية حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وذلك حسب 

حول آفاق الواردة في تقرير الوكالة  الجديدة (السيناريو األساس) وسيناريو السياسات الراهنة

 .2017الصادر في عام الطاقة العالمية 

  توقعات إنتاج النفط: -آ

بمعدل يقل  2040-2015إنتاج النفط في الدول األفريقية خالل الفترة يتوقع أن يرتفع 

% سنويا حسب سيناريو 0.8% سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة وبمعدل 0.05عن 

س���يرتفع في� اإلنتاج العالمي من النفط خالل الفترة  الس���ياس���ات الراهنة، وذلك في الوق� ال�ي

% حس�����ب كل من الس�����يناريوهين على التوالي. وعلي� يتوقع أن 0.9% و 0.4نفس�����ها بمعدل 

مليون ب/ي حس����ب س����يناريو  8.5إلى  2040يص����ل إنتاج النفط في الدول األفريقية في عام 

تبلغ ات الراهنة. وب�لك س�مليون ب/ي حس�ب س�يناريو الس�ياس� 10.3الس�ياس�ات الجديدة وإلى 

حسب سيناريو السياسات الجديدة % 8.3في اإلنتاج العالمي من النفط  الدول األفريقيةحصة 

   .حسب سيناريو السياسات الراهنة% 8.9 و



52

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
42 

  

  )24الجدول (
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  توقعات إنتاج الغاز الطبيعي: -ب

أعلى معدالت الزيا�ة بين مص�������ا�ر الطاقة غاز الطبيعي إنتاج اليحقق أن من المتوقع 

س�����نويا حس�����ب % 3.4 بمعدلحي� س�����يز�ا�  2040-2015في الدول األفريقية خالل الفترة 

بينما س��نويا حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة، % 3.8 س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة وبمعدل

حس���ب كل % 1.9% و 1.6 بمعدلذاتها خالل الفترة إنتاج الغاز الطبيعي في العالم  س���يرتفع

في غاز الطبيعي نتاج البنا� على هذ� التقديرات س����يص����ل إالي. ومن الس����يناريوهين على التو

حسب سيناريو السياسات الجديدة مليار متر مكعب  460 إلى 2040الدول األفريقية في عام 

% 8.8% و 8.7، أي ما نسبته حسب سيناريو السياسات الراهنةمليار متر مكعب  502 وإلى

  على التوالي. حسب كل من السيناريوهينمن اإلنتاج العالمي 

  توقعات إنتاج الفحم: -ج

 2040-2015من المتوقع أن يرتفع إنت���اج الفحم في ال���دول األفريقي���ة خالل الفترة 

بمعدالت تفوق معدالت االرتفاع في إنتاج النفط، لكن بمعدالت تقل عن معدالت التزايد في 

% س����نويا حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات 0.9إنتاج الغاز الطبيعي حي� س����ينمو إنتا�ه بمعدل 

حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات الراهنة، وذلك في الوق� الذي % س����نويا 1.8الجديدة وبمعدل 

% حس��ب كل من الس��يناريوهين 1.1% و 0.06س��يرتفع فيه اإلنتاج العالمي من الفحم بمعدل 

مليون طن  276 إلى 2040في الدول األفريقية في عام الفحم س�����يص�����ل إنتاج وعلى التوالي. 

حس�����ب  يون طن مكافئ فحممل 348 حس�����ب س�����يناريو الس�����ياس�����ات الجديدة وإلىمكافئ فحم 

. وبذلك ستبلغ حصة الدول األفريقية في اإلنتاج العالمي من الفحم سيناريو السياسات الراهنة

الجدول  % حسب سيناريو السياسات الراهنة.4.8% حسب سيناريو السياسات الجديدة و 4.9

  ).12) والشكل (24(
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مليون  6.2 إلى 2040في الدول األفريقية في عام الطلب على  على التوالي. ويتوقع أن يصل

��� حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات ماليين  7 ��� حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات الجديدة وإلى

% 5.9عند  النفطعلى  العالميالطلب  حص������ة الدول األفريقية فيس������قر الراهنة. وبذلك س������ت

   هين.سيناريوكل من الحسب 

  الغاز الطبيعي: الطلبتوقعات  -ب

في الدول األفريقية خالل  الغاز الطبيعيس������جل النمو في الطلب على من المتوقع أن ي

% س����نويا 3.5بمعدل  هذا الطلب حي� س����ي��ا�معدالت مرتفعة نس����بيا  2040-2015الفترة 

سياسات الراهنة،3.7حسب سيناريو السياسات الجديدة وبمعدل   % سنويا حسب سيناريو ال

ها خالل الفترة  الغاز الطبيعيوذلك بالمقارنة مع ارتفاع الطلب العالمي على  بمعدل نفس�������

أن يص�����ل الطلب عليه يتوقع % حس�����ب كل من الس�����يناريوهين على التوالي. و1.9% و 1.6

تر مكعب حس��������ب مليار م 306 إلى 2040الغاز الطبيعي في الدول األفريقية في عام على 

. مليار متر مكعب حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة 323 س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة وإلى

% و 5.8وبذلك س����تص����ل حص����ة الدول األفريقية في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى 

  حسب كل من السيناريوهين على التوالي.% 5.7

  الفحم:الطلب على توقعات  -ج

ل بمع��د 2040-2015الفحم في ال��دول األفريقي��ة خالل الفترة الطل��ب على  أن يرتفعيتوقع 

% سنويا حسب سيناريو السياسات 2% سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة وبمعدل 1.1

الراهنة، وهي معدالت تتجاوز معدالت النمو في الطلب العالمي على الفحم خالل الفترة ذاتها 

وس����يص����ل  حس����ب كل من الس����يناريوهين على التوالي. %1.1% و 0.1التي يتوقع أن تبلغ 

مليون طن مكافئ فحم حس����ب  201 إلى 2040الفحم في الدول األفريقية في عام الطلب على 

حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات  مليون طن مكافئ فحم 255 س���يناريو الس���ياس���ات الجديدة وإلى

% 3.5% و 3.6 الفحم على العالميالطلب . وبذلك س���تبلغ حص���ة الدول األفريقية في الراهنة

) 25. الجدول (% حسب سيناريو السياسات الراهنة4.8حسب سيناريو السياسات الجديدة و 

  ).13والشكل (
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  )26الجدول (
 2040الفائض في الطاقة في الدول األفريقية حتى عام 

 

  توقعات الطلب على الطاقة حسب المصادر األولية: -4

إجمالي الطلب على الطاقة في الدول األفريقية س��يرتف� ��ل الفترة توقعات بأن التفيد   

% 2.2% حسب سيناريو السياسات الجديدة و 2بمعدل سنوي يتراوح ما بين  2015-2040

 25.9إلى  2040حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة، وبذل� س��يبل� الطلب ا�جمالي في عام 

مليون � م ن ي حس����ب  27.3وإلى  مليون � م ن ي حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات الجديدة

وبناء على هذه التوقعات يستنتج أن حصة الطلب على الطاقة في  سيناريو السياسات الراهنة.

 2015% في عام 5.8 منس�������ترتف�  الدول األفريقية في إجمالي الطلب العالمي على الطاقة

  .  2040في عام % 7.3-7 إلى ما يتراوح ما بين

فيم��ا يتعل� ب��التو�ي�  2040 -2015ويتوق� أن تطرأ ت�يرات متب��اين��ة ��ل الفترة 

النس���بي للطلب على الطاقة حس���ب المص���ا�ر الم�تلفة حي� س���تتقل� حص���ة كل من الطاقة 

الع��������وية والف�� مقابل ارتفا� حص�������ة كل من ال�ا� الطبيعي والطاقات المتجد�ة والطاقة 

  حصة النفط.  الكهرومائية، بينما ستستقر نسبيا 

لتلبية متطلباتها  مصادر الطاقة العضويةوتعمد الدول األفريقية حاليا بشكل كبير على 

%) إجمالي الطلب على 47.6من الطاقة إ� قارب� حص������ة هذه المص������ا�ر حوالي نص������� �

قة في عام  طا هذه المص��������ا�ر ��ل الفترة  .2015ال -2015ويتوق� أن يرتف� الطلب على 

% سنويا حسب سيناريو 1ويا حسب سيناريو السياسات الجديدة و % سن0.8بمعدل  2040
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  في الطاقة:المتوقع الفائض  -3

أن القارة األفريقية ككل ستتمتع بفائض في الطاقة، أي  المستقبليةتوقعات الج من تيستن  

أن حجم إنتاج الطاقة من مصادرها الرئيسية الثالثة (النفط، الغاز الطبيعي، والفحم) سيتجاوز 

في ع��ام وعن��د الن�ر إلى �وقع��ات الف��ائض في الط��اق��ة  حجم الطل��ب علي���ا �الل ه���� الفترة.

 2.3ئض المتوقع من النفط س������يتراو� ما بين حس������ب المص������ادر الثالثة يتبين أن الفا 2040

مليون ب/ي حسب سيناريو السياسات  3.3مليون ب/ي حسب سيناريو السياسات الجديدة و 

حس�����ب  2040% من حجم إنتاج النفط في عام 68وس�����يمثل حجم الطلب على النفط  الراهنة.

ناحية الغاز  % حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة. ومن72.9س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة و 

مليار متر مكعب حس��ب  154ما بين  2040، س��يتراو� الفائض المتوقع منه في عام الطبيعي

مليار متر مكعب حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة، أي  179س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة و 

نتاج المتوقع حس������ب إل% من حجم ا64.3أن الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي س������ي�������كل 

% حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة. أما الفحم فإنه من 66.5اس��ات الراهنة و س��يناريو الس��ي

مليون طن فحم مكافئ حس���ب س���يناريو  75إلى  2040المتوقع أن يص���ل الفائض به في عام 

مليون طن فحم مكافئ حسب سيناريو السياسات الراهنة. وسيمثل  93السياسات الجديدة وإلى 

% من حجم األنتاج المتوقع منه حس�����ب 72.8 2040عام حجم الطلب المتوقع على الفحم في 

   ).26. الجدول (% حسب سيناريو السياسات الراهنة73.3سيناريو السياسات الجديدة و 
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  )26الجدول (
 2040الفائض في الطاقة في الدول األفريقية حتى عام 

 

  توقعات الطلب على الطاقة حسب المصادر األولية: -4

إجمالي الطلب على الطاقة في الدول األفريقية س��يرتف� ��ل الفترة توقعات بأن التفيد   
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 25.9إلى  2040حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة، وبذل� س��يبل� الطلب ا�جمالي في عام 

مليون � م ن ي حس����ب  27.3وإلى  مليون � م ن ي حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات الجديدة
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الع��������وية والف�� مقابل ارتفا� حص�������ة كل من ال�ا� الطبيعي والطاقات المتجد�ة والطاقة 

  حصة النفط.  الكهرومائية، بينما ستستقر نسبيا 

لتلبية متطلباتها  مصادر الطاقة العضويةوتعمد الدول األفريقية حاليا بشكل كبير على 

%) إجمالي الطلب على 47.6من الطاقة إ� قارب� حص������ة هذه المص������ا�ر حوالي نص������� �

قة في عام  طا هذه المص��������ا�ر ��ل الفترة  .2015ال -2015ويتوق� أن يرتف� الطلب على 

% سنويا حسب سيناريو 1ويا حسب سيناريو السياسات الجديدة و % سن0.8بمعدل  2040

  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول                                      اإلدارة االقتصادية                                                       

  ".االفريقيةدراسة "التطورات الراهنة يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول 
45 

  

  في الطاقة:المتوقع الفائض  -3
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مليون ب/ي حسب سيناريو السياسات  3.3مليون ب/ي حسب سيناريو السياسات الجديدة و 

حس�����ب  2040% من حجم إنتاج النفط في عام 68وس�����يمثل حجم الطلب على النفط  الراهنة.
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% حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة. أما الفحم فإنه من 66.5اس��ات الراهنة و س��يناريو الس��ي

مليون طن فحم مكافئ حس���ب س���يناريو  75إلى  2040المتوقع أن يص���ل الفائض به في عام 

مليون طن فحم مكافئ حسب سيناريو السياسات الراهنة. وسيمثل  93السياسات الجديدة وإلى 
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% حسب سيناريو 5الراهنة. وستتراوح حصة هذه المصادر في إجمالي الطلب على الطاقة 

  % حسب سيناريو السياسات الجديدة. 7.8و السياسات الراهنة

بش����كل م�دود في �ل�ية الطلب المتوق� على الطاقة إ�  الطاقة الكهرومائيةوس����تس����اه� 

% 2.9% من إجمالي الطلب على الطاقة حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة و 2.2س��تش��كل 

في�تص��ر اس��ت����ا في دولة واحدة�  الطاقة النوويةحس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة. أما 

وهي جنوب أفري�ي��ا. ويتوق� أن ينمو الطل��ب على الط��اق��ة النووي��ة في جنوب أفري�ي��ا بم���دل 

ألف ب م ن ي في عام  241-221% س�������نويا ليص�������ل إلى ما بين 5.7-5.3يتراوح ما بين 

  ).14والشكل () 28والجدول () 27. الجدول (2040

  )27الجدول (
  2040على الطاقة حسب المصادر في الدول األفريقية حتى عام توقعات الطلب 

 (ألف ب م ن ي)

 
  )28الجدول (

  في الدول األفريقيةالطاقة التي ستلبي الطلب المتوقع  لمصادراألهمية النسبية 
(%) 
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إلى  2040الس���ياس���ات الراهنة، وعلي� يتوقع أن يص���ل الطلب على الطاقة الع����وية في عام 

% من إ�مالي الطلب المتوقع حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات 35.8، أي مليون ب م ن ي 9.3

  اريو السياسات الراهنة.% حسب سين35.6مليون ب م ن ي، أي  9.7الجديدة و إلى 

في المرتبة ال�ا�ية من �احية حص����ت� في إ�مالي الطلب المتوقع على  النفطس����يس����تمر 

حي��ث يتوقع أن ينمو الطل��ب علي��� بمع��دل يتراوح م�ا بين  2040-2015الط��اق�ة خالل الفترة 

مليون ب م ن ي حسب سيناريو السياسات الجديدة وإلى  5.7% سنويا ليصل إلى 2.4 -1.9

الراهنة. وعلي� س��تتراوح حص��ة النف� في مليون ب م ن ي حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات  6.4

%، و�ل��� ب��المق��ار���ة مع 23.6-22.1م��ا بين  2040إ�م��الي الطل��ب على الط��اق��ة في ع��ام 

  .2015% في عام 22.7

-2015�موا مرتفعا �س�������بيا خالل الفترة  الغاز الطبيعيويتوقع أن يحقق الطلب على 

مليون  5.1ا ليبلغ ما بين % سنوي3.7-3.5حيث سيزداد بمعدل سنوي يتراوح ما بين  2040

مليون ب م ن ي حس�����ب س�����يناريو  5.3حس�����ب س�����يناريو الس�����ياس�����ات الجديدة و ب م ن ي 

الس�������ياس�������ات الراهنة، أي أن حص�������ة ال�ا� الطبيعي في إ�مالي الطلب المتوقع على الطاقة 

  .2040% في عام 19.6-16.8إلى ما بين  2015% في عام 13.6سترتفع من 

بمع���دل يق���ل عن مع���دل االرتف���ا� في إ�م���الي  الفحمويتوقع أن يرتفع الطل���ب على 

% 2-1.1حيث س�������ينمو بمعدل يتراوح ما بين  2040-2015اس�������تهالك الطاقة خالل الفترة 

، وعلي� س���تتقل� حص���ة الفحم 2040مليون ب م ن ي في عام  3.6-2.8س���نويا ليبلغ ما بين 

-10.9إلى م�ا يتراوح م�ا بين  2015في ع�ام % 13.8في إ�م��الي الطل��ب على الط��اق�ة من 

  .2040% في عام 13.2

أعلى معدالت النمو خالل الفترة  الطاقات المتجددةوس�������يحقق الطلب على مص�������ادر 

% س������نويا حس������ب س������يناريو 11حيث يتوقع أن يتص������اعد هذا الطلب بمعدل  2015-2040

يدة. وسيصل حجم % سنويا حسب سيناريو السياسات الجد12.7السياسات الراهنة وبمعدل 

مليون ب م ن ي  2بناء على هذه التوقعات إلى  2040الطلب على هذه المص�������ادر في عام 

مليون ب م ن ي حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات  1.4حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات الجديدة وإلى 
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% حسب سيناريو 5الراهنة. وستتراوح حصة هذه المصادر في إجمالي الطلب على الطاقة 

  % حسب سيناريو السياسات الجديدة. 7.8و السياسات الراهنة

بش����كل م�دود في �ل�ية الطلب المتوق� على الطاقة إ�  الطاقة الكهرومائيةوس����تس����اه� 

% 2.9% من إجمالي الطلب على الطاقة حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الراهنة و 2.2س��تش��كل 

في�تص��ر اس��ت����ا في دولة واحدة�  الطاقة النوويةحس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة. أما 

وهي جنوب أفري�ي��ا. ويتوق� أن ينمو الطل��ب على الط��اق��ة النووي��ة في جنوب أفري�ي��ا بم���دل 

ألف ب م ن ي في عام  241-221% س�������نويا ليص�������ل إلى ما بين 5.7-5.3يتراوح ما بين 

  ).14والشكل () 28والجدول () 27. الجدول (2040

  )27الجدول (
  2040على الطاقة حسب المصادر في الدول األفريقية حتى عام توقعات الطلب 

 (ألف ب م ن ي)

 
  )28الجدول (

  في الدول األفريقيةالطاقة التي ستلبي الطلب المتوقع  لمصادراألهمية النسبية 
(%) 
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إلى  2040الس���ياس���ات الراهنة، وعلي� يتوقع أن يص���ل الطلب على الطاقة الع����وية في عام 

% من إ�مالي الطلب المتوقع حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات 35.8، أي مليون ب م ن ي 9.3

  اريو السياسات الراهنة.% حسب سين35.6مليون ب م ن ي، أي  9.7الجديدة و إلى 

في المرتبة ال�ا�ية من �احية حص����ت� في إ�مالي الطلب المتوقع على  النفطس����يس����تمر 

حي��ث يتوقع أن ينمو الطل��ب علي��� بمع��دل يتراوح م�ا بين  2040-2015الط��اق�ة خالل الفترة 

مليون ب م ن ي حسب سيناريو السياسات الجديدة وإلى  5.7% سنويا ليصل إلى 2.4 -1.9

الراهنة. وعلي� س��تتراوح حص��ة النف� في مليون ب م ن ي حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات  6.4

%، و�ل��� ب��المق��ار���ة مع 23.6-22.1م��ا بين  2040إ�م��الي الطل��ب على الط��اق��ة في ع��ام 

  .2015% في عام 22.7

-2015�موا مرتفعا �س�������بيا خالل الفترة  الغاز الطبيعيويتوقع أن يحقق الطلب على 

مليون  5.1ا ليبلغ ما بين % سنوي3.7-3.5حيث سيزداد بمعدل سنوي يتراوح ما بين  2040

مليون ب م ن ي حس�����ب س�����يناريو  5.3حس�����ب س�����يناريو الس�����ياس�����ات الجديدة و ب م ن ي 

الس�������ياس�������ات الراهنة، أي أن حص�������ة ال�ا� الطبيعي في إ�مالي الطلب المتوقع على الطاقة 

  .2040% في عام 19.6-16.8إلى ما بين  2015% في عام 13.6سترتفع من 

بمع���دل يق���ل عن مع���دل االرتف���ا� في إ�م���الي  الفحمويتوقع أن يرتفع الطل���ب على 

% 2-1.1حيث س�������ينمو بمعدل يتراوح ما بين  2040-2015اس�������تهالك الطاقة خالل الفترة 

، وعلي� س���تتقل� حص���ة الفحم 2040مليون ب م ن ي في عام  3.6-2.8س���نويا ليبلغ ما بين 

-10.9إلى م�ا يتراوح م�ا بين  2015في ع�ام % 13.8في إ�م��الي الطل��ب على الط��اق�ة من 

  .2040% في عام 13.2

أعلى معدالت النمو خالل الفترة  الطاقات المتجددةوس�������يحقق الطلب على مص�������ادر 

% س������نويا حس������ب س������يناريو 11حيث يتوقع أن يتص������اعد هذا الطلب بمعدل  2015-2040

يدة. وسيصل حجم % سنويا حسب سيناريو السياسات الجد12.7السياسات الراهنة وبمعدل 

مليون ب م ن ي  2بناء على هذه التوقعات إلى  2040الطلب على هذه المص�������ادر في عام 

مليون ب م ن ي حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات  1.4حس���ب س���يناريو الس���ياس���ات الجديدة وإلى 
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في المرتبة الثانية من ناحية حصته في االستهالك النهائي من  قطاع الموصالتويأتي 

القطاع س����يت�����او� مع قطاع المواص����الت ، إال أن 2015في عام  األفريقيةالطاقة في الدول 

ح���� س��يناريو ال���ياس��ات  2040في عام  االس��تهالكهذا  الص��ناعي من ناحية حص��تهما في

% 2.7-2.1الت بمعدل يتراوح ما بين ومن المتوقع أن ينمو استهالك قطاع المواص. الراهنة

مليون ب م ن ي ح������  3.3إلى  2040م ليص����ل في عا 2040-2015س����نويا خالل الفتر� 

 مليون ب م ن ي ح���� س��يناريو ال���ياس��ات الراهنة. 3.8س��يناريو ال���ياس��ات الجديد� وإلى 

-18.2وعليه س���تتراوح حص���ة قطاع المواص���الت في االس���تهالك النهائي من الطاقة ما بين 

  .2040% في عام 20.2

في المرتبة الثالثة، ويتوقع أن ي��ا� اس���تهالك هذا القطاع ما  القطاع الص���ناعيويأتي 

 3.8-3.7إلى حوالي  2015مليون ب م ن ي في عام  1.8% س�������نويا ليرتفع من 3-2.8بين 

، وعليه سترتفع حصة هذا القطاع في االستهالك النهائي من 2040مليون ب م ن ي في عام 

  .2040% في عام 20.1إلى  2015% في عام 15.9

القطاع الص�����ناعي خارج قطاع المباني وقطاع المواص�����الت و القطاعات األخرىا أم

. ويتوقع أن 2015ألف ب م ن ي في عام  482فت�������تهل� �ميات ص�������ير� من الطاقة بل�� 

-823% سنويا ليصل إلى ما بين 2.4-2.2يرتفع استهالك هذا القطاع بمعدل يتراوح ما بين 

سترتفع حصة هذا القطاع في االستهالك النهائي  ، وعليه2040ألف ب م ن ي في عام  864

والشكل ) 30والجدول () 29. الجدول (2040% في عام 4.5إلى  2015% في عام 4.2من 

)21.(  

  )29الجدول (
 توقعات االستهالك النهائي من الطاقة حسب القطاعات االقتصادية في الدول األفريقية 

 (ألف ب م ن ي) 2040حتى عام 
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  )14الشكل (
  2040توقعات الطلب على الطاقة حسب المصادر في الدول األفريقية حتى عام 

 (ألف ب م ن ي)

  
 
  

في الدول ا: توقعات االستهالك النهائي من الطاقة حسب القطاعات االقتصادية دسسا
  2040ى عام تاألفريقية ح

  

-2015يتوقع أن ينمو االس����تهالك النهائي من الطاقة في الدول ا�فريقية خالل الفترة   

مليون ب م ن ي في  11.5% س���نويا حي� س���يرتفع من 2-1.9بمعدل يتراوح ما بين  2040

مليون ب م ن ي حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات  18.3إلى  2040ليص����� في عام  2015عام 

  مليون ب م ن ي حسب سيناريو السياسات الراهنة. 19الجديدة وإلى 

المس��تهلك ا�س��اس��ي للطاقة في الدول ا�فريقية إذ بل�� حص��ت�  قطاع المبانيويعتبر 

هائي في عام 62.8 ما بين . ويال2015% من إ�مالي االس�������تهالك الن قا  حظ أن هناك تطاب

س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة وس��يناريو الس��ياس��ات الراهنة فيما يتعل� بمعدل نمو االس��تهالك 

حي� يتوقع أن ينمو اس����تهالك هذا القطاع  2040-2015في هذا القطاع خالل الفترة المتوقع 

م ن ي  مليون ب 10.5حوالي % س���نويا ليص���� إلى 1.5بمعدل ذاين الس���يناريوهين حس���ب ه

وعلي� س�������تترا�ع  .2015مليون ب م ن ي في عام  7.2، وذلك بالمقارنة مع 2040في عام 

  .2040% في عام 57.2-55.2حصة قطاع المباني في االستهالك النهائي للتراوح ما بين 
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والشكل ) 30والجدول () 29. الجدول (2040% في عام 4.5إلى  2015% في عام 4.2من 

)21.(  

  )29الجدول (
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 (ألف ب م ن ي) 2040حتى عام 
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وفي كينيا في  2006في النفط األفريقي. وأدت االس��تك���افات التي تحققت في أو�ندا في عام 

ملي��ار دوالر  13إلى إنع��ا� اآلم��ال ب��إمك��اني��ات المنطق��ة. وعلي��ه ذه��ب حوالي  2012ع��ام 

% من االس���تثمارات في ����ناعة النفط والغاز الطبيعي األفريقية إلى منطقة 32أمريكي، أي 

. لكن األمر لم يس��تغر� طويال قبل أن يس��تنفد زخم األندفاع نحو 2012قيا في عام ���ر� أفري

النفط في منطقة ������ر� أفريقيا حيث أدى التأخير الطويل في اتخاذ اإلجراءات التنظيمية بدءا 

إلى تباطؤ التطوير في أو�ندا، كما أدت الحرب األهلية في جنوب الس�������ودان  2010من عام 

إلى انتهاء اآلمال في نمو االس�����تثمارات. وبعدها جاء هبوط أس�����عار  2013التي انفجرت في 

  ليضع حدا لآلمال باستغالل اإلمكانيات المتاحة في المنطقة.    2014النفط العالمية في عام 

كما أدت االكت�������افات الملموس������ة في مجال النفط والغاز الطبيعي في الدول األفريقية 

العقد الحالي إلى موجة عالية من التفاؤل حيث جنوب الص�������حراء خالل النص�������� األول من 

تص�������اعدت اآلمال كثيرا بنمو قطاع الطاقة في الدول األفريقية عموما، وفي الدول األفريقية 

جنوب الص��حراء خص��و���ا، األمر الذي دفع وكالة الطاقة الدولية إلى إعداد س��يناريو "القرن 

الطاقة في الدول األفريقية. لكن ما  األفريقي" الذي يمثل حالة مرتفعة في إنتاج واس�������تهال�

لبثت هذه اآلمال أن تراجعت بسبب العديد من األسباب ذات الصلة بعدم االستقرار السياسي، 

والقدرة المحدودة على الو�������ول إلى التمويل، و�������غر حجم األس������وا�. ويتبين تراجع هذه 

والتقرير  2014در في عام اآلمال بإجراء عملية مقارنة بين تقرير وكالة الطاقة الدولية الص��ا

حيث يتضح البون الكبير بين توقعات الوكالة خالل  2017الصادر عن الوكالة نفسها في عام 

فترة ال تتجاوز �ال� س�����نوات حيث يظهر أن توقعات إنتاج النفط في القارة األفريقية في عام 

على تقرير مليون ب/ي بناء  9.8حس��ب س��يناريو الس��ياس��ات الجديدة قد تراجعت من  2040

. ويبدو حجم التراجع أكبر عند 2017مليون ب/ي حس��������ب تقرير عام  8.5إلى  2014عام 

إجراء المقارنة مع "سيناريو القرن األفريقي" الذي أعدته الوكالة في ذروة التفاؤل بإمكانيات 

 قطاع الطاقة في الدول األفريقية جنوب الصحراء إذ كانت الوكالة تتوقع أن يصل إنتاج النفط

. ويس��تنت� من ذل� أن توقعاتها إلنتاج 2040مليون ب/ي في عام  11في القارة األفريقية إلى 

  .2040مليون ب/ي بحلول عام  2.5-1.3النفط في القارة األفريقية قد تقلصت بما يتراوح 
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  )30الجدول (
 الستهالك النهائي من الطاقة حسب القطاعات االقتصادية التوزيع النسبي ل

 (%) في الدول األفريقية

  
 
  )15الشكل (

 توقعات االستهالك النهائي من الطاقة حسب القطاعات االقتصادية في الدول األفريقية 
 (الف ب م ن ي) 2040حتى عام 

  
 

  
  والغاز الطبيعي في الدول األفريقيةسابعا: التطورات المستقبلية في قطاع النفط 

����ير �قر�ر ��د� مع�د �����فور� لدرا���ا� الطا�ة ��� ��� خ�فية ار�فا� ����عار النف� 

ا�د�ا�ة لعم�يا� ا�������ت�������ا� �� منطقة �������� �نا�  2014-2004العالمية خالل الفترة 

طقة رائدة منطقة جنوب ���ر� ��ر�قيا� ا�مر ال�� ��� �ل� ����� المنطقة ��� ال�ر�طة �من
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ناحية أخرى عند النظر إلى هذا المو�������و� ح�������� كل دولة على حدة من الدول األفريقية. 

يتوقع أن تتراجع درجة تأثير الدول األفريقية على العالم الخارجي فيما وعليه يمكن القول أنه 

يتعلق بإمدادات النفط، بينما يتوقع أن تزداد درجة تأثيرها فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. ونظرا 

الفتقاد البيانات اإلح�����ا�ية الكافية  حول إنتا� وا�����ته�� الطاقة عموما في الدول األفريقية 

ذر التعرف بدقة على تأثير التطورات في م�ال إنتا� وا��������ته�� النفط والغاز فإنه من المتع

الطبيعي في الدول األفريقية ككل على أ������وا� الطاقة العالمية من ناحية، أو على ������ادرات 

الدول األع����ا� من ناحية أخرى إ� يتطل� �لك درا����ة كل من إنتا� الطاقة وا����ته�كها في 

  ة.  الدول األفريقية كل على حد

 
  تاسعا: الخالصة واالستنتاجات

 التطورات الحالية .1

  في الدول األفريقية جنوب  2010ارتفع النات� الم�لي اإلجمالي باأل����عار ال�ابتة لعام

% ����نويا بالمقارنة مع معدل النمو 3.1بمعدل  2016-1980ال�����را� خ�ل الفترة 

تريليون دوالر أمريكي في عام  1.7إلى ما يقارب  لي�������ل ،%2.9العالمي الذي بلغ 

2016.  

  نويا خ�ل 2.8ازداد عدد ال����كان في الدول األفريقية جنوب ال�����را� بمعدل���� %

من % 13.9 ح����ة بذلك م����ك�ً  ،مليون ن����مة 1033.1 ، ليبلغ2016-1980الفترة 

 . 2016عام اإلجمالي العالمي ل

  المؤكدة من النفط الخام في القارة األفريقية ت��������اع� ال��م اإلجمالي ل�حتياطيات

لدول العربية من  يار برميل في نهاية عام  53.4ككل بما فيها ا  128إلى  1980مل

% 2.5حي�� ارتفع�ت ه�ذ� االحتي�اطي�ات بمع�دل  2016ملي�ار برمي�ل في نه�اي�ة ع�ام 

معدل ، بينما ارتفعت االحتياطيات النفطية العالمية ب2016-1980����نويا خ�ل الفترة 

% ������نويا خ�ل الفترة �اتها. وعليه تراجعت ح������ة القارة األفريقية في إجمالي 2.6

  .2016% في عام 7.5إلى  1980% في عام 7.8االحتياطيات العالمية من 
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إلى أن إنتاج  2014أما من ناحية الغاز الطبيعي فيشير تقرير الوكالة الصادر في عام 

لدول األفريقية يتوقع له أن يص��������ل في عام الغاز الطبيع مليار متر  469إلى  2040ي في ا

مليار متر مكعب حس����ب س����يناريو  509مكعب حس����ب س����يناريو الس����ياس����ات الجديدة أو إلى 

إلى أن إنتاج  2017"القرن األفريقي"، بينما تش�������ير بيانات تقرير الوكالة الص�������ادر في عام 

ر مكعب. وعليه فقد قلص���� الوكالة توقعاتها حول مليار مت 460الغاز الطبيعي س���يص���ل إلى 

إنتاج الغاز الطبيعي في القارة األفريقية خالل الفترة الفاص�������لة ما بين ص��������دور تقرير عام 

  مليار متر مكعب. 49-9بما يتراوح  2017وصدور تقرير عام  2014

 2040ويشير تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حول آفاق النفط العالمي 

أن إنتاج النفط في الدول األفريقية �ير األع�������ا� في منظمة أوبك  2017الص������ادر في عام 

(الدول األفريقية األع����ا� في أوبك �ي� الج�ا�ر، ليبيا، أنغو�، الغابون، �ينيا األس���توا�ية، 

مليون ب/ي في عام  1.6إلى  2017مليون ب/ي في عام  1.7ونيجيريا) س����و� يتراجع من 

، أي أن حص�������ة ��� الف�ة من الدول األفريقية 2040مليون ب/ي في عام  1.3 ثم إلى 2030

% في عام 3.4في إجمالي ا�مدادات العالمية المتوقعة من خارج أوبك س�������و� تتراجع من 

  .   2040% في عام 2.7ثم إلى  2030% في عام 3إلى  2017

  
والغاز الطبيعي في منا: ا��عكا��������ا� ال����������قب�ي� ال������ ل�ط��ا� �طا� الن�� ثا

الدول األفريقي� ��� �����ا� الطا�� العال�ي� بش��كل �ا�� و��� الدول األ����ا� 
  بشكل خاص

  
يستنتج من مقارنة البيانات المتاحة حول توقعات كل من إنتاج واستهالك النفط والغاز 

ز أن حجم إنتاج النفط في ��� الدول س�������يتجاو 2040الطبيعي في الدول األفريقية حتى عام 

مليون ب/ي  4.6مليون ب/ي، بالمقارنة مع  3.3- 2.3حجم استهالكه بمقدار يتراوح ما بين 

. كما أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي س��يتجاوز حجم اس��تهالكه بمقدار يتراوح ما 2015في عام 

. ويس��تدل 2015مليار متر مكعب في عام  67مليار متر مكعب بالمقارنة مع  179-154بين 

ول األفريقية ككل س�����تكون مكتفية ذاتيا من ناحية النفط والغاز الطبيعي، إ� أن من ذلك أن الد

�ناك مس���لة مهمة و�ي الفوارق بين إنتاج النفط والغاز الطبيعي من ناحية، واس��تهالكهما من 
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  �تعتمد القارة األفريقية على �ال�ة مص��������ا�ر �ولية لتلبية متطلباتها من الطاقة، وهذ

قة المص���ا�ر هي: النفط، الغاز الطبيعي، والفحم. وحص���ل تغير ملحوظ في مزي� الطا

مع احتفاظ النفط بالمركز األول في  2016-2000في اس�������تهالك الطاقة خالل الفترة 

%، بينما از�ا�� حص�����ة الغاز 41.9% إلى 42.1هذا المزي� مع تراجع ب������يط من 

% ليأخذ المركز الثاني مقابل تراجع حصة الفحم من 28.3% إلى 18.1الطبيعي من 

 % ليحل في المركز الثالث. 21.8% إلى 32.3

  س����نويا خالل الفترة 3.1ارتفع إجمالي اس����تهالك الطاقة في القارة األفريقية بمعدل %

بالمقارنة مع المعدل العالمي الرتفا� اس�������تهالك الطاقة خالل الفترة  1980-2016

مليون ب م  2.9%. واز�ا� اس������تهالك الطاقة في القارة األفريقية من 1.9ذاتها، وهو 

، وبذلك ارتفعت حصة 2016ب م ن ي في عام مليون  8.8إلى  1980ن ي في عام 

 %.3.3% إلى 2.2القارة األفريقية في إجمالي استهالك الطاقة في العالم من 

 1980% س�����نويا خالل الفترة 2.9بمعدل  من النفط تزايد اس�����تهالك الدول األفريقية-

مليون ب/ي، في  3.9مليون ب/ي إلى  1.4حيث تضاعف هذا االستهالك من  2016

% س������نويا خالل الفترة 1.3لذي ارتفع في� اس������تهالك الطاقة في العالم بمعدل الوقت ا

% 2.3ذاتها، وبذلك ارتفعت حص�����ة الدول األفريقية في إجمالي اس�����تهالك العالم من 

  .2016% في عام 4.1إلى  1980في عام 

  تزايدا  2016-1980������هد اس�����تهالك الغاز الطبيعي في القارة األفريقية خالل الفترة

إذا ما قورن بارتفا� االس�����تهالك العالمي إذ از�ا� اس�����تهالك القارة األفريقية  ملحوظا

%، وبذلك ارتفعت 2.6% س��نويا مقابل ارتفا� االس��تهالك العالمي بمعدل 5.6بمعدل 

% 1.4حص����ة القارة األفريقية في إجمالي االس����تهالك العالمي من الغاز الطبيعي من 

  .2016% في عام 3.9إلى  1980في عام 

 تفع إجمالي الص�������ا�را� النفطية من القارة األفريقية بمعدل ��������غير خالل الفترة ار

% س�������نوي��ا حي��ث ارتفع ح�م ه��ذ� 0.6إذ و����������ل ه��ذا المع��دل إلى  2000-2016

مليون ب/ي في ع��ام  7.6إلى  2000مليون ب/ي في ع��ام  6.9الص���������ا�را� من 
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  عن��د النظر إلى االحتي��اطي��ات الم�ك��دة من الغ��از الطبيعي في الق��ارة األفريقي��ة كك��ل

-1980% س�������نويا خالل الفترة 2.4ل يالحظ أن هذه االحتياطيات قد ارتفعت بمعد

 14.3إلى  1980تريليون متر مكعب في نهاية عام  6حي� تض��������اعفت من  2016

. ومع �ل��� فق��د تراجع��ت حص��������ة الق��ارة 2016تريليون متر مكع��ب في نه��اي��ة ع��ام 

إلى  1980% في عام 8.4األفريقية في االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي من 

% 3.8ا ألن االحتي��اطي��ات الع��المي��ة ق��د ارتفع��ت بمع��دل نظر 2016% في ع��ام 7.6

  سنويا خالل الفترة المذكورة.

  مليون ب/ي إلى ما يربو  2.5ارتفع إنتاج النفط في الدول األفريقية غير العربية من

مليون ب/ي. ونتيجة لهذه التطورات فقد تضاعفت حصة الدول األفريقية  5قليال عن 

% في عام 8.6إلى  1980% في عام 4مي من النفط من غير العربية في اإلنتاج العال

2016 .  

     لدول األفريقية خالل الفترة -1980ارتفع حجم طاقات التكرير في المص��������افي في ا

% س��نويا وهو ���عف المعدل العالمي الم���جل خالل الفترة �اتها� 1.2بمعدل  2016

مليون  3.5يقارب %. ووصل إجمالي طاقات التكرير في هذه الدول إلى ما 0.6وهو 

. وعليه ارتفعت 1980مليون ب/ي في عام  2.2بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام 

إلى  1980% في عام 2.8حص��������ة الدول األفريقية في طاقات التكرير العالمية من 

  .2016% في عام 3.5

  بمعدل  2016-1980از�ا� إنتاج مص�������افي التكرير في الدول األفريقية خالل الفترة

 2016مليون ب/ي في عام  2.1حي� وص����ل إجمالي هذا اإلنتاج إلى  % س����نويا1.1

وي��������كل إنتاج المص�������افي في �ال�   .1980مليون ب/ي في عام  1.4بالمقارنة مع 

�ول� وهي الج�ا�ر� مص�������ر وجنوب أفريقيا �ال�ة أربا� إنتاج المص�������افي في القارة 

الفا�ض�������ة في القارة  . ويالحظ أن إجمالي الطاقات اإلنتاجية2016األفريقية في عام 

قد ارتفعت من  ية  قارب  1980ألف ب/ي في عام  839األفريق ما ي مليون  1.4إلى 

  .  2016ب/ي في عام 
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  عن��د النظر إلى االحتي��اطي��ات الم�ك��دة من الغ��از الطبيعي في الق��ارة األفريقي��ة كك��ل
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% 3.8ا ألن االحتي��اطي��ات الع��المي��ة ق��د ارتفع��ت بمع��دل نظر 2016% في ع��ام 7.6

  سنويا خالل الفترة المذكورة.

  مليون ب/ي إلى ما يربو  2.5ارتفع إنتاج النفط في الدول األفريقية غير العربية من

مليون ب/ي. ونتيجة لهذه التطورات فقد تضاعفت حصة الدول األفريقية  5قليال عن 

% في عام 8.6إلى  1980% في عام 4مي من النفط من غير العربية في اإلنتاج العال

2016 .  

     لدول األفريقية خالل الفترة -1980ارتفع حجم طاقات التكرير في المص��������افي في ا

% س��نويا وهو ���عف المعدل العالمي الم���جل خالل الفترة �اتها� 1.2بمعدل  2016

مليون  3.5يقارب %. ووصل إجمالي طاقات التكرير في هذه الدول إلى ما 0.6وهو 

. وعليه ارتفعت 1980مليون ب/ي في عام  2.2بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام 

إلى  1980% في عام 2.8حص��������ة الدول األفريقية في طاقات التكرير العالمية من 

  .2016% في عام 3.5

  بمعدل  2016-1980از�ا� إنتاج مص�������افي التكرير في الدول األفريقية خالل الفترة

 2016مليون ب/ي في عام  2.1حي� وص����ل إجمالي هذا اإلنتاج إلى  % س����نويا1.1

وي��������كل إنتاج المص�������افي في �ال�   .1980مليون ب/ي في عام  1.4بالمقارنة مع 

�ول� وهي الج�ا�ر� مص�������ر وجنوب أفريقيا �ال�ة أربا� إنتاج المص�������افي في القارة 

الفا�ض�������ة في القارة  . ويالحظ أن إجمالي الطاقات اإلنتاجية2016األفريقية في عام 

قد ارتفعت من  ية  قارب  1980ألف ب/ي في عام  839األفريق ما ي مليون  1.4إلى 
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 138مليون ب/ي فقد ت����اعف حجم العج� في تجارة المنتجات النفطية من  4.6إلى 

 . 2016مليون ب/ي في عام  1.2إلى ما يقارب  2000ألف ب/ي في عام 

  ألف ب/ي  350.1الدول األفريقية من النفط الخام من الدول العربية  وارداتبلغ حجم

    ألف ب/ي من العراق،  49.7ألف ب/ي من الس�������عودية، و 243، منها 2000في عام 

 الوارداتألف ب/ي من الكويت. وتشكل هذه  24.8ألف ب/ي من اإلمارات، و  31.3و

 الدول األفريقية.  واردات% من إجمالي 44

 

  التطورات المستقبلية .2

  بمع��دل  2040-2015يتوقع أن يرتفع إنت��اج النفط في ال��دول األفريقي��ة خالل الفترة

% س����نويا. وعليه يتوقع أن يتراوح إنتاج النفط في الدول 0.08 -0.05يتراوح ما بين 

مليون ب/ي. وبذلك س�������تتراوح حص�������ة  10.3 -8.5ما بين 2040األفريقية في عام 

  %.8.9 -8.3لنفط ما بين الدول األفريقية في اإلنتاج العالمي من ا

  من المتوقع أن يحقق إنتاج ال�ا� الطبيعي أعلى معد�ت ال�يادة بين مص�������ادر الطاقة

حي� س�������ي�داد بمعدل يتراوح ما بين  2040-2015في الدول األفريقية خالل الفترة 

% س�����نويا، بينما س�����يرتفع إنتاج ال�ا� الطبيعي في العالم خالل الفترة �اتها 3.8 -3.4

%. وبنا� على هذه التقديرات س��يص��ل إنتاج ال�ا� 1.9% و1.6تراوح ما بين بمعدل ي

مليار متر مكعب،  502 -460إلى ما بين  2040الطبيعي في الدول األفريقية في عام 

 % من اإلنتاج العالمي.8.8 -8.7أي ما نسبته 

  2040-2015يتوقع أن ي�داد الطل���ب على النفط في ال���دول األفريقي���ة خالل الفترة 

% س�������نويا. ويتوقع أن يص�������ل الطلب على في الدول 2.5 -2معدل يتراوح ما بين ب

مليون ب/ي. وبذلك ستسقر حصة الدول  7 -6.2إلى ما بين  2040األفريقية في عام 

  %. 5.9األفريقية في الطلب العالمي على النفط عند 

 ية خالل من المتوقع أن يس������جل النمو في الطلب على ال�ا� الطبيعي في الدول األفريق

معد�ت مرتفعة نس����بيا حي� س����ي�داد هذا الطلب بمعدل يتراوح  2040-2015الفترة 

% س�������نويا، و�لك بالمقارنة مع ارتفا� الطلب العالمي على ال�ا� 3.7-3.5ما بين 
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ت النفطية . وبذل� تراجعت حص�����ة القارة األفريقية ككل في إجمالي الص�����ادرا2016

 . 2016% في عام 6.4إلى  2000% في عام 11.5العالمية من 

  وازداد حجم إجمالي الص��ادرات النفطية من الدول األفريقية غير العربية خالل الفترة

مليون  4.1% س������نويا حيث ارتفعت هذه الص������ادرات من 1.9بمعدل  2000-2016

الدول األفريقية  . و�������من2016مليون ب/ي في عام  5.6إلى  2000ب/ي في عام 

، وهاتان 2016غير العربية، توجد دولتان رئي��������يتان مص��������درتان للنفط في عام 

 الدولتان هما نيجيريا وأنغوال. 

  وعند النظر إلى اتجاهات الصادرات النفطية من الدول األفريقية غير العربية في عام

ية، ثم يالحظ أن هذه الص������ادرات تتجه بص������ورة رئي�������ية إلى الدول األوروب 2016

مليون ب/ي إلى ال��دول  1.4الوالي��ات المتح��دة وكن��دا حي��ث ص���������درت ه��ذه ال��دول 

ألف ب/ي  74ألف ب/ي إلى الواليات المتحدة وكندا. كما صدرت  577األوروبية، و

 ألف ب/ي إلى دول المحيط الهادي.  43إلى الدول اآلسيوية، و

  س��نويا خالل 6.6النفطية للدول األفريقية ككل بمعدل  الوارداتازداد حجم إجمالي %

مليون ب/ي في ع���ام  1.2من  الوارداتحي���ث ارتفع���ت ه���ذه  2016-2000الفترة 

. وتوجد في القارة األفريقية دولتان ذات 2016مليون ب/ي في عام  3.4إلى  2000

يا ومص������� الوارداتحجم ملموس من  تان هما جنوب إفريق لدول تان ا ر. النفطية، وها

% سنويا حيث تضاعفت 4.2النفطية في جنوب إفريقيا بمعدل  الوارداتوارتفع حجم 

  .2016ألف ب/ي في عام  740إلى  2000ألف ب/ي في عام  385من 

  قد تقلص خالل الفترة ية ككل  لدول األفريق جاري النفطي في ا فائض الت يالحظ أن ال

النظر إلى الميزان مليون ب/ي. وعند  4.2مليون ب/ي إلى  5.7من  2000-2016

التجاري النفطي في القارة األفريقية بعد استثناء الدول العربية األربع، وهي الجزائر، 

مليون ب/ي في عام  3.2لي�يا، مص�����ر، والمغرب، يت�ين أن هذا الفائض قد ازداد من 

قارب  2000 ما ي يه 2016مليون ب/ي في عام  3.5إلى  لذي ازداد ف . وفي الوقت ا

ج فائض في ت لدول من حوالي ال ئة من ا هذه الف خام في  مليون ب/ي  3.4ارة النفط ال
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%. وعليه يتوقع أن ي����ل الطلب على 1.9 -1.6الطبيعي خالل الفترة نف�����ا بمعدل 

مليار متر  323 -306إلى ما بين  2040في عام الغاز الطبيعي في الدول األفريقية 

مكعب. وب�لك س��ت���ل ح���ة الدول األفريقية في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 

  %.5.8 -5.7إلى 

  عام قة. ويتوقع أن  2040يتوقع أن تتمتع الق�ارة األفريقي�ة �ك�ل في  بف�ائض في الط�ا

مثل حجم الطلب على مليون ب�ي. وس�������ي 3.3-2.3يتراوح الفائض من النفط ما بين 

. ومن ن��احي��ة الغ��از 2040% من حجم إنت��اج النفط في ع��ام 72.9 -68النفط م��ا بين 

مليار متر مكعب، أي أن  179-154الطبيعي، س�����يتراوح الفائض المتوقع منه ما بين 

 % من حجم اإلنتاج المتوقع.66.5-64.3الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي سيشكل 

 بش���كل �بير على م����ا�ر الطاقة العض���وية لتلبية متطلبات�ا من  تعتمد الدول األفريقية

%) إجمالي الطلب على 47.6الطاقة إذ قارب� ح����ة ��� الم����ا�ر حوالي ن����� �

. ويتوقع أن يرتفع الطل��ب على ����� الم���������ا�ر خالل الفترة 2015الط��اق��ة في ع��ام 

قة % س�������نويا، وعليه يتوقع أن ي��������ل الطلب على الطا1-0.8بمعدل  2015-2040

% 35.8 -35.6مليون ب م ن ي، أي  9.7 -9.3إلى ما بين  2040العضوية في عام 

  من إجمالي الطلب المتوقع.

  س����ي�����تمر النفط في المرتبة الثانية من ناحية ح�����ته في إجمالي الطلب المتوقع على

حيث يتوقع أن ينمو الطلب عليه بمعدل يتراوح ما  2040-2015الطاقة خالل الفترة 

مليون ب م ن ي. وعليه س������تتراوح  6.4-5.7% س������نويا لي�������ل إلى 2.4 -1.9بين 

%، 23.6-22.1ما بين  2040ح��������ة النفط في إجمالي الطلب على الطاقة في عام 

  .2015% في عام 22.7وذلك بالمقارنة مع 

  2015يتوقع أن يحق� الطلب على الغاز الطبيعي نموا مرتفعا ن��������بيا خالل الفترة-

% س�����نويا ليبل� ما بين 3.7-3.5س�����نوي يتراوح ما بين حيث س�����ي��ا� بمعدل  2040

مليون ب م ن ي، أي أن ح��������ة الغاز الطبيعي في إجمالي الطلب المتوقع  5.1-5.3

% في عام 19.6-16.8إلى ما بين  2015% في عام 13.6على الطاقة س�����ترتفع من 

2040.  
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مكعب. وب�لك س��ت���ل ح���ة الدول األفريقية في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 

  %.5.8 -5.7إلى 

  عام قة. ويتوقع أن  2040يتوقع أن تتمتع الق�ارة األفريقي�ة �ك�ل في  بف�ائض في الط�ا

مثل حجم الطلب على مليون ب�ي. وس�������ي 3.3-2.3يتراوح الفائض من النفط ما بين 

. ومن ن��احي��ة الغ��از 2040% من حجم إنت��اج النفط في ع��ام 72.9 -68النفط م��ا بين 

مليار متر مكعب، أي أن  179-154الطبيعي، س�����يتراوح الفائض المتوقع منه ما بين 

 % من حجم اإلنتاج المتوقع.66.5-64.3الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي سيشكل 

 بش���كل �بير على م����ا�ر الطاقة العض���وية لتلبية متطلبات�ا من  تعتمد الدول األفريقية

%) إجمالي الطلب على 47.6الطاقة إذ قارب� ح����ة ��� الم����ا�ر حوالي ن����� �

. ويتوقع أن يرتفع الطل��ب على ����� الم���������ا�ر خالل الفترة 2015الط��اق��ة في ع��ام 

قة % س�������نويا، وعليه يتوقع أن ي��������ل الطلب على الطا1-0.8بمعدل  2015-2040

% 35.8 -35.6مليون ب م ن ي، أي  9.7 -9.3إلى ما بين  2040العضوية في عام 

  من إجمالي الطلب المتوقع.

  س����ي�����تمر النفط في المرتبة الثانية من ناحية ح�����ته في إجمالي الطلب المتوقع على

حيث يتوقع أن ينمو الطلب عليه بمعدل يتراوح ما  2040-2015الطاقة خالل الفترة 

مليون ب م ن ي. وعليه س������تتراوح  6.4-5.7% س������نويا لي�������ل إلى 2.4 -1.9بين 

%، 23.6-22.1ما بين  2040ح��������ة النفط في إجمالي الطلب على الطاقة في عام 

  .2015% في عام 22.7وذلك بالمقارنة مع 

  2015يتوقع أن يحق� الطلب على الغاز الطبيعي نموا مرتفعا ن��������بيا خالل الفترة-

% س�����نويا ليبل� ما بين 3.7-3.5س�����نوي يتراوح ما بين حيث س�����ي��ا� بمعدل  2040

مليون ب م ن ي، أي أن ح��������ة الغاز الطبيعي في إجمالي الطلب المتوقع  5.1-5.3

% في عام 19.6-16.8إلى ما بين  2015% في عام 13.6على الطاقة س�����ترتفع من 

2040.  
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