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ٍِخص دراسح

 ٌّصادر اٌطالح اٌّختٍفح فً ِسٌح اٌطالح اٌعاًٌّ اَفاق اٌّستمثٍٍح
 2040حتى عاَ 

 

ذٙذف اٌذساسح إٌٝ اٌرؼشف ػٍٝ اٌٛالغ اٌؽاٌٟ ٚاالذعا٘اخ اٌّسرمث١ٍح اٌّرٛلؼح  

ٌّظادس اٌطالح اٌؼا١ٌّح اٌّراؼح، ٚرٌه ِٓ خالي إٌماء اٌؼٛء ػٍٝ االؼر١اؽ١اخ 

اٌّرٛفشج ِٓ ِظادس اٌطالح األؼفٛس٠ح، ِٚراتؼح اٌرطٛساخ اٌشإ٘ح ٚاٌّرٛلؼح إلِذاداخ 

 إٌّاؽكػٍٝ ذمذ٠ُ طٛسج شاٍِح ػٓ  ٚذؼًّ اٌذساسح. ٚاٌطٍة ػ١ٍٙااٌطالح اٌّخرٍفح 

٘زٖ  اٌرٟ س١أذٟ ِٕٙا اٌطٍة ػٍٝ ا إِذاداخ اٌطالح ِٓ ظٙح، ٚإٌّاؽكاٌرٟ سرأذٟ ِٕٙ

ٚرٌه ؼسة اٌذٚي اٌشئ١س١ح ٚاٌّعّٛػاخ االلرظاد٠ح ٚإٌّاؽك  اٌطالح ِٓ ظٙح أخشٜ،

 فٟ اٌّؽرٍّحاٌرطٛساخ اٌّسرمث١ٍح سرىشاف آفاق ٚذؽاٚي اٌذساسح ا. فٟ اٌؼاٌُ اٌعغشاف١ح

 ػٍٝ اٌذٚي األػؼاء فٟ ِٕظّح أٚاته.ٚذأش١ش٘ا ِظادس اٌطالح  أٚػاع

تاسرؼشاع اٌرطٛساخ اٌشإ٘ح فٟ أٚػاع ِظادس اٌطالح ِٓ ٚذٕطٍك اٌذساسح  

. ٚذ١ّٙذا االؼر١اؽ١اخ ٚاإلِذاداخ ٚاٌطٍة خالي ذٕاٚي اٌّؤششاخ اٌشئ١س١ح ٟٚ٘

اٌؼٛاًِ ذُ اٌرطشق إٌٝ سرمث١ٍح ٌّظادس اٌطالح اٌّخرٍفح ٌٍرؼشف ػٍٝ اٌرٛلؼاخ اٌّ

فٟ شالشح ػٛاًِ  . ٚذرّصً ٘زٖ اٌّؽذداخح١الذعا٘اخ اٌطالح اٌّسرمثٍج اٌّؽذداألساس١ح 

اٌّؼثش ػٕٙا تّؤشش  ٘اِح، ٟٚ٘ ِسرٜٛ ٚأّٔاؽ اٌرغ١شاخ فٟ إٌشاؽاخ االلرظاد٠ح

ؼاس، تاإلػافح إٌٝ اٌرغ١شاخ األس اٌّؽرٍّح فٟ رطٛساخاٌإٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ، ٚ

ِح فٟ ِعاي اٌذساسح اٌؼٛء ػٍٝ ؼعُ االسرصّاساخ اٌالص ٚلذ أٌمداٌذ٠ّٛغشاف١ح. 

ذُ ذث١اْ ؼعُ اٌفائغ أٚ اٌؼعض فٟ ِظادس اٌطالح ِٚذٜ ذأش١ش رٌه إِذاداخ اٌطالح، وّا 

 فٟ ِٕظّح أٚاته. األػؼاءاٌذٚي  اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ ٚاٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٓ ػٍٝ
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 اٌتطىراخ اٌراهٕح فً أوضاع ِصادر اٌطالحاٌجسء األوي: 

 االحتٍاطٍاخ .1

١ٍِاس تش١ًِ فٟ  1697.6 ؼٛاٌٟ تٍغد االؼر١اؽ١اخ اٌّؤوذج ِٓ إٌفؾ فٟ اٌؼاٌُ

ٚذٛظذ شالز ِٕاؽك سئ١س١ح راخ اؼر١اؽ١اخ ٍِّٛسح ِٓ إٌفؾ، ٚ٘زٖ . 2015ٔٙا٠ح ػاَ 

 إٌّاؽك ٟ٘ ِٕطمح اٌششق األٚسؾ ٚأِش٠ىا اٌالذ١ٕ١ح ٚأِش٠ىا اٌشّا١ٌح. 

، وفك اٌّجّىعاخ اٌذوٌٍح2015االحتٍاطٍاخ اٌّؤوذج ِٓ إٌفظ فً ٔهاٌح عاَ   
 )١ٍِاس تش١ًِ( 

 
 OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World :اٌّصذر
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 ذش186.9ْٛ١ٍ٠ؽٛٔ فٟ اٌؼاٌُ ٓ اٌغاص اٌطث١ؼٟتٍغ ؼعُ االؼر١اؽ١اخ اٌّؤوذج ِٚ 

. ٚتاٌّماسٔح ِغ إٌفؾ ذرشوض اؼر١اؽ١اخ اٌغاص اٌطث١ؼٟ 2015ِرش ِىؼة فٟ ٔٙا٠ح ػاَ 

فٟ ػذد ألً ِٓ اٌذٚي ؼ١س ذٛظذ أستغ دٚي راخ اؼر١اؽ١اخ ٍِّٛسح ِٓ اٌغاص اٌطث١ؼٟ، 

ٚذشىً اؼر١اؽ١اخ اٌغاص اٌطث١ؼٟ  : إ٠شاْ، سٚس١ا، لطش، ٚذشوّٕسراْ،ٚ٘زٖ اٌذٚي ٟ٘

 ِٓ االؼر١اؽ١اخ اٌؼا١ٌّح. % 58ٔسثح  فٟ ٘زٖ اٌذٚي األستغ
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 ، وفك اٌّجّىعاخ اٌذوٌٍح2015االحتٍاطٍاخ اٌّؤوذج ِٓ اٌغاز اٌطثٍعً فً ٔهاٌح عاَ 
 )ذش١ٍ٠ْٛ ِرش ِىؼة(
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١ٍِاس ؽٓ فٟ  891.5 ؼٛاٌٟ تٍغ ؼعُ االؼر١اؽ١اخ اٌّؤوذج ِٓ اٌفؽُ فٟ اٌؼاٌُ 

. ٚذرشوض ٘زٖ االؼر١اؽ١اخ تشىً وث١ش فٟ شالز دٚي. ٚ٘زٖ اٌذٚي ٟ٘: 2015ٔٙا٠ح ػاَ 

ِٓ  %57.1اٌفؽُ  ٙا ِٓذشىً اؼر١اؽ١اذاٌرٟ ٚ ،اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج، سٚس١ا، ٚاٌظ١ٓ

 .إظّاٌٟ االؼر١اؽ١اخ اٌؼا١ٌّح

 ِذاداخ.اال2

١ٍِْٛ ب/ٞ ِٕٙا  95ؼٛاٌٟ 2015فٟ ػاَ اإلِذاداخ إٌفط١ح اٌؼا١ٌّح تٍغد  

ٚذرأٌف ١ٍِْٛ ب/ٞ ِٓ خاسض دٚي أٚته.  ١ٍِ56.9ْٛ ب/ٞ ِٓ دٚي أٚته ٚ  38.2

١ٍِْٛ ب/ٞ ِٓ سٛائً  ١ٍِ6.1ْٛ ب/ٞ ِٓ إٌفؾ اٌخاَ ٚ  23.1إِذاداخ أٚته ِٓ 

 ٚظاءخ اإلِذاداخ ِٓ خاسض أٚته ِٓ اٌذٚي اٌظٕاػ١ح تظٛسج سئ١س١ح. اٌغاص اٌطث١ؼٟ
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١ٍِْٛ ب/ٞ ِٓ  ١ٍِ18.4ْٛ ب/ٞ، ِٕٙا  25.2اداخ ِٓ ٘زٖ اٌذٚي ؼ١س تٍغ ؼعُ اإلِذ

 اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج ٚوٕذا. 

    % س٠ٕٛا خالي اٌفرشج 2.6تّؼذي  فٟ اٌؼاٌُ إٔتاج اٌغاز اٌطثٍعًاسذفغ ٚ 

١ٍِاس ِرش  3538.6 ١ٍِاس ِرش ِىؼة إٌٝ 2791ؼ١س اصداد ِٓ  (2005-2015)

١ٍِاس ِرش ِىؼة. ٚظاءخ ٘زٖ اٌض٠ادج تظٛسج أساس١ح  747.7، أٞ تض٠ادج ؼعّٙا ِىؼة

ِٓ اٌذٚي إٌا١ِح )اٌذٚي غ١ش األػؼاء تّٕظّح اٌرؼاْٚ االلرظادٞ ٚاٌر١ّٕح( اٌرٟ 

ٚواْ ِٓ ٔر١عح اٌرطٛساخ فٟ إٔراض اٌغاص % ِٓ ؼعُ ٘زٖ اٌض٠ادج.72.3اسرؽٛرخ ػٍٝ 

ي ٚاٌّعّٛػاخ اٌطث١ؼٟ أْ ظشٜ ذغ١ش ٍِّٛط فٟ األ١ّ٘ح إٌسث١ح ٌّساّ٘ح اٌذٚ

ؼ١س ذشاظؼد  ،)2015-2005(االلرظاد٠ح فٟ إظّاٌٟ اإلٔراض اٌؼاٌّٟ خالي اٌفرشج 

% ِماتً اسذفاع ؼظح اٌذٚي إٌا١ِح ِٓ 36.5% إٌٝ 38.9ؼظح اٌذٚي اٌظٕاػ١ح ِٓ 

 %.63.5% إٌٝ 61.1

تظٛسج وث١شج ؼ١س  )2015-2005(فٟ اٌؼاٌُ خالي اٌفرشج  إٔتاج اٌفحُ ذظاػذٚ 

  3830إٌٝ ٔفؾ  ١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ  3033.6% س٠ٕٛا ١ٌشذفغ ِٓ 2.4تّؼذي صداد ا

. ٚذؼضٜ ٘زٖ اٌض٠ادج تظٛسج أساس١ح إٌٝ ذؼاػف إٔراض اٌظ١ٓ ٔفؾ١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ 

ٚذشىً اٌض٠ادج . ١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ ٔفؾ 1827إٌٝ  ١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ ٔفؾ 1241.7ِٓ 

ٔراض اٌؼاٌّٟ ِٕٗ خالي % ِٓ إظّاٌٟ اٌض٠ادج فٟ اإل73.5فٟ إٔراض اٌفؽُ فٟ اٌظ١ٓ 

 (.2015 -2005) اٌفرشج

 2015-2005خالي اٌفترج  اٌطالح ِٓاٌعاًٌّ  االستهالن .3

% س٠ٕٛا خالي اٌفرشج 1.9اٌطالح تّؼذي  اصداد إظّاٌٟ االسرٙالن اٌؼاٌّٟ ِٓ 

 220.8أٞ ِا ٠ؼادي )١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ ٔفؾ 10940ؼ١س اسذفغ ِٓ  (2005-2015)

أٞ ِا ٠ؼادي )١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ ٔفؾ  13147إٌٝ  2005فٟ ػاَ  (١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ

ذّصً فٟ  ٍِؽٛظا  ذؽٛال  اٌفرشج ٘زٖ . ٚشٙذخ2015فٟ ػاَ  (١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ 265.3
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ِماتً  ، ٚرٌهتاٌذسظح اٌصا١ٔح اٌغاص اٌطث١ؼٟتاٌذسظح األٌٚٝ شُ  اٌفؽُص٠ادج االػرّاد ػٍٝ 

% س٠ٕٛا، وّا اصداد 2.3تّؼذي  اٌغاصاسرٙالن  ذظاػذؼ١س ػٍٝ إٌفؾ ذشاظغ االػرّاد 

. ِٚغ رٌه ِا صاي %1اسرٙالن إٌفؾ تّؼذي ، ت١ّٕا اسذفغ %2.1تّؼذي  اسرٙالن اٌفؽُ

 رٗذشاظغ ؼظسغُ  2015إٌفؾ ٠ؽرً اٌّشوض األٚي فٟ ١ِضاْ اٌطالح اٌؼاٌّٟ فٟ ػاَ 

ػاَ % فٟ 32.9إٌٝ  2005% فٟ ػاَ 36اٌطالح ِٓ  ِٓاٌؼاٌّٟ  االسرٙالنفٟ إظّاٌٟ 

%، ٚاسذفاع ؼظح اٌغاص 29.2% إٌٝ 28.6ِماتً ذضا٠ذ ؼظح اٌفؽُ ِٓ  2015

 %.23.8% إٌٝ 22.9اٌطث١ؼٟ ِٓ 

 تطىر االستهالن اٌعاًٌّ ِٓ ِصادر اٌطالح اٌّختٍفح
 )١ٍِْٛ ب َ ْ /ٞ(

 
 OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of:اٌّصذر

World Energy, 2016. 
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واٌعىاًِ  واٌطٍة عٍى اٌطالح،إلِذاداخ ٌ اٌتىلعاخ اٌّستمثٍٍح: اٌجسء اٌثأً

 اٌّؤثرج عٍٍها 

 اٌّستمثٍٍح ِٓ ِصادر اٌطالح اٌّختٍفح اإلِذاداخ 

٠رأشش اٌؼشع ٚاٌطٍة ػٍٝ اٌطالح تصالشح ِرغ١شاخ سئ١س١ح، ٟٚ٘ إٌاذط اٌّؽٍٟ 

ذرثا٠ٓ ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح تشأْ ٚاإلظّاٌٟ ٚأسؼاس اٌطالح ٚػذد اٌسىاْ. 

ٌٙزٖ اٌّفرشػح  ا وث١شا، ٚرٌه ذثؼا ٌٍس١ٕاس٠ٛ٘اخذثا٠ٕ اإلِذاداخ إٌفطٍح اٌّستمثٍٍح

فٟ اٌٛلد اٌزٞ سرّٕٛ ف١ٗ ٘زٖ اإلِذاداخ ٚ (.2040 - 2013) اإلِذاداخ خالي اٌفرشج

س١ٕاس٠ٛ ؼسة  ١ٍِ2040ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  107.7% س٠ٕٛا ٌرظً إٌٝ 0.6تّؼذي 

ؼسة س١ٕاس٠ٛ  ١ٍِْٛ ب/ٞ 120.7% ٌرثٍغ 1.1اساخ اٌعذ٠ذج فئٔٙا سرشذفغ تّؼذي ١اٌس

ٚذرماسب ذمذ٠شاخ أٚته ؼٛي اإلِذاداخ إٌفط١ح اٌؼا١ٌّح ؼسة . اٌس١اساخ اٌشإ٘ح

س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج إر  ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح ٚفكس١ٕاس٠ٛ األساط ِغ 

 110% س٠ٕٛا ٌرظً إٌٝ 0.67تّؼذي ٝ ٘زٖ اإلِذاداخ سرّٕٛ ذش١ش ذمذ٠شاخ أٚته إٌ

 .١ٍِ2040ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ 

فٟ ِٕظّح  أِا ِٓ ٔاؼ١ح اٌرٛلؼاخ اٌّسرمث١ٍح ؼٛي إٔراض إٌفؾ فٟ اٌذٚي األػؼاء 

)اإلِاساخ،  ٔراض فٟ اٌذٚي اٌؼشت١ح األػؼاء فٟ أٚته٘زا اإل١رٛلغ أْ ٠شذفغ ف أٚاته

% س٠ٕٛا خالي اٌفرشج 1.2تّؼذي لطش، اٌؼشاق، اٌى٠ٛد، ١ٌٚث١ا( اٌعضائش، اٌسؼٛد٠ح، 

تاٌّماسٔح ِغ  ١ٍِ2040ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  35.3ؼ١س س١ظً إٌٝ  (2014-2040)

١ٍِْٛ ب/ٞ. ٚس١أذٟ ِا  9.5، أٞ تض٠ادج ؼعّٙا ١ٍِ2013ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  25.8

اظٗ ِٓ ١ٍِْٛ ب/ٞ( ِٓ اٌؼشاق اٌزٞ س١رؼاػف إٔر ٠4.5ماسب ٔظف ٘زٖ اٌض٠ادج )

. وّا س١رؼاػف ١ٍِ2040ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  7.9إٌٝ  ١ٍِ2014ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  3.4

 ١ٍِ1.3ْٛ ب/ٞ، أٞ تض٠ادج ؼعّٙا  ١ٍِ1.8ْٛ ب/ٞ إٌٝ  0.5اإلٔراض فٟ ١ٌث١ا ِٓ 
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١ٍِْٛ ب/ٞ. أِا فٟ تم١ح اٌذٚي اٌؼشت١ح األػؼاء فٟ أٚته فس١ظً اإلٔراض فٟ ػاَ 

 إٌٝ اٌّسر٠ٛاخ اٌرا١ٌح: 2040

١ٍِْٛ  3.7اٌى٠ٛد )١ٍِْٛ ب/ٞ(،  ١ٍِ4.4ْٛ ب/ٞ(، اإلِاساخ ) 13.4د٠ح )اٌسؼٛ

 ١ٍِْٛ ب/ٞ(. ١ٍِ1.4ْٛ ب/ٞ(، ٚاٌعضائش ) 2.7ب/ٞ(، لطش )

 
 تىلعاخ إٔتاج إٌفظ فً دوي أوته حسة تمذٌراخ وواٌح اٌطالح اٌذوٌٍح 

 )١ٍِْٛ ب/ٞ( 

 
International Energy Agency, World Energy Outlook 2015 ,p138. :اٌّصذر 

 

س١ّٕٛ  إٔتاج اٌعاٌُ ِٓ اٌغاز اٌطثٍعًذش١ش ذٛلؼاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح إٌٝ أْ ٚ 

١ٍِاس ِرش ِىؼة،  ١ٌ5160ظً إٌٝ  (2040-2013)% س٠ٕٛا خالي اٌفرشج 1.4تّؼذي 

ٚسرثٍغ ؼظح اٌذٚي إٌا١ِح ِٓ ٘زٖ اٌض٠ادج ١ٍِاس ِرش ِىؼة.  1647أٞ تض٠ادج لذس٘ا 

١ٍِاس ِرش  339ِىؼة، ت١ّٕا سرظً ؼظح اٌذٚي اٌظٕاػ١ح إٌٝ ١ٍِاس ِرش  1308

 .١ٍِاس ِرش ِىؼة ِٓ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج 173، ِٕٙا ِىؼة
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 تىلعاخ إٔتاج اٌغاز اٌطثٍعً حسة تمذٌراخ وواٌح اٌطالح اٌذوٌٍح 
 )١ٍِاس ِرش ِىؼة( 

 
.International Energy Agency, World Energy Outlook 2015 ,p206 :اٌّصذر 

  

اٌتىلعاخ ذرثا٠ٓ ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح تظٛسج ٍِؽٛظح تشأْ ٚ 

٠ش١ش وال ِٓ س١ٕاس٠ٛ  إر (2040-2013)فٟ اٌؼاٌُ خالي اٌفرشج  اٌّستمثٍٍح إلٔتاج اٌفحُ

  % 0.4إٌٝ أْ ٘زا اإلٔراض س١ّٕٛ تّؼذي ذ٠ذج ٚس١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح اٌس١اساخ اٌع

١ٍِْٛ ب  ١ٍِ88.6ْٛ ؽٓ ِىافئ فؽُ ) 6306إٌٝ  % ػٍٝ اٌرٛاٌٟ ؼ١س س١ظ1.3ًٚ 

١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ( ػٍٝ اٌرٛاٌٟ.  ١ٍِ112.8ْٛ ؽٓ ِىافئ فؽُ ) 8026ٚإٌٝ أَ ْ ٞ( 

١ٍِْٛ ب ١ٍِ8.2ْٛ ؽٓ ِىافئ فؽُ ) ٠ٚ583سرٕرط ِٓ رٌه أْ ؼعُ اٌض٠ادج س١ظً إٌٝ 

 32.4)١ٍِْٛ ؽٓ ِىافئ فؽُ  2303َ ْ ٞ( ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج أٚ إٌٝ 

 ١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ( ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح.

   اٌّختٍفحاٌطالح ِصادر عٍى اٌّستمثًٍ اٌطٍة 

ذرثا٠ٓ اٌرٛلؼاخ تشأْ اٌطٍة اٌّسرمثٍٟ ػٍٝ اٌطالح سٛاء ػٕذ إٌظش إ١ٌٙا ؼسة  

اٌّؤسساخ اٌرٟ أػذخ ٘زٖ اٌرٛلؼاخ أٚ ؼرٝ ػٕذ إٌظش إ١ٌٙا ِٓ خالي اٌس١ٕاس٠ٛ٘اخ 

ِٕظّح اٌذٚي اٌّظذسج ٌٍثرشٚي اٌّرؼذدج ػّٓ اٌّؤسسح اٌٛاؼذج. ٚذرثا٠ٓ ذمذ٠شاخ 
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أٚته  ت١أاخإر ذف١ذ  ،اٌطٍة اٌّسرمثٍٟ تشىً ٍِؽٛظؼٛي  )أٚته( ٚٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح

% س٠ٕٛا خالي 1.5س١ّٕٛ تّؼذي ؼسة س١ٕاس٠ٛ األساط إٌٝ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح 

١ٍِْٛ تش١ًِ ِىافئ ٔفؾ فٟ ا١ٌَٛ فٟ ػاَ  ١ٌ267.6شذفغ ِٓ  (2040-2013)اٌفرشج 

 . ١ٍِ2040ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  400إٌٝ ِا ٠ماسب  2013

 وفك  اٌّصذراٌطٍة اٌعاًٌّ عٍى اٌطالح تطىر        
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 .Organization of the Petroleum Exporting Countries, World Oil Outlook, 2015اٌّصذر: 

 
ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح إٌٝ ٘زا اٌطٍة س١ّٕٛ خالي  ت١ّٕا ذش١ش ت١أاخ 

% 1.4% ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج ٚتّؼذي 1تّؼذي (2040-2013)اٌفرشج

ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح. ٚتٕاء ػٍٝ ٘زٖ اٌّؼذالخ س١شذفغ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح 

ْٛ ب ١ٍِ 360.2إٌٝ  ١ٌ2040ظً فٟ ػاَ  ١ٍِ2013ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  272.3ِٓ 

١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ  394.5ٚإٌٝ  ،َ ْ ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

 . اٌس١اساخ اٌشإ٘ح

)%(ب   مليون ب م )أ  
(ن ي  
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 تىلعاخ اٌطٍة اٌعاًٌّ عٍى اٌطالح حسة تمذٌراخ وواٌح اٌطالح اٌذوٌٍح 
 )ٍٍِىْ ب َ ْ/ي(

 
 :اٌّصذر

International Energy Agency, World Energy Outlook 2015. 

 
  اٌطٍة عٍى إٌفظ:تىلعاخ 

% س٠ٕٛا ١ٌظً 0.7أٚته تّؼذي  ِٕظّح س١ّٕٛ اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ ؼسة ذمذ٠شاخ 

ت١ّٕا ذش١ش ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح ، ، ١ٍِ2040ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  100.6إٌٝ 

، ٚرٌه (2040-2013)اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ س١شٙذ ذطٛساخ ِرثا٠ٕح خالي اٌفرشج  إٌٝ أْ

% ؼسة س١ٕاس٠ٛ 0.4اٌرٟ ذؼذ٘ا اٌٛواٌح إر س١ّٕٛ تّؼذي ؼسة اٌس١ٕاس٠ٛ٘اخ 

% ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح. ٚػ١ٍٗ س١رأسظػ 0.9أٚ تّؼذي  اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ  95.1ِا ت١ٓ  2040ِسرٜٛ اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ فٟ ػاَ 

 اخ اٌشإ٘ح.١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اس 107.4ٚ  ،اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

ؼسة ذمذ٠شاخ ٚسررشاظغ ؼظح إٌفؾ فٟ إظّاٌٟ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح  

فٟ ػاَ . أِا ؼظح إٌفؾ 2040% فٟ ػاَ 25.2إٌٝ  2013% فٟ ػاَ 31.5ِٓ ٚته أ

% ؼسة س١ٕاس٠ٛ 26.4ؼسة ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح فسررشاٚغ ِا ت١ٓ  2040

ؼسة % ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح.ٚس١رشاظغ إٌفؾ 27.2ٚ، اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج
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فٟ ِض٠ط اٌطالح ١ٌؽً فٟ اٌّشوض اٌصأٟ تؼذ اٌغاص  وض األٚيشِٓ اٌّذمذ٠شاخ أٚته 

.ت١ّٕا س١ؽرفع تاٌّشوض األٚي ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج، 2040اٌطث١ؼٟ فٟ ػاَ 

اٌس١اساخ اٌشإ٘ح ٌٛواٌح اٌطالح  ٚس١رشاظغ إٌٝ اٌّشوض اٌصأٟ تؼذ اٌفؽُ ؼسة س١ٕاس٠ٛ

 .اٌذ١ٌٚح

 اٌطٍة عٍى اٌغاز اٌطثٍعً: تىلعاخ 

% 2.4س١شذفغ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌغاص اٌطث١ؼٟ ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته تّؼذي  

 ١ٍِ2040ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  ١ٌ111.5ظً إٌٝ  (2040-2013)س٠ٕٛا خالي اٌفرشج 

ٚص ؼعُ اٌطٍة ػٍٝ ٚتزٌه س١رعا ،١ٍِ2013ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  59.2تاٌّماسٔح ِغ 

اٌغاص اٌطث١ؼٟ ؼعُ اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ، ٚسرمفض ؼظح اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ ِض٠ط اٌطالح ِٓ 

أِا اٌطٍة ػٍٝ اٌغاص اٌطث١ؼٟ . 2040% فٟ ػاَ 27.9إٌٝ  2013ػاَ  % ف22.1ٟ

% س٠ٕٛا 1.7 - 0.5 فس١ّٕٛ تّؼذالخ ذرشاٚغ ِا ت١ٓؼسة ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح 

 ١ٍِ2013ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  58.3س١شذفغ ِٓ ؼ١س  (2040-2013)خالي اٌفرشج 

١ٍِْٛ  92.6ٚ ،ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج ١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ ١ٌ85.1رشاٚغ ِا ت١ٓ 

اٌس . ٚس١ؽً اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ اٌّشوض اٌصؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح ب َ ْ ٞ

 ٚفك ٚفٟ اٌّشوض اٌصاٌس أ٠ؼا،اس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذجس١ٕ تؽسة تؼذ إٌفؾ ٚاٌفؽُ

 .، ٌىٓ تؼذ اٌفؽُ ٚإٌفؾاٌس١اساخ اٌشإ٘ح

  اٌطٍة عٍى اٌفحُتىلعاخ 

س١ّٕٛ اٌطٍة ػٍٝ اٌفؽُ ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته تّؼذي ٠مً ػٓ اٌّؼذي اٌؼاَ ٌٍّٕٛ  

% س٠ٕٛا ١ٌظً 1إر س١شذفغ تّؼذي  (2040-2013)فٟ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح خالي اٌفرشج 

١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  76.1تاٌّماسٔح ِغ  ١ٍِ2040ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  98.3إٌٝ 

اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح فٟ ػاَ  % ِٓ إظّاٌٟ اٌطٍة24.6. ٚس١شىً اٌفؽُ 2013

ٚذرثا٠ٓ ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح ذثا٠ٕا شاسؼا ؼٛي ِسرٜٛ اٌطٍة اٌّرٛلغ .2040
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% 0.4ذف١ذ ٘زٖ اٌرمذ٠شاخ تأْ ٘زا اٌطٍة س١شذفغ تّؼذي  إر 2040ٌفؽُ فٟ ػاَ ػٍٝ ا

% ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح. 1.3أٚ تّؼذي  ،ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ ٛفك ١ٍِْٛ ب َ ْ ٠ 112.8اٌطٍة ٘زا ٚتٕاء ػٍٝ رٌه س١ثٍغ 

 88.6اٌطٍة ػٍٝ اٌفؽُ س١ثٍغ  أْ اٌعذ٠ذج إٌٝ، ت١ّٕا ٠ش١ش س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح

 ١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ. ٚػ١ٍٗ س١ٍؼة اٌفؽُ دٚسا ؼاسّا ٚفما ٌس١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح ؼ١س

 .ِٓ ِض٠ط اٌطالح %28.6س١شىً  س١أذٟ فٟ اٌّشوض األٚي فٟ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح إر

سرظً ٟ٘ ٚاٌفؽُ اٌّرّصٍح تإٌفؾ ٚاٌغاص اٌطث١ؼٟ  ٠ٚالؼع أْ ِظادس اٌطالح األؼفٛس٠ح

ػٍٝ ػٛء وً اٌرمذ٠شاخ أٚ  2040اٌّظادس اٌّس١طشج ػٍٝ ِض٠ط اٌطالح ؼرٝ ػاَ 

٠ٚسرٕرط ِّا سثك أْ ؼظح ٘زٖ  اٌّرخظظح. ّؤسساخاٌس١ٕاس٠ٛ٘اخ اٌرٟ ذؼذ٘ا اٌ

سرظً  2040ػٍٝ اٌطالح فٟ ػاَ  ٌّٟاٌؼا شح ِعرّؼح فٟ إظّاٌٟ اٌطٍةاٌّظادس اٌصال

ٚفما ٌرمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح ، ٚسررشاٚغ ٘زٖ اٌؽظح % ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته77.7إٌٝ 

% ؼسة س١ٕاس٠ٛ 79.3ٚ  ،% ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج74.6 ِا ت١ٓاٌذ١ٌٚح 

 اٌس١اساخ اٌشإ٘ح.

 اٌطٍة عٍى اٌطالح اٌحٍىٌحلعاخ تى 

ذؼرثش اٌطالح اٌؽ٠ٛ١ح أُ٘ ِظادس اٌطالح خاسض أٔٛاع اٌٛلٛد األؼفٛسٞ ؼ١س  

. (2040-2013)سرساُ٘ تؽٛاٌٟ ُػشش اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح خالي اٌفرشج 

 ١ٍِ2040ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  38.1ٚس١ظً ؼعُ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح اٌؽ٠ٛ١ح إٌٝ 

ة ١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ ؼس 46.8 -36.8ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته، وّا س١رشاٚغ ِا ت١ٓ 

 .ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح

  اٌطٍة عٍى اٌطالح إٌىوٌحتىلعاخ 

فٟ اٌسٕٛاخ اٌمادِح  ػٍٝ اٌطالح ا٠ٌٕٚٛحاٌطٍة  فٟ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٌّٛ اٌّرٛلغ 

ٌٓ ذرعاٚص  2040فٟ ػاَ  إال أْ ؼظرٙا فٟ إظّاٌٟ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح
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ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح ذش١ش إٌٝ أْ ٘زٖ . وّا أْ ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته5.9%

% ؼسة 6.7ٚ  ،% ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح5.3اٌؽظح سررشاٚغ ِا ت١ٓ 

٠ٚرٛلغ أْ ٠ّٕٛ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح ا٠ٌٕٚٛح ؼسة ذمذ٠شاخ . س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

 23.5 إٌٝ ١ٍِ2013ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  13.1% س٠ٕٛا ١ٌشذفغ ِٓ 2.2أٚته تّؼذي 

. أِا ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح فرش١ش إٌٝ أْ اٌطٍة ١ٍِ2040ْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ 

 24.1أٚ إٌٝ  ،١ٍِْٛ ب َ ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌشإ٘ح 20.8ػ١ٍٙا س١ظً إٌٝ 

 .ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج١ٍِْٛ ب َ ْ 

  اٌطٍة عٍى اٌطالح اٌّتجذدجتىلعاخ 

سرؽمك أػٍٝ ُ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح اٌّرعذدج إال أٔٙا طغش ؼعػٍٝ اٌشغُ ِٓ  

إر س١ّٕٛ اٌطٍة  (2040-2013)ِؼذالخ إٌّٛ فٟ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح خالي اٌفرشج 

١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ فٟ ػاَ  17.4% س٠ٕٛا ١ٌثٍغ 7.6تّؼذي ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته ػ١ٍٙا 

اٌطالح اٌذ١ٌٚح ٚواٌح ٚذؼطٟ  % ِٓ إظّاٌٟ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح.4.3، أٞ 2040

س١ّٕٛ تّؼذالخ ٍِّٛسح ذرشاٚغ ِا ت١ٓ  اٌزٞ ذمذ٠شاخ أػٍٝ ٌٍطٍة ػٍٝ ٘زٖ اٌطالح

ِا ت١ٓ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح اٌّرعذدج س١رشاٚغ % س٠ٕٛا، ٚتزٌه 8.5 -% 5.6

 -3.5، أٞ أْ ؼظرٙا سررشاٚغ ِا ت١ٓ 2040فٟ ػاَ  ١ٍِْٛ ب َ ْ ٞ 29.5 -13.9

 .ؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالحاٌطٍة اٌ % ِٓ إظّا9.7ٌٟ

  اٌطٍة عٍى اٌطالح اٌىهروِائٍح:تىلعاخ 

ذسرّش اٌطالح اٌىٙشِٚائ١ح تأداء دٚس شأٛٞ فٟ ِض٠ط اٌطالح ِٓ اٌّرٛلغ أْ  

% فٟ ظً أػٍٝ اٌرمذ٠شاخ تشأْ ٘زا 3.9إر ٌٓ ذرعاٚص ؼظرٙا  2040اٌؼاٌّٟ ؼرٝ ػاَ 

     إٌٛع ِٓ اٌطالح. ٠ٚرٛلغ أْ ٠ّٕٛ اٌطٍة ػٍٝ اٌطالح اٌىٙشِٚائ١ح خالي اٌفرشج 

ْ ب َ ٞ، ٚس١شىً رٌه ١ٍِٛ 10.2% س٠ٕٛا ١ٌظً إٌٝ 1.4تّؼذي  (2013-2040)

١ٙا ٍ. ٚس١رشاٚغ اٌطٍة ػ2040% ِٓ إظّاٌٟ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح فٟ ػاَ 2.5
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١ٍِْٛ ب َ  11.8ب َ ْ ٞ ٚ  ١ٍِْٛ 10.2ؼسة ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح ِا ت١ٓ 

 .2040اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح فٟ ػاَ % ِٓ اٌطٍة 3.9 -%2.6ْ ٞ، أٞ ِا ت١ٓ 

  ُفً ِجاي إِذاداخ إٌفظ واٌغاز اٌطثٍعً اٌّتراوّح االستثّاراخ تىلعاخ حج 

إظّاٌٟ ؼعُ االسرصّاساخ اٌّرشاوّح فٟ ِعاي إِذاداخ إٌفؾ  ٠ظ٠ًرٛلغ أْ  

دٚالس ذش١ٍ٠ْٛ  25.3إٌٝ  (2040-2015)ٚاٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ اٌؼاٌُ خالي اٌفرشج 

دٚالس أِش٠ىٟ فٟ ِعاي اإلِذاداخ ذش١ٍ٠ْٛ  15.4(، ِٕٙا 2014أِش٠ىٟ )أسؼاس دٚالس 

٠ٚرٛصع  دٚالس أِش٠ىٟ فٟ ِعاي إِذاداخ اٌغاص اٌطث١ؼٟ.ذش١ٍ٠ْٛ  9.9إٌفط١ح ٚ 

 ،١ٍِاس دٚالس أِش٠ىٟ فٟ اٌذٚي اٌظٕاػ١ح 9095إظّاٌٟ االسرصّاساخ اٌّرشاوّح ِا ت١ٓ 

   ١ٍِاس دٚالس أِش٠ىٟ فٟ تم١ح دٚي اٌؼاٌُ. 15806ٚ 

  
وتأثٍرٖ عٍى اٌطٍة عٍى إٌفظ  أو اٌعجس فً اٌطالحاٌفائض :  ٌجسء اٌثاٌثا

 ِٓ اٌذوي األعضاءواٌغاز اٌطثٍعً 

٠ّىٓ اٌرؼشف ػٍٝ ذأش١ش اٌرطٛساخ فٟ ِض٠ط اٌطالح اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطٍة ػٍٝ  

ِٓ خالي ذؽذ٠ذ اٌؼعض أٚ  2040إٌفؾ ٚاٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٓ اٌذٚي األػؼاء فٟ ػاَ 

إٌفؾ ٚاٌغاص اٌطث١ؼٟ خظٛطا، ٚرٌه ؼسة اٌفائغ اٌّرٛلغ فٟ اٌطالح ػِّٛا ٚفٟ 

 اٌذٚي ٚاٌّعّٛػاخ االلرظاد٠ح ٚإٌّاؽك اٌعغشاف١ح.

  ً2040إٌفظ فً عاَ اٌفائض أو اٌعجس ف 

ؼسة ذمذ٠شاخ ٚواٌح  اٌذوي اٌصٕاعٍح٠ظً اإلٔراض ِٓ إٌفؾ فٟ  ِٓ اٌّرٛلغ أْ 

٠ظً فٟ اٌٛلد اٌزٞ ٠رٛلغ أْ  2040فٟ ػاَ ١ٍِْٛ ب/ٞ  24.1إٌٝ  اٌطالح اٌذ١ٌٚح

فٟ  ػعضْٛ ب/ٞ. ٚتٕاء  ػٍٝ رٌه س١ىْٛ ٕ٘ان ١ٍِ ١29.8ٗ إٌٝ اإلظّاٌٟ ػٍ اٌطٍة

اٌّرفائٍح تشأْ  ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٌظشج.١ٍِْٛ ب/ٞ 5.7 ٠مذس تٕؽٛ إِذاداخ إٌفؾ
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ساخ إِىا١ٔاخ إٔراض أٔٛاع إٌفٛؽ غ١ش اٌرم١ٍذ٠ح فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج إال أْ س١ٕاس٠ٛ اٌس١ا

إٌٝ ٚظٛد ػعض فٟ إٌفؾ فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج فٟ  ٠ش١شاٌعذ٠ذج ٌٛواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح 

اٌس١ٕاس٠ٛ ٔفسٗ إٌٝ ٚظٛد ػعض فٟ  ٠ش١ش١ٍِْٛ ب/ٞ. وّا  ٠2.5ظً إٌٝ  2040ػاَ 

 ١ٍِْٛ ب/ٞ.  5.3اٌذٚي األٚسٚت١ح ٠ثٍغ 

اٌذٚي اٌظٕاػ١ح ذف١ذ تأْ اإلِذاداخ إٌفط١ح ِٓ  ٙاأِا ِٓ ٔاؼ١ح ذمذ٠شاخ أٚته فئٔ 

، ت١ّٕا س١ظً اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ فٟ ٘زٖ ١ٍِ2040ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  25.8سرظً إٌٝ 

 .١ٍِْٛ ب/ٞ ١ٍِ12ْٛ ب/ٞ، أٞ أٔٗ س١ىْٛ ٕ٘ان ػعض لذسٖ  37.8اٌذٚي إٌٝ 

2040اٌعجس اٌّتىلع فً إٌفظ فً اٌذوي اٌصٕاعٍح فً عاَ    
 )١ٍِْٛ ب /ٞ( 

 
 

 خارج اٌذوي اٌصٕاعٍحِٓ ذف١ذ ذمذ٠شاخ أٚته أْ إظّاٌٟ اإلِذاداخ إٌفط١ح ٚ 

١ٍِْٛ  ١ٍِ33.8ْٛ ب/ٞ ِٓ دٚي أٚته ٚ  ١ٍِ50.2ْٛ ب/ٞ، ِٕٙا  84س١ظً إٌٝ 

ب/ب ِٓ خاسض أٚته. ٚفٟ اٌٛلد ٔفسٗ ذش١ش ذمذ٠شاخ أٚته إٌٝ أْ اٌطٍة ػٍٝ إٌفؾ 

ٞ. ٠ٚسرٕرط ِٓ رٌه أٔٗ س١ىْٛ ١ٍِْٛ ب/ 72فٟ ٘زٖ اٌّعّٛػح ِٓ اٌذٚي س١ظً إٌٝ 

١ٍِْٛ  12ٌذٜ ِعّٛػح دٚي اٌؼاٌُ خاسض اٌذٚي اٌظٕاػ١ح فائغ فٟ إٌفؾ ٠ظً إٌٝ 

 حسب تقديرات اوبك
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.أِا ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح فرش١ش ذمذ٠شاذٙا إٌٝ أْ إظّاٌٟ إٔراض إٌفؾ 2040ب/ٞ فٟ ػاَ 

١ٍِْٛ ب/ٞ  ١ٍِ35.3ْٛ ب/ٞ، ِٕٙا  49.2س١ظً إٌٝ  2040فٟ دٚي أٚته فٟ ػاَ 

ٚتاسرصٕاء  ،اٌذٚي اٌؼشت١ح اٌسثغ األػؼاء فٟ أٚته. وّا س١ظً اإلٔراض خاسض أٚتهفٟ 

١ٍِْٛ ب/ٞ. ٚػ١ٍٗ س١ظً إظّاٌٟ إٔراض اٌؼاٌُ تاسرصٕاء  27.2إٌٝ  ،اٌذٚي اٌظٕاػ١ح

. ٚفٟ اٌّماتً س١ظً اٌطٍة ػٍٝ ١ٍِ2040ْٛ ب/ٞ فٟ ػاَ  76.4اٌذٚي اٌظٕاػ١ح إٌٝ 

١ٍِْٛ ب/ٞ ؼسة س١ٕاس٠ٛ  63.6إٌٝ  2040فٟ ػاَ إٌفؾ فٟ ٘زٖ اٌّعّٛػح ِٓ اٌذٚي 

 12.8س١ثٍغ ٠ٚؽرسة ِٓ رٌه أْ اٌفائغ فٟ إٌفؾ فٟ ٘زٖ اٌذٚي  . اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

 .١ٍِْٛ ب/ٞ

 

 2040فً عاَ  اٌفائض أو اٌعجس اٌّتىلع فً إٌفظ خارج اٌذوي اٌصٕاعٍح
 )ٍٍِىْ ب /ي( 

 
 

 

 



17

 ِٕظّح األلطاس اٌؼشت١ح اٌّظذسج ٌٍثرشٚي                                                                      اإلداسج االلرظاد٠ح
 

 الطاقة  مزيج في المختلفة الطاقة لمصادر المستقبلية اآلفاق دراسة ملخص
0202 عام حتى العالمي  

17 

 

  َ2040اٌفائض أو اٌعجس فً اٌغاز اٌطثٍعً فً عا 

١ٍِاس  1581إٌٝ اٌذوي اٌصٕاعٍحإٔراض اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ ٠ظً ِٓ اٌّرٛلغ أْ  

١ٍِاس ِرش ِىؼة ؼسة  ١1870ٗ إٌٝ اٌطٍة ػٍ، ت١ّٕا س١ظً 2040ِرش ِىؼة فٟ ػاَ 

فٟ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ اٌذٚي اٌظٕاػ١ح اٌؼعضٚػ١ٍٗ س١ظً . س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج

أْ ذشذفغ اٌّسرٛسداخ اٌظاف١ح ٌٍذٚي األٚسٚت١ح  اٌّرٛلغِٚٓ .١ٍِاس ِرش ِىؼة 289 إٌٝ

١ٍِاس ِرش ِىؼة فٟ ػاَ  316األػؼاء فٟ ِٕظّح اٌرؼاْٚ االلرظادٞ ٚاٌر١ّٕح ٌرثٍغ 

. أِا فٟ ا١ٌاتاْ ٚوٛس٠ا اٌعٕٛت١ح ١ٍِ2040اس ِرش ِىؼة فٟ ػاَ  360شُ إٌٝ  2025

١اس ِرش ِىؼة فٟ ػاَ ٍِ 155فسرظً اٌّسرٛسداخ اٌظاف١ح ٌٙز٠ٓ اٌثٍذ٠ٓ ِؼا إٌٝ 

١ٍِاس ِرش ِىؼة فٟ ػاَ  177، ػٍّا أْ ؼعُ ٘زٖ اٌّسرٛسداخ لذ سثك ٌٗ أْ تٍغ 2040

2013. 

2040اٌصادراخ واٌّستىرداخ اٌصافٍح ِٓ اٌغاز اٌطثٍعً فً عاَ   
حسة تمذٌراخ وواٌح اٌطالح اٌذوٌٍح   

 )ٍٍِار ِتر ِىعة(

 
 : اٌّصذر

International Energy Agency, World Energy Outlook 2015. 
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 خارج اٌذوي اٌصٕاعٍحرٛلغ أْ ٠ظً اإلٔراض اٌؼاٌّٟ ِٓ اٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٚٓ اٌّ 

فٟ ػاَ ١ٍِاس ِرش ِىؼة  3579ؼاْٚ االلرظادٞ ٚاٌر١ّٕح إٌٝ األػؼاء فٟ ِٕظّح اٌر

. وّا ٠رٛلغ أْ ٠ظً اٌطٍة ػٍٝ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ ٘زٖ اٌّعّٛػح ِٓ اٌذٚي إٌٝ 2040

ٚتٕاء  ػٍٝ ٘زٖ اٌرمذ٠شاخ  .ؼسة س١ٕاس٠ٛ اٌس١اساخ اٌعذ٠ذج١ٍِاس ِرش ِىؼة  3258

ٚسرأذٟ .١ٍِاس ِرش ِىؼة 321اٌفائغ فٟ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ ٘زٖ اٌذٚي إٌٝس١ظً 

ِٓ تشىً سئ١سٟ  2040خاسض اٌذٚي اٌظٕاػ١ح فٟ ػاَ  ِٓ اٌغاص اٌطث١ؼٟ طادساخ

ِٚٓ ٔاؼ١ح اٌذٚي ٚاٌعٙاخ اٌّسرٛسدج ِٕطمح اٌششق األٚسؾ. ٚ تؽش لض٠ٚٓ ٚ سٚس١ا

 ٌٍغاص اٌطث١ؼٟ )خاسض اٌذٚي األػؼاء فٟ ِٕظّح اٌرؼاْٚ االلرظادٞ ٚاٌر١ّٕح( فٟ ػاَ 

 .ِٓ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فرؼرثش اٌظ١ٓ ٟ٘ اٌعٙح األػٍٝ ِٓ ؼ١س ؼعُ ِسرٛسداذٙا  2040

 
  اٌتأثٍراخ اٌّحتٍّح ٌٍعجس فً إٌفظ واٌغاز اٌطثٍعً فً اٌعاٌُ عٍى اٌطٍة

 ِٓ اٌذوي األعضاء.
 
 
  اٌفائض أو اٌعجس فً إٌفظ 

٠ّىٓ اسرخالص ِعّٛػح ِٓ اٌّالؼظاخ اٌٙاِح ؼٛي اٌفائغ أٚ اٌؼعض فٟ  

، إال أْ اٌّالؼظح األتشص 2040إٌفؾ ؼسة اٌذٚي ٚإٌّاؽك اٌشئ١س١ح فٟ اٌؼاٌُ فٟ ػاَ 

ٟ٘ أْ ِٕطمح اٌششق األٚسؾ ٟ٘ إٌّطمح اٌٛؼ١ذج فٟ اٌؼاٌُ اٌرٟ ٠رٛلغ أْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٙا 

 . ١ٍِْٛ ب/ٞ 27.4٘زا اٌفائغ إٌٝ  فائغ ٍِّٛط ِٓ إٌفؾ إر ٠مذس أْ ٠ظً

أِا ِٓ ٔاؼ١ح اٌؼعض فٕٙان ذثا٠ٓ ٚاػػ فٟ ذمذ٠شاخ ؼعُ ٘زا اٌؼعض ؼ١س ذش١ش  

١ٍِْٛ ب/ٞ،  5.7ت١أاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح إٌٝ أْ اٌؼعض فٟ اٌذٚي اٌظٕاػ١ح س١ثٍغ 

١ٍِْٛ ب/ٞ، أِا ِٓ  12ت١ّٕا ٠سرذي ِٓ ت١أاخ أٚته إٌٝ أْ ٘زا اٌؼعض س١ظً إٌٝ 

ي اٌؼاٌُ )خاسض دٚي ِٕظّح اٌرؼاْٚ االلرظادٞ ٔاؼ١ح اٌفائغ فٟ إٌفؾ فٟ تم١ح دٚ

ٚاٌر١ّٕح( فررماسب ٔسث١ا ذمذ٠شاخ وً ِٓ أٚته ٚٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح ؼ١س ِٓ اٌّرٛلغ أْ 
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١ٍِْٛ ب/ٞ  ١ٍِ12.8ْٛ ب/ٞ ؼسة ذمذ٠شاخ أٚته أٚ إٌٝ  ٠12ظً ٘زا اٌفائغ إٌٝ 

 ؼسة ذمذ٠شاخ ٚواٌح اٌطالح اٌذ١ٌٚح. 

ذ٠شاخ اٌٛاسدج فٟ اٌفمشاخ اٌساتمح ذرٛلغ اٌذساسح أْ ٠ظً ٚتٕاء  ػٍٝ اسرمشاء اٌرم 

 26إٌٝ ؼٛاٌٟ  2040ؼعُ اٌفائغ فٟ إٌفؾ فٟ اٌذٚي األػؼاء فٟ أٚاته فٟ ػاَ 

إْ إظّاٌٟ إٔراض ٍٝ أساط افرشاػ١ٓ سئ١س١١ٓ، أٌّٚٙا ٘زا اٌرٛلغ ػ ٠ٚسرٕذ١ٍِْٛ ب/ٞ. 

إْ ، ٚشا١ّٔٙا 2040َ ١ٍِْٛ ب/ٞ فٟ ػا 35.8إٌفؾ فٟ اٌذٚي األػؼاء س١ظً إٌٝ 

 2040% س٠ٕٛا ؼرٝ ػاَ 2س١ّٕٛ تّؼذي إظّاٌٟ اسرٙالن إٌفؾ فٟ اٌذٚي األػؼاء 

 ١ٍِْٛ ب/ٞ.  9.8س١ظً إٌٝ ؼ١س 

ٚفٟ اٌّماتً فئْ اٌذٚي اٌشئ١س١ح اٌرٟ سرؼأٟ ِٓ ػعض فٟ إٌفؾ ٟ٘ اٌظ١ٓ  

ٌّٙا لغ أْ ٠ىْٛ ٠رٛٚغٕٟ ػٓ اٌمٛي أْ أُ٘ دٌٚر١ٓ  ٌٕٙذ ٚاٌٛال٠اخ اٌّرؽذج ٚا١ٌاتاْ.ٚا

ّ٘ا اٌظ١ٓ ٚإٌٙذ.  2040ذأش١ش ٍِؽٛظ ػٍٝ اٌطٍة ػٍٝ ٔفؾ اٌذٚي األػؼاء فٟ ػاَ 

ٚس١ىْٛ ٌٙاذ١ٓ اٌذٌٚر١ٓ ٚصْ ٔسثٟ ٘اَ سٛاء ػٍٝ اٌطٍة ػٍٝ ٔفؾ اٌذٚي األػؼاء أٚ 

شُ اٌذٚي  ا٢س٠ٛ١ح األخشٜػٍٝ اٌطٍة اٌؼاٌّٟ ػٍٝ اٌطالح ػِّٛا. ٚذأذٟ اٌذٚي 

اٌّشذثح اٌصا١ٔح ِٓ ؼ١س ذأش١ش٘ا ػٍٝ اٌطٍة ػٍٝ ٔفؾ اٌذٚي األػؼاء،  فٟ األٚسٚت١ح

 . ٌٕفؾٌٙزا اأسٛالا ؼ٠ٛ١ح  ٚسرسرّش تىٛٔٙا

 :ًاٌفائض أو اٌعجس فً اٌغاز اٌطثٍع 

٠ظً إٌٝ  اٌغاص اٌطث١ؼٟ اٌذٚي اٌظٕاػ١ح ِٓ ػعض فٟذؼأٟ ِٓ اٌّرٛلغ أْ  

اٌّعّٛػح ِٓ اٌذٚي ذؼرثش اٌذٚي ٚػّٓ ٘زٖ . ١ٍِ2040اس ِرش ِىؼة فٟ ػاَ  321

 360األٚسٚت١ح أوثش إٌّاؽك راخ اٌؼعض ػّٓ اٌذٚي اٌظٕاػ١ح. ٚسرسرٛسد ٘زٖ اٌذٚي 

. ٚذ١ٍٙا ا١ٌاتاْ ٚوٛس٠ا اٌعٕٛت١ح ١ٍِ2040اس ِرش ِىؼة ِٓ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ ػاَ 

ي ١ٍِاس ِرش ِىؼة. أِا ِٓ ٔاؼ١ح تم١ح دٚي اٌؼاٌُ خاسض اٌذٚ 155تّسرٛسداخ لذس٘ا 

ٚذؼرثش سٚس١ا ِٓ أوثش  ،١ٍِاس ِرش ِىؼة 321اٌظٕاػ١ح فس١ىْٛ ٕ٘ان فائغ لذسٖ 
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١ٍِاس ِرش  251إر س١ثٍغ ؼعُ طادساذٙا  2040اٌذٚي اٌّظذسج ٌٍغاص فٟ اٌؼاٌُ فٟ ػاَ 

اٌذٚي اٌّسرٛسدج ٌٍغاص اٌطث١ؼٟ ػّٓ ٘زٖ اٌّعّٛػح ِٓ اٌذٚي ٚف١ّا ٠خض ِىؼة. 

 ؼ١س س١ظً ؼعُ ٚاسداذٙا 2040ٌطث١ؼٟ فٟ ػاَ فرؼرثش اٌظ١ٓ أوثش ِسرٛسد ٌٍغاص ا

 ١ٍِاس ِرش ِىؼة.  238إٌٝ 

تٕاء  ػٍٝ ٘زٖ اٌث١أاخ ٚف١ّا ٠رؼٍك ترأش١ش اٌفائغ أٚ اٌؼعض فٟ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ  

ػٍٝ اٌطٍة ػٍٝ اٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٓ اٌذٚي األػؼاء فئٔٗ ٠ّىٓ اٌخشٚض  2040ػاَ 

 تاسرٕراظ١ٓ سئ١س١١ٓ ّٚ٘ا:
 

اٌؽ٠ٛ١ح ٌظادساخ اٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٓ اٌذٚي األػؼاء فٟ األسٛاق ذرّصً األسٛاق  -

 ا٢س٠ٛ١ح اٌرٟ ذرأٌف تظٛسج أساس١ح ِٓ وً ِٓ اٌظ١ٓ ٚا١ٌاتاْ ٚوٛس٠ا اٌعٕٛت١ح. 
 

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أ١ّ٘ح األسٛاق األٚسٚت١ح تإٌسثح ٌظادساخ اٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٓ  -

اٌغاص اٌطث١ؼٟ ِٓ اٌذٚي األػؼاء إال أٔٙا سرٛاظٗ ِٕافسح ل٠ٛح ِٓ طادساخ 

 سٚس١ا.
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