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تقديم

أكتســب بحر الشــمال أهميــة اقتصادية كبيرة عندما تم اكتشــاف النفــط الخام والغاز 
الطبيعي به في أواخر ســتينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين ســاهمت إمدادات بحر 
الشــمال من النفط والغاز مســاهمة كبيرة في إجمالي اإلمدادات العالمية من الطاقة، حتى 
غدت خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات، مصدراً رئيسياً من مصادر اإلمدادات النفطية 
العالمية من خارج أوبك. وقد ســاهم ذلك مســاهمة كبيرة في تحقيق أمن الطاقة في أوروبا 
بشــكل عام، وفى الدول المطلة على بحر الشــمال )المملكة المتحدة، النرويج، الدانمارك، 
ألمانيا، هولندا، بلجيكا، وفرنسا( بشكل خاص بفضل ميزة القرب من األسواق االستهالكية 

األوروبية الكبرى. 

ومع مطلع األلفية الثالثة، بدأت اإلمدادات النفطية لدول بحر الشمال في التراجع بشكل 
حاد ليصل إجمالي إنتاج النفط الخام وســوائل الغاز الطبيعي للدول المطلة عليه إلى 3.2 
مليون برميل / اليوم خالل عام 2015، مسجلة بذلك انخفاضاً بلغ حوالي 49.8 % مقارنة 
بذروة إنتاجها خالل عام 2000. وبالمقابل، شــهد إجمالي إمدادات دول بحر الشــمال من 
الغاز الطبيعي المســوق خالل العشــر ســنوات الماضية تراجعاً أقل حدة ليبلغ نحو 229 
مليــار متــر مكعب خالل عام 2015، مســجاًل بذلك انخفاضاً بلغ حوالــي 20 % مقارنة 

بذروته التي وصل إليها عام 2004.

تهدف الدراســة، بالدرجة األســاس، إلى عرض وتحليل لتطور إمــدادات النفط الخام 
والغاز الطبيعي من بحر الشــمال وفق الدول المطلة عليه، وذلك للتعرف على انعكاســات 
تطــور إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي من بحر الشــمال على أمن الطاقة في أوروبا 

من جهة، وعلى إمدادات الدول األعضاء في منظمة أوابك.

تدور الدراســة حول سبعة محاور رئيســية، خصص المحور األول لتقديم لمحة عامة 
حول مصادر النفط والغاز الطبيعي في منطقة بحر الشمال، وتناول المحور الثاني تطور 
اإلمــدادات النفطية في منطقة بحر الشــمال، واســتعرض المحور الثالــث تطور إمدادات 
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الغــاز الطبيعــي في منطقة بحر الشــمال، وخصــص المحور الرابع الستشــراف اآلفاق 
المســتقبلية إلمدادات منطقة بحر الشــمال من النفط والغــاز الطبيعي، وخصص المحور 
الخامس الســتعراض انعكاسات إمدادات بحر الشــمال على أمن الطاقة في أوروبا، بينما 
تناول المحور الســادس انعكاســات إمدادات بحر الشمال على الدول األعضاء في أوابك، 

في حين قدم المحور السابع واألخير الخالصة واالستنتاجات. 

ومن أهم ما خلصت اليه الدراســة أن فجوة الطلب على النفط بأوروبا ســوف تتراوح 
مــا بيــن 10-11 مليون برميل يوميا خالل الفترة ) 2016-2025 (، قبل أن تنحســر إلى 
نحو 8.9  مليون برميل/اليوم خالل عام 2040. كما أن فجوة الطلب على الغاز الطبيعي 
بأوروبــا ســوف تزداد اتســاعاً لتبلغ 334 مليار متر مكعب خالل عــام 2040، مع تزايد 
الطلب المتزامن مع تسارع التراجع في اإلنتاج المحلي. وهذا يعني تزايد الطلب األوروبي 
علــى الغــاز الطبيعي من مصادر اإلمداد الخارجية بمعدل 56 % عن مســتوياته في عام 

.2015

والله ولي التوفيق..

            األمين العام

عباس علي النقي
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المتبقیة في  لالستخالصالقابلة  الغاز الطبیعيإجمالي موارد  ) :4الجدول (
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		.2015-1986خالل الفترة  والمكثفات

106 

للدول المطلة على بحر الشمال خالل إجمالي انتاج الغاز الطبیعي  ) :5الجدول(
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  )2الشكل (
توزیع اإلحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام بمنطقة بحر الشمال بحسب الدول المطلة علیھ 

 (%)، 2015و  1980خالل عامي 

 
  اقة العالمیة.احصاءات الطادارة معلومات الطاقة األمریكیة،  ،EIA: المصدر

لترتفع موجة اكتشافات نفطیة واسعة بالنرویج،  )1988-1980(وقد شھدت الفترة 

نحو من أي ملیار برمیل،  9.1بنحو اإلحتیاطیات النرویجیة المؤكدة من النفط الخام  ابفضلھ

نتعاش ال وذلك نتیجة، 1988عام  ملیار برمیل 14.8حوالي إلى  1980عام ملیار برمیل  5.8

ات یاالستثمارات بعد سلسلة االرتفاعات المتواصلة في أسعار النفط خالل عقد السبعیننشاط 

المؤكدة من  المملكة المتحدةاحتیاطیات تراجع الكبیر في یات، معوضة بذلك الثمانین عقد ومطلع

 15.4من حوالي  ، أيملیار برمیل 10.2و بنح خالل ھذه الفترة، والتي انخفضت النفط الخام

، بسبب عوامل النضوب 1988 ملیار برمیل خالل 5.2 نحوإلى  1980عام  ملیار برمیل

 خالل ھذه الفترة.  الطبیعي الذي عانت منھ حقول اإلنتاج بالمملكة المتحدة

بنحو تراجعاً سریعا  للنرویج إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام بعد ذلك شھد

نشاط باإلنخفاض الكبیر في  اً متأثر، 1991عام ملیار برمیل  7.6لیبلغ نحو  ملیار برمیل 7.2

منذ  التي شھدتھا السوق النفطیة قطاع النفط خالل تلك الحقبة بعد أزمة األسعار فياالستثمار 
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 لمؤكدة من النفط الخاما المملكة المتحدةاحتیاطیات في حین واصلت  ات،یثمانینال فترة منتصف

  .1991خالل عام ملیار برمیل  3.8إلى حوالي ملیار برمیل  1.4بنحو تراجعھا 

 بفضل التعافيات یومع عودة االنتعاش التدریجي لنشاط االستثمار خالل عقد التسعین

لنرویج ارتفاعاً ل من صدمة األسعار السابقة، شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام

عام  ملیار برمیل 10.9لیبلغ حوالي ، )1999-1991(ملیار برمیل خالل الفترة  3.3بنحو 

ً بنحو  المتحدة ةلكمللم بینما شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام ،1999 ارتفاعا

عام  ملیار برمیل خالل 5.2ي ، لیبلغ حوال)1999-1991(ملیار برمیل خالل الفترة  1.4

بسبب عوامل منحى االنحدار التدریجي احتیاطیات الدولتین  ولكن بعد ذلك أخذت .1999

بحر منطقة اللھا مرة أخرى على والتي ألقت بظ ،الحتیاطیات النفطیةالنضوب الطبیعي ل

حو النصف لتنخفض المؤكدة من النفط الخام بنالنرویجیة  لشمال، فتراجع اجمالي االحتیاطیاتا

یاطیات المملكة المتحدة بینما تراجعت احت، 2015عام  ملیار برمیل 5.5لى حوالي تقدیراتھا إ

 .2015عام  ملیار برمیل 3 إلى

االحتیاطیات المؤكدة من النفط  تطور في الملحق )1( والجدول) 3(ویوضح الشكل 

 :2015-1980خالل الفترة  لدولتي النرویج والمملكة المتحدة الخام
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
31في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة32
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
33في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة34
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
35في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة36
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
37في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة38
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
39في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة40
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
41في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

االقتصادیة اإلدارة)                                                                                      أوابك( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	
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ملیون  ویصل إلى 1973في عام فقط ألف برمیل/الیوم  33، لیرتفع من حوالي 1973-1987

	.1987عام في برمیل/الیوم 

النفط الخام وسوائل الغاز الطبیعي  انتاجشھد إجمالي  1989و  1988وخالل عامي 

ً بحوالي للدول المطلة على بحر الشمال   انتاجألف برمیل/الیوم، بسبب تراجع  200تراجعا

ألف   500بحوالي  النرویج انتاجألف برمیل/الیوم وارتفاع   700المملكة المتحدة بحوالي 

النفط الخام وسوائل الغاز الطبیعي للدول المطلة على بحر  انتاج، إال أن إجمالي برمیل/الیوم

ً بالنمو المتسارع في  لیبلغ أعلى  االنتاج النرویجيالشمال عاود النمو بقوة بعد ذلك مدفوعا

 المستوىھذا  ویمثل، 2000ملیون برمیل/الیوم خالل عام  6.5 وھومستویاتھ على اإلطالق 

النفط الخام وسوائل الغاز الطبیعي للدول  انتاججمالي إ إلیھ وصل الذي لإلنتاج األعلى الحد

العالمي  االنتاج إجمالي من %8.5 حوالي یمثل ما وھو ،تھابدایمنذ  المطلة على بحر الشمال

	 .المذكور العام خالل من النفط

النفط الخام وسوائل الغاز الطبیعي للدول  انتاجالنمو في إجمالي  قیادةالنرویج  وتولت

المملكة المتحدة التي قادت النمو  بدالً من 2000-1987رة المطلة على بحر الشمال خالل الفت

ملیون برمیل/الیوم  2.5الزیادة البالغة حوالي من  %91السابقة، حیث جاء حوالي  خالل الفترة

-1987ملیون برمیل/الیوم خالل الفترة  2.2بما یقارب  ذي ارتفعال االنتاج النرویجيمن 

2000. 

النفط الخام وسوائل الغاز  انتاج، بدأ إجمالي حتیاطیاتاالكما ھو علیھ الحال في و

بسبب عوامل  2000في االنحدار التدریجي بعد عام  الطبیعي للدول المطلة على بحر الشمال

بحر الشمال، حتى بلغت اللھا على منطقة الحتیاطیات النفطیة التي ألقت بظالنضوب الطبیعي ل

، أي ما یعادل حوالي نصف 2015ملیون برمیل /الیوم خالل عام  3.3مستویاتھ أقل من 

ذي (الالمملكة المتحدة  انتاج، وقد كان التراجع الكبیر في 2000مستویاتھ المسجلة في عام 

عام برمیل /الیوم  ملیون 2.7حوالي من  )2015-2000(خالل الفترة  %63.8بنحو  انخفض



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة42
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
43في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة44
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
45في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة46
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
47في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة48
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
49في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

االقتصادیة اإلدارة)                                                                                      أوابك( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	
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 ) 19الشكل(
 برمیل/الیوم، ملیون 2014المصادر الجغرافیة لإلنتاج النفطي في اسكتلندا خالل عام 

 
 .2015	Statistics	Production	Gas	and	 ،16-Oil	Statistics	-Economy	Government	Scottish	The: المصدر

 

 المتكثفاتسوائل الغاز الطبیعي وصادرات النفط الخام و .2

نھایة للدول المطلة على بحر الشمال خالل النفط الخام والمتكثفات صادرات شھدت 

ً نتیجة فترة التسعینیات ومطلع یاتثمانینالفترة  التزاید المطرد لصادرات  نمواً استثنائیا

ملیون  2.6 نحوحیث ارتفع إجمالي الصادرات للدول المطلة على بحر الشمال، من النرویج، 

ملیون برمیل /الیوم خالل  5.4عند أكثر من أي الذروة مستوى إلى  1986عام  /الیوم برمیل

ً راجع ، ثم بدأت في الت2000عام  ملیون برمیل  2.2 لتصل إلىمع انخفاض اإلنتاج تزامنا

 .2015/الیوم خالل عام 

النرویجیة المصدر الرئیسي للزیادة في  النفط الخام والمتكثفاتوقد كانت صادرات 

)، حیث 2000-1986إجمالي الصادرات للدول المطلة على بحر الشمال خالل الفترة (

الزیادة للدول المطلة على بحر الشمال خالل  تلك إجماليمن  %81.7ساھمت النرویج بحوالي 

ملیون برمیل /الیوم، عندما ارتفعت الصادرات  2.8والبالغة نحو  )2000-1986الفترة (

إلى  1986ملیون برمیل /الیوم عام  0.8أي من ملیون برمیل /الیوم،  2.3النرویجیة بنحو 



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة50
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

االقتصادیة اإلدارة)                                                                                      أوابك( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	
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 %4.2اوز مساھمة المملكة المتحدة نسبة ، بینما لم تتج2000ملیون برمیل /الیوم عام  3.1

للدول المطلة على بحر الشمال خالل  النفط الخام والمتكثفاتمن إجمالي الزیادة في صادرات 

 ). 2000-1986الفترة (

لنرویج والمملكة المتحدة حوالي ل النفط الخام والمتكثفاتصادرات وبلغت حصة 

، حیث 2000الشمال عند ذروتھا عام  لدول المطلة على بحراصادرات من إجمالي  91.7%

لمملكة المتحدة حوالي ا، بینما بلغت  صادرات %56.4بلغت حصة الصادرات النرویجیة نحو 

النفط الخام من إجمالي صادرات  %35.3، لتساھم بنحو 2000ملیون برمیل /الیوم عام  1.9

للدول المطلة على بحر الشمال خالل نفس العام، في حین بلغت  صادرات باقي  والمتكثفات

، لتساھم بنحو 2000ألف برمیل /الیوم عام  451الدول المطلة على بحر الشمال حوالي 

 لدول المجموعة خالل نفس العام. النفط الخام والمتكثفاتمن إجمالي صادرات  8.3%

من  %56النرویجیة بحوالي  م والمتكثفاتالنفط الخاصادرات  ساھمتوبالمقابل، 

خالل للدول المطلة على بحر الشمال  النفط الخام والمتكثفاتفي صادرات  االنخفاضإجمالي 

الصادرات  تراجعتملیون برمیل /الیوم، عندما  3.2نحو  ) والبالغ2015-2000الفترة (

 إلى 2000عام  /الیوم ملیون برمیل 3.1 أي منملیون برمیل /الیوم،  1.8النرویجیة بنحو 

من إجمالي االنخفاض في  %37.4بینما جاءت نسبة ، 2015عام  ملیون برمیل /الیوم 1.3

) من 2015-2000الفترة ( ة على بحر الشمالللدول المطل النفط الخام والمتكثفاتصادرات 

 1.9من حوالي أي ملیون برمیل /الیوم،  1.2 مقدارهلمملكة المتحدة االتراجع في صادرات 

 .2015عام  ملیون برمیل /الیوم 0.7إلى حوالي  2000عام  ملیون برمیل /الیوم

 %89للنرویج والمملكة المتحدة حوالي  النفط الخام والمتكثفاتحصة صادرات  تقدرو

، 2015للدول المطلة على بحر الشمال خالل عام  النفط الخام والمتكثفاتمن إجمالي صادرات 

لمملكة اصادرات  حصة تقدر، بینما %56.7نحو بحصة الصادرات النرویجیة  تقدرحیث 



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
51في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة52
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
53في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

االقتصادیة اإلدارة)                                                                                      أوابك( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	
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 تطور إمدادات الغاز الطبیعي في منطقة بحر الشمالاً: ثالث
 

 الغاز الطبیعيانتاج  .1

منذ  نمواً متواصالً الشمال  بحر منطقة فيالمسوق  الغاز الطبیعيإنتاج  شھد إجمالي

خالل  حصل واحد(باستثناء انخفاض ثالثة عقود متتالیة  وألكثر من یاتسبعینفترة المطلع 

 .)1982-1979(الفترة 

ملیار  66للدول المطلة على بحر الشمال من المسوق إجمالي الغاز الطبیعي تزاید فقد 

 ، ثم2004ملیار متر مكعب عام  288 عند مستوىأن بلغ ذروتھ إلى  1970عام  متر مكعب

 .2015عام  ملیار متر مكعب 229إلى جع لیترااإلنتاج منحى مغایراً أخد 

وجاءت معظم الزیادة في إجمالي الغاز الطبیعي للدول المطلة على بحر الشمال خالل 

ھولندا  أكبر دول أوروبا انتاجاً من  ،ملیار متر مكعب 131 )، والبالغة1979-1970(الفترة 

ملیار متر مكعب خالل تلك الفترة  63 ، والتي ارتفع انتاجھا بمقدار25للغاز الطبیعي آنداك

في إجمالي الغاز الطبیعي للدول المطلة على بحر الشمال  إجمالي الزیادةلتساھم بنحو نصف 

التي ارتفع انتاجھا من الغاز الطبیعي بأكثر  ،كما ساھمت المملكة المتحدة تلك الفترة. خالل 

لزیادة في إجمالي الغاز بنحو خمس إجمالي ا ،ملیار متر مكعب خالل تلك الفترة 28من 

التي بدأت في انتاج الغاز  ،الطبیعي للدول المطلة على بحر الشمال، بینما ساھمت النرویج

ملیار متر مكعب عام  21ات لیبلغ حجم انتاجھا یسبعینال فترة الطبیعي خالل النصف الثاني من

المطلة على بحر  إجمالي الزیادة في إجمالي الغاز الطبیعي للدولمن  %16بنحو أي ، 1979

 ملیار متر مكعب.  131 والبالغة )1979-1970(الشمال خالل الفترة 

 منطقة ، شھد إجمالي إنتاج الغاز الطبیعي المسوق في)1982-1979(وخالل الفترة 

ً  بحر الغاز الطبیعي  إنتاج ملیار متر مكعب، جاء معظمھ من 	27.6بمقدارالشمال تراجعا
																																																													

 . 2016التقریر اإلحصائي السنوي بیانات ة للنفط (أوبك)، منظمة الدول المصدرالمصدر:  25	
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. ثم ملیار متر مكعب خالل الفترة المذكورة 25.2 انخفض بمقدارمسوق في ھولندا الذي ال

صعوده مدفوعا بالزیادة  الشمال بحر منطقة إجمالي إنتاج الغاز الطبیعي المسوق فيعاود 

 ملیار متر مكعب 37.6 ، والبالغبالمملكة المتحدةإنتاج الغاز الطبیعي المسوق الكبیرة في 

ھذه خالل المنطقة  إجمالي إنتاجمن  %85.7 یعادل)، أي ما 1995-1982(خالل الفترة 

 .ملیار متر مكعب 43.9 ـوالمقدرة ب الفترة

بما یناھز  بالنرویج، الذي إرتفع إنتاج الغاز الطبیعي المسوقومع تسارع النمو في 

 استمر، وتواصل النمو في انتاج المملكة المتحدة، )2004-1995(ضعفي حجمھ خالل الفترة 

ملیار  74.9 في اإلرتفاع بمقدار الشمال بحر منطقة الغاز الطبیعي المسوق فيإجمالي إنتاج 

 %70.8 بنسبةالنرویج والمملكة المتحدة في ھذه الزیادة  كل من تشاركتوقد  .متر مكعب

ذروتھ  الشمال بحر إجمالي إنتاج منطقةبلوغ  2004على التوالي. وقد شھد عام  %28.7و

 229.2 ع التدریجي حتى بلغت مستویاتھبدأ بعدھا في التراج، لیملیار متر مكعب 288.2 عند

 .2015عام  ملیار متر مكعب

وقد شھدت كل دول بحر الشمال المنتجة للغاز الطبیعي (باستثناء النرویج) تراجعاً في 

، حیث تراجع انتاج المملكة المتحدة بأكثر من نصف )2015-2004( حجم انتاجھا خالل الفترة

حجمھ، بینما تراجع انتاج ھولندا بنحو ثلث حجمھ، وتراجع انتاج باقي دول بحر الشمال بأكثر 

 الغاز الطبیعي المسوقمن  ھاإجمالي إنتاجمن نصف حجمھ، باستثناء النرویج التي واصل 

ملیار متر مكعب  83.5من   أيمتر مكعب، ملیار  37.1نحو ب ذات الفترة، لیرتفعنموه خالل 

ً بذلك في تخفیف حدة التراجع 2015ملیار متر مكعب عام  120.6إلى  2004عام  ، مساھما

) في 5(والجدول  )22( ، ویوضح الشكلالغاز الطبیعي المسوقفي امدادات الدول األخرى من 

 .2015-1970خالل الفترة انتاج الغاز الطبیعي للدول المطلة على بحر الشمال  تطورالملحق 
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  )22( الشكل
 انتاج الغاز الطبیعي للدول المطلة على بحر الشمال  تطور

 ، ملیار متر مكعب2015-1970خالل الفترة 

 
  .  2016التقریر اإلحصائي السنوي منظمة أوبك،  : المصدر

النصف العالمیة خالل  الغازمتزایدة في أسواق  اقتصادیة أھمیة الشمال بحر اكتسبوقد 

بسبب التسارع الكبیر في حصة مجموعة الدول المطلة علیھ من  ،یاتاألول من عقد السبعین

إلى نحو  1970في عام  %6.4الفترة، والتي قفزت من  تلك إجمالي اإلمدادات العالمیة خالل

ز الطبیعي إنتاج الغا، نتیجة معدالت النمو القویة التي شھدھا إجمالي 1976في عام  13.6%

ي تجاوزت معدالت النمو في إجمالي اإلنتاج العالمي خالل الفترة توال منطقةال المسوق في

 كانت ھولندا أحد مصادره األساسیة. ، وقد1970-1976

إجمالي اإلمدادات العالمیة خالل السنوات الالحقة والذي تزامن ومع تسارع النمو في 

خالل  الشمال بحر منطقة الغاز الطبیعي المسوق فيإجمالي إنتاج مع التراجع الذي شھده 

من  الشمال بحرحصة مجموعة الدول المطلة علي تراجعت  . وقد)1982-1979(الفترة 

ات وواصلت تراجعھا خالل یإجمالي اإلمدادات العالمیة خالل النصف الثاني من عقد السبعین

االرتفاع  مجدداً ود ا، لتع1990عام  %8.9عقد الثمانینات حتى بلغت أدني مستویاتھا عند 
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 )  23الشكل ( 
الشمال من إجمالي اإلمدادات العالمیة   علي بحرالتطور في حصة مجموعة الدول المطلة 

 2015-1970وإمدادات أوروبا الغربیة من الغاز الطبیعي المسوق خالل الفترة 

 
 .2016منظمة أوابك، التقریر االحصائي السنوي : المصدر

مجموعة الدول المطلة على بحر  على الجزء األكبر من إنتاجھولندا  انتاج  إستحوذوقد 

المجموعة  تلك بحصة تجاوزت نصف اجمالي انتاج )1995-1970(الشمال خالل الفترة 

، تلیھا المملكة المتحدة 1976عام  %57.1 حیث وصلت الحصة إلى ،الفترة تلكخالل أغلب 

، لتتصدر 1989التي تصاعد انتاجھا من الغاز الطبیعي المسوق بمعدالت عالیة بعد عام 

وحتى عام  1996ذ عام مجموعة الدول المطلة على بحر الشمال من حیث حجم اإلنتاج من

 .2000عام لمجموعة ال تلك من اجمالي انتاج %41.7 وبحصة بلغت، 2005

من الغاز الطبیعي المسوق في التراجع بسبب  بدأ انتاج المملكة المتحدة وفي حین

ملیار متر  108.3مستوى عند  2000عوامل النضوب الطبیعي بعد بلوغھ الذروة في عام 

 30.5، لیرتفع من 1995وثیرة متسارعة منذ عام تصاعد بالبیجي االنتاج النرومكعب، بدأ 

بذلك لتتصدر و، 2006عام  ملیار متر مكعب 87.6لى حوالي إ 1995عام  ملیار متر مكعب

الغاز الطبیعي المسوق  النرویج مجموعة الدول المطلة على بحر الشمال من حیث حجم إنتاج
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 بذلك لتتبوأو، 2015عام  ملیار متر مكعب 120.6ذ ذلك الحین و یواصل إرتفاعھ لیبلغ من

ً بین أكبر الدول المنتجة للغاز الطبیعي المسوق خالل عام  النرویج المرتبة السابعة عالمیا

تطور انتاج الغاز الطبیعي المسوق بالدول المطلة على بحر  )24الشكل (، و یوضح 201526

 :2015-1970الشمال خالل الفترة 

 ) 24الشكل(
، 2015 – 1970تطور إنتاج الغاز الطبیعي بالدول المطلة على بحر الشمال خالل الفترة 

 ملیار متر مكعب

 
 .بالملحق (5)الجدول : المصدر

 
 صادرات الغاز الطبیعي .2

من قبل ھولندا  ،1964 بدأ تصدیر الغاز الطبیعي من منطقة بحر الشمال مبكراً منذ عام 

ملیار متر مكعب  10.9ملیون متر مكعب سنویاً ، ثم ارتفعت صادرات ھولندا إلى  3بمعدل و

ملیون متر مكعب، ثم  7بحوالي  1970التحقت ألمانیا بركب التصدیر عام ثم ، 1970عام 
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تریلیون متر مكعب بنھایة  3.9بمنطقة الجرف القاري النرویجي نحو المتبقیة  لالستخالص

 ،31/12/2015 نتاج التراكمي للنرویج حتى، أي ما یناھز ضعف إجمالي اإل2015عام 

. وتشتمل تلك حسب تقدیرات مدیریة البترول النرویجیة لیون متر مكعبیتر 2.1والبالغ نحو 

اإلحتیاطیات المؤكدة والموارد المحتملة في  من لیون متر مكعبیتر 2.4حوالي  الموارد على

 لیون متر مكعبیتر 1.5 أماالحقول المنتجة والموارد المحتملة من االكتشافات الجدیدة، 

من مكتشفة، في حین یمثل حجم الموارد المحتملة الغیر ارد تقدیرات حجم المو فتمثل المتبقیة

في إطار جھود وذلك  ،مكعب ملیار متر 60حوالي  رفع معدالت االستخالص البترولي

 . 27%75النرویج الرامیة إلى الوصول بمعدالت االستخالص للغاز الطبیعي إلى معدل 

 إلى المواردالقدرة على الوصول  سعار من العوامل الرئیسیة المؤثرة فياألتعتبر و

التنقیب نشاط ف لى االستثمارات التي یتم توظیفھا.تأثیرھا عوذلك ل، استخراجھاالمتاحة و

	یتطلب المحسن	البترولي االستخالص	تقنیات	تطویر	واالستكشاف وتطویر الحقول القائمة و

سعار عامالً محفزاً لالستثمار في كل ھذه األویعتبر ارتفاع  الالزمة،	تأمین االستثمارات

التنقیب واالستكشاف في مناطق الجرف القاري . وقد شھد نشاط االستثمار في أنشطة األنشطة

تماشیاً مع انتعاش أسعار النفط وذلك  )2013-2010( النرویجي انتعاشاً ملحوظاً خالل الفترة

أي ما یعادل  2013ملیار كرونة نرویجیة خالل عام  41 ذروتھا عند االستثمارات بلغت حیث

 2014، ثم انعكست التراجعات في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 28ملیار دوالر 4.9

االستثمار في نشاط التنقیب واالستكشاف في مناطق الجرف القاري النرویجي حجم على 

أي ما ملیار كرونة نرویجیة  21حوالي مخصصاتھ النصف تقریباً عندما بلغت لتتراجع بنحو 

 .2016خالل عام ملیار دوالر  2.5یعادل 
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من صندوق النقد  2016كرونة نرویجیة  (متوسط أسعار صرف عام  8.4دوالرأمریكي =  1تم التحویل إلى الدوالر باستخدام سعر الصرف :  28	
 الدولي(
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 بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا منطقة انعكاسات إمدادات اً:خامس

أو  الطبیعي النفط و الغاز النقص في امدادات یةالمخاوف المرتبطة باحتمالظلت 

فالسوق األوروبي  .طیلة تاریخ صناعة النفط في أوروبا مثیراً للجدلتشكل موضوعاً انقطاعھا 

من أھم یعد ، ال یزال یاتثمانینفترة المطلع  ربع الطلب العالمي على النفطالذي كان یمثل 

من إجمالي الطلب العالمي  %15مصادر الطلب العالمي على النفط باستحواذه على أكثر من 

سوق البعد المستھلكة للنفط بین أكبر األسواق العالمیة  من المرتبة الثالثة  بذلكمحتالً على النفط 

ال یزال  .  كما201533وسوق أمریكیا الشمالیة خالل عام  ،والمحیط الھادي ویةسیاآل

على  ندة السیاسیة واالقتصادیة لبلدان أوروبایتصدر أولویات األجأمن الطاقة موضوع 

 .القریب والبعید ،المدیین

استھالك إجمالي من  %37نحو  یستحوذ في الوقت الحاضر علىالذي  ،ویشكل النفط

، حیث األوروبي، محوراً رئیسیاً من محاور أمن الطاقة 34في أوروبا مصادر الطاقة المختلفة

، 35النفط سد فجوة الطلب علىلمن الطاقة تعتمد على الخارج لتأمین احتیاجاتھا ظلت أوروبا 

متأثرة بعاملین  شھدت بعضھا تقلبات تارة نحو االرتفاع وأخرى نحو اإلنخفاضوالتي 

ة الرئیسیة وفي مقدمتھا ألمانیا كفي الدول المستھل حجم االستھالك أساسین، یمتثل األول في

الدول المطلة على بحر  منحجم اإلنتاج  ھوالعامل الثاني ووفرنسا وایطالیا والمملكة المتحدة، 

 الشمال والسیما النرویج والمملكة المتحدة.

تطورات مھمة في فجوة الطلب على النفط قد شھدت  )2015-1980(الفترة  یذكر أن

ملیون  13من  ، أيمیل/الیومملیون بر 3.8انحساراً كبیراً بنحو بأوروبا، حیث شھدت الفجوة 

بسبب التراجع الكبیر في  ،1985ملیون برمیل/الیوم عام  9.3إلى  1980برمیل/الیوم عام 

ملیون  13.8إلى  1980ملیون برمیل/الیوم عام  16اجمالي استھالك دول القارة من حوالي 

																																																													
 .2016 التقریر اإلحصائيمنظمة أوبك،  33	
 .2016ط العالمي منظمة أوبك، تقریر آفاق النف 34	
 إجمالي االنتاج المحلي. -فجوة الطلب = إجمالي الطلب  35	



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة74
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك
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ات أمن الطاقة األوروبي بعد أزمة األسعار خالل الناجم عن سیاسو، 1985برمیل/الیوم عام 

ورفع كفاءة  ،رىول نحو مصادر الوقود األخـّ ، والتي ركزت على التحیاتسبعینفترة ال

زاید حجم انتاج تقلیل االعتماد على النفط المستورد، باإلضافة إلى ت استخدام الطاقة بھدف

، والذي جاء في 1985و  1980بین عامي  /الیومملیون برمیل 1.5 القارة من النفط بمقدار

بشكل رئیسي من النرویج والمملكة المتحدة في والزیادة في امدادات بحر الشمال معظمھ من 

 نحوارتفعت فجوة الطلب على النفط بأوروبا ب)، 1990-1985(وخالل الفترة  ذلك  الوقت.

، بسبب ارتفاع حجم 1996ملیون برمیل/الیوم عام  10.1حتى بلغت  ملیون برمیل/الیوم 0.8

االنخفاض الكبیر في ملیون برمیل/الیوم بعد  0.9النفط بحوالي  علىأوروبا  طلبإجمالي 

في االنحسار بشكل النفط خالل تلك الفترة، ثم ما لبثت فجوة الطلب على النفط بأوروبا  أسعار

بسبب الطفرة وذلك ، 1996ملیون برمیل/الیوم عام  8.7حتى بلغت أدنى مستویاتھا عند  كبیر

ملیون برمیل/الیوم عام  4.6 ارتفع منالذي والكبیرة التي شھدھا حجم انتاج القارة من النفط 

تلك الزیادة بشكل رئیسي من  جاءت، وقد 1996عام ملیون برمیل/الیوم  7.0إلى  1990

 بحر الشمال بقیادة النرویج والمملكة المتحدة.

الشمال من النفط، والتي بدأت مبكراً في المملكة ومع بدایة التراجع في امدادات بحر 

النرویج منذ بدایات القرن الحالي،  متبوعة بالتراجع في، یاتتسعینفترة المنذ نھایة أي  المتحدة

إلمدادات النفطیة من بحر الشمال، والذي تراجع بسببھ حجم انتاج القارة اكبیر  انحسرت بشكل

تزاید إلجمالي مع ذلك ترافق قد و . 2008یوم عام ملیون برمیل/ال 4.9من النفط إلى نحو 

ملیون برمیل/الیوم آنداك مما تسبب في ارتفاع فجوة  16.2والذي بلغ نحو  ،دول القارة طلب

، 2008ملیون برمیل/الیوم عام  11.3عند أي الطلب على النفط بأوروبا إلى أعلى مستویاتھا 

والذي كان أسرع في  ،من النفط بعد ذلك دول القارة طلبإال أن التراجع الذي شھده إجمالي 

أدى إلى انخفاض فجوة الطلب على  ،وثیرتھ من التراجع المتواصل في امدادات بحر الشمال

 .2015ملیون برمیل/الیوم خالل عام  10.2النفط بأوروبا إلى نحو 



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة80
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك

تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
83في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك
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تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
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إجمالي واردات أوروبا ھیمنت الصادرات القطریة والجزائریة على حصة تناھز ثالثة أرباع 

إجمالي ، حیث بلغت حصة قطر أكثر من نصف 2015المسیل خالل عام  الغاز الطبیعيمن 

من   %23.8المسیل، بینما بلغت حصة الجزائر نحو  الغاز الطبیعيواردات أوروبا من 

، كما ھو موضح 2015خالل عام  المسیل الغاز الطبیعيإجمالي واردات أوروبا من نصف 

 ).39بالشكل (

 )39الشكل(
حصص صادرات الدول األعضاء إلى أوروبا من إجمالي الواردات األوروبیة من الغاز 

  2015الطبیعي خالل عام 

 
 . 2016 إحصاءات الطاقة العالمیة یونیوتقریر , BP		برتش بترولیوم: المصدر

 

 
، تشیر توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقریر بإلقاء نظرة مستقبلیةو

مجموعة الدول األعضاء في أوبك وروسیا سوف تحققان ، أن 2016آفاق النفط العالمي لعام 

حیث یتوقع أن ینمو فائض  ،)2040-2015(فوائض في میزان النفط خالل كامل الفترة 

ملیون برمیل  28.2یبلغ بمعدالت معتدلة ل المیزان النفطي لمجموعة الدول األعضاء في أوبك

ملیون برمیل /الیوم خالل عام  30.3إلى  لیصل، ثم یتسارع نموه 2025/الیوم خالل عام 

ئض . بینما یتوقع أن یستقر فا2040ملیون برمیل /الیوم خالل عام   35.3، ثم إلى 2030

 .2040-2015لفترة ملیون برمیل /الیوم خالل ا 7.4 المیزان النفطي لروسیا عند حدود



تطور إمدادات النفط والغاز من بحر الشمال وإنعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك
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 )1الجدول (
	تطور االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام بحسب الدول المطلة على بحر الشمال،

 ، (ملیار برمیل)2015- 1980 فترةالل الخ
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 10.4 14.8 10.5 10.9 8.3 7.7 6.8 7.6 5.5 5.8 النرویج
 5.2 5.2 9.0 13.0 13.6 13.2 13.9 14.8 14.8 15.4 المملكة المتحدة

 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.2 0.9 *دول بحر الشمال األخرى
 17.1 21.0 20.5 24.9 22.9 21.7 21.8 23.6 21.5 22.1 اإلجمالي

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 10.9 10.4 11.2 8.4 9.4 9.3 8.8 7.6 7.6 11.5 النرویج

 5.2 5.0 4.5 4.3 4.5 4.6 4.1 4.0 3.8 4.3 المملكة المتحدة
 1.5 1.4 1.4 1.5 1.2 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 *دول بحر الشمال األخرى

 17.6 16.8 17.2 14.2 15.2 15.2 14.3 13.0 12.8 17.2 اإلجمالي
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 6.7 6.9 7.8 7.7 8.5 10.4 10.3 9.4 9.4 10.8 النرویج
 3.4 3.6 3.9 4.0 4.5 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 المملكة المتحدة

 1.4 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 *دول بحر الشمال األخرى
 11.5 12.1 13.5 13.5 14.8 16.9 16.8 16.0 16.0 17.5 اإلجمالي

  2010 2011 2012 2013 2014 2015      
     5.5 5.8 5.4 5.3 5.7 6.7 النرویج

     3.0 3.0 3.1 2.8 2.9 3.1 المملكة المتحدة
     1.0 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 *دول بحر الشمال األخرى

     9.5 10.0 9.8 9.6 9.9 11.2 اإلجمالي
 .احصاءات الطاقة العالمیة، EIAادارة معلومات الطاقة األمریكیة، : المصدر

 وفرنسا. وبلجیكا ھولندا الدانمرك، ألمانیا،: دول بحر الشمال األخرى(*)  
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