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توقعات الطلب 

ا�نتاج الروسي
شبه  مشروع  ميثل  أن  احملتمل  من 
ل�نتاج  كب�ة  إضافة  يامال  جزيرة 
إنتاجها   أن  إال   املستقبل،   � الروسي  

سينمو مبعدل متوسط  1.5% 

ستساهم  الصني  بقيادة  ا£سيوية  القارة 
حتى  العاملي  الطلب  منو  من   %40 بنسبة 

عام 2022 
ثابت»  ا®وروبية   القارة   � الطلب  سيظل 
ع°  الكهرباء  توليد  على  ا±قبال  بسبب 

الطاقة املتجددة
النمو � أمريكا الالتينية سيبقى معتدًال عند 

معدل %1.3

 تراجع ا®سعار العاملية 
التحول نحو برامج الطاقة النظيفة 

منو الطلب الصناعي وقطاع النقل العاملي

قيادة أمريكيةمحركات الطلب
من املتوقع أن تساهم الواليات املتحدة 
منو  من   40% من  يقرب  مبا  ا®مريكية 
%22 من  الناجت العاملي، لتسيطر على 
أنحاء  جميع   � املنتج  الغاز  إجما« 

العا½.

أن  املتوقع  من  ا®وسط  الشرق  منطقة 
الزيادة  ونصف  مكعب   Àم مليار   70 تضيف  

ستأتي على ا®غلب من إيران
الصني من املتوقع أن تضيف 65 مليار مÀ مكعب

المناطق ا�كثر نمو

الطلب العالمي على الغاز 
الطبيعي بحلول 2022 

 ا�نتاج العالمي من الغاز 
الطبيعي بحلول 2022

خطوط ا�نابيب
أوروبا  للخطوط املمتدة بني  منو متوقع 
وروسيا من ناحية وبني الواليات املتحدة 

واملكسيك من ناحية أخرى
بعض املشروعات احملتملة وأهمها خطي 
"تاناب" و "تاب" املمتد بني أذربيجان وتركيا 

وا®سواق ا®وروبية الرئيسية
من  والصني  روسيا  بني  سي°يا"  قوة  "خط 
لتجارة  رئيسي  شريان  يصبح  أن  املتوقع 

الغاز العاملية � املستقبل
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المسال

أكبر مصدري الغاز المسال عالمي� في عام 2022
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مستقبل صناعة الغاز الطبيعي في العالم 2022 

توقعات بنمو الطلب العاملي ليصل إÍ 460 مليار مÀ مكعب بحلول 
عام 2022, ومع وفرة املعروض احملتملة  من املتوقع أن يتحقق فائض 

عاملي بنحو 190 مليار مÀ مكعب، مما قد يضغط على أسعار الغاز
 ويكبح االستثمارات اجلديدة � بعض املشروعات

 هناك عدد من  اخملاطر التي تواجه صناعة الغاز املسال حالي» وأهمها 
ارتفاع اخملاطر اجليوسياسية ببعض مناطق ا±نتاج � أفريقيا والشرق ا®وسط، 

عالوة على تراجع ا®سعار العاملية للغاز، وهو ما قد ميثل قيدÖ على تنفيذ عدد من  
مشروعات تسييل الغاز املستقبلية، لو استمر االجتاه النزو« احلا« ل×سعار

توقعات بنمو ا±نتاج العاملي مبقدار 160 مليار 
مÀ مكعب بحلول 2022، حيث ستضيف أسÀاليا 

 (30 مليار مÀ مكعب)، وستضيف الواليات املتحدة 
نحو (90 مليار مÀ مكعب) 

توقعات بأن تصبح أسÀاليا أك° ُمصدر للغاز 
املسال عاملي» بحلول 2022 بطاقة تصل إÍ 117.8 مليار 

 Àمكعب، تليها الواليات املتحدة بــ 106.7 مليار م Àم
مكعب سنوي»، وثالث»  قطر بـ 104.9 مليار مÀ مكعب

Future InfographicSource: International Energy Agency. Gas 2O17: Analysis and Forecasts to 2O22.

على  العاملي  الطلب  يبلغ  أن  املتوقع  من 
بحلول  مكعب   Àم مليار   4000 نحو  الغاز 
2022،مقارنة بحوا« 3630 مليار مÀ مكعب 

� عام 2016


