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تحليل اقتصادي

استئناف قطر لتطوير الغاز ينسجم مع حركة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي
في مطلع أبر يل ،قر رت قطر معاودة تطوير حقل الشمال الذي

وبالنظر إلى تراجع األسعار مؤخراً  ،فإن معظم هذه المشار يع

يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم .وقد ظل اإليقا

لم تتمكن من إحراز تقدم .لكن ،شهدت األشهر القليلة الماضية

معموال به منذ عام ،7112
االختيار ي لتطوير هذا الحقل
ً

تحوال في األسعار
ً

وسيترتب على هذه الخطوة إفساح المجال لز يادة إنتاج وتصدير

ارتفعت من  2.0دوالر أمر يكي للك مليون وحدة حرار ية

الغاز الطبيعي المسال .ومن شأن التطوير الجديد في حقل

بر يطانية في شهر مايو إلى  01.1دوالر أمر يكي في فبراير .و إذا

الشمال أن ينتج  02.7مليون طن سنوياً خالل  7-2سنوات ،أي

استمر

بهذه الوتيرة ،فمن شأن ذلك ز يادة

بز يادة قدرها  %01من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية.

االحتمال بوصول المنتجين التفاقيات إلبرام عقود بيع طويلة

وقد يكون السبب وراء معاودة أعمال التطوير هو الديناميات التي

األمد بأسعار تز يد عن مستوى األسعار التعادلية للمشار يع

يقدر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خالل

الجديدة .وهو ما يؤدي إلى مخاطر احتمال البدئ في تنفيذ

العقد المقبل .ومن المتوقع أن تحدث موجة من اإلمدادات

بعض المشار يع المقترحة.

الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام  7171ثم أن
تتراجع بعد ذلك .ومن شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي
المسال في العالم للسوق مجدداً أن تحد من االستثمارات

الفور ية للغاز

ارتفاع األسعار

الطبيعي المسال والتي

المعر وض العالمي من الغاز الطبيعي المسال*
(مليون طن في السنة)

المحتملة من مصادر أخر ى ،وهو ما سيتيح لقطر ز يادة تنافسيتها
في الحصول على حصة سوقية خالل عقد العشر ينيات التالي.
وعلى ذلك فإن من المقدر أن تشهد األسواق العالمية للغاز
الطبيعي المسال فائضاً في اإلمدادات حتى عام  ،7171ثم
سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض .كما أن من
المتوقع أن تصل اإلمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال
حتى عام  7171بشلك رئيسي من الواليات المتحدة وأستراليا،
وهو ما سيضيف لإلنتاج العالمي نحو  %01سنوياً خالل هذه
الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون
بحدود  %6سنويا وفقاً للنمو التار يخي للطلب خالل السنوات
األخيرة .ولكن من المتوقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام
 7171مع بقاء اإلمداد ثابتاً إلى حد كبير  ،حيث لم تنشأ سوى عدد
محدود من المشار يع الجديدة للغاز الطبيعي المسال (يستغر ق
المشر و ع الجديد ما بين  2إلى  7سنوات لالكتمال) منذ
االنخفاض الحاد في أسعار النفط في عام .7102
لكن ،هناك عدد كبير من المشار يع المحتملة بانتظار الوقت
المناسب والتي من شأنها ز يادة المعر وض في حال تعافت
األسعار .ويقدر االتحاد الدولي للغاز ،وهو منظمة دولية تهد
لدعم قطاع الغاز ،أن المشار يع المقترحة في الوقت الحاضر
بلغت  978مليون طن ،أي  4.2مرات أكبر من حجم السوق حالياً .

*بافتراض استكمال المشار يع قيد اإلنشاء وعدم البدء في مشار يع جديدة
المصادر :االتحاد الدولي للغاز ،و BPوتوقعات قسم االقتصاد في QNB

وعليه ،فإن الوقت قد بات مناسباً لعودة قطر إلى السوق مرة
أخر ى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخر ى نظراً للمزايا
أوال ،تمتلك قطر مسبقاً البنية التحتية
النسبية التي تتمتع بها.
ً
والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال و يمكن لذلك أن
يساعدها على خفض تاكليف االنتاج .وتقدر التلكفة اإلجمالية
لإلنتاج الجديد بنحو  2-7دوالر للك وحدة حرار ية بر يطانية،
وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشار يع
الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية .ويمكن لقطر أن تز يد إنتاج
الغاز الطبيعي المسال ببساطة من خالل "إزالة اختناقات"
(ترقية) المنشآت القائمة ،وهو ما قد ُيبقي التلكفة عند أدنى
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مستوى ممكن .ثانياً  ،بوصفها أكبر منتج للغاز في العالم ،فإن

مسمى .ويمكن لقرار

الوقف سيظل سار ياً إلى أجل غير

قطر تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالموثوقية والعالقات

استئنا

المطلوبة للتوصل التفاقات تور يد طويلة األمد مع المستوردين.

الطبيعي المسال في العالم .كما أنه سيساعد في ز يادة النمو

وقد شلك قرار قطر بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة
لألسواق .فبعد مضي  07عاماً دون معرفة الموعد المحتمل
الستئنا

أعمال التطوير أن يعز ز وضع قطر أككبر مصدر للغاز

والدخل القومي عندما يبدأ االنتاج فعلياً  ،والذي ُيرجح أن يأتي
بعد استضافة أكس العالم  7177مباشرة.

أعمال التطوير  ،اكن قد بدا للعديد من المراقبين أن

فر يق  QNBاالقتصادي
ز ياد داود

ر ور ي فايف*

علي جعفر ي

نانسي فهيم

عبد الرحمن الجهني
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*المؤلف المراسل
"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر ير .إن اآلراء الواردة
صر ح بخال
في التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ُي َ

ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ي اعتماداً على الظر و

الخاصة بالمستثمر  ،وأن يكون مبنياً على

أساس مشورة استثمار ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقر ير يتم توز يعه مجاناً  ،وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جزئياً دون إذن من مجموعة ".QNB

