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مقدمة
يلعب

الاباز الطبيعي دوراه هبامبا ه في تلبيبة الطلب العبالمي على الطباقبة ،منقباداه

بالسبيااباا الداعمة ل الرامية إلى تحسبين جودة الووا وتقلي انبعاااا الكربون الناتجة
عن النشبا االقتصباد  ،وككلك تنافسبية أابعارا مقارنة بعنواو الوقود األخر  .وقد أد
نمو الطل العالمي على الااز بشببك ملحوظ منك عا  ،2009إلى ازدهار تجارة الااز
الطبيعي العالمية ،وباألخص تجارة الااز الطبيعي المسبببال التي ابببمحت بنق إمداداا
الاباز من البدول المنتجبة إلى مراكز الطلب البعيبدة ،ومن ام اختراق أاببببواق جبديبدة لم
يكن من السو الوصول إليوا عبر خطو األنابي .
بيد أن ظوور جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-مطلع عا  2020وانتشببارها
في مختلف منبا ق العبالم ،كبان لب أاراه كبيرا على قطباو الاباز الطبيعي العبالمي بفعب
الصبدمة يير المسببوقة التي أحداتوا في االقتصباد العالمي ،حير تراجع اابتولغ الااز
في العبديبد من المنبا ق ،نتيجبة تراجع الطلب عليب في القطباعباا الرئيسببببيبة ماب قطباو
الكوربا  ،والقطاو التجار  ،والقطاو الصناعي .وعلى أار ذلك ،تراجع الطل العالمي
على الاباز الطبيعي في عبا  2020بنحو  ،%1.8وهي المرة األولى التي يتراجع فيوبا
الطل خلل عقد كام من النمو السببنو المسببتمر .كما تلقت صببناعة الااز الطبيعي
المسبال ،ضبربة قوية أافرا عن تعجي يالبية مشاريع التصدير المقترحة في عدة دول
في مقدمتوا أاتراليا والوالياا المتحدة.
ومع دخول عبا  ،2021وتكايف عمليباا توزيع اللقباحباا للحبد من انتشبببببار
الجائحة ،بدأا مرحلة التعافي للنشبا االقتصباد ومعاودة نمو الطل على الااز ،لكن
ذلك لم يد

ويله ،حير تعرض السبوق العالمي ألزمة جديدة عنوانوا االرتفاو القياابي

في األابعار في األابواق الفورية بسبب شب اإلمداداا من الااز الطبيعي نتيجة أعمال
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الصببيانة المجدولة والطارئة في بعض المحطاا ،علوة على موقف رواببيا من ض ب
إمداداا إضبافية من الااز بسبب الحاجة إلي محليا لتلبية احتياجاتوا في فصب الشبتا ،
باإلضبافة إلى التوتراا السبياابية مع أوكرانيا .وكنتيجة لكلك ،اضبطرا بعض المنشب ا
الصببببناعية في أوروبا وآاببببيا إلى تقليص أو إيقاف أنشببببطتوا لعد قدرتوا على تحم
فباتورة الاباز المرتفعبة جبداه .كمبا أعلن العبديبد من مورد الكورببا في عبدة دول أوروبيبة
عن تقبديم لبباا إفلس للويتباا التنظيميبة الو نيبة ،في أكبر موجبة لففلس يشببببوبدهبا
اوق الطاقة األوروبي.
من هنا تعتي أهمية هكا الدراابة التي تودف إلى دراابة أاباابياا السبوق العالمي
للاباز وتبداعيباا جبائحبة فيروس كورونبا (كوفيبد )19-عليب  ،ومن ام التطرق إلى اآلفباق
المسببتقبلية لقطاو الااز العالمي في ضببو اببياابباا جودة الووا  ،والحياد الكربوني
وصبعود قابايا أمن الطاقة مجدداه على الواجوة ،وأبرز الخطو والمشباريع المسبتقبلية
للدول العربية في مجال الااز الطبيعي المسبال .ولع أبرز ما توصبلت إلي الدراابة أن
قطاو الااز الطبيعي يحتاج إلى ضب المزيد من االابتاماراا ،لابمان توفير اإلمداداا
اللزمة لتلبية نمو الطل على الااز في المسببببتقب  ،والحفاظ على ااببببتقرار السببببوق
العالمي ،وتجن حدوث أزماا اقة ،والحد من تقلباا األاعار.
تصد

األمانة العامة هذه ال اسددة المتصصددصددةط ر عيا سددع ا نحو صد

أب ز التيو ات الت

شد ها اياا الزاز اليب ع ط وما ل ا من انعكاسددات ى ا ال و

الع ب ة .وتأم أن ج ر ا المصتصون الفائ ة الم جوة.
وهللا ولي التوفيق،،،
األميـن العــام
عـلي سبت بن سبت
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 .1تطور إنتاج واستهلك الغاز الطبيعي عالميا
نقب رله

يلعب لغاب ا لغيعيعد راًله مب ب ه لد ةلعيب نمو لغيلب لغعب غمد ىلا لغيب ب

ب غسبي اب ا لغعلىم غ لغرل ي إغا ةحسبي وور لغوول اةقلي لنعع ا ا لغرربو لغن ةة
ى لغنشبب

لال تصبب ر لد لألاببولا لغن ةببو ألاب أللص لغصببي

اكذغك ةن لسببي

أاببببع ً ق ًن بأنولع لغو ور لأللرى .اىلا علً لغسببببنولا لغعشببببر

ووً

ع

وب ححب ليراك كوًانب ألكوليبع 19-أ لغفتر  2019-2009كب نبا لغسببببمب لغممي
غم يج لابتوك لغي

لألاغي لد لغع غ مد لابتمرلً نمو لغيل لغع غمد ىلا لغي

نق رله ب غنمو لال تصب ر الغ ي ر لغسبر ني ا سبتنعله لد لغك ىلا لًةف ع سب مم ك
لغا ا لغيعيعد الغي

لغمتةعر ىلا حس ب

ك

لغنفط الغفح بشببر أا ب اببد.

اكم يعي لغشببر  1-لقع حقق لغيل ىلا لغا ا لغيعيعد نمول ه اببنوي  %2.3غيح لد
لغمرةع لغث ني بعع ص رً لغي

لغمتةعر ا تصعًله ب د أنولع لغو ور لألحفوً .

لغشر  :1-ععل لغنمو لغسنو غليبببل لغع غبببمد ىلا صببب رً لغي

لألاغي لكل لغفتر
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لغمصعً :أالبك لاتن رل ه إغا بي ن ا bp statistical review of the world energy, 2010-2021
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ويرتبو نمو الطلب

العبالمي على الاباز الطبيعي ارتببا با ه وايقبا ه بعباملين

رئيسببببيين همبا النمو االقتصببببباد
االقتصببباد

والنمو السببببكباني .وعبادة يبعتي تبعاير النمو

بشبببك مباشبببر وابببريع على اابببتولغ الااز الطبيعي ،ويمكن

ملحظت من خلل تاير معدل نمو الطل

السببنو اببوا صببعوداه وهبو ا ه مع

معبدل نمو النباتج المحلي اإلجمبالي العبالمي (معيبار النمو االقتصببببباد
بينما يظور عادة تعاير النمو السكاني على المد

العبالمي)

الطوي .

وإلى جان عاملي "النمو االقتصبباد والنمو السببكاني" ،هناغ عوام أخر ،
تؤار أياببا ه على نمو الطل على الااز ،وفي مقدمتوا مواببمية الطل  ،وتاير ظروف
درجاا الحرارة في فترة الشببتا وفترة الصببيف عن المتواببو المعتاد .وتنافسببية الفحم
للاباز الطبيعي في توليبد الكورببا  ،فبارتفباو أاببببعبار الفحم مقبارنبة ببالاباز الطبيعي (على
أابببباس القيمة الحرارية) ابب بيدفع مشببببالي محطاا الكوربا إلى إيقاف العم بالفحم
والتحول نحو ااتخدا الااز الطبيعي لتقلي تكاليف اإلنتاج.
وبدرااببببة الفترة ( )2019-2009يلحظ أن إجمبالي الطلب العبالمي على الااز
الطبيعي لم يشببببوبد تراجعبا ه ببااببببتانبا عبا  2009البك تراجع فيب الطلب بنحو %2.7
بسبببب ب األزمبة المباليبة العبالميبة التي شببببوبدهبا العبالم آنبكاغ .ومنبك ذلبك الحين ،والطلب
العالمي على الااز الطبيعي يشببود نموا ه اببنويا ه مسببتمراه بفا ب السببياابباا الداعمة ل ،
حتى وصبببب إلى  3956مليبار متر مكعب

في عبا  ،2019مقبابب  2970مليبار متر

مكع عا  ،2009محققا ه بكلك نموا ه انويا مركبا ه .%2.4
وعلى مسببببتو المنا ق ،حقق الطل على الااز الطبيعي نموا ه في كافة منا ق
العبالم (بـاســــتأنـاب أوروبـا) خلل الفترة  2019-2009مبدعومبا ببالنمو االقتصبببباد ،
واببياابباا تحسببين جودة الووا  ،وتنافسببيت مع الفحم في قطاو الكوربا  .وقد جا ا
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معدالا النمو بنسبب ب متفاوتة كانت أعلها في منطقة آاببببياحالمحيو الواد ()%5.3
وأدناها في منطقة كومونولر الدول المستقلة ( )%1.5كما هو مبين بالشك .2-
الشك  :2-معدل نمو الطل على الااز الطبيعي حس المنا ق خلل الفترة 2019-2009
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المصدر :أوابك ااتنادا ه إلى بياناا ( cedigazبياناا الطل العالمي على الااز الطبيعي)

على صبعيد اإلنتاج ،حقق إنتاج الااز الطبيعي فرة كبيرة خلل الفترة -2009
 ،2019مدعوما ه بالاورة التي شببودها العالم في مجال ااببتالل المصببادر يير التقليدية
للااز وباألخص مصببادر ياز السببجي في الوالياا المتحدة ،ومسببجله رقما ه قيااببيا ه في
تاري الصبببناعة بلغ  4004.7مليار متر مكع في عا  ،2019مقاب  2974.3مليار
متر مكع عا  ،2009ليحقق بكلك نموا ه اببببنويا ه مركبا ه نسبببببت  .%3وعلى مسببببتو
المنا ق ،اباهمت منطقة أمريكا الشبمالية (بقيادة الوالياا المتحدة) بالنصبي األكبر في
نمو اإلنتاج العالمي من الابببباز الطبببببيعي ،بفا اورة إنتاج ياز السجي  ،وهي تحت
المرتبة األولى عالميا ه في اإلنتاج بحصبة تما نحو  %28.6من إجمالي اإلنتاج العالمي
عا  .2019وتعتي منطقة كومونولر الدول المسبتقلة في المرتبة الاانية بحصبة %22.6
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من اإلنتاج العالمي ام منطقة آاببياحالمحيو الواد بحصببة  ،%16.2والمنطقة العربية
في المرتببة الرابعبة بحصبببببة  ،%15.3وأوروببا بحصبببببة  ،%5.4بينمبا تحب أمريكبا
الجنوبية بحصة .%4.1
.2تطور التجارة العالمية للغاز الطبيعي ،ومشاريع الغاز الطبيعي المسال

أد نمو الطلب العبالمي على الاباز إلى ازدهبار تجبارة الاباز الطبيعي العبالميبة.
فخلل الفترة  ،2019-2009ارتفعبت التجبارة العبالميبة من نحو  894مليبار متر مكعب
لتصببب إلى  1320مليار متر مكع  ،لتحقق بكلك نمو ابببنويا ه مركبا ه نسببببت  ،%4أ
أعلى من معدل نمو الطل العالمي.
وتعبببد تجبببارة الاببباز الطبيعبببي المسبببال ،المحبببرغ الرئيسبببي لنمبببو التجبببارة
العالميببة .وقببد ارتفعببت حصببتوا مببن إجمببالي تجببارة الابباز العالميببة إلببى %35.7
فببي عببا  ،2019مقارنببة بنحببو  %27.2فببي عببا  ،2009بينمببا تراجعببت حصببة
تجببارة الابباز الطبيعببي عبببر خطببو األنابي ب خببلل نفببف الفتببرة مببن  %72.8إلببى
 %64.3كما هو مبين بالشك .3-
الشك  :3-تطور حصة الااز الطبيعي المسال في تجارة الااز العالمية خلل 2019-2009
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المصدر :أوابك ااتنادا ه إلى بياناا تجارة الااز من قاعدة بياناا cedigaz
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ويعز ازدهار تجارة الااز الطبيعي المسبببال إلى التطور الكبير الك شبببودت
اقة اإلابالة العالمية بعد تنفيك مشباريع توابعية ودخولوا على خريطة اإلنتاج في دولة
قطر وأاببتراليا ورواببيا االتحادية وماليزيا والجزائر ،واناببما أربع دول جديدة هي
ببابوا يينيبا الجبديبدة وأنجوال والكباميرون واألرجنتين ،بباإلضببببافبة إلى الواليباا المتحبدة
األمريكية 1التي بدأا مرحلة جديدة في تاريخوا من خلل تنفيك عدة مشبباريع لتصببدير
الااز الطبيعي المسبال من والية تكسباس ،ووالية لويزيانا بفاب

فرة اإلنتاج المحلي

من ياز السببجي  .وعلى إار ذلك ،ارتفع عدد الدول المصببدرة عالميا ه إلى  21دولة في
عا  .2019كما بلغ عدد المشبباريع التي تم اإلعلن عن اتخاذ قرار االاببتامار النوائي
لوببا خلل الفترة  ،2019-2009نحو  34مشببببروو بطبباقببة إجمبباليببة  240.6مليون
نحالسنة (الشك  ،)4-في إشارة واضحة إلى أهمية الااز في منظومة الطاقة العالمية.
الشك  :4-قراراا االاتامار النوائي في مشاريع اإلاالة الجديدة خلل الفترة 2019-2009
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 1تاريخيا كانت الوالياا المتحدة من أقد دول العالم المصببدرة للااز الطبيعي المسببال من خلل محطة إاببالة ذاا
اقة تصببميمية صببايرة قدرها  1.5مليون نحالسببنة في والية أالاببكا لكنوا توقفت بسببب عد وجود إمداداا من
الااز.
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.3تداعيات جائحة كوفيد 19-على الطلب العالمي على الغاز

ال شبببك أن انتشبببار جائحة كوفيد 19-مطلع عا  ،2020كان ل تعايراه مباشبببراه
على األنشببببطبة االقتصبببباديبة في معظم دول العبالم ،حيبر اتخبكا عبدة دول إجرا اا
لتطبيق العزل االجتمباعي ،وإيلق الحبدود ،وإيقباف حركبة الملحبة الجويبة بايبة احتوا
الفيروس والحد من انتشبببارا .وبحسببب تقديراا صبببندوق النقد الدولي الصبببادرة في
أكتوبرحتشببرين األول  ،2021فإن االقتصبباد العالمي في عا  2020قد انكمش بسببب
الجائحة بنحو .%3.1
وقد تعار قطاو الااز الطبيعي في عا  2020بفع الصببدمة يير المسبببوقة التي
أحداتوا الجائحة في االقتصاد العالمي بسب الترابو الوايق بينوا ،حير تراجع ااتولغ
الااز في العديد من المنا ق ،نتيجة تراجع الطل علي في القطاعاا الكبر المستولكة
ما قطاو الكوربا  ،وككلك القطاو التجار والصناعي بسب تراجع النشا الصناعي
نتيجة لعملياا اإليلق ،والك ظور بوضبببو خلل النصبببف األول من عا .2020
كما كان لظروف الشببتا الدافئ نســبيا تعايراه اببلبيا ه أد إلى تراجع الطل على الااز.
وكنتيجبة لبكلبك ،تراجع الطلب العبالمي على الاباز الطبيعي بنحو  ،%1.8بعبد عقبد كبامب
من النمو السبنو المسبتمر في الطل علي  ،وهي المرة الاالاة تاريخيا ه التي يتراجع فيوا
الطلب العبالمي على الاباز بعبد التراجع البك شببببوبدا عبا  2009إببان األزمبة المباليبة
العالمية ،والتراجع الك شودا عا .1997
لكن في المقاب  ،كان معدل التراجع في الطل على الااز بسبب الجائحة ،األق
مقارنة بعنواو الوقود األحفور األخر كما هو مبين بالشك  .5-حير تراجع ااتولغ
الفحم بنسبببة  ،%4.2بينما تراجع ااببتولغ النفو بنسبببة  .%9.7وبالتالي فإن تنافسببية
الااز الطبيعي وابيااباا الطاقة الداعمة الابتخدام التي اتخكتوا العديد من الدول قبي
ظوور الجائحة ،كان لوا أاراه داعما ه للحد من تداعياا الجائحة في الطل على الااز.
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الشك  :5-معدل تراجع الطل على الوقود األحفور عا  2020بسب جائحة كوفيد19-
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المصدر :أوابك ااتنادا ه إلى بياناا  BPوCedigaz

في المقاب  ،اتسببم اإلنتاج العالمي للااز بمرونة عالية خلل الشببوور األولى من
عا  ،2020ولم يشبببود تراجعا ملحوظا ه في تلك الفترة .بيد أن اابببتمرار تراجع الطل
العبالمي خلل الفترة التباليبة من العبا  ،ونتيجبة تبداعيباا إجرا اا اإليلق التي بقتوبا
العبديبد من البدول ،ومبا تلهمبا من انويبار ألاببببعبار الاباز في األاببببواق األوروبيبة
واآلاببيوية ،تعار إنتاج الااز في النصببف المتبقي من العا  ،حير اضببطرا العديد من
البدول إلى تخفيض إنتباجوبا من الاباز ،وأعلنبت العبديبد من الشببببركباا الو نيبة والعبالميبة
عن تخفيض االاببتاماراا في أنشببطة االاببتكشبباف واإلنتاج ااببتجابة لتراجع الطل ،
ابببوا كان لبا ه محليا ه أو حتى عالميا ه كما هو الحال في الدول المصبببدرة للااز .وعلى
إار ذلبك ،بلغ اإلنتباج العبالمي في عبا  2020نحو  3890مليبار متر مكعب  ،بمعبدل
تراجع انو  ،%2.9ليتخطى معدل تراجع الطل العالمي الك بلغ .%1.8
وقبد كبانبت منطقبة أمريكبا الشببببمباليبة األكار تبعارا ه من تراجع االاببببتامباراا في
عملياا االابتكشباف واإلنتاج ،حير تراجعت االابتاماراا بنحو  61مليار دوالر دفعة
واحدة بنسبببببة تراجع بلات  %41عن عا  ،2019وهي النسبببببة األعلى مقارنة ببقية
11

ملخص

»ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (19-ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

منبا ق العبالم .تلتوبا منطقبة أمريكبا الجنوبيبة ببإجمبالي  18مليبار دوالر بنسببببببة تراجع
 %36عن عبا  .2019بينمبا كبان معبدل التراجع األقب في االاببببتامباراا في منطقبة
أوراابيا بإجمالي  10مليار دوالر بنسببة  %20عن عا  .2019أما في منطقة الشبرق
األوابو ،فقد تراجعت االابتاماراا بنحو  14مليار دوالر بنسببة  .%24وقد جا معدل
التراجع في االاببببتامباراا في بقيبة منبا ق العبالم في حبدود  %33-30كمبا هو مبين
بالشك .6-
الشك  :6-تراجع االاتاماراا في أنشطة االاتكشاف واإلنتاج في قطاو النفو والااز حس
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المصدر :أوابك ااتنادا ه إلى بياناا وكالة الطاقة الدولية IEA

 .4تداعيات جائحة كوفيد 19-على صناعة وتجارة الغاز الطبيعي المسال

اتسبببم السبببوق العالمي في الفترة التي اببببقت جائحة كوفيد ،19-بوجود تخمة في
المعروض من إمداداا الااز الطبيعي المسببال أدا إلى تراجع أاببعار الااز بشببك كبير
وفق المؤشبراا الرئيسبية لعابعار الفورية في األابواق العالمية .ومع انتشبار الجائحة،
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اابتمرا األابعار في التراجع بشبك حاد في السبوق الفور  ،وككلك في السبوق وي األمد
المرتبو بخا برنت بسبببب تواو أابببعارا ،كما لجعا بعض الدول المصبببدرة وباألخص
الوالياا المتحدة إلى إلاا العديد من الشبحناا المعدة للتصبدير بسبب تبا ؤ الطل العالمي.
علوة على إرجا العديد من الشبركاا المطورة اتخاذ قرار االابتامار النوائي في مشباريع
اوا لنفقاتوا الرأابمالية في ضبو الاببابية التي
اإلابالة الجديدة المقترحة للتنفيك ،بسبب تخفي ب
تسببت بوا الجائحة بشعن موعد تعافي الطل العالمي على الااز الطبيعي المسال.
على صبعيد الصبادراا ،نجحت الدول العربية المصبدرة للااز الطبيعي المسبال
في امتصباص التداعياا السبلبية للجائحة ،والحفاظ على تشباي محطاا اإلابالة لديوا
فوق الببببببب ب ،%80ويعود ذلبك في المقبا األول إلى بيعبة التعباقبداا القبائمبة على عقود
ويلة األمد بين الشبركاا الو نية في الدول العربية وعمل ها في األابواق األوروبية
واآلاببببيويبة .حيبر تعبد البدول العربيبة المورد الرئيســــي المعتمـد اويـل األمـد لكببار
المسبببتولكين في مختلف األابببواق ،واألعلى مواوقية بين ك الدول المصبببدرة ،وبلغ
إجمبالي الصبببببادراا نحو  105.7مليون ن ،مقبارنبة بنحو  108.5مليون ن عبا
 2019بنسببببة تراجع فيفة بلات  ،%2.6وبحصبببة ابببوقية  .%29.65وقد حافظت
الدول الكبر المصبببدرة للااز الطبيعي المسبببال على مسبببتو مرتفع من صبببادراتوا
السبنوية من الااز ،وحقق البعض منوم نمواه ابنويا ه ما أابتراليا وروابيا االتحادية بينما
تراجعت الصادراا في نيجيريا وماليزيا كما يبين الشك .7-
أما على صبعيد االابتاماراا ،كان السبوق العالمي يسبتعد لفعلن عن االابتامار
في حزمة جديدة من مشبباريع تصببدير الااز الطبيعي المسببال في عا  2020بإجمالي
 21مشبروو ،لكن الت قراراا التعجي  20مشبروو منوا ،وتم اتخاذ قرار االابتامار
النوائي في مشببروو واحد فقو في المكسببيك بطاقة  2.5مليون نحالسببنة ،ليكون بكلك
عا  2020العا األاوأ في األدا الاتاماراا الااز الطبيعي المسال منك خمف انواا
من حير عدد المشاريع والطاقة اإلجمالية كما هو مبين بالشك .8-
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الشك  :7-تطور صادراا الااز الطبيعي المسال من الدول المصدرة عامي 2019و2020
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الشك  :8-موقف قرار االاتامار النوائي في مشاريع الااز الطبيعي المسال المقترحة التي كانت
على القائمة في عا 2020
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 .5أزمة الغاز يف أوروبا وأسباب االرتفاع القياسي لألسعار
لم تمر او شوور قليلة من عا  2021كشاهد على بداية تعافي السوق العالمي
للاباز الطبيعي من تبداعيباا جبائحبة فيروس كورونبا (كوفيبد ،)19-حتى ببدأا أزمبة
جديدة تلو في األفق ،وهي أزمة االرتفاو الحاد لعابعار الفورية في السبوق األوروبي
حسب ب مؤشبببر  ،TTFوما صببباحبوا من ارتفاو حاد لعابببعار الفورية للااز الطبيعي
المسببال في األاببواق اآلاببيوية حسبب مؤشببر )،JKM (Japan Korea Marker
ويعود ذلك إلى جملة من العوام منوا معاودة النشبا االقتصباد الك دعم نمو الطل
بفاب انطلق موجة التعافي من تداعياا كوفيد ،19-وااببتمرار تراجع اإلمداداا من
بعض الدول المصبدرة ما النرويج وأابتراليا بسبب أعمال الصبيانة الدورية والطارئة.
ياباف إلى ذلك ،امتناو روابيا عن ضب إمداداا إضبافية من الااز بسبب الحاجة إلي
محليبا لرفع مخزونباتوبا من الاباز لتلبيبة ذروة الطلب في فصبببب الشببببتبا  ،علوة على
التوتراا السيااية لوا مع أوكرانيا.
وقد أارا المسببتوياا المرتفعة لعاببعار بشببك كبير على النشببا االقتصبباد
بقطاعات المختلفة .ففي القطاو الصببناعي ،اضببطرا بعض المنشبب ا الصببناعية إلى
تقليص أو إيقاف أنشببطتوا لعد قدرتوا على تحم فاتورة الااز المرتفعة جدا ه .كما أعلن
العبديبد من مورد الكورببا عن تقبديم لبباا إفلس للويتباا التنظيميبة الو نيبة في عبدد
كبير من الدول األوروبية .ففي بريطانيا وحدها ،بلغ عدد شبركاا الكوربا التي أعلنت
إفلابوا لويتة تنظيم الطاقة البريطانية  ofgemنحو  27شبركة حتى ينايرحكانون الااني
 ،2022والتي كانت تاطي احتياجاا نحو  4.4مليون عمي  .بينما بلغ عدد الشببببركاا
المفلسببة في هولندا نحو  7شببركاا ،وفي التشببيك  5شببركاا ،وفي ألمانيا  3شببركاا،
باإلضبببافة إلى شبببركة واحدة في ك من بلجيكا وفنلندا .ليرتفع إجمالي عدد الشبببركاا
المفلسبببة من تداعياا ارتفاو أابببعار الااز والكوربا القياابببية إلى  44شبببركة حتى
ينايرحكانون الااني .2022
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.6المشاريع والخطط المستقبلية يف مجال الغاز الطبيعي المسال
بالريم من أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-تسببببببت في توجي ضببببربة
قوية للابتامار في مشباريع اإلابالة الجديدة خلل عا  ،2020إال أن عا  2021شبود
عودة لقراراا االابتامار النوائي في  3مشباريع بطاقة إجمالية  50.3مليون نحالسبنة
كما هو مبين بالشبك  ،9-في إشبارة واضبحة الابتعادة اقة المسبتامرين في قطاو الااز
الطبيعي المسبال ،وأهميت في تلبية الطل المسبتقبلي على الطاقة .لكن يظ قطاو الااز
الطبيعي بحاجة إلى ضبب المزيد من االاببتاماراا ،لاببمان توفير اإلمداداا اللزمة
لتلبية نمو الطل على الااز مسببتقبل ،والحفاظ على ااببتقرار السببوق العالمي وتجن
حبدوث أزمباا باقبة والحبد من تقلبباا األاببببعبار .كمبا أد ظوور أزمبة أاببببعبار الاباز
التاريخية في السبوق األوروبي والسبوق اآلابيو  ،إلى عودة لموجة توقيع عقود الااز
الطبيعي المسال ويلة المدة بإجمالي  23عقد مقارنة بب  10عقود في عا .2020
الشك  :9-تطور قراراا االاتاماراا في مشاريع الااز الطبيعي المسال قب وبعد جائحة كوفيد19-
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وفي ضببببو ااببببتمرار تنبامي الطلب العبالمي على الاباز الطبيعي المسببببال،
والتوقعاا بعن يظ الااز مصببببدراه رئيسببببيا للطاقة في العديد من المنا ق مسببببتقبله،
حرصبببت عدة دول عربية على البد في دراابببة تنفيك مشببباريع إابببالة جديدة لزيادة
16

اإلمداداا مسببتقبل بما ياببمن تلبية الطل المسببتقبلي لعدة اببنواا مقبلة .وقد جا ا
بباكورة المشبببباريع الجبديبدة المخطو تنفيبكهبا من دولـة قطر التي أعلنبت أنوبا تعتز تنفيبك
تواببعة ضببخمة لحق الشببمال لرفع اقة اإلاببالة بدولة قطر من  77إلى  126مليون
نحالسبنة بحلول عا  2027بنسببة نمو إجمالية تفوق الببببب .%60كما تسبتعد موريتانيا
للدخول ضببببمن الدول العربية المصببببدرة ،من خلل تطوير حق "تورتو-أحميم" أما
السبواح الموريتانية السبناالية ،بطاقة إجمالية  5مليون نحالسبنة .وفي دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،تدرس شبركة بترول أبو ظبي الو نية للااز الطبيعي المسبال (أدنوغ
للااز المسببال) إمكانية تنفيك مشببروو جديد في إمارة الفجيرة ياببم خطي إنتاج بطاقة
إجمالية  9.6مليون نحالسبنة .كما تقو ابلطنة عمان بعم إزالة للختناقاا في محطة
الشبببركة العمانية للااز الطبيعي المسبببال ،لرفع اقة اإلابببالة بالمحطة بنحو 1.5- 1
مليون نحالسببنة .وبتنفيك المشبباريع اببالفة الككر ،اببترتفع اقة اإلاببالة اإلجمالية في
الدول العربية من  138مليون نحالسبنة عا  2021لتصب إلى  193مليون نحالسبنة
بحلول عببا  2027بزيببادة إجمبباليببة  ،%40ويمكن أن ترتفع إلى قرابببة  208مليون
نحالسببببنة في حال تنفيك المشبببباريع المقترحة في ك من دولة اإلماراا ،وموريتانيا
(المرحلة الاالاة والرابعة من مشروو "تورتو أحميم") كما هو مبين بالشك .10-
الشك  :10-اآلفاق المستقبلية لطاقة اإلاالة اإلجمالية في الدول العربية (مليون نحالسنة)
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ملخص

»ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (19-ﻋﻠﻰ
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

التوصيات
في ضببو ما توصببلت إلي الدرااببة من حاجة قطاو الااز الطبيعي إلى ضبب
المزيد من االابتاماراا ،لابمان توفير اإلمداداا اللزمة لتلبية نمو الطل على الااز
مسبتقبل ،والحفاظ على اابتقرار السبوق العالمي وتجن حدوث أزماا اقة والحد من
تقلباا األاعار ،توصي الدرااة بما يلي:
• ضببرورة األخببك فببي االعتبببار قاببايا أمببن الطاقببة جنبببا إلببى جنبب مببع قاببايا
تحببول الطاقببة الراميببة إلببى الحببد مببن انبعاابباا يببازاا االحتببباس الحببرار ،
لامان ااتقرار أاواق الطاقة العالمية ،وتعمين مستقب للطاقة المستدامة.
• ضببرورة اعتبببار الابباز الطبيعببي وببباألخص الابباز الطبيعببي المسببال لببيف فقببو
وقببوداه رئيسببيا فببي عمليببة تحببول الطاقببة ،ببب ومكببون رئيسببي فببي منظومببة
الطاقة المستقبلية.
• العمبب علببى جببكب االاببتاماراا فببي قطبباو البحببر واالاتكشبباف فببي الببدول
العربيببة بالتعبباون مببع الشببركا الببدوليين ،للاببتفادة مببن مببوارد الابباز المتاحببة
فببي المنطقببة العربيببة لتحقيببق أمببن الطاقببة بمفووم ب الشببام مببن جببانبي العببرض
والطل .
• ااببتالل السيااببة األوروبيببة الحاليببة الراميببة إلببى تنويببع مصببادر إمببداداتوا مببن
الاببباز الطبيعبببي ،وتقليب ب االعتمببباد علبببى الاببباز الروابببي فبببي فبببت مجببباالا
إضافية للتعاون المشترغ مع الشركاا الو نية في الدول العربية.
• أهميببة العم ب بعقببود بيببع الابباز ويلببة المببدة بببين المنببتج والمسببتولك ،القائمببة علببى
معادلبببة ابببعرية تابببمن للمشبببتر اابببتقرار أابببعار الاببباز والحبببد مبببن تقلباتوبببا،
وتابببمن للببببائع تبببدفقاا نقديبببة اابتبببة لابببمان اابببتمرار ضب ب االابببتاماراا فبببي
مبببوارد الاببباز لتطويرهبببا .كمبببا أنوبببا اتسببباهم فبببي اابببتقرار أابببعار الكورببببا
بالجملة ومن ام الحيلولة دون حدوث أزماا أو تقلباا فجائية في األاعار.
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