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مدير اإلدارة االقتصادية

بوادر أزمة طاقة عاملية تلوح يف األفق
برزت في االَونة األخيرة بوادر أزمة طاقةةة لايةيةةةم ةة جةةرور ا فةةي لةةية إمااةةة مةةيادات
ايطاقة يتلبية ايطلب ايقةةوب ب ةةي ايت ةةافي ايي ةةبي فةةي األدا االقتاةةادب مة

ةةياليات جا ةةة فيةةرو

إورونا اية تجي في إافة أن ا اي ايم .ومع اقتراب فال ايشتا فةةي ناةةك اي ةةرة األرشةةية ايشةةةايي
وايرب اشهي زااي ايطلب للى ايطاقةةة وخا ةةة أل ةةراف ايتيفئةةةم يامةةم اية ةةاو

بشة ه مةةاقم ةةر

األزمة .را ايتطور دفع باي ومات للى م توى اي ايم يى ا اذ جرا ات استباقية م اوية ميها يل ةةي
م

ثير أزمة ايطاقة للى اية تهل ي م وسط

جيل ار مالات قياسةةية فةةي أسة ار ايطاقةةة بشة ل لةةاة

(اييمط وايغاز ايطبي ي وايم م)م وايتي إاه يها ان اسات سلبية للى سالسل اإلنتاج واإلمياد اي ايةية.
نسبة االرتفاع في أسعار مصادر الطاقة المختلفة
خالل الفترة ( أكتوبر  -2020أكتوبر )2021
()%

المصدر :وإاية ايطاقة اييويية (.)IEA

ففي أوروبا ،أدى فال ايشتا ايةاشي ايطوال وشياي ايبةةرودة يةةى اسةةتيماذ م زونةةات ايغةةاز
ايطبي ي في أوروبا ايتي و لم يى  %30في شهر مار
بجا ة فيرو

2021م إةا

بب

ميك ايقيود ايةر بطة

إورونا اية تجي في ار ماع ايطلب للى ايطاقة مةا ألةةا لةليةةة لةةادة ايت ةةزا ايتةةي

لادة ما تم خالل فالي ايربيع وايايكم وفي ايوقم ذا ه ان مضةةم لةليةةات اياةةيانة ي قةةول ايغةةاز
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ايطبي ي و راج م االسةةتاةارات أثيةةا ايجا ةةةم يتر مةةع بةةري أسة ار ايغةةاز ايطبي ةةي بشة ل قياسةةيم
واتم ياويه في أوروبا ب ر ا ادل أإار م  200دوالر /برميل م افئ نمط و و م توى مر مع ب إار
م ثةانية أش ا

للى أسا

سيوب.

تطور أسعار الغاز الطبيعي في األسواق األوروبية منذ شهر أبريل 2021
(يورو/ميجاوات ساعة)
Dutch TTF gas futures

المصدر. Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) :

ومة شة ه ايطقة

ايبةةارد فةةي األشةةهر ايةقبلةةة أه ا لةةه شةةغطا ا ةةا الا للةةى ايةةيول اير ي ةةية

اية تهل ةم ال سيةا اييول األوروبية ايتي تةي بش ل إبيةةر للةةى ايغةةاز ايطبي ةةي يتوييةةي ايطاقةةةم ماةةل
اطاييا وايةةل ة ايةت ية.
م جانبها لرشم روسيا ايار إةيةةات قياسةةية مة ايغةةاز ايطبي ةةي يةةى أوروبةةا ةةرا اي ةةاة
يت ميك أزمة ايطاقة ايتي واجهها .را و ي روسيا أإبر ماير يلغاز ايطبي ي يى اال اد األوروبةةي
حي ة اسةةت وذت للةةى أإاةةر م ة  %40م ة واردات اال ةةاد األوروبةةي فةةي لةةامي  2019و.2020
وأشارت وإاية ايطاقة اييويية ( )IEAيى أه روسيا اة

أه م ل ايةزاي يزاادة وافر ايغاز ايطبي ةةي

في أوروبا وشةاه امتال اية زونات بة تواات مياسبة است يادا ا يةوسم ايتيفئة ايشتوب ايةقبل.
وايجيار بايرإر أه جز مة أزمةةة ايطاقةةة فةةي أوروبةةا ا ةةزى يةةى سة يها ن ةةو ايةةت ل

مة

االلتةاد للى ايوقود األحمةةورب ب ةةرلة إبيةةرة فةةي طةةار سياسةةتها بشة ه ايت ةةول األخضةةر وخمة
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انب اثات ازات االحتبا

اي رارب في اال اد األوروبةةي بي ةةبة  %55للةةى األقةةل قبةةل نهااةةة اي قةةي

اي ايي .وم ايةتوقع استةرار ةةرف اال ةةاد األوروبةةي ية ةةاطر قلةةب أسة ار ايطاقةةة فةةي األلةةواة
ايقادمةم قبل أه ا قه ايت ول األخضر االستقرار ايةتوقع في اي و األوروبي .واوشح ايش ل ايتةةايي
وجه دول اال اد األوروبي ن و خم

م ا ةة ايوقود األحمورب (اييمط وايم م) في وييةةي اي هربةةا

مقابل ار ماع حاة ايطاقات ايةتجيدة (ايطاقة ايشة ية وطاقة ايرااح) في لةليات ايتوييي.
تطور نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء باالتحاد األوربي (% ،)EU-27

المصدر. Europe power sector in 2020, Ember & Agora Energiewende, 25 January 2021 :

وم ايةرجح أه واجه اي ياي م ايشرإات األوروبية ايت ثير ايةزدوج ايياجم ل االر ماع فةةي
اييك ايطاقة واالن ماف اية تةل في نما اية تهل ي ب بب زاادة نمقات األسر ايةر بطةةة بايطاقةةة.
واؤثر ار ماع أس ار ايطاقة بايم ل للى لةليات ايايالات إايمة االسةةتهالل يل هربةةا م حية قلاةةم
اي ياي م ايشرإات بش ل مؤقم نتاج األمونيا واألسةةةيةم مشةةيرة يةةى ةةي ور ةةوام

ايةةربح ب ةةبب

ايزاادة اي ادة في أس ار ايغاز ايطبي ي.
أما الصين ،فقي قامم بتوجيه شرإا ها اي ومية بتوفير اإلميادات ايةطلوبة يتوييي ايطاقة خالل
فال ايشتا ايقادةم ب ب لمة إانمم إةا وجهم  72ميجةا ا يلم م بزاادة اإلنتةةاج ب ةةوايي  100مليةةوه
ط م مع ار ماع أسة ار ايطاقةةم ووسةةط اسةةتةرار انقطةةاع ايتيةةار اي هربةةا ي ايةةرب إانةةم ايقيةةود للةةى
استهالإه أحي أسباب ان ةاش نشاط ايةاانع في اياي خالل شهر سةةبتةبر  2021يلةةةرة األويةةى ميةةر
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بي جا ة فيرو

إورونا اية ةةتجي .ةةرا وقةةي وجهةةم اياةةي اياةةيالات اي بيةةرة إايمةةة االسةةتهالل

يلطاقةم بةا في ذي ايالب واأليةييوة واألسةيمم ي م

اإلنتاج.

ةةرا وقةةي ار م ةةم اي قةةود الجلةةة يلم ةةم فةةي اياةةي ليةةي م ةةتوى قياسةةي جياةةي ا ةةادل ن ةةو
 219دوالر/ط ب ي أه أشطر  60ميجةا ا في أإبر ميطقة ميتجة يلم م في ايةةبالد يةةى اإل ةةال وسةةط
طق

سيئ وفيضانات وانهيارات أرشيةم مةا أدى يى ماقم أزمة مةةيادات ايطاقةةة .و شةةير ايتوق ةةات

يى أه أزمة ايطاقة ايتي جتاح اياي قي

تةر حتى نهااة لاة 2021م حي اتوقع ان ماف استهالل

ايطاقة اياةةيالية بي ةةبة  %12فةةي ايربةةع األخيةةر .وفةةي ةةرا اي ةةيا م أ ةةيرت مقاط ةةة Liaoning
ايايالية ثاني أللى م توى

ب ييق

ايطاقة يلةرة اي ام ة في أسبولي م م ةةررة مة أه ايةةيق

قي اال يى ما ا ادل  %20-10م جةايي ايطلب للى ايطاقة.
وفي الهند،

ى ماافي رار اييمط يى رفع م يالت ايتشغيل يى طاقتها اي املةم و تةةيافع

م طات ايطاقة يل اول للى ايم م يتوييي اي هربا ايتي اني ب
يار

ايوالاات م انقطالهام حي

رارات في جةيع أن ا ايهيي م أه مةةيادات ايم ةةم ية طةةات ايطاقةةة اي راراةةة ايتةةي

ةةم
ةةول

اي رارة م ايم م يى اي هربا قي ان مضم بش ل خطير .و شير أحيث ايبيانات أه ن و  63م أ ل
 135م طة طاقة ةل بايم م في ايهيي يياها ميادات مي يةية اومي فقط للى األإارم وا ةةزى ذية
بش ل ر ي ي يى ايزاادة ير اية بوقة في ايطلب للةةى اي هربةةا ب ةةبب انت ةةاش االقتاةةادم و طةةول
أمطار زارة في مياطه واجي مياجم ايم م خالل شهر سبتةبر 2021م وزاادة أس ار ايم م اية تورد
يى م توى قياسي اج له ير اقتاادبم مةا أدى يى زاادة االلتةاد للى ايم ةةم اية لةةيم ولةةية بيةةا
م زوه إافي م ايم م قبل بيااة ايرااح ايةوسةية.
وفي شرق آسيا ،ان مضم م زونات زام ايوقود فةةي سةةيغافورةم مرإةةز ايت ةةزا اير ي ةةيم
يى أدنى م تواا ها مير شةةهر سةةبتةبر 2019م مةةع زااةةي اسةةت يامه يتوييةةي اي هربةةا م بةةيالا مة ايغةةاز
ايطبي ي ايرب ار م م لمته في ل ايةيطقة بي بة بلغم  %85مير بيااة شهر سبتةبر 2021م يتاةةل
يى أللى م تواا ها مير  13لاما ا.
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وشهيت الواليات المتحدة األمريكية ار مالا ا في أس ار ايغاز ايطبي ةةي بي ةةبة زاةةي لة %58
مير بيااة شهر أ

ط

2021م يتال يى  6.37دوالر/مليوه وحية حراراةةة براطانيةةة فةةي اي ةةام

م شةةهر أإتةةوبر  .2021وار م ةةم أسة ار ايغةةازويي يةةى أللةةى م ةةتواا ها ميةةر لةةاة 2014م حية
أظهرت بيانات شرإة  GasBuddyيتتبةةع أسة ار ايوقةةودم أه متوسةةط سة ر ايغةةازويي فةةي م طةةات
ايوقود األمرا ية بلغ  3.262دوالر يلجايوهم مقابل متوسط بلغ  1.09دوالر يلجايوه قبل لاة واحي.
إةا أدى ايتيافع للى ايم م يى ار ماع أس ار أاضاام ييال يى  75.50دوالر/ط في ميطقةةة
وسط  Appalachiaيألسبوع ايةيتهي في  8أإتوبر 2021م واةال را ار مالا ا بي بة  %39ل بيااة
اي اة وأللى م توى مير شهر مااو 2019م و بيو األس ار في ايةياطه األخةةرى أقةةل ي يهةةا تبةةع نمة
اية ار ايا ودب .را وم ايةتوقع أه ار مع استهالل ايم م م ميتجي اي هربا في ايوالاات ايةت ية
األمرا ية بي بة  %23في لاة 2021م وفقا ا إلدارة م لومات ايطاقة األمرا يةةة .اة ي ذية فةةي ايوقةةم
ايرب تزااةةي فيةةه ايةطايبةةات يت ةةراع االنتقةةال ايطةةاقوب Energy Transitionم واي ةةي مة انب اثةةات
ازات االحتبا

اي رارب.

م جانبها أشارت وزارة ايطاقة األمرا ية يى م انيةةة اسةةت ياة إافةةة األدوات ايةتاحةةة يةةياها
يل ي م ار ماع أس ار ايطاقةم ما ل طراه بيع اييمط م م زونا ها االسةةترا يجية أو احتةةةال وقةةك
ادرا هام قبل أه شير في وقم الحه يى لية وجود جرا ات فوراة بش ه را األمر.
ايجيار بايرإر أه أس ار اييمط قي لقم دلةا ا م أزمةةة ايطاقةةة اي ايةيةةةم حية ار م ةةم أسة ار
لقود خاة برنم في األسوا االَجله يى أللةةى م ةةتواا ها ميةةر شةةهر أإتةةوبر  2018يتتجةةاوز م ةةتوى
 84دوالر/برميةةلم إةةةا ار م ةةم أس ة ار لقةةود خةةاة ةةرب

ةةا

فةةي األسةةوا االَجلةةه يةةى أللةةى

م تواا ها مير شهر أإتوبر  2014يتتجاوز م توى  82دوالر/برميل .وفي را اي يا م شير وق ةةات
 Bank of Americaيى أه أزمة ايطاقة اي ايةية اة

أه

الي في رفع أس ار اييمط يى مةةا ازاةةي

ل  100دوالر/برميل يلةرة األويى مير لاة 2014م ميفولة باالثة لوامل ر ي ية :أويها ايت ول م
ايغاز ايطبي ي يى اييمط نتيجة الر ماع أس ار ايغازم وثانيها ار ماع استهالل اييمط خالل فال ايشةةتا
ايباردم وثاياها زاادة ايطلب للى ايطيراه مع لادة فتح ايوالاات ايةت ية األمرا ية حيود ا.
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تطور أسعار خام برنت خالل الفترة (أغسطس – أكتوبر )2021
(دوالر/برميل)
الفترة (  11 – 4أكتوبر )2021

الفترة (أغسطس – أكتوبر )2021

المصدر.Bloomberg :

و شير ايتوق ةةات يةةى أه نقة

اية زونةةات اييمطيةةةم وحمةةاظ دول أوبة ى للةةى اَييةةة ايزاةةادة

ايشهراة في نتاجهام واستةرار أزمة ايطاقة ستوفر دلةا ا قواا ا ألس ار اييمط اي ةةاة فةةي األشةةهر اياالثةةة
ايةقبلة .وم ايةالحظ وسع ايمار بي أس ار أقرب لقيا اَجلي ي اة رب

ةةا

يشةةهر دا ةةةبر

 2021ييتجاوز  8دوالر/برميلم و و أإبر م توى م ةةجل ميةةر لةةاة 2014م و ةةي شةةارة يةةى زااةةي
ايتوق ات ايا وداة ييى ايةتياويي في األسوا االَجلة.
وللى ايا يي اي ايةيم ست وه اية رإات اير ي ية يةةيايامي يات سةةو ايطاقةةة خةةالل األشةةهر
ايقادمة ي درجة برودة فال ايشتا ايقادةم وقوة ا جا ات اييةو االقتاادب وحجم االنقطالةةات يةةر
اية طط يها في اإلميادات .واوشح ايش ل ايتايي ألةال ايايانة اير ي ية واالنقطالات ير اية طةةط
يها في ميادات اييمط اي اة وايغاز ايطبي ي خالل ايمترة ايةيقضية م لاة .2021
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حريق محطة Novay Urengoy
للمعالجة في أغسطس 2021

حريق محطة  Snohvitللغاز الطبيعي
المسال منذ أكتوبر 2020

إغالق اإلنتاج في فبراير  2021بسبب
الطقس المتجمد في والية تكساس

الصيانة على
الجرف القاري

حريق محطة Amurلمعالجة
الغاز في أكتوبر 2021

إغالق اإلنتاج في سبتمبر
 2021عقب اإلعصار Ida

الصيانة في حقل راس
النوف سبتمبر 2021

نقص غلز التغذية في مرافق
الغاز الطبيعي المسال

صيانة Ichthys
مايو/يونيو 2021
قضايا غاز التغذية في
NLNG

صيانة Wheatstone
سبتمبر 2021

انقطاع الغاز الطبيعي المسال
مايو – سبتمبر 2021

إصالحات محطة Gorgon
للغاز الطبيعي المسال

صيانة

مشاكل إمدادات غاز التغذية

انقطاعات غير مخططة/اصالحات

حرائق

المصدر :وإاية ايطاقة اييويية (.)IEA

وقي

ببم أزمة ايطاقة اي ايةية في يامي اية او

ييى ايبيول ايةرإزاةةة واية ةةتاةروه بة ه

ا ا م االر ماع في أس ار ايطاقة فةةي زاةةادة م ةةيالت ايتضة م اي ايةيةةةم فةةي ايوقةةم ايةةرب ا ةةاول فيةةه
االقتااد اي ايةي ايت افي م الثار ايةتبقية يجا ة فيرو
اييقةةي ايةةيويي فةةي أحةةيث

إورونا اية تجي .ةةرا وقةةي أشةةار

ةةييو

ةةيار ه بشة ه ااَفةةا االقتاةةاد اي ةةايةيم أإتةةوبر 2021ا يةةى أه ايت ةةافي

االقتاادب أدى يةةى ذإةةا ايزاةةادة ايةت ةةارلة فةةي ايتضة م خةةالل لةةاة  2021بايي ةةبة يالقتاةةادات
ايةتقيمة واقتاادات األسوا ايااليةم ميفولا ا بت ارع م يالت ايطلبم ونق
اي لع األويية ايةتاالية بش ل سراع .واتوقع

ييو اييقةةي ايةةيويي أه ا ةةتةر ار مةةاع ايتضة م للةةى

األرجح في ايشهور ايقادمة قبل أه ا ود يى م تواات ما قبل جا ة فيرو
ميتاك لاة 2022م و ه ظلم م ةةاطر
لية اييقي .
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اية روفم وأسة ار

إورونةةا اية ةةتجي ب لةةول

ةةارع ايتضة م قا ةةةة وا ةةيم لليهةةا قةةير إبيةةر مة حةةاالت

ب

خالصة القول ،أه أزمة ايطاقة اي ايية ايتي أدت يى نق

ايوقود وانقطاع ايتيار اي هربا ي في

وبة قلي

التةاد االقتااد اي ايةي للى ايوقود

اييول ؤإيم وبةا ال ايع مجال يلش م للى

األحمورب بهر ايو يرة ايةت ارلة ايةيتهجة وسيظل ايوقود األحمورب م ةةت وذ للةةى جةةز إبيةةر مة
مزاج ايطاقة اية تهل ة في اية تقبل .وفي را اي يا م اة

ايت إيي مرة أخةةرى للةةى أ ةيةةة اسةةتةرار

اييول اي ربية ايةايرة اير ي ية يلبترول فةةي دفةةع و زاةةز االسةةتاةارات ايجياةةية فةةي قطةةاع ايةةيمط
وايغاز ايطبي ي يل ي م ايتقلبات اية تقبلية في أسةةوا ايطاقةةة اي ايةيةةةم حية ا ةةبب ان مةةاف
حجةةم االسةةتاةارات اي ايةيةةة فةةي ايةةيمط وايغةةاز ايطبي ةةي وايتةةي قةةير ا ميظةةةة أوبةة بي ةةو
 11.8راليوه دوالر خالل ايمترة ()2045 – 2021م في ج ل اإلميادات أإاةةر لرشةةة يلظةةرو
االستايا ية اية تلمة ايتي نشهي ا اييوةم وم ثم ف ه أب حيا
م اطر إبيرة للى أم ايطاقة اي ايةي.
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ل وقك ر االسةةتاةارات اشة ل

