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  مقدمة

ينملمنلاظلنتمنرعنتسببا  نز م ًن ينات زامزينلااا تكتسببصنابب الغنز ااطنز ي المنز  سبباًنطت ا

ز ا اغنما ااطننحونت فاذناشبا ا نننتا ن تدبماانز ااطنز ي المنز  سباًن  ألنزاقبوزمنز  ةت فغلن   و نن

.ن تبمنل ط نت بانز تيو ز نامناكبانبغنز اباطنز ي المنن   زابا نزقتتدببببا ابغن ز  ا ابغط بصنات باامنل اب ن

ز  سبباًنلسبب لغنطز نط صنلا  ملنتااببغنا نتسا رناقببلا تانتمناةت  نزاقببوزمنزنت ا اغ.نل   نن

ل ألنط الناشبب منز سببومنز لا  منت اامن حدببغنا الا ناببح ا نز ااطنز ي المنز  سبباًنتمنز سببومن

تمنتيو نتمنتسبات ناسبتس  ينتمنتحوًنز ااطننزنامز ز نامناةت  نز م ًنز  دبم  لنز فو اغنا نت زامن

ز ااطنز ي المننننتنتجا   مشبببكعنلاظلنااببب حننز ي المنز  سببباًن  ألنقببب لغنلا  اغنل ألنلاز نز  ف .

تاتف نحدبغنتجا  نز ااطنز ي المنز  سباًنل ألنن .ننز  سباًنز  حا نز اياسبمن  ي صنل ألنز ااطنز ي الم

ز دا   نننز  ستس  اغننز توتلا نننالظ  تشاانن.ننزاناماصنننتجا  نز ااطنز ي المنز تس اماغنل انتيوطحسارنن

ز  ؤقبسبا نز م  اغناتنتسبت انتجا  نز ااطنز ي المنز  سباًنتمنز   ونل ألنحسبارنتجا  نز ااطنل اننننلم

ن.2019%نتمن38اسا نغنمبن2050%نمح وًنلاظن50تيوطنزاناماصلن تدعن  ألنالثانامن

اتتناب الغنز ااطنز ي المنز  سباًنم ثامغنز  سااانزالثان تغن اوقوتاغنل ألنابحغنتيا نن سمنم

ز ااطنز ي المنمأل   لنت منزاقببا نتأقازينمتس  ا نز سببومنز لا  منامن ان منز لالن ز ي صلن تتأقانن

نز ساز ز نزققتث ا اغن شالا نز  ف نز لا  اغنمت انز تس  ا .نننن

امنت انت اطنز ضببا   ننحون اببمنتيو ز نز سيا نز لا  من  ااطنز ي المنز  سبباًنمشببكعنن

حثاثن    ين م زقبببات انم  امنامنز تل ان ز تح اعلن   زقبببغنزنلكاقبببات انل ألنز م ًنز لاماغنز تمنن

ا اتسببغنننتمننفسنز وتتنننتوز   تحتعناكانغناتسماغنضببب منز م ًنز  دبببم  ن  ااطنز ي المنز  سببباًلن

.نن   قبباان م نلا وقاا نز  تحم نننقل ام حفارنل ألنحدببت انز سببوتاغنز لا  اغنمسبب صن توًنحاااغن 

 اأتمنتذزنز تسااانضببب منقبببلمنزااانغنز لااغن   ظ غنا زماننحون ابببمناماطنز تيو ز ن ز تاااز نن

امننتا تساااناستلالن ا اااكاغنز سومنن آتات انز  ستس  اغ.ز  سباًنز تمنتشب متاناب الغنز ااطنز ي المنن

 اكانغنز م ًنننت ًنتيو نز دبببا  ز ن ز وز  ز لن تس  ا ناقبببلا نز ااطنز ي المنز  سببباًنز فو اغل

 تأاعنزااانغننل   نل ألنتحماثناسبت ان حا غناشبا ا نزنقبا غنز جمام .ننننز لاماغنتمنز سبومنز لا  مل

نز لااغناتناوتانز تساااناا  نقااغن   ةتدامن اانلمنز ساز .ن

 األميـن العــام                                                                                         

 عـلي سبت بن سبت                                                                        
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 19-عامة عن السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال قبل جائحة كوفيدلمحة   (1

امنننتخمة في المعروضلنمو و نن19-زتسببب نز سبببومنز لا  منتمنز فتا نز تمنقببب ستن ايحغنلوتامن

نز  سيتامنز تا اتام:ن   غنامنز لوزاعنتت ةصنتمنن امز ز نز ااطنز ي المنز  ساًنمس صن

 

تمنزنامز ز نتأقاازينا ااببازينل ألناقببلا ناببح ا نز ااطنز ي المنن)ز تة غ(نن تمنلاتن  ذزنز فايضنن

ننل   نل ألننلتمنز سومنزا   ممن ز سومنزآلقاويننمشكعنل ااتاز لتنننحاثنز  ساًنتمنز سومنز فو اغلنن

لباابعنز يباتبغنمباتبتنتستارنامننمبعن ننل  ألنال ألناسببببتوابات بانناة  نبا نز اباطنز ي المنز  سبببباًناببببوً 

ن.ز تد ا اغنتمنلم نل اانامنزاقوزمنزا   ماغ

ينمأن ننلنن2019لاظنننن تمنزتسب  ينننلااا    ا منننم غمااتااطن تجا  نز ااطنز ي المنز  سباًلنحاثننننزقبتث اياا

ينقبب وانا اوتنطمنن355حوز منز لا  اغنننحج نز تجا   اننسنحت ننل2018ا اوتنطمنلمنلاظنننن40نتم تام اا  ننننلا

 تمنحاتظنز سبببومنزآلقببباوينل ألنننن.2010ا ذنلاظننز   ونزال ألنننالمنننلن تو%ن13قببب وينتم  ننننالمًنن و

%نامن   ا منن69اكانت نز تا اةاغنلأل انقبببومناسبببتو  ن  ااطنز ي المنز  سببباًناسبببتحوطزينل ألننحونن

تمنز سومنننلن حاتظتنز ااماتنل ألنامز ت اطما اوتنننن246.2ننحاثنم اتن ز  زت ننحوزنامز ز نز لا  اغن

تلمنمم  تانز  حا نز اياسمنننن تما اوتنطمنننن62ا اوتنطملنت ت انز دامنمإ  ا منننن77مإ  ا مننننزآلقاوي

ن   ونز ي صن اسنتمنز سومنزآلقاوينتحسصن ن انتمنز سومنز لا  منمأقا .

ينتااقببااينحساننا حج نز وز  ز نابب منن وزينلااناسبب ومنتمننتسمنننااانز سببومنزا   مم نن85نتم  نن ت ا

نقاتدببببباضنتبايضنزاتااننننز   طنلنحابثنالبمنز سببببومنزا   ممنن2018لمنننن%ن75ا اوتنطمنم ابا  نن

توطلتننتمنن ن%نامن   ا منزنامز ز نز لا  اغ.نن24 توناسبتحوطنل ألننحونننلامز ز نتمنز سبومنز لا  مزن

لن اتضب ناتنن1-ل انا امنز شبكعنن ز شبامنزا قب ننلز ج وماغز شب ا اغن ز  ت ساغنمامنا يستمنااااكانننز حدبغ

يننز ي المنز  ساًنز ي صنل ألنز ااط ن.2018اسا نغنملاظنن2019لاظننتمنل نز   يستامنتمنا منتاز لا

 

 

ا   خول عد    ا    ت د   ة         الولا ا  الم حد ت ا        ي

العالم    و  الطل   ما     اليا 
1

 السو  الطل  العالم   لبا        ال  ا  الداف   سبيا  خاصة  ت    2

ال      
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 2019و  2018الغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية خالل عامي   وارداتحجم  :1- الشكل 

 

 International Group of LNG Importers (GIIGNL); Annual Report 2020نز  اانا :ادم ن

ااانامن انصنز م ًنز  دببم  لنتسمنحاتظتن   غنتيانل ألناكانت انلأل انادببم ن  ااطنز ي المنن

يننا اوتنطمنن77.8ز  سببباًنمإ  ا منن يننن تمننقببب واا لنحاثنتل عناشبببا ا نن2018نفسناسبببتواا نلاظننننتساا ا

تنابببا  ز ناقبببتاز اان  ألنحوز مننل.نما  انز تف2011ا ذنلاظننننزنقبببا غنمم  غنتيانمكااعنطاتت انزننتا اغ

ينننا اوتنطمنن75.4 يننا اوتنطمنن66.6اسا نغنمبببببببنننقبب واا  تل طنامناوتل انلثانمنال انننل2018لاظننننقبب واا

يلنن تةيمن   غنتيان تدب  نال انا ت ن  ااطنز ي المنز  سباًنت ًنالثانتألثاننحونن تستارننادبم نلا  اا

نز فتا نز  س  غ.

اابانز وقابا نز  تحبم نتسبمنل ط نامناكبانت بانضبببب مننبا ينل با نز بم ًنز  دببببم  ن  اباطنز ي المنن

يننا اوتنطمنن33لنحاثنح تنتمنز  ات غنز ثا ثغنمإ  ا منن2016ز  سبباًن ل نزنضبب اا اناؤتازينلاظنن ننقبب واا

يننا اوتنطمن20.65ا نغنمبناس ن.ن2-ل انا امنز شكعن2018لاظننق واا

ينامناكانت انتمنز سبومنز لا  منمدبا  ز نم اتن ينننا اوتنطمنن29.3ل انل ط ن  قباانااضبا ننقب واا

يننا اوتنطمنن18.3اسا نغنم حونننن2019لاظنن لن تتجا طناا ا اان تدبب  ن زم نال انادببم ن2018لاظننننقبب واا

ي. ن  ااطنز ي المنز  ساًنلا  اا

ن
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 2019و 2018خالل عام من الدول الخمس الكبرى  تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال :2-الشكل

ن

  المسال على قطاع الغاز الطبيعي 19-تداعيات جائحة كوفيد (2

لاتن  نتأقاازينا اابازينل ألنزانشبيغنزقتتدبا اغنتمنالظ ن  ًننن19-قناباناتنزنتشبا ن ايحغنلوتامن

  ازءز ن تي اانز ل ًنزق ت بالمن  ل منز حبم  ن  اسبارنحالبغنز   حبغنننن  ًلبم ننز لبا  لنحابثنزتةبذ نن

سبكاتنمامنز  ساطلا ننلنمعن  ابعنزااان  ألنتساامنحالغنز زحتوزءنز فاا ان ز حمنامنزنتشبا  ز جواغنمااغنن

امننننزانشببببيبغنز لباابغلباتبغننننحتوزءن تشبببب بعن اسبارزقل بانزاتبم ن  ازءز نن.ننز وزحبمنننز سيا زتبعنن ز   باطانن

ننا نن ز سيا نز دب المز تج يغننتيا نننالظ نانشبيغنن  اسارز ل  اغنز تل ا اغلنننن تل االنن اؤت از ننن نزحتفاق

 تمنتأقانتيا نز ااطنن.ننز  تي  ا نز ضببببا  اغت  اغنناكفمنننناز حفارنل ألنتشبببباا  انل منز  لمق نزا نألنم 

قببببت سمنمظ   بانل ألنتبذزنز سيبا ننملبم نتبمزلابا ننز ي المنز  سبببباًنلااا نامنز سيبالبا نم بذ نزن ازءز نن

تمنز  سبتس عننننل ألنز سيا نز  توتلغننز تمزلاا نز سب  اغن ما ال نامزققبتازتاجمن لم نقب وز ناس  غلن قنان نن

زقبتث ا زت ننزقبت از نتمتان ن زتعنز سبومنز لا  مز توزطتننننتسبات نتمنتحسااننحساساغأنتاضننتمنت شبنلز سااصن

ل اننن19ن-زنتشببا ن ايحغنلوتامنننزاتم نتمزلاا نن مشببكعنالثانتفدببا يلنتسمنننل ألنز  مىنز  توقبب ن ز يواع.

ل ألنحمننناقبلا نز ااطنز ي المنز  سباًنتمنز سبومنز فو ين طواعنزاامنننتاز  ن تتسب صنتملن3-ا امنز شبكعن

مسبب صننن مااتصنز وقاا نز  تحم نن   ااءنز لمامنامنز شببح ا نز  لم ن  تدببماانامنا اطاناةت فغنلقببوزء

اشبا ا نزنقبا غنز جمام نننلا  اغنل   نل ألن   اءنزتةاطنتاز نزققبتث ا نز   ايمنتمنلت اطؤنز ي صنز لا  م

تمنقببتسببات ننتذ نز تمزلاا ننمامناتنن  فسات انز ااقبب ا اغ.نمسبب صنتةفاضنز شببالا نز لا  اغنن ستاحغن  ت فاذنز 

 ج ا نننز   فلغنز لا  غاج   انتمن لا  نز توزطتن   شبب منز لا  من سببومنز ااطنز ي المنز  سبباًنم انقبباحسانن

نز  ل امنتمنتذزنز سيا نز وزلم.ن
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 على قطاع الغاز الطبيعي المسال 19-تداعيات جائحة كوفيد  جوانب: أبرز 3-الشكل

ن

   األ واق العالمية ت اج    عا  الغاز الطبيعي المسال   ال:

اقببلا ننز ت ا ينز ذينابب مت نمسبب صن اء نا  ألنز تمزلاا نز   ااببا نل ألنز ااطنز ي المنز  سبباًنن

نن  ألننحو ادبعنن  ق ن   اااعنتمنلانوتنز ثانم/ا ااانننن68امننحوننتاز  نتاظنمانتنزااااكمننننحاثننز  ف ل

ننتاز  نز ي صنز لا  منل ألنز  ف نن ط انمس صنننل4-ل انا امنز شكعنن   اااعنتمنا انناسات/امااعنن  ق نن19

نتاز  نز  شاطنزقتتدا ي.ننتاجغ

 2020 : تطور أسعار خام برنت منذ مطلع عام4-الشكل

ن

نEIAنن  ز  نال واا نز ياتغنزااااكاغ:ننالمصدر

ننز تمنات نتسببلااتانز ي المنز  سبباًننز ااطنناقببلا ناببح ا نننل ألؤقانتاز  ناقببلا نتاظنمانتنا 

ل ألنلسو نطوا غننتاي ننز ااطنز ي المنز  سباًنننابح ا نمانتلنحاثنقنا زًنز سسب نزال انامننننتاظنا ننما ام 
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امنقببلانماااعننتمنز  توقبب نن%نن12-11ننحوز ممقببلانز   اوتن حم نحاز اغنمااياناغننزاامناتحم نتا انن

ننامز ز نز و  غنز اياسباغن توننننلز سبومنزآلقباوينن الت منن. نز سبا اغز تاناحمثنز تلاتمن ط اننتاظنمانتن

%نامن   با منن70م باناايمننحوننز  ات يبغنمةباظنمانبتننننزاابمننل ألنز لسو نطوا بغننل اباطنز ي المنز  سبببباًز

ينا اابببازينل ألنتاز  ناقبببلا نز ااطنز ي المنن.ن ما تا ملنتإتنتاز  ناقبببلا نتاظنمانتن ز  زت    نزنلكاقبببا

ينمعناسبتاامنااب انل منننز لااع  تنلاتنتذزنننز لسو نز  ات يغنما  ف .نت انز  سباًنتم قناظ انتأقاا نتو اا

ت ًناب ايناا ان امااعنامننز تمنحمقتنلن ذزناتوت ناتناظ انتأقاانتاز  ناقبلا نز  ف ننتسبواغنز  ا اغز 

ن.2020ز جا يننز ام نز ثا ثنامنز لاظنز تسواا نز تمنقتت نت ًنز لاظنز جا يلنت ً

ا ا ننز ذيننن(دببفسغز ن مازظاقبب و نامنتا ا نننن12ت ا نتا نز شببح ا نت ًن)ننااانتمنز سببومنز فو ي

  ألناسببتواا نتا اةاغنتمننزاقببلا ز ااطنز ي المنز  سبباًلنتسمنت ا  ننناببح ا نننحج نن%نام33نننحونتا 

تاز  نز ي صنمسببب صنتاز  نز  شببباطننننحاثننل5-ل انا امنز شبببكعننز سبببومنزآلقببباوين ز سبببومنزا   مم

.ن البمننحابغن   و نتة بغناابببب ينتمنز  لا لنت ابعنر و نز جبايحبغنامننباحابغناتاىزقتتدببببا ينامننبا

ينا اابننزاقبا ز سبومنز فو ينن يننازيننتأقازينما دبماا نلون ناات  نز ت اطا ز لالن ز ي ص.ن تمننننمتس  ا ن تواا

ا اوتن حم نحاز اغنننن  ق /ن2  ألناتعنامننننTTFاطنتمنتو  مزنحسبصناال ن ابعنقبلانز اننتذزنز دبم ل

نن  ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغنتمناي  نز لاظنن4اااونز  اضبملناسا نغنم حوننااا /مااياناغنتمناب انن

لننزمنزا   ماغنوز  ؤاببانز اياسببمناقببلا نز ااطنز فو اغنتمنز لمامنامنزاقببننTTF.ن المن2020ز جا ين

ن.ا يسغنا اًنلارنا   ماتمنن تجا  نز ااطنز ي الماياسمنز  ا  نتونم ثامغنز  

نن  ألناسبتواا نتا اةاغننز فو اغنناقبلا نز ااطنز ي المنز  سباًننت ا  نااانتمنز سبومنزآلقباويلنتسمن

نن5.5ننم حونن  ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغنتمنابب انح اازت/اوناولناسا نغنن2حوز منن  ابب تن  أل

ين  ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغناي  نن اقبلا نابح ا نز ااطنز ي المنز  سباًنقب نناتومأتنننز لاظلنل  ا

ننلانوتنزا ًنن/اب ان اسب  اتمنم اتننن(وعالم ا    )المستورر  اكبرر في السترا ايوت ر   ز ااماتز وز   ن  ألنن

ز  ا نزا  ألنز تمنادبعنتا انقبلاننتلمننن تمن  ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغ.نننن9الثانامننن2019لاظنن

ز ااطنز ي المنز  سباًن  ألنتذزنز  سبتوىنز   ةفضلنتاابغن اتنقبلانز ااطنتمنز سبومنزآلقباوينتونزال ألنن

يناسا نغنن نا نز ااطنز ي المنز  سباً. ز اياسباغن شبحنز و  غزاقبوزمنزاتاىلن تونااناجلعنا  ننننم ساغلا  اا

يناانمسب صنزلت ا ن ل ألنز لسو نطوا غننننز ك اانز سبومنتذزن كمنت سألنزققبتفا  نامنتذزنز سبلاناتوزضبلغننولا

ين  ال نأمريكا الشتمال ةااانتمننن.ز  ات يغنمسبلانتاظنمانتننزاامن لنتسمنتاز لتناقبلا نز ااطنز ي المن تسا

لنق ن  ألن2020ز جبا يننننامنز لباظ  ق /ا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغنت ًنز ام نزا ًننن1.9ت اين  ألنن

ين  ا  ق /ا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغنت ًنز ام نز ثبانمنن1.7  نت ايننل.ن البمنقببببلانز اباطن تسبا

امنز وقاا نز  تحم ن  ألنننز  دببم  ناببح ا نز ااطنز ي المنز  سبباًاقببلا نز  ا لاغنزاقبباقبباغن تحمامن
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تمننن تانز تلاتمز نز فو اغن طوا غنزاامنننز ااطنز ي المنز  سباًتإتناقبلا ن تمنز  ج علننزاقبوزمنز لا  اغ.نن

امنناحاغناتاى.ن كمننننامز ز نزنتأقا نمشببكعنحا لنمسبب صنت ا يناقببلا نز  ف نامنناحاغلن مسبب صنتايضن

تمنضبوءنناؤتازينننلنحاثنلا   ناقبلا نتاظنمانتنز دبلو ناا ناتاى مناسبت انتذزنز تاز  ن فتا نطوا غ

ا اوتنننن9.7ابب انناسببات/امااعنز  اضببمنتس اصنزنامز ز نز  فياغنز لا  اغنم حونننتاز نتحا  نا ما+نتم

نز لا  اغ.نز  فياغنلا  نز توزطتنتمنزاقوزممااغن ماااع/ز اوظلن

 : تطور أسعار الغاز الطبيعي في األسواق العالمية5-الشكل

ن

 Cedigaz, natural gas in the world, 2020 ز  دم :نن

    ظ  ت اج  الطلب    الغاز الطبيعي المسححححال     عد  لل  ححححد     شححححح ات إلغا    ا يا:  

 العالمي

لنتبمناقانل ألنز سببببومنز لبا  منامن بان منز لالن ز ي بصلن19- بايحبغنلوتابمننءقنابببباناتناجم

تاز  نننحم ثننمم  تان  ألا  ننت اعنر و نز جايحغننامنتة غنتمنز  لا لنننز سبومنلاتنالانماابغناتنت

 تمننن.لن  اببوًناازتانز تة امنتا ان  ألنط  ت از ي المنز  سبباًنتمنزاقببوزمنز لا  اغاقببلا نز ااطننتمن

امنز لاظنز جا ينننز ام نزا ًنزقببتيا نز سببومنز لا  منزاتدبباضن امز ز نز ااطنز ي المنز  سبباًنت ً

ز ام نز   اقعنن   ا مناببا  ز نا اوتنطملن تونال ألنامنننن96نحونننندببا  ز نز م غن   ا مننحاثننلنن2020

نا اوتنطم.نن86.9آنذز نحوز مننتن%نحاثنم ا10.5م س غنن2019  نامنز لاظنز  اضمن

يننن19- ايحغنلوتامنتأقاانننر اما  انن لنحاثنتاز  ن   ا منن2020ت ًنز ام نز ثانمنامنلاظنننن زضحا

ننز محوننتاز  نسببب غننزا ًن)ا اوتنطمنلمنز ام نننن9.4اينمتاز  ننحوننا اوتنطمننن86.6  ألننز دبببا  ز ن

 ك  انامننلن ط انل ألناقان  ااءنز لمامنامنز شببح ا نز  لم ن  تدببماانتااببغنامنز وقاا نز  تحم نن%(9.8

  
  

 
  

   
   

   
   

   
  

   
  

  
 

 إلىالغاز تراجع أسعار 

ي مستويات تاريخية ف

األسواق الر يسية
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لننا اوتنطمنن85.5حامنم ابتنآنبذز نننن2019اببببا  ز ننفسنز ام نز   باقبعنامنلباظنننطز ابغناتاىنتتةيأل

نز س وز نز لشانزاتاا .%لن تمنامناتعنالمق نز   ونز  سج غنتمن1.3ونل ألناقاانق وينم س غنن 

لنن2020للعتا  الةتار     خالل الرحع التتايي  19-وتعتد الرييتاا الموةتدأل اكبتر تتً را  حةتاوةتة برف تد

ت ًنز ام نزا ًلننز تمنحسست اننا اوتنطمنننن14.2مبببببنننا اوتنطمناسا نغنن10نابا  زت ان  ألحاثنتاز لتن

ينمامن  ا نز م ًنز  دببم  ز حج من تونز تاز  ننننل%ن40م سبب غنتاز  نتةيتنز بببببببن   ااطننزال انلا  اا

ز ي المنز  سباً.ن الو نط انتمنز  ساظنزا ًن  ألنز  ا نغنتمنلسو نز تدبماانامنز  شبا ا نزااااكاغنز تمنن

يننن40ز  تلاتمنل ا انت عنننزقببببت ظنز شببببح غنتسما نط صن  ااءتتا ن   و  امنن ا ن ت نلازاغننننامناولمتانناواا

  ق ن كبعنا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغ.ن تبمنزضببببيانز  و   تنننن3.5-3تمنحبم  ننن)تلاافبغنقبامتبغ(نن  اباء

ناتعنز تمن اب تن  ألمسب صنتمنمنزاقبلا نتمنزاقبوزمنز لا  اغنننلشباز نز شبح ا نز  تفانل ا ا  ألن  ااءنن

نناتناابببب  نن زط ز نزاااناببببلومبغنل ألنز  و  امنملبمنننل  ق ن كبعنا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغن2ننام

لن ما تا منت ابتناا  ننز سبلانتمنز سبومنزا   ممناتعنامناثا  نتمنز سبومنزااااكمنتمنقبامسغنتا اةاغ

ابح غننننتفمنز  توقب لنا  غنتك فغنن.ا ا نتا نز ااطنمأقبلا نااتفلغز سبومنزا   ممنلسبومن ذزرن   و  امنن

  ق ن كعننن6حم  نن  ألنز حا اغنال صنز تلاتمز ن تانز ااطنز ي المنز  سباًنامنز وقاا نز  تحم نزااااكاغنن

 توناسعنمكثاانلمناقببلا نز سببومنزا   ممنز حا اغلنزااانز ذينقبباك مننلننا اوتن حم نحاز اغنمااياناغ

 انت ًناب اناوناونني ابعنلم نز شبح ا نز تمنت ن  اا .ناسا نغنممت نلازاغنزن ااءنمنتسبايانال ا از  و 

لم نال انامنز شببح ا ننتح اعننن  ااءننلمننالسببيس ننابب ايناو اونناسببفااببح غلن امنز  توت ناتننن30  ألن

ن.6-ل انا امنز شكعنز فتا نز  س  غنقاتض نت ًاح غن كعنا ان توناانن45-40تمنحم  ننز  تلاتمنل ا ا

   هي األعلى عالميا    على صادرات الغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة  19-تداعيات جائحة كوفيد: 6-الشكل

 

شح ة للغاز الطبيع  المسال  ا            إلغا  

     و يو  ل    ح   ا 

ت اج  صا  ا  الغاز الطبيع  المسال خلال ال    ال ا  

 ليو     خلال       ليو       ا  ة  ح    إل   

   ال عل  عالميا       سبة ت اج   ال    ال  ل

شح ة      توقعا          إلغا   ا  عا ل  حو 

للغاز الطبيع  المسال خلال ش     وليو    سط  

ت اج   عدل ت غي   حطا  الغاز الطبيع  المسال إل  

    خلال ش و   و يو   وليو    سط      
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تمنننت ازز تمنم اتنابا  ننمال زياامننت  نز وقاا نز  تحم ن  دبا  ز ننزال اما  ان اءنز تةفاضنن

ننًناينمتاز  طمنتمنز ام نزا  اوتننانن6.7اسا نغنمبببببا اوتنطمنننن5.3ننحوز منن2020ز ام نز ثانمنامنلاظنن

ا نغنم حونناسبنا اوتنطمنن18.9ألنتمنز ام نز ثبانمن  نوتتتتورال تاأ.نما  بانتاز لبتناببببا  ز نمطا اوتنننن1.4

حاثنا ا نز لمامنامنل  اا نز دببباانغننننل(ا اوتنطمنن0.8اينمتاز  ننا اوتنطمنتمنز ام نزا ًن)نن19.7

ا نغنناسا اوتنطمنننن0.7تمنز ام نز ثانمن  ألننز  جم  غنتمنملضنز  شبا ا .نل انتاز لتنابا  ز نز  ا ا نن

ننمسب صنتوت نز  حيغنز وحام ن  تدبماانضب منال اًناباانغناجم  غننز ام نزا ًنا اوتنطمنتمنن1.2مببببببن

 تمن اءنتاز  نز دبا  ز نامنمساغنز م ًن.ننت ًنز فتا نامنا تدب ناب اناااون  ألنا تدب ناب اناوناو

.نن19-زنتشببا ن ايحغنلوتامنلن تظعنز وقاا نز  تحم نزالثانتضببا زينامنن ل اا ناتفا تغز  دببم  نم سببصنن

نن2020تيو ناببببا  ز نز اباطنز ي المنز  سبببباًنت ًنز ام نزا ًن ز ثبانمنامنلباظنننل1-ا ةصنز جبم ً

ن.%ن ل ألناقاانق وين(2020%ن)ز ام نزا ًن ز ثانمنامنلاظن م نق وي نسصنز تاز  نل ألناقاان

 ، 2020ني من عام تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل الربع األول والثا: 1-الجدول

 )الوحدة: مليون طن(  ونسب التغير% 

 ز م  غن
ًننز ام نز ثانمن ز تااانمامنز ام نننز ام نز ثانمننز ام نزا 

ز ثانمن زا ًنن

ن2020

تااانز ام نن

ز ثانمنل ألنن

ناقاانق وين 2019 2020 2020 

ن%0ن%11ن3ن2.7ن3.2نز ج زيان

ن%9ن%8-ن1.2ن1.3ن1.1نانجوقن

ن%0ن%4-ن18.9ن19.7ن18.9ناقتاز اان

ن%25ن%30-ن10ن14.2ن8نز وقاا نز  تحم ن

ن%3-ن%3-ن3.6ن3.7ن3.7ن نم ناساان

ن%8ن%0ن1.4ن1.4ن1.3نزناا ز ن

ن0ن%ن100-ن0ن0.1ن0نزا   تام

ن%0ن%3ن3ن2.9ن3نتاا امز ن تومالون

ن%10ن%10ن2.2ن2ن2نلا اانز جمام نناموزم

ن%6-ن%0ن1.6ن1.6ن1.7نما ناين

ن%14ن%20-ن0.8ن1ن0.7نماا 

ن%0ن%11-ن7ن7.9ن7ن  قاا

ن%36-ن%42-ن0.7ن1.2ن1.1نز  ا ا ن

ن%16ن%2-ن5.2ن5.3ن4.5نناجاااان

ن%50ن%0ن0.3ن0.3ن0.2نز كاااا ت

ن%15-ن%15-ن2.2ن2.6ن2.6نل ات

ن%25-ن%14-ن0.6ن0.7ن0.8نلا اانزققتوزياغن

ن%7ن%3-ن19.6ن20.3ن18.4نتيا

ن%17-ن%21-ن5.3ن6.7ن6.4ناا ا اان

ن%ن100-ن%ن100-ن0ن0.4ن1نادا

 1.2% -10% 86.6 96 85.6نزن  ا من

 LNG Data unlimited  ICIS ننCedigazا زمانزقت ا زين  ألنماانا نن:ننالمصدر
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لنتسبمن2020ز ام نز ثبانمنامنلباظنز ام نزا ًن ت ًننن  ةت  نزاقببببوزمننرار ااالأمتا م  اتايت   

ز ي صننن ت اطؤمظ   انل ألنا زءنملضنزاقبوزمنمسب صنتاز  نز  شباطنزقتتدبا ينننن19-ا ستن ايحغنلوتامن

ن.ز جا ينت ًنز ام نز ثانمنامنز لاظنز ذينر انموضوحل ألنز ااطنز ي المنز  ساًن

اطنز ي المنز  سببباًنلن ل ألنز ال نامن ابببوًن   ا من ز  زت نامنز االستتترا ايوتتت ر ننففينن

لنن2019%نلمنز ام نز   اقعنلاظنن7ا اوتنطمنم  ونننن69.7  ألننن2020ت ًنز ام نزا ًنامنز لاظنز جا ينن

م سبببب بغنتاز  نتبم تبانن2020ا اوتنطمنت ًنز ام نز ثبانمنامنننن59.2  ألنن قنان بانتاز لبتن تلبغن زحبم نن

ز ج ومابغن ت بانال انزاقببببوزمننن%ن الو نط بانمشببببكبعن ياسببببمن  ألنتاز  نز ي بصنتمنز ابامباتن لو ابا15

ننا اوتنطمنن15.3ا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًن  ألنننن21.6زآلقبببباوابغنحابثنتاز لبتن ز  ز نز ابامباتنامنن

ا اوتنطمنتمنز ام نزا ًنامنننن12.9لنل بانتاز لبتن ز  ز نلو ابانز ج ومابغنامنن%ن29ننمتاز  نتبم  

  ازءز نننزاتبم ننن.نل با%ن31.7ننمتاز  نتبم  ا اوتنطمنت ًنتمنز ام نز ثبانمنننن8.8 تدبببببعن  ألنننن2020

 تؤقانل ألننننز ل ًن زنل من تشببب عناقبببوزمنتااغن زتعنا يسغنآقببباان ا  انمالسبببتاتن ز   من م ج  ا 

نن.ت ًنز ام نز ثانمننا اوتنطمن2ت اناجت لغنم حوننزتاز  ن ز  نننز ذيناقببببفانلمنشبببباط انزقتتدببببا يلن

ز دامننزقتيالتننلننت ًنز ام نز ثانمننز ك اىوزمنزآلقاواغنن ما ال نامنتذزنز تاز  نتمنز وز  ز نتمنزاق

نن16.6حوز منننن  ألننحاثنز تفلتن ز  زت انت ًنز ام نز ثانمزن  ا مننزآلقببباويننننتس عنامنتاز  نز ي صناتن

لنن(ن م نقبببب وين)ل ألناقببببااننن%ن13.7ًنم  وننا اوتنطمنت ًنز ام نزا نن14.6ا اوتنطمناسبا نغنم حونن

لنز  سبت  انز اياسبمن  ااطن الا   نا ز  غنز  شباطنز دب المنن19-غنلوتامنمفضبعننجاح انتمنزحتوزءن ايح

ننلانتننجايحغنملمناتز ز دببامناقببا نزاقببوزمنزآلقبباواغنتمنز تلاتمنامنتمزلاا ننن تمناابب حتننن.ز ي الم

نن2019تسبمنلاتناسببببتوىن ز  ز نز ام نزا ًناتعنامنز ام نز   باقعن  نلاظنننم بالننا  ألنزاقببببوزمنز  تبأقا 

  ي صننز اياسبمنز  حا ا ذنقب وز نز ذينالمنلن توناان  ناشب م نز سبومنز دبا مننا اوتنطمنن0.7م لمًن

ن.ز لا  م

ز   امنامننننزاتدببباضننتمنز تاز  نز تا اةمنتمنزاقبببلا ننقبببات تسمنلننالستتترا اكوروحيننأما في

ا اوتنطمنم  ونننن26.6ت ن  ألنزاببببح با نز اباطنز ي المنز  سبببباًنت ًنز ام نزا ًن تدببببعن   با من ز  ن

 ز  ز نلبعنامنز    كبغنز  تحبم لننن  ألنطابا  لن الو نتبذزنز   ونن2019%نلمنز ام نز   باقبعنتمنلباظنن27.9

ينننمم زا  نز سبومنقبجعتمنننلز ام نز ثانمنااانتم  قب اناان م جاكانل ألن   نز ةدبوض.ن ين زضبحا نتمننتاز لا

تظعننلن ك  انلمنز ام نزا ًنن%ن12.8ا اوتنم سب غنتاز  نننن23.2ز ااطنز ي المنز  سباًنز تمنم اتن ز  ز نن

.ن تمن اءنتذزنز تاز  نتمنز وز  ز نمسبب صنرا رنز شببتاءنز  لتم غنتمن2019ال انامنز ام نز   اقعن لاظنن

ز سببومننزقببتيا نننتسمنلنن م اءنل ألنااقبب امن  ألنط  ت ا.نناازتانز تة اطاتا ن اببوًننل   نل ألننننلا   ما
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ضبوءنزاقبلا نز   ةفضبغنز سبايم نت ًنز ام نز ثانملنننز لا  اغنتمننزنامز ز نامنتايضننن زققبتفا نزا   ممنن

ن.ز لا  منز  لا لننامن ضاتاغنزقتالارنااغنتة غنماناكات ك  ن  نالمن

 ط باننن19-مجبايحبغنلوتابمنننمزااااكاتازنت ا ابغنزاتاىلنتسبمنتبأقا نا يسبغنناابانمسابغنزاقببببوزمنن

ا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًلن ق بات بانلمننفسنز  لبمًنت ًنز ام نز ثبانم.نننن3.2مواببببوًنز وز  ز ن  ألنن

يننن19-ز سبومنز وحامنز ذينما نتأقاان ايحغنلوتامنننو تنن%ن29 تمناتعنامنز لاظنز سبامانم سب غنن ننل ا ن زضبحا

نز ي صنل ألنز ااطنز ي المنز  ساً.نز حا نتمنتاز  ز ل اناسا نغنما لاظنز  اضمن

تمنااب انز دبا نز ذينادبعنط  ت ننز  وقب منغنز ي صن ظازين ي التااانقبومنز شبامنزا قب لن

يننا لبمظنن19-تبأقاان بايحبغنلوتابمنن ت  ابغنزحتابا با نتيبا نز ك امباءلنتسبمنلباتن م غن   با منز وز  ز نحابثنننت باابا

لنل بانز تفلبتن2019ا اوتنطمنلمنز ام نز   باقعن لباظننن0.2م اا  نا اوتنطمنن0.5ت ًنز ام نزا ًننحونن

ا اوتنطمنمبا ت زامنا نز تفبا ن   با نز حاز  لننن2.5  ألنننن2020ز وز  ز نت ًنز ام نز ثبانمنامنلباظنن

ينال ألننم ت الطلت  تتً ر   يمك  إيعتا  عتد نفتنيت .ن مبا تبا ملنن2019امن ز  ز نز ام نز   باقبعنامنلباظنننااضببببا

ح ث  ، لطر عو  المروتم ة  19-ااوةة برف د  في ظل في وترا الشترا اكووت  على الغا  الطر عي المستال

وتتلرا    الذ  لم يوً ر في قطاع الكهرحاءحشتتكل حصتتر  شتتةتاا الغا  الطر عي المستتال وار اا   تستتوخد 

ز ام نزا ًننز لا  اغنت ًننن  ألنزاقبوزمز ااطنز ي المنز  سباًننن ز  ز نلنتيو نن7-ا ةصنز شبكعن.حالةاوةة

لن ز بذيناوضبببب نانب ن مبا ال نامنرا رنن اسبا نت بانا نز لباظنز سببببامانن2020 ز ثبانمنامنز لباظنز جبا ينن

نننن.2019نلاظن%نتساا انلمن ز  ز ننفسنز فتا 5.9ا منن وزينتمنن2020ز جايحغلن قناتنز  د نزا ًنامن

: تطور واردات الغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية خالل الربع األول والثاني من العام الجاري  7-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق 2020

 

الربع األول

الربع الثاني

الربع األول

الربع الثاني

2019

2020

 ليو     1   

    ليو  9 

    ليو    9 

    ليو    9 

    ليو      

    ليو    1 

    ليو      

    ليو      

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو     

  177 4 
مليون طن

  188 
مليون طن

الشرق األوس األميركتينأوروبا سيا

ح      الرحع يم      ر م اري      ة 

الساح المما ل م  العا  

ح     الرحع م اري     ة  ر     اا 

الساح المما ل م  العا  

ح    الرحع م اري    ة تراا    ع 

الساح المما ل م  العا  
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 اال عكحا حححححات على   حححححا    الغحاز  تخ يض  زيا يحات شححححح كحات ال  م العحالميحة   :   حال حا 

 الطبيعي المسال

ينل ألناا زناا نابالا نز  ف ن ز ااطنز لا  اغلنحاثنننن19- سمنلاتنقنتشبا ن ايحغنلوتامن تأقاازينما اا

 تلتنا ضببببا نز سببببومنز حا اغن تاز  ناقببببلا نز  ف ن ز ااطن  ألن ل تنز لمامنامنز شببببالا نتةفاضنن

ينت عنزنتشببببا نز جايحغ.ننن2020اظنن لنن ز تشبببباا اغناا زناات انز ااقبببب ا اغ ت  نن ااغنابببب انل انلاتناةييا

 ةي نز  ل  غنامنت عنزلنم غن   ا منز تةفاضبا نتمنز  فسا نز ااقب ا اغن ز تشباا اغن تان2020آطز /اا ان

ننل منز  سبتواا نننا اا ن  ق لن تذزنز ات ناااب ن   اا  ن تنزقبت ا نزاقبلا نن50ز شبالا ن  ألنالثانامن

ن.ا اغز حنز  تمناغ

امننن  و غن مامن نناسببببتلمنلاتنز سببببومنز لا  من  ااطنز ي المنز  سبببباًنلنن19- ت اعن ايحغنلوتامن

نن2019لاظننحاثناب منلنتمناسمات انز وقاا نز  تحم ن  ً ناشبا ا نتدبماانز ااطنز ي المنز  سباًنتمنلمن

نن77مياتغن   ا اغننننتمنز وقاا نز  تحم ن ناجاااان اوطا اانناشبا ا ن زتةاطنتاز نزققبتث ا نز   ايمنتمنلمن

لم ناشببا ا نلانتننننل   نل ألنتاي غنامن.وهر يعد رقما  ق اوتت ا  في تاريا الصتتتاعةلننم/ز سبب غطا اوتنن

اشبا  نننن21مإ  ا منننن2020  انامنت عنز شبالاءنت ًنلاظنننن(FID)ننمدبم نزتةاطنتاز نزققبتث ا نز   ايم

نلن اس نز لم نزال انا  انتمنز وقاا نز  تحم ز سب غ/ا اوتنطمنن239ننطاتات  نز تدب ا اغن  ألادبعناج و نن

ن.2-ل انا امنز جم ً

لنن2020تمنز لباظنز جبا يننننزتةباطنتاز نزققببببتث با ن  باننز  سا لباتنامنمامنز  شببببا ا نز ل  تبغنن 

ينتمنت فاذ ننننلز سب غ/ا اوتنطمنن49مياتغنناشبا  نتوقبلغنحسعنز شب اًنمم  غنتيا  ز تمنتا  نز  ضبمنتماا

 Rioتمنز وقابا نز  تحبم نا  باناشببببا  ننناتاىناشببببا ا ل   نل ألننلنمابا نز سببببومنز ازت بغتحب ل ن

Grandeز سببب غلن اشبببا  ننن/ا اوتنطمنننن27موقاغنتكسببباانمياتغننننDriftwoodموقاغن وا اانانمياتغنننن

ينزتةباطنتاز نزققببببتث با نز   بايمننن/ا اوتنطمننن27.6 ننRovumaاشببببا  ننننتمز سبببب بغ.نل بانلباتناةييبا

ن.ز س غن/ا اوتنطمنن15.2م وطا اانمياتغن   ا اغن

زتتدببا اا ناشببا ا نز ااطنز ي المنز  سبباًنتلت منمااقبباانل ألنتوتلا نز ي صنناتنن ما ال نام

ينل ألنزتةاطنتاز نزققببتث ا ننز لا  منل ألنزاتعن  م نلشببانقبب وز لن قناتنتاز  ناقببلا نز  ف ن اؤقانقبب  ا

تلت بمنل ألنزقتفباتابا نطوا بغنزاابمنننز تجبا ابغننال بصنز تلباتبمز ننناتننز   بايمنتمنت فابذنت بانز  شبببببا ا نلوت

يلنحاثنمما نز شبالا نز  يو  ن   شبا ا نن19-ز  ات يغنمسبلانمانت.ن تمنلاتنتأقاان ايحغنلوتامن ننقباالا

ننRovumaاشبببا  نننل اشببب عنط انتا ا.تمنزنل تنت الاينلمنل ا انتأ اعنزققبببتث ا ننننز   ا نت فاذتا

اا ان   اءنز ساز نن/ز  يو  ن   شببا  نتمنابب انآطز ننExxon Mobilتا  ناببالغننحاثنم وطا اانن

ن.2020ملمناتنتفضتناا زنات انز ااق ا اغنل ألننحونلااناتوت ن لاظنن2021  ألنلاظن
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 2020 الغاز الطبيعي المسال قيد انتظار قرار االستثمار النهائي خالل عاممشاريع : 2-الجدول

نز  شا  ننز م  غن
ز ساز نن

نزاا من

ز  ولمنز جمامن

نقتةاطنز ساز ن
نز شالغنز  يو  ن

نز ياتغن

نا اوتنطم/ز س غن

تا ا نز تشااعنن

نز  توت ن

الريياا 

 الموةدأل

Corpus Christi T3ن2022ن2020نCheniere Energy 10ن2024ن

Rio Grande 2020ن2021نNextDecadeن2024ن27ن

Port Arthur 2020ن2021نSempra 13.5ن2024ن

Driftwood LNG 2020ن2021نTellurian 27.6ن2024ن

Freeport T4 2020ن2021نFreeport LNG 4.5ن2024ن

Plaquemines 2020ن2020نVenture Global 10ن2024ن

Lake Charles 2020ن2021نEnergy Transfer 16.45ن2025ن

Annova LNG 2020ن  تنتااااننExcelonن2024ن6ن

Commonwealth 2021نلاانال وظنCommonwealthن2024ن8.4ن

 أوورال ا
Pluto Exp.T2ن2021 2020نWoodside 4.3ن2024ن

Browse T1-T3 2020نلاانال وظنWoodsideن2025-ن2024ن11.7ن

 بتدا
Woodfibre 2020ن2021نPacific O & G 2.1ن2024ن

Goldboro LNG 2020نلاانال وظنPieridae Energy 10ن2023ن

ن2025نExxonMobil 15.2ن2021نRovuma LNG 2020 مر مر   

ًن قطر  ن2025ن49نتيان   تا ًناا انتأتانن6ن2020 توقلغنحسعنز ش ا

- مرريواي ا

 الستغال 

Greater torture-2ن2022ن2020نBPن2025ن3.8ن

Greater torture-3 2020ن2023نBPن2026ن3.8ن

 Obskiy LNG روو ا
ز  د ن

ن2020زا ًن
ن2024ن5نNovatekن2021

حاحرا غ ت ا 

 الةديدأل

PNG LNG 

expansion 

-ن2020

ن2021
ن2024نExxonMobil 2.7نلاانال وظ

Papua LNG 
-ن2020

ن2021
ن2024نTotal 5.4 لاانال وظ

نEnergia Costa المكس ك
ز  د ن

ن2020زا ًن

ز  د نز ثانمن

ن2020
Sempraن2024ن2.4ن

اشا لانن21 اإلامالي  نز س غنن/ا اوتنطمنن239 

نS& P Global PlattsلنGEMلننIEA لنEIA لنICISلننCedigazز  دم :نا زمالنن

نن9نن ت فاذن حمتاننلانتنتةي ننز تمنننز تأ اعنتمنلم ناشببا ا نما وقاا نز  تحم ننتاز ز نل انتوز تنن

ننNextdecadeحاثنتا  ناببالغنن تكسببااموقاغننننRio Grandeاشببا  ن ا  اننلنن مام اشببا لا نن

ننSempra Energyنما  انتا  نلنن2021  ألنلاظننننزققببببتث ا ز  يو  ن   شببببا  نز ل  من   اءنتاز نن

ن   اءن Cheniere.نل انتا  نن2021ننلاظنتأ اعنتاز نزققبتث ا ن  ألننPort Arthurز  يو  ن  شبا  نن

تبمنن ز ب ب ببايبمن زققبببببتبثب ببا ن لبباظننننCorpus Christi T3تباز ن مبلببمن اببان تبا  ن.نن2022  بألن لب ببان

Commonwealthز  يو ن  شببببا  ننننCommonwealth LNGباءنتاز نننلتمن قابغن وا ابانبانن   

ننDriftwoodز  يو ن  شبا  ننن Tellurianل انال  تنابالغنننزققبتث ا ن  تنزنتدباحنلمناولمن مام.

ممقينامنلاظنننن2024ق نقببباتأتانتشبببااعنز  شبببا  ن  ألنلاظننننلن ام2021زننشببباءن  ألنلاظنن   اءنال اًن
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موقاغننننLake Charlesامناشبا  ننننShellل انانسبح تنابالغنننحسبصنز  ةي نز  ا منزااب م.نن2023

 توناانال مننننEnergy Transfer وا اانالن تونز  شببا  نز تمنلانتنتلت ظنت فاذ نما شببازلغنا ناببالغن

ز  يو نننFreeport LNGل بانا  بأ نننل ألناتبعنتسبماا.نن2021ز نزققببببتث با نز   بايمن  ألنلباظنتبأ ابعنتا

لن ااتف نمبذ بانلبم نز  شببببا ا نز  ؤ  بغنتمن2021تاز نزققببببتث با ن  ألنلباظنننFreeport-T4  شببببا  ن

ز وقاا نز  تحم ن حمتان  ألنقبب لغنامن   ا منتسببلغناشببا ا ناةييغ.ن   نات نز  وزتسغن قنل ألناشببا  نن

Plaquemines LNGننا اوتنطم/ز سبببب بغلنما  بانقنا زًناوت ناشببببا  نن10ميباتبغننننAnnovaتابمنننن

بريها تستتررف في تًا ل    19-الريياا الموةدأل هي اكبتر تً را  حةاوةة برف دنناتضبب نات مذ اننننزقنتظا .

ن.الستة /مل رن ط    107ورعة مشاريع  فعة واحدأل حطاقة إامال ة

لنحابتنت ننا  باننز ابا  ابغنز لظ ألتسبمنطبا بتناو بغنز تبأ ابعنناابان  سابغنز  شببببا ا نتمنز بم ًنزاتاىلنن

ز ثاناغنن  اح غن ط ان نن2023نن ا تدببب نن2022تمناو اتاناان  ألنا تدببب نلاظننننTortueتأ اعناشبببا  نن

ننRovuma LNGتأ اعنزققبتث ا نتمناشبا  ننننExxonMobilل انتا  نابالغنن.ننل ألنز توز مننز ثا ثغ 

    اقينتسمنطا تناو غننننتأ  تنلاتغنز  شبببا ا نز جمام نتمناقبببتاز االل اننن.2021تمناوطا اان  ألنلاظنن

نز سبب غ.ننن/ا اوتنطمننن64اتغن   ا اغننينمتا  نز وقاا نز  تحم نَنناشببا لانن12امن   ا مننن10ز تأ اعننحونن

يننن17تمنتسبب  تنتمنتأ اعننحونننن19-اتن ايحغنلوتامننناتضبب  مذ ان نن171.4مإ  ا منننتمنقبب  ن  ًنناشببا لا

ز  سببباًنلانتنمانتظا نزتةاطنتاز نزققبببتث ا ننننز ي المناشبببا  ن  ااطنن21امن   ا منا اوتنطم/ز سببب غنن

نن.8-ل انتونا امنما شكعن2020ز   ايمنلاظن

إلى  19-كوفيداالستثمار النهائي فيها بسبب  قرار   خاذمشاريع الغاز الطبيعي المسال التي تأجل ات: 8-الشكل 

 وما بعده 2021عام 

ن

كندا موزمبيق

  16 
مليون طن

 السنة/  

  12 
مليون طن

السنة /  

  15 2 
مليون طن

السنة /  

اموريتاني

  7 6 
مليون طن

ة السن/  

  107 5 
مليون طن

 السنة/  

روسيا

  5 
مليون طن

السنة /  

   

الواليات 

المتحدة

مشاريع7

اأسترالي

مشروع 2مشروع 1مشروع 2

مشروع 1مشروع 2

السنة /مليون طن  4 171مشروعا  م جال  بطاقة إجمالية   17

بابوا  ينيا 

الجديدة

  8 1 
مليون طن

السنة /  

مشروع 2
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 قناباناتن ذ انتمزلاا نا اابا نل ألنز توزطتنمامنز لالن ز ي صنتمنز سبومنز لا  مناسبتس  ينن

تتا نقنتسعنلمننننز ي المننت ًنا م ن  ألنت سنقب وز نامنزآلتلنحاثناسبتاامنت فاذناشبا  ننقبا غنز ااط

ن.نتا نملمنزتةاطنتاز نزققتث ا نز   ايمنق وز ن متو  نل ألنزننتا ت سن

 صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال (3

ز تحبمابا نز تمنابببب بمت باناقببببوزمنز يباتبغنز لبا  ابغنت ًنز ام نزا ًن ز ثبانمنامنز لباظننننمبا ال نام

لن تاز  نز ي صنمشببببكعنلاظنل ألنز ااطنز ي الملن  ل تنحاق نز سوىنز ساتا نتمنملضنن2020نز جا ي

 قنمشبكعنننن  نتتأقاننز ي المنز  سباًن  ألنزاقبوزمنز لا  اغنامنز ااطز م ًنز لاماغنننابا  ز ننز   اطالن قنات

ز لامابغننطفا لن الو نط بانتمنز  سباظنزا ًن  ألنط البغنز تلباتبمز نمامنز شببببالبا نز وط ابغنتمنز بم ًنن

امابغننحابثنتلبمنز بم ًنز لنن.تمنزاقببببوزمنزا   مابغن زآلقبببباوابغنز سباي بغنل ألنلسو نطوا بغنزاابمنننتباء ل  

 ك ا نز  سبببت  كامنتمناةت  نزاقبببوزملن زال ألناوقوتاغنمامنلعننطريل اكمدالمعومد  الرو ستتتي   المرر 

نن2020ابا  ز نز م ًنز لاماغنت ًنز  دب نزا ًنامنز لاظنز جا يننتنم ان    اقلنتسمننن.ز م ًنز  دبم  

ننحامنم ابتننن2019لمنز فتا نز   باق بغنامنلباظنننن%ن1.5نسبببب تب ننا اوتنطمنمتاز  نطفا نننن53.6حوز منن

وقد اوتوةرتا الدول العرح ة مةومعة على حصتة وترق ة قدرها  ن.طمننا اوتنن54.4آنذز ننحونننز دبا  ز ن

 . 2020% خالل التصف اكول م  عا  29.35حرالي 

م ابتناببببا  ز نز اباطنز ي المنز  سبببباًنامنز بم ًنز لامابغنت ًنز ام نزا ًنامنز لباظنز جبا ين

ا اوتنننن26.2ا اوتنطملنما  انتاز لتنمشببكعنطفا نت ًنز ام نز ثانمن تدببعن  ألننن27.4حوز منننن2020

ا اوتنطمنز  سج غنت ًننن20.3ا اوتنطمناسا نغنمببببننن19.6طم.نحاثنتاز لتناا  ز ن   غنتيان  ألن

ا اوتنننن1.2%ن)حوز منن6.5%لن ك  نال ألناسا نغنما لاظنز سببامانم سبب غنن ونن3.4ز ام نزا ًنم سبب غنتاز  نن

ا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًن ز ام نننن1.4ت انل منز.ن تمنحاتظتن   غنزناا ز نل ألناسببتوىناببا  طم(

ل اتلنتسمنقبب ي غننن%نلمنز لاظنز سببامان)ل ألناقبباانقبب وي(.نااانتم7.6ز ثانمنل ألنز توز من م سبب غنن ونن

ا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًلنننن2.6ا اوتنطمناسا نغنمببببببنن2.2تاز لتنابا  زت انت ًنز ام نز ثانمن  ألن

ن%.15نتةيتنز بنم س غنتاز  

ا اوتنطمنننن3اابانتمنز ج زيالنتسبمنز تفلبتناببببا  زت بانمشببببكبعنا حورنت ًنز ام نز ثبانمن ت  غنن

نغلاتنن(لن تأتم م نقببب وي%ن)ل ألناقببباانن11.1 غنن وننا اوتنت ًنز ام نزا ًنم سبببن2.7اسا نغنمبببببببنن

اتوتفغنا ذنلانوتنننن"وتتك كدأل"قنت زًنا شببأ نننحاثنلنن"ا طاو"اببا  ز نز ااطنز ي المنز  سبباًنامنا شببأ نن

ن متو  انتمنل  اا نز داانغ.نن2019زا ً/ اس  ان
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متدبمااناينابح غن  ااطنز ي المنز  سباًنت ًنز ام نز ثانمنننن   و اغنادبانز لاماغننما  ان  نتس 

ن تبمنم غن   با ملننآطز /ابا ان9حابثنت نتح ابعنآتاناببببح بغنامناحيبغن  لونتمنننن2020امنز لباظنز جبا ينن

ااقباان  ألنتمنمناقبلا نز ااطنز ي المنز  سباًنما اوتنطم.ن الو نط انننن0.4ابا  زت انت ًنز ام نزا ًنن

ين ننلمظنز توابعنقتفامنمامنز شبالاءن تشبااعتمنننز   ةفضبغننزاقبلا ننتن فو اغ.نل انتسب  تمنزاقبوزمنزننلا  اا

سبببت مرنااحيغن اااطنز  توتفغنا ذنقببب وز لن لمظن م ىنتشببباا  انتمنا ضبببا نز سبببومنز ازت غلنحاثنن

نا اوتن حم نحاز اغنمااياناغ.ننن/  ق ننن5ما نابببح ا نز ااطنز ي المنز  سببباًنم انقناسعنلمنننز شبببالاء

لن توت نن19- مذ انتكوتن   و اغنادببانز لاماغنزالثانتأقازينل ألناسببتوىنز م ًنز لاماغنمجايحغنلوتامن

 ز نتيو نابا نلن9-ا ةصنز شبكعنن.2020تدبماانابح ا نز ااطنز ي المنز  سباًنا ذناب انآطز /اا انن

 اسا نت انا نننن2020ز ااطنز ي المنز  سبباًنامنز م ًنز لاماغنت ًنز ام نزا ًن ز ثانمنامنز لاظنز جا ينن

ن.ز لاظنز ساما

تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خالل الربع األول والثاني من : 9-الشكل         

 ومقارنتها مع العام السابق   2020العام الجاري 

 
 االستنتاجات  (4

تاز  ناقببلا نز ااطنز ي المننن تشبب عل ألننيامن زقبب ننن19-زنتشببا ن ايحغنلوتامنننزاتم نتمزلاا ن •

ز  سببباًنتمنز سبببومنز فو ين طواعنزاامنل ألنحمنقبببوزءلن   ااءنز لمامنامنز شبببح ا نز  لم نن

ز وقاا نز  تحم نمسببب صنت اطؤنز ي صنز لا  ملنل   نل ألن   اءنزتةاطنننتاابببغنام  تدبببماان

 .تاز نزققتث ا نز   ايمنتمنلا  اغناشا ا نزنقا غنز جمام 

الربع األول

الربع الثاني

الربع األول

الربع الثاني

2019

2020

 ليو       19

    ليو     1

    ليو      

    ليو    19

    ليو     

    ليو   

    ليو     

    ليو   

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو     

    ليو    1

    ليو    1

    ليو    1

    ليو    1

    ليو     

    ليو  1

    ليو     

    ليو   

  54 4 
مليون طن

  53 6 
مليون طن

رم ا ماراتعمانالج ائرقطر

ح      الرحع يم      ر م اري      ة 

الساح المما ل م  العا  

ح     الرحع م اري     ة  ر     اا 

الساح المما ل م  العا  

ح    الرحع م اري    ة تراا    ع 

الساح المما ل م  العا  
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 قنمشببببكبعنطفا لن الو نط بانتمنز  سباظنزا ًن  ألنننز بم ًنز لامابغنن  نتتبأقالنفم  اتايت  الصتتتتا راا •

ط البغنز تلباتبمز نمامنز شببببالبا نز وط ابغنتمنز بم ًنز لامابغن ل  ءتبانتمنزاقببببوزمنزا   مابغنن

  كامنتمننز  لت منطواعنزاامن ك ا نز  سبببتننزاقببباقبببمن زآلقببباواغ.نحاثنتلمنز م ًنز لاماغنز  و  ن

نن2020م اتنابا  ز نز م ًنز لاماغنت ًنز  دب نزا ًنامنز لاظنز جا يننحاثنننن.اةت  نزاقبوزم

حامنم اتنننن2019%نلمنز فتا نز   اق غنامنلاظن1.5ا اوتنطمنمتاز  نطفا ننسببب ت نننن53.6حوز من

ا اوتنطم.ن تمنزقببتحوط نز م ًنز لاماغناجت لغنل ألنحدببغنقببوتاغننن54.4ز دببا  ز نآنذز ننحونن

 .2020%نت ًنز  د نزا ًنامنلاظن29.35تم تانحوز من

يننزالثانتبأقازيننننلنتسبمنمباتبتنز وقابا نز  تحبم نناابا • ت ًنز ام نز ثبانمن  لباظننن19-مجبايحبغنلوتابمنلبا  ابا

ا اوتنطمنز تمننن14.2ا اوتنطمناسا نغنمببببببننن10لنحاثنتاز لتنابا  زت ان  ألن2020ز جا ين

 .%لن تونز تاز  نزال انلا  ااين40نز بنتةيتننحسست انت ًنز ام نزا ًلنم س غنتاز  

مظ   انل ألنا زءنملضنزاقبوزمنمسب صنتاز  نز  شباطننن19-ا ستن ايحغنلوتاملنم  ااي  اكوترااو •

ت اطؤنز ي صنل ألنز ااطنز ي المنز  سباًنز ذينر انموضبوحنت ًنز ام نز ثانمنامنق ننزقتتدبا ين 

ا اوتنت ًنز ام ننن100ا اوتنطمناسا نغنمبببننن88 اعن   ا منز ي صن  ألننلنحاثننامنز لاظنز جا ي

%نلمنن6ت ًنز ام نزا ًن ز ثبانمناجت لامنا ابمنم حونننز ي بص%لن قناتن   با من12زا ًنمتاز  نن

%  6أ  أن تةارأل الغا  الطر عي المستتال عالم ا  شتتهدا يمرا  قدر   نن.2019ز فتا نز   اق غنامنلاظن

 ن.19-ااوةة برف د ايوشارحالرغم م   2020خالل التصف اكول م  عا   على أواس وتر 

اقبا نزاقبوزمنزآلقباواغنتمنز تلاتمنامنتمزلاا نز جايحغنملمنااب حتننالصت   امنز   فتناتن •

ا اوتنطمناسا نغنننن16.6ننحاثنم اتن ز  زت انت ًنز ام نز ثانماتنلانتنا  ألنزاقبوزمنز  تأقا نن

مفضبعنن ط انن%ن)ل ألناقباان م نقب وي(لنن13.7ا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًنم  ونننن14.6م حونن

 ا   نا ز  غنز  شاطنز د الم. الن19-نجاح انتمنزحتوزءن ايحغنلوتامن

لنتسمنن(ز ااطنز ي المنز  سببباًنا الا ننن%نام33ننا ثع)ننتمنز سبببومنز فو يننوم  ااي  اكوتتتعار •

ن2ملن تدببعن  ألناتعنامنن  ألناسببتواا نتا اةاغنتمنز سببومنزآلقبباوين ز سببومنزا   مت ا  نن

    ما.ل نز اياساغنتمنآقاان اتمنز  ازنغماايانانحاز اغ  ق ن كعنا اوتن حم ن

تو ا نضببامغنتواغن  قببتث ا ز نتمننتمننن19-تسبب  تن ايحغنلوتاملنتسمنايوتتوتمارااأما م  ااي   •

نحوننننتمن اانملم نننن2021  ألنلاظنزققببتث ا ننننتاز ننلنحاثنت نتأ اعاشببا ا نزنقببا غنز  ستاحغالظ نن

ينننن17 يناستاحاشبا لا ا اوتنطم/ز سب غننن171.4تمنقب  ن  ًنمإ  ا مننن تدبماانز ااطنز ي المنز  سباًننا

اشبببا  ن  ااطنز ي المنز  سببباًنلانتنمانتظا نزتةاطنتاز نزققبببتث ا نز   ايمنلاظننن21امن   ا منن

تأ اعنقب لغننننحاثناب م ن حمتانن19-ز وقاا نز  تحم نزالثانتأقازينمجايحغنلوتامااب حتنن .نن2020

ن.ا اوتنطم/ز س غن107نتدماانز ااطنز ي المنز  ساًن تلغن زحم نمياتغن   ا اغ غناستاحناشا ا 


