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  مقدمة

لمنظميييلااألر ييي  االةلمصيييلاالم ييي   ااألم نيييلاالة ميييلااالجهيييالاالتيييطا  ييي له فيييطار ييي  ا

افييطاييي صماالمت مةييلاال   سييلاللميييتج ا افييطاالييياااالة لمصييلالل يي  اال  صةييطا(أ اميي )الل تييل  

عليياااليلس ييلاعليياااليي   االةلمصييلاالتييطا ةتييمامك نييلامت  مييلااانةك ييي  االهيي اميي ا اميي امييلر 

  يييا ا ار ييي زاال ييي  اال  صةيييطاسييييلن اأقان ييي راالت لسيييلااللمييي ايييينا اعييي اا،الة لمصيييلالل ييي  

اا.2020 ال  اس  طااللم االث لثام اع رااالمي  االة لمط

المييي  اصيين علاال يي  اال  صةييطاشييه  ه اأمييل االت ييا ا ا الت صييلا االتييطااالت لسييلاسفنيي ا

   ييا ارميي الا اا،األيييااالسن مصكصييلااميي اخيي  اايييتةلا اامةييماال  ايييلاالث لييثااخيي  االلميي 

ا،ا ذليي  الماريياااتيييتثم   افييطاالمايي  س االج سيي  ا،ال يي  اال  صةييطاالمييي  اميي االيي   االةلمصييل

(اعليياار يي زا19-فييطا ييماالمت مةييلاالميييتمل ال  ايييلا يي اعص  اك رةييلافصييل  ا ا  نيي ا) افصيي ا

االة لمط.اال   

لمةيييلاع ميييلاعييي ااالمحوووار األو اس ييي رسضيييلاالت لسيييلاخمييييلامةييي   ا رصييييصل،ا صيييثا

ستنيي   ا ،ا2020الييياااالةيي لمطالل يي  اال  صةييطاالمييي  اخيي  االييلمةص ااأل  ا الثيي نطاميي اعيي را

ستنييي   امصنمييي ا،اأيييية  اال ييي  اال  صةيييطاالميييي  افيييطااألييييااااالة لمصيييل  يييا ااالمحوووار اليوووا  

اليي   اا مك نييل،ال يي  اال  صةييطاالمييي  افييطاالييياااالةيي لمط  ييا اصيي ل ا اااالمحووار اليالوو 

ال ييي  اا ا لا اا  يييا االت لسيييلاستنييي   االمحوووار الرا ووو ،ا فيييطافيييطااليييياااالةييي لمطالةلمصيييلا

  لييلامايي  س اال يي  افصتنيي   ااالمحووار المووام أميي اا،األيييااااالة لمصييلال  صةييطاالمييي  افييطا

ميييي  لا ريييي ااختييييتلاالت لسييييلاا، فييييرااخييييلاالميييييتج ا ااال  صةييييطاالمييييي  االمي يييي ا نفصيييي   

ااتيتنت ك  .

أقاسيييافلاالت لسييييلامييي ل اصلسييييلاللميت ييييص المنظمييييلاأ اميييي ا   ميييمااألم نييييلاالة ميييلا

ا ص نةطاال لا .ا الي لاء،ا

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 

 األميـن العــام                                                                                        

 عـلي سبت بن سبت                                                                        
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السةةةةةةو  العةةةالمي للغةةةاز الطبيعي المسةةةةةةةةال   .1 خالل الربعين األول لمحةةةة عةةةامةةةة عن 

 2020 والثاني من عام

مةيي  ا يي اعص  اا2020ال يي  االة لمصييلاخيي  االييلمةص ااأل  ا الثيي نطاميي اعيي راا يي صل اأيييااا

شييةن  اأييية  ا هيي   ااا يي قافييطام يي مته ا،(19ا- افصيي افصييل  ا ا  نيي ا)انتايي  اك رةييلاانتصجييل

االاييةن  االفا سييلجلتاييي صييثاا،رلييااميييتاس  ا   سيصييلال يي  اال  صةييطاالمييي  افييطاالييياااالفييا  ا

م   نييلامنةييااال ت الكييماملصيياقا  يي  ا لا سييلاملس  نصييلا2أرييماميي اشييم  اشييلااايييص ايييااافييطا

فيييطا ييي  س ااأل لييياا  يييطاالميييل اال ت الكيييماملصييياقا  ييي  ا لا سيييلاملس  نصيييلام لييي االةييي ر،ا5.5

مهيي اااليييةلااال يي  اال  صةييطاالمييي  عليياااقسااآليييصااق الميييتا لاالتييطاسة ييمافصهيي ااال يين عل

ا.فطاالياااالفا  االمت نط

رلييااأرييمااا النيي افييطااTTF يييمامل يي اف يي ا لاكةييتااألييية  اااليييااااأل   مييط،فييطاأميي ا

ا4م   نيييلامنةيييااا2020فيييطاشيييهلاأس   مييي سااال ت الكيييماملصييياقا  ييي  ا لا سيييلاملس  نصيييلا2مييي ا

الملكيي االلرصيييطالتجيي   ااTTF سةيي ا،ال ت الكييماملصيياقا  يي  ا لا سييلاملس  نصييلافييطام ليي االةيي ر

زالمل يي ااأييية  ا ميي ا لاكةييتااال يي  اال  صةييطافييطامن  ييلاشييم  ا.ييل اأ   ميي . ال يي  اال  صةييطا ف يي 

ملصييياقا  ييي  ا لا سيييلالكيييماال ت ا1.9فيييطاالاتسييي  االمتةييي  ارلييياا(اHenry Hub) نيييل ا

سيييلاملصييياقا  ييي  ا لا لكيييماال ت ا1.7،اصيييلارلييياا2020ملس  نصيييلاخييي  االلمييي ااأل  امييي االةييي را

مييي ما لاكيي اال لييماالةيي لمطا ميي األتا لاكيي اأييية  اخيي راملنييتااملس  نصييلاخيي  االلميي االثيي نط.

ل ت الل لمصييمافييطاا20رلييااأرييماميي اا2020ل ت الل لمصييمافييطام ليي االةيي راا68نةييااعليياااليينف اميي ا

ملسم،ارليياا لاكيي اأييية  اشييةن  اال يي  اال  صةييطاالمييي  االتييطاسييتلا يييةصل  اميي للم اأشييهلانصييي ق 

ا.التج   االة لمصلامة لاالثلثص ا هصم اعلاتا  ا افطاالة الا اسللااألم االتطاملنتام ا

،افييطاالييياااالفييا  ا  اسييمااألميي اعليياا يي ايييااء مج نييماالتهيي   االيي  اشييه   ااألييية  ا

الةييل ا"ميي اكيي ن طاالةيي لمطااعلييااالييياااا(19- افصيي اافصييل  ا ا  نيي ا)اك رةييلاانتايي  اأصييل

كييلاءا االةيي  ا اإل.يي ااالتييطاا ييي  ه اعيي  ال  اللةيي اإل ييلل افةييما  صةصييلا اليي  اكيي ءااا" ال لييما

زامتليي ااإلكييلاءا االيييااااالةيي لمطا،ا ميي اصييلا يي صلاميي اانتايي  االفصييل    صييثاشييه االلميي ا.ايييل  

االاتسيي  االمتةيي  اأمل  يي مةيي  اللت يي سلاميي امنيي  راميتلفييلااعيي  اشييةن  اارل يي ء،ا2020الثيي نطاميي ا

امييييجللامييي ل ا،%افيييطااللمييي االثييي نطام   نيييلامييي للم ااأل  40صييي ل ا ه امنيييي لاالتيييطا لاكةيييتا

زا ا.التلاك ااأل  لاع لمص 
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مييي ما لاكيي اال لييمام لص سيي ا أيييتلالص اعيي  ال  اأخييلتاميي امصنهيي ا ميي ا لاكةييتاصيي ل ا ا

ا85.8خيي  االلميي االثيي نطارليياااصيي ل ا اال يي  اال  صةييطاالمييي  ،ا لاكيي اركميي لطا ركميي تزاا.الةيي لمط

 جيي   اال يي  ااتا يي  ،الكيي افييطاالم  مييماملصيياقا يي اخيي  االلميي ااأل  ا96م   نييلامييياملصيياقا يي ا

نيييي ت اا2020مييي اعييي راااليييلمةص ااأل  ا الثييي نطامجتمةيييص خييي  اييييناس  اال  صةيييطاالميييي  انمييياازا

اا.%ا5.4

 2020خالل الربع الثالث من    أسعار الغاز الطبيعي المسال في األسوا  العالميةتطور   .2

،ام أ ا2020ال  اشييييه   اأييييية  اال   اخ  االلم االث نطام االة راالج   ااالة لاااامة االتلاك 

اال لمافطاع  اأيييااااام نتة شالتة فطامج لا ام اسلام اشييهلا ما  سالصاامن  ل ااا ي ذامييي  ااألييية  افط

ااال   افطامة   ا الص اااال لماعلاال س ل الاتس  االمتة  ا ال يييص ا الهن اافطام  مته اا  لتااامييييتهلكل

جام ار ما يفصضااإلنت ركلاءا ااميييي ما ل لاال  لاالة  .ا م اع  ام ا ة فطااأليييية  ،اااالكهلم ء

إلعي ل ابيييي  اا(اا19-التطاييييي  تهي اكي رةيلافصل  ا ا  ني ا) افصي االلتي اعصي  ااافطاايييييتجي ميل  ي  االمنتجص اا

ا.األيااااالة لمصلفطااالتا اقامص االةل ا ال لما

)الملك اافطا الن ااااTTF،اع  ل اأييية  اال   اال  صةطا يييمامل  افف  السوواا األورو  ا

اللرصييييطالتج   اال   اال  صةطافطامن  لاشيييم  ا.ل اأ   م (اال يييةالامج لازاخ  االلم االث لثام اا

زا   سيص زاخ  االلم االث نطاا2020 ملصاقاالكماااال ت ا2ل قااليييييياامه ا ه ارلاام ،امة اأقاييجلتاانيف بي 

ملصاقا    االكماال ت اا2.5اارلخ  اشييهلا ما  سالصاااااألييية  اا  فةتا    ا لا سلاملس  نصل.ا صثاا

م ي  نيلاماييييهلاا%اخ  اشييييهلاا  أ.ييييي لاا60مي  ثلام اااا لا سيلاملس ي نصيل،اصلا   يتارف  ا  لت

اال ت اا3.9عن اميييتاتاال ا ملصاقا    ا لا سلاملس  نصل،ا ايييتلكماااال ت اا4لت ييمارلااا ما  سالصااا

ا لا سلاملس  نصلاخ  اشهلاأسلا  ي تم ل.ا    املصاقلكما

ا:ا1ي  ص ا رصيصص فطااليااااأل   مطالاTTFالمؤشل سةالا  ااال ةالاالة لا

ا

 
ر لت ار   ينتج عن حرق   *1 الفحم في محطات توليد الكهرباء انبعاثات أعلى من ثاني أكسييييد الكربون منارنا بالغاز الطبيعيت وتأيييم أوروبا نلاما

ق  الكربون يسيم  بمو ب  للريركات بالتخلم مما تطلن  من انبعاثات ثاني أكسييد الكربون فوق الحد المسيموا لها ب  عبر الت ار  مع ريركات تطل
ن الحد المسيموا ب ت وبالتالي يدد  ارتفاع أسيعار ثاني أكسييد الكربون  لى تحمل مريغلي ريركات الكهرباء تكاليى أعلىت و و ما انبعاثات أقل م

 ينلل من تنافسيا استخدام الفحم في محطات الكهرباء منابل الغاز الطبيعي
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ميي  اامم ص زانةااال يةالاااالفا سلاأيية  اال   اال  صةطاالميي  ااا ي  ا،اف  السواا اسيويا و

ملصاقا  ي  ا لا سيلاملس ي نصيل،ا صيثارف  الكيماااال ت اا2مةي اأقا ا اخ  االلم االثي نطارلااأريمام اا

%ام   نلاماهلا ما  سالصااا60فطايياااشم  اشلااايص اخ  اشهلاا  أ.ي لامنةاااااالفا سلاااأليية  

ل ت الكيمااا5رلااا ايييييتكمليتا  ليلاالتةي فط،اال ت الكيماملصاقا    ا لا سلاملس ي نصيلا4.3لت ييييمارلاا

.ا كي ءا ي ااات  في زافطا1- مي اس ص االاييييكيمااخ  اشييييهلاأسلا  ييييي تم لملصاقا  ي  ا لا سيلاملس ي نصيلاا

زااألية  افطااليااااآليصا ا ا. اال ص ا الهنامة  ل ا ن مطاال لمافطمام فاع 

اا1.7رلاااا2020ااخ  االلم االث نطااالفا سلا التطاا ا افصه ااأليييية  ا،أمريكا الشوووماليةأم افطاا

زالمل  ا نل ،اال ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلاا لت يمااال يةالامج لاز،اايية  ااألااع  ل اف  اا ف  

ااازام  سلا،ارتاأنه اا ي  اميي  ازاخ  اشيهلاا  أ.يي لل ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلاااا2.3رلاا

ل ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلا ذل امييييي ماااا1.92ارلااامه ا ه خ  اشييييهلاأسلا  ييييي تم لاا

فطااعلااال لماال اخلطم     ااأصل اااالتط ا،الاييهل  اااخ  ااالمتة  اااألع صييصلاالتطاشييه  ه االاتس  ا

اع لاخ ا ااألن مصما صي ل ا اال   اال  صةطاالميي  .ااال ي ل ا ا،اع   اعلاا لاك ااالييااااألملسكط

أن أيعار مركز هنر  ترتبط  األياس  تغيرات الساا األمريك     تؤكدااأل مصلا صثا   هاالن  لافطا. سلاا

اا.التغيرات ف  الساا العالم ارتباطها   الداخل  أكير من

 ااييت لا ازاملنت،اف  اشيه اا ييةصل  امي راالمل   أيية  اال   اال  صةطاالميي  ا اسللااألم اأم ا

اال ت الل لمصماا43ث   اأييية  اخ راملنتاعن اامالة لمطاللنف اااالييياااايييت لا نتصجلااااللم االث لثااخ  

ا.  لس   ا

 في األسواق العالمية  الفورية : تطور أسعار الغاز الطبيعي1-الشكل

ا
اCedigaz, natural gas in the world, 2020 :اا الم  
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،اخ  االلم االث لثااا م ا اافطاالتة فطفإقاأييييية  اال   اال  صةطاالمييييي  ار ام أ اا فطاالمجمم،اا

الم س اااأليية  االيياااالة لمط،ا  مم اييتايه افطااالتاا قاال  اشيه هاالةل ا ال لماارع ل ابي  اميي ما

ااالتطاييت علاا ل لاال  لاال   لافطان يااالكل االايم لط ارة  ام االتة فطاخ  االلم االلام اميي ماا

ا.ال  صةطاالمي  اال لماالة لمطاعلااال   انما

 تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال في السو  العالمي .3

 التطارات العالمية  3.1

م االة راااااللم ااأل  اايييت  زاالييياااالة لمطاامت يي دارم الا اال   اال  صةطاالمييي  اخ  

اللم ااركم لطاصي ل ا ااملصاقا  ،ا  ااأعلاام ااا96نةااااا ي ل ا االملغاركم لطا صثا،اا2020الج   ا

أقااامص املصاقا  .اااا86.9ان اكا االطااتا%ا صثامل 10.5منييييي لاااا2019المم صمال ام االة راالم بييييطاا

ااتا لاكةياا م اصلاامي أ افطاالت ل اخ  االلم االثي نطااالةي لمصيلااري   ي اعلااايييييتصةي  افي رضااإلمي الا ا

اا االطا لاك نييييي يلاااأل  ا)ملصاقا  اع االلم ااا10.2اك انةااامتلملصاقا  ااا85.8رلااااال يييي ل ا ا

اا85.5مل يتااااالتطاا2019صيييي ل ا االلم االممي صيمام اعي راااأعلاام ااتا  ا ا م اذلي ا ي نيتا،ا%(10.6

علااماع ام اأ  اانيف  اعلااأي  اينا ،اااالك االماه ا  صلاخ  االلم االث لثاال  ا  قاا.ملصاقا  

م   نلامنفلاالفتل ااااملصاقا  اا88.8م   نلامنةاااملصاقا  اااا83.8 صثا لاك اركم لطاال يييي ل ا ارلاا

  ااك ءا ر ااا%.5.6ااعلااأييي  اييينا اأ امنييي لا لاك ،ا2- م اس ص االاييكمااا2019م االة راالييي مراا

-اك رةلافصل  ا ا  ن ا) افص ااا لاك االناي  ااترت ي ل اميي ماانتاي  اانتصجل  صةصلااا لل افةمالتلاك اا

ا.ال   اال  صةطاالمي  االميتملا صللايناا اص ل ا ااراا أل  امل ار   انماالص(ا19

 2020و 2019صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل عامي  إجمالي : تطور2-الشكل

ا
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من    (19-كافيد)  فيروس كارو ا  جائحة  ا  راألكير تضوووورالالعب العوالم  وتعود الاييات المتحودة 

ااملصاقا  اا7.3االتييجملللم االث لثاعلااالتاالطااااييتمل اصي ل ا ه افطاالتلاك ،ا صثااحي  الصوادرات

مص االلمةص االث نطاااا%ا27الييياامل تا،امني لا لاك االث نطخ  االلم ااالتطا   ته ااملصاقا  اااا10ميييااام   نل

اان اكاال  امل تاصي ل ا  اا2019علااأيي  ايينا ام   نلام للم االمم صمام اع راا%اا17،ا نةااا الث لثا

ع الاالت يييي سلام اااالتطا تمص امهي فطاالم ي رااأل  ارلااالمل نيلاالتلاك ا ي ااا سةالاا.املصاقا  ا8.8نةااا

زااا40المتة ر اعلصه ار مااااييت راالايةنلا   سلا لمارل  ءااللمايتلس  تصحاااا صثاالماي  س ااألملسكصلاا م ااااسام 

اال ت الكيماملصاقا  ي  ا لا سيلاملس ي نصيلا3.5-3فطا ي  لااا) ةلسفيلاصي متيل(اام الف ا.لاميلارل ي ءاماعي  ي 

مل تا)االلاييةن  االمتة ر اعلصه االت  رام ل   ارل  ءاك س  رلااااالماييتل ق.ا ر اابيي لام ا جلاالاييةنل

علااال   ااالة لمطااال لمااا لاك ميي مااا،شيةنل االايهلاخ  اشيهلاشيهل اسالصاا أ.يي ل(اا45اا االط

اأ  ل.خي رلااالماتلس ال  ايصك  اارلااميتاس  امت نصلااألملاأية  ها  صا ال  صةطاالمي  ا

فطاالاتسي  ااامة ي  ااإلييييي ليلرلاااارمي الا اال ي  اا علااأصلا ي هاالاييييةني  االمل ي  ،امي أا يفصضا

نةااا صثا لاكةتارلااملص  ار رامكةم الصارااا9ااالتطايييجلتام ل االة رانةاا،3- م اس ص االاييكماالمتة  

ملص  ار راا2رلاااامتلاكةه سانصاا سالصااصلا ل تابيييلملاربييي فصلاااا ملص  ار رامكةم الصاراخ  اشيييهلا3

س  ااألملسكصلااال  ابيل امةضاالاتاا"لارا"فطاأع   ارع ي  ااالمكةم الصاراخ  اشيهلاأسلا  يي تم 

ا.االتل االمة   اا  ي مافطا ة ماالةل لاالم  صل،ا اب لا افطارم الا االكهلم ء

 الغاز الطبيعي المسال تصديرإمدادات الغاز المحلي إلى محطات : تطور 3-الشكل

 2020في الواليات المتحدة خالل عام  

ا

ا
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اا ه االتطامل تاصيي ل اأيووتراليام ااالمتة  الاتس  ااخلاااالل يي ل ا ااااأل  لاالتلاك مصنم اك ءااا

م اااالمم صمملصاقا  افطااللم اااا19.6م   نلامييييملصاقا  اااا18.4ا االطاا2020م اع راااالث لثافطااللم ا

 سةالااليي مااللرصييطافطا.ااعلااأيي  ايينا اا%ا6.1ااملصاقا  امنيي لاا1.2اار  هاا،اأ امتلاك 2019ع راا

لةصا اا ها امةضاااامي ماااGorgonرس  لا    ام ا   ا ااإلي للاالث صلافطامال زاااا  ااالتلاك ارلا

م إلبي فلاا،ااأ تاملاالم بيط ايلس ااأل   شيهلااا تااييتمل االتطااااالفنصلامم ااييت عاالخاله افطاال يص نل

اامن اشييهلاشيي    ف لاسلام ل االة راالج   ااPerlude LNGرلااايييتملا ا اراامة لااإلييي للاالة رملاا

زا ا.مي ما ه   اأية  اال   االة لمصل،اخ صلاأقا كلفلارنت جاال   اال  صةطاالمي  ا ة ااألعلااع لمص 

ملصاقااا3م   نلامييياملصاقا  اااا2.5رلاااالث لثافطااللم ااااترينيداد وتا اغا م ا لاكةتاص ل ا ا

منييييي لا لاك اااا2019ملصاقا  ام   نلامنفلااللم ام االة راالم بييييطااا3.1الث نط،ا نةااااللم اا  افط

 سةالاذل ارلاا لاك ارم الا اال   ارلاامة   ااإليي للاميي ما لاك ارنت جاا،اا%ا19.4علااأيي  ايينا اا

م امةضاااا  مص  امتف   ل ر اك ءا لاك اال ي ل ا امنييماااااآلم  االم  سلاله اميي ماالنضيا اال  صةط.

،اا(ا19- افص افصل  ا ا  ن ا)،التظماالاتس  االمتة  ااأل ثلا ضييل ازام اانتايي  اك رةلااال   االم يي   

ا.1-سلي االج   امصنم ا  فظاال ةضااآلخلاعلااميتاس  ارنت ك ا م 

   ، 2020من عام  الثالث الربع  تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل: 1-الجدول

 ال  للا
  صلااللم االث لثاااالث لثااللم ا اللم االث نطااالث لثااللم ا

 م   نلام للم االي مراا

ا2020ا

الث لثاا  صلااللم ا

علااأي  ااا2020

اينا ا 2019 2020 2020 

ا%14-ا%ا17.3-ا2.4ا2.9ا2.8االج ارلا

ا%20ا%0ا1.2ا1.2ا1اأنجاتا

ا%6-ا%3-ا18.4ا18.9ا19.6اأيتلالص ا

ا%17-ا%27-ا7.3ا10ا8.8االاتس  االمتة  ا

ا%5-ا%3ا3.6ا3.5ا3.8ارن  نصيص ا

ا%7-ا%0ا1.4ا1.4ا1.5ااإلم  ا ا

ا-ا-ا-ا0ا0ااأل كنتص 

ا%ا19.4-ا%17-ا2.5ا3ا3.1ا لسنص الا  ام .اا

ا%5ا%0ا2.2ا2.2ا2.1ا.صنص االج س  اا ماام

ا%0ا%3-ا1.4ا1.6ا1.4امل ن  ا

ا%0ا%43ا1ا0.7ا1امصل 

ا%3-ا%1ا7ا6.9ا7.2ا  يص 

ا%25-ا%29ا0.9ا0.7ا1.2االنل سجا

ا%5-ا%2ا5.3ا5.2ا5.6انصجصلس ا

ا%25-ا%0ا0.3ا0.3ا0.4االك مصل ق

ا%0ا%5ا2.2ا2.1ا2.2اعم ق

ا%14-ا%0ا0.6ا0.7ا0.7ا.صنص ااتيتاارصلا

ا%2ا%5ا20.4ا19.4ا20ار ل

ا%3-ا%8ا5.6ا5.2ا5.8ام لص س ا

ا%83-ا-ا0.1ا0ا0.5ام ل

 %5.6- %2- 83.8 85.8 88.8ااإلكم لطا

 IEA ااEIA ااICIS اLNG Data unlimited ااCedigazأ ام اايتن لازارلاامص ن  اا:ااالمصدر
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 تطار الصادرات من الدو  العر ية  3.2

ك رةلافصل  ااااانتايي  امييي ماااالة لمصلااال    يييااااامااع ييفتاالتطاااليييل صلااالت اعص  اام لل.لام 

خ  االلم االث لثام اال   اال  صةطاالميي  اللا ت صلااال   االةلمصلاا،ارتاأقاصي ل ا ا(19- ا  ن ا) افص ا

ال ي رميلاعلااع الاا،ا سةالاذلي افطاالم ي رااأل  ارلاا  صةيلاالتةي ري ا ااعلاا.لا االلمةص ااأل  ا الثي نط

مص االاييل   االا نصلافطاال   االةلمصلا عم ء  افطااألييياااااأل   مصلا اآليييصاسل.ا صثاا اسللااألم ا

لك   االميييتهلكص افطاميتلاااأليييااا،ا األعلااااالمارد الرئيسوو  المعتمد طايا األمدة اال   االةلمصلا 

م اااالث لثاااللم صيييي ل ا اال   االةلمصلاخ  ااا  فةتاماصارصلامص ا ماال   االم يييي   .ا ركم ت،اف  ا

ملصاقا  اع االلم االثي نطامنييييي يلانمااااا0.7م سي ل ااااملصاقا  اا26.5 االطاارلااااا2020الةي راالجي   اا

الي  امل يتاصيييي ل ا ي ا االطاااا2019ملصاقا  اع االلم االممي صيمام اعي راا0.7امنةااالكنهي اأريم%،اا2.7

من حصووووتها السوووواقية ف   الدو  العر ية مجتمعة    عززتوقد  ا%.2.6ااملصاقا  امنييييي لا لاك اا27.2

% ف  الر    30، مقار ة  و %31.6 فعت إلىارتحي     2020من عام  الر   اليال خال   الساا العالم 

 .4- م اس ص االاكم% خال  الر   األو  28.5اليا   و حا 

 2020صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال والحصة السوقية% خالل عام : تطور 4-الشكل

 

ملصاقاااا19.4ملصاقا  ام   نلامييااا20.4رلاااخ  االلم االث لثااصادرات دولة قطراا  ف اركم لط

زام   نلام للم االمم صماا%،5.2اانمامني لااااالث نط  االميجماخ  االلم اا الة راالي مراام ااا  ااأعلااأسض 

    لام ييي  ااا2020ع راااااختت ر م ل ا  تل ال للار لام ااااملصاقا  (.اا0.4%ا) االطاا2منيييي لانمااا

 قام االمتار اأقا ةتماالمل  لااأل لاار ماأقا ضيييل االل   اال  صةطاالميييي  امتي صلاأييييتلالص االتطا 

علااميييتاتاصيي ل ا ه ااادولة اإلمارات  فظتا اا(ااأليييااااالة لمصل.19-ك رةلافصل  ا ا  ن ا) افص ا

،ا  اانفلاميييييتاتاال يييي ل ا االي  ا لا ة ص ي اا2020م اعي رااااالثي ليثاملصاقا  اخ  االلم ااا1.4عني اا

28.5%

30.1%

31.6%

18%

20%
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رلااانة ارا  صصلاك رةلافصل  ا ا  ن اااارسج مصلاخ  االلم ااأل  ا اللم االث نطام انفلاالة ر،افطارشيي   

.اأم ا،ا   ييته افطاالييياااالة لمط(اعلااصيي ل ا ال للااإلم  ا ام اال   اال  صةطاالمييي  19-) افص ا

)نفلاال ي ل ا اخ  املصاقا  ااا2.2اعن ااالث لثاصي ل ا ه اخ  االلم ااااييت ل ا ا،اف يولطنة عمانفطا

ملصاقا  امنيييي لا لاك اااا0.4منةااااا2019اللم االث نط(،ا لكنه اأرمام االلم االمم صمام االة رااليييي مراا

ا%.4.3ا االط)علااأي  اينا (ا

ملصاقاااا2.9ملصاقا  ام   نلاميييييااا2.4ارلااالث لثاخ  االلم ااال  ل ا اا لاكةتا،اف  الجزائرو

زام قاا%ا)علااأييي  ا م اييينا (،17.3اا لاك منييي لااااالث نطخ  االلم ا لل   ااا"يييكصك  "منايي  ااااعلم 

م ل ااا ص االتايي صمافطاشييهلا ما  سالصاامة ا اراالارالنةااييي ةلاأشييهللخلتاااال  صةطاالمييي  ار ا

منايييا ااإليييي للافطا ف امة ت االتاييي صمالام اخ  االت ييي سلسل لا ةاسضا  رته اااا،ا التطال يييص نل

ف  ا لا  ي سلاشيةنلا ا   الل   اال  صةطاالميي  ام امة لاا،ااجمهارية مصوور العر يةاأم افطاا"أ  سا".

زام نه االاييةنلااأل لااالتطاستلا  يي سل فطاشييهلا ما  سالصاارلاا  سااق،اعاا"رل ا" من ااخلاشييةنلا لاااا لم 

  نطاأييية  اال   اا  ااالتاراافطاال يي ل ا ارلا سةالاا،االم بييط ةمصله ا   يي سل  افطااذا  م   ا

زافطااألييااااالفا سل  م ل ا كاقاااا،االتطاتا ة راالج  تااترت ي لسلام االت ي سل.ال  صةطاالميي  اع لمص 

ميييي ماا،اا(19- افص ا ا  ن ا)ةلمصلامج رةلااعلاامييييتاتاال   االخ  االلم االث لثام يييلااأل ثلا  صلازاا

  ا اصيي ل ا اال   ا،ا5-سلي االاييكماا..صلاالماا صلاالة لصلاصيي ل ا ه افطا ما ل لاالييياااا ارا

ا. م   نته ام االة راالي مرا2020م ااالث نطا الث لثاال  صةطاالمي  ام اال   االةلمصلاخ  االلم ا

من العام  الثاني والثالثتطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خالل الربع : 5-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق 2020الجاري 

 

الثانيالربع 

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع الثالث

2019

2020

مليو        1

   مليو    

   مليو    19

   مليو      

   مليو   

   مليو     

   مليو  9  

   مليو     

   مليو     

   مليو     

   مليو  1  

   مليو     

   مليو    1

   مليو    1

   مليو    1

   مليو    1

   مليو  1

   مليو     

   مليو   

   مليو  1  

مصرا ماراتعمانالج ا رقطر

 م      ا مقار       ة        الر   

المما ا من العام السا  

 ب     ات مقار      ة       الر   

المما ا من العام السا  

تراج      مقار     ة      الر   

المما ا من العام السا  
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  في األسوا  العالمية الغاز الطبيعي المسال تطور واردات .4

امي  اف ي اا،ا2020م اعي رااااالثي ليثااللم ااخ  ااااالميتلفيلاااألييييياااااال ليمافطاا  ا ااأمي ام اكي نيما

ا ف مة انتصجلامة  ل االناييي  ااترت ييي ل ااااالكبرى  األيووواااامةضاا ابييية اانتة شاال لمامج لازافط

اال  اخ  االايها ااأل لاام اانتاي  االج رةل،اع   اعلاع  اركلاءا االة  ا اإل. ااالتطافلبيته اا

السووواا  اافف ا.الكهلم ءااالميييي  افطار  زا الص الل لماعلااال   اال  صةطاااالمةف   ل لاال  لاالة  ا

م س ل ااملصاقا  اااا62.5رلاااالث لثاال   اال  صةطاالميييي  اخ  االلم اا ا لا اا  ف اركم لطا،ااسيووويا 

زانفلاالاا لا االميييييجللاخ  االلم االمم صمام االة راالييييي مراااا5.6 ملصاقاع االلم االث نط،ا  طا  لس  

  ل ااألييااااامن  لازامتن مطا ا لا ااسلاالتة فطا انتة شاال لمامج لازاا،افطارشي   ا ابيةلارلاام ا2019

.ا%ام اركم لطاال لماالة لمط30مة انةاااااق،ا صثاسايك زا6- م اس ص االايكماامثماال يص ا الهن ااااآلييصاسل

ملصاقا  اااا16.6ملصاقا  ام   نلامييييييياااا7.2ففطاال ييص ،املغاركم لطاالاا لا اخ  االلم االث لثانةااا

اا2.5،امةاالطا2019ملصاقا  ،ا مي اأنهي اأعلاام االلم االممي صيمام اعي رااا0.6خ  االلم االثي نطام سي ل اا

ز.ا م17ملصاقا  امني لانماامل تا  لت لطاأص ةتاال ص اا%ا)علااأي  اينا (ا  ااالنماااألعلااع لمص 

أييلزااأليياااااآلييصاسلافطاالتة فطام ا  اعص  االج رةلامة اأقا  نتاأ لاااألييااااالمت صل امه ،التةص اا

زافطا  ل صماالماييه افطاالييياااالة لمطام اك س .ا م اانضييمتاالص م قارلاااأليييااااالتطاشييه  اانتة شيي 

ملصاقا  اع االلم اااا3.8ملصاقا  ام سي ل ااا18.7ال ليم،ا صيثا فةيتا ا لا هي اخ  االلم االثي ليثارلااا

اامنطقة جناب آيووويا.اأم افطا2019الث نط،الكنه اتا  ا اأرمام ا ا لا االلم االمم صمام االة رااليييي مراا

زافطا جلا ا لا ه االتطامل تا التطا اييييمماأييييياااام  يييييت قا الهن ا من  لسش،اف  ا   تانماازاملةا  

اا1.1ملصاقا  اع االلم االثي نط،ا نةااااا2.2ملصاقا  ام سي ل اااا10.6طاامجتمةيلاخ  االلم االثي ليثا اال

ا%.12ملصاقا  اع االلم االمم صمام االة راالي مرامني لانماا االطا

 2020و 2019خالل التسعة شهور األولى من عامي  واردات الصين والهند من الغاز الطبيعي المسال : تطور 6-الشكل

ا
اCedigaz, natural gas in the world, 2020 :اا الم  
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 ال  انجحافطاامت يي داالف رضام اام الا اال   اال  صةطاالمييي  ا،ااالسوواا األورو  ااأما ف 

اللم االثي ليثاعلااماعي ام اأ  اانيفي  افطا جلاا ي قااافطاالييييياااالةي لمطاخ  االلمةص االييييي م ص ،

ملصاقا  اااا2ملصاقاع االلم االثي نطا منةاااا7ملصاقا  ،امتلاك اري  هاااا16 لاكةيتارلاااااالتطااالاا لا ا

ا.( علااأي  اينا)ا%ا11امني لا لاك ا2019ع االلم االمم صمام اع را

ملغاركمي لطا ا لا اال ي  اال  صةطاالمييييي  اخ  االلم االثي ليثااف ي اا،ا من  يلااألملسكصتصاافطأمي اا

ملصاقا  اع ااا1.5لكني اأريمامنةااااملصاقا  اع االلم االثي نط،ا0.3ا فصفيلام سي ل ملصاقا  اا3.5 االطاا

  ااالتلاك االييينا ااألعلاااعلااأييي  اييينا (اا%اا30اللم االمم صمام االة راالييي مرامنييي لا لاك ا)

زا ،افلييي ص االمةتلل ااالكاستا اإلم  ا ا األ لقم ااال  اسضييلا  اااالشوورا األويووطييياااااا فط.ااع لمص 

ا  ف اافطاأشهلاال صاالتل صلاا تص ك  ار  زاالكهلم ء،اال  اس ماذ    ااااالمايمطالاال لمال  صةنظلازاف

لكن اأرمااا،الث نطملصاقا  اع االلم ااا0.7م س ل ااملصاقا  اااا3.1ارلااالث لثاركم لطاالاا لا اخ  االلم اا

،اا)علااأيي  ايينا (ااا%ا11اليي مرامنيي لا لاك ااملصاقا  اااا0.4م االلم االمم صمام االة رااليي مرامنةااا

ا.علاا ك االي اداالتطا فةتا ا لا ه اع لاخ ا ااألن مصماا ذل امي ما لاك ا ا لا ااأل لق

اا2020م االة راالج   ااالث لثااللم االة لمصلاخ  اااأليييياااا ا لا ا،ا  ا اا7-سلي االايييكم

اااا. م   نته ام االة راالي مر

  2020من العام الجاري  الثالث  الربع  : تطور واردات الغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية خالل7-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق 
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 المخطط تنفيذها مشاريع الغاز الطبيعي المسال تحديث حالة .5

زاعلاامص انصي  اشييييل ي  االنف ا ال ي  اااا(19- افصي ا)اافصل  ا ا  ني ااكي رةيلااأصل ا  ي صصلازامي ل ي 

عم ا  قاااا2020لة راااا التايي صلصلاالة س ام االاييل   ا يفصضامص انص  ه االلأيييم لصلااأعلنتاالة لمصل،ا صثا

ز. ت ي ذارلا ا اا ماكلاك س الااسيييييتة ا  قاالييييياااالة لمطا،ا فطار  زاال   اال  صةطاالمييييي  امي   

ختتلاع راا،امة اأقاا ا2- م ا اام ص ام لج   اا2020  يي سلسلاعم رلافطاع راامايي  س اااع  ااتيييتثم  افط

زاااا2019 زارص ييييص  ااأ بييي زرتاأقاا،ماييي  س اك س  ع  اااتييييتثم  االنه رطافطاااارلا ا افطاع لامتة صرا رم 

ج رةلاأل ارلاا اكص ابيييلملاراسلاا،ا الضييي  مصلامي يييادا رتاالتة فطام ا  اعص  االالمت ل لااليييياا

اامإ ك ءرص راالة س ام االايل   االم ا  ااا2020م اع راااالن ياااأل  اييجمل ييتثم  ا االج س  .ا صثا

زام تل اا17اافطانةااارلا ااتييييتثم   زامايييل ع  ملصاقاااا171.4مإكم لطااالت ييي سلاال   اال  صةطاالميييي  اا 

امال زام تلح.اا21م اركم لطاأ ام امة ه،اا2021رلااع راال   الين

 2020 خالل عام مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد انتظار قرار االستثمار النها ي تحديث :2-الجدول

ا   س االتا صماااملصاقا   الينلااالال لاالم ا  ااالاب االلا  اال لا ااألصلطااالمال زااال  للا

الاييات 

 المتحدة

Corpus Christi T3ا2022الت كصمارلاااا2020اCheniere Energy 10ا2024ا

Rio Grande 2020ا2021الت كصمارلااااNextDecadeا2024ا27ا

Port Arthur 2020ا2021الت كصمارلااااSempra 13.5ا2024ا

Driftwood LNG 2020ا2021الت كصمارلااااTellurian 27.6ا2024ا

Freeport T4 2020ا2021الت كصمارلااااFreeport LNG 4.5ا2024ا

Plaquemines 2020ا2020اVenture Global 10ا2024ا

Lake Charles 2020ا2021اEnergy Transfer 16.45ا2025ا

Annova LNGال قا  صصلاا2020اExcelonا2024ا6ا

Commonwealth 2021ا.صلامةلاراCommonwealthا2024ا8.4ا

 أيتراليا
Pluto Exp.T2ا2021 2020اWoodside 4.3ا2024ا

Browse T1-T3 2020ا.صلامةلاراWoodsideا2025-ا2024ا11.7ا

 كندا
Woodfibre 2020ا2021الت كصمارلااااPacific O & G 2.1ا2024ا

Goldboro LNG 2020ا.صلامةلاراPieridae Energy 10ا2023ا

ا2025اExxonMobil 15.2ا2021الت كصمارلااااRovuma LNG 2020 مازمبي  

ا2025ا49ار لالل تل  اأشهلا  خلاا6ا2020  ايةلا  ماالام  ا قطر 

- ماريتا يا

 السنغا  

Greater torture-2ا2022الت كصمارلاااا2020اBPا2025ا3.8ا

Greater torture-3 2020ا2023الت كصمارلااااBPا2026ا3.8ا

ا2024ا5اNovatekا2021الت كصمارلاااا2020ا Obskiy LNG روييا

غينيا  .ب

 الجديدة

PNG LNG expansion 2020ا.صلامةلاراExxonMobil 2.7ا2024ا

Papua LNG 20202023ا Total 5.4ا2027ا

ا2024ا2.5اSempraا2020 لاا ي ذاال لا ااا2020اEnergia Costa المكسيك

مال ع اا21 اإلجمال   االينلاا/ملصاقا  اا239 

ا
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سيي ا االمارييااالنهيي رطارصيي ااتنتظيي  افييطاص صييلامنهيي اافيي ا،مايي  س ااأل مةييلاالمت  صييلالفييطاأميي ا

 اليي  ا ةتيي راشييل لااملصيياقا   الييينل،ا49ماييل زا ايييةلا  ييماالاييم  ام  لييلار ييلام  رييلاا ييل

زافييطا نفصيي ها طا  ارصيي اع ييالاعلييااأقاسييتلاا ييي ذارييلا ااتيييتثم  االنهيي رر ييلالل تييل  االمضييطاريي م 

ماييل عص ام لاتسيي  االمتةيي  ا ميي ا .ا2020الهن يييلا التا سيي ا اإلنايي ءار صييمانه سييلاالةيي راالجيي   ا

ملصيييياقا   الييييينل،اا10   لييييغا  رتيييي االت ييييمصمصلا يييياالطااPlaquemines LNGماييييل زا

زام  ريييلااAnnova LNG مايييل زا ملصييياقا   اليييينلا رقا ييي قاعلييياااأل كيييحاأقاسيييتلاا6أسضييي 

ااألملسكصييلالتنضييلارليياار رمييلاالمايي  س ا2021رلييااعيي رااهيي ر كيي ءاا ييي ذارييلا ااتيييتثم  االنهيي رطافص

ااالمؤكلل.

ااCosta Energia Azulالمت  طا  ااااااألخصلامصنم ا لاا ي ذارلا ااتييتثم  االنه رطافطاالمايل ز

زافطااا Sempra Energyم اأعلنت اشيل لفطاالمكييص ا فرا الم ا  اللمايل ز،ا صثارل  االمضيطار م 

اا2024ملص  ال ت ،اعلااأقاس خماالمال زا ص االتا صمامةلا اع راااا2 نفص االمل للااأل لاام يتثم  ا اا

الماييل زاالا ص اال  ا لاا ي ذارلا ااتيييتثم  ااااCosta Energia Azulملصاق الييينل.ا سة اااا2.5م  رلاا

ا.8- م اس ص االاكماعلااميتاتاالة للا2020لنه رطال اع راا

 الجديدةمشاريع الغاز الطبيعي المسال حالة  تحديث :8-الشكل

 2020 حتى نهاية الربع الثالث
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  االستنتاجات .6

رف  ااامة  لاااسالصفطاالتة فطامج لا ام اسلام اشيهلا ما  اأيية  اال   م أ اا،امن جا ب األيووعار •

ل ت الكيماملصاقا  ي  اا4نةااارلااااليييييةلافطااليييييااااأل   مطاااا  ف  صيثا%ا60 اانييييي تهي

ملصاقااال ت الكماا5اييييص ارلاااشيييلا فطااليييياااالفا  افطامن  لاشيييم  اااا لا سلاملس  نصل،

ل ت الكيماملصاقا  ي  ا لا سيلااا2.3  ي  ا لا سيلاملس ي نصيل،ا فطاالاتسي  االمتةي  ارلااا

انتة شاال لمافطاع  اأيييياااامييييتهلكلا  لتافطام  مته االاتس  اا.ا سةالاذل ارلااملس  نصل

زامنماالمتة  ا ال ييص ا الهن ا أ   م اا مييي ما ل لاال  لااءالكهلم اافطار  زال لماااام فاع 

.ا مي اع  ام ا ةي فطااأليييييةي  ،ا يفصضااإلنتي جام ار يما  ي  االمنتجص الل ي  اال  صةطااالةي  

 .الة لمطج رةلاإلع ل االتا اقامص االةل ا ال لماالالمي  افطاايتج ملاللت اعص  االتطاي  ته ا

اييت  زااليياااالة لمطاامت ي دارم الا اال   اال  صةطاالميي  اخ  ا،ااومن جا ب الصوادرات •

أقااللم اامصي ااا%.5.4  ة صرانماازامل يتانييييي تي اااا2020م االةي راالجي   ااا الثي نطاااأل  ااص اللمة

ال  ل ا ااااتا  قاعلااماع ام اأ  اانيف  اعلااأي  اينا ،ا صثا لاكةاا2020الث لثام اا

،اا2019نفلاالفتل ام االةي راالييييي مراافطااملصاقا  اااا88.8ملصاقا  ام ي  نيلامنةاااا83.8رلااا

%.ا ر اك ءا  ااالتلاك ا نتصجلا  صةصلامفةما لاك االنايي  ااترت يي ل امييي ما6منييي لا لاك اا

 .(19-انتا  اك رةلافصل  ا ا  ن ا) افص ا

رلاااا2020اللم االثي ليثام االةي راالجي   اا  فةيتاصيييي ل ا االي   االةلمصيلاخ  اافطاالم ي ميم،اا •

 ر اع   ا.ا%ا2.7ملصاقا  اع االلم االث نطامنييي لانمااااا0.7ملصاقا  ام س ل اااا26.5 االطاا

ال   االةلمصلامجتمةلام ا  يييته االييييارصلافطااليييياااالة لمطاخ  االلم االث لثا صثامل تا

   االلم ااأل  .%اخ28.5ا %اخ  االلم االث نطا30.1م   نلامياا%ا31.6 االطا

زاااأل ثلا  صلازاااا،اف  ام  تاالاييات المتحدةاأم  •  صثااييييتمل ا،اا(19- افص ا ا  ن ا)مج رةلااع لمص 

ملصاقا  ااا10ملصاقا  ام   نلاميياااا7.3ص ل ا ه افطاالتلاك الللم االث لثاعلااالتاالطالتيجما

%اعلااأييي  اييينا اا17%اعلااأييي  االلم ،ا نةااا27اللم االث نط،امنييي لا لاك امل تاافط

 .ملصاقا  ا8.8ال  امل تاص ل ا  اان اكانةااا2019م   نلام للم االمم صمام اع را

فللاستلاا ي ذارلا ااتيييييتثم  االنه رطارتافطاماييييل زا ا  ا ااا،اااييووووتيماراتجا ب  أما من •

Costa Energia Azulاارلا اا لا ي كصيمملصاقا   الييييينيل،امصنمي اااا2.5م ي ريلاااافطاالمكيييييصي ا

زاااا17نةاااافط م امة هااا2021رلااع راااتييتثم  اا زام تل مايل ع  االت ي سلاال   اال  صةطاالميي  اا 

م ا كالاص صلامايي  س امت  صلاللاستة لامارفه ااااملصاقا   الييينلاا171.4فطاييي  ال  امإكم لطاا

امة .النه رطا


