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 -1نظرة على السوووووع العالمي للغاز الطبيعي المسووووال خالل عام 2020
المنصرم
كي ناعي تا2020اعي مي عاايييييتيني صي عامي متصي املط امي لتةي سي انتصجيلاانتشيييي اني ةيلافصل

اكا ن ا

(كافص ا)19-ا م اأع ه ام ا اعص اعلاااألنشي ي لااترت ي ي لسلافطامةظاال االة لا،انتصجلارس فاك فلا
األنشي ي لاالة ملا رس فامةظااأنشي ي لار غاالتجي لا ال
المة ت ااأللناامم اسك طا ل صلاالمت ل
ال

غاال ييين عطاأ االة

االضييل سل.اا ر ا أثلار غاال

ع امه هااإلنلا ا امة ا اعص ايتل طامظ له اعلاا ااال
فم ان نباالتج االة لمصل،املغارنم لطا ا لا اال

ملصانا

اعلاا شي ي صله اعن ا

اال صةطاالمي ي اك صلهام ا

غااتيتلا صجطالة ايناا ام لل .ا

اال صةطاالميييي الة تا2020انةاا360.3ا

.%ا لاا
،%ا ااأرمامكيصلام امة انمااع تا2019اال املغانةاا 13ا
امنماايييينا انيييي ت ا 2ا

سة نطاالياااالة لمطام ا ل افطااإلم الا اكم اك نامتارة عار صما ها االج ةل،الة ملص ا صيصص  :ا

1
2
ا
ر اح فظاالس و ا اآلسووي

اعلاامك نت االت سيصلاكأك لاييياااميييتا لالل

اال صةطاالمي ي ا

ميييتةاذااعلااح ييلا%71.4ام ارنم لطااإلم الا االة لمصل،احص امل تا ا لا االيييناسلانةاا257.1ا
ملصانا
فطارش

اميس ل ار

ا11املصانا

اع اع تا2019ا غااالت اعص االييل صلاالتطا يي تافصه االج ةل،ا

ا اضةلارلاا ة فطاالنش ااترت

ل افطاع اأيااااممن لاريص  .ا

أم افطاالسووو ا اوبيب ،اف ااييييت غاامت ييي كار اك صلام اف
الة لمطالت يما ا لا ااإلنم لصلارلاا82.3املصانا
85.9املصانا

،ا ر ا ماالييااااأل

ااإلم الا افطاالييييااا

،امتلاننا صااع ا ا لا اع تا2019االتطامل تا

مطامة فظ اعلاامك نت اكي نطاأك لاييااالل

اال صةطاالميي ا

منييي لا%22.8ام ارنم لطااإلم الا االة لمصل.ا ر ا ا عتاالة ييلاالمت صلامص امن آاأملسك االشييم لصلا
الجنامصل،ا الشلاااأل ي اكم اس ص االشكما،1-امميتاس امت ملامناع تا .2019ا
ا
ا
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الشكل :1-تط ي بايدات المناطق المختلفة من الغاز الطبيع المسال خالل عام  2019ب2020

2019

2020

7.3

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

6.9

13.6

أمريكا الشمالية والجنوبية

15.8

82.3

أوروبا

85.9

257.1

آسيا

246.2
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أم ي ام ي ان نييباال ي
ال صةييطاالمي ي اخ ي

االم ي

ا

،اف ي اح فظييتادبلووة رطووراعليياامك نته ي اكييأك لام ي الل ي ا

اع ي تا2020امإنم ي لطا78.5املصييانا ي ايييناس عا ييطا لس ي عان ييساميييتاس ا

عي ي تا،2019احصي ي ا ةميييمامشي ي سنااإليي ي للام ليييلار يييلامك ميييما رتهي ي ااإلنت نصيييلالتل صيييلاال ليييبا
الةيي لمط.امصنميي اا

ةييتاصيي ل ا اأسووترالياارلييااحيياالطا76.9املصييانا يي ايييناس عام نييلاميييا75.1ا

ملصييانا ي ايييناس عاعي تا،2019التةييي امي امارةهي اكيي نطاأك ييلام ي اع لمصي ع،ا تييل اأكيييلافييأكيلا
نةييياا ي يييطال ليييلار يييلالت يي كاأك يييلامنيييتجالل يي اال صةيييطاالمييي اخيي
ال اليووات المتةوود اف يي اعييي

اميي امك نتهيي اضييم انيي ل اك يي االيي

اال تيييل االم ليييل.اأميي ا

االم يي

الل يي اال صةييطا

المييي ا غييااانضييم مه امييؤخلا عافييطاعيي تا،2016احصيي احلييتافييطاالمل ييلاالي ليييلامإنميي لطا47.9ا
ملصانا

ايناس عام نلاميا32املصانا
كم ي اعييي

ايناس عاع تا2019اكم اس ص االشكم.2-ا

ايبسوويااأسض ي عام ي امك نته ي افييطاالييياااالة ي لمطام ي ل ا امل ييتا29.8املصييانا

يي اييييناس عاعيي تا2020ام نيييلامنةيياا28.5املصيييانا يي ايييناس عاعيي تا،2019التةييمافيييطاالمل يييلا
اللامةييلاع لمصييا ع،ا لصهيي ام لصيسيي افييطاالمل ييلاالي ميييلا لكيي ا لانةييتاصيي ل ا ه ارلييااحيياالطا23.9ا
ملصانا

6

ام مما25.1املصانا

اع تا .2019ا
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الشكل :2-تط ي صاديات الغاز الطبيع المسال من الدبل الخمس الكبرى خالل عام  2019ب 2020
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ا

 -2تطور صووواترات الغاز الطبيعي المسوووال وي السووووع العالمي وي الربع األول من
عام 2021

1-2االت ا ا االة لمصلا ا

ملغارنم لطاصي ل ا اال
حاالط ا96.9املصانا
علااأييييي

اال صةطاالميي افطااليياااالة لمطاخ

،ام ي نيلامنةاا95.5املصانا

اخ

االلمنااأل ام اع تا2021ا

االلمناالممي ثيمام اعي ت ا،2020اأ امنماا

،%ا م ي نيلامنةاا92.3املصانا
اييييينا احاالطا 1.5ا

اخ

االلمنااللامنام اعي تا2020ا

مني لانماامص االلمةص امل تا.%5ا مشكماع تافإناالياااالة لمطار اام أامي االتة فطام ا اعص ان ةلا
اكا ن ا(كافص ا)19-امن االلمنااألخصلام اع تا2020الصةا

فصل

اال تلا االي م لاالتطاشه

ا لانة عا

فطاال ي ل ا ا،اعلم عامأنااللمنااأل ام اع تا2021اح آااأللا ااألفضييمام احص ااحجااال ي ل ا امن ا
م اسلاانتش ي االج ةلافطارش ي ا اضييةلالتة فطاال لباالة لمطا رناك ناممة انمااأرمام نلام لاضيينا
ر صما ها االج ةلاكم اس ص االشكم .3-ا
ا
ا
ا
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الشكل :3-تط ي إجمال صاديات الغاز الطبيع المسال خالل عام  2020بالر ع اوبل من عام 2021
2021

2020
100
95

85

مليون طن

90

80
75
الربع األول

الربع الرابع

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع األول

على مسوت ى الدبل المدودي ا اسوتطاع ال اليات المتةد ا ة صآانمااك صلافطاحجااصي ل ا ه ا
االلمنااأل ام اع تا2021احص ار متامت ييي سلانةاا16.6املصانا

خ

اخ

،ام نلامنةاا14.2املصانا

االلمناالمم ثمام اع تا2020اكم اس ص االشييكم،4-امنيي لانمااعلااأيي

اييينا ا%16.9ا اا

م اأعلاامة ت االنمااالتطا ة ه اال ي ي ل ا اامن اانضيييم تاالاتس االمتة الن ل اال

االك لىالل

ا

ال صةطاالمييي افطاع تا.2016ا م للغاام انمااال يي ل ا اعلاام ا االلمنااأل اككم،ارتاأناشيييهلا
ف لاسلاك نار اشييه ا لانة عاح لاعافطاال يي ل ا امييي با ل فاال سااليييط االتطاأثل اعلااعملص ا
اإلنت جا التةمصماممنشيييت ا
اشيهلام

مك مما رته اخ
م رلا4.5املصانا
الاتس االمتة اخ

ي ي سلاال

اال صةطاالميي ي اعلااخلصجاالمكييييص ،الكنه اع ل ارلااالةمما

التةا

ا ي صضي ااإلنت ج.اسضي فارلااذل ،ا اا شي صما ح اريي للان س ا

/اليييينلافطامة لا،Chorpus Christiا التطام االمتارناأنا ةي ام اصي ي ل ا ا
االشها االم لل .ا

فطاأسوووتراليا،امل تاصييي ل ا اال
19.6املصانا

اال صةطاالميييي اخ

االلمنااأل ام اع تا2021انةاا

،ا طاأرمام اصي ل ا االلمناالمم ثمام اع تا2020امنيي لا لانناعلااأيي

ايينا ا

،%0.5اكم اأنه اأرمامنيي لا%1.5ام نلام للمنااللامنام اع تا.2020ارتاأن ام االمتارناأناسشيه االلمنا
الي نطام اع تا2021انمااعافطاحجااال ي ل ا ا ذل امة ارع ل ا شي صمامة لااإليييييييييييي للاالةيييييييييي ملا
Perlude LNGافطاك ناناالي نط/سن سلامة ا اراالاتارلاملا يييةلاأشييهلاخ
األع

اع تا2020اميي بامة

ا

االكهلم صل.اكم ا اااتنته ام اأعم اال يييص نلالاح طاريييي للام االاح ا ااإليييي للاالي ثلافطا
8
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مشييل غا،Gorgonا التطا ييي تافطا اراا ل االاح ا ال ضييةلاأشييهلاعلاام ا اع تا.2020ا م ل ا
اال

ي كاك ممامة
فناص ل ا ه اخ

اال صةطاالميي افطاأييتلالص ارص االتشي صماالك مما اااألملاال اييصيي اافطا

اال تل االم لل .ا

الشكل :4-تط ي صاديات الغاز الطبيع المسال من ال اليات المتةد الر ع سن ية خالل عام 2020
ب2021
2021

2020

18
16
14
12

8

مليون طن

10

6

4
2
0
الربع األول

الربع الثالث

الربع الرابع

أم افطايبسويا،ا امناأك لام ي الل
األ ام اع تا2021انةاا7.6املصانا

الربع األول

الربع الثاني

ا

تاال ي ل ا ااخ
اال صةطاالميي اع لمص ع،اف امل ا

امنيي لا لاننا%3.8اعلااأيي

االلمنا

ايينا ا(م نلام للمناالمم ثما

م اع تا،)2020ا متلاننا%5ام نلام للمنااليي مآال ا(اللمنااللامنام اع تا.)2020ا اييتمل ا ييص ا
فطا ي سلاع اشيةن ارلاارييص ام امة لاYamalاع لاالميي اال
الميي االك ييةلاللجلص ااخ
اع لاالمييييي اال

رمةي

اف يماالشيت ،ارتاأنارح ىاالن ر

طام ييتي اتان ر

االمييتي ملار ا ضيل

اال

اال صةطا

امةلك ه اأثن ا

طالتاصييييصيماشييييةنيلارلااكا س االجنامصيل،اممي األىارلااخل نهي اع االي ملا

ألعم اال ييص نلافطاشييهلاك ناناالي نط/سن سل.اكم اشييه االلمنااأل ام ا2021ارص تاشييلكلاNovatekا
متش ي صما ح ااإلي ي للااللامةلافطامة لاYamal LNGاأك لامة لالل
لغا رلاالاح االلامةلانةاا0.9املصانا
لت لسي ا رييييي ليلاال ي ،ا متشيييي صلهياا

اال صةطاالمي ي افطا يييص .ا

/اليينل،ا طا ح اصي صل ا ةتم اعلاااييتي اتا نصلان س ا

ييييماال ي ريلااإلنمي لصيلالمة يلاYamal LNGارلاا17.4املصانا

/الينل .ا
9
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اال

ا لانة عافطاحجااصي ل ا ه اأثل اعلاا

حجاااإلم الا افطاالييياااالة لمطا م امصنه االنل سجاالتطالاا

ييمامة ارلااك مماال رلاالت يي سلسلاله ا

مي فاال

االك لىايي ل لاال كل،اشييه

حصي امل يتاصيييي ل ا هي انةاا0.9املصانا

اخ

امة

االلمنااأل ا2021ام ي نيلامنةاا1.2املصانا

افطا

اللمناالمم ثمام اع تا.2020ام إلضييي فلارلاا لانناال ييي ل ا ام انصجصلس ،ا لسنص الا ام غا،ا غصنص ا
اتييتاا صل.ا ر ان األا انمااال ي ل ا امنييبا كمص امت
الج

ااألخلىاالم ي

لام اال

اكم اسلي

ا

 .1-ا

الجدبل :1-تط ي صاديات الغاز الطبيع المسال خالل الر ع اوبل من عام 2021ا بمقاينته الر ع السا ق بالمماثل من
عام ( 2020ملي ن طن)
تغير الر ع اوبل
مقاينة الر ع
السا ق
2021
%ا
 32.0ا
 %0.0ا
اا
%ا
 1.5ا %0.0ا
 %0.0ا
%ا
 100.0ا
%ا
 20.0ا

%ا
 26.9ا
%ا
 25.0ااا
%ا
 0.5ا%ا
 6.3ا %0.0ا
%ا
 400.0ا
%ا
 14.3-ا

إندونيسيا
ماليزيا
نيجيريا
النرويج
عمان
بابوا غينيا
الجديدة
بيرو
قطر
روسيا
ترينيداد وتوباغو

3.7
6.7
5.3
1.2
2.6
2.0

3.4
6.3
4.5
0.0
2.9
2.2

3.5
6.9
4.5
0.0
2.7
2.0

 %2.9ا
 %9.5ا
 %0.0ا
ا%ا
 6.9ا%ا
 9.1-ا

%ا
 5.4ا %3.0ا
%ا
 15.1ا%ا
 100ا %3.8ا
 %0.0ا

1.0
20.0
7.9
2.9

1.0
18.3
8.0
1.6

0.9
20.5
7.6
2.1

%ا
10ا ا%ا
 12.0ا
 %5ا%ا
 31.3ا

%ا
 10.0ا %2.5ا
%ا
 3.8ا%ا
 27.6-ا

اإلمارات
الوليات المتحدة

1.4
14.2

1.5
15.9

1.4
16.6

%ا
 6.7ا %4.4ا

 %0.0ا
%ا
 16.9ا

اإلجمالي

95.5

92.3

96.9

%5

%1.5

الر ع ا
اوبل

الر ع ا
الرا ع

الر ع ا
اوبل

2020

2020

2021

الجزائر
أنجول
األرجنتين
أستراليا
بروناي
الكاميرون
مصر
غينيا الستوائية

2.6
1.2
0.1
19.7
1.6
0.3
0.4
0.7

2.5
0.9
0.0
20.0
1.5
0.3
1.0
0.5

3.3
0.9
0
19.6
1.5
0.3
2.0
0.6

الدبلة

تغير الر ع اوبل
 2021على أساس
سن

المدديا:أ ام اايتن لاعارلاامص ن اCedigazا اLNG Data unlimitedا ICISا اEIAا اIEA

2-2ا ا اص ل ا اال

اال صةطاالمي ام اال

االةلمصل ا

تامأييااااال
م للغاام االت اعص ااالييل صلاالتطاع ي ا
ن ةلافصل
10

اكا ن ا(كافص ا،)19-ارتاأناصيي ل ا ااال

باانتشي ا
اال صةطاالميي االة لمصلاميي ا

االةلمصلالاا تأثلاخ

اع تا2020ارتامشييكما
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صااحص ا لانةتامنيي لا%2اف ،ا ح فظتاال

االةلمصلامجتمةلاعلااح يلاييارصلار

%ا
ا 29.7ا

باالتة ر ا ار ااعلااع ا الا اسللااألم امص االشيلك ا
م ارنم لطاصي ل ا االة لا.ا سةالاذل ارلااأناأغل ا
الا نصلافطاال

مصلا اآلييييصاس ال،احص ا ة اال

االةلمصلا عم ه افطااأليييياااااأل

االةلمصلاالما لا

الل صيطاالمةتم الة اأيااا.ا ا
أمي اخ

االلمنااأل ام اعي تا،2021اف ي اني األا اصيييي ل ا االي

الميي ااييتين صا عام متص ام ضيما ة صآاأعلاانماامة الل ي ل ا اعلااأي
ال املغا29.9املصانا
أيييي

ا ذل ام مما27املصانا

اخ

االةلمصيلام اال ي اال صةطا
ا مناينا امن اع ايناا ا،ا

االلمناالمم ثمام اع تا2020امنيي لانمااعلاا

.%ا ر ان ا اااللرااال ص ييييطاالج س ام ضيييما ن مطاال ييي ل ا ام ال للار لا
ايييينا ا 10.7ا
ااإليي للافطاكمام ال للا

الجمها سلاالجيا لسل،ا نمها سلام يلاالةلمصل،امنااييتملا ا شي صمامة
اإلم ا ا ييييل نلاعم نامك مما ر ه ااإلنت نصل.ا ر ااييييتةاذ ااصيي ل ا اال
ح لاي يارصلاع لمصلامل تانةاا.%31اس ي ص اال ي يشكم5-ا ا اص ل ا اال
الميي االلمناييناسلاخ

االةلمصلامجتمةلاعلاا

االةلمصلام اال

اال صةطا

اع تا2020ا حتاااللمنااأل ام اع تا،2021ا الة يلاالييارصلاكما منام ا

الينل .ا
الشكل :5-تط ي صاديات الدبل العر ية من الغاز الطبيع المسال الر ع سن ية خالل عام  2020بحتى
الر ع اوبل من عام 2021ا بالةدة الس رية العالمية
2021

2020
30
25

31%

28%

31%

30%

28%

الربع الرابع

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع األول

15

مليون طن

20

10
5
0
الربع األول

ا

ا
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االلمنااأل ام ا2021انةاا20.5املصانا

ملغارنم لطاص ل ا ا دبلة رطراخ

االلمناالمم ثمام االة تااليي مآامنيي لانمااعلااأيي

ملصانا

اخ

ملصانا

).اكم اح فظتال للار لاعلااصيي ا ه اع لمص عاكأك لام يي الل

أيتلالص االتطاص

احاالطا19.6املصانا

فط االجمه ييوة الجاارريوة،اا
ملصانا

اميس ل ار

ا0.7املصانا

اخ

ايينا ا%2.5ا( س ل احاالطا0.5ا

االلمنااأل ام اعي ت ا2021ارلا ا3.3ا

ام ممااللمناالمم ثمام اع تا2020امنيي لانمااعلااأيي

اال صةطاالمي ام االجيا لاخ

االة مللافطاأ سا،امنا ارة اأنا ييي ي اافطا فنا

االلمنااأل ام ا2021انةاا1.4املصانا

ن سامييتاس االلمناالمم ثمام االة تااليي مآا،2020احص ا ةممامة لاال
"لا "امك مما رته االت مصمصلا لس عا التطا لغانةاا5.8املصانا
أم افطاسووولطنة عمان،اف ااملغارنم لطاال يي ل ا اخ
،%3.8ا ةمما ح ا ارييي للاال
اإلنت نصلا التطا

افطاالشيييلكلاالةم نصلالل

/الينل.ا ا

االلمنااأل ام ا2021انةاا2.7املصانا
اييييينا ا

اال صةطاالمييي افطارله اامك مما رته ا

/الينل .ا

مصنمي اني االنماااألك لافط اصييييي ل ا االي

االةلمصيلاخ

جمه يية مدوور العر يةاالتطار متامت يي سلانةاا2املصانا
المم ثمام اع تا2020اأ امنيي لانمااعلااأيي

االلمنااأل ام اعي ت ا 2021ام ا

ام نلاميييييييا0.4املصانا

االلمنا

اخ

،%ا ااأفضيمانماا ة ام يلافطاال تل ا
ايينا ا 400ا

تااألكيلا أثلاعامت اعص االج ةلاعلااميييتاىاال
األخصل امة اأناك ن ا
ه

،ا طا

اال صةطاالميي افطانيسل ا

االلمناالمم ثمام اع تا،2020امنييي ي لانمااعلااأييي ي

امنةاا10.4املصانا

االةلمصلاخ

با
اع تا2020امييي ا

ااأليية اال ا سلافطااألييااااالة لمصلا التطاك نتاغصلامج سلاتييتملا انشي االت ي سل.ا سةالا اا

النماافطاال ي ل ا ارلاا ش ي صمامجمنا"رلكا"امك مما رت ااإلنت نصلاال ل لانةاا7.2املصانا
ع

ا

اال تل االم لل.ا ا

فط دبلة اإلمايات،امل تاال يي ي ل ا اخ

اخ

ايينا ا

افطايكصك احصياالتش صمامة ا اراالاتالة اأشهلاخ

ع تا،2020التنضيييياارلاام رطامنشييييت ارييي ي للاال

ام نلامنةاا2.6املصانا

اال صةطاالمييي امتي صلا

ان سااللمن .ا

ةيتاال ييي ي ل ا اخ

.%26.9ا سةالاذل ارلاالخا امنشأهاري للاال
ص ل ا ااال

ام نلاميا20ا

اعلاارع ل ا شيي صمامجمنااإلييي للافطالمص امة ا اراالاتالنةاا8ايييناا ،احص ا اا

شيةنلافطاشيهلاشي

/الييينل،ا
يي سلاأ ا

/ف لاسلا.2021ا سأ طا ش صمامجمنالمص امةص اانج حاالشلك افطاالمشل غافطارملاتا

ا اا يييياسلانه سلاع تا2020ا ااممان اات ااعلاارع ل ا شي ي صماالمجمنا خل جاشيييلكلاNaturgyا
اإلييي نصلام املكصلاالمجمن،ا

يييااالملكصلاالج س امص اكمام اEniااإلس لصل،ا الهصئلاالم ييلسلاالة ملا

لل تل ،ا الشلكلاالم لسلاال مضلالل
12

ا اال صةصل.ا علاام ا اشهلارذا /ام

،ا اا ةمصما

سلا
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نةااأ مناشييةن ام اال

اال صةطاالمي ي ام امجمنالمص الص ييماع لاالشييةن االمةمللامن امة ل ا
،امنا ارة اأناسيي اا شي صماالمجمنامك مما رت افطا

شي صل ارلااخمساشيةن اامإنم لطا300األاا
ن مطاصي ل ا ام يلاخ

االلمناالي نطام اع تا،2021الك اييصظماذل امل ان ام سن مصكصلااأليية افطا

األييااااال ا سل،اف ني

ااأليية ال نااليييي يا5ال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصلاييصؤثلاييل عاعلاا

الج ىااترت
سلي

لسلاللت

سل .ا
اال صةطاالميي ام اال

االشيكم،6-ا ا اصي ل ا اال

االةلمصلاخ

االلمنااأل ام ا

ع تا2021ا م نته امناالة تاالي مآ .ا
الشكل :6-تط ي صاديات الغاز الطبيع المسال من الدبل العر ية خالل الر ع اوبل من عام 2021
بمقاينتها مع العام السا ق

الجزائر

قطر

اإلمارات

عمان

مصر

الربع األول
الربع الرابع

الربع األول
نم مقاين ة الر ع
المماثل من العام السا ق

ثب ات مقاين ة الر ع
المماثل من العام السا ق

تراج ع مقاين ة الر ع
المماثل من العام السا ق

 -3تطور وارتات الغاز الطبيعي المسال وي األسواع العالمية

با ا اال ليبافطااأليييييااااالميتل يلاخ
أمي ام اني ني ا
باالة لمطاعلااال
اضيية اايييتملا اانتة شاال ل ا
ملصانا

ام نلامنةاا97.3املصانا

اخ

االلمنااأل ام اعي تا،2021اف ي امي اا

اال صةطاالمييي ،احص املغارنم لطاالاا لا ا98.4ا

االلمناالمم ثمام اع تا2020اأ اممة انمااعلااأيييي

ا

يييينا ا.%1.1ا م لم نلامنااللمنااليييي مآا(اللمنااللامنام اع تا،)2020اف ا ا ال االاا لا امنيي ي لا
%7.4امي با ن مطاال لبامي بامل ل اف ماالشت ا ااالة تاخ صلافطاشهل اسن سلا ف لاسل.ا ا
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لةماالييييملااأليييي ييييصلالليييياااالة لمطاككماخ
لسن مصكصلا ج اال

اال صةطاالمييي ،اف طاالارتاال اا

االلمنااأل ام اع تا2021ا اااييييتملا ا
نافص اال لبافطااألييياااااآليييصاسلا ان ا

غ ل صلاالشييةن ارلصه اليي اال لب،ا لانةتافص ا ا لا االيييااااأل
خلس لاالتج االة لمصلامص االةل
فف االسووو ا اآلسوووي
2021انةا ا 74.5املصانا

مطافطاخ ا اإلع ل االتاا ناعلاا

ب .ا
ا ال ل ا
،املغارنم لطا ا لا ااال
اخ

ام ي ميم ا 67.2املصانا

اال صةطاالميييي اخ

االلمنااأل ام اع تا

االلمناالممي ثيمام اعي ت ا2020اممةي انماا

ييينا ا%10.9ا ااالنماااألعلاام نلام رطامن آاالة لا.احص اايييتةاذ اأيييااااشييلااريييص اعلاا
الن يصبااألك لام االاا لا امإنم لطا61.4املصانا
ع تا2020امني لانمااعلااأي

االلمناالمم ثمام ا

ام نلامنةاا53.1املصاناخ

اال صةطا

اينا ا.%15.6ا سةالا ااالنمااالمل نافطاال لباعلااال

الميي ارلاانماا الا اااليا اناالتطا انهتاشيت اشي س اال ل ل ام نلام ألعااتااليي م لا عااصيااثلجصلا
علااأثلاذلي ا ا الاال ليباعلااالكهلمي ،احصي امل يتا ا لا هي انةاا23.2املصانا
افطااللمناالمم ثماخ

اع تا،2020امنيي لانمااعلااأيي

ام ي ميما21.4املصانا

ايينا ا،%8.4ا اامة انماامل نافطا

تا ا لا االدووينانةاا19.5املصانا
ييااا اييماميمااليياااالص م نط.ا رلاان نباالص م ن،امل ا
14.6املصانا

اخ

االلمناالمم ثمام اع تا،2020امنييي ي لانماامل ةلا%33.6ا طا

اليياااال يصنطاال اسشيه انمااعاييناس امييتملاعافطاال لباعلااال
المةلكلالل لباع لمص ع،اع

اال صةطاالميي ا سة اأك لااأليياااا

اكا ن ا(كافص ا.)19-اأم افطاك ييا الجن ية،اف اا

االلمنااأل ام اعي تا2021ارلاا14.1املصانا

عي تا،2020اكمي اا

امن صلافطا

اعلااأنا ا لا االلمناالمم ثمام اع تا2020اك نتار ا أثل ايييل عاميي با

انتش ي االمانلااأل لاالج ةلافصل
خ

ام مما

ام ي ميما12.8املصانا

ةيتا ا لا اتواي انارلاا4.6املصانا

اخ

ام ي ميما4.3املصانا

ةتا ا لا ه ا

االلمناالممي ثيمام ا
االلمناالممي ثيما

اخ

م اع تا.2020اأم اأييااااننا ارييص االتطا ضيااكمام االهن ا م كييت نا منج لسف،اف امل تا ا لا ه ا
مجتمةلانةاا9.5املصانا

ام مما9.9املصانا

اخ

االلمناالمم ثمام اع تا2020امني لا لاننا.%4ا ا

تا ا لا ه امجتمةلاخ
أم ام صلااأليياااااآلييصاسلا(ننا اشيلاارييص )اف ا لانة ا
م اع تا2021ارلاانةاا3.6املصانا

،ام مما4.2املصانا

ساضييكاالشييكم،7-ا ا سناال لباعلااال

اخ

االلمنااأل ا

االلمناالم ثمام اع تا .2020ا

اال صةطاالمي ي افطااألييياااااآليييصاسلاخ

األ ام اع تا،2021ا ال اس ص اأناأييااااشيلاارييص ا طاأك لامن لامييتا ل الل

االلمنا

اال صةطاالميي ا

ع لمص ع .ا
ا
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الشكل :7-ت زيع الطلب على الغاز الطبيع المسال ف اوس اا اآلسي ية خالل الر ع اوبل من عام
2021

اليابان
كوريا
الجنوبية

بنجالدي

تايوان

ماليزيا
سنغافورة

ا
ا
فطاضيييا ا ااالنماافطاالاا لا اللييييااااآلييييصا ،ا لانةتا ا لا االسو و ا اوبيب ارلاا
خ

االلمنااأل ام اعي تا2021ارلاا19.3املصانا

اييينا .الك انظلاعالم استمتنام االيييااااأل

%اعلااأي ي
ع تا2020امني ي لا لاننا 26.9ا

ةتصلاضيييملاللتييس ا خ ا اأن مصباتيييتصلالاال
الميي ي ام اخ

ام ي ميما26.4املصانا

اخ

االلمناالممي ثيمام ا

االييييةبام اميي ن اال

،اايييت غاأناسةا ااشييكارم الا اال

اال صةطاالميي ي ،ا فنارم الا اال

خ ا ااألن مصبالضيييم نايييي اال لباعلااال

مطام امنصلا
اال صةطا

ام ا ييييص اع لا

.ابهذه ه الديناميكية المميا لدوووناعة الغاز الطبيع

المسوال الت تتثثر الطلب اإلرليم دودا و بجذ وووووا و لكن سورعان ما تعابد التوووووووووو ازن نفسوها.ا كم اس ص ا
الشيكم،8-ا لانةتاميي ن اال
التييسنصلاال

اال صةطاالميي افطااأليياااااأل

اى،ا ااأرماميتاىا

مصلارلاام ال نا%40ام اال رلا

مال افطااليناا االي ثااألخصل  .ا

بف منطقوة اومريكيتين،املغارنمي لطا ا لا اال ي اال صةطاالمييييي اخ
2021احاالطا4املصانا

ام مما3.2املصاناخ

االلمنااأل ام اع تا

االلمناالمم ثمام اع تا2020امنييي لانمااعلااأييي

ا

يييينا ا،%25اكم اأنه اأعلاام ا ا لا االلمنااليييي مآا(اللمنااللامنام اع تا)2020امنةاا0.2املصانا
15
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امني ي لانماامص االلمةص احاالطا.%5.3ا سةالانمااالاا لا ارلاا س ل ا ا لا اأييياااامن لاأملسك ا
الجنامصلا ة س اعاال لا سماميي با لاننارنت جاال رلاالكهل م صلانتصجلا لاننايي ا ااألم
ةاسض امتش صماالمة

االةلا سلاالة مللام ل

،ا اام ا اا

اال صةط.ا ا

الشكل :8-مت سط مخابنات الغاز الطبيع المسال الشهرية ف اوس اا اوبيب ية الطارة كةدة من
السعة التخاينية القد ى
100%
2019

2021

2020

90%
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70%
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40%
30%
20%
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0%

12

11

10

8

9

6

7

5

3

4

2

1

الشهر
الم

:اأ ام اايتن لا عارلاامص ن اgieاللميي ن ا اليةلاالتييسنصلالمة

ا
اايت

اال

اال صةطاالمي افطاأ

ما

أم افطاأييياااامن لاالشوورا اوبسووطاالتطا ضييااك ام االكاستا اإلم ا ا األ لنا فلي ي ص ا
باالمايييييمطاالي اسل ناف افطاأشييييهلاال ييييصاالتل صيلااحتصي ني ار ي غا
المةتليل،افنظلاعال صةيلاال لي ا
الكهلمي ،املغارنمي لطاالاا لا اخ
اخ

االلمنااأل ام اعي تا2021انةاا0.6املصانا

ام ي ميما0.5املصانا

االلمناالمم ثمام اع تا2020الكنه اأرمام ا ا لا االلمنااليي مآاالتطايييجلتا1.3املصانا

.ا

عمام ،افإنا ا لا امن لاالشيلاااأل يي ا شيه ا لانة ا اضية عامن اييناا ام ضيما ن مطااإلنت جافطا
م يلامة ا اسلاح ما" هل"احص اا اارس فااتييتصلالافةلص عامن اع تا،2019ا ك ل افطافليي ص االمةتللا
مة ا اسلاح لطا" م "ا "لص ص ث ن" .ا
سلي

االشيييكم،9-ا ا ا ا لا اااألييييااااالة لمصلاخ

االلمنااأل ام اع تا2021ا م نته ا

مناالة تاالي مآ.ااا ا
ا
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الشكل :9-تط ي بايدات الغاز الطبيع المسال ف اوس اا العالمية خالل الر ع اوبل من عام 2021
بمقاينتها مع العام السا ق

األمريكيتين

أوروبا

سيا

ال ر األوسط

الربع األول

الربع الرابع

الربع األول
تراج ع مقاين ة الر ع
المماثل من العام السا ق

ثب ات مقاين ة الر ع
المماثل من العام السا ق

نم مقاين ة الر ع
المماثل من العام السا ق

 -4تطور أسوووو وعوار الغواز الطبيعي المسووووووال وي األسووووووواع العوالميوة خالل الربع األول من
2021

م أ اأيية اال
شيكارم الا اال

اال صةطاالميي اع تا2021ام امييتاس امل ةلافطااألييااااالل صييصلاميي با

اال صةطاالميي افطااليياااالة لمط،ا

اليي م ل.افف السو ا اوبيب ،اايييتمل اأييية اال
الل صيطالتج اال

ل فاالشيت اال ان اأشي امل ل ام ااألعااتا

اال صةطاحيييباملكياTTFافطا الن اا(الملننا

اال صةطافطامن لاشم اغل اأ

م )افطاال ةالاخ

اشهلاك ناناالي نط/اسن سلا

،2021الت ييمارلاا9ال ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصلافطامنت ييااالشييهلا ااأعلااميييتاىا
س يمال امؤشيلاTTFامن اييناا .ا ر ا الام اح اا
م اشييةن اال
شيي

غااأليية افطاالييااااأل

مط،اشيكاالمةل

اال صةطاالمي ي االتطاا جهتارلاااليييااااأليييصا .اثاا لانةتااألييية اخ

ا

اشييهلا

/ف لاسلارلااح لا6ال ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصل،ا ايييت ل اعن ا ااالميييتاىاخ

شهلارذا /م

ا

،ا طاأعلااممة االضةااع االشهلاالمم ثمام االة تاالم ضطا .2020ا

بف السوو ا اآلسوووي
سيصلالاا شيه
(مؤشيلاشيةن اال

،اك نتاأيييية اال

اال صةطاالمييي اال ا سلاعلااماع امناا

ع ا

ا صللاييناا امضيت،احص ار ي ااأليية اال ا سلا(الصامصل)افطايياااشيم اشيلاارييص ا
اال صةطاالميي اال ا سلالمن لارييص )اخ

اشيهلاك ناناالي نط/سن سلارلاارلاملا20ا

ل ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصل،امما ااالتة ر اعلااع لامة لام االشيةن امييةلا صيمارلاا
نةاا30ال ت الكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيل.ا سمك ارسةي ا ي ااال ييييةالاالةي لافطااأليييييةي الةي ا
17
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ااني

عاامماكم اس ص االشييكم،10-اأمل

ال ن االةلا افطاف ييماالشييت افطا ل االمن لا ال ا

ن اأشي امل ل ام نلامشيت اع مطا2019ا ،2020ااألملاال ايي اافطانمااال لباعلااال
فطاال يص ا الص م نا كا س االجنامصلا ساان.اسضي فارلااذل ا اراامة
فطاملاكياالت ي سلاال لس لا أمل

امة

اال

اخ صيلا

اال صةطاالميي ا

اأييتلالص ا م اثااح ثاشيكافطااإلم الا اامص ال االمن ل.ا ر الفنا

ذل االميييتا لس ااآليييصاسص ارلااشييلا االميس ام اشييةن اال

اال صةطاالمي ي ام االاتس االمتة ،ا

األملاال ايي ااأسضي فافطاح ثااضي لام اافطاييااان ماال

ا

فطارن امنم  .منالخا اشيييهلاشييي
اييت ل اخ

اشيهلارذا /م

اال صةطاالميي اميي با ياحااالن ر

/ف لاسل،ام أ ااأليييية افطاالتلاننام ا ل اال

االت سيصل،اثاا

اعن ا7ال ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصلالصة فظاالييااااآلييصا ا

علااأفضلصت االيةلسلام نلام ليااااأل

مطا(حيبامؤشلا)TTFاكم ا اامةت ل .ا

الشكل :10-الع امل الت ساهم ف االيتفاع الةاد وسعاي الغاز الطبيع المسال الف يية ف دمال
درا آسيا

1
2
3

1

2

3

اأم افطاأمريكا الشومالية،اف اشيه

اأيية اال

اال صةطا ف عالملكيا نل اا

ع عاخ

اك نانا

الي نط/سن سلاحص املغاالمتاييي االشييهل اله انةاا2.71ال ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصلام نلا
منةاا2.59ال ت الكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيلاخ
لخا اشيهلاشي

اشييييهلاكي نانااأل /لسيييييم لا.2020ا منا

تار ي ا للافطااأليية االصامصلا ي امانلام اال للاال كافطاأ ن ا
/اف لاسل،اح ث ا

الاتس االمتة ا يي ي تافطا ة صماالت ف

افطاخ ا اأن مصباال

ام لتيام امنا ن مطاال لباألغلا

الت فئل.ا ييي تااألحاا االجاسلاالشيي س اال ل ل افطارغ اام يي فان صلاك صل افطا كييي
الةملص افطاخ ا اأن مصباال
18
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أملسكصلام امصنه ا كيي

ا نصاسا

.ا ر املغاالمتايي االشييهل احييبا نل اخ

/ف لاسلا

اشييهلاشي

نةاا5.35ال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصل،ا ااأعلاايييةلاشييهل امن اع تا،2014اأم افطاشييهلا
اف املغامتاي االيةلانةاا2.62ال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصلامناان لاجااأل مل .ا

م

أم ام لنيي لاأليية اشيةن اال

اال صةطاالميي افط االتفاريات ط يلة اومد المرتبطة سوعر خام

تالكيماملصانا حي ا
رنو اومريك ا(المةي لليلااليييييةلسيلاري ميلاعلاامةي ميما%12-11ام ايييييةلاخي تاملني ا
ةتاخ

االلمنااأل ام اع تا2021ام ضماالتة فطاال ا

حلا سلاملس نصلاحيباشل

االتة ر )اف اا

تاخ
شيه اأيية اخ تاملن ا

االلمنااللامنام اع تا،2020احص اأنا أثصلاييةلاخ تاملنتاعلااشيةن ا

اال صةطاالميي اسظهلافطاالييااا اسمااألم امة اث ثاشيها ا لس عام ا سي احييباالمتة فا

ال

علص افطا ل االة ال.ا ميي باال ي االه للافطاأييية اال
ع تا،2021ام تاأيية االشيةن االمل
ل

امج لاامنا لانناأية اال

اال ا سلافطامن لاريييص اخ

االلمنااأل ام ا

لامي تاملنتاأرمامنةاا%40افطايي م لا سيصلارتاأناال اا

اال ا سلافطاشهلارذا /م

،اثااع ل ا ي تااألية اال ا سلاكم ا

اامةت لافطاالظل فاالة لسلاللييياا،احص املغامتاييي ااألييية افطاالتة ر ا ا اسللااألم احاالطا7.1ا
ل ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصلاكم اس ص االشكما .11-ا
الشكل :11-تط ي أسعاي الغاز الف يية بالمرتبطة خام رن ف اوس اا العالمية
TTF

توقعات األسعار
المست بلية

ارت اعات قياسية
ل سعار في الرب
األول 2021

ا
الم

:ا Cedigazا
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 -5تحديث حالة مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد انتظار قرار االستثمار النهائي

أثييل اان ةييلافصييل

اكا نيي ا(كافصيي ا)19-ا ييأثصلاعام ل يي عاعليياامصيانصيي اشييلك االيين ا

تاالة س ي ام ي االشييلك ا ي ييص
ال ي االة لمصييل،احص ي اأعلن ي ا
2020اعميي اكيي نامي

امصيانص ه ي االلأيييم لصلا التش ي صلصلالة ي تا

ييا ع،ا ريي األىاذليي ارليياا انصيي اضييلملاراسييلال يييتيم افييطامشيي سناال يي ا

ال صةييطاالمييي ا أصيي كاعيي تا2020ااألييياأافييطااأللا امنيي اخمييسايييناا ا،احصيي ا ييااا ييي ذارييلا ا
اتييييتيم االنهي ي طافيييطامشيييل غا احي ي اف يي افيييطاالمكييييص ،امصنمي ي ا ييياا أنصيييمااتييييتيم افيييطا20ا
مشييل ع الم ي ا3-1ايييناا ا.ا م ي امييص االمش ي سناالييي20االمؤنلييل،ا يياا ضيينانةيياا14امشييل ع عاعليياا
ر مييلاانتظيي ارييلا ااتيييتيم االنهيي طاخيي
179املصانا

اعيي تا2021اس ييمامجميياغا ر هيي االت ييمصمصلارليياا

/الينل .ا

ريي اكيي نااللمييينااأل اميي اعيي تا2021اعليييااماعيي اميييناعيييال امانيييلااتييييتيم ا افيييطا
مشيي سنااإلييي للاالج سيي امةيي ارعيي ناشييلكلار ييلالل تييل ارييلا ااتيييتيم االنهيي طافييطامشييل غا
ايييةلارنتيي جاال يي اال صةييطاالمييي اميي اال يي غاالشييلرطالة ييماالشييم ،احصيي ايصضيياامشييل غا
التايييةلارنشيي اأ مةييلاخ ييا ارنتيي جاعم رييلا رييلاالي ي االااحيي امنهيي انةيياا±ا8املصييانا
مإنمي ي لطا33±املصيييانا

/اليييينل،ا التيييطايتيي ي ااحي ي ااكتمي ي ا ن صي ي

اإلنت نصييلالل ي اال صةييطاالمي ي ال لييلار ييلام ي ا77املصييانا

/الييينلا

ا شي ي صله املفيييناال ريييلا

/الييينلارليياا110املصييانا

/الييينلا

مةلا اع تا.2026ا ا
أم ي ام لني ي لاللمش ي سنااليييا13االمت صييلاالميييجللاعليياار مييلاانتظ ي ارييلا ااتيييتيم االنه ي طا
اعيي تا2021اكميي اس ييص االجيي

خيي

ا،2-اف يي اأعالنييتاأ ليياارييلا ا ا أنصييمااتيييتيم المشييل غا

Rovuma LNGافييطاما م ص يآاال ي اس ييالهاا ييت فام ي اشييلكلاExxonا شييلكلا،Eniاحيييبام ي ا
أعلنتيي اEniا لكيي ال نا ة سيي اماعيي ان سيي افييطااألفييآاالمنظييا احيييبا

ييلسة االشييلكل.اسيي كلا

أنا ي ها ييطاالمييل االي ليييلاالتييطاستي ي افصه ي االشييلك ارييلا امتأنصييمااتيييتيم افييطاالمشييل غاالةم ي اا
الي ي ا ي ي ا رتي ي االت يييمصمصلامنةييياا15.2املصيييانا

/اليييينلا ليييغااييييتيم ا انةييياا30املصي ي ا

ل ت .ا م ي ل اسظييمانةيياا12امشييل ع ارص ي اا ي ذ /أنصييمارييلا ااتيييتيم االنه ي طاخ ي
كم اس ص االشكم12-ا اام ايصتضكا ع عاخ

اع ي تا2021ا

االشها اال لمل .ا

ا
ا
ا

20

تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خالل الربع االول من عام | 2021

الجدبل :2-مشاييع الغاز الطبيع المسال المؤجلة من عام  2020التخاذ رراي االستثماي النهار خالل عام 2021
ال ل ال ا

ال لا ا

غا
المشل ا

طا
األصل ا

الت سماالمتارن ا

الشلكلاالم ا ا ا

ملصانا

سماالتش صما ا

/الين ال ا

Rio Grande

 2020ا

 2021ا

 NextDecadeا

 27ا

 2024ا

Port Arthur

 2020ا

 2021ا

Sempra

 13.5ا

 2024ا

Driftwood LNG

 2020ا

 2021ا

Tellurian

 27.6ا

 2024ا

Freeport T4

 2020ا

 2021ا

Freeport LNG

 4.5ا

 2024ا

 Plaqueminesا

 2020ا

 2021ا

Venture Global

 10ا

 2024ا

Lake Charles

 2020ا

 2021ا

Energy Transfer

 16.45ا

 2025ا

 Annova LNGا

 2020ا

 2021ا

 Excelonا

6ا

 2024ا

 Pluto Exp.T2ا

2020

 2021ا

Woodside

 4.3ا

 2024ا

Browse T1-T3

 2020ا

 2021ا

 Woodsideا

 11.7ا

 2024ا 2025-ا

كندا

Woodfibre

 2020ا

 2021ا

Pacific O & G

 2.1ا

 2024ا

م زمبيق

Rovuma LNG

 2020ا

ااالتأنصم

ExxonMobil

 15.2ا

غصلامةلات ا

رطر

ايةلاح ماالشم ا

 2020ا

 2021ا

ر لالل تل

ا

 33ا

 2026ا

يبسيا

Obskiy LNG

ا 2020ا

 2021ا

 Novatekا

5ا

 2024ا

ب.غينيا

PNG LNG

الجديد

expansion

 2020ا

 2021ا

ExxonMobil

 2.7ا

 2024ا

ال اليات ا
المتةد

أستراليا

اإلجمال

14امشل ع

الم

179املصانا

ا/االين ال ا

:اأ ام ا

الشكل :12-تةديث حالة مشاييع الغاز الطبيع المسال الجديد حتى نهاية الر ع اوبل 2021
مشرو واحد

مشرو

مشرو واحد

150
125

100

131
50

مليون طن السنة

75

25
33
15
تم اتخا قرار االستثمار النها ي
الم

قيد ا نت ار

م جلة

0

ا

:اأ ام ا

ا
21
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ا
ا
ا
ا

ثانيا :تطورات الهيدروجين
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 -1الوتوطوورات ووي مولوووال السوووووويووواسوووووووووات واالسووووووتوراتويولويوووات الوو ونويوووة ووي مولوووال
الهيدروجين وتوره وي عملية تحول الطاقة

شييييصلاعملصلا ةا اال رلارلااالت صلا االهصكلصلاالم لاملافطامنظاملاال رلالتيييييمكام لتيل
االةلا

الت سجطام االمم يييي االتطا ؤل ارلااان ة ث اغ ا ااتحت

ا

اللاصيييا ارلاانظ تاخ لطا

م االكلمان،ا ر اامل االهيديبجيناكأح ا ل االةلا امكتيي ي ا خم ال لص اغصلاميي ي اااحا اال

اال ا

سمك اأناسي اام افطاعملصلا ةا اال رل .ا
فطا ي ااال يييي ل،اأمي

اعي ال اا تمي مي امي لهصي

نص ا ري تاال ة

امنهاامي لشييييل غافطارعي الا

اسلا ؤىا خلا ا لسآا اييتلا صجص ا اتاعلاا ة س اأفضيماالميي ا ا(حييبااأل لاسلاالا نصل)ا
لتافصلارم الا االهص
الهص

نص ا(ع لااإلنت جاالمةلطاأ ااتيييييتصلال)ا الت ص
اال

نص .اكم اعملتامة

اعلاال اييييلافلكااتييييتيم افطامج ارنت جاالهص

الت ي سلارلاااأليييااااالمةتملل،ا رملاتاا رص ا
ال لصلاللهص

نص اميت

االتطاسمك اأناسيييييتي تافصه ا
ا

نص ام ل

م اأ لصلامةه امم اسضييم اله اح ييلافطاالتج ا

ع .ا

ملاعملصلاالتةضييصلاإلع ناايييتلا صجصلاللهص

نص اعلااالميييتاىاالا نطامة املاحماكم ا

س ص االشيكم،13-احص ا أاأبالام لامجاال ة ا الت اسلال هااالم لئااأليي ييصلاللتكنالانص ا من اال ع ا
المةلفصيلاال

ميلاللتةي ميمامناالهصي

نص ام احصي ااإلنتي جا اتيييييتيي ات.ا م امةي ي استاااتنت ي ارلاا

المرحلة الثانيةا طااللؤسلا التطا جصباعلاايؤا الم ذااالهص

نص ا لم ذاااآلن،اكم ا ضنااإل

التانصه اللمشي سنااتييتلشي لسلا ع ل ام استااصيص غته ام لشيلاكلامص االةكام ا ال
اميتفي ااالنمااالمتارةيلالت ص ي االهصي

سنجي

نص .اأمي االخط

االة تا

غاالي كاال ا

الثوالثوة افهط ا اتاعلا ارعي الاخي

ال لسآ،ا التطا شييمماخ لامتك مللام ألنشيي لاالم لاملالاضيينا صصااأفضييماع ارمك ن االهص

يلا
نص ا،ا

ةي سي امني آاال ةي اذا ااأل لاسيلا الت ص ي اذا ااأل مصيلالتن صي اامشيييي سنانماذنصيلام يييي ل امهي ا
( .)Demonstration Projectsا
م كتم االملاحماالي ثلايي ل لاال كل،ا كاناالم ام ااأليي ييصلال يص غلااتييتلا صجصلاالا نصلا
ن ي ،ا التطام

اييتضيناالييص يي االااضيةلا صصاام ىام

مته امناييص ييلاال رلاالة لصل.اكم ا

تضيم ااتييتلا صجصل،االييص يي االتمكصنصلاالم لاملالضيم ناالت صآاالك مماللهص

نص اضيم االمنظاملا

ط.ا
م امصنهي ا افصلاالةمي ليلاالمي ل ،ا عي ل امي ا ةتمي اعلاال اييييي ام اال ييييني عيلا م االجي نيبااألكي لسم ا
االملاحمااأل مةلاي ي ل لاال كل،اع ل ام استاارملاتاشييلاكلامص اال

خ

غاالة تا الي كالتكاس امن ييلا

لت ل االمةلام ا الي لا ا احص االلؤىامص االج ن ص ا اارنلا ام اشأن ا لصمامي لااتيتيم اعن ا
23
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التن صي ااأل لطالمشيييي سناالهصي
رلااررلا ااييييتلا صجصلا
اإلع ناع امة

نص .الك ام االمهاارل ا اأناعملصيلااتنت ي ام املامجاال ةي ا الت اسلا

نصلالصييييتام لضيييل

اأنا ييييصلافطا ااالميي ي االي ط،احص اسمك ا ي طا

االملاحما الاصيييا ام شيييل ارلااررلا ااتييييتلا صجصلاالا نصلال نااإلف ييي حاع ا

األنش لاالتطاي تااتيتلا صجصل .ا
الشكل :13-مراحل إعداد االستراتيجية ال طنية للهيديبجين

ا
الم

:اأ ام ،ال ايلاالهص

نص ا ل هافطاعملصلا ةا اال رل،ام

ا2021

ابحتى نهوايوة الر ع اوبل من عوام ،2021املغاعي لاالي
للهص

االتطاأعي اامي ل ةيماايييييتلا صجصيلا

نص احاالطا13ال للاكم ا ص االيلس ل،14-ا سشييييمماذل اع ال اأ

ري ي نص ا ال ل

نصيلا

مصلام امصنه اميماألم نص ا

ا فلني ي ا الن ا.اكم ا ضييااال ملال افطامن لاريييص /المةص االه ل امنه اأيييتلالص ا

الص م نا كا س االجنامصل.اأم افطامن لااألملسكصتص ،اف اأعلنتاكمام اكن اا شييصلطاع اايييتلا صجصتهم ا
الا نصيلاللهصي

نص اأ اخلاعي تا.2020ا مي فاذلي ،ا ني انةاا7ال اأخلىا ةميماعلاااتنتهي ام ا

رعي الااتيييييتلا صجصيلاالا نصيلاللهصي

نص ،ا التطاستارناأناستاااإلع ناعنهي ا ي عي عاخ

اعي تا2021ا مي ا

مةي ه .ا كمي اساني اعي لاتاميأ امي ام االي

االتطاأنهيتاأ ا ةميماعلاارعي الاخي

يلا لسآاللهصي

نص ا

ميإنمي لطا9ال .ا مي لي اس يييييماعي لاالي

االتطامي أ ا ةميماعلاارعي الاخ

ا ايييييتلا صجصي ا

نصيلا

نص ارلاا29ال ليل،امي إلضيييي فيلارلااات ةي لااأل

للهصي

مطاالي اأعل اع ااالسووووتراتيجيوة اوبيب يوة

للهيديبجين منتدف عام  .2020ا

24
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الشكل  :14-الدبل الت درع /انه إعداد خطط باستراتيجيات بطنية للهيديبجين حتى نهاية الر ع
اوبل 2021

ا
الم

:اأ ام ا ا

 -2تطورات المشاريع المخطط تنفيذها وي ملال إنتاج الهيدروجين

1-2االت ا ا االة لمصلا

أمي

االةي سي ام االةكامي ا الشييييلكي اا تمي مي امي تيييييتيمي افطامشيييي سنارنتي جاالهصي نص ا

(األ ا/األخضييلا األمانص االي ر /اليضييلا )،ا
المتارناأناسشيكماييار عا اع اعاللهص

ص

اايييتي ام اخ صييلافطار غاالن م،اال ام ا

نص امنا يي غاالة س ام اال

افطااإلع ناع اخ

اللتايينافطا

اليص ا ااالكهلم صلاالة مللامي س االارالا(.)Fuel Cells Electric Vehicles, FCEVsا
ب نهوايوة الر ع اوبل من عوام  ،2021املغارنمي لط اعي لاالمشييييل عي /الي
ايييت

االهص

االمةلنيل اإلنتي جا

نص انةاا228امشييل ع عاما علا لس عافطاكمامن آاالة لا.احص اايييتةاذ ااأ

ما

علااالة لااألك لام االمشيي ي سنامإنم لطا126امشييييل غ،ا لته اريييييص امإنم لطا46امشييييل غ،اثاامن لا
رييييص /المةص االه ل امإنم لطا24امشيييل غ،ا ا عتاالمشي ي سناالمت صلافطاأملسك االشيييم لصلا الجنامصلا
الشييييلاااأل ييي ي ا أفلس ص اكم اس ص االشييييكم.15-ا ةكسا ل االي

/المشيي ي سناالمةلنل،احجاااليخاا

ات تم تاال لطام ار ماالةكام ا الشلك ا المؤيي اال لصلال يتيم افطاالهص

25
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الشكل :15-ت زيع المشاييع المخططة ف مجال إنتاج باستغالل الهيديبجين ف مناطق العالم المختلفة

ا
الم

:اHydrogen Council insights, 2021

2-2ا الت ا ا افطاال

االةلمصل

علااال يييةص االةلمط،اأم ىاع لام اال
الم ل )اا تم م عام تييتيم افطامشي سنارنت جاالهص
نص ااألخضل،امصنم اس اتاال ة

الهص

االةلمصلا(اإلم ا ،ا الييييةالسل،ا م يييل،ا عم ن،ا
نص افطاالييناا ااألخصل ،امنه ام اس اتاعلاارنت جا

ااآلخلاعلااالتاينافطارنت جاالهص

نص ااأل ااأ امشت

اميما

األمانص االي ر .ابرد دهد الر ع اوبل من عام 2021ا نشاطا و ملة ظا من جانب الدبل العر ية ف سبيل
تعايا التعابن بالشراكة الدبلية ف مجال الهيديبجينا باتخاذ خط ات ملم سة للبدء ف تنفيذ مشاييع
الهيديبجين المخططة .ا
فف دبلة اإلماياتا اااإلع نافطاشيهلاك ناناالي نط/سن سلاع ا أييصسا ة لااللهص

نص اضياا

شيلكلام ي ،ا لا ل اال رلافطاأما ط،ا شيلكلاات ة لالل صلان،ا مجماعلا"،"Lufthansaا ن مةلا
خلص لاللةلاتا التكنالانص ،ا شيلكلا""Siemensالل رل،ا شيلكلا""Marubeniامه فا أييصسامشيل غا
مة لا جلس صلافطام سنلا"م ي "الت اسلاالهص
الن ما الشية ا ال صلان .فطاشيهلارذا /م

نص ااألخضيلا الارالاالمييت اتام االكهلم األغلا

،ا رةتاكمام اشيلكلام لللال ييتيم ا"م للل"،ا شيلكلا

،Snamارح ىاالشيييلك االة لمصلافطامج ا شييي صماال نصلاالتةتصلاالي صيييلام
ه فارلااالتة نافطام ل ا ااتيييييتيم ا الت اسلافطار غاالهص
26

ا

غاال رل،ام كل ا

اا

نص .ا ممانباات رصل،ايييييت اتا
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الشيييلكت نامإنلا امجماعلام ال ايي ي االج ىاال نصلا اترت ي ي لسل،االتطا ه فارلاامة االمشي ي سنا
نص افطال للااإلم ا ا الة لا.

الةلا االه لفلارلاالعاا ةيسيارنت جاالهص

فطاالمملكة العر ية السووووع دية،اايييييتة نتاشييييلكتطا""Air Productsا "أكااام

"ا من لا

“نصات”،امشيلكلاLAZADاالم لصلالت سااالمشيا التن ص امشيل غا اااألك لام اناع اعلاامييتاىاالة لاا
اع امنشيييأ افطانصاتا ةممام ل رلاالمتج ل اإلنت جا

ع

الة لمصل.اييص اتاالمشيل غاالميمنا ن ص هاعلاارنشي امة
4انصج ا التالص اال رلاالكهلم صلاال
نص ااألخضييييل،ا ح ا ال

الهص

ييي سلاالهص

نص ااألخضيييلارلاااألييييااا
رلااللس حام

ا يس اع ا

الل رلاالشيمييصلا

ملالتشييي صماأنهي االتةلصماالكهلم طاإلنت جا650ا

/الصاتام ا

ييييماالنصتل نص ام االهاا اإلنت جانةاا1.2املصانا

/الييييينلام ا

ب  Air Productsل االمشييتل ا
األمانص االيضييلا الت ي سل ارلاااألييياااالة لمييييييصل).ا يييافا لة ا
الة ييل الومانص االيضييلا .ا
ملص ال ت ،احص اييصي ي
األ لافاالمش كل،امصنم ايتي

ييماالتكل لااإلنم لصلاللمشييل غاشيي مللاملاحمااإلنت جا التا سنارلاا7ا

ا5املص ال ت المة لااإلنت جافطام سنلا"نصات"استاا ييصمه ام لتيي

امص ا

ا كل لاالييي2املص االمت صلالملحللان ما ا سنااألمانص االيضلا ارلاا

األيااااالة لمصلا رع ل ا ةاسله ارلاا ص

نص ،ا يافا تةمله ام لك مماشلكلا.Air Productsا ا

ف سوووولطنوة عموانا أعلنيتاSumitomoاالصي مي نصيلافطاكي ناناال ي نط/سني سلا،2021اال ي افطارعي الا
ل ايلان ىالتن ص امشل غا جص اإلنت جاالهص

نص ااأل اا ال رلاالشميصل،افطارح ىاالماارناالت مةلا

لشييييلكلا"ر االل تل "،ارح ىاشييييلك ارنت جاالن ا ال

افطاعم ن،اممانبام كل ا

الج ن ص .ا مةيييبام اأعلنت اSumitomoافيييت اتام ايييلا ن ص امشييل غاإلنت جاالهص
ال

ااييي ي م لامص ا
نص ام يييتي اتا

االم ي حباإلنت جاالن افطارح ىاماارنااإلنت جاالت مةلالشيلكلار االل تل ام ييتي اتا لس لا"رصي حا

المصيي نامي ل يي "،ام ي ريلارنتي نصيلا400-300ا
للملك

/الييييينيل،اعلااأناسيييييتيي تاالهصي

نص االمنتجاكارالا

االة مللامي س االارالافطاماارناالشيييلكلاالةم نصل.اكم استضيييم االمشيييل غامن ا ح ا اتلت

الكلماناالم

حباإلنت جاالهص

نص اتيتي ام افطامة

ا

اال ن ع االمةلصل.

ف جمه يية مدر العر ية،ا رةتا ا االكهلم ا ال رلاالمتج ل اعلااخ

انااس امناشلكلا

Siemensااأللم نصلافطاك ناناالي نط/اسن سلا،2021ال االمن رشيي ا ال اييي التن ص امشييل غا جلس طا
إلنت جاالهص

ع
صيياتارلاارمك نصلا
نص ااألخضييلافطام ييل،اكي ا اأ لاانةااالتاييينافطا ااالمج ،ا

الت ي سل،ا ذل اا ي تعام لتان االة لمطاللة ام اان ة ث االكلمانا ي صاارث ا صلاالمن خ،ا م شيص عامنا
اييتلا صجصلاات ة لااأل
لتالص ا ايييتي اتاالهص
27

مطالتة صآاالةص لاالكلمانط.اكم ا ةتيتاالا ا اال ة افطانمصناال ا ماالممكنلا
نص ،امنااألخ افطااتعت االتج

اال لصلافطا ااالمج ،احص ايييصتاا ة س ا
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رييييتلا صجصلاال رلا2035التشيييمماالهص

نص ااألخضيييلاكم ييي الل رل.اكم ا رةتا ا االكهلم ا

ال رلاالمتج ل االم يييلسلامناشيييلكلاDEMEاال لجصكصلافطارذا /م
رع الال اييي االتن ص امشييل غا جلس طاإلنت جالالهص

،اعلااا ااسييييمكام ل افطا

نص ااألخضييل افطام ييلاكي ا ارضيي فصلانةاا

التاينافطا ااالمج  .ا
بف المملكوة المغر يوة،ا اارملاتاا ي االللم امص امصني ا نجيلاالاارنافطاشييييمي االم ل ا مصني ا
Hamburgاالاارنافطاشييييمي األمي نصي افطاكي نانااليي نط/سني سلا،2021ام صيلااعتمي لاالمصني س افطان يما
نص ااألخضييييلام االم ل ارلااألم نص اميييييت اع.ان سلام ل كلاأنا ا اال رلا المة لنا ال صائلا

الهص

ت اعلاامي كل ا ي اامنا ا االتةي نااترت ييييي ل ا التنمصيلااأللمي نصيلافطا
الم لمصيل اكي نيتاري ا رةي ا
حيسلان/سانصاا،2020الت اسلار غارنت جاالهص
من ام يييينناإلنت جاالهص

نص ااألخضيل.احص ا تضيم اات رصلااأل لصل،امشيل غا

نص ااألخضييييلاسضييييااأنهي اللتةلصماالكهلم طام

ا100امصج ا ،ا م ا

الم ل اأناسما امن االتنمصلاKfWاالمشل غام صملا300املصاناسا  .ا
ا فطاضيا ا ل االت ا ا االمتيي عل،اا

ناع لامشي سنارنت جا اييتي اتاالهص

إلى  12مشووووربعا و ف الدبل العر ية،اغ ل صته اإلنت جاالهص
امشيل ع ناإلنت جاالهص

خ ي

نص االمي

نص ااألخضييييلامإنم لطا8امشييي سن،امصنم ا

نص ااأل ا،ا مشيل ع ناتييتي اتاالهص

نص اكارالافطاالملك

الة مللامي س االارا الاكم اس ص االشكم .16-ا
الشكل :16-مشاييع إنتاج باستخدام الهيديبجين ف الدبل العر يةا حتى نهاية مايس 2021

100

H2
H2
H2
H2
H2

H2
اإلمارات

H2

H2

H2
Algeria

مصر

السعودية

H2

2

ا
28

لا
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ا

وبخالف مشاااريع وخطط الهيدروجين المعلنة من قبل الشااركات والم سااسااات الوطنية العربية
بالشاااراكة مع الشاااركات الدوليةا شاااهد الربع األول من عام  2021توقيع م كرات تفاهم على مساااتو
الحكومات في خطوة تعكس ا رادة الحقيقية نحو تعزيز الحوار والتعاون االساتراتيجي بين الدول العربية
والدول األجنبية التي تربطهم بها عالقات اقتصاااادية راساااخةا و لا للتباحث في مجال ونتاغ واساااتغالل
الهيادروجين.احصي اشييييهي اشيييي ي /ف لاسل،ار

اال ايييييلا"ال االهصي

اإلم ا االةلمصلاالمتة ا ألم نص "،اضيم ار

ارع ناالنااس ا"اللتة ناالمشيتل افطامج ت اال رلامص ا

ال ل س االمارناع تا.2017اكم اشيه ارذا /م

اامص االمملكلاالةلمصلاالييةالسلا ألم نص ا

للتة نافطامج ارنت جا ايت

االهص

ا ارصنام كل ا

نص افطا ةا اال ي ريلافطال ليلا

نص .ا ا

وبا لاا يصااااال عادد ما كرات التفااهم التي وقعتهاا الادول العربياة مع ألماانياا للتعااون في مجاال
الهيدروجين ولى ثالث م كرات حتى نهاية الربع األول من عام  2021كما يلخص الشكل.17-
الشكل :17-مذكرات التفاهم الدبلية الت برعتها الدبل العر ية على مست ى الةك مات ف مجال إنتاج
باستغالل الهيديبجين

29

ألمانيا

المملكة العربية السعودية

ألمانيا

دولة اإلمارات

ألمانيا

المملكة الم ربية
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الخالصة واالستنتاجات
ملغارنمي لطاصيييي ل ا اال ي اال صةطاالمييييي اخ
،ام ي نيلامنةاا95.5املصانا

ملصانا

اخ

االلمنااأل ام اعي تا2021احاالطا96.9ا

االلمناالممي ثيمام اعي تا،2020اأ امنمااعلااأييييي

ا

ييينا احاالطا.%1.5ا مشييكماع تافإناالييياااالة لمطار ام أامي ي االتة فطام ا اعص ان ةلافصل

ا

اال تلا االييي ي م لاالتطاشييييه

كا ن ا(كافص ا)19-امن االلمنااألخصلام اع تا2020الصةا

ا لانة عافطا

ال ي ل ا ،اعلم عامأنااللمنااأل ام اع تا2021اح آااأللا ااألفضيمام احص احجااال ي ل ا امن ام اسلا
الج ةلافطارش ا اضةلالتة فطاال لباالة لمطا رناك نامنمااأرمام نلام لاضنار صما ها االج ةل .ا
ن األا اصي ل ا اال
مة الل يي ل ا اعلااأييي
اخ

ملصانا

االةلمصلام اال

اال صةطاالميي ااييتين ص عام متص ،ام ضيما ة صآاأعلاا

ا مناييينا امن اع ايييناا ،امإنم لطا29.9املصانا

االلمناالمم ثمام اع تا2020امنيي لانمااعلااأيي

ا ذل ام مما27ا

ايينا ا.%10.7ا ر ان ا اااللراا

ال ص ييطاالج س ام ضيما ن مطاال ي ل ا ام ال للار لا الجمها سلاالجيا لسل،ا نمها سلام يلاالةلمصل،ا
مناايييتملا ا شي صمامة
ر اايتةاذ اال

ااإليي للافطاكمام ال للااإلم ا ا،ا يييل نلاعم نامك مما ر ه ااإلنت نصل.ا

.%ا ا
االةلمصلامجتمةلاعلااح لايارصلاع لمصلامل تانةاا 31ا

أمي ام اني نيبا ا اال ليبافطااأليييييااااالميتل يلاخ
اضيية اايييتملا اانتة شاال لباالة لمطاعلااال
ام نلامنةاا97.3املصانا

ملصانا

اخ

اال صةطاالمييي ،احص املغارنم لطاالاا لا ا98.4ا

االلمناالمم ثمام اع تا2020اأ اممة انمااعلااأيييي

يينا ا.%1.1ا لةماالييملااأليي ييصلالليياااالة لمطاككماخ
لسن مصكصلا ج اال

اال صةطاالميي ،اف طاالارتاال اا

فص ا ا لا االيااااأل
م أ اأيية اال
شيكارم الا اال

ا

االلمنااأل ام اع تا2021ا اااييتملا ا

نافص اال لبافطااأليياااااآلييصاسل،ا لانةتا

مطافطاخ ا اإلع ل االتاا ناعلااخلس لاالتج االة لمصل .ا
اال صةطاالميي اع تا2021ام امييتاس امل ةلافطااألييااااالل صييصلاميي با

اال صةطاالميي افطااليياااالة لمط،ا

اليي م ل.افف السو ا اوبيب ،ااييتمل اأيية اال
خ

االلمنااأل ام اعي تا،2021اف ي امي ا

ل فاالشيت اال ان اأشي امل ل اع ااألعااتا

اال صةطاحييباملكياTTFافطا الن اافطاال يةالا

اشيهلاسن سلا،2021الت يمارلاا9ال ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصلافطامنت يااالشيهلا اا

أعلاامييتاىاس يمال امن اييناا .اثاا لانةتااأليية اخ
ح احلا سلاملس نصل،ا اييت ل اعن ا ااالمييتاىاخ
أييية اال

اال صةطاالمييي اال ا سلاعلااماع امناا

ر ي ااأليية اال ا سلا(الصامصل)افطاشيم اشيلاارييص اخ

30

اشيهلاف لاسلارلااح لا6ال ت الكماملصانا
اشيهلام

.اأم اف السو ا اآلسوي

ع ا سيصلالاا شييه

،اك نتا

ا صللايييناا ،احص ا

اشيهلاسن سلارلاارلاملا20ال ت الكماملصانا
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ح احلا سلاملس نصل،اميي باف ييماالشييت اال ان اأكيلامل ل ام نلامشييت اع مطا2019ا ،2020ا
امة

اراامة

اال

اال صةطاالمي افطاملاكياالت

أم ام لنيي لاأليية اشيةن اال
ملنتااألملسكط،اف اا
تاخ
ملن ا

ةتاخ

سلاال لس لا أمل

اأيتلالص .

اال صةطاالميي افطاات رص ا اسللااألم االمل

لامييةلاخ تا

االلمنااأل ام اع تا2021ام ضيييماالتة فطاال اشيييه اأيييية اخاتا

االلمنااللامنام اع تا،2020احصي اع ل ام اسظهلا أثصلايييييةلاخ تاملنتافطااليييييااا اسما

األم امة اث ثاشها ا لس عام ا سي  .ا
ك نااللمنااأل ام اع تا2021اعلااماع امناعال امانلااتييييتيم ا افطامشي ي سنااإليي ي للا
الج س امة ارع ناشييلكلار لالل تل ارلا ااتيييتيم االنه طافطامشييل غا ايييةلارنت جاال
الميي ام اال
اإلنت نصلالل

غاالشيلرطالة ماالشيم ،امإنم لطا33±املصانا
اال صةطاالمي ال للار لام ا77املصانا

.2026افطاالم مم،ان

اال صةطا

/اليينل،ا ال ا اييصيي اافطا فناال رلا

/الينلارلاا110املصانا

/الينلامةلا اع تا

ااأ لاارلا ا ا أنصمااتيييتيم ام امشييل غاRovuma LNGافطاما م صآا

ال اس الهاا ت فام اشلكلاExxonا شلكلا.Eniا ا
االتطاأع

أما ف مجال الهيديبجينااف لغاع لاال

ااييتلا صجصلا

نصلاللهص

نص احتاانهاية

الر ع اوبل من عوام  2021حاالطا13ال ليل.ا مي فاذلي ،ا ني انةاا7ال اأخلىا ةميماعلاااتنتهي ا
م ارع الااتيييتلا صجصلاالا نصلاللهص
رع الاخ
خ

لا لسآاللهص

نص امة لارنم لطا9ال .ا م ل اس ماع لاال

ا ايييييتلا صجصي ا نصيلاللهصي

ع لاالمشي ي سن/الي

نص .اكم اسان اع لاتامأ ام ام اال

االتطاأنهتاأ ا ةمماعلاا
االتطام أ ا ةمماعلاارع الا

نص ارلاا29ال لل .منهي سلااللمنااأل ام اع تا،2021املغارنمي لطا
االهص

االمةلنلاإلنت جا اييييت

نص انةاا228امشيييل ع عاما علا لس عافطاكما

من آاالة لا.ا ا
االةلمصلا(اإلم ا ،ا الييييةالسل،ا م يييل،ا عم ن،ا

علااال يييةص االةلمط،اأم ىاع لام اال
الم ل )اا تم م عام تييتيم افطامشي سنارنت جاالهص
نص ااألخضل،امصنم اس اتاال ة

الهص

نص افطاالييناا ااألخصل ،امنه ام اس اتاعلاارنت جا

ااآلخلاعلااالتاينافطارنت جاالهص

نص ااأل ااأ امشت

اميما

األمانص االي ر .ابرد دهد الر ع اوبل من عام 2021ا نشاطا و ملة ظا من جانب الدبل العر ية ف سبيل
تعايا التعابن بالشوووراكة الدبلية ف مجال الهيديبجين.ا فطاضيييا ا ل االت ا ا ،املغاع لامشي ي سنا
رنت جا ايييتي اتاالهص
الهص

نص االمي

لافطاال

االةلمصلانة  12مشووربعا و،امإنم لطا8امشيي سناإلنت جا

نص ااألخضييل،ا ا2امشييل غاإلنت جاالهص

نص ااأل ا،ا ا2امشييل غاتيييتي اتاالهص

نص ا

كارالاللن م.
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