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اا.فطاعملصلا ةا اال  رلاالهص   نص اال  لصلاحا ال  ت ا ا اال اال  صةطاالمي  االة لمط
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فييطا ييماالمت مةييلاالميييتمل ال  ايييلا يي اعص  ان  ةييلافصييل  اا،ا ذليي  فييآارخييلاالميييتج ا ا

االة لمط.ال  صةطاالمي  ااال   (اعلاار  غا19-كا  ن ا)كافص ا

م  اأح اأمل اال  اااالهص   نص اسشيه   الت ا ا االتطااااخ ي التةلصمأم االجي االي نطاف  اا

 تاسنتجاع احلر االةلا اال  لصلاالم ل حلاللاصيا ارلاانظ تاخ  ام االكلماناكان اس يلكاكارالاا

الت ا ا افطامج  االيييص ييي  استن   اااكم اا.،ا سمك ارنت ن ام ام يي ل اال  رلاالمتج ل ان ة ث  االأس

عا عا ع لمص  نةاا  نطاااع  ال  فطاضيييا اييييةطاااا اتييييتلا صجص  االا نصلافطامج  االهص   نص اعلمص 

المةلنلام ار ماالشييلك  اااأمل االمشيي  سناا سيييتةل ا،ا خ  ا ماحلا  ضييطام لتاييينافطاايييتي ام

مل اا ر ااختتااالت لسلامأاااا األخضيييلا األمانص . فطامج  ارنت جاالهص   نص ااأل ااالا نصلا الة لمصل

ااتيتنت ن  .

أناسيييافلاالت لسييييلامييي ل اثلسييييلاللميت ييييص المنظمييييلاأ اميييي ا  أميييمااألم نييييلاالة ميييلا

ا ص نةطاال لا .ا الي لا ،ا

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 األميـن العــام                                                                                        

 عـلي سبت بن سبت                                                                        
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 2020خالل عام  السوووووع العالمي للغاز الطبيعي المسووووال    نظرة على  -1

 المنصرم

عامي متصي  املط امي لتةي سي  انتصجيلاانتشيييي  اني  ةيلاااا2020كي ناعي تاا عاايييييتيني  صي  كا  ن اافصل  ااعي مي 

ك فلااارس  فاانتصجلم ا  اعص  اعلاااألنشييي لااترت ييي لسلافطامةظاال  االة لا،ااا م اأع  ه (اا19-)كافص ا

الة   اعلاا شييي صله اعن ااا ال   غاال ييين عطاأ التجي لاار  غااامةظااأنشييي لاا رس  فااألنشييي لاالة مل

 ر ا أثلار  غاال   اال  صةطاالمييي  اك صلهام ااا.ااالمت ل   االضييل  سل ل صلااسك طاااا المة ت ااأللناامم

ا.لة  ايناا ام  للاال   ع  امه هااإلنلا ا امة  ا  اعص  ايتل طامظ له اعلاا  ااال   غااتيتلا صجط

اا360.3نةااااا2020ملغارنم لطا ا لا اال   اال  صةطاالميييي  الة تاام ان نباالتج   االة لمصل،اف

اا لااا.%ا13نةاااااملغال  اااا2019،ا  ااأرمامكيصلام امة  انمااع تاا%ا2اانيييي ت اامنماايييينا ملصانا  اا

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

ا

علاامك نت االت  سيصلاكأك لاييياااميييتا لالل   اال  صةطاالمييي  ااآلسووي  السوو ا ا ر اح فظا

اا257.1حص امل تا ا لا  االيييناسلانةاااا،رنم لطااإلم الا االة لمصلاا%ام 71.4ااميييتةاذااعلااح ييل

 غااالت اعص  االييل صلاالتطا يي  تافصه االج  ةل،اااا2019ملصانا  اع اع تاااا11ملصانا  اميس ل ار    ا

افطارش   ا اضةلارلاا ة فطاالنش  ااترت  ل افطاع  اأيااااممن  لاريص .

إلم الا افطاالييييااا،اف  ااييييت  غاامت ييي كار  اك صلام اف   ااالسووو ا اوبيب  أم افطا

التطامل تااا2019ملصانا  ،امتلاننا  صااع ا ا لا اع تاااا82.3ارلاااالة لمطالت يما ا لا  ااإلنم لصل

ملصانا  ،ا ر ا ماالييااااأل   مطامة فظ اعلاامك نت اكي نطاأك لاييااالل   اال  صةطاالميي  ااا85.9

أملسك االشييم لصلااامن  آلاالمت  صلامص اا ر ا ا عتاالة يي%ام ارنم لطااإلم الا االة لمصل.ا22.8منييي لاا

ا.2019،امميتاس  امت   ملامناع تا1- الجنامصل،ا الشلاااأل ي اكم اس ص االشكما

ا

ا

                                                                                       

     1

2                                                                     
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 2020ب  2019تط ي بايدات المناطق المختلفة من الغاز الطبيع  المسال خالل عام  : 1-الشكل

ا

عليياامك نتهيي اكييأك لام يي  الل يي  اادبلووة رطوورأميي اميي ان نييبااليي   االم يي   ،اف يي اح فظييتا

عان ييساميييتاس  اا78.5مإنميي لطاا2020خيي  اعيي تاال  صةييطاالمييي  ا عا  ييطا  لس يي  ملصييانا يي ايييناس 

لتل صيييلاال ليييباا،احصييي ا ةميييمامشييي  سنااإليييي للام  ليييلار يييلامك ميييما  رتهييي ااإلنت نصيييل2019عييي تا

عام   نييلامييياا76.9رلييااحيياالطااأسووترالياةييتاصيي ل ا ا.امصنميي اا   الةيي لمط ا75.1ملصييانا يي ايييناس 

عاعيي تا ع،ا   تييل اأكيييلافييأكيلا2019ملصييانا يي ايييناس  ،التةييي اميي امارةهيي اكييي نطاأك ييلام يي  اع لمصيي 

أمييي اانةييياا ي يييطال ليييلار يييلالت ييي كاأك يييلامنيييتجالل ييي  اال  صةيييطاالميييي  اخييي  اال تيييل االم  ليييل.

ف يي اعييي  اميي امك نتهيي اضييم انيي ل اك يي  االيي   االم يي   الل يي  اال  صةييطااال اليووات المتةوود 

ا47.9،احصيي احلييتافييطاالمل  ييلاالي ليييلامإنميي لطا2016عيي تاافييطاالمييي  ا غييااانضييم مه امييؤخلاعا

عام   نلاميا عاع تاا32ملصانا  ايناس   .ا2-كم اس ص االشكما2019ملصانا  ايناس 

عاميي امك نتهيي افييطااليييااايبسووياكميي اعييي  ا ملصيياناا29.8الةيي لمطام يي ل ا امل ييتااأسضيي 

عاعيي تا عاعييي تاا28.5م   نيييلامنةييااا2020 يي اييييناس  فيييطاالمل  يييلاالتةييم،ا2019ملصيييانا ييي ايييناس 

عا ا23.9حيياالطاه ارلييااصيي ل ا فييطاالمل  ييلاالي ميييلا لكيي ا لانةييتاام لصيسيي ا،ا لصهيي اللامةييلاع لمصيي 

ا.2019ملصانا  اع تاا25.1م  ممااملصانا  
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 2020ب  2019   صاديات الغاز الطبيع  المسال من الدبل الخمس الكبرى خالل عام: تط ي 2-الشكل

ا

 

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

 2021عام  

االت ا ا االة لمصلاا2-1

اا2021خ  االلمنااأل  ام اع تااطافطااليياااالة لمملغارنم لطاصي ل ا اال   اال  صةطاالميي  ا

أ امنمااا،اا2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاااا95.5ملصانا  ،ام ي  نيلامنةااااا96.9حاالطاا

اا2020ملصانا  اخ  االلمنااللامنام اعي تاااا92.3،ا م ي  نيلامنةااا%ا1.5علااأييييي  اييييينا احاالطاا

م أامي  االتة فطام ا  اعص  ان  ةلاااار اااط مشكماع تافإناالياااالة لما%.5نماامص االلمةص امل تاااامني ل

عاااا2020من االلمنااألخصلام اع تاااا(19-فصل  اكا  ن ا)كافص ا لصةا اال تلا االي م لاالتطاشه  ا لانة 

عامأن،اا يي ل ا االفطا ال يي ل ا امن اااحجاام احص ااح آااأللا ااألفضييماا2021اللمنااأل  ام اع تااااعلم 

نمااأرمام   نلام لاضييناامة  اال لباالة لمطا رناك نامفطارشيي   ا اضييةلالتة فطاااالج  ةلم اسلاانتشيي  اا

ا.3-كم اس ص االشكمار صما ها االج  ةل

ا
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ا
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 2021بالر ع اوبل من عام  2020 صاديات الغاز الطبيع  المسال خالل عام إجمال  : تط ي3-الشكل

 

فطاحجااصي ل ا ه اااالك صاانمااا ة صآاال اليات المتةد على مسوت ى الدبل المدودي ا اسوتطاع  

ملصاناااا14.2اانةاملصانا  ،ام   نلاماا16.6حص ار متامت يييي سلانةااااا2021خ  االلمنااأل  ام اع تاا

%ا  ااا16.9ييينا ااااأييي  منييي لانمااعلااا،ا4-كم اس ص االشييكماا2020اللمناالمم ثمام اع تااخ  اا  اا

ال   االك لىالل   ااالن ل امن اانضيييم تاالاتس  االمتة  االتطا ة  ه اال ييي ل ا اام اأعلاامة ت االنما

رتاأناشيييهلاا م للغاام انمااال ييي ل ا اعلاام ا االلمنااأل  اككم،اا.2016فطاع تاااال  صةطاالميييي  

عاح لاعافط ال يي ل ا امييي با ل فاال  سااليييط االتطاأثل اعلااعملص  اااف لاسلاك نار اشييه ا لانة 

ع ل ارلااالةمماالكنه اإلنت جا التةمصماممنشيييت ا  ييي سلاال   اال  صةطاالميييي  اعلااخلصجاالمكييييص ،اا

 شي صما ح  اريي للان س  اااسضي فارلااذل ،ا ا ي صضي  ااإلنت ج.اامك مما  رته اخ  اشيهلام   التةا اا

 التطام االمتارناأنا ةي ام اصييي ل ا ااا،Chorpus Christiة لامفطالااملصانا  /الييييناا4.5م  رلاا

االاتس  االمتة  اخ  االشها االم  لل.

نةااااا2021،امل تاصييي ل ا اال   اال  صةطاالميييي  اخ  االلمنااأل  ام اع تااأسوووتراليا فطاا

منيي لا لانناعلااأيي  ايينا اااا2020ملصانا  ،ا  طاأرمام اصي ل ا االلمناالمم ثمام اع تاااا19.6

.ارتاأن ام االمتارناأناسشيه االلمناا2020%ام   نلام للمنااللامنام اع تاا1.5%،اكم اأنه اأرمامنيي لاا0.5

نمااعافطاحجااال ي ل ا ا ذل امة ارع ل ا شي صمامة لااإليييييييييييي للاالةيييييييييي  ملاااا2021م اع تااااالي نط

Perlude LNGمييي بامة اااا2020فطاك ناناالي نط/سن سلامة ا اراالاتارلاملا يييةلاأشييهلاخ  اع تاااا

ثلافطااألع   االكهلم  صل.اكم ا اااتنته  ام اأعم  اال يييص نلالاح  طاريييي للام االاح ا ااإليييي للاالي 
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.ا م ل اا2020،ا التطا ييي  تافطا اراا ل االاح ا ال ضييةلاأشييهلاعلاام ا اع تااGorgonمشييل غاا

  ي كاك ممامة   اال   اال  صةطاالميي  افطاأييتلالص ارص االتشي صماالك مما  اااألملاال  اييصيي  اافطا

ا فناص ل ا ه اخ  اال تل االم  لل.

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

 2021ب

ا

ع،اف  ايبسوياأم افطا خ  االلمنااااال ي ل ا اامل تا،ا امناأك لام ي  الل   اال  صةطاالميي  اع لمص 

)م   نلام للمناالمم ثماااا%اعلااأيي  ايينا 3.8 لانناااامنيي لا  ااملصاناا7.6اانةااا2021األ  ام اع تاا

اا اييتمل ا  ييص اا.(2020م   نلام للمنااليي مآال ا)اللمنااللامنام اع تاا%اا5،ا متلانناا(2020م اع تاا

ن ر  اال   اال  صةطاااام ييتي اتع لاالميي  اال   طااااYamalة لامم ااارييص فطا  ي سلاع  اشيةن  ارلاا

ف يماالشيت  ،ارتاأنارح ىاالن ر  االمييتي ملار ا ضيل  امةلك  ه اأثن  اااخ  ااالك ييةلاللجلص ااالميي  

ممي األىارلااخل نهي اع االي ملااا،شييييةنيلارلااكا س االجنامصيلااتاصييييصيملرمةي    اع لاالمييييي  اال   طا

ااNovatekشييلكلااارص تاا2021كم اشييه االلمنااأل  ام اااا.فطاشييهلاك ناناالي نط/سن سلااألعم  اال ييص نل

أك لامة لالل   اال  صةطاالمييي  افطا  يييص .ااااYamal LNGمتشيي صما ح  ااإلييي للااللامةلافطامة لا

ملصانا  /اليينل،ا  طا ح  اصي صل ا ةتم اعلاااييتي اتا  نصلان س  ااا0.9  لغا  رلاالاح  االلامةلانةااا

ملصاناااا17.4رلااااYamal LNGلمة يلااااإلنمي لصيل  ييييماال ي ريلاااا متشيييي صلهي الت لسي ا رييييي ليلاال ي  ،اا

ا  /الينل.
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عافطاحجااصيي ل ا ه ا مي فاال   االك لىاييي ل لاال كل،اشييه  امة اال   اا أثل اعلااا لانة 

 م امصنه االنل سجاالتطالاا  ييمامة ارلااك مماال  رلاالت يي سلسلاله احجاااإلم الا افطاالييياااالة لمطا

ملصانا  افطااا1.2ةااانم ي  نيلاما2021ملصانا  اخ  االلمنااأل  اااا0.9حصي امل يتاصيييي ل ا هي انةااا

م إلضييي فلارلاا لانناال ييي ل ا ام انصجصلس ،ا  لسنص الا  ام غا،ا غصنص اا.اا2020ااع تااللمناالمم ثمام 

الم ي   اكم اسلي اااااألخلىا.ا ر ان  األا انمااال ي ل ا امنييبا كمص  امت    لام اال   اتييتاا صل

ا.1-الج   

بمقاينته  الر ع السا ق بالمماثل من  ا2021من عام  اوبل الر ع بيع  المسال خاللتط ي صاديات الغاز الط: 1-الجدبل

 ملي ن طن( ) 2020عام 

 الدبلة 

االر ع

 اوبل 

االر ع

 الرا ع

االر ع

 اوبل 

تغير الر ع اوبل  

مقاينة  الر ع  

 السا ق 

تغير الر ع اوبل  

على أساس  2021

 سن  

2020 2020 2021 2021 

ا%ا26.9ا%ا32.0 3.3 2.5 2.6 الجزائر 

ا%ا25.0-ا%0.0 0.9 0.9 1.2 أنجول 

اااا 0 0.0 0.1 األرجنتين 

ا%ا0.5-ا%ا1.5- 19.6 20.0 19.7 أستراليا 

ا%ا6.3-ا%0.0 1.5 1.5 1.6 بروناي 

ا%0.0ا%0.0 0.3 0.3 0.3 الكاميرون 

ا%ا400.0ا%ا100.0 2.0 1.0 0.4 مصر 

ا%ا14.3-ا%ا20.0 0.6 0.5 0.7 غينيا الستوائية 

ا%ا5.4-ا%2.9 3.5 3.4 3.7 إندونيسيا 

ا%3.0ا%9.5 6.9 6.3 6.7 ماليزيا 

ا%ا15.1-ا%0.0 4.5 4.5 5.3 نيجيريا 

ا%ا100-ا- 0.0 0.0 1.2 النرويج 

ا%3.8ا%ا6.9- 2.7 2.9 2.6 عمان 

بابوا غينيا  
 الجديدة 

ا%0.0ا%ا9.1- 2.0 2.2 2.0

ا%ا10.0-ا%اا10- 0.9 1.0 1.0 بيرو 

ا%2.5ا%ا12.0 20.5 18.3 20.0 قطر

ا%ا3.8-ا%5- 7.6 8.0 7.9 روسيا 

ا%ا27.6-ا%ا31.3 2.1 1.6 2.9 ترينيداد وتوباغو 

ا%0.0ا%ا6.7- 1.4 1.5 1.4 اإلمارات 

ا%ا16.9ا%4.4 16.6 15.9 14.2 الوليات المتحدة 

 %1.5 %5 96.9 92.3 95.5 اإلجمالي 

 IEA ااEIA ااICIS اLNG Data unlimited ااCedigazأ ام اايتن لاعارلاامص ن  اا:ااالمددي 

 

ام اال   االةلمصلاص ل ا اال   اال  صةطاالمي    ا اا2-2

ااانتشي  ااميي باااالة لمصلاال  صةطاالميي  ااال   أييااااامااع ي تاالتطاااالييل صلااالت اعص  ام للغاام ا

رتامشييكمااا2020خ  اع تاالاا تأثلااال   االةلمصلااا،ارتاأناصيي ل ا ا(19-ن  ةلافصل  اكا  ن ا)كافص ا
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اا%ا29.7ار    اح يلاييارصلح فظتاال   االةلمصلامجتمةلاعلاا ا،ف  %ا2  صااحص ا لانةتامنيي لاا

مص االشيلك  ا اسللااألم اااعلااع الااار  االتة ر ا ااأغلبااأنا سةالاذل ارلاام ارنم لطاصي ل ا االة لا.

،احص ا ة اال   االةلمصلاالما لااأل   مصلا اآلييييصاسلاه افطااألييييااااا الا نصلافطاال   االةلمصلا عم 

ا.اياااأالة  الل صيطاالمةتم ا

الي   االةلمصيلام اال ي  اال  صةطاا،اف ي اني  األا اصيييي ل ا اا2021أمي اخ  االلمنااأل  ام اعي تاا

عااالميي   ،امة  الل ي ل ا اعلااأي  ا مناينا امن اع  ايناا ااانماااأعلام ضيما ة صآاااام متص  اااييتين  ص 

نمااعلااااامنييي لاا2020ااع تام اااللمناالمم ثمملصانا  اخ  ااا27م  مماا ذل اااملصانا  اا29.9اال  املغ

ر لاال للاا ر ان  ا  اااللرااال ص ييييطاالج س ام ضيييما ن مطاال ييي ل ا ام اا.%ا10.7أيييي  ايييينا اا

،امنااييتملا ا شي صمامة   ااإليي للافطاكمام ال للا نمها سلام يلاالةلمصلا، الجمها سلاالجيا لسل

علاااصييي ل ا اال   االةلمصلامجتمةلاااااييييتةاذ ا ر ااا.اإلنت نصلاا  ر  ه مك مماااإلم  ا ا ييييل نلاعم ناا

  ا اص ل ا اال   االةلمصلام اال   اال  صةطاااا5-شكميييي ص االيي%.اس31ارصلاع لمصلامل تانةاااييح لاي

كما منام اااا،ا الة يلاالييارصل2021 حتاااللمنااأل  ام اع تاااا2020الميي  االلمناييناسلاخ  اع تاا

االينل.

بحتى   2020: تط ي صاديات الدبل العر ية من الغاز الطبيع  المسال الر ع سن ية خالل عام 5-الشكل

 ا بالةدة الس رية العالمية 2021الر ع اوبل من عام 
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اا20ملصانا  ام   نلامياااا20.5نةااااا2021اللمنااأل  ام ااخ  ااادبلة رطر ص ل ا املغارنم لطاا

اا0.5حاالطاا س ل ا%ا)2.5علااأيي  ايينا اااااللمناالمم ثمام االة تااليي مآامنيي لانماخ  اااملصانا  

عاكأك لام يي  الل   اال  صةطااملصانا  (.اا المييي  امتي صلااكم اح فظتال للار لاعلااصيي ا  ه اع لمص 

املصانا  اخ  ان سااللمن.ا19.6أيتلالص االتطاص   احاالطا

اا3.3رلااااا2021،اا   ةيتاال ييييي ل ا اخ  االلمنااأل  ام اعي تااالجمه ييوة الجاارريوة فطاا

منيي لانمااعلااأيي  ايينا اااا2020ملصانا  ام  ممااللمناالمم ثمام اع تاااا0.7ملصانا  اميس ل ار    ا

لاالخا امنشأهاري للاال   افطايكصك  احصياالتش صمامة ا اراالاتالة  اأشهلاخ  ا سةالاذل اراا%.26.9

،التنضيييياارلاام رطامنشييييت ارييييي للاال   االة مللافطاأ  سا،امنا ارة  اأنا ييييي  اافطا فنا2020ع تاا

اال   اال  صةطاالمي  ام االجيا لاخ  اال تل االم  لل.اا اص ل ا

اا  ط،املصانا  اا1.4اانةااا2021اللمنااأل  ام ااال يييي ل ا اخ  اتامل ،ادبلة اإلمايات   فط

فطانيسل اااال   اال  صةطاالميي  حص ا ةممامة لا،اا2020ن سامييتاس  االلمناالمم ثمام االة تااليي مآاا

عا التطا  لغانةااالت مصمصلاامك مما  رته ا"لا " ااملصانا  /الينل.ا5.8  لس  

ملصاناااا2.7نةااااا2021رنم لطاال ييي ل ا اخ  االلمنااأل  ام ااملغااف  اا،سووولطنة عمانفطاام أ

،امنييييي لانمااعلااأييييي  اييييينا اا2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاااا2.6م   نلامنةااا  اا

مك مما  رته اااافطارله  اا%،ا  ةمما ح ا اريييي للاال   افطاالشيييلكلاالةم نصلالل   اال  صةطاالميييي  3.8

ا.ملصانا  /الينلا10.4اإلنت نصلا التطا    امنةاا

اام اا2021صييييي ل ا االي   االةلمصيلاخ  االلمنااأل  ام اعي تاامصنمي اني  االنماااألك لافطاا

خ  االلمنااملصانا  ااا0.4ملصانا  ام   نلاميييييييااا2نةاااااالتطار متامت يي سلااجمه يية مدوور العر ية

 ة   ام يلافطاال تل اااا،ا  ااأفضيمانما%ا400مااعلااأيي  ايينا ااأ امنيي لاناا2020المم ثمام اع تاا

اامييي بااا2020خ  اع تااااعلااميييتاىاال   االةلمصلاا أثلاعامت اعص  االج  ةلاألكيلاااتامة اأناك ناااألخصل 

 سةالا  اااا.الت ي سلاتييتملا انشي  اا التطاك نتاغصلامج سلاافطااألييااااالة لمصلال ا سلااااأليية  اا ه   

ملصانا  /الييينل،اااا7.2مك مما  رت ااإلنت نصلاال  ل لانةاااا"رلكا"النماافطاال يي ل ا ارلاا شيي صمامجمناا

يييناا ،احص ا اا  يي سلاأ  ااا8اانةاع   اعلاارع ل ا شيي صمامجمنااإلييي للافطالمص  امة ا اراالاتال

فطارملاتاااالشلك  افطاالمشل غنج حاااامةص اا سأ طا ش صمامجمنالمص  .اا2021شيةنلافطاشيهلاشي   /ف لاسلاا

ااNaturgyشيييلكلااا خل ج ااممان  اات   ااعلاارع ل ا شييي صماالمجمنااا2020ا   اا يييياسلانه سلاع تاا

 الهصئلاالم ييلسلاالة ملااا،اإلس  لصلااEniمص اكمام اااالملكصلاالج س      ييياااا،م املكصلاالمجمناااإلييي  نصل

 ةمصما    سلاا ااام   ،ااارذا /ا ا اال  صةصل.ا علاام ا اشهل،ا الشلكلاالم لسلاال  مضلالل  لل تل  
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مة  ل االص ييماع لاالشييةن  االمةمللامن اام امجمنالمص  اشييةن  ام اال   اال  صةطاالمييي  ااأ مننةااا

 شي صماالمجمنامك مما  رت افطاااسيي  ا،امنا ارة  اأناألاا  اا300مإنم لطااا شي صل ارلااخمساشيةن  ا

،الك اييصظماذل امل ان ام سن مصكصلااأليية  افطا2021صي ل ا ام يلاخ  االلمناالي نطام اع تاااا ن مط

عاعلااااا5األييااااال ا سل،اف ني   ااأليية  ال نااليييييياا ل ت /ملصانا ح  احلا سلاملس  نصلاييصؤثلاييل  

االج  ىااترت  لسلاللت  سل.

خ  االلمنااأل  ام ااصي ل ا اال   اال  صةطاالميي  ام اال   االةلمصلاااا  ا ،اا6-سلي االشيكم

ا. م   نته امناالة تاالي مآا2021ع تا

  2021 عاممن اوبل : تط ي صاديات الغاز الطبيع  المسال من الدبل العر ية خالل الر ع 6-الشكل

 بمقاينتها مع العام السا ق

 
 

   وي األسواع العالمية   المسال تطور وارتات الغاز الطبيعي   - 3

امي  اف ي اا،ا2021م اعي تاااااأل  اللمنااخ  ااااالميتل يلاااألييييياااااال ليبافطاا  ا ااأمي ام اني نيبا

اا98.4،احص املغارنم لطاالاا لا ااالة لمطاعلااال   اال  صةطاالمييي  ااال لباانتة شااايييتملا ا اضيية اا

أ اممة  انمااعلااأييييي  اااا2020خ  االلمناالمم ثمام اع تااااملصانا  اا97.3ااملصانا  ام   نلامنةا

 االاا لا امنيييي لاالا(،اف  ا ا2020%.ا م لم   نلامنااللمنااليييي مآا)اللمنااللامنام اع تاا1.1يييينا اا

اف لاسل.ا سن سلاا شهلفطاخ صلا  ااالة تااف ماالشت  مي بامل ل ا%امي با ن مطاال لبا7.4

األولالربع 

الرابعالربع 

األولالربع 

    

    

           

             

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

مصراإلماراتعمانالجزائرقطر

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
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اييييتملا ا ااااا2021م اع تااااأل  اللمناا لةماالييييملااأليييي ييييصلالليييياااالة لمطاككماخ  ا

ا   نافص اال لبافطااألييياااااآليييصاسلا  ان اا،اف طاالارتاال  االمييي  االسن مصكصلا ج   اال   اال  صةط

اا ناعلااالييي اال لب،ا لانةتافص ا ا لا االيييااااأل   مطافطاخ ا اإلع ل االتصه اا  ارلغ ل صلاالشييةن

ا.مص االةل ا ال لبااخلس لاالتج   االة لمصل

اام اع تاااأل  اللمناخ  اال   اال  صةطاالميييي  ااا ا لا ارنم لطاااملغ،االسووو ا اآلسوووي  اافف 

ممةي  انمااااا2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاااا67.2م ي ميمااملصانا  اااا74.5نةااااا2021

حص اايييتةاذ اأيييااااشييلااريييص اعلاااام  رطامن  آاالة لا.%ا  ااالنماااألعلاام   نلاا10.9ييينا اا

ملصاناخ  االلمناالمم ثمام اااا53.1ملصانا  ام   نلامنةااااا61.4الن يصبااألك لام االاا لا امإنم لطاا

%.ا سةالا  ااالنمااالمل  نافطاال لباعلااال   اال  صةطاا15.6مني لانمااعلااأي  اينا اااا2020ع تاا

ثلجصلاا عااصيااااام   نلام ألعااتااليي م لاال ل ل التطا انهتاشيت  اشي س ااااليا اناالميي  ارلاانماا  الا ا

ملصانااا21.4ملصانا  ام ي ميمااا23.2،احصي امل يتا ا لا هي انةااال ليباعلااالكهلمي  ااأثلاذلي ا الاا علا

%،ا  اامة  انماامل  نافطا8.4،امنيي لانمااعلااأيي  ايينا اا2020  افطااللمناالمم ثماخ  اع تاا

ملصانا  ام  مماااا19.5نةااااالدووين ا لا ااامل تاييااا اييماميمااليياااالص م نط.ا رلاان نباالص م ن،اا

فطااامن  صل%ا  طا    اا33.6،امنييييي لانماامل  ةلاا2020المم ثمام اع تاااملصانا  اخ  االلمناا14.6

اليياااال يصنطاال  اسشيه انمااعاييناس امييتملاعافطاال لباعلااال   اال  صةطاالميي  ا سة اأك لااألييااااا

عامييي باااا2020المةلكلالل لباع لمص ع،اع   اعلااأنا ا لا االلمناالمم ثمام اع تاا ك نتار ا أثل ايييل  

ف  اا   ةتا ا لا ه اااا،ك ييا الجن  يةفطا(.اأم ا19-ةلافصل  اكا  ن ا)كافص ا  جالمانلااأل لاالشيي  ااانت

ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اااا12.8ملصانا  ام ي ميماااا14.1رلاااا2021خ  االلمنااأل  ام اعي تاا

 االلمناالممي ثيماملصانا  اخ اا4.3ملصانا  ام ي ميماااا4.6رلاااااتواي انتا ا لا ااةي،اكمي اا   2020عي تاا

ننا ارييص االتطا ضيااكمام االهن ا م كييت نا منج لسف،اف  امل تا ا لا ه ااااأم اأييااا.اا2020م اع تاا

ا%.ا4اامني لا لانناا2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاااا9.9ملصانا  ام  مماااا9.5نةااااامجتمةل

 ا لا ه امجتمةلاخ  االلمنااأل  ااا لانةتاف  ا)ننا اشيلاارييص (اااأم ام صلااأليياااااآلييصاسل

ا.2020اللمناالم ثمام اع تااخ  ملصانا  اا4.2م  مما،املصانا  ا3.6ارلاانةاا2021م اع تا

،ا ا سناال لباعلااال   اال  صةطاالمييي  افطااألييياااااآليييصاسلاخ  االلمناا7-ساضييكاالشييكم

س ص اأناأييااااشيلاارييص ا طاأك لامن  لامييتا ل الل   اال  صةطاالميي  ا،ا ال  ا2021األ  ام اع تاا

ع. اع لمص 

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

2021 

ا

ا

رلااااالسووو ا اوبيب   فطاضيييا ا  ااالنماافطاالاا لا اللييييااااآلييييصا ،ا لانةتا ا لا ا

ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اااا26.4ملصانا  ام ي ميماااا19.3رلاااا2021 االلمنااأل  ام اعي تااخ 

.الك انظلاعالم استمتنام االيييااااأل   مطام امنصلااعلااأييي  اييينا اا%ا26.9منييي لا لانناااا2020ع تاا

شييكارم الا اال   اال  صةطاااا ا،اايييت  غاأناسةا خ ا اأن مصباتيييتصلالاال    ةتصلاضيييملاللتييس اا

م ا  ييييص اع لاااال     فنارم الا ااا،ال  صةطاالميييي  ااالميييي  ام اخ  االييييةبام اميي ن  اال   

بهذه ه  الديناميكية المميا  لدوووناعة الغاز الطبيع   االضيييم نايييي اال لباعلااال   .خ ا ااألن مصباا

و لكن سورعاوووووالمسوال الت  تتثثر  الطلب اإلرليم  دوداو بجذ   كم اس ص اااا. ازن  نفسوهاوووووووووون ما تعابد التا

%ام اال  رلا40رلاام ال نااااأل   مصل،ا لانةتاميي ن  اال   اال  صةطاالميي  افطااألييااااا8-الشيكم

ا،ا  ااأرماميتاىا  مال افطااليناا االي ثااألخصل .ال  اىاالتييسنصل

،املغارنمي لطا ا لا اال ي  اال  صةطاالمييييي  اخ  االلمنااأل  ام اع تاانمنطقوة اومريكيتيبف   

منييي لانمااعلااأييي  اااا2020ملصاناخ  االلمناالمم ثمام اع تاااا3.2ملصانا  ام  مماااا4حاالطاااا2021

ملصاناااا0.2(امنةااا2020%،اكم اأنه اأعلاام ا ا لا االلمنااليييي مآا)اللمنااللامنام اع تاا25يييينا اا

    
        

    
        

     
        

اليابان

بنجالدي 

كوريا 
الجنوبية

تايوان

ماليزيا

سنغافورة
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%.ا سةالانمااالاا لا ارلاا س ل ا ا لا اأييياااامن  لاأملسك اا5.3ص االلمةص احاالطا  امنييي لانماام

الجنامصلا  ة س اعاال لا سماميي با لاننارنت جاال  رلاالكهل م  صلانتصجلا لاننايي ا ااألم   ،ا  اام ا ااا

ا ةاسض امتش صماالمة   االةلا سلاالة مللام ل   اال  صةط.ا

من   كةدة الطارةالغاز الطبيع  المسال الشهرية ف  اوس اا اوبيب ية : مت سط مخابنات 8-الشكل

 السعة التخاينية القد ى 

ا

 ا اليةلاالتييسنصلالمة   اايت    اال   اال  صةطاالمي  افطاأ   م االلميي ن  اgieرلاامص ن  ااااايتن لاعاالم   :اأ ام اا

فلييي ص اا ااالكاستا اإلم  ا ا األ لنم اك اااالتطا ضييااالشوورا اوبسووطااأييياااامن  لافطأم ا

فطاأشييييهلاال ييييصاالتل صيلااحتصي ني  ار ي غااااف  اسل  نالي  ااااالمايييييمطاالاال ليبانظلاعال  صةيف،ااالمةتليل

ملصاناااا0.5  ام ي ميمااملصانااا0.6نةااااا2021األ  ام اعي تارنمي لطاالاا لا اخ  االلمنااااملغالكهلمي  ،اا

ملصانا  .اااا1.3لكنه اأرمام ا ا لا االلمناالييي مآاالتطايييجلتااا2020ع تاااللمناالمم ثمام اااا  اخ  

عامن اييناا ام ضيما ن مطااإلنت جافطا عمام ،افإنا ا لا امن  لاالشيلااا األ يي ا شيه ا لانة ا اضية 

عامن اع تاااا اارس  فاحص ااام يلامة ا  اسلاح ما" هل" فطافليي ص االمةتللااا ك ل ،اا2019اتييتصلالافةلص 

ا."لص ص ث ن" ا" م  "مة ا  اسلاح لطا

 م   نته اااا2021ااع تم اااااأل  اللمناالة لمصلاخ  ااااألييييااااا ا لا ا،ا  ا اا9-سلي االشيييكم

اااا.مناالة تاالي مآ

ا
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  2021خالل الر ع اوبل من عام : تط ي بايدات الغاز الطبيع  المسال ف  اوس اا العالمية 9-الشكل

 بمقاينتها مع العام السا ق

 

تطور أسووووووعوار الغواز الطبيعي المسووووووال وي األسووووووواع العوالميوة خالل الربع األول من    -4

2021 

م امييتاس  امل  ةلافطااألييااااالل صييصلاميي باااا2021ع تاااال  صةطاالميي  أيية  اال   اام أ ا

شيكارم الا اال   اال  صةطاالميي  افطااليياااالة لمط،ا  ل فاالشيت  اال  ان  اأشي امل ل ام ااألعااتاا

)الملنناافطا الن ااااTTF،اايييتمل اأييية  اال   اال  صةطاحيييباملكيافف  السوو ا اوبيب  ااالييي م ل.

تج   اال   اال  صةطافطامن  لاشم  اغل اأ   م (افطاال ةالاخ  اشهلاك ناناالي نط/اسن سلااالل صيطال

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصلافطامنت ييااالشييهلا  ااأعلااميييتاىاااا9،الت ييمارلاا2021

من اييناا .ا ر ا الام اح  اا    غااأليية  افطاالييااااأل   مط،اشيكاالمةل  اااTTFس يمال امؤشيلاا

م اشييةن  اال   اال  صةطاالمييي  االتطاا جهتارلاااليييااااأليييصا .اثاا لانةتااألييية  اخ  اشييهلا

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،ا ايييت ل اعن ا  ااالميييتاىاخ  ااا6شيي   /ف لاسلارلااح  لاا

ا.2020شهلارذا /م   ،ا  طاأعلااممة  االضةااع االشهلاالمم ثمام االة تاالم ضطا

ا    ع  اامنا،اك نتاأيييية  اال   اال  صةطاالميييي  اال ا سلاعلااماع ااالسووو ا اآلسوووي    ف ب

   سيصلالاا شيه   ا صللاييناا امضيت،احص ار ي ااأليية  اال ا سلا)الصامصل(افطايياااشيم  اشيلاارييص اا

اا20ملاا)مؤشيلاشيةن  اال   اال  صةطاالميي  اال ا سلالمن  لارييص (اخ  اشيهلاك ناناالي نط/سن سلارلاارلا

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،امما  ااالتة ر اعلااع لامة  لام االشيةن  امييةلا صيمارلاا

 سمك ارسةي  ا ي ااال ييييةالاالةي لافطااأليييييةي  الةي  ال ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيل.اااا30نةاا

             

             

             

             

             

             

            

            

          

            

            

            

ال ر  األوسطاألمريكيتينأوروبا سيا

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

األولالربع 

الرابعالربع 

األولالربع 
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 ل االمن  لا ال  ااااني   ال ن  االةلا  افطاف ييماالشييت  افطاا،اأمل   10-عاامماكم اس ص االشييكم

،ااألملاال  ايي  اافطانمااال لباعلااال   اخ صيلاا2020 اا2019ن  اأشي امل ل ام   نلامشيت  اع مطاا

 اراامة امة   اال   اال  صةطاالميي  افطاال يص ا الص م نا كا س االجنامصلا   ساان.اسضي فارلااذل اا

مص ال  االمن  ل.ا ر الفنااا افطااإلم الاح  ثاشيكاافطاملاكياالت ي سلاال لس لا أمل   اأييتلالص ا م اثاا

رلااشييلا االميس ام اشييةن  اال   اال  صةطاالمييي  ام االاتس  االمتة  ،ااا ذل االميييتا لس ااآليييصاسص

فافطاح  ثااضي لام  ييااان ماال   اال  صةطاالميي  اميي با ياحااالن ر  اافطا ااألملاال  ايي  ااأسضي 

اسل،ام أ ااأليييية  افطاالتلاننام ا ل اال    االت  سيصل،اثااا منالخا اشيييهلاشييي   /ف ل .فطارن  امنم 

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصلالصة فظاالييااااآلييصا ااا7اييت ل اخ  اشيهلارذا /م   اعن اا

اكم ا اامةت ل.(اTTFعلااأفضلصت االيةلسلام   نلام ليااااأل   مطا)حيبامؤشلا

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

 درا آسيا 

 

عالملكيا نل اا    ع عاخ  اك نانااأمريكا الشوماليةأم افطاا ،اف  اشيه  اأيية  اال   اال  صةطا ف  

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصلام   نلاااا2.71الي نط/سن سلاحص املغاالمتاييي االشييهل اله انةااا

.ا مناا2020لسيييييم لااكي نانااأل  /ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاخ  اشييييهلااا2.59ةاامن

م اال للاال   كافطاأ ن  ااامانلاا ي ر ي ا   للافطااأليية  االصامصلاااتاف لاسل،اح ثااشي   /الخا اشيهل

 ن مطاال لباألغلا ااأن مصباال   ام لتيام امناالت ف   افطاخ ا ااا يييي  تافطا ة صمالاتس  االمتة  ا

ن  صلاك صل افطا كيييي  ا ع لتااارغ اام ييي ف  يييي  تااألحاا االجاسلاالشييي س  اال ل ل افطاا.الت فئل

فطا تس  اامشيييتل اااملصانا5 ان  ةتاالكهلم  اع اأكيلام اااا،الةملص  افطاخ ا اأن مصباال   اال  صةط

1

2

3

                                       

               
1

2

3
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ف لاسلااشيي   /با نل اخ  اشييهلا االشييهل احيييتاييي ر املغاالماا كييي  ا نصاسا  .ااأملسكصلام امصنه 

،اأم افطاشييهلا2014ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،ا  ااأعلاايييةلاشييهل امن اع تاا/ل ت اا5.35نةااا

امناان لاجااأل مل.املصانا ح  احلا سلاملس  نصل/ل ت ا2.62م   اف  املغامتاي االيةلانةاا

ات ط يلة اومد المرتبطة  سوعر خام االتفاري أم ام لنيي لاأليية  اشيةن  اال   اال  صةطاالميي  افط

لكيماملصانا حي  اا%ام ايييييةلاخي تاملنيتا12-11المةي لليلااليييييةلسيلاري  ميلاعلاامةي ميماا)اا رنو  اومريك 

م ضماالتة فطاال  ااا2021خ  االلمنااأل  ام اع تااحيباشل  االتة ر (اف  اا   ةتاااحلا سلاملس  نصل

 أثصلاييةلاخ تاملنتاعلااشيةن  ااأن،احص ا2020ع تاااللامنام اخ  االلمناااشيه   اأيية  اخ تاملنتا

عام ا   سي احييباالمتة  فااسظهلااال   اال  صةطاالميي  ا فطاالييااا اسمااألم امة اث ثاشيها ا  لس  

خ  االلمنااأل  ام ااعلص افطا ل االة ال.ا مييي باال  ي االه  للافطاأييية  اال   اال ا سلافطامن  لاريييص اا

رتاأناال   اااا%افطايي م لا   سيصل40اامنةاالشيةن  االمل   لامي تاملنتاأرماا،ام  تاأيية  ا2021ع تاا

  ل امج لاامنا لانناأية  اال   اال ا سلافطاشهلارذا /م   ،اثااع ل ا  ي تااألية  اال ا سلاكم ا

اا7.1 اامةت لافطاالظل فاالة لسلاللييياا،احص املغامتاييي ااألييية  افطاالتة ر ا ا اسللااألم احاالطاا

ا.11-ت /ملصانا ح  احلا سلاملس  نصلاكم اس ص االشكمال 

 أسعاي الغاز الف يية بالمرتبطة  خام  رن  ف  اوس اا العالمية  : تط ي11-الشكل

ا

اCedigazالم   :ا

 

 

TTF

      

             
      

        
               

               

        

ة ارت اعات قياسي

  ل سعار في الرب

2021األول 

توقعات األسعار 

المست بلية
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 قيد انتظار قرار االستثمار النهائي  مشاريع الغاز الطبيعي المسال تحديث حالة -5

عاعليياامصيانصيي  اشييلك  االيين  اا(19-كافصيي ا)افصييل  اكا  نيي ان  ةييلاأثييل ا  ييأثصلاعام ل يي 

لةيي تاا التشيي صلصلاالة سيي اميي االشييلك  ا ي ييص امصيانص  هيي االلأيييم لصلاأعلنييتا ال يي  االة لمصييل،احصيي ا

عاا2020 ال يي  اافييطامشيي  سنا ل يييتيم ا ريي األىاذليي ارليياا انصيي اضييلملاراسييل،اعميي اكيي نامي  يي 

ا ييي ذارييلا ااحصيي ا يياا،يييناا ااخمييسمنيي افييطااأللا اااألييياأا2020 أصيي كاعيي تااال  صةييطاالمييي  

ا20ااتييييتيم  افيييطامصنمييي ا ييياا أنصيييم،افيييطاالمكييييص اتييييتيم  االنهييي  طافيييطامشيييل غا احييي اف ييي ا

عاعلييااا14ا يياا ضيينانةيياالمؤنلييل،اا20اليييا.ا ميي امييص االمشيي  سنيييناا اا3-1لميي  اامشييل ع  مشييل ع 

اس ييمامجميياغا  ر  هيي االت ييمصمصلارليياا2021ر  مييلاانتظيي  ارييلا ااتيييتيم  االنهيي  طاخيي  اعيي تا

ا.ملصانا  /الينلا179

اتييييتيم  ا افيييطااعيييال امانيييلعليييااماعيي اميييناا2021اللمييينااأل  امييي اعييي تاا ريي اكييي ن

  طافييطامشييل غارييلا ااتيييتيم  االنهيياشييلكلار ييلالل تييل  امةيي ارعيي نمشيي  سنااإلييي للاالج سيي  ا

مشييل غاحصيي ايصضيياا ايييةلارنتيي جاال يي  اال  صةييطاالمييي  اميي اال  يي غاالشييلرطالة ييماالشييم  ،ا

املصييانا  /الييينلا8ا±ارنشيي  اأ مةييلاخ ييا ارنتيي جاعم رييلا  رييلاالييي االااحيي امنهيي انةيياالتايييةلا

ال  ريييلا،ا التيييطايتيييي  ااحييي  ااكتمييي  ا ن صييي   ا  شييي صله املفيييناملصيييانا  /اليييينلا33±مإنمييي لطا

ملصييانا  /الييينلاا110ملصييانا  /الييينلارلييااا77اإلنت نصييلالل يي  اال  صةييطاالمييي  ال  لييلار ييلاميي ا

اا.2026مةلا اع تا

عليياار  مييلاانتظيي  ارييلا ااتيييتيم  االنهيي  طاالميييجللااالمت  صييلا13أميي ام لنييي لاللمشيي  سنااليييا

لنييتاأ ليياارييلا ا ا أنصييمااتيييتيم  المشييل غاف يي اأع اا،2-كميي اس ييص االجيي   اا2021خيي  اعيي تا

Rovuma LNGاليي  اس ييالهاا ييت فاميي اشييلكلااآفييطاما م صيياExxonشييلكلاا Eniاحيييباميي ا،

سيي كلاا.ن سيي افييطااألفييآاالمنظييا احيييبا  ييلسة  االشييلكل لكيي ال نا ة سيي اماعيي ااEniأعلنتيي ا

 افييطاالمشييل غاالةميي ااأنا يي ها ييطاالمييل االي ليييلاالتييطاستييي افصهيي االشييلك  ارييلا امتأنصييمااتيييتيم 

ملصييي  اا30ا   ليييغااييييتيم  ا  انةييياملصيييانا  /اليييينلاا15.2الييي  ا  ييي  ا  رتييي االت يييمصمصلامنةييياا

ا2021مشييل ع ارصيي اا ي ذ/ أنصييمارييلا ااتيييتيم  االنهيي  طاخيي  اعيي تاا12 ميي ل اسظييمانةييااال ت .

ا.  اام ايصتضكا   ع عاخ  االشها اال  لملا12-كم اس ص االشكم

ا

ا

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

االمشل غااال  للا
ال لا اا

ااألصلطا
ا   سماالتش صماااملصانا  /الينلااالشلكلاالم ا  ااالت  سماالمتارن

اال اليات 

 المتةد 

Rio Grande 2020ا2021اNextDecadeا2024ا27ا

Port Arthur 2020ا2021اSempra 13.5ا2024ا

Driftwood LNG 2020ا2021اTellurian 27.6ا2024ا

Freeport T4 2020ا2021اFreeport LNG 4.5ا2024ا

Plaqueminesا2021ا2020اVenture Global 10ا2024ا

Lake Charles 2020ا2021اEnergy Transfer 16.45ا2025ا

Annova LNGا2021ا2020اExcelonا2024ا6ا

 أستراليا
Pluto Exp.T2ا2021 2020اWoodside 4.3ا2024ا

Browse T1-T3 2020ا2021اWoodsideا2025-ا2024ا11.7ا

ا2024اPacific O & G 2.1ا2021اWoodfibre 2020 كندا

اغصلامةلاتاExxonMobil 15.2  ااالتأنصماRovuma LNG 2020 م زمبيق 

ا2026ا33ار لالل تل  ا2021ا2020  ايةلاح ماالشم  ا رطر 

ا2024ا5اNovatekا2021ا2020ا Obskiy LNG يبسيا

غينيا  .ب

 الجديد 

PNG LNG 

expansion 
ا2024اExxonMobil 2.7ا2021ا2020

مشل ع اا14 اإلجمال   االينلاا/ملصانا  اا179 

االم   :اأ ام 

 2021 الجديد  حتى نهاية الر ع اوبلمشاييع الغاز الطبيع  المسال حالة  : تةديث12-الشكل

ا

االم   :اأ ام 

ا
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ا

ا

ا

ا

 تطورات الهيدروجين انيا:ث
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الوو ونويوووة ووي مولوووال   -1 السوووووويووواسوووووووووات واالسووووووتوراتويولويوووات  مولوووال  الوتوطوورات ووي 

 وي عملية تحول الطاقة   الهيدروجين وتوره

الت صلا االهصكلصلاالم لاملافطامنظاملاال  رلالتيييييمكام لتيل اا شييييصلاعملصلا ةا اال  رلارلاا

الت  سجطام االمم  يييي  االتطا ؤل ارلااان ة ث  اغ  ا ااتحت   االةلا  اللاصيييا ارلاانظ تاخ لطاا

ال  ااكأح ا ل االةلا امكتيييي  ا خم ال لص اغصلاميييي اااحا اال   ااالهيديبجينمل اااا ر ا،اام االكلمان

اسمك اأناسي  اام افطاعملصلا ةا اال  رل.

أمي  اعي  ال  اا تمي مي امي لهصي   نص ا ري تاال ة امنهاامي لشييييل غافطارعي الا فطا ي ااال يييي ل،اا

   اسلا ؤىا خلا  ا لسآا اييتلا صجص  ا  اتاعلاا ة س اأفضيماالميي  ا ا)حييبااأل لاسلاالا نصل(اا

ةلطاأ ااتيييييتصلال(ا الت  ص   االتطاسمك اأناسيييييتي تافصه االتافصلارم الا االهص   نص ا)ع لااإلنت جاالم

فطامج  ارنت جاالهص   نص ام ل ااا الهص   نص .اكم اعملتامة اال   اعلاال اييييلافلكااتييييتيم 

الت يي سلارلاااأليييااااالمةتملل،ا رملاتاا   رص  ا     م  اأ لصلامةه امم اسضييم اله اح ييلافطاالتج   اا

ا  ع.ال  لصلاللهص   نص اميت 

ايييتلا صجصلاللهص   نص اعلااالميييتاىاالا نطامة  املاحماكم اااالتةضييصلاإلع ن ملاعملصلاا 

م لامجاال ة ا الت اسلال هااالم  لئااأليي ييصلاللتكنالانص ا من  اال  ع  ااااأبال،احص ا   أا13-س ص االشيكم

ةي  ي استاااتنت ي  ارلاامالمةلفصيلاال  ميلاللتةي ميمامناالهصي   نص ام احصي ااإلنتي جا اتيييييتيي ات.ا م اا

الة تاا ضنااإل   اااا،اكم   طااللؤسلا التطا جصباعلاايؤا الم ذااالهص   نص ا لم ذاااآلنااالمرحلة الثانية

 التانصه  اللمشي  سنااتييتلشي لسلا ع ل ام استااصيص غته ام لشيلاكلامص االةكام  ا ال   غاالي كاال  ا

رعي الاخي   يلاا  اتاعلااافهطااااالخط   الثوالثوةسنجي  اميتفي ااالنمااالمتارةيلالت  ص ي  االهصي   نص .اأمي اا

اا،ع ارمك ن  االهص   نص ااال لسآ،ا التطا شييمماخ لامتك مللام ألنشيي لاالم لاملالاضيينا  صصااأفضييم

اامهي اانماذنصيلام يييي ل مشييييي  سناااا ا  ةي سي امني  آاال ةي اذا ااأل لاسيلا الت  ص ي  اذا ااأل مصيلالتن صي

(Demonstration Projects).ا

 م كتم  االملاحماالي ثلايي ل لاال كل،ا كاناالم ام  ااأليي ييصلال يص غلااتييتلا صجصلاالا نصلاا

الييص يي  االااضيةلا   صصاام ىام  مته امناييص ييلاال  رلاالة لصل.اكم ان  ي ،ا التطام     اييتضيناا

الك مماللهص   نص اضيم االمنظاملااااآ تضيم ااتييتلا صجصل،االييص يي  االتمكصنصلاالم لاملالضيم ناالت  ص

.ااطا م امصنهي ا افصلاالةمي ليلاالمي  ل ،ا عي ل امي ا ةتمي اعلاال اييييي  ام اال ييييني عيلا م االجي نيبااألكي لسم

الملاحمااأل مةلاييي ل لاال كل،اع ل ام استاارملاتاشييلاكلامص اال   غاالة تا الي كالتكاس امن ييلااا خ  

لت  ل االمةلام  ا الي لا ا  احص االلؤىامص االج ن ص ا  اارنلا ام اشأن ا  لصمامي  لااتيتيم  اعن اا
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 ام املامجاال ةي ا الت اسلاالمشيييي  سناالهصي   نص .الك ام االمهاارل ا اأناعملصيلااتنت ي ااأل لطالتن صي اا

اارلااررلا ااييييتلا صجصلا  نصلالصييييتام لضيييل   اأنا ييييصلافطا  ااالميييي  االي ط،احص اسمك ا ي ط

اإلف ييي حاع اال ناااتييييتلا صجصلاالا نصلااااررلا مة االملاحما الاصيييا ام  شيييل ارلاااااإلع ناع 

ااألنش لاالتطاي  تااتيتلا صجصل.

 يجية ال طنية للهيديبجين: مراحل إعداد االسترات13-الشكل

ا
 2021أ ام ،ال ايلاالهص   نص ا ل  هافطاعملصلا ةا اال  رل،ام   االم   :ا

ايييييتلا صجصيلا  نصيلااامي ل ةيماملغاعي لاالي   االتطاأعي  ا،اا2021بحتى نهوايوة الر ع اوبل من عوام  ا

أ   مصلام امصنه اميماألم نص ااال  ا،ا سشييييمماذل اع  14-ل للاكم ا  ص االيلس لاا13للهص   نص احاالطا

 رييي  نص ا ال ل    ا فلنييي ا  الن ا.اكم ا ضييااال   ملال  افطامن  لاريييص /المةص االه ل امنه اأيييتلالص اا

ااايييتلا صجصتهم أم افطامن  لااألملسكصتص ،اف  اأعلنتاكمام اكن اا  شييصلطاع اااا الص م نا كا س االجنامصل.

ل  اأخلىا ةميماعلاااتنتهي  ام اااا7.ا مي فاذلي ،ا ني  انةااا2020أ اخلاعي تااااللهصي   نص الا نصيلاا

 مي اااا2021رعي الااتيييييتلا صجصيلاالا نصيلاللهصي   نص ،ا التطاستارناأناستاااإلع ناعنهي ا  ي عي عاخ  اعي تا

كمي اساني اعي لاتاميأ امي ام االي   االتطاأنهيتاأ ا ةميماعلاارعي الاخي   يلا لسآاللهصي   نص اامةي ه.اا

مي لي اس يييييماعي لاالي   االتطامي أ ا ةميماعلاارعي الاخ  ا ايييييتلا صجصي  ا  نصيلاال  .ا اا9إنمي لطاامي

االسووووتراتيجيوة اوبيب يوة  ل ليل،امي إلضيييي فيلارلااات ةي لااأل   مطاالي  اأعل اع اااا29للهصي   نص ارلااا

ا. 2020للهيديبجين منتدف عام 
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نهاية الر ع  باستراتيجيات بطنية للهيديبجين حتى  إعداد خطط انه /الت  درع الدبل  :14-الشكل 

 2021 اوبل

ا

االم   :اأ ام ا

  تطورات المشاريع المخطط تنفيذها وي ملال إنتاج الهيدروجين -2

 الت ا ا االة لمصلاا2-1

فطامشييييي  سنارنتي جاالهصي  نص اااامي تيييييتيمي  اا الشييييلكي  اا تمي مي أمي  االةي سي ام االةكامي  اا

،اال  ام ااالي ر  /اليضييلا (،ا    ص   اايييتي ام اخ صييلافطار  غاالن ماا األمانص األخضييلاا/)األ  ا

عا اع اعا منا يي  غاالة س ام اال   افطااإلع ناع اخ  اللتايينافطااا للهص   نصالمتارناأناسشيكماييار 

 .ا(Fuel Cells Electric Vehicles, FCEVsالكهلم  صلاالة مللامي س االارالا)االيص  ا ا

إلنتي جااااعي لاالمشييييل عي  /الي  االمةلنيلااملغارنمي لط،اا2021ب نهوايوة الر ع اوبل من عوام  

عاما علاا228نةااااا ايييت   االهص   نص  عاااامشييل ع  أ   م ااااايييتةاذ افطاكمامن  آاالة لا.احص ا  لس  

من  لااثااامشييييل غ،اااا46ريييييص امإنم لطاا لته اااامشييييل غ،اا126مإنم لطااااعلااالة لااألك لام االمشيييي  سن

 الجنامصلااااالشيييم لصلفطاأملسك االمت  صلااااالمشييي  سن  ا عتاااا،مشيييل غاا24رييييص /المةص االه ل امإنم لطاا

.ا  ةكسا ل االي  /المشيييي  سناالمةلنل،احجاااليخااا15-األ ييييي ا أفلس ص اكم اس ص االشييييكما الشييييلا

 ال  لطام ار ماالةكام  ا الشلك  ا المؤيي  اال  لصلال يتيم  افطاالهص   نص . ات تم تا
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 : ت زيع المشاييع المخططة ف  مجال إنتاج باستغالل الهيديبجين ف  مناطق العالم المختلفة15-الشكل

ا

 Hydrogen Council insights, 2021الم   :ا

 فطاال   االةلمصلاالت ا ا  ا2-2

)اإلم  ا ،ا الييييةالسل،ا م يييل،ا عم ن،ااعلااال يييةص االةلمط،اأم ىاع لام اال   االةلمصلاا

عام تييتيم  افطامشي  سنارنت جاالهص   نص الم ل (اا ،امنه ام اس اتاعلاارنت جاافطاالييناا ااألخصل ااا تم م 

رنت جاالهص   نص ااأل  ااأ امشت    اميماا،امصنم اس اتاال ة ااآلخلاعلااالتاينافطالالهص   نص ااألخض

و  2021برد دهد الر ع اوبل من عام  اااألمانص االي ر  . ملة ظا من جانب الدبل العر ية ف  سبيل  ا نشاطا

ا باتخاذ خط ات ملم سة للبدء ف  تنفيذ مشاييع  تعايا التعابن بالشراكة الدبلية ف  مجال الهيديبجين

ا.الهيديبجين المخططة

ضيااااا اااإلع نافطاشيهلاك ناناالي نط/سن سلاع ا أييصسا ة لااللهص   نص ف  دبلة اإلماياتا ف

"،ا ن مةلااLufthansaشيلكلام ي  ،ا لا ل اال  رلافطاأما  ط،ا شيلكلاات ة لالل صلان،ا مجماعلا"

"امه فا أييصسامشيل غااMarubeni"الل  رل،ا شيلكلا"Siemensخلص لاللةلاتا التكنالانص ،ا شيلكلا"

مة لا جلس صلافطام سنلا"م ي  "الت اسلاالهص   نص ااألخضيلا الارالاالمييت اتام االكهلم  األغلا اا

 فطاشيهلارذا /م   ،ا رةتاكمام اشيلكلام  لللال ييتيم  ا"م  للل"،ا شيلكلاا  ن.الن ما الشية ا ال صلا

Snamل،ام كل ا    ااا،ارح ىاالشيييلك  االة لمصلافطامج  ا شييي صماال نصلاالتةتصلاالي صيييلام   غاال  ر

 ممانباات   رصل،ايييييت اتاااا. ه فارلااالتة  نافطام  ل ا ااتيييييتيم  ا الت اسلافطار  غاالهص   نص 
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الشيييلكت نامإنلا امجماعلام ال ايييي  االج  ىاال نصلا اترت ييي لسل،االتطا ه فارلاامة االمشييي  سناا

 . الة لا ا الةلا االه لفلارلاالعاا  ةيسيارنت جاالهص   نص افطال للااإلم  ا

"ا "أكااام   "ا من  لااAir Productsشييييلكتطا"،اايييييتة نتااالسووووع دية  ةالمملكة العر يفطا

لتن ص امشيل غا اااألك لام اناع اعلاامييتاىاالة لاااالم لصلالت  سااالمشيا  ااLAZAD،امشيلكلاا”نصات“

اااألييييااع    اع امنشيييأ افطانصاتا ةممام ل  رلاالمتج ل اإلنت جا   ييي سلاالهص   نص ااألخضيييلارلاا

ييص اتاالمشيل غاالميمنا ن ص هاعلاارنشي  امة   الل  رلاالشيمييصلا   رلااللس حام    ا يس اع اا.االة لمصل

  /الصاتام اااا650الكهلم  صلاال  ملالتشييي صماأنهي االتةلصماالكهلم  طاإلنت جاانصج  ا التالص اال  رلاا4

ملصانا  /الييييينلام اااا1.2الهص   نص ااألخضييييل،ا  ح ا ال  ييييماالنصتل نص ام االهاا اإلنت جانةااا

ل  االمشييتل اا Air Products األمانص االيضييلا الت يي سل  ارلاااألييياااالة لمييييييصل(.ا يييافا لةبا

اا7  ييماالتكل لااإلنم لصلاللمشييل غاشيي مللاملاحمااإلنت جا التا سنارلااا.ا االيضييلا الة ييل الومانص

ستاا  ييصمه ام لتيي   امص اااا"نصات"ملص  ال ت المة لااإلنت جافطام سنلااا5ملص  ال ت ،احص اييصي ي اا

ا ارلااملص  االمت  صلالملحللان ما  ا سنااألمانص االيضلاا2األ لافاالمش  كل،امصنم ايتي  ا كل لاالييي

ا.اAir Products يافا تةمله ام لك مماشلكلاا،األيااااالة لمصلا رع ل ا ةاسله ارلاا ص   نص 

،اال ي  افطارعي الا2021فطاكي نانااليي نط/سني سلاااالالصي مي نصيااSumitomoأعلنيتااف  سوووولطنوة عموانا  

رح ىاالماارناالت مةلاال ايلان  ىالتن ص امشل غا جص اإلنت جاالهص   نص ااأل  اا ال  رلاالشميصل،افطاا

لشييييلكلا"ر االل تل  "،ارح ىاشييييلك  ارنت جاالن  ا ال   افطاعم ن،اممانبام كل ا    ااييييي م لامص اا

يييت اتام  ايييلا ن ص امشييل غاإلنت جاالهص   نص ام يييتي اتاافااSumitomoااالج ن ص .ا مةيييبام اأعلنت 

لكلار االل تل  ام ييتي اتا لس لا"رصي حاال   االم ي حباإلنت جاالن  افطارح ىاماارنااإلنت جاالت مةلالشي

  /الييييينيل،اعلااأناسيييييتيي تاالهصي   نص االمنتجاكارالاااا400-300المصيي نامي ل يي  "،ام ي ريلارنتي نصيلاا

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

 يتي ام افطامة اال ن ع  االمةلصل.الكلماناالم  حباإلنت جاالهص   نص ات

 رةتا  ا  االكهلم  ا ال  رلاالمتج ل اعلااخ   انااس امناشلكلا،ااف  جمه يية مدر العر ية

Siemensال   االمن رشيي  ا ال  اييي  التن ص امشييل غا جلس طاا2021األلم نصلافطاك ناناالي نط/اسن سلاااا،

ارلاارمك نصلاا إلنت جاالهص   نص ااألخضييلافطام ييل،اكي ا اأ لاانةااالتاييينافطا  ااالمج  ،ا صيياتع

عامناا ذل اا  ي تعام لتان االة لمطاللة ام اان ة ث  االكلمانا  ي صاارث  ا  صلاال،االت ي سل من خ،ا  م شيص 

.اكم ا ةتيتاالا ا  اال ة افطانمصناال  ا ماالممكنلاالتة صآاالةص لاالكلمانطاييتلا صجصلاات ة لااأل   مطاا

لتالص ا ايييتي اتاالهص   نص ،امنااألخ افطااتعت   االتج   اال  لصلافطا  ااالمج  ،احص ايييصتاا ة س اا
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  ا  االكهلم  اكم ا رةتااخضيييلاكم ييي  الل  رل.لتشيييمماالهص   نص ااألاا2035رييييتلا صجصلاال  رلا

م ل   افطااسييييمكفطارذا /م   ،اعلااا   ااااالال لجصكصااDEMEمناشيييلكلاااالم يييلسلا ال  رلاالمتج ل 

نةااااارضيي فصلالتن ص امشييل غا جلس طاإلنت جالالهص   نص ااألخضييل افطام ييلاكي ا ارع الال اييي  ا

ا.التاينافطا  ااالمج  

 اارملاتاا  ي االللم امص امصني  ا نجيلاالاارنافطاشييييمي  االم ل ا مصني  اا،االمغر يوةف  المملكوة  ب

Hamburgام صيلااعتمي لاالمصني  س افطان يماا2021الاارنافطاشييييمي  األمي نصي افطاكي نانااليي نط/سني سلاااا،

لاا  ا  اال  رلا المة لنا ال صئا.ان سلام ل كلاأناالهص   نص ااألخضييييلام االم ل ارلااألم نص اميييييت   عا

علاامي كل ا  ي  اامنا  ا  االتةي  نااترت ييييي ل ا التنمصيلااأللمي نصيلافطاااتاكي نيتاري ا رةيالم لمصيلاا

مشيل غاااا،.احص ا تضيم اات   رصلااأل لصلل،الت اسلار  غارنت جاالهص   نص ااألخضي2020حيسلان/سانصااا

  ا ،ا م اامصجاا100من  ام يييينناإلنت جاالهص   نص ااألخضييييلاسضييييااأنهي اللتةلصماالكهلم  طام    ا

املصاناسا  .ا300المشل غام صملااKfWالم ل اأناسما امن االتنمصلا

ااالمي  لاارنت جا اييتي اتاالهص   نص ع لامشي  سنااااا   ن فطاضيا ا ل االت ا ا االمتيي  عل،ااا

و   12إلى  مشيييي  سن،امصنم ااا8،اغ ل صته اإلنت جاالهص   نص ااألخضييييلامإنم لطااف  الدبل العر ية مشووووربعا

تييتي اتاالهص   نص اكارالافطاالملك   ااا مشيل ع نإلنت جاالهص   نص ااأل  ا،ااامشيل ع نخ ي ا

ا.16-كم اس ص االشكماالة مللامي س االارالا

 2021نهاية مايس ا حتى : مشاييع إنتاج باستخدام الهيديبجين ف  الدبل العر ية16-لشكلا
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وبخالف مشاااريع وخطط الهيدروجين المعلنة من قبل الشااركات والم سااسااات الوطنية العربية  

توقيع م كرات تفاهم على مساااتو    2021بالشاااراكة مع الشاااركات الدوليةا شاااهد الربع األول من عام  

يجي بين الدول العربية  الحقيقية نحو تعزيز الحوار والتعاون االساترات تعكس ا رادة  ةالحكومات في خطو

والدول األجنبية التي تربطهم بها عالقات اقتصاااادية راساااخةا و لا للتباحث في مجال ونتاغ واساااتغالل  

ر  اال ايييييلا"ال  االهصي   نص افطا ةا اال ي ريلافطال ليلا.احصي اشييييهي اشيييي ي  /ف لاسل،ااالهيادروجين

"اللتة  ناالمشيتل افطامج ت اال  رلامص اااااإلم  ا االةلمصلاالمتة  ا ألم نص "،اضيم ار   ارع ناالنااس 

.اكم اشيه ارذا /م   ا ارصنام كل ا    اامص االمملكلاالةلمصلاالييةالسلا ألم نص اا2017المارناع تااااال ل س 

اللتة  نافطامج  ارنت جا ايت   االهص   نص .ا

في مجاال   وبا لاا يصااااال عادد ما كرات التفااهم التي وقعتهاا الادول العربياة مع ألماانياا للتعااون

 .17-يلخص الشكلكما  2021الهيدروجين ولى ثالث م كرات حتى نهاية الربع األول من عام 

ف  مجال إنتاج  على مست ى الةك مات مذكرات التفاهم الدبلية الت  برعتها الدبل العر ية   :17-لالشك

 الهيديبجين باستغالل
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 الخالصة واالستنتاجات 

اا96.9حاالطاااا2021ال  صةطاالمييييي  اخ  االلمنااأل  ام اعي تااملغارنمي لطاصيييي ل ا اال ي  اا

،اأ امنمااعلااأيييييي  ا2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاااا95.5ملصانا  ،ام ي  نيلامنةااا

%.ا مشييكماع تافإناالييياااالة لمطار ام أامييي  االتة فطام ا  اعص  ان  ةلافصل  اا1.5ييينا احاالطاا

عافطااا2020األخصلام اع تاا(امن االلمنا19-كا  ن ا)كافص ا لصةا اال تلا االييييي م لاالتطاشييييه  ا لانة 

عامأنااللمنااأل  ام اع تاا ح آااأللا ااألفضيمام احص احجااال ي ل ا امن ام اسلاااا2021ال ي ل ا ،اعلم 

االج  ةلافطارش   ا اضةلالتة فطاال لباالة لمطا رناك نامنمااأرمام   نلام لاضنار صما ها االج  ةل.

عام متص  ،ام ضيما ة صآاأعلااااال   االةلمصلام اال   اال  صةطاالميي  صي ل ا ااان  األا  اييتين  ص 

اا27ملصانا  ا ذل ام  مماااا29.9اامإنم لطمة  الل يي ل ا اعلااأييي  ا مناييينا امن اع  ايييناا ،ا

%.ا ر ان  ا  اااللراا10.7منيي لانمااعلااأيي  ايينا اااا2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاا

 ص ييطاالج س ام ضيما ن مطاال ي ل ا ام ال للار لا الجمها سلاالجيا لسل،ا نمها سلام يلاالةلمصل،ااال

 يييل نلاعم نامك مما  ر  ه ااإلنت نصل.ااا،مناايييتملا ا شيي صمامة   ااإلييي للافطاكمام ال للااإلم  ا ا

ا.ا%ا31 ر اايتةاذ اال   االةلمصلامجتمةلاعلااح لايارصلاع لمصلامل تانةاا

،اف ي امي  ا2021م اعي تاااااأل  ني نيبا  ا اال ليبافطااأليييييااااالميتل يلاخ  االلمنااااأمي ام 

اا98.4 اضيية اايييتملا اانتة شاال لباالة لمطاعلااال   اال  صةطاالمييي  ،احص املغارنم لطاالاا لا اا

أ اممة  انمااعلااأييييي  اااا2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاااا97.3ملصانا  ام   نلامنةااا

 اااييتملا اااا2021م اع تاااا األ اللمنا%.ا لةماالييملااأليي ييصلالليياااالة لمطاككماخ  ا1.1يينا اا

لسن مصكصلا ج   اال   اال  صةطاالميي  ،اف طاالارتاال  اا   نافص اال لبافطااأليياااااآلييصاسل،ا لانةتا

افص ا ا لا االيااااأل   مطافطاخ ا اإلع ل االتاا ناعلااخلس لاالتج   االة لمصل.

لافطااألييااااالل صييصلاميي باام امييتاس  امل  ةاا2021ع تاااأيية  اال   اال  صةطاالميي  م أ ا

شيكارم الا اال   اال  صةطاالميي  افطااليياااالة لمط،ا  ل فاالشيت  اال  ان  اأشي امل ل اع ااألعااتاا

فطاال يةالافطا الن اااااTTF،ااييتمل اأيية  اال   اال  صةطاحييباملكيافف  السو ا اوبيب  اااليي م ل.

 ح  احلا سلاملس  نصلافطامنت يااالشيهلا  ااااال ت الكماملصانا9،الت يمارلاا2021خ  اشيهلاسن سلاا

ل ت الكماملصانااا6أعلاامييتاىاس يمال امن اييناا .اثاا لانةتااأليية  اخ  اشيهلاف لاسلارلااح  لا

،اك نتااف  السو ا اآلسوي   ح  احلا سلاملس  نصل،ا اييت ل اعن ا  ااالمييتاىاخ  اشيهلام   .اأم ا

ا    ع  ا   سيصلالاا شييه   ا صللايييناا ،احص اامناااماع ااأييية  اال   اال  صةطاالمييي  اال ا سلاعل

ل ت الكماملصاناااا20ر ي ااأليية  اال ا سلا)الصامصل(افطاشيم  اشيلاارييص اخ  اشيهلاسن سلارلاارلاملا
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،اا2020 اا2019 ح  احلا سلاملس  نصل،امييي باف ييماالشييت  اال  ان  اأكيلامل ل ام   نلامشييت  اع مطاا

 فطاملاكياالت  سلاال لس لا أمل   اأيتلالص . اراامة امة   اال   اال  صةطاالمي  ا 

ات   رص  ا اسللااألم االمل   لامييةلاخ تاااأم ام لنيي لاأليية  اشيةن  اال   اال  صةطاالميي  افط

تاام ضيييماالتة فطاال  اشيييه   اأيييية  اخ ااا2021خ  االلمنااأل  ام اع تااف  اا   ةتاا،ملنتااألملسكط

 اسمااااالييييياا،احصي اع ل ام اسظهلا أثصلايييييةلاخ تاملنتافطا2020اللامنام اع تااخ  االلمنااااملنتا

عام ا   سي  ا.األم امة اث ثاشها ا  لس  

علااماع امناعال امانلااتييييتيم  ا افطامشييي  سنااإليييي للاااا2021ك نااللمنااأل  ام اع تاا

النه  طافطامشييل غا ايييةلارنت جاال   اال  صةطااااالج س  امة ارع ناشييلكلار لالل تل  ارلا ااتيييتيم  

 فناال  رلافطاااييصيي  ا ا املصانا  /اليينل،ا الاا33مإنم لطا±،ااالميي  ام اال   غاالشيلرطالة ماالشيم  

ملصانا  /الينلامةلا اع تاااا110ملصانا  /الينلارلاااا77اإلنت نصلالل   اال  صةطاالمي  ال  للار لام اا

فطاما م صآااااRovuma LNGمشييل غاام اأ لاارلا ا ا أنصمااتيييتيم  اااافطاالم  مم،ان   ااا.2026

ا.اEni شلكلااExxonال  اس الهاا ت فام اشلكلا

نهاية  ااحتااا لغاع لاال   االتطاأع  ااييتلا صجصلا  نصلاللهص   نص فااأما ف  مجال الهيديبجينا

ل  اأخلىا ةميماعلاااتنتهي  اااا7ل ليل.ا مي فاذلي ،ا ني  انةااااا13حاالطاا  2021الر ع اوبل من عوام  

م ارع الااتيييتلا صجصلاالا نصلاللهص   نص .اكم اسان اع لاتامأ ام ام اال   االتطاأنهتاأ ا ةمماعلااا

ل  .ا م ل اس ماع لاال   االتطام أ ا ةمماعلاارع الااا9رع الاخ   لا لسآاللهص   نص امة لارنم لطاا

،املغارنمي لطاا2021منهي سلااللمنااأل  ام اع تاا . ل للاا29خ  ا ايييييتلا صجصي  ا  نصيلاللهصي   نص ارلاا

عافطاكمااا228الي  االمةلنلاإلنت جا اييييت   االهص   نص انةااا/المشييي  سنع لا عاما علا  لس   مشيييل ع 

امن  آاالة لا.ا

)اإلم  ا ،ا الييييةالسل،ا م يييل،ا عم ن،ااعلااال يييةص االةلمط،اأم ىاع لام اال   االةلمصلاا

عام تييتيم  افطامشي  سنارنت جاالهص   نص الم ل (اا ،امنه ام اس اتاعلاارنت جاافطاالييناا ااألخصل ااا تم م 

،امصنم اس اتاال ة ااآلخلاعلااالتاينافطارنت جاالهص   نص ااأل  ااأ امشت    اميماالالهص   نص ااألخض

و ملة ظا من جان2021برد دهد الر ع اوبل من عام  اااألمانص االي ر  . ب الدبل العر ية ف  سبيل  ا نشاطا

مشييي  سناا.ا فطاضيييا ا ل االت ا ا ،املغاع لانتعايا التعابن بالشوووراكة الدبلية ف  مجال الهيديبجي

و   12 نة فطاال   االةلمصلاااالمي  لاارنت جا ايييتي اتاالهص   نص  إلنت جاامشيي  سناااا8مإنم لطاا،اامشووربعا

تيييتي اتاالهص   نص اااامشييل غا2 ااإلنت جاالهص   نص ااأل  ا،ااامشييل غاا2 االهص   نص ااألخضييل،ا

 .للن مكارالا


