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خالل السررررررول العرالمي للغراز الطبيعي المسررررررال   علىسررررررريعرة  نظرة    -1

    2021عام الربع األول من 

علااأيي  ايينا ااااانما  2021ح  تاصي ل ا اال   اال  صةطاالميي  اخ  االلمنااأل  ام اع تاا

%.ا مشييييكماع تافلناالييييياااالة لمطار ام أامييييي  االتة فطام ا  اعص  ان  ةلافصل  اا0.2ملغاحاالطا

و فط   2020(امن االلمنااألخصلام اع تاا19-كا  ن ا)كافص ا لصةا  ال تلا  الييييي م ل التط شييييه    لانة 

 الج  ةل. رناك نامنمااأرمام   نلام لاضنار صما ها ا  ،ال  ل ا ا

 اااييييتملا ا  2021 لةماالييييملااأليييي ييييصلالليييياااالة لمطاككماخ  االلمنااأل  ام اع تاا

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

   نماااا التطاح  يتا لمصيلفطاخ ا اإلعي ل االتاا ناعلااخلس يلاالتجي   االةي   ،فصييا ا لا االيييييااااأل   مط

 %اعلااأي  اينا .1.1ملغانةاا

م اميييتاس  امل  ةلافطااأليييااااالل صيييصلاا  2021ع تاا  أم ام ان نبااألييية  ،اف  ام أ ام لن

م اا ميي باشيقارم الا اال   اال  صةطاالميي  افطااليياااالة لمط،ا  ل شاالشيت  اال  ان  اأشي امل ل ا

خ  افطا الن ااا  TTFأيية  اال   اال  صةطاحييباملكيا مل تا،اابيففي السوق  اوورو األعااتااليي م ل.

ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاثاا لانةيتاخ  ا  9  حاالط  2021سني سلااكي ناناالثي نط/شييييهلاا

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،ا ايييت ل اعن ا  ااالميييتاىاا  6رلااح  لاشيي   /ف لاسلااشييهلا

ك نتاأيية  اال   اال  صةطاالميي  اال ا سلاعلااماع ااف،افي السوق  اسيويق .اأم ارذا /م   خ  اشيهلا

،احص ار ي ااأليية  اال ا سلا)الصامصل(افطاشيم  امضيتا  ا    ع  ا   سخصلالاا شيه   ا صللاييناا امنا

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،اميي باا  20رلاارلاملاك ناناالث نط/سن سلاااارييص اخ  اشيهلاشيل

 اراامةضامة   اال   ا،ا 2020   2019ف يييماالشيييت  اال  ان  اأكثلامل ل ام   نلامشيييت  اع مطاا

شيي   /ف لاسل،ام أ ا منالخا اشييهلا  فطاملاكياالت يي سلاال لس لا أمل   اأيييتلالص .ال  صةطاالمييي  ا

ل ت الكما  7األيييية  افطاالتلاننام ا ل اال    االت  سخصل،اثاااييييت ل اخ  اشيييهلارذا /م   اعن اا

 ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل.

و خ   ك نان  أمريكا الشواالية أم افط و لملكي  نل  ا    ع  ، ف   شيه   أيية   ال    ال  صةط  ف  

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل.اا  2.71ييي االشييهل اله انةاااحص املغاالمتا  2021  الث نط/سن سل

 .ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل/ل ت  2.62نةاا رلام   ارذا /فطاشهلا ثاا لانةتا
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من  الثانيالربع   ي  تطور صراررات الغاز الطبيعي المسرال  ي السرول العالمي -2

 2021عام  

 الت ا ا االة لمصلا 2-1

  2021م اع تاا  الث نطخ  االلمناطافطااليياااالة لمملغارنم لطاصي ل ا اال   اال  صةطاالميي  ا

مةي  اأ ام،ا2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  84.9ملصانا  ،ام ي  نيلامنةااا  94.8حاالطاا

رشيي   اا   سة طمة  امل  نااسة ا  ااا  ،1- لشييكمام   اام ص كم ا  % 11.7علااأييي  اييينا احاالطاانمااا

    ةاسضا ، للمنااليييي مآاليم  م   نل  الث نطاللمناا  خ  اليييياااالة لمطاع فصتيام ا اا   ييييتة ل م اضيييةلاا

و   (  19-ال ي ل ا اميي باانتشي  ان  ةلافصل  اكا  ن ا)كافص ا  حجافطاال تلا  اليي م ل التط شيه    لانة 

 . الة لمط علااالنش  ااترت  ل    اعص  ايل صل التطاك ناله 

  2021الربع اوول والثاني من عام صادرات الغاز الطبيعي الاسال خالل  إجاالي : تطقر1-الشكل

 2020ومقارنتهاا بالعام السابق 

 

فطاحجااصي ل ا ه اخ  ا ر ي    ة صآ القاليات الاتحدةاعت  على مسوتق  الدول الادودرةا ايوتط

يييجلتا رم اص اا،اح2- لشييكمم   اام ص كم ا  ذل الللمناالث ل اعلااالتاالط  ،2021م اع تاا  الث نطاللمنا

و فط    سخ و ن س ا   18.1نةااا  ت يي سلال   االم يي   الل   اال  صةطاالمييي  ام انضييم مه ارلامن ا  ه رص يييص 

  أييييي  منييييي يلانمااعلااا  ،2020اللمناالممي ثيمام اعي تاخ  ااملصانا  ا 9.9  نةاملصانا  ،ام ي  نيلام
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و(  ر ا ضيي ع تا ال يي ل ا اأنا )أ   % 83  مل تانةاييينا اا ال   ا رييي للمشيي  سنااحص ام  تاك فلا  .  لس  

 ملص  ار تامكةب/الصات. 11.5 م اال   اال  صةطامل تانةا    سل ملم الا ا ، ةممامك مما  رته ااإلنت نصل

  2020خالل عام   الربع ينقية صادرات الغاز الطبيعي الاسال من القاليات الاتحدة: تطقر 2-الشكل

 2021و

 

و رلا  ةلصم مص ن       EIA   رلا  امةلام  اال  رلااألملسكصل Cedigazالم   : أ ام  ايتن لا

نةااا  2021،امل تاصييي ل ا اال   اال  صةطاالميييي  اخ  االلمناالث نطام اع تااأيوووتراليا فطاا

منيي لاا  ،2020ملصانا  اع اصي ل ا االلمناالمم ثمام اع تاا  0.3ملصانا  ،امتلاننا  صاار  هاا  18.4

%ام   نلام للمنااليي مآا)اللمنااأل  ام اع تاا6.1%،اكم اأنه اأرمامنيي لاا1.6 لانناعلااأيي  ايينا اا

عملص  اصييص نلامكث لافطاع لام ا ح ا ارييي للاال   افطاع  امشيي  سن،اا   سةالاذل ارلاارنلا   ،(2021

ايييتمل األكثلام اشييهلاالتطااGorgon فطامشييل غاا ال     ح  طارييي لل عملص  اال ييص نلافط  م امصنه 

شييم  اأيييتلالص ا التطاايييتمل افصه اعملص  اا  Ichtys LNG،ا  ح ا ااإلييي للافطامشييل غاا ن ييا

 .ال ص نلال لاملاشهلس 

و، ف   رويووياأم افطا خ  ا ال يي ل ا ا ا   ةتا،  امن أك ل م يي   لل    ال  صةط المييي   ع لمص 

ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  6.9م ي ميماا      ملصان  7.9  نةارلااا 2021م اعي تاا  الثي نطاللمناا

اللمنااأل  ام اا)  اليي مآاللمنا كم اأنه اأعلاام اصي ل ا ا%.  14.5منيي لانمااعلااأيي  ايينا اا  2020
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  2021منالخا اشيهلاحيسلان/سانصااا    ييص    ر ام أ ا  %.6.8 مص االلمةص امل تا  منيي لانما(  2021ع تاا

 يييتخ اتامييي  امةلاالشييم  اع لاال  باالشييم لطالت يي سلاشييةن  اال   اال  صةطاالمييي  ام امة لاام

Yamal LNG   سمك اللن ر  اع ا هاا حص ا  "الميي  اال يص ط" ال  اسةلشام ييااا ،رلااأييااااشيلاارييص

م   نلااساتاف  اا  15ل ناالة نلارلااايييتخ اتاك ييية  االجلص ،ا  اام اسييي  اافطا  لصصام  االلحللارلاا

فطاف يماالشيت  اع لاا  الن ر  اال  ا ييلكياا  "ميي  االشيت  "  ساتافطاح للااييتخ اتاالميي  االت لص    30منةااا

 .3- لشكمم  اام ص رن  االياسساللاصا ارلااأيااااشلااريص اكم ا

 : مسار  الديف والشتاء لناقالت الغاز الطبيعي الاسال من روييا إلى أيقا  شر  آييا 3- الشكل

 

المة لاالاحص  الت يي سلاال   اال  صةطاالمييي  ،ا،ااHammerfest،اتا يا امة لااالنرويج فطاا

الة نلاا   ،2020ميي باح ل االةلسآاال  ا ةلضيتاليافطاشيهلاأسلا /يي تم لام اع تااالةمما  متار لاع 

   م لت لطافم   م االك م  االكهلم  صلاالمت يللاممة لاالتةكااالتطاشيه  االةلسآ،  ع لا   ماييت  ا اا رلا

لاا  يي  االنل سجاأ اشييةنلاا   م لت لط.  2021غصلاالمتارنالخاله احصياالتشيي صماحتاانه سلاالة تاالج   اا

ضيييناا،ا  ااالااليييي مآاليعلااغلا االلمناا  2021م اال   اال  صةطاالميييي  اخ  االلمناالث نطام اع تاا

 المتارناايتملا هاحتاانه سلاالة ت.

و فط حجا صيي ل ا ه   مخ شاال   االك لىاييي ل لاال كل،اشييه  امةضاال   اا أثل اعلااا لانة 

ن  األا اا  مصنم .   م ماااغصنص االج س  نصجصلس ،ا  لسنص الا  ام غا،اا مثمحجاااإلم الا افطاالييييياااالة لمطا

 .1-الم    اكم اسلخصاالج    األخلى نمااال  ل ا امنيبا كمص  امت    لام اال   
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ومقارنته بالربع السابق والاااثل   ا2021من عام  الثاني الربع تطقر صادرات الغاز الطبيعي الاسال خالل: 1-الجدول
 مليقن طن( ) 2020من عام 

    صلااللمناالث نط 2021 2020 ال  للا
م   نلام للمناا  2021

 2021 األ  

  صلااللمناالث نطاا
م   نلام للمناا  2021

 2020المم ثمام ا
 اللمناالث نطا اللمنااأل  ا اللمناالث نطا

 %6.9 % 3.1- 3.1 3.2 2.9 الجزائر

 % 25.0- %0.0 0.9 0.9 1.2 أنجوال 

 المة لامتار لا 0 0 0.0 األرجنتين 

 % 1.6- % 6.1- 18.4 19.6 18.7 أستراليا

 % 12.5- % 6.7- 1.4 1.5 1.6 بروناي

 %0.0 %0.0 0.3 0.3 0.3 الكاميرون

   % 30.0- 1.4 2.0 0.0 مصر

 % 66.7 % 66.7 1.0 0.6 0.6 غينيا االستوائية

 %5.7 %8.8 3.7 3.4 3.5 إندونيسيا 

 % 23.1 % 5.9- 6.4 6.8 5.2 ماليزيا 

 % 17.6- % 6.7- 4.2 4.5 5.1 نيجيريا 

 المة لامتار لا 0.0 0.0 0.7 النرويج

 % 23.8 % 3.7- 2.6 2.7 2.1 عمان 

 % 9.1- %0.0 2.0 2.0 2.2 بابوا غينيا الجديدة

 % 42.9- % 55.6- 0.4 0.9 0.7 بيرو

 %3.7 % 2.5- 19.6 20.1 18.9 قطر 

 % 14.5 %6.8 7.9 7.4 6.9 روسيا 

 % 40.0- % 10.0- 1.8 2.0 3.0 ترينيداد وتوباغو

 % 14.3 % 14.3 1.6 1.4 1.4 اإلمارات 

 % 82.8 % 10.4 18.1 16.4 9.9 الواليات المتحدة 

 % 11.7 % 0.9- 94.8 95.7 84.9 اإلجمالي 

و رلا مص ن    :  الاددر  IEA ا EIA ا LNG Data unlimited  ICIS ا Cedigazأ ام  ايتن لا

 م اال   االةلمصل ص ل ا اال   اال  صةطاالمي    ا ا 2-2

خ  االلمناا  علااميييتاس  امل  ةلام اصيي ل ا اال   اال  صةطاالمييي  ح فظتاال   االةلمصلا

نةااا  ه صييي ل ا ،امة ااأللا ااتييييتثن  طاال  اشيييه هااللمنااأل  ،احص املغارنم لطا2021الث نطام اع تاا

منييييي يلانمااعلااأييييي  ا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  25.3م ي ميماملصانا  ا  28.3

،ا أعلااأسضييي ام اا% 11.7ال  لغا  الة لمصل التج   نمااا أ اأعلاام امة    ،11.9%يييينا امل تاحاالطاا

   %اعلااأي  اينا .8.9 ال  ايجما ،2021نماااللمنااأل  ام اع تامة  اا
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 ،الجيا لسيل الجمها سيلا  ،ر ل  ل ليل  م ضييييما ني مطاال يييي ل ا ام  المل  ن  النما ري اني  ا ي ااا

،امنااييتملا ا شي صمامة   ااإليي للافطاكمام ال للااإلم  ا ا ييل نلاعم ناا نمها سلام يلاالةلمصل

ارصلاع لمصلامل تاييييح لايعلاااص ل ا اال   االةلمصلامجتمةلاا ايتةاذ ا ر ا  .اإلنت نصل    ر  ه مك مماا

ال   اال  صةطاالمي  اخ  االلمنااأل  ااص ل ا اال   االةلمصلام اا  ا اا  4-شكميييي ص االيي%.اس30 رلامل

 .م   نلام لة تاالي مآ 2021 اللمناالث نطام اع تا

من   الثانيالربع خالل الربع اوول و: تطقر صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الاسال 4-الشكل

 مقارنة بالعام السابق  2021عام 

 

 الم   :اأ ام 

  1.6نةااا 2021،امل يتاال يييي ل ا اخ  االلمناالثي نطام ااالعربيوة الاتحودة  دولوة امموارات  فط

منيي لاا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام االة تااليي مآاا  1.4شيةن  ،ام  مماا  8ملصانا  املنم لطاا

%،احص ا ةممامة لاال   اال  صةطاالمييييي  افطانيسل ا"لا "امك مماا14.3نمااعلااأييييي  اييييينا اا

و  التط   لغ نةا   رته االت مصمصلا  ملصانا  /الينل.ا 5.8  لس  

ملصاناا  3.1  نةا  2021م اع تاا  الث نطال يي ل ا اخ  االلمناا مل تا،ااالجاهقرية الجزائرية فطاا

%.اا6.9منيييي لانمااعلااأيييي  ايييينا اا  ،2020اللمناالمم ثمام اع تاا  ملصانا  اخ    2.9   ام  مم

مة ا اراالاتالة  اأشيهلاخ  ا الك مم  ييكصك  احصياالتشي صم سةالاذل ارلاالخا امنشيأهاريي للاال   افطا

،امصنم ا اا  ييي سلاا2021ملصانا  اخ  االلمناالث نطام اع تاا 1ر متامت ييي سلانةااا حص ا،اا2020ع تاا
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ال   ا  اصي ل ا  شيه امنشيت اريي للاال   االة مللافطاأ  سا،امنا ارة  اأناملصانا  ام ام صلاا  2.1نةااا

و   لال  صةطاالمي  ام االجيا  . 2021الث نطام اع تا خ  االن ا نماا

ملصاناا  19.6نةااا  2021اللمناالث نطام اع تااخ  ا   ي ل ا االملغارنم لطااف  اا  دولة قطرأم افطا 

% 3.7علااأي  اينا اا  مني لانما  ،اللمناالمم ثمام االة تاالي مآخ  ا  ملصانا    18.9  ام   نلاميا

و كأك ل م ي   لل    ال  صةط  ملصانا  (.اا  0.5حاالطاا س ل ا) كم  ح فظت ل لل ر ل علا صي ا  ه  ع لمص 

 ملصانا  اخ  ان ساال تل . 18.4متخ صلاأيتلالص االتطاص   احاالطا ،المي  

  م   2021م اعي تاا الثي نطصيييي ل ا االي   االةلمصيلاخ  االلمنااحجاامصنمي اني  االنماااألك لافطاا

علم امأنياخ  ان ساال تل ام االة تااملصانا  اا  1.4نةااا  ر متامت يييي سلالتطاا  جاهقرية مدوووور العربية

ال ا سلاا  األيية     ه     ميي با  لاا  اام يلامت ي سلاأسلاشيةن  ام اال   اال  صةطاالميي    2020اليي مآاا

ال  ا  لغااالنماافطاال ي ل ا ارلاارع ل ا شي صمامجمنااإليي للافطالمص  اا   ا سةالاا  فطااألييااااالة لمصل.

  يي سلاأ  اشييةنلافطاشييهلا  ،يييناا ا  8  نةامة ا اراالاتال  ،ملصانا  /الييينل  5  رتيااإلنت نصلانةااا

اإلنت نصلاامجمنا"رلكا"اال  ا  لغا  رتيا  شي صم اييتملا   ،امج نبا2021  م لناالة تاالج     شي   /ف لاسل

شةن  ام اال   اال  صةطاا  7   سلانةااا  2021شه االلمناالث نطام اع تاا   ر ا  ملصانا  /الينل.  7.2نةااا

شييييةن  ا اا ةمصله اخ  االلمنااأل  ام اا  5ملصانا  ،ام  مما  0.63ملنم لطاا  م امجمنالمص   المييييي  

من ام امجمنالمص  اا الشييةن  االمةمللع لاا م لت لطاس ييمارنم لطااملصانا  ،اا  0.3ملنم لطاا  2021ع تاا

شيةن  ا اا  ي سل  ارلااع  اأيياااافطا 9منه اا ملصانا    0.93شيةنلاملنم لطاا  12 شي صليارلاامة  ل ا

ماارناشيةنلارلااكما  ،م كييت ن،ا ال  رطا اا  ي سلهارلااريي  نص ا ملجصك ا الكاستاالهن ،ا    م  متهفطاارييص اا

  ي سلاع لامم ثمام اا  2021سشيه االن يااالث نطام اع تااأنا   م االمتارن  .5- لشيكمم   اام ص كم اا ،منه 

لك اييييصظماذل امل ان ام سن مصكصلااأليييية  افطااألييييااااال ا سل،اا،ام امجمنالمص   الشيييةن  اأ اأكثل

و علا الج  ى اترت  لسل    5ف نخ   ااألية  ال نااليييييا ل ت /ملصان  ح   حلا سل ملس  نصل يصؤثل يل  

 للت  سل.

ملصاناا  2.6نةااا  2021ملغارنم لطاال ييي ل ا اخ  االلمناالث نطام اا  ف  ا ،يووولطنة عاانفطا أم 

،امنييييي لانمااعلااأييييي  اييييينا اا2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  2.1  ام   نلامنةااا

مك مماا "رله  ا"%،احص ا ةمما ح ا ارييي للاال   افطاالشييلكلاالةم نصلالل   اال  صةطاالمييي  افطا23.8

 .ملصانا  /الينل 10.4 التطا    امنةاا ،  رته ااإلنت نصل

م اا  الث نطخ  االلمنا  ا اصي ل ا اال   اال  صةطاالميي  ام اال   االةلمصلاا،اا6-الشيكمسلخصا

 . م   نته امناالة تاالي مآ 2021ع تا
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منذ معاودة تشغيله مطلع   دمياط بادر مجاعالغاز الطبيعي الاسال من   اويقا  الاستقبلة لشحنات:  5-الشكل

   2021وحتى نهاية الربع الثاني من  2021العام  

 

  2021 عاممن  الثاني: تطقر صادرات الغاز الطبيعي الاسال من الدول العربية خالل الربع 6-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق
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    ي األسوال العالمية   تطور واررات الغاز الطبيعي المسال  - 3

 مي  اف ي اا،ا2021م اعي تاا  الثي نطاللمنااخ  ااالةي لمصيلاا  األيييييااا  ال ليبافط    ا   أمي ام اني نيبا

  93.9،احص املغارنم لطاالاا لا ااالة لمطاعلااال   اال  صةطاالمييي    ال لباانتة شااايييتملا ا اضيية اا

أ اممة  انمااعلااأييييي  اا  2020خ  االلمناالمم ثمام اع تاا  ملصانا    84.9  ملصانا  ام   نلامنةا

الاا لا ا  لانةتا(،اف  اا2021م اع تاا  األ  م لم   نلامنااللمنااليييي مآا)اللمناالك ا %.  10.6يييينا اا

 . فطاف ماالشت   المةت ل  مة اانته  اذ   اال لبا ذل ا % 3.7مني لا

اييييتملا ا ااا  2021م اع تاا  الث نطاللمنا لةماالييييملااأليييي ييييصلالليييياااالة لمطاككماخ  ا

ا   نافصياال لبافطااألييياااااآليييصاسلا  انياا،اف طاالارتاال  االمييي    لسن مصكصلا ج   اال   اال  صةط

فطاخ ا اإلعي ل اا ،اليييييااااأل   مط  اإلمي الا ارلاال ليب،ا لانةيتافصيياالتل صيلاا  صهي   ارلغي ل صيلاالشييييةني

لي اعلااحييييي عااأليييييةي  االتطاا،ا رناني  اذامص االةل ا ال ليبا  التاا ناعلااخلس يلاالتجي   االةي لمصيل

 .ا   ةتارلااميتاس  ارص يصلاعلااغصلاالمةت لافطا ل اال تل ام االة ت

م اع تااالث نطااخ  االلمنااال   اال  صةطاالميييي  اا  ا لا ارنم لطا  ملغ،االسوووق  اسيووويق   ففي

ممةي  انمااا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  56.4م ي ميماا  ،ملصانا    65.1نةااا  2021

حص اايييتةاذ اأيييااااشييلااريييص اعلااا   ااالنماااألعلاام   نلام  رطامن  آاالة لا.  ،% 15.4ييينا اا

ملصاناخ  االلمناالممي ثماا  44.7م ي  نيلامنةااا ،ملصانا    50.7الن ييييصيبااألك لام االاا لا اميلنمي لطاا

%.ا سةالا  ااالنمااالمل  نافطاال لباعلااال   ا13.4منييي لانمااعلااأييي  اييينا اا  ،2020م اع تاا

 فطملصانا  اا  17م  مماا  ،ملصانا    20.4التطااييتا ل انةاااالدوين  ال  صةطاالميي  ارلاانماا  الا ا

ا ولتدوب  بذل  الدوين أربر يوق  مسوتقرد للغاز ملصانا  (  3.4)ميس ل اا  2020ع تاام االلمناالمم ثماا

ل للربع الرابع على التقالي )بداية من منتدووف عام   ( متخطية اليابان التي 2020الطبيعي الاسووال عالايا

 ظلت محتفظة بهذه الاكانة لادة عققد.

 ف  ا،ااثلجصل عااصييااا  ييي م لم   نلام ألعااتاال  ال ل ل التطا انهتاشييت  اشيي س اا   اليابانأما في  

ملصانا  افطااللمناا  14.9م  مماا ،ملصانا    16.1نةااا  2021خ  االلمناالث نطام اع تاامل تا ا لا ه اا

%،ا  اامة  انماامل  نافطاييااا اييمامثماا8،امنيي لانمااعلااأيي  ايينا اا2020المم ثماخ  اع تاا

و ل  يم الشيت    س ل فطارشي   ارلاا ة فطاال لبا م  اعملص  اا  ،اليياااالص م نط . الم  م المخي ن اييتة الا

ملصانا  اخ  االلمناا 8.7ملصانا  ام ي ميماا  9.3نةاا  رقريوا الجنقبيوة ا لا اا مل يتا رلااني نيباالصي مي ن،اا

ملصانا  ام  مماا  4.9رلااف  اا   ةتاالاا لا اا تايقانفطاأم ا .% 7  نما،امنييييي لاا2020المم ثمام اع تاا

 %.8.9مني لانماا 2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تا 4.5
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  مجتمةلالتطا ضيااكمام االهن ا م كييت نا منج لس ،اف  امل تا ا لا ه اا جنقب آيويا أيوقا أم ا

مل تارلاملا  نمامنيييي لاا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  7.9م  مماا  ،ملصانا    10.1نةااا

ال لباعلااا   ة صيفطا  ل    االمةا   ،المتياس      هااألييييااا،افطارشييي   ا اضيييةلارلااأ مصلاا% 28

  ال   اال  صةطاالمي  .

م اا  الث نط ا لا ه امجتمةلاخ  االلمنا مل تاف  اا)نناعاشيلاارييص (اا  أم ام صلااأليياااااآلييصاسل

 .2020م اع تا المم ثماللمنا خ  ملصانا  ا 3.8م  مما،املصانا   4.3 نةا 2021ع تا

،ا ا سناال لباعلااال   اال  صةطاالمييي  افطااألييياااااآليييصاسلاخ  االلمناا7-ساضييقاالشييكم

،ا ال  اس ص اأناأييااااشيلاارييص ا طاأك لامن  لامييتا ل الل   اال  صةطاالميي  ا2021م اع تاا  الث نط

و.  ع لمص 

من عام  الثانيتقزيع الطلب على الغاز الطبيعي الاسال في اويقا  اسييقية خالل الربع  :7-الشكل

2021 

 

 لتة صآاالتاا ناعلااخلس يلاالتجي   اا   فطاضييييا ا ي ااالنماافطاالاا لا الليييييااااآليييييصا 

ملصانا  اا  21.5رلااا 2021م اعي تاا  الثي نطخ  االلمناا  السووووق  اووروبي،ا لانةيتا ا لا ااالةي لمصيل

  %.6.1 لانناعلااأيييي  ايييينا اامنيييي لاا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  22.9م  مماا

و  و  ن ميييي  لك اا،ا   ه  ط ال سن مصكصل الممصي  ل ن عل ال    ال  صةط المي   التط  تأثل م ل لب اإلرلصمط ش ا

و لم  ستمتن مي ال   .يلع نام ا ة  لا ة صآاالتيييييييييياا نامن يه  يااااأل   مطام امنصلا ةتصلاضخملانظلا
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للتخيس ا خ ا اأني مصيباتيييييتصلالاال ي  ،اسيييييت صناأناسةا اأ ان صافطااإلمي الا ام اخ  ا سي ل اا

 رم الا اال   ام ا  يص اع لاخ ا ااألن مصباحيباالة نل.

ال صاااشةن  ام اال   اال  صةطاالمي  اخ  افتل اايتصلالاا ع ل ام اسلجأااليااااأل   مطارلااا

كم اس ص ااف علااال   ، ذ   اال لبا ع ل  مه شا فناالمخي ن  اايييييتة الاال  ييييماالشييييت  اال  اسشييييه ا

خ  االلمناالث نطام اع تاا  األ   مصلمخي ن  اال   اال  صةطاالمي  افطااأليااااا ا   ةتا،اا8-كميييييييييالش

خ  ا  طان ساال تل الميييجماف    اان ساالمتاييي   ،ال  يياى  %ام اال  رلاالتخيسنصل55  نةارلاا  2021

 .اليناا االث  ااألخصل 

من السعة   الطاقة: متقيط مخزونات الغاز الطبيعي الاسال الشهرية في اويقا  اووروبية 8-الشكل

 التخزينية القدق 

 
و الم   :اأ ام اا    اليةلاالتخيسنصلالمة   اايت    اال   اال  صةطاالمي  افطاأ   م   للمخي ن   gieرلاامص ن  اا  ايتن لا

،املغارنمي لطا ا لا اال ي  اال  صةطاالمييييي  اخ  االلمناالثي نطام اع تاانمنطقوة اومريكيتيوفي  

منيي لانمااعلااأيي  ا،اا2020ملصاناخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  3.2ملصانا  ام  مماا  5حاالطاا  2021

ملصاناا  1.2(امنةااا2020م اع تاا  األ  نه اأعلاام ا ا لا االلمناالييييي مآا)اللمنا%،اكم اأ56ييييينا اا

%.ا سةالانمااالاا لا ارلاا س ل ا ا لا اأييياااامن  لاأملسك اا31منييي لانماامص االلمةص احاالطا ،  

و ال لا سيم مييييي يبا لاننارنتي جاال ي ريلا  ملصانا    1.5التطاا   ةيتا ا لا هي ارلااا  الجنامصيل   ةي سي ا

كهل م  صلانتصجلا لاننايي ا ااألم   ،ا  اام ا اا ةاسضييامتشي صماالمة   االةلا سلاالة مللام ل   ااال

 ال  صةط.ا
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فلييي ص اا   الكاستا اإلم  ا ا األ لنم اك ا  التطا ضييا الشوور  اوويووط  أييياااامن  ل فطأم ا

و ل  صةيف،ااالمةتليل فطاأشييييهلاال ييييصاالتل صيلااحتصي ني  ار ي غاا  ف   سل  نالي  اا  المايييييمط  لاال ليبانظلا

  طا  لس ي ان ساا  ،  ملصانا 2.3نةاا  2021م اعي تا الثي نطرنمي لطاالاا لا اخ  االلمنا ملغالكهلمي  ،اا

م ا ا لا االلمناا  أعلالكنهي ااملصانا  ،اا  0.1متلاننا  صااا 2020عي تاااللمناالممي ثيمام اا ميييييتاسي  ا

 عمام ،افلنا ا لا امن  لاا ،امييي باذ   اال لبافطافتل اال ييصا.ملصانا    0.6الييي مآاالتطايييجلتا

و من  ييناا  م ضيم  ن مط اإلنت ج فط م يل مة    اسل ح م " هل"   الشيلا األ يي   شيه   لانة   اضية 

و مني  عي ت   اارس ي ش  حصي ا   " مي  ا"تليلامةي ا  اسلاح لطاافطافلييييي ص االمة   كي لي ،اا2019اتيييييتصلال فةلصي 

و ميييت   و مة   شيي صم أ   ملفأ ث مت تيييت     ال    ال  صةط المييي   فط   ."لص ص ث نا"  لكنه  ر   شييه  نماا

  22 ال  ا  يييما  رتياالت يييمصمصلارلاا  ،2021ل للاالكاستافطامن  لاالي  ام لناشيييهلاسالصا/ ما اا

رلاالت يييمصمصلا الييييةلاالتخيسنصلافطامن  لاالشيييلااملصانا  /اليييينل،ا  ااالملفأااألك لام احص اال  

  3األ ييي ا شييم  اأفلس ص ،ا   ييما  رلاالت اسيا) ةاسماال   اال  صةطاالمييي  ارلااالة للاال   سل(ارلااا

 .ملص  ار تامكةب/الصات

 م   نته اا  2021  ع تم اا  الث نطاللمناالة لمصلاخ  ا  األيييااا   ا لا ا،ا  ا اا9-سلخصاالشييكم

    .مناالة تاالي مآ

من عام   والثاني خالل الربع اوول: تطقر واردات الغاز الطبيعي الاسال في اويقا  العالاية 9-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق 2021

 

    

    

           

    

    

  

   

   

   

   

   

   

ا و  ال   ا   يك    أو و  آ   

بالرب م ارنةنمو
السابقالعاممنالمما ل

بالرب م ارنة بات
السابقالعاممنالمما ل

بالرب م ارنةترا  
السابقالعاممنالمما ل

ا و ال   

ال    ال   

ا و ال   

ال    ال   

    

    

معدل نمو الرب  ال اني
2021من عام

 سنويعلى أسا  
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من   الثانيتطور أسرررررعار الغاز الطبيعي المسرررررال  ي األسررررروال العالمية خالل الربع   -4

2021 

 طاا    ع  اغصلامي ارلا    سخصلافطاأية  ا  2021ك نتااليملااألي يصلالللمناالث نطام اع تاا

علاااللس ل افطا  التطاك نتاأشيي يامييي  اامص االيييااااآليييصا ا اليييااااأل   مطال   اال  صةطاالمييي  ا

منه امة  ل االنش  ااترت  ل اال  ا  ،10- لشكم اام ص امكم اا  نمللام االةاامم رلا ،ا سةالاذل ألية  ا

ك فلاأنااغام ي ل اال  رلااألخلىاا  علا ممالميي  االصساف  اعلااال   اال  صةطاا ،ال لباالة لمط  لعاانما

  ،مثماال ةاا الن  ،ام إلضييي فلارلاا لاننااإلم الا ام امةضاال   االم ييي   امثماأييييتلالص ا النل سجا

ال   ا  للفنامخي ن  ا ا ام اسلااتييتة الا ،ميي باأعم  اال يص نلاال   سلا ال    ل.ا سضي شارلاام ايي آ

 الشت  االم  م.فطاف ما المتارةل  مهص االتل صلاذ   اال لبا

في اويقا   : العقامل التي ياهات في االرتفاع الحاد ويعار الغاز الطبيعي الاسال الفقرية  10-الشكل

 العالاية

 

 

)الملنناافطا الن اا  TTFأيييية  اال   اال  صةطاحييييباملكيا  ا   ةتا،ااففي السوووق  اووروبي

  7.2رلاا  2021 أملسم  /نصيي نالل صييطالتج   اال   اال  صةطافطامن  لاشيم  اغلعاأ   م (اخ  اشيهلاا

ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاا  6.1م ي  نيلامنةااا ،ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيل

  TTF%ام امتاييي اأييية  ا37%(،ا  طا ة اأعلاامنةااا18  ا    غامنييي ل)  2021خ  اشييهلام   ا

  8.7خ  االييناا االخمسااليي م ل.اثاااييتمل ااأليية  افطاال يةالاخ  اشيهلاأس  /م ساالت يمارلاا

،امن  ل اا2013األعلاامن اع تاا ة ا  طاا  %(21)ا    غامنيييي لاا  ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل

1
2
3

                                    
                                      

1

2

3
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و  خ  اشيهلا  % 15ا   ةتامنيي لااثااا .علاانةااغصلامةت لافطا  ااالشيهل مظل ش ال  س ال   ن   م  لا

،ا مل تاأ اخلاشيييهلاسانصاانةااال ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل  10لت يييمارلاا  حيسلان/سانصا

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،ا ذل امييييي باالتةا انةاااتعتم لاعلااال   افطامة   ا  12

ناالتطاييجلتامييتاس  ارص ييصلاماصيا اا ا    غاأيية  االكلما ،ميي با لاننارنت جا  رلااللس   ،الكهلم  

س  شامة   ا  اااألملاال  الفنامشيي لطاالمة   اإل ،ل ت الل    50يييةلاث نطاأكيييص االكلمانارلاا

 .لت لصماالتك لصا  ل   الكهلم  االة مللاممة   ا  الكهلم  االة مللام ل ةاالصةمامةله

ا    ع  اامنا،اك نتاأيييية  اال   اال  صةطاالميييي  اال ا سلاعلااماع ااي السوووق  اسيووويق فو

و  م   نلام لييااااأل   مطا)حييبامؤشيلاا ،كم ا اامةت لا مناالة   اعلااأفضيلصتياالييةلسل  ،   سخصل أسضي 

TTF)  حص ار ي ااألية  اال ا سلافطاياااشم  اشلااريص ا)مؤشلاشةن  اا  ،11- لشكماام   اام ص كم اا

ل ت الكماملصانا ح  اا  7.8 رلا  أملسم/نصييي نال   اال  صةطاالمييي  اال ا سلالمن  لاريييص (اخ  اشييهلا

مي   اارذا /خ  اشييييهلاا ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيل  6.5منةاا  ملس ي نصيلام ي  نيلحلا سيلاا

ل ت الكما  9.6ثاااييتمل ااأليية  افطاال يةالاخ  اشيهلاأس  /م ساالت يمارلاا.  %(20منيي لاا)ا    غاا

ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاا  11.5رلااثاار ي ا  %(25ملصانا ح  احلا سلاملس  نصلا)ا    غامنييي لاا

لنشي  اميي بامة  ل اا  %(ام عاملامنمااال لبافطاال يص 20ا    غامنيي لاا)سانصاااملس  نصلاخ  اشيهلا

 ،ا شقااإلم الا ام امة   االت  سلاال لس لا)أيتلالص ا رن  نصيص (.اترت  ل 

 أيعار الغاز الفقرية والارتبطة بخام برنت في اويقا  العالاية  : تطقر11-الشكل

 
 Cedigazالم   :ا

   
      

           
      

        
              

            
       

قياسيةارت اعات
الرب فيل سعار

ال اني
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و خ   أمريكا الشوااليةأم افطا و لملكي  نل  ا    ع  شيهلا، ف   شيه   أيية   ال    ال  صةط  ف  

م   نلاا  ،ل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصل  2.66حص املغاالمتايي االشيهل اله انةااا  نصيي ن/أملسم

،اام ساا  /أس   .ا منالخا اشهلالشهلاالي مآاليل ت الكماملصانا ح  احلا سلاملس  نصلاخ  ا  2.62منةااا

ملصانا ح  احلا سلاا/ل ت   2.91 االشيييهل انةاااتاييييملغاالم حص ا  ،اييييتمل ااأليييية  افطاات    غ

متايي االييةلا  ف  اا   ن  حيسلان/سانصااأم افطاشيهلاا  .2017ملس  نصل،ا  ااأعلااييةلاشيهل امن اع تاا

،امييي باا2014من اع تاا  له ااالشييهل  متاييي   ااأعلااا  ،ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل/ل ت   3.26 رلا

التطاح ي اال لباعلااال   افطامة   االكهلم  ا،ا مانلاالجااالة  اال  اشيه  ياع  ا تس  اأملسكصل

ألغلا االت لس ،ام إلضي فلارلاا ن مطاال ي ل ا ام امة   ااإليي للاميي با ن مطاال لباالة لمطاعلااا

 ال   اال  صةطاالمي  .

االتفاقيات طقيلة اومد الارتبطة بسوعر خام  ل  صةطاالميي  افطأم ام لنيي لاأليية  اشيةن  اال   اا

لكيماملصانا حي  ا %ام ايييييةلاخي تاملنيتا12-11المةي لليلااليييييةلسيلاري  ميلاعلاامةي ميماا)  برنوت اومريكي

ل ت الكما  8رلاا  2021م اع تاا  الث نطخ  االلمنااحيييباشييل  االتة ر (اف  اا   ةتا  حلا سلاملس  نصل

ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاخ  االلمناا  6.9 ي نصيلا)م ي  نيلامنةاااملصانا حي  احلا سيلاملس

 أثصلاا أن،احص ا2021م اع تاا األ  خ  االلمناا م ضييماالتة فطاال  اشييه  ياأييية  اخ تاملنتاالييي مآ(اا

و  فطاالييااا اسمااألم امة اث  اشيها ااسظهلااييةلاخ تاملنتاعلااشيةن  اال   اال  صةطاالميي  ا   لس  

حيباالمتة  شاعلصيافطا ل االة ال.ا مي باال  ي االه  للافطاأية  اال   اال ا سلافطامن  لاا  ،م ا   سخي

المل   لامخ تاملنتاا  ا ييناال   اامص ااأليية  اال ا سلا األيية  ،اا2021م اع تاا  خ  االلمناالث نطرييص اا

متايي ااأليية  االشيهلسلاال ا سلالل   ا  2-سلخصاالج     . ة ا   سخصلفطايي م لاا  ل ي لقااأليية  اال ا سل

أ   م ا رييص ،ا األيية  االمل   لامخ تاملنتافطاأملسك االشيم لصلا حييباالملاكياالل صييصلافطا  ،ال  صةط

 الة الا اسللااألم .

 أيعار الغاز الفقرية والارتبطة بخام برنت في اويقا  العالاية : تطقر2-الجدول
 حلا سلاملس  نصل()ل ت الكماملصانا ح  ا

أمريكا الشاالية   الشهر 
 )مررز هنر ( 

 با وأور
 ( TTF)مررز  

 آييا  
غاز الطبيعي لل)السق  الفقر  

 الاسال شاال شر  آييا( 

اويعار الارتبطة بخام  
 برنت 

 7.5 7.8 7.2 2.66 2021أبريل 

 8 9.6 8.7 2.91 2021مايق 

 8.5 11.5 10 3.26 2021يقنيق 

السعر  متقيط 
الربع الثاني  خالل 
 2021من 

2.94 8.6 9.6 8 
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 قيد انتظار قرار االستثمار النهائي  مشاريع الغاز الطبيعي المسال تحديث حالة -5

و علا مصيانصي   شييييلكي   الن    ال ي      (19-كافصي ا)  فصل  اكا  ني   ني  ةيل  أثل ا و مي ل ي   يأثصلا

عم اك ناا  2020لة تاا   التشيي صلصل الة س ام االشييلك  ا خ صضامصيانص  ه االلأيييم لصل  أعلنتاالة لمصل،احص ا

و   أصي قاع تاا  ،ال   اال  صةطاالميي    فطامشي  سن  ل ييتثم    ر األىاذل ارلاا انصياضيلملاراسل،امخ   

.ا م اام تلح   مشيل ع   20 اتييتثم  افطرلا ا   أنصم  ميي با ،ييناا ا خمسمن افطااأللا ا  األيياأ  2020

و علا ر  مل انتظ   رلا  اتيتثم   النه  ط خ     14   اا ضنانةاالمؤنلل،اا  20الييي مص االمش  سن مشل ع 

اللمنااأل  ام اع تاا   ر اك ن  .ملصانا  /اليينل  182 س يمامجماغا  ر  ه االت يمصمصلارلا ،اا2021ع تاا

شيييلكلار لا مة ارع ناتييييتثم  ا افطامشييي  سنااإليييي للاالج س  ا  عال امانلعلااماع امنا  2021

رلا ااتييتثم  االنه  طافطامشيل غا اييةلارنت جاال   اال  صةطاالميي  ام اال   غاالشيلرطالة ما  لل تل  

مشييييل غاام ااأ لاارلا ا ا يأنصيمااتيييييتثمي  ا علنيتاأ   مصنمي   .ملصانا  /الييييينيل 33±  م ي ريلالشييييمي  ،اا

Rovuma LNG  ال  اس الهاا ت شام اشيييلكلااملصانا  /اليييينل(اا  15.2)  رلا  آفطاما م صExxon  

 لك ال نا ةي سي اماعي اني سي افطااألفآاالمنظا احيييييبا Eniحيييييبامي اأعلنتييا ذلي اا،اEni شييييلكيلا

 .ملص  ال ت  30نةاام س كلاأناايتثم  ا االمشل غا     .  لسة  االشلكل

  12اليييييييا  المشييي  سنع لام ا        مانلاالتأنصم  م أ ا،اا2021منالخا االلمناالث نطام اع تاا 

لنتاشيييلكلاعحص اأ ،3-كم اس ص االج   ا  ،المت  صلاالمييييجللاعلاار  ملاانتظ  ارلا ااتييييتثم  االنه  ط

Total Energy  شييهلاأس  /م سااأنه ا ةتيتاالمضييطار م افطا ن ص ا ايييةلامة لاا فطPNG LNG  فطا

،اعلااأناستااا2022أ ا يماالةي تاالم  يماا   لك   ، ال ي  افطاعملصي  االت ييييمصااالهني يييييطمي ماااغصنصي االجي سي  ا

الشلك  ا  رح ى  Oil Search.ا ك نتاشلكلاا2023ع تاا  خ    اتيتثم  االنه  طافطاالمشل غ  ا خ ذارلا 

،ار اأعلنتاأنيام االمخ  اأنا   أاملحللام ار ماPNG LNG اييييةلاا  المشييي  كلافطا  اسلامشيييل غ

 ح  طارييي للاا  ضييايييص  التايييةلس كلاأنامشييل غاا  .2021الت ييمصااالهن يييطااأل لطاخ  االة تاالج   اا

 ملص  ال ت . 13ملصانا  /الينلام يتثم  ا ا 5.4م  رلارنم لصلا

فطا  يص ا)م  رلاا  Obskiy LNGالم ا  المشل غاا  Novatek فطان ساالشهل،اأعلنتاشلكلاا

ملصانا  /اليييينل(،اأنه ا  اتام  اييييلا ة سماأ  اشاالمشيييل غالصشيييمما ييييهص  اإلنت جاا  5  يييمصمصلاا

الهصي   نص ا األمانصي االي ري  ا المصثي نا ،ا علصييام االمتارناأناستااا خي ذارلا ااتيييييتثمي  االنهي  طاا

  .2022للمشل غاالج س اخ  اع تا

 ة ر ا اأنه ا اانياع    ا ج  سلالتأمص اا  Sempra Energy،اصييلحتاشييلكلارخلفطايييص اا 

م  رلاافطاالاتس  االمتة  اال  ا ةتيتا  اسلهاا  Port Arthurمصنالل   اال  صةطاالمييييي  ام امشييييل غاا

  PGNiGمناشييييلكلاا  حص ا ذل ع  امصنا شييييلا اا رتافطارملاتملصانا  /الييييينل،احص الاا نجقاا  13.5
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 /اليييينل.ا علاارثلاذل ،اأ ضيييةتاالشيييلكلاأنه ا ةتيتا أنصمارلا املصانا   2مكمصلا ة ر سلاا  ،ال الن سل

(احتاا يييت صنا أمص ا ة ر ا اك فصلالضييم نا ييياسآاا2022رلااع تااأ االة تارضيي فطا)اتيييتثم  االنه  طاا

  رس ي شاخ  هي االت اسلسيل  Excelonكي ميماال ي ريلااإلنتي نصيلاللمشييييل غار يماال ي  افطا ن صي ه.اكمي ارل  اا

 ال  ا    ا  رتياالت مصمصلامنةااا  ،الم تل افطا تسلا كي    Annova LNGفطامشل غاا  مشكمافا  

يام لت صلا االلا نلافطااليياااالة لمطالل   اال  صةطاالميي  .املصانا  /اليينل،ا ذل اميي بام اأييمت 6

ملصانا  /اليينلام اأصيما  45م  رلارنم لصلاا  ، م ل ا كانامانلاالتأنصمار ا  لتاحاالطاخمييلامشي  سن

مصنم ا ااا خ ذارلا ا  ،2021مشييييل ع  ميييييج و علا ر  مل ا خ ذ رلا  اتيييييتثم   النه  ط خ   ع ت    14

 .12- لشكمم  اام ص كم ا ، ايةلاح ماالشم  افطال للار ل  اامشل غ غا اح ااتيتثم  افطامشل

 2021 خالل عام قرار االيتثاار النهائي  اتخاذالاسجلة على قائاة  مشاريع الغاز الطبيعي الاسال :3-الجدول

 المشل غا ال  للا
ال لا اا

 األصلطا
 الشلكلاالم ا  ا الت  سماالمتارن

 الطاقة التداياية 

   /الينلاملصانا
    سماالتش صماا

 القاليات 

 الاتحدة

Rio Grande 2020 2021 NextDecade 27 2024 

Port Arthur 2020 2022 Sempra 13.5 2024 

Driftwood LNG 2020 2021 Tellurian 27.6 2024 

Freeport T4 2020 2021 Freeport LNG 4.5 2024 

Plaquemines 2020 2021 Venture Global 10 2024 

Lake Charles 2020 2021 Energy Transfer 16.45 2025 

Annova LNG 2020 اارس  شاعملص  اا 
 الت اسل

Excelon 6 2024 

 أيتراليا
Pluto Exp.T2 2020 2021 Woodside 4.3 2024 

Browse T1-T3 2020 2021 Woodside 11.7 2024 -2025 

 Woodfibre 2020 2021 Pacific O & G 2.1 2024 رندا

 غصلامةلات ExxonMobil 15.2  ااالتأنصم Rovuma LNG 2020 مقزمبيق 

 2026 33 ر لالل تل   2021 2020  ايةلاح ماالشم  ا قطر 

 Obskiy LNG  2020 2022 Novatek 5 2025 روييا

غينيا  .ب

 الجديدة

PNG LNG 

expansion 
2020 2023 ExxonMobil 5.4 2024 

مشل ع   14 امجاالي   الينلا /ملصانا  ا 182 

 الم   :اأ ام 
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 2021 الثانيالجديدة حتى نهاية الربع مشاريع الغاز الطبيعي الاسال حالة  : تحديث12-الشكل

 

 الم   :اأ ام 
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الرو رنريرررة  ري مرلرررال   -1 السرررررريررراسرررررررررات واالسررررررترراتريرلريرررات  مرلرررال  الرترطرورات  ري 

  ي عملية تحول الطاقة   الهيدروجين وروره

م لشل غافطارع الا   اسلا ؤىا خلا  اااا منه ر تاال ةضاااا،أم  اع  ال  اا تم م ام لهص   نص 

الا نصل(التافصلارم الا ا لسآا ايييييتلا صجص  ا  اتاعلاا ة س اأفضييييماالمييييي  ا ا)حيييييبااأل لاسلاا

 الت  ص   االتطاسمك اأناسييتخ تافصه االهص   نص .اكم اا،الهص   نص ا)ع لااإلنت جاالمةلطاأ ااتييتصلال(

فطامجي  ارنتي جاالهصي   نص ام ل االت يييي سلارلاااا عمليتامةضاال   اعلاال ايييييلافلتااتيييييتثمي 

ممي اسضييييم الهي اح ييييلافطاالتجي   االي  لصيلااااأليييييااااالمةتمليل،ا رملاتاا  ي رصي  ا   ي  مي  اأ لصيلامةهي 

 للهص   نص اميت   و.

ام ل ةيييمامليييغاعييي لاالييي   االتيييطاأعييي  ا،ا2021مووون عوووام  الثوووانيوحتوووى نهايوووة الربوووع ا

اعيي  ا  شييمماال   مييل،ا13- لشييكمما يياام ييص كميي اا،ل لييلا13ايييتلا صجصلا  نصييلاللهصيي   نص احيياالطا

 ال ل  يي  ا فلنييي ا  النيي ا.اكميي ا ضيياال  افييطامن  ييلاألم نصيي ا رييي  نص ااأ   مصييلاميي امصنهيي ال  

أميي افييطامن  ييلااألمييلسكصتص ،اف يي اامنهيي اأيييتلالص ا الص ميي نا كا سيي االجنامصييل.ا،ريييص /المةص االهيي ل 

.ا2020أ اخيييلاعييي تااللهصييي   نص الا نصيييلاااييييتلا صجصتهم أعلنيييتاكيييمامييي اكنييي اا  شيييصلطاعييي ا

ل  اأخييلىا ةمييماعليياااتنتهيي  اميي ارعيي الااتيييتلا صجصلاالا نصييلاا9 مخيي شاذليي ،ا نيي  انةيياا

الةمييمانيي   ااأنا2021ال لا سييماالتييطاأعلنييتافييطاشييهلانصييي ن/أملسماا مصنهيي ميي اا،للهصيي   نص 

ل يييتلا صجصلاالا نصييلاللهصيي   نص ا التييطااالتانصهصييلعليياارعيي الااإلنييلا ا االتنظصمصييلا الم يي ل ا

التنظصمييطا التشييلسةطال نيي  ايييااا ن فيييطاللهصيي   نص اا يي   اإلا، الييي مليييت  طاناانييبااألميي ا

كميي اانضييمتاكالام صيي ارليياامجماعييلااليي   االمهتمييلام تيييتثم  افييطاالهصيي   نص ،الاخييماال لا سييم.ا

أنهيي ا  يياتاملعيي الااتيييتلا صجصلاالا نصييلاللهصيي   نص االتييطاا2021احصيي اأعلنييتافييطاحيسلان/سانصييا

ثيياا لحهيي اا،تنظصمصييلا اليص يييصلالهيي ااال  يي غاالن شيي الةييل ا ال لييب،ا األ ييلاالاايييت  طارفيي 

للةيياا االمجتمةييطار ييمانه سييلاالشييهل.اكميي ا ةتيييتا ن صيي امشييل غا جلس ييطاإلنتيي جاالهصيي   نص اخيي  ا

ا.2021الن ااالث نطام اع تا

كمي اساني اعي لاتاميأ امييام االي   االتطاأنهيتاأ ا ةميماعلاارعي الاخي   يلا لسآاللهصي   نص اا

عي لاالي   االتطامي أ ا ةميماعلاارعي الاخ  ا ايييييتلا صجصي  ا  نصيلااااس يييييمل  .ا مي لي اااا9لنمي لطاامي

االيووووتراتيجيوة اووروبيوة  ل ليل،امي إلضيييي فيلارلااات ةي لااأل   مطاالي  اأعل اع اااا31للهصي   نص ارلااا

ا. 2020للهيدروجين منتدف عام 
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نهاية  ت وطنية للهيدروجين حتى وايتراتيجيا إعداد خطط انهت/في  التي شرعتالدول  :13-لشكل ا

 2021 الثانيالربع 

 

 الم   :اأ ام ا

 تطورات المشاريع المخطط تنفيذها  ي ملال إنتاج الهيدروجين  -2

 الت ا ا االة لمصلا 2-1

فطامشييييي  سنارنتي جاالهصي  نص اا  مي تيييييتثمي     الشييييلكي  اا تمي مي الةي سي ام االةكامي  اا  ىأمي ا

،اال  ام ااالي ر  /الخضيلا (،ا    ص   ااييتخ امياخ صيلافطار  غاالن م   األمانص   ،األخضيل/)األ  ا

و  و  اع ا منا يي  غاالة س ام اال   افطااإلع ناع اخ  اللتايينافطا   للهص   نصالمتارن أن سشيكم ييار 

 . (Fuel Cells Electric Vehicles, FCEVsالكهلم  صلاالة مللامخ س االارالا) اليص  ا ا

 ن مااإلنتي جاا ع لاالمشييييل ع  /الخ  االمةلنيل ملغارنمي لط،اا2021من عام   الثوانيوبنهواية الربع 

و    359نةااا  الهص   نص    اييتخ ات ملص  ال ت ،ا  تا غا ل ا  500م ييتثم  ا ارنم لصلا    امنةااامشيل ع 

و  فطاكمامن  آاالة لا المشييي  سن %  80مم اسة ل انةااامنه ااعلااالة لااألك لاا   م اا ييييتةاذاأ لك ،اا  لس  

المييت  لصلافطا  ااعلاا س ل ه اا  أ   م   ،التؤك ا14- لشيكمم   اام ص كم ا ،م ارنم لطاع لاالمشي  سناالمةلنل

  ةكسا ل االخ  /المش  سناالمةلنل،احجاااليخاا ات تم تاال  لطام ار ماالةكام  ا الشلك  ا  .المج  

لمشي  سنارنت جاا  الت يمصمصلال  رلا   س يمارنم لط   المؤيييي  اال  لصلال ييتثم  افطامج  االهص   نص .

%  70م امنيي لااملصانا  /اليينل،ا التطاييتةت  11  نةا رلا  2030مةلا اع تاا  الهص   نص االميمنا ن ص   

علااالارالا%  30 مني لااإلنت جاالهص   نص ااألخضل،اا الكهلم  االمال  ام ام  ل اال  رلاالمتج ل علااا

         
     

                

اإلمارات 
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كولومبيا 
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 ييييصخ يييصانةااا منا   صآا  نصلااصييي ص لا  خيس االكلماناإلنت جاالهص   نص ااأل  ا.  ،األح ا  

سلام ييييتخ اتاخ ا اأن مصبااألغلا االت ييي ا فآاالخ  االمةلنلا  %ام اال  رلااإلنت نصلاللهص   نص 30

 ن ر  .اأم افطامج  ا   ص   ااتييتخ ات،افهن  االة س ام االمشي  سناالم تلحلاتييتخ اتاالهص   نص افطا

 ال   غاال ن عط،ا ر  غاالن م،ا مة   اإلع ل االتة ئلام لهص   نص ،ا ر  غا الص االكهلم  .

 إنتاج وايتغالل الهيدروجين في مناطق العالم الاختلفة: تقزيع الاشاريع الاخططة في مجال 14-الشكل

 
 Hydrogen Council insights Update, 2021الم   :ا

 الت ا ا افطاال   االةلمصل  2-2

  م تييتثم  افطامشي  سنارنت جاالهص   نص  المهتملال   االةلمصلاا ا   ناع لاعلااال يةص االةلمط،ا

 الجيا ل،اااإلم  ا ،ارلااييي نال  التشييمماال   ملاكمام ا أعلنتاع اخ  ا مشيي  سنافطا  ااال يي لاا

ل 2021من عام  الثانيوقد شوهد الربع   .عاالم ل  م يل،ا عم ن،اا  الةلاا،   الييةالسل، ملحقظا ا نشواطا

والسووعي نحق    اون والشوورارة الدولية في مجال الهيدروجينمن جانب الدول العربية في يووبيل تعزيز التع

،امصنم اس اتاال ةضا األمانص االي ر   لم اس اتاعلاارنت جاالهص   نص ااألخضمنه اا  اتنفيذ مشاريع عاالقة

 .اآلخلاعلااالتاينافطارنت جاالهص   نص ااأل  ااأ امشت   يامثمااألمانص االي ر  

حيملان س  ا   اإلع ناع  2021شيييه االلمناالث نطام اع تاا ،العربية الاتحدة في دولة امماراتف

 ارصناا  ،سانصااحيسلان/ .احص اشه اشهلاامج  ارنت جااألمانص االي ر  ا الخضلام االمش  سناالم تلحلافطاا

 اسلاأ  امشيييل غام اناعياالت  مص اشيييلكلامتل  اأما  طاالا نصلا"ألنا "ا شيييلكلا"فل ص لاع"  ا   ا

 م االمتارنااملصانا  /اليينل.اا  1م  رلاا  األمانص االي ر  افطامن  لاالشيلاااأل يي ا شيم  اأفلس ص إلنت جاا
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علنتااأ  فطايييص اارخل،  .2025فطاع تاا    شيي صلي،اا2022رلا ااتيييتثم  االنه  طاللمشييل غافطاع تاا ا خ ذا

فطام سنلاخلص لااالخضلا امشل غاإلنت جااألمانص اا   ن ص ا،اعيمه اا2021م لناشهلاسالصااا  "ماان اأما  ط"

 مةيييبام كل االت   ااا م لتة  نامناشييلكلاأما  طاالا نصلالل  رلا"  رل".  ،ا ذل ال يين عصلافطاأما  ط

أنهي ا ةلصماكهلم  طامت يللاممة لالتالص اال  رلاالشيمييصلااالمارةلامص االج ن ص ،اييصتضيم االمشيل غا

.  ألاا  ا/اليينلا  200  ص   نص ااألخضيلا  ةاسليارلااأمانص اخضيلا ام  رلاله  إلنت ج،اانصج  ا ا  2م    ا

ة ،لل،    كارالا اييييتخ امه  م االمخ   التطاا  م اماان اأما  طاع لان ر  اال   .   الت ييي سللليييي   الم 

أنه ا ةتيتا ن ص امشيل غاإلنت جاا  2021م االة تاالج   اا  س كلاأنااإلم  ا اك نتار اأعلنتافطا رتايي مآ

 ملص  ال ت . 1 األ ي ام يتثم  ا ااألمانص االخضلا ا اااأل  ام اناعيافطامن  لاالشلاا

اإلس  لصلافطام لناا  Eniأعلنتاكمام اشييلكلايييان  لا ا شييلكلااوفي الجاهقرية الجزائريةا  

المشييتل اللج  ىاالتكنالانصلا التج  سلاا يييااخ   لا لسآاللت صصاااات   ااعلاا  ع   2021شييهلاسالصااا

م يي ل اال  رلاالمتج ل ا)ال  رلاالشييميييصلا   رلاامشييل غا جلس طاإلنت جاالهص   نص ام يييتخ اتااتن ص اال

.اكمي ا2021 سيأ طا ي ااات  ي اا  ةص المي كل ا  ي  اا اا ارصةهي افطا ريتاييييي مآام االةي تاالجي   اا  .اللسق(

اييييتخ اتاالمص هاالمنتجلام اح ا االن  افطاعملصلاا  رمك نصلاييييلال ستضيييم االمشيييل غاالتجلس طاالم تل ا

 .للة   اعلااماا لاالمص هافطاالجيا ل التةلصماالكهلم  ط

،ااأل  االهص   نص اا  إلنت ج ح  امةثصلاا  رنشي  ،ا  اتا  ا  االن  ام  اييلاجاهقرية العرا  فطاا

 الشييلكلضييم ان  ااافطاشييم  ام  الا "ن  االاييي "شييلكلاال   اال  صةطاالمنتجام اح ا اام يييتخ اتاا

 ح  اانت جا  رلا  .اكم اييصتضيم االمشيل غث نطاأكييص االكلمانغ  اا  ان ة ث  ا   ح  اتحتج  م إلضي فلارلاا

و فط  ا     كهلم  صلامةثصلا ةمماعلاا رالاالهص   نص االمنتج. المت ل   ااال  اييلا اع الا المشيل غ ح لص 

و مشي   ا  من أنل اكم ا  .ال نصل   أ لصلل اييلان  ىاا رع الا م ل ا TOTAL شيلكل    ا   الن   مؤخلا

المنتجلافطاالم يي فطاالة مللانناعاا  الن فث  ف  ضا  م يييتخ ات ،األ  االهص   نص اا  إلنت جفنصلا ارت يي لسلاا

و  رحلاريل   اال  صةطاال  استااا ا  ،الةلاا ستاا افصلااحتص ن  االمشييييل غاالم تل اا م االمخ  اأناا .ح لص 

ال  رلا  فطا الص اكارالاا،ا  ييياسآارنت نيااالمال  ام يييتخ اتام يي ل اال  رلاالمتج ل ال  رلاالكهلم  صلاام ا

 .الن م ر  غفطاأ ا الكهلم  صل

العربيةو مدر  جاهقرية  م   الةكاملاا   ل تا  ،في  و  علض  أس  /م سا  شهل  فط  شلكلااالم لسل 

ThyssenKrupp م لارلاا م األمانص االخضلا ا    سلاالهص   نص ا إلنت جاانش  ام نناااأللم نصلاإل 

علاااليصلار م افطارنلا ا ا ارصنام كل ا    ااحتااستيناا ن ص االمشل غاالم تل األم نص .احص ا ااات   ااا

األ الهص   نص ا رنت جا مج  ا ال تل  اكم اا  خضل.فطا المتج ل ا   ا  ا الكهلم  ا ال  رلا  يلمتا  ا  ا
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فط الثل  اا النه  طاا  ،2021سانصاااحيسلان/شهلاا  المة نصلا ن  ىااالت لسلا   إلنت جامشل غاالتن ص اال  ايلا

  ضا  ملجصكصل  م اع  اشلك  ا   ة لا   ال  اأع ه  ،    سلاالهص   نص ااألخضل،اثاا   سلهارلااأ   م ا

DEME   Fluxys    Port of Antwerp  )ا   اا اا ارصةياا الم لسلاامنااممانبا   ال  مضلاالشلكلا

فطا رتاي مآاا   شلكلاأمارصلاإللا  ا رنش  االماان   ، الشلكلاال  مضلالكهلم  ام ل  ،لل   ا اال  صةصل

 الشلكلاال  مضلااالشلكلاالم لسلاال  مضلالل   ا اال  صةصلا"رسج  "ااكمام اا   رةتا  .اكم 2021م اع تاا

للتة  نافطامج  اا  علاام كل ا    ا  ،2021فطام لناشهلاسالصااا  اإلس  لصل  Eni شلكلاا  ،لكهلم  ام ل

فطاا الميته فلا رنت نيا لمشل ع  ا ال نصلا التج  سلا الج  ىا األخضلا األ  اا   صصاا الهص   نص ا رنت جا

رع الاام ل يصتاا األ لاش،ا مص ا المارةلا الم كل ا حا.ا مةيبا مشتلكل اال ايلا إلنت جاا  مشل ع  ا

األخضل للم    الهص   نص ا الكهلم  طا التةلصما رنت جا  ع لا المتج ل ،ا ك ل ا ال  رلا م  ل ا م يتخ اتا

كم ايتشمماا  .الن ض ل  فطاح ا اال   اال  صةط  منا خيس اان ة ث  اث نطاأكيص االكلمانالهص   نص ااأل  ااا

ل يته  ال  ايلاا المةتمللا الت  سل  ال   ع  ا لتن ص ا رمك نص  ا ال  ملا الخ  ا األعم  ا ،ا   صصاا

 .المشل ع  االم ل حل

  المخ  ل  رنت جا اييتخ اتاالهص   نص ع لامشي  سناا  ا   ن فطاضيا ا ل االت ا ا االمتيي  عل،اا

ل   20إلى  ملنم لطاا   األمانص االخضييلا   ،اغ ل صته اإلنت جاالهص   نص ااألخضييلفي الدول العربية  مشووروعا

  مشيييل غ 2 اا  ،الي ر      األمانص إلنت جاالهص   نص ااأل  امشييي  سنا  6،امصنم اخ يييصامشيييل غ  12

 .15-كم اس ص االشكم تيتخ اتاالهص   نص اكارالافطاالملك   االة مللامخ س االارالا

 2021يقليق مطلع شهر ا حتى العربيةنتاج وايتخدام الهيدروجين في الدول م الاشاريع الاعلنة: 15-لشكلا

 
 الم   :اأ ام ا

0

4

8

12

16

20

2 1 1 2 3
1

10

1
1

2

2
1

1

4

1

1

2

1

1

2

ريع
 ا
الم
دد 

ع

محطات وقود الهيدروجين األمونيا  الزرقا 

الهيدروجين األزر   األمونيا الخ را 

الهيدروجين األخ ر 



30
 29  | 2021من عام  الثانيخالل الربع   والهيدروجينتطورات الغاز الطبيعي المسال 

 

 الخالصة واالستنتاجات 

ايييت  غاالييياااالة لمطالل   اال  صةطاالمييي  اايييتللالاع فصتيا م ا اخ  االلمناالث نطام اع تاا

و فط حجا ال ي ل ا  ميي ب انتشي   ن  ةل فصل    ،اا2021   ةاسض ال تلا  اليي م ل التط شيه    لانة 

نااييييتملا ا ذل ام  (االتطاك ناله ا  اعص  اييييل صلاعلااالنشييي  ااترت ييي ل االة لمط.19-كا  ن ا)كافص ا

لسن مصكصلا ج   اال   اال  صةطاالمييي  ،اف طاالارتاال  اا   نافصياال لبافطااألييياااااآليييصاسلا  انياا

غي ل صيلاالشييييةني  ارلصهي التل صيلاال ليب،ا لانةيتافصييااإلمي الا ارلاااليييييااااأل   مط،افطاخ ا اإلعي ل اا

ذل اعلااحي عااألية  االتطا ل  ناا  التاا ناعلااخلس لاالتج   االة لمصلامص االةل ا ال لب،ا رنان  

أحص ن ارلااميييتاس  ارص يييصل.ا م االمتارنافطاضييا ا ل االت ا ا ااإلسج مصلام نتة شااترت يي لاالة لمط،ا

و فط من  ل   أن سييتمل ال لب علا ال    ال  صةط الميي   فط النما فط األييااا األ   مصل  اآلييصاسل  أسضي 

كارالافطاالة س ام اال   ع  اا مصئصلاا  مياس اارت يي لسلم اسافلهام ااالشييلاااأل ييي اذا االمن حاالة  ،ال

 .اترت  لسل

و علا مصيانصي   شييييلكي     (اكي نالهي 19-كافصي ا)  فصل  اكا  ني   ني  ةيلأنا   مي للغاام  و مي ل ي   يأثصلا

اإليي للاالج س  اخ  اع تاا  فطامشي  سن   ل ييتثم   أل ام     ارلاا انصياضيلملاراسل الن  ا ال   االة لمصل

رلا ااتيييتثم  اا  رع ناشييلكلار لالل تل  ،ارتاأناا2021،ا   لتاع  امشيي  سنامخ  لافطاع تاا2020

  33±م  رلااالنه  طافطامشييل غا ايييةلارنت جاال   اال  صةطاالمييي  ام اال   غاالشييلرطالة ماالشييم  ،اا

و سأخ  فط اتعت   و اييييتلا صجص   اضيييل   ا ل صلاال لباالمييييت  لطاعلااال   املصان   /اليييينل، ك ن رلا ا

اإلسج مصلافطا  ااال ي لالضيم نااييت لا االيياااالة لمطاككم.اكم اأنياا   اال  صةطاالميي  افطاضيا االتارة 

لم يييي ل اال  رلارلاا  رادوووودر آمن ومقثق  ومسووووتدامممث ملاالتأكص اعلااال   االلس ل الل   االةلمصلاا

 األيااااالة لمصل.ا

و اييتملا  اليخا ال  لط حا  ات تم ت م تييتثم   فط أم ام ان نباا الهص   نص ، ف   م    اضية 

أمل االةلا اال  لصلاالم ل حلاللاصا ارلاانظ تاخ  اأح ا  مشي  سنارنت جا    ص   االهص   نص ام عت   ه

تاسنتجاع احلرياأسلاان ة ث  ،ا سمك ارنت نيام ام  ل اال  رلاالمتج ل .ام االكلماناكانياس لقاكارالاا

خ  ا ايييييتلا صجصي  ا  نصيلاللهصي   نص اا  أعي  ا ري  ني    ي ا اليخا ممث و فط ا   ي غ عي ل الي    التط  

الخ  االمةلنلاإلنت جا ن ما ايييتخ اتاالهص   نص اا/  فطاع لاالمشيي  سنزة الهائلة ا والقفل لل  31  ملنم لط

و م يتثم  ا  رنم لصل      منةا  359التطامل تانةاا  ملص  ال ت . 500مشل ع 
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،احص اا   ناع لاال   اوقد رانت الدول العربية حاضورة وبققة في الاشوهد العالاي للهيدروجين

 افطامشييي  سناالهص   نص ،ارلاايييي نال  التشيييمماال   ملاكمام ااإلم  ا ،االةلمصلاالمهتملام تييييتثم 

 الجيا ل،ا اليييةالسل،ا الةلاا،ا م ييل،ا عم ن،ا الم لع.ا ايييت  عتافطاخ  افتل ا نصي ا ارصناا

ع  ام كلا ا    اامناالشيلك  اال  لصص افطامج  ارنت جا اييت   االهص   نص ،افطاخ ا ا ةكسااإل ال ا

اا ةيسياالةاا ا التةي  نااتيييييتلا صجطامص االي   االةلمصيلا الي   ااألنن صيلاالتطا لم هاامهي ااالة ص صيلانة

  20ع ر  اارت يي لسلا ايييخل.ا ر اأييي لاذل اع ااإلع ناع احيملاضييخملام االمشيي  سناملنم لطاا

و  التط ن     شيملتامشي  سناإلنت جاالهص   نص ااألخضيلا األمانص االخضيلا ا  "ممة ظلامتناعل"مشيل ع 

مشي  سن(،ا مشي  سناتييتخ اتاا  6مشيل غ(،ا مشي  سناإلنت جاالهص   نص ااأل  اا األمانص االي ر  ا)  12)

 مشل غ(. 2الهص   نص اكارالافطاالملك   االة مللامخ س االارالا)

في السق   دور هاماريعا يياكنها من لعب وال ش  أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه الاش

في أيووقا  الطاقة   الريادإلى مققعها  العالايا والظفر بحدووة جيدة من هذا السووق  القاعد لت وويف  

رادودر عالاي ممدادات النفط والغاز منذ عدة   التاريخي بجانب دورها  دورال جديدال رادودر للهيدروجين

 عققد.

للميييييتجي ا افطا  م اني ن هي ،ا ؤكي ااألمي نيلاالةي ميلالمنظميلاأ امي اعلااايييييتملا االمتي مةيلاالي   سيل

علااال   االةلمصلاالتطا ةتماا  انةك يييي  ا اليييياااالة لمصلالل   اال  صةطا الهص   نص ،ا رملا ام اله ام 

علااالخلس لاالة لمصلالل  رلا رملا اال لتاالتطاسمك اايييييت  له اللة   اعلاا ل االمك نلاامك نلامت  ملا

 علاال   ا الهص   نص افطامج  اال  رلاالنظص ل،ااالت  سخصل.اكم ا شيي لاعلااأ مصلاال   االميييت  لطال يين

  ال عا ال  تم تامه ااالج نبا  خ صصااتيتثم  ا اال  ملام صلا ة صآاميت  مالل  رلاالميت امل
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