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  مقدمة

لمنظميييلااألر ييي  االةلمصيييلاالم ييي   ااألم نيييلاالة ميييلااتبييياله الجهيييالاال يييطافيييطار ييي  ا

افييطايييبصماالم  مةييلاال   سييلاللمييي ج ا افييطاالييياااالة لمصييلالل يي  اال بصةييطا(أ اميي )اللب ييل  

عليياااليلس ييلاعليياااليي   االةلمصييلاال ييطاتة ييمامك نييلام   مييلااانةك ييي  االهيي اميي ا اميي امييلر 

ت يييا ا ار ييي زاال ييي  اال بصةيييطاسييييلن اأقان ييي راال  لسيييلااللمييي ايييينا اعييي اا،الة لمصيييلالل ييي  

اا.2020م اع راااللام  الا اس  طااللم ااالمي  االة لمط

المييي  اصيين علاال يي  اال بصةييطاشييه ته اأمييل اال  ييا ا ا ال  صييلا اال ييطااال  لسييلاسفنيي ا

 ت ييا ارميي الا اا،األيييااالسن مصكصييلااميي اخيي  ااييي ةلا اامةييماال  ايييلااللاميي اخيي  االلميي 

ا،ا ذليي  الماريياااتييي يم   افييطاالمايي  س االج سيي  ا،ال يي  اال بصةييطاالمييي  اميي االيي   االةلمصييل

(اعليياار يي زا19-فييطا ييماالم  مةييلاالمييي مل ال  ايييلاتيي اعص  اك رةييلافصييل  ا ا  نيي ا) افصيي ا

االة لمط.اال   

لمةيييلاع ميييلاعييي ااالمحوووار األو سضيييلاال  لسيييلاخمييييلامةييي   ا رصييييصل،ا صييي اس ييي را

المحووار س نيي   ا ،ا2020ميي اعيي راااللميي االي ليي االييياااالةيي لمطالل يي  اال بصةييطاالمييي  اخيي  ا

االمحووار الثالوو س نيي   امصنميي ا،اأييية  اال يي  اال بصةييطاالمييي  افييطااأليييااااالة لمصييلت ييا ااالثووا  

فييطااليييااا االةلمصييلااليي  ا مك نييل،ات ييا اصيي ل ا اال يي  اال بصةييطاالمييي  افييطاالييياااالةيي لمط

ال ييي  اال بصةيييطاالميييي  افيييطاا ا لا اات يييا اس نييي   اال  لسيييلاالمحوووار الرا ووو ،ا فيييطاالةييي لمط

  ليييلاماييي  س اال ييي  اال بصةيييطاالميييي  افص نييي   ااالمحوووار السوووام أمييي اا،األييييااااالة لمصيييل

عيي را يين علافييطاللام لماييه االةيي ر ريي ااخ يي لاال  لسييلاا، فييآارخييلاالمييي ج ا ااالمي ييتاتنفصييا  

ا.2020

أقاسيييافلاال  لسييييلامييي ل اصلسييييلاللمي  ييييص المنظمييييلاأ اميييي ا تأميييمااألم نييييلاالة ميييلا

ا ص نةطاال لا .ا اليبلاء،ا

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 

 األميـن العــام                                                                                        

 عـلي سبت بن سبت                                                                        
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  من عام  الثالثالربع خالل لمحة عامة عن السوووول العالمي لزغاز الطبيعي المسوووال   .1

2020 

االن ييياااأل  امييي اعييي رخييي  اال بصةيييطاامةييي اال لاكييي االةييي لااليييا اشيييه ت اأيييية  اال ييي  

،اميي أ ااألييية  افييطاال ةيي فطامجيي لا ام اسييلاميي اشييهلاتما  سالصيياا صيي اا تفيي االيييةلافييطا2020

ل ت الكييماملصيياقا  يي  ا لا سييلاا4فييطا النيي اارليياانةيياااTTFاليييااااأل   مييطا ييي امل يي ا

ل ت الكييماملصيياقا  يي  ا لا سييلاملس  نصييلافييطاشييهلاا2.5ملس  نصييلافييطارس أ ييي نام   نييلامييي

يييةلاشييةن  اال يي  اال بصةييطاالفييا  افييطامن  ييلاشييم  اشييلااريييص اا تفيي ااتما  سالصييا،ا فييطاالييياا

ل ت الكييماملصيياقا  يي  ا لا سييلاملس  نصييل.اأميي افييطاالاتسيي  اا5فييطاشييهلارس أ ييي نارليياااالمييي  

ل ت الكييماا2.3فييطاشييهلارس أ ييي نارلييااا ييي امل يي ا نييل االم ةيي  اف يي اا تفيي ايييةلاال يي  

 فطااأليييية  ارليييااان ةييي ياال لييي افيييطاعييي  اأييييااااملصييياقا  ييي  ا لا سيييلاملس  نصيييل.ا سةيييالاتةييي

مامنميياام إلضيي فلارلييااامييي هلكلا بييل افييطام يي م ه االاتسيي  االم ةيي  ا ال ييص ا الهنيي ا أ   ميي اميي فاع 

ال ليي افييطار يي زاالكهلميي ءاميييب ا ييل راال  ييناالةيي  .ا ميي اعيي  اميي اتةيي فطااألييية  ،اتيفييص ا

 افييطااييي ج ملالل يي اعص  اال ييطايييبب ه االج رةييلااإلن يي ماميي اربييما بيي  االمن جييص الل يي  اال بصةييطاالمييي 

اإلع ل اال ا اقامص االةل ا ال ل االة لمط

اللميي االي ليي اعلييااماعيي اميي اأ  اانيفيي  اعلييااأييي  ااأميي اميي اك نيي ااإلميي الا ،اف يي ا يي ق

ملصيياقا يي اا88.8ملصيياقا يي ام   نييلامنةييااا82.6ييينا ،ا صيي اتلاكيي اركميي لطاال يي ل ا ارليياا

 ريي اكيي ءا يياااال لاكيي ا ييلل افةييما بصةصييلان صجييلاتلاكيي ا.االةيي راالييي مآام   نييلاميينفناالف ييل اميي 

(الصاريياا أل  امييل ار يي  ا19-النايي  ااتر  يي ل اميييب اان ايي  اك رةييلافصييل  ا ا  نيي ا) افصيي ا

انمااص ل ا اال   اال بصةطاالمي  االمي ملا صللايناا .

ل  ا ا  نييي االاتسييي  االم ةييي  اال عييي االةييي لمطااأل ييييلاتضيييل امامج رةيييلافصيييا   نييي ا

(اميي ا صيي اال يي ل ا ،ا صيي ااييي مل اصيي ل اته افييطاال لاكيي الللميي االي ليي اعليياا19-) افصيي ا

ملصيياقا يي اال ييطا    هيي اخيي  االلميي االييي نط،امنيييبلاا10ملصيياقا يي ام   نييلامييياا7.3ال يياالطال يييجما

%اعلييااأييي  اييينا ام   نييلا17%امييص االييلمةص االييي نطا الي ليي ،ا نةيياا27تلاكيي امل يي االيييا

ا اتلاكةييا.ا ميي ملصيياقا يي ا8.8الييا امل يي اصيي ل ات ارنيياا انةييااا2019المم صييماميي اعيي رااميي للم 

ميي امةيي االيي   االم يي   اميييماأييي لالص ا تلسنصيي الا تاميي  ا،ااال يي ل ا امنييي ا  مصيي  ام ف  تييل

أميي االيي   االةلمصييل،اف يي ا يي قاتييأصصلااالج رةييلاامصنميي ا يي فباالييبة ااىخييلاعليياامييي اس  ارن  كيي .

اخ  االلم االي ل .ملصاقا  اا25.8مة  لااعلاا جلاص ل اته اال طامل  ا
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مة  لارف ا اخ  االلم االلام اال يةالااااتي ذاميي  فطاأيية  اال   اال بصةطاالميي  اايي مل ا

من  ل ام ن ة ياال ل افطاع  اأيياااا،االلرصييصلاافطامة ااأليياااااف ااال ارة  اضييملافطاالميي اس  اا

مييييي هلكلا بل ا ركلاءا اتيفص ااإلن  مام اربما ب  االمن جص افطااييييي ج ملالل  اعص  اال طايييييبب ه اا

مة ا  ي ا ااإليييييي ليلام ل ااامييس ي ر(،ا أليييييبي ساأخل ات ةلآاا19-كي رةيلافصل  ا ا  ني ا) افصي ا

ا.ال ص نل

)الملك اافطا الن ااااTTFأيية  اال   اال بصةطا يي امل  اااايي مل ا،اافف  السوواا األورو  ا

.اا2020م اااللام ال يةالاخ  االلم اافطااللرصييطال ج   اال   اال بصةطافطامن  لاشيم  ا لساأ   م (اا

ملصاقا    ا لا سلاالكماااال ت اا4.8نةااارلااااأ  امل تايييلس ااأل  خ  اشيييهلااااأليييية  ااا تفة ا ص ا

ل ت الكيماملصاقا  ي  ا لا سيلاملس ي نصيلاال طايييييجل هي انهي سيلاشييييهلاااا3.8م ي  نيلامنةاااااملس ي نصيل

م   نلامايييهلاااالسييييمبل   ناقااأل  %اخ  اشيييهلا30مأ يلام اااا،اصلا    ارف  ا بل أسلا  ييييب مبل

 م اسبص ااامنه سلاالايييهلااملصاقا    ا لا سلاملس  نصللكمااال ت ا7رلاااا  صيييل ااانافمبل تايييلس االي نط

ارلاايببص ا رصيصص :فطااليااااأل   مطااTTFالمؤشل سةالا اااال ةالاالة لاا،1-ماالاك

ا

 في األسواق العالمية  الفورية : تطور أسعار الغاز الطبيعي1-الشكل

ا
اCedigaz, natural gas in the world, 2020 :اا الم  

  الطل   و  ال تا  ال   جا      ب و   م  المتوق  مما  عط   فع ة لت  ام  

عل  الغاز الطبيع  المسال 1

 ا    ط ابا م   او  م    ت اج    ا م  دا ا  م        ول الغ  از   ال   و    بس  ب  2

الت  قا  ب ا العمال   ال طاع ال  ط  

ي تعاف بداية

 ال ا أسعار 

 ال ورية في

 الرب  ال ال

ال ا   بوط أسعار 

ال ورية في الرب  

األول وال اني

ا ال ا  ال ورية مأسعار 

قبل انت ار  ا  ة 

    وفيد

ارت ا  

األسعار  ل  

مستويات 

 قياسية في

الرب  الراب 

   
 

 
  

   
   

   
   

   
  

   
  

  
 



 4  | 2020من عام  الرابع تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خالل الربع 

 

فطاالييااااأل   مطانمااماخ  االلم االلام ام اع رااااTTF    اأيية  ااا ايي ن لاماعلاام اييبآ،

 ي ني اأعلاامنةااااا2020اا لم ايييييتاعي ر%،اا25منةااااا2019أعلاام االلم االممي صيمالي ام اعي رااا2020

،افطارشيييي   ا اضييييةلارلااتة فطاأييييية  اال   اال بصةطاالفا سلامة اأقاشييييه  ا2019%اع اع راا38

(ا م اتييبب افص ام اتلاك اا19-فصل  ا ا  ن ا) افص اااميي اس  اانيف  ات  سيصلامييب اان اي  اك رةل

اللنا  ااتر   ل .

ا تف ع  ااام علااماع ااااالفا سلااأيييية  اال   اال بصةطاالميييي  اا  ن ا،ااف  السووواا اويووويا و

)مؤشيلاشيةن  اااافطايياااشيم  اشيلاارييص ااالفا سلاا،ا ص ارف  ااأليية  ت  سيصلاللاتايه   ا صللاييناا ا

منةاااااتاييلس ااأل   أ  املشييهلاااام ااالن يياااأل  خ  اال   اال بصةطاالمييي  االفا سلالمن  لاريييص (اا

 ايي كمل اا،اال ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلاا4.3ل  يمارلااااييب مبل أسلا %ام   نلامايهلاا27

ل ت الكماملصاقا    اااا6أعلاام ااماصيياله ارلااال ييةالاخ  االن ييااالي نطام انفناالاييهل  للا

ااألملاالا الف ا.من  ل ام ارة  اال  ناالب  لافطاف ييماالايي  ءافطاشييم  اشييلااريييص  لا سلاملس  نصلاا

ال بصةطاالمييي  ام ل ااال   شييةن  ااالم س ام اا ب  االمييي ا لس ااىيييصاسص ارلاااإلرب  اعلااشييلاء

لاتايلس االي نط نافمبل،اايي مل ااأليية  اا م الخا اشيه.امي  ن  ا  فصلالا   اال ل االم ارةلاا تأمص

ل ت الكيماملصاقا  ي  ا لا سلااا7.1فطاال ييييةالال ة آاأعلاامييييي ا الهي افطاعي مص ا صي امل ي انةااا

أم افطاال ييص ا  ا س االجنامصلاعلاا ك االي ييا .ااا  ام ملس  نصل،ا ذل اميييب اتن مطاال ل ام اا

ل  ج   اا،ااارف  اصيي   خصلرف  اأييية  اال   اال بصةطاالمييي  االفا سلاااشييهلا  ناقااأل   لسيييمبل،اف  ا

ميييي ا ارص ييييطا اااألعلااخ  االييييناا ااال ة آل ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلاااا14  ك ا

م لاا ل ااال ةالال ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلامنه سلاالايهل،اااا14.3اليي االيي م ل،ا  صيل ارلاا

م اااا اال   سيصلاال طاشيه   االييااااىييصا امة ا  لصلامف عمافا اشيصم االنا  ا م اأع ب رلااالميي اس 

ام  يي  ا مارم الا اال   اال بصةطاالمييي  افطااليييااااااا تف زا صلاميييبااافطاأييية  اال   اميييب ا

لل ي  االم ني مطاعلااال ي  افطار ي زاالكهلمي ءافطاالصي مي قاال طاتةي اأ بلامييييي ا لااااال لي اااالفا سيلال لبصيل

ما ا.ال بصةطاالمي  اع لمص 

،اأمل   اتن مطاال ل ا2- م اسبص االايكماافطااأليية  الة  اعااممااالة لا اااال يةالاا سمك ارسة  

الا اك ءام  لاماأ يلام االم ار ،ا تاراامة امة   اال   اال بصةطاالمييييي  افطااافطاف ييييماالايييي  ء

ا، ااإلم الافطاشحاا   ثا م ااالةم لصلألييب سات ةلآام ل يص نلا اإلضيلام  ااالج ارلا أيي لالص ا النل س اا

علااشييلاءاالم س ام اشييةن  اال   اال بصةطاااااإلرب  ام اربماشييل   اال ج   افطااليييااااىيييصا صلاا

 في سلااإلم الا اخ  اشييييها االايييي ي ءاال ي   .اسضيييي رارلااذل ااارالمييييي  اميييييبي االميي  رام اع ا

ااميييب ات ا لاالن ر  افطارن  امنم ان صجلااال   اال بصةطاالمييي  اان مييياااا افطال طا  صاااتضيي لام  ا
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(ا م اصلاتايييي سي ااإلكلاءا ا19-فصل  ا ا  ني ا) افصي ااامجي رةيلإلصيييي ميلاالةي ملص امهي اااتة صيماالةميمامهي 

.ا ر اانةكنااع  اأس رارلااااتن ظ   ص األ اذل ارلاا س ل اف ل ااا،ال ةصلاعلااعملص  االمل  اعبلاال ن  

ال   اال بصةطاالميييي  افطااليييياااالفا  اال طاا تفة ا طااألخل ارلااان ر  اذل اعلااأيييية  اتأكصلاا

فطاأيية  اال   افطاشيم  اشيلاارييص اخ  االلم االلام ام اااالة لاتافيقاال يةالا ركم اا.ميي اس  ارص ييصل

ا.2019ع را%ام   نلام للم االمم صمام ا26  آانمااماا2020ع را

األية  اال   اال بصةطاالمي  ااالة ل:االةاامماال طاي  م افطاات تف زا2-الاكم

افطاشم  اشلااريص 

 

مالمل  ا نل اا  اال   اال بصةطةأييااشيه  اف  ااا،أمريكا الشوماليةأم افطاا ا تف ع ماخ  االلم اااا ف  

خ  اشييييهلاال ت الكيماملصاقا  ي  ا لا سيلاملس ي نصيلاااا2.4 صي اا تفةي ارلااااا،2020اللام ام اعي راا

منيي اااايييب مبل فطاأسلا اال ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلاا1.92أ  املام   نلاساا األ  اا تاييلس

    ارف  اأخل اخ  اشييهلاتاييلس االي نط نافمبلاميييب اتن مطاال ل االمايييمطاعلااا%.ا م ا25نما

ل ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصل،اااا2.6ل  يمارلااافطاالاتس  االم ة  ا ء ال   اخ  اف يماالاي

 ركم ت،اف  ا    اأيية  امل  ا نل افطا ايي مل اعن ا اااالميي ا اخ  اشيهلا  ناقااأل   لسييمبل.اا

منةااااا2019أعلاام االلم االمم صمال ام اع راااا2020الييييااااألملسكطانمااماخ  االلم االلام ام اع راا

ا.%ا5.4

األمد المرتبطة  سوعر خام  ةاالتفاقيات طايل أم ام لنييبلاأليية  اشيةن  اال   اال بصةطاالميي  افط

ماييكما فصااخ  ا%ام ايييةلاخ راملن ا ييي اشييل  اال ة ر (اف  اا تفة ا12-11)اا ر ت األمريك 

ل ت الكماملصاقا    ا لا سلاملس  نصلامفضيماال ة فطاالا اشيه ت اأيية  اخ راملن ااا6اللم االلام ارلاا

خ  االلم االي ل ،ا ص اع ل ام اسظهلاتأصصلاييييةلاخ راملن اعلااشيييةن  اال   اال بصةطاالميييي  افطا

مام ات  سي اا فطاتل االة ال.ا ميب اال ف  ااااة  راعلص الم ا ي االيااا اسمااألم امة اص ثاشها ات لسب 

اامي ر،ام ت اأييية  االاييةن  االملتب لاا2020فطاأييية  اال   االفا سلافطامن  لاريييص انه سلاع رااااله رلل

افطاي م لات  سيصل.%ا33منيبلاامنه املن اأرم

04

03 02

01

از توق  بع  محطا  ت د   الغ 

المس   ال م   ا        عل       الطبيع    

التواز  بي  الع   والطل 

 ا  ز ا    قبال    ا  الت ار  عل    

 الم     د م         ح ا  الغ   از الطبيع    

المسال

الطل     عل     الغ   از  ت    ام 

  بس    ب المس    الالطبيع      

 ال     ارس   ال     تا        و 

  يا 

ن                 و ا       ط ابا  

 الغ   از الطبيع     المس   ال

 بس   ب  تعطي     العم      

ق ا  ب ما
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 تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال في السول العالمي .3

 التطارات العالمية  3.1

،اا2020ال لاك االا اشيييه ت اصييي ل ا اال   اال بصةطاالميييي  اخ  االلم االي ل ام اع راامة ا

،امييب اا%ا12.8منييبلانماامل  ااملصاقا  اا93.2ل  يمارلاااخ  االلم االلام اع  ل امج لاماال يةالا

نمااعلااأييي  اييينا ام   نلام للم اااأ اافطاالم  مم،اللاتيييجماا.الكنه لسن مصكصلااأليييااااييي لفلاالا ل

ايه اساالا االيياااالة لمط  ااعلااعكناالمة  لافطا،اا3- م اسبص االايكماا2019المم صمام االة رااليي مآاا

لخا اماي  س اك س  ال  ي سلاال   اال بصةطاالميي  افطاع   اعلاااانفناالف ل ام االة ر.اع ل انمااماخ  

فطا سي ل اااسيييييي  لاتايييي صلهي ،ا ال طا ي قاس ار اأقاا2020م اعي راااا الاتسي  االم ةي  اخ  االلم االلام

 تارااااالبةل اا اضيي لام  اييياااالن مال طاشييه ته اأيييااااال   االة لمصلاااال سن مصكصلال يي ل ا الاتا

امة االمة   .

خ  ااا"نما"،ام ا2019ر اشييه األاءام ف   ام ا م اىخلام   نلامة راااا2020 مال اسكاقاع راا

عن انفناميي ا اال ي ل ا اخ  ااا"صب  ا"خ  االلم االي ل ،ا أخصلاماااا"تلاك "اللم ااأل  ا الي نط،اصلاا

االلم االلام .ا

 2020و 2019صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل عامي  إجمالي : تطور3-الشكل

ا

 ICIS اLNG Data unlimited ااCedigazأ ام ااي ن لامارلاامص ن  اا:ااالمصدر

ااال طاتلاكة اصي ل اته امايكما بصل الااليات المتحدةعلى مسوتا  الدو  المصودرةا ايوتطاعت 

 ص ار م ام  يييي سلاااا2020خ  االلم االلام ام اع راااصيييي ل اته ،اتة صآاأ  انماافطاعلاام ا االة ر

75
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90

95

100
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ملصاقا  اخ  االلم االي ل اأ امنييبلانماامص االلمةص اتي  االيااا7.2ملصاقا  ،ام   نلامييييييااا16نةااا

%اا41.5يينا اااأيي  منييبلانمااعلااااا2019%،ا م اأنه اأعلاام اصي ل ا االلم االمم صمام اع راا120

ااذل ااا سةالااااا.4- م اسبص االاييكماا2020علاام ا اع رااالل يي ل ا ام االاتس  االم ة    ااأفضييماألاءاا

يي  لافطاتاي صمامة   ااإليي للااامم ،افطاف ل االاي  ءاامايكما رصييطارلاارا اال ل ام االييااااىييصا 

مة اأقااضيي لااا، ل ةمصماالم س ام االاييةن  ا ت يي سل  ارلااأيييصاافطاالاتس  االم ة  اممة ت املتفةل

ضييةااال ل االا اشييه ت اشييها االفطااييي ج ملاااتيفص ارم الا اال   ارلصه مايي لاا اااالمة   ارلاا

مة   ااإليييي للااألملسكصلامك مما  ر ه ات لسب ماخ  اشيييهلاااتلاتاييي صم علااأصلارا اال ل ،ااال يييصا.ا

تايي صماامييي اس  ااملص  ار رامكة  الصارامة اأقا صييل ارلاااا9ممة  ااا2020لسيييمبل   ناقااأل  اع راا

 ارامكة  الصار.ملص  ار اا2فطاف ل اال صاا ص امل  اام  نصل

 ييي ل ا ااماا2020ايييي   ع االاتس  االم ة  اأقاتنهطاع راااالة ر،اا  ركم تا ألاءاعلااميييي ا

ا.%ا9.7منمااينا اا2019ع رااملصاقا  ا43.2ام   نلاميملصاقا  اا47.4ركم لصلا

 2020صادرات الغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة خالل عام : تطور 4-الشكل

ا

اICIS اLNG Data unlimited ااCedigazاي ن لامارلاامص ن  اااأوا ك:ااالمصدر

اامنةااملصاقا  ،ام ي  نيلاا20،اف ي اا تفةي اصيييي ل اتهي اخ  االلم االلام ارلاااأيووووتراليواأمي افطا

%،ا م اأنه اأعلاام اصي ل ا االلم االمم صماا9.3ملصاقاخ  االلم االي ل امنييبلانماامص االلمةص اااا18.3

%.ا سأتطا ااااأللاءاالجص افطاال ي ل ا اعلااالل لام اا2منييبلانمااعلااأيي  ايينا اااا2019م اع راا

الهالن سل،ا ذل اااShellال  رلاعلااتاي صله اشيل لاااPerlude LNGايي ملا اتاراامة لااإليي للاالة رملا

ميييييب امة ااألع   االكهلم رصل،ا رس  را    اأخل ام اااا2020ع راام ل امنااشييييهلاشييييب   فبلاسلاا
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ماااييي  لر اااا ال طاالف ل إلكلاءاصييص نلاله اااGorgon   ا ااإلييي للاالي صلافطاماييل زا شييهلس ات لسب 

ا.2020خ  االلم االلام ام ا

م،اف  اا تفة اال يي ل ا ارلااا،ا ام اأ بلام يي  اارويووياأم افطا اا8لل   اال بصةطاالمييي  اع لمص 

اا%اعلااأييي  اييينا 5.3%اعلااأييي  االلم ،ا نةااا14.3اامنيييبلانماخ  االلم االلام اااا  ااملصاق

ة لاامم ا نجة افطات ي سلاع  اشيةن  ارلاااليياااال يصنطاااا.(2019)م   نلام للم االمم صمام اع راا

Yamalمامأقاااان صجلعبلاالمييي  اال  بطاااا ن ر  اال   ا  يييص اتييي ي رااانيف  ايييم ا ب لاالجلص اعلم 

،ا  ص اتلاكة  اا  فطام  مماتل اات تف ع  افطا ب  اال   االم يي  ا.الك يييةلاللجلص اااال بصةطاالمييي  

  ل افطامة االمن  آاأصل اعلاا جلااإلم الا افطااليييياااالة لمطامنه اتاراامة لات ييي سلاال   ا

خ  اااشييةنل ص اللاس لات يي سلاأسلافطاالب لااال بصةطاالمييي  افطاالنل س اميييب ااتضيي لام  االةم لصلاا

ملصاقا  اااا1.7 تام  ااال طامل  االلم االلام .ا م اايي ملامييلييماال لاك افطاال ي ل ا ام اتلسنص الاا

  مص  ااال ي ل ا امنيي ااااألاءانما ر اك ءااملصاقا  اخ  االلم االي ل .اااا2.4خ  االلم االلام ام  مماا

ا.1-سليصاالج   ا م ام امة اال   االم    ام ف  تل

ومقارنته بالربع السابق   ،2020من عام  الرابع الربع  تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل: 1-الجدول

 )مليون طن(  2019والمماثل من عام 

 ال  للا
اااللام ت صلااللم اااللام االلم ا اللم االي ل اااللام االلم ا

 م   نلام للم االي مآاا

ا2020ا

اااللام ت صلااللم ا

علااأي  ااا2020

اينا ا 2019 2020 2020 

ا% 20.0-ا% 4.3ا2.4ا2.3ا3.0االجزائر

ا% 18.2-ا%25-ا0.9ا1.2ا1.1اأنجول 

ا ا ا0ا0.0ا0.1ااألرجنتين 

ا% 2.0ا% 9.3ا20ا18.3ا19.6اأستراليا

ا% 16.7-ا% 7.1ا1.5ا1.4ا1.8ابروناي

ا% 0.0ا% 0.0ا0.3ا0.3ا0.3االكاميرون

ا% 16.7-ا% 900ا1ا0.1ا1.2امصر

ا% 37.5-ا% 16.7-ا0.5ا0.6ا0.8اغينيا الستوائية

ا% 15.0-ا%5.6-ا3.4ا3.6ا4.0اإندونيسيا 

ا%8.6-ا% 14.3ا6.4ا5.6ا7.0اماليزيا 

ا% 11.5-ا% 11.5-ا4.6ا5.2ا5.2انيجيريا 

ا% 100.0-ا% 100-ا0ا0.9ا1.2االنرويج

ا% 3.7ا% 33.3ا2.8ا2.1ا2.7اعمان 

ا% 10.0ا% 4.8ا2.2ا2.1ا2.0ابابوا غينيا الجديدة

ا%9.1-ا% 0.0ا1ا1.0ا1.1ابيرو

ا% 2.2ا%5.0-ا18.9ا19.9ا18.5اقطر 

ا% 5.3ا% 14.3ا8ا7.0ا7.6اروسيا 

ا% 46.9-ا% 29.2-ا1.7ا2.4ا3.2اترينيداد وتوباغو

ا% 6.7ا% 14.3ا1.6ا1.4ا1.5ااإلمارات 

ا% 41.6ا% 122.2ا16ا7.2ا11.3االوليات المتحدة 

 - %12.7 93.2 82.6 93.2ااإلجمالي 

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

ك رةلافصل  ااااان ايي  اميييب اااالة لمصلااال   أيييااااامااع ييف اال طاااليييلبصلااال  اعص  ام لل لام ا

اااللام خ  االلم ام اال   اال بصةطاالميي  اللات أصلااال   االةلمصلااا،ارتاأقاصي ل ا ا(19- ا  ن ا) افص ا

،ا سةالاذلي افطاالم ي رااأل  ارلاا بصةيلاال ةي ري ا اا2020ااالف لا االييييي م يلام اعي راافطمي اتلااعلاا لا اا

مص االاييل   االا نصلافطاال   االةلمصلا عم ء  افطااألييياااااأل   مصلااال  رملاعلااع الا اسللااألم ا

فطامي لااالكب  االميييي هلكص ااالمارد الرئيسووو  المعتمد طايأل األمد اىييييصاسل.ا ص اتة اال   االةلمصلاا

صي ل ا اال   االةلمصلاخ  ااا تفة ااألييااا،ا األعلااماصارصلامص ا ماال   االم ي   .ا ركم ت،اف  ا

منيييييبيلااااليي لي املصاقا  اع االلم اا0.9م سي ل اااملصاقا  اا26.7 االطاارلااااا2020ااعي رم اااللام االلم 

ا.ف تاا%ا0.7اامنييييبلاتلاك اا2019ملصاقا  اع االلم االمم صمام اع راااا0.2اامنةاأرماالكنه ا%،اا3.4نمااا

الحصوووة السووواقية للدو   نظلامات تف زاال ييي ل ا ام ا ب  االمن جص اميماالاتس  االم ة  ،اتلاكة ا

%  31.2ا مقار ة  ووو %28.65لتصأل إلى   2020من عام  الرا  ف  الساا العالم  خال  الر     العر ية

 ال طاا  2020الحصووة السوواقية للصووادرات العر ية ف  عام    متايوو لكنها تظأل ضوومن  الثال ا  ف  الر   

 .5-%ا م اسبص االاكم29.65 كمانةااا2020مل  الة را

 2020صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال والحصة السوقية% خالل عام : تطور 5-الشكل

 

 

ملصاقاااا19.9ملصاقا  ام   نلاميييياااا18.9نةاااااللام خ  االلم ااااصادرات دولة قطراركم لطااملغ

الة رااليييي مآام اااأعلاام   نلام للم االمم صمالكن ا%،5ااتلاك منييييبلاااالي ل ا  االمييييجماخ  االلم ا

 يأ بلام يييي  الل ي  ااا2020ل ليلار لاعي راااتي  لاا ميالي ااملصاقا  (.ا0.4%ا) االطاا2.2منيييييبيلانمااا

2    %

 0 0 %

 1 2 %

2    % 29   %
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م ي صلاأيي لالص اال طا  قام االم ار اأقاتة ماالملتبلاا مليان طن  78.5ميكم لطاااامج لامااال بصةطاالميي  

اري للاامة   ا،ا ميب اتارااا(ااأليااااالة لمصل19-األ لااربماأقاتضلساك رةلافصل  ا ا  ن ا) افص ا

اا.م ل اال ص نلافطاأي لالص 

ته ااافطاالم  مماشيه  ام صلاال   االةلمصلاالم ي   الل   اال بصةطاالميي  انماامافطاركم لطاصي ل 

،اا تف اركم لطاال ييي ل ا اخ  افف  دولة اإلماراتن  ل ام ن ة ياال ل اعلص افطااألييييااااالمي لفل.ام

%،ا نةااا14.2خ  االلم االي ل امنيبلانماااملصاقا  اااا1.4ملصاقا  ام   نلامييييااا1.6اللم االلام ارلاا

،ا  اااللم االا ا  آاأفضييماألاءاعلااا2019%اعلااأييي  اييينا ام   نلام للم االمم صمام اع راا7.1

،ااالييينلا ملصاقا  اا5.8ميكم لطاصيي ل ا ااا2020اإل  ااعلاام ا االة ر،ا اخ  م ال للااإلم  ا اع راا

،اأ امنييبلاتاي صماا"ك سل الا "فطاالا ص  اال بصةطاالميي  ا  طاتم صماال  رلاال  يمصمصلالمة لاال   ا

ااإلم  ا ام امك ن ه ا ص ا ته افطاالياااالة لمط.ال للا%،ال ة  100

ملصاقا  ام  تف زا فصااع اااا2.4أم افطاالج ارل،اف  اا تفة اال يي لا اخ  االلم االلام ارلااا

منيييييبيلاتلاك اعلااأييييي  ااا2019 صيمام اعي را  (،الكنهي اأريمام االلم االممياا0.1ا االطاللم االيي لي ا)

ملصاقا  ا  طاأريمام اااا10.3م يييي ل ا اركمي لصيلاااا2020 ميالي ااخ  مي االج ارلاعي راااا%.20ييييينا اا

ملصاقاااا25.4ااتبلغا  ر ه االكلصلن ييااال  رلاال  ييمصمصلالمناييل ارييي للاال   افطايييكصك  ا أ  ساا ال طاا

ا   الينل.

ملصاقاااا0.7ملصاقا  ام س ل ااا2.8اااللام ارلاخ  االلم اااال ي ل ا اااا تفة ا،اايولطنة عمانفطاا 

%ام   نلام للم االمم صمام اا3.7نمااعلااأيي  ايينا اانييبلاا%(ا 33.3نمااانييبلاا  اع االلم االي ل ا)

منيييبلاتايي صماااا  ااملصاقاا9.6م يي ل ا اركم لصلاااا2020.ا مال ااخ  م ايييل نلاعم قاع راا2019ع راا

ا ت  سلاال   اال  مةلاللال لاالةم نصلالل   اال بصةطاالمي  .ا%المنال اري لل92تي  ا

مافطااألياااااي  لاا تف زاااف  ا،ااجمهارية مصر العر يةااأم افط أية  اال   اال بصةطاالمي  اع لمص 

"،االمة لاالا ص  االة مللافطام يلا  اانه سلاالة ر.ا ص اارل ا"م امة لا،افطامة  ل اال  ي سلاالفا سل

 ل رااليياااالمااتصل،ا  صيمااااميي فص  ام نجة افطات ي سلاع  اشيةن  اللييااااأل   مطا اىييصا اا

ملصاقا  اخ  االلم االي ل ،ااا0.1ملصاقا  ام   نلامييييييياا1ركم لطاال يي ل ا اخ  االلم االلام ارلاا

األ يلاتأصلاماعلاامييييي ا اال   امة اأقا  ن ام ييييلااا2020  اع راا  ااأفضييييمانمااعلاااإل  ااخ

خ  ام ام ييلاااألييية  .ا ركم تاف  املغاركم لطاصيي ل ا اال   اال بصةطاالمييي  اااته   مة للااااالةلمصل

.ارتاأن ام االم ار اأقاا2019ملصاقا  اخ  اع راااا3.6ملصاقا  ام ي  نلاميييييييييااا1.5 االطااا2020ع راا
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،افطاضياءااتتف اامص االايل  ءاعلاامة  ل اتاي صمامة لاا2021خ  اع راااته صي ل اتة  ام يلام اا

امة اتاراالاراليم قايناا .اإلي للافطام سنلالمص  ا

االي ل ات ا اصيي ل ا اال   اال بصةطاالمييي  ام اال   االةلمصلاخ  االلم اا،اا6-سليصاالاييكم

ا. م   ن ه ام االة راالي مآا2020ع راام ا اللام 

 عاممن  والرابع الثالثتطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خالل الربع : 6-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق 2020

 
  في األسوال العالمية الغاز الطبيعي المسال تطور واردات .4

امي  اف ي اا،ا2020م اعي راااااللام اللم ااخ  ااااالمي لفيلاااألييييياااااال لي افطاات ا ااأمي ام اكي ني ا

ملصاقا  ام   نلاااا92.5ال ل اخ  االلم االلام ،ا ص املغاركم لطاالاا لا ااان ة ياااييي ملا ا اضيية اا

%،الك امي لم ي  نيلام االلم االممي صيمام اعي راا9.7ملصاقا  اخ  االلم االيي لي اأ امنمااااا84.3منةااا

ااملصاقا  .ا92.7اا ا،اللاساه انمااماعلااأي  اينا ا ص ايجل االاا لا ارن2019

ملصاقا  ااا360.3نةاااا2020عي رافطااال ي  اال بصةطاالمييييي  ااااركمي لطا ا لا الك اركمي تاملغاا

%،ا ذلي اعلااالل لام اتي اعصي  اركلاءا ااإل  ااا2منيييييبيلانماااا2019عي راااا ا لا ا  طاأعلاام اا

صيييين علاال   اال بصةطاماييييكماع را ال   اال بصةطاامج لاماع  ال  .ال بل  ااااال طااتياته اتر  يييي ل اا

اعلااأ مص ه ا ص ا ته افطاتلبصلاال ل االة لمطاعلااال  رلامأية  امة الل.اخ  االمي  اماكما

 

الثالثالربع 

الرابعالربع 

الثالثالربع 

الرابعالربع 

2019

2020

مليو     9 19

   مليو     1

   مليو  9 19

   مليو  9  1

   مليو     

   مليو   

   مليو     

مليو        

   مليو     

   مليو     

   مليو  1  

   مليو     

   مليو    1

   مليو    1

   مليو    1

   مليو    1

   مليو     

   مليو    1

   مليو  1  

   مليو  1

مصرا ماراتعمانالج ا رقطر

 م      ا مقار       ة        الر   

المما أل من العام السا  

 ب     ات مقار      ة       الر   

المما أل من العام السا  

تراج      مقار     ة      الر   

المما أل من العام السا  
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 اارع ل اال ا اقاااا2020 لةمااليييملااألييي يييصلاللييياااالة لمطا كماخ  االلم االلام ام اع راا

ماااا لا اأييااااأ   مصلاشيه  اتلاكة افص ا الاخمااليياا،اففطاالار االا ا نمااماااارييصاسلا تتصنصلأيياار 

ااافطاال ل .

رلااااللام ارف  ال   اال بصةطاالمييي  اخ  االلم اااا ا لا اركم لطااا  آ،االسوواا اويوويا اافف 

مانفناالاا لا االميييييجليلاخ  االيي لي اع االلم اااا  ااملصاقاا8.9م سي ل ااملصاقا  اااا70.7 ،ا  طات لسبي 

ممااالييااااىييصا ااا"افطال ة فط"الصناف تارلا،افطارشي   ا اضيةلاا2019اللم االمم صمام االة رااليي مآاا

ال طاااات ي مهي افطانمااالاا لا اال ييييص اال طا ي فظي اعلاامن ي لامام ني مطا ا لا امجي لاماااا"ال لي اان ةي ياا" 

 م ل  لطاأصبة اا.اا2019ع االلم االمم صمام اع راااا2.8 س ل ااملصاقا  اخ  االلم االلام اماا20.6اامل  ا

ال يص اأييلزااأليياااااىييصاسلافطاال ة فطام ات اعص  االج رةلامة اأقا  ن اأ لاااألييااااالم أصل امه ،اا

.ا م اانضيم اال لصللاالم بللمما ت   رال  يبحاأ بلاميي ا لالل   اال بصةطاالميي  اع لمص ماخ  االييناا ا

مافطاال ل ،اا منطقة جناب  .اأم افطا مةه ا ا س االجنامصلا ت سااقالص م قارلاااألييااااال طاشيه  اان ة شي 

مافطا جلا ا لاته اال طامل  ا ال طاتايمماأيياااام  يي  قا الهن ا مناآيويا  لسش،اف  ا    انمااماملةا  

ا%.18انمااعلااأي  اينا نيبلامملصاقا  اا10.5 االطاااللام مج مةلاخ  االلم ا

 الا انجحافطاام  يي  االف ر ام اام الا اال   اال بصةطاالمييي  ا،ااالسوواا األورو  ااأما ف 

ع رااام  أسضييي ماخ  اف لا ا اسللاااا،2020الايييها االيييي لااأل لاام اع راافطااليييياااالة لمطاخ  ا

ملصاقاااا16.7االاا لا ا جلاام   نلام االي ل ا ص املغاااااللام اات لسب ماخ  االلم افللاس  صلاالماه ااا،2019

ااملصاقا  اا7.4ملغاااا2019ع االلم االممي صيمام اعي رااااملصاقا  ،الك ام لاك ا بصلاا0.7م سي ل اااا  ،

 ع ل ام اسلة االييييااااأل   مطال  اع ممااتت اقافطااا.( علااأيييي  ايييينا)اا%ا30.7اامنييييبلاتلاك 

ال ل االة لمط،اسيي  ص اااام اال   االم ي   امم اسفااااتج   اال   اال بصةطاالميي  ،افةن ا س ل ااإلم الا ا

ل س ام امنصلاتة صلا  رللاتييمحام ي س ا مص  ا بصل ام ااالم الييااااأل   مطاام  ي  اف ر ااإلم الا اا

،اف  لاك ا ا لا ا ن   تاك االاييةن  ارلااافطا  للاتن مطاال ل افطاريييص ااأم .ااال   اال بصةطاالمييي  

اام ةاس اا  صي ك ت ام اخ  ا ا لا اال ي  اعبلاخ ا ااألن مص اااس ارالم ي ممااااليييييااااأل   مطالك افط

وهذه ه  الديناميكية المميزة لصوووناعة ال از الطبيع  المسوووا  الت  تتل ر  الطل  اا.خ صيييلام ا  ييييص 

اإلقليم  شداً وجذ اً لكن يرعان ما تعاود التاازن  نفسها  الرغم من عدم وجاد منظمة تتحكم ف  يقف  

ا.تاج على غرار منظمة أو ك ف  ياا النف اإل 

اااللام ملغاركمي لطا ا لا اال ي  اال بصةطاالميييييي  اخ  االلم ااف ي اا،اا من  يلااألملسكص صاافطأمي اا

ااملصاقا  اع اا1.1اامةاالطاا أعلااا،الي ل املصاقا  اع االلم اااا0.4اا فصفلاملصاقا  ام س ل اا3.8 االطاا

 سةالاذل ارلااتن مطا ا لا اعلااأيييي  ايييينا (اا%اا41)اانمااللم االمم صمام االة رااليييي مآامنييييبلاا
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البلا سمامييب اضيةااتالص اال  رلاالكهل م رصلافطاكناساالب ل،ا ال طاتلاتةاسضيه ام يي صلالاال   اليي ا

ماميأقاالبلا سيما   ي اأعلااا اا لا اخ  االلم ااالاا جلنمااعي لمطافطاانيييييبيلاا ي كيلار ي زاالكهلمي ء،اعلمي 

ا.ا2020اللام ام اع را

،افلييي ص االمة لل ااالكاس ا اإلم  ا ا األ لقم ااالا اسضييلا  اااالشوورا األويوو يييااااا فط

تلاك اافطاأشيهلاال يصاال لبصلاا  ص ك  ار  زاالكهلم ء،ااساي  اف تالا اااالماييمطاالاال ل انظلامال بصةف

لكني اااا،اليي لي االلم اااافطملصاقا  اااا3.1م ي ميمااملصاقا  اااا1.3اارلااااللام ركمي لطاالاا لا اخ  االلم اا

ا.)علااأي  اينا (ا%ا30انمامنيبلاملصاقا  اا0.3م االلم االمم صمام االة راالي مآامنةاااأعلا

 م   ن ه اااا2020ااع رم ااااللام اللم ااالة لمصلاخ  ااااأليييااااا ا لا ا،ات ا اا7-سليصاالاييكم

اااا.م االة راالي مآ

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

 2019ومقارنتها مع 

 

 المخطط تنفيذها مشاريع الغاز الطبيعي المسال تحديث حالة .5

ماعلاامص انصي  اشييييل ي  االنفتا ال ي  اااا(19- افصي ا)اافصل  ا ا  ني ااكي رةيلااأصل ا تيأصصلامامي ل ي 

عم ا  قاااا2020لة راااا ال ايي صلصلاالة س ام االاييل   اتيفص امص انص ته االلأيييم لصلااأعلن االة لمصل،ا ص ا

ما %ام اركمي لطاالمص انصي  اال طا ي ني املصييييال الةي راا30،ا  صييييماال يفص ارلاامي اسةي ل انةااامي  ي 

اا.2020
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الشرق األوس األمريكيتينأوروباآسيا

 م      ا مقار       ة        الر   

المما أل من العام السا  

 ب     ات مقار      ة       الر   

المما أل من العام السا  

تراج      مقار     ة      الر   
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  قاا،ااالا اسةي ام اأ بلاال   ع  افطاال ك لصاااتييييي يم  سلاال بصةطاالمييييي   فطار ي زاال ي  ا

ت ي سلسلاعم رلافطاع رااماي  س اااع  اتتي ذارلا ا ااتيي يم  افطا ماكلاك س الااسيي ة االيياااالة لمطا

ال ة فطام ات اعص  االج رةلاأل ارلاااا م ،ا الضيب مصلامي يا ااالم  لبلااالييااااأ ضي زرتاأقاااا،2020

خ  االايها ااأل لاام اع راااله ا  ل ا  لبصلاالماي  س االمي تااتاكص اضيلملاراسلال يي يم  ا االج س  

 الم   اع ل  اميااا2020فطاع رااااتتي ذاال لا االنه رطاتييي ة اال طا  ن ااااالمايي  س ا  فلاا م امص .اا2020

فطاااCosta Energia Azul  ااا  االنه رطافطاماييل زا ا  اف تا،اتلااتي ذارلا ااتييي يمماييل زاا21

مافطااالم ا  ا EnergyااSempraااالمكيييص ا فآام اأعلن  اشييل ل للماييل ز،ا ص ارل  االمضييطار م 

اا2024ملص  ال ت ،اعلااأقاس خماالمال زا ص اال ا صمامةلا اع راااا2تنفصااالمل للااأل لاام ي يم  ا اا

الة رااألييياأافطااأللاءاتييي يم  ا اال   اال بصةطاااا2020مال اع راالصكاقااالييينل.اا   ااملصاقاا2.5م  رلاا

ا.8-ما  س ا ال  رلااإلكم لصلا م اسبص االاكمام ا ص اع لااليناا ااخمنالمي  امناا

 هو األقل أداء  2020تطور االستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والتي تبين أن عام   :8-الشكل

 

م،ا صي اأقا ي لبصيلاالمايييي  س اااا2021لك افطاالم ي ميم،افييني ام االم ار اأقاسكاقاعي راا تلاااال طمي لفي 

 م ا.اا2021ت ياارلا ااتيي يم  االنه رطافطاع راااأقالايل   االم ا  اله اااتة  ر،اا2020تأكصله افطاع راا

أيية  اال   اال بصةطاالميي  ااافطاالة لاات تف زاال يي يم  امييب ااك امااا ل رااليياااالة لطامااتصلاام ت ا

 ركم تافيقاااا.ع  امؤشييلا اعلااتة فص امييي  ب مااا  كالاالة لمطافطااأليييااااالة لمصل،ا ع راتأصلاال ل اا
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ماس يمامجمازا  ر تهلاال  يمصمصلارلاااا14ر اسايه ااتي ذارلا ااتيي يم  االنه رطافطااا2021ع راا مايل ع 

ا.2-الج    م اسبص ااملصاقا   الينلا195

 قيد انتظار قرار االستثمار النها يو 2020المؤجلة من عام  مشاريع الغاز الطبيعي المسال :2-دولالج

 2021 خالل عام

ات  سخاال ا صماااملصاقا   الينلااالال لاالم ا  ااال   سخاالم ار اال لا ااألصلطااالمال زااال  للا

االااليات 

 المتحدة

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

 أيتراليا
Pluto Exp.T2ا2021 2020اWoodside 4.3ا2024ا

Browse T1-T3 2020ا2021اWoodsideا2025-ا2024ا11.7ا

ا2024اPacific O & G 2.1ا2021اWoodfibre 2020 كندا

ا2025اExxonMobil 15.2ا2021اRovuma LNG 2020 مازمبي  

ا2025ا49اللب ل  ر لاا2021ا2020 تايةلا  ماالام  ا قطر 

ا2024ا5اNovatekا2021ا2020ا Obskiy LNG روييا

ا2024اExxonMobil 2.7ا2021اPNG LNG expansion 2020 غينيا الجديدة .ب

مال ع اا14 اإلجمال   االينلاا/ملصاقا  اا195 

اS& P Global Platts،اGEM،ااIEA ،اEIA ،اICIS،ااCedigazالم   :اأ ام ،اا

ا

 2020وتجارة الغاز الطبيعي المسال في عام خالصة صناعة  .6

مام م ص  املطءام ل ة س  ان صجلاان اي  اك رةلا ا  ن ا) افص ااا2020  قاع راا ماايي ين رص  (اا19-اع م 

ركلاءا اعلاااألناي لااتر  ي لسلافطامةظلال  االة لل،ا ص ااتيا اع  ال  ااام ات اعص  ااا م اأع به 

ا  ااءاالفصل  ا الةي ام اال  بصآاالة  ااتك مي عطا ر  ااالةي  لا رس ي را ل يلاالم  يلاالجاسيلام صيلاا

 م اا.ااان اييي  ا،امما  صيييمااألملارلاات صص ا ل لاالييييك قامص االم   ة  ا المن  آالاخماال  لاالاا  ا

 ال   زااال ج رلاار  زااامةظلاأناي لاا رس  رااألناي لاالة مل  فلااا   اركلاءا اات  ااءال ايممارس  رام

 ر اتأصلااا.ااالم  لب  االضييل  سلتلبصلااسكفطااا الةف  اعلااتايي صله اعن االمة ت ااأللناامماال يين عطاأ 

  ايي ل طامظ له اعلاا ااار  زاال   اال بصةطاالميي  ا  صلاام اال   ع  امهااااإلكلاءا امة  ات اعص

تارة ااألم نلاالة ملالمنظملااا،ال   زااتيييي لاتصجط،ارتاأن ا م لل لام اال  اعص  االييييلبصلاعلااال   ز

ا.تة صآاال اا قالاخماالياااالة لمطا اي ملا ات فآااي يم  ات أ ام اأقاتناأافل اتي  لافطا
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رتامايكمااا2020الةلمصلاالم ي   الل   اال بصةطاالميي  ،اللات أصلاصي ل اته اخ  اع راااف ل   

ملصاقا  امنيييييبلاااا108.5ملصاقا  ،ام ي  نلامنةااااا105.7 فصا،ا صي املغاركمي لطاال يييي ل ا انةااا

 سةالاذل افطاالم  رااأل  ارلاا بصةلاال ة ر ا ا%.اا29.65%،ا مة يلاييارصلاا2.6تلاك ا فصفلامل  ا

رملاعلااع الا اسللااألم امص االايل   االا نصلافطاال   االةلمصلا عم ء  افطااأليياااااأل   مصلااال  

لكب  االمييي هلكص افطامي لااااالمارد الرئيسوو  المعتمد طايأل األمد اىيييصاسل.ا ص اتة اال   االةلمصلاا

ااأليااا،ا األعلااماصارصلامص ا ماال   االم    .

نةااااا2020ملغاركمي لطا ا لا اال ي  اال بصةطاالمييييي  الةي رااا،اف ي المصيلأمي ام اكي ني اال جي   االةي 

%،ا ذلي اعلااالل لام اتي اعصي  اا2منيييييبيلانماااا2019ملصاقا  ا  طاأعلاام ا ا لا اعي راااا360.3

ع  ال  .ال بل  امج لاماصييين علاال   اال بصةطامايييكماع رااااال طااتياته ركلاءا ااإل  اااتر  ييي ل اا

  امايكماخ  اعلااأ مص ه ا صي ا ته افطاتلبصلاال ل االة لمطاعلااال  رلامأيية  اا ال   اال بصةطاالميي

امة الل.

ماربصما ها االج رةل،امماييي  لاا  للاسة نطاالييياااالة لمطام ا فل افطااإلم الا ا م ا  قام ارة 

طاامة اال   االم يي   ان صجلاأعم  اال ييص نلا  صل  ،ا ر   االيييااااأل   ماتيفص ااإلن  مام اربما

اعلااام    االف ر افطااإلم الا الم ال س ام امل نلافطا اااال  لافطاتة صآاال ا اقاالم لاس.

أييياءااا2020أم ام اك ن ااتييي يم  ا ،اف  ا  قاتأصصلاالج رةلاعلصه اشيي س ااألصل،الصيييجماع راا

المكييص ام  رلااألاءاخ  االييناا االيمنااليي م لام تي ذارلا ااتيي يم  االنه رطافطامايل زا ا  افطا

املصاقا   الينلا2.5

 سب طامييلييماا تف زا  با ااأليية  افطااليياااالفا  االييملااللرصييصلال ين علاال   اال بصةطاا

ال طاتةبلا ماضيا اع السن مصكصلا ااااليياااخ صيلام ا صيا ااأليية  ارلااميي اس  ات  سيصلاتا لن اا

فطا ف اأيية  االايةن  االفا سلارلاااا ا،ا ال طاتييببم لف ل اال طاأع ب ا  لصلامف عمافا اشيصم افطاالص م ق

.الياااسب طااللمتام اخي راملني افطاالة الا اسليلااألمي اال ت  ملصاقا  ي  ا لا سيلاملس ي نصيلاا20أ يلام اا

االضم نلااللرصيصلاتي  لا ااألية  افطاالياااالة لمطامم اسة آاالمنفةلالكمام االب ر ا الما ل .

م اأ  اث،ارتاأقاأ ضيي زاالييياااملشييةلالم س ام ااتييي  لا اااا2020 م لل لامم اشييه ااع راا

اا2021،ام االي لافطااييي  لا ااإلم الا ام اال   االم يي   .ا م اس ار اأقاساييه اع راا2021خ  اع راا

 لال ام ااااعال الماكلااتيييي يم  ا افطاماييي  س ااإليييي للاالج س  اال طاتأكل ان صجلات اعص  االج رةل.

افطاال ل اعلااال   اال بصةطاالمي  .اتةي    ثاالم ار ا


