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مقدمة

تكتسببصنابب الغنز ااطنز ي المنز سبباًنطت اينات زامزينلاااينملمنلاظلنتمنرعنتسببا

نز م ًن

ز ا اغنما ااطننحونت فاذناشبا ا نننتا ن تدبماانز ااطنز ي المنز سباًن ألنزاقبوزمنز ةت فغلن
طبصنات باامنل اب ن

ون

زابا نزقتتدببببا ابغن ز ا ابغ.ن تبمنل ط نتبانز تيو ز نامناكبانبغنز اباطنز ي المن

ز سبباًنلس ب لغنطز نط صنلا ملنتااببغنا نتسا رناقببلا تانتمناةت نزاقببوزمنزنت ا اغ.نل

ن

ل ألنط الناشبب منز سببومنز لا منت اامن حدببغنا الا ناببح ا نز ااطنز ي المنز سبباًنتمنز سببومن
ز فو اغنا نت زا نمنزنامز ز نامناةت نز م ًنز دبم لنتمنتيو نتمنتسبات ناسبتس ينتمنتحوًنز ااطن
ز ي المنز سببباًن ألنقب ب لغنلا اغنل ألنلاز نز ف .ن مشبببكعنلاظلنااب ب حتنتجا نز ااطنز ي المن
ز سباًنز حا نز اياسبمن ي صنل ألنز ااطنز ي الم.ن تاتف نحدبغنتجا نز ااطنز ي المنز سباًنل ألن
ص.ن تشاانالظ نز توتلا ننز ستس اغنز دا
حسارنتجا نز ااطنز ي المنز تس اماغنل انتيوطنزاناما ن

ن

لمنز ؤقبسبا نز م اغناتنتسبت انتجا نز ااطنز ي المنز سباًنتمنز ونل ألنحسبارنتجا نز ااطنل ان
تيوطنزاناماصلن تدعن ألنالثانامن%50نمح وًنلاظن2050ناسا نغنمب%38نتمن .2019ن
سمنماتتناب الغنز ااطنز ي المنز سباًنم ثامغنز سااانزالثان تغن اوقوتاغنل ألنابحغنتيا ن
ز ااطنز ي المنمأل لنت منزاقببا نتأقازينمتس ا نز سببومنز لا منامن ان منز لالن ز ي صلن تتأقان
ز ساز ز نزققتث ا اغن شالا نز ف نز لا اغنمت انز تس ا .نننن ن
امنت انت اطنز ضببا
حثاثن

ننحون اببمنتيو ز نز سيا نز لا من ااطنز ي المنز سبباًنمشببكعن

ين م زقبببات انم امنامنز تل ان ز تح اعلن

زقبببغنزنلكاقبببات انل ألنز م ًنز لاماغنز تمن

تنا اتسببغن
تحتعناكانغناتسماغنضبب منز م ًنز دبببم ن ااطنز ي المنز سببباًلن توز نتمننفسنز وت ن
حاااغن حفارنل ألنحدببت انز سببوتاغنز لا اغنمسبب صن توًنقل امن م نلا وقاا نز تحم ن

قببانا.ن

اأتمنتذزنز تسااانضب ب منقبببلمنزااانغنز لااغن ظ غنا زماننحون ابببمناماطنز تيو ز ن ز تاااز ن
ز تمنتشب متاناب الغنز ااطنز ي المنز سباًن آتات انز ستس اغ.نتا تساااناستلالن ا اااكاغنز سومنامن
ت ًنتيو نز دبببا ز ن ز وز ز لن تس ا ناقبببلا نز ااطنز ي المنز سببباًنز فو اغلن اكانغنز م ًن
ز لاماغنتمنز سبومنز لا ملنل

نل ألنتحماثناسبت ان حا غناشبا ا نزنقبا غنز جمام .ن تأاعنزااانغن

ز لااغناتناوتانز تساااناا نقااغن ةتدامن اانلمنز ساز .ن ن
األميـن العــام
عـلي سبت بن سبت
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 )1لمحة عامة عن السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال قبل جائحة كوفيد19-

زتسببب نز سبببومنز لا منتمنز فتا نز تمنقببب ستن ايحغنلوتا نم19-لنمو و نتخمة في المعروضنامن
صن
امز ز نز ااطنز ي المنز ساًنمس ن

1
2

خول عد
اليا ما و

تا

ت
ال

الطل العالم

غنامنز لوزاعنتت ةصنتمنز سيتامنز تا اتام:ن ن

الولا ا الم حد

ا ت د ة
الطل العالم
لبا

ال

يا

ا الداف

سبيا خاصة

السو

ن تمنلاتن ذزنز فايضن(ز تة غ)نتمنزنامز ز نتأقاازينا ااببازينل ألناقببلا ناببح ا نز ااطنز ي المن
ممن ز سومنزآلقاويلنل

ثنتاز لتنمشكعنل اانتمنز سومنزا
ز ساًنتمنز سومنز فو اغلنحا ن

نل ألن

اببببوًناة نبا نز اباطنز ي المنز سبببباًن ألنال ألناسببببتوابات بالنمبعن مباتبتنتستارنامنلباابعنز يباتبغن
ز تد ا اغنتمنلم نل اانامنزاقوزمنزا

ماغ .ن

تمنزتسب نلاظن2019لنمأن نلاانا ينزقبتث ايانا ينمااتااطن تجا نز ااطنز ي المنز سباًلنحاثنم غن

ا من

حج نز تجا نز لا اغنحوز من355نا اوتنطمنقب وانا يلنم اا نتم تان40نا اوتنطمنلمنلاظن2018لن تحنسان
%لن تونال نمنز ونزال ألنا ذنلاظن.2010ن تمنحاتظنز سبببومنزآلقببباوينل ألن
المًنن ونقب ب وينتم ن 13ن
اكانت نز تا اةاغنلأل انقبببومناسبببتو ن ااطنز ي المنز سببباًناسبببتحوطزينل ألننحون%69نامن

ا من

زنامز ز نز لا اغنحاثنم اتن ز زت ننحون246.2نا اوتنطملن حاتظتنز ااماتنل ألنامز ت انتمنز سومن
زآلقاوينمإ ا من77نا اوتنطملنت ت انز دامنمإ ا من62نا اوتنطمن تمنتلمنمم تانز حا نز اياسمن
ونز ي صن اسنتمنز سومنزآلقاوينتحسصن ن انتمنز سومنز لا منمأقا  .ن
ااانز سببومنزا

ممنتس نمنا ب منن وزينلااناس ب ومنتمنحج نز وز ز ن احسان ت اينتااقببانا ينتم ن85ن

%نلم ن2018لنحابثنالبمنز سببببومنزا
ا اوتنطمنم ابا ن 75ن
زنامز ز نتمنز سبومنز لا ملن توناسبتحوطنل ألننحون%24نامن

ممنز

ضن
نط نزاتاا نقاتدببببباضنتباي ن

ا منزنامز ز نز لا اغ.نن تمنتوطلتن

ز حدبغنز ت ساغنمامنا يستمنااااكانز شب ا اغن ز ج وماغلن ز شبامنزا قب نل انا امنز شبكع1-لن اتضب ناتن
ز ي صنل ألنز ااطنز ي المنز ساًنتمنل نز يستامنتمنا منتاز لنا ينلاظن2019ناسا نغنملاظن .2018ن
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الشكل :1-حجم واردات الغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية خالل عامي  2018و2019
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ادم نز اانا :نInternational Group of LNG Importers (GIIGNL); Annual Report 2020

ااانامن انصنز م ًنز دببم لنتسمنحاتظتن غنتيانل ألناكانت انلأل انادببم ن ااطنز ي المن
ز سببباًنمإ ا من77.8نا اوتنطمنقب ب واان ين تمنتساا نا يننفسناسبببتواا نلاظن2018لنحاثنتل عناشبببا ا ن
زنقبببا غنمم غنتيانمكااعنطاتت انزننتا اغنا ذنلاظن.2011نما انز تفلتنابببا ز ناقبببتاز اان ألنحوز من
75.4نا اوتنطمنقبب وانا يناسا نغنمبببببببن66.6نا اوتنطمنقبب وانا ينلاظن2018لن تل طنامناوتل انلثانمنال ان
ادبم نلا اايلن تستارنالثانتألثاننحونتةيمن غنتيان تدب نال انا ت ن ااطنز ي المنز سباًنت ًن
ز فتا نز س غ .ن
اابانز وقابا نز تحبم نتسبمنل ط نامناكبانت بانضبببب مننبا ينل با نزبم ًنز دببببم ن اباطنز ي المن
ز سبباًن ل نزنضبب اا اناؤتازينلاظن2016لنحاثنح تنتمنز ات غنز ثا ثغنمإ ا من33نا اوتنطمنقبب وانا ين
اسا نغنمبن20.65نا اوتنطمنق وانا ينلاظن2018نل انا امنز شكع.2-ن ن
ل انل ط ن قباانااضباينامناكانت انتمنز سبومنز لا منمدبا ز نم اتن29.3نا اوتنطمنقب وانا ين
لاظن2019ناسا نغنم حون18.3نا اوتنطمنق ب وانا ينلاظن2018لن تتجا طناا ا اان تد ب ن زم نال انادببم ن
ااطنز ي المنز ساًنلا ااي .ن
ن
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الشكل :2-تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخمس الكبرى خالل عام  2018و2019
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 )2تداعيات جائحة كوفيد 19-على قطاع الغاز الطبيعي المسال

قناباناتنزنتشبا ن ايحغنلوتا نم19-نلاتن نتأقاازينا اابازينل ألنزانشبيغنزقتتدبا اغنتمنالظ ن ًن
ز لبا لنحابثنزتةبذ نلبم ن ًن ازءز ن تي اانز ل ًنزق ت بالمن ل منز حبم ن اسبارنحالبغنز

حبغن

ز جواغنمااغنزحتوزءنز فاا ان ز حمنامنزنتشبا لنمعن ابعنزااان ألنتساامنحالغنز سبكاتنمامنز ساطلا ن
ز باطان زتبعنز سيانز وزحب نم.نل بانزاتبم ن ازءز نزقحتوزءن تشبببب بعن اسبارنلباتبغنزانشببببيبغنز لباابغنامن
زحتفاق نن اؤت از نلن تل اانز ل اغنز تل ا اغلن اسارنالظ نانشبيغنتيا نز تج يغن ز سيا نز دب المنا ن
ز حفارنل ألنتشبببباا انل منز لمق نزا نألنم اناكفمنت اغنز تي ا نز ضببببا اغ.نن تمنتأقانتيا نز ااطن
ز ي المنز سبببباًنلااا نامنز سيبالبا نم بذ نزن ازءز نملبم نتبمزلابا نقببببت سمنمظ

بانل ألنتبذزنز سيبا ن

زققبتازتاجمن لم نقب وز ناس غلن قنان ن ما ال نامنز تمزلاا نز سب اغنز توتلغنل ألنز سيا نتمنز سبتس عن
صلنتمنت شبأنتاضنحساساغنتسبات نتمنتحساانز توزطتن زتعنز سبومنز لا من زقبت از نتمتانزقبتث ا زت ن
ز ساا ن
ل ألنز مىنز توق ب ن ز يواع.ن مشببكعنالثانتفدببا يلنتس نمنزاتم نتمزلاا ننزنتشببا ن ايحغنلوتا نم-ن19نل ان
ا امنز شبكعن3-لن تتسب صنتمنتاز ناقبلا نز ااطنز ي المنز سباًنتمنز سبومنز فو ين طواعنزاا نمنل ألنحمن
قببوزءلن ااءنز لمامنامنز شببح ا نز لم ن تدببماانامنا اطاناةت فغن مااتصنز وقاا نز تحم نمس ب صن
ت اطؤنز ي صنز لا ملنل

نل ألن

اءنزتةاطنتاز نزققبتث ا نز ايمنتمنلا اغناشبا ا نزنقبا غنز جمام ن

ز ستاحغن ت فا نذنمس ب صنتةفاضنز شببالا نز لا اغن فسات انز ااق ب ا اغ.نمامناتنتذ نز تمزلاا نقببتسببات نتمن
اج انتمن لا نز توزطتن شب منز لا من سببومنز ااطنز ي المنز سبباًنم انقبباحسانز فلغنز لا غن ج ا ن
ز ل امنتمنتذزنز سيا نز وزلم.ن ن
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الشكل :3-أبرز جوانب تداعيات جائحة كوفيد 19-على قطاع الغاز الطبيعي المسال

ن
عا الغاز الطبيعي المسال

ال :ت اج

األ واق العالمية

صنز ت ا ينز ذينا ب مت ناقببلا ن
اء نا ألنز تمزلاا نز ااببا نل ألنز ااطنز ي المنز سبباًنمس ب ن
ثنتاز نتاظنمانتنزااااكمنامننحون68ن ق ن اااعنتمنلانوتنز ثانم/ا ااان ادبعن ألننحون
ز ف لنحا ن
صنتاز نز ي صنز لا منل ألنز ف ن
19ن ق ن اااعنتمنا انناسات/امااعنل انا امنز شكع4-لن ط انمس ن
نتاجغنتاز نز شاطنزقتتدا ي .ن
الشكل :4-تطور أسعار خام برنت منذ مطلع عام 2020
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دوالر/البرميل
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وصول أسعار برنت إلى
أقل مستوي لها في أبريل
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معاودة األسعار التعافي مجددا ً في
أعقاب قرار تحالف أوبك +بخفض
اإلنتاج ب  9.7مليون ب/ي
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0
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ن
المصدر:ن ز نال واا نز ياتغنزااااكاغن EIAن

اؤقانتاز ناقببلا نتاظنمانتنل ألناقببلا ناببح ا ننز ااطنز ي المنز سبباًنز تمنات نتسببلااتان
ما ام نا نتاظنمانتلنحاثنقنا زًنز سسب نزال انامنابح ا ننز ااطنز ي المنز سباًنتاي نل ألنلسو نطوا غن
5
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زاامناتحم نتا انقببلانز اوتن حم نحاز اغنمااياناغنمحوز من%12-11نتمنز توقبب نامنقببلانماااعن
تن ط ان تاناحمثنز تلات نمز نز سبا اغ.ن الت نمنز سبومنزآلقباويلن تونز و غنز اياسباغننامز ز نن
تاظنمان ن
ز اباطنز ي المنز سبببباًلنل ألنز لسو نطوابغنزااب نمنز ات يبغنمةباظنمانبتنم باناايمننحون%70نامن با من
ز زت .ن ما تا ملنتإتنتاز ناقبببلا نتاظنمانتن نزنلكاقب باينا اابببازينل ألنتاز ناقبببلا نز ااطنز ي المن
ز سباًنتمنت انز لسو نز ات يغنما ف .ن تنلاتنتذزنز لااعنقناظ انتأقاا نتو ااينمعناسبتاامنااب انل من
ز تسبواغنز ا اغلن ذزناتوت ناتناظ انتأقاانتاز ناقبلا نز ف نز تمنحمقتنت ًناب ايناا ان امااعنامن
ز لاظنز جا يلنت ًنز تسواا نز تمنقتت نت ًنز ام نز ثا ثنامنز لاظنز جا ين .2020ن
ااانتمنز سببومنز فو ين(ت ا نتا نز شببح ا نت ًن12ناق ب و نامنتا ا ن مازظنز دببفسغ)نز ذينا ا ن
تا ننحون%33نامنحج ناببح ا ننز ااطنز ي المنز سبباًلنتسمنت ا
ز سبببومنزآلقببباوين ز سبببومنزا
زقتتدببببا ينامننباحابغن

نزاقببلا ن ألناسببتواا نتا اةاغنتمن

ثنتاز نز ي صنمسببب صنتاز نز شببباطن
ممنل انا امنز شبببكع5-لنحا ن

و نتة بغناابببب ينتمنز لا لنت ابعنر و نز جبايحبغنامننباحابغناتاى.ن البمن

ز سبومنز فو ينزاقبا نتأقازينما دبماا نلون ناات نز ت اطاينا اابازين توااينمتس ا ننز لالن ز ي ص.ن تمن
تذزنز دبم لن ابعنقبلانز ااطنتمنتو مزنحسبصناال نTTFن ألناتعنامن2ن ق /نا اوتن حم نحاز اغن
مااياناغنتمناب انااا /اااونز اضبملناسا نغنم حون4ن ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغنتمناي نز لاظن
ز جا ين.2020ن المنTTFنز ؤاببانز اياسببمناقببلا نز ااطنز فو اغنتمنز لمامنامنزاقببوزمنزا
تونم ثامغنز ا نز اياسمن تجا نز ااطنز ي المنتمنا يسغنا اًنلارنا

ما نغلن

ما .ن

ااانتمنز سبومنزآلقباويلنتسمنت ا نناقبلا نز ااطنز ي المنز سباًنز فو اغن ألناسبتواا نتا اةاغن
ابب تن ألنحوز من2ن ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغنتمنابب انح اازت/اوناولناسا نغنم حون5.5ن
ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغناي نز لاظلنل نا ينمأتناتوقب ناقبلا نابح ا نز ااطنز ي المنز سباًن
ن ألنز اامات (المستورر اكبرر في السترا ايوت ر وعالم ا)نم اتنتمناب ان اسب ا/نلانوتنزا ًن

ز وز

لاظن2019نالثانامن9ن ق /ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغ.نن تمنتل نمنز ا نزا ألنز تمنادبعنتا انقبلان
ز ااطنز ي المنز سباًن ألنتذزنز سبتوىنز ةفضلنتاابغن اتنقبلانز ااطنتمنز سبومنزآلقباوينتونزال ألن
لا اايناسا نغنم ساغنزاقبوزمنزاتاىلن تونااناجلعنا نز و غنز اياسباغن شبح ا نز ااطنز ي المنز سباً.ن
كمنت سألنزققبتفا نامنتذزنز سبلاناتوزضبلغننولايناانمسب صنزلت ا ننتذزنز سبومنز ك اانل ألنز لسو نطوا غن
ت.نااانتمنأمريكا الشتمال ةلنتسمنتاز لتناقبلا نز ااطنز ي المن تساين ال ن
زاا نمنز ات يغنمسبلانتاظنمان ن
ت اين ألن1.9ن ق /ا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغنت ًنز ام نزا ًنامنز لباظنز جبا ين2020لنق ن ألن
 1.7ن ق /ا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغنت ًنز ام نز ثبانم.ن البمنقببببلانز اباطن تسباين ال نت اين
ز ا لاغنزاقبباقبباغن تحمامناقببلا ناببح ا نز ااطنز ي المنز سبباًنز دببم نامنز وقاا نز تحم ن ألن
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زاقبوزمنز لا اغ.نن تمنز ج علنتإتناقبلا نز ااطنز ي المنز سباًن تانز تلاتمز نز فو اغن طوا غنزاا نمنتمن
تأقا نمشببكعنحا لنمسب صنت ا يناقببلا نز ف نامنناحاغلن مسب صنتايضنزنامز ز ننامنناحاغناتاى.ن كمن
مناسبت انتذزنز تاز ن فتا نطوا غلنحاثنلا

ناقبلا نتاظنمانتنز دبلو ناا ناتاىناؤتازينتمنضبوءن

تاز نتحا نا ما+نتمنابب انناسببات/امااعنز اضببمنتس اصنزنامز ز نز فياغنز لا اغنم حون9.7نا اوتن
ماااع/ز اوظلنمااغن لا نز توزطتنتمنزاقوزمنز فياغنز لا اغ .ن
الشكل :5-تطور أسعار الغاز الطبيعي في األسواق العالمية

تراجع أسعار الغاز إلى
مستويات تاريخية في
األسواق الر يسية

ن
ز دم :ن Cedigaz, natural gas in the world, 2020

ا يا :إلغا شححححح ات عد لل

ححححد

الغاز الطبيعي المسححححال

ظ ت اج الطلب

العالمي
قنابببباناتناجمءن بايحبغنلوتاب نم19-لنتبمناقانل ألنز سببببومنز لبا منامن بان منز لالن ز يبصلن
تاابغناتنز سبومنلاتنالانمنامنتة غنتمنز لا لنت اعنر و نز جايحغنا

ثنتاز ن
نمم تان ألنحم ن

تمناقببلا نز ااطنز ي المنز سبباًنتمنزاقببوزمنز لا اغلن اببوًناازتانز تة امنتا ان ألنط ت ا.ن تمن
زقببتيا نز سببومنز لا منزاتدبباضن امز ز نز ااطنز ي المنز سبباًنت ًنز ام نزا ًنامنز لاظنز جا ين
2020لنحاثنم غن

ا منز دببا ز نننحون96نا اوتنطملن تونال ألنامن

ا مناببا ز نز ام نز اقعن

تنآنذز نحوز من86.9نا اوتنطم.ن ن
نامنز لاظنز اضمن2019نم س غن%10.5نحاثنم ا ن
ما انر انتأقاان ايحغنلوتا نم19-ن زضحنا ينت ًنز ام نز ثانمنامنلاظن2020لنحاثنتاز ن

ا من

ز دبببا ز نن ألن86.6نا اوتنطمناينمتاز ننحون9.4نا اوتنطمنلمنز ام نزا ًن(نسب ب غنتاز نحوز من
)%9.8ن ط انل ألناقان ااءنز لمامنامنز شببح ا نز لم ن تدببماانتااببغنامنز وقاا نز تحم لن ك انامن
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ملن
طز ابغناتاىنتتةيألناببببا ز ننفسنز ام نز باقبعنامنلباظن2019نحامنم ابتنآنبذز ن85.5نا اوتنط ن
م س غنن ونل ألناقاانق وين%1.3لن تمنامناتعنالمق نز ونز سج غنتمنز س وز نز لشانزاتاا  .ن
وتعتد الرييتاا الموةتدأل اكبتر تتً را حةتاوةتة برف تد 19-خالل الرحع التتايي للعتا الةتار 2020لن
حاثنتاز لتنابا زت ان ألن10نا اوتنطمناسا نغنمبببببن14.2نا اوتنطمنز تمنحسست انت ًنز ام نزا ًلن
%لن تونز تاز نز حج منزال انلا ااينمامن ا نز م ًنز دببم ن ااطن
م سبب غنتاز نتةيتنز بببببببن 40ن
ز ي المنز سباً.ن الو نط انتمنز ساظنزا ًن ألنز ا نغنتمنلسو نز تدبماانامنز شبا ا نزااااكاغنز تمن
تتا ن و امنتسما نط صن ااءنزقببببت ظنز شببببح غنز تلاتمنل ا انت عن40ناوانا ينامناولمتانا ن ت نلازاغن
اباءن(تلاافبغنقبامتبغ)نتمنحبم ن3.5-3ن ق ن كبعنا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغ.ن تبمنزضببببيانز و

تن

ألن ااءنلشباز نز شبح ا نز تفانل ا انمسب صنتمنمنزاقبلا نتمنزاقبوزمنز لا اغنز تمن اب تن ألناتعن
امن2ن ق ن كبعنا اوتن حبم نحاز ابغنماايبانابغلن زط ز نزاااناببببلومبغنل ألنز و امنملب نمناتناابببب ن
ز سبلانتمنز سبومنزا
ز سبومنزا

ممناتعنامناثا نتمنز سبومنزااااكمنتمنقبامسغنتا اةاغلن ما تا منت ابتناا ن

ممنلسبومن ذزرن و امنا ا نتا نز ااطنمأقبلا نااتفلغ.نتفمنز توقب لنا غنتك فغنابح غن

ز ااطنز ي المنز سباًنامنز وقاا نز تحم نزااااكاغن تانال صنز تلاتمز ننز حا اغن ألنحم ن6ن ق ن كعن
ا اوتن حم نحاز اغنمااياناغلن توناسعنمكثاانلمناقببلا نز سببومنزا

ممنز حا اغلنزااانز ذينقبباك من

ز و امنتسبايانال اناسا نغنممت نلازاغنزن ااء.ن ابعنلم نز شبح ا نز تمنت ن ااي انت ًناب اناوناون
ألن30ناببح غلن امنز توت ناتناسببفانا ب ايناو اون السببيسنلمن ااءنتح اعنلم نال انامنز شببح ا ن
ز تلاتمنل ا انتمنحم ن45-40ناح غن كعنا ان توناانقاتض نت ًنز فتا نز س غنل انا امنز شكع .6-ن
الشكل :6-تداعيات جائحة كوفيد 19-على صادرات الغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة هي األعلى عالميا

إلغا

شح ة للغاز الطبيع المسال ا
ح ا و يو
ل

ال ا
ت اج صا ا الغاز الطبيع المسال خلال ال
خلال
ليو
ا ة ح
ليو
إل
ال عل عالميا
ال ل سبة ت اج
ال
توقعا
للغاز الطبيع

ت اج
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إلغا ا عا ل حو
المسال خلال ش

وليو

عدل ت غي حطا الغاز الطبيع
سط
خلال ش و و يو وليو

شح ة
سط

المسال إل
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ما ان اءنز تةفاضنزال ان دبا ز ننت نز وقاا نز تحم نامنمال زيانز تمنم اتنابا زت انتمن
ز ام نز ثانمنامنلاظن2020نحوز من5.3نا اوتنطمناسا نغنمببببب6.7نا اوتنطمنتمنز ام نزا ًناينمتاز ن
1.4نا اوتنطم.نما بانتاز لبتناببببا ز نأوتتتتورال تانتمنز ام نز ثبانمن ألن18.9نا اوتنطمناسبا نغنم حون
19.7نا اوتنطمنتمنز ام نزا ًن(اينمتاز ن0.8نا اوتنطم)لنحاثنا ا نز لمامنامنل اا نز دببباانغن
ز جم غنتمنملضنز شبا ا .نل انتاز لتنابا ز نز ا ا نتمنز ام نز ثانمن ألن0.7نا اوتنطمناسا نغن
مببببببن1.2نا اوتنطمنتمنز ام نزا ًنمسب صنتوت نز حيغنز وحام ن تدبماانضب منال اًناباانغناجم غن
ت ًنز فتا نامنا تدب ناب اناااون ألنا تدب ناب اناوناو.ن تمن اءنتاز نز دبا ز نامنمساغنز م ًن
ز دببم نم سببصن ل اا ناتفا تغلن تظعنز وقاا نز تحم نزالثانتضببا زينامنزنتشببا ن ايحغنلوتا نم.19-ن
ا ةصنز جبم ً1-لنتيو ناببببا ز نز اباطنز ي المنز سبببباًنت ًنز ام نزا ًن ز ثبانمنامنلباظن2020ن
 .%ن
نسصنز تاز نل ألناقاان م نق وي%ن(ز ام نزا ًن ز ثانمنامنلاظن)2020ن ل ألناقاانق وي ن
الجدول :1-تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل الربع األول والثاني من عام ،2020
ونسب التغير( %الوحدة :مليون طن)
ز تااانمامنز ام ن
ز ثانمن زا ًن
 2020ن

تااانز ام ن
ز ثانمنل ألن
اقاانق وين ن
 %0ن
 %9ن

ز ام نز ثانمن ن

ز ام نزا ًن ن

ز ام نز ثانمن ن

2019

2020

2020

ز ج زيان ن

 3.2ن

 2.7ن

3ن

 %11ن

انجوقن ن

 1.1ن

 1.3ن

 1.2ن

 %8-ن

اقتاز اان ن

 18.9ن

 19.7ن

 18.9ن

 %4-ن

 %0ن

ز وقاا نز تحم ن ن

8ن

 14.2ن

 10ن

 %30-ن

 %25ن

نم ناساان ن

 3.7ن

 3.7ن

 3.6ن

 %3-ن

 %3-ن

زناا ز ن ن

 1.3ن

 1.4ن

 1.4ن

 %0ن

 %8ن

0ن

 0.1ن

0ن

%ن
 100-ن

0ن

تاا امز ن تومالون ن

3ن

 2.9ن

3ن

 %3ن

 %0ن

ماموزنلا اانز جمام ن ن

2ن

2ن

 2.2ن

 %10ن

 %10ن

ز م غن

زا

تام ن

ما ناين ن

 1.7ن

 1.6ن

 1.6ن

 %0ن

 %6-ن

ماا ن

 0.7ن

1ن

 0.8ن

 %20-ن

 %14ن

7ن

 7.9ن

7ن

 %11-ن

 %0ن

ز ا انن

 1.1ن

 1.2ن

 0.7ن

 %42-ن

 %36-ن

ناجاااان ن

 4.5ن

 5.3ن

 5.2ن

 %2-ن

 %16ن

ز كاااا ت ن

 0.2ن

 0.3ن

 0.3ن

 %0ن

 %50ن

ل ات ن

 2.6ن

 2.6ن

 2.2ن

 %15-ن

 %15-ن

لا اانزققتوزياغن ن

 0.8ن

 0.7ن

 0.6ن

 %14-ن

 %25-ن

تيا ن

 18.4ن

 20.3ن

 19.6ن

 %3-ن

 %7ن

اا ا اان ن

 6.4ن

 6.7ن

 5.3ن

 %21-ن

 %17-ن

ادا ن

1ن

 0.4ن

0ن

%ن
 100-ن

%ن
 100-ن

زن ا من ن

85.6

96

86.6

%10-

%1.2

قاا ن

المصدرن:ا زمانزقت ا زين ألنماانا نCedigazن نICIS LNG Data unlimited
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أمتا م اتايت الرار اان ةت نزاقببببوزمنت ًنز ام نزا ًن ز ام نز ثبانمنامنلباظن2020لنتسبمن
ا ستن ايحغنلوتا نم19-نمظ

انل ألنا زءنملضنزاقبوزمنمسب صنتاز نز شباطنزقتتدبا ين ت اطؤنز ي صن

ل ألنز ااطنز ي المنز ساًنز ذينر انموضوحنت ًنز ام نز ثانمنامنز لاظنز جا ي .ن
ننففينالستتترا ايوت ت ر لن ل ألنز ال نامن ابببوًن

ا من ز زت نامنز ااطنز ي المنز سببباًن

ت ًنز ام نزا ًنامنز لاظنز جا ين2020ن ألن69.7نا اوتنطمنم ون%7نلمنز ام نز اقعنلاظن2019لن
قنان بانتاز لبتن تلبغن زحبم ن ألن59.2نا اوتنطمنت ًنز ام نز ثبانمنامن2020نم سبببب بغنتاز نتبم تبان
%15ن الو نطبانمشببببكبعن ياسببببمن ألنتاز نز يبصنتمنز ابامباتن لو ابانز ج ومابغن ت بانال انزاقببببوزمن
زآلقبببباوابغنحابثنتاز لبتن ز ز نز ابامباتنامن21.6نا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًن ألن15.3نا اوتنطمن
%لنل بانتاز لبتن ز ز نلو ابانز ج ومابغنام ن 12.9نا اوتنطمنتمنز ام نزا ًنامن
متاز نتبم ن 29ن
.%نل با نزاتبم ن ن ازءز ن
2020ن تدبببببعن أل ن8.8نا اوتنطمنت ًنتمنز ام نز ثبانمنمتاز نتبم ن 31.7ن
ز ل ًن زنل من تشب ب عناقبببوزمنتااغن زتعنا يسغنآقببباان ا انمالسبببتاتن ز من م ج ا ن تؤقانل ألن
م.ن
نشبببباط انزقتتدببببا يلنز ذيناقببببفانلمنتاز ن ز نزت اناجت لغنم حون2نا اوتنطمنت ًنز ام نز ثان ن
ما ال نامنتذزنز تاز نتمنز وز ز نتمنزاقوزمنزآلقاواغنز ك اىنت ًنز ام نز ثانملنزقتيالتنز دامن
صنزآلقببباوينزن ا منحاثنز تفلتن ز زت انت ًنز ام نز ثانمن ألنحوز من16.6ن
اتنتس عنامنتاز نز ي ن
ي ن)لن
%ن(ل ألناقبببباان م نقبببب و ن
ا اوتنطمناسبا نغنم حون14.6نا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًنم ون 13.7ن
مفضبعننجاح انتمنزحتوزءن ايحغنلوتا نم19-ن الا

نا ز غنز شباطنز دب الملنز سبت انز اياسبمن ااطن

تن
تنز دببامناقببا نزاقببوزمنزآلقبباواغنتمنز تلاتمنامنتمزلاا نز جايحغنملمناتنلان ن
ز ي الم.ن تمناابب ح ن
ا ألنزاقببببوزمنز تبأقا نم بالنتسبمنلاتناسببببتوىن ز ز نز ام نزا ًناتعنامنز ام نز باقعن نلاظن2019ن
م لمًن0.7نا اوتنطملن توناان ناشب م نز سبومنز دبا منا ذنقب وز نز ذينالمنز حا نز اياسبمن ي صن
ز لا م .ن
ضنز
أما فينالستتترا اكوروحيلنتسمنقبببات نز تاز نز تا اةمنتمنزاقبببلا نتمنزاتدبببا ن

امنامن

اببببح با نز اباطنز ي المنز سبببباًنت ًنز ام نزا ًن تدببببعن با من ز نزت ن ألن26.6نا اوتنطمنم ون
%27.9نلمنز ام نز باقبعنتمنلباظن2019لن الو نتبذزنز ون ألنطابا ن ز ز نلبعنامنز
قب اناان م جاكانل ألن

نز ةدبوض.نااانتمنز ام نز ثانملنتمنقبجعنز سبومنزا

كبغنز تحبم لن

ممنتاز لاين زضبحنا ينتمن

%نلمنز ام نزا ًلن ك انتظعن
ز ز نز ااطنز ي المنز سباًنز تمنم اتن23.2نا اوتنم سب غنتاز ن 12.8ن
ال انامنز ام نز اقعن لاظن.2019ن تمن اءنتذزنز تاز نتمنز وز ز نمس ب صنرا رنز شببتاءنز لتم غنتمن
ا

مالنل
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ممنزققبتفا ن نامنتايضنزنامز ز ننز لا اغنتمنضبوءنزاقبلا نز ةفضبغنز سبايم نت ًنز ام نز ثانملن

زا

لنز لا م .ن
ك ن نالمنماناكاتنزقتالارنااغنتة غن ضاتاغنامنز لا ن
اابانمسابغنزاقببببوزمنزنت ا ابغنزاتاىلنتسبمنتبأقا نا يسبغنزااااكاتامنمجبايحبغنلوتاب نم19-ن ط بان
مواببببوًنز وز ز ن ألن3.2نا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًلن ق بات بانلمننفسنز لبمًنت ًنز ام نز ثبانم.ن
%ن تونز سبومنز وحامنز ذينما نتأقاان ايحغنلوتا نم19-نل ا ن زضبحنا ين
تمناتعنامنز لاظنز سبامانم سب غن 29ن
اسا نغنما لاظنز اضمنل انز تاز نز حا نتمنز ي صنل ألنز ااطنز ي المنز ساً .ن
صنز وقب منز ذينادبعنط ت نتمنااب انز دبا ن
ااانقبومنز شبامنزا قب لنت ظازين ي الغنز ي ن
ت ابغنزحتابا با نتيبا نز ك امباءلنتسبمنلباتنتبأقاان بايحبغنلوتابمن19-نا لبمظنت باابنا ينحابثنم غن با منز وز ز ن
ت ًنز ام نزا ًننحون0.5نا اوتنطمنم اا ن0.2نا اوتنطمنلمنز ام نز باقعن لباظن2019لنل بانز تفلبتن
ز وز ز نت ًنز ام نز ثبانمنامنلباظن2020ن أل ن 2.5نا اوتنطمنمبا ت زامنا نز تفبا ن

با نز حاز لن

تمنااضبببباينال ألنامن ز ز نز ام نز باقبعنامنلباظن.2019ن مبا تبا ملنفتنيت نيمك إيعتا عتد تتً ر الطلت
على الغا الطر عي المستال في وترا الشترا اكووت في ظل ااوةة برف د ،19-لطر عو المروتم ة ح ث
تستتوخد وار اا شتتةتاا الغا الطر عي المستتال حشتتكل حصتتر في قطاع الكهرحاء الذ لم يوً ر وتتلرا
حالةاوةة.نا ةصنز شبكع7-لنتيو ن ز ز ننز ااطنز ي المنز سباًن ألنزاقبوزمنز لا اغنت ًنز ام نزا ًن
ز ثبانمنامنز لباظنز جبا ين2020ن اسبا نت بانا نز لباظنز سببببامالن ز بذيناوضبببب نانب ن مبا ال نامنرا رن
ز جايحغلن قناتنز د نزا ًنامن2020نتمنا منن وزين%5.9نتساا انلمن ز ز ننفسنز فتا نلاظن.2019ننن ن
الشكل :7-تطور واردات الغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية خالل الربع األول والثاني من العام الجاري
 2020ومقارنتها مع العام السابق

أوروبا

سيا

األميركتين

الشرق األوس

2019
الربع األول
الربع الثاني

1

ليو

9

1

ليو

ليو

ليو

ليو

ليو

ليو

ليو

177 4
مليون طن

2020
الربع األول

9

ليو

ليو

ليو

ليو

الربع الثاني

9

ليو

ليو

ليو

ليو

يم ر م اري ة ح الرحع
المما ل م العا الساح

11

ر اا م اري ة ح الرحع
المما ل م العا الساح

188
مليون طن

تراا ع م اري ة ح الرحع
المما ل م العا الساح
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حال حا :تخ يض زيا يحات شححححح كحات ال م العحالميحة اال عكحا حححححات على

حححححا

الغحاز

الطبيعي المسال
سمنلاتنقنتشبا ن ايحغنلوتا نم19-نتأقاازينما ااينل ألناا زناا نابالا نز ف ن ز ااطنز لا اغلنحاثن
تلتنا ضببببا نز سببببومنز حا اغن تاز ناقببببلا نز ف ن ز ااطن ألن ل تنز لمامنامنز شببببالا نتةفاضن
اا زناات انز ااقببب ا اغن ز تشبببباا اغن لاظن2020نل انلاتناةيياينت عنزنتشببببا نز جايحغ.نت نن ااغناببب ان
آطز /اا ان2020لنم غن

ا منز تةفاضبا نتمنز فسا نز ااقب ا اغن ز تشباا اغن تانز ةي نز ل غنامنت عن

ز شبالا ن ألنالثانامن50نا اا ن ق لن تذزنز ات ناااب ن اا ن تنزقبت ا نزاقبلا نل منز سبتواا نن
ز تمناغنز حا اغ .ن
ت اعن ايحغنلوتا نم19-لنلاتنز سببببومنز لا من ااطنز ي المنز سبببباًناسببببتل نمن و غن ما نم نامن
اشبا ا نتدبماانز ااطنز ي المنز سباًنتمنل نم ن ًنتمناسمات انز وقاا نز تحم لنحاثناب منلاظن2019ن
زتةاطنتاز نزققبتث ا نز ايمنتمنل نم ناشبا ا نتمنز وقاا نز تحم ن ناجاااان اوطا اانمياتغن
ا اوتنطم/ز سبب غلنوهر يعد رقما ق اوتت ا في تاريا الصتتتاعة.نل

ا اغن77ن

نل ألنتاي غنامنلم ناشببا ا نلانتن

مدبم نزتةاطنتاز نزققبتث ا نز ايمن()FIDن انامنت عنز شبالاءنت ًنلاظن2020نمإ ا من21ناشبا ن
ادبعناج و نطاتات نز تدب ا اغن ألن239نا اوتنطم/ز سب غلن اس نز لم نزال انا انتمنز وقاا نز تحم ن
ل انا امنز جم ً .2-ن
لباتنامنمامنز شببببا ا نز ل تبغنز سا نزتةباطنتاز نزققببببتث با ن بانتمنز لباظنز جبا ين2020لن
اشبا نتوقبلغنحسعنز شب اًنمم غنتيانمياتغن49نا اوتنطم/ز سب غلن ز تمنتا
ل نتحبمابا نز سببببومنز ازت بغلنل

نز ضبمنتمااينتمنت فاذ ن

نل ألناشببببا ا ناتاىنتمنز وقابا نز تحبم نا باناشببببا ن Rio

Grandeنموقاغنتكسببباانمياتغن27نا اوتنطمن/نز سب ب غلن اشبببا نDriftwoodنموقاغن وا اانانمياتغن
27.6نا اوتنطمن/نز سبببب بغ.نل بانلباتناةييباينزتةباطنتاز نزققببببتث با نز بايمنتمناشببببا نRovumaن
م وطا اانمياتغن

ا اغن15.2نا اوتنطمن/نز س غ .ن

ما ال نامناتنزتتدببا اا ناشببا ا نز ااطنز ي المنز سبباًنتلت منمااقبباانل ألنتوتلا نز ي صن
ز لا منل ألنزاتعن م نلشببانق ب وز لن قناتنتاز ناقببلا نز ف ناؤقانق ب اينل ألنزتةاطنتاز نزققببتث ا ن
ز بايمنتمنت فابذنت بانز شبببببا ا نلوتناتنال بصنز تلباتبمز ن نز تجبا ابغنتلت بمنل ألنزقتفباتابا نطوا بغنزاابمن
ز ات يغنمسبلانمانت.ن تمنلاتنتأقاان ايحغنلوتا نم19-نقباالايلنحاثنمما نز شبالا نز يو ن شبا ا ن
ز

ا نت فاذتانتمنزنل تنت الاينلمنل ا انتأ اعنزققبببتث ا نتا ا.ن اشببب عنط الناشبببا نRovumaن

ثنتا
م وطا اانحا ن

ناببالغنExxon Mobilنز يو ن شببا نتمنا ب انآطز /ناا ان

اءنز ساز ن

ألنلاظن2021نملمناتنتفضتناا زنات انز ااق ا اغنل ألننحونلااناتوت ن لاظن .2020ن
12
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الجدول :2-مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد انتظار قرار االستثمار النهائي خالل عام 2020
ز ساز ن

ز ولمنز جمامن

من
زاا ن

قتةاطنز ساز ن ن

 Corpus Christi T3ن

 2020ن

 2022ن

Cheniere Energy

Rio Grande

 2020ن

 2021ن

 NextDecadeن

 27ن

Port Arthur

 2020ن

 2021ن

Sempra

 13.5ن

 2024ن

Driftwood LNG

 2020ن

 2021ن

Tellurian

 27.6ن

 2024ن

Freeport T4

 2020ن

 2021ن

Freeport LNG

 4.5ن

 2024ن

Plaquemines

 2020ن

 2020ن

Venture Global

 10ن

 2024ن

Lake Charles

 2020ن

 2021ن

Energy Transfer

 16.45ن

 2025ن

Annova LNG

 2020ن

تنتاااان ن

 Excelonن

6ن

 2024ن

Commonwealth

 2021ن

لاانال وظ ن

 Commonwealthن

 8.4ن

 2024ن

 Pluto Exp.T2ن

2020

 2021ن

Woodside

 4.3ن

 2024ن

Browse T1-T3

 2020ن

لاانال وظ ن

 Woodsideن

 11.7ن

 2024ن 2025-ن

Woodfibre

 2020ن

 2021ن

Pacific O & G

 2.1ن

 2024ن

Goldboro LNG

 2020ن

لاانال وظ ن

Pieridae Energy

 10ن

 2023ن

مر مر

Rovuma LNG

 2020ن

 2021ن

ExxonMobil

 15.2ن

 2025ن

قطر

توقلغنحسعنز ش ا نً

 2020ن

6ناا انتأت نا ن

تيان تا ً ن

 49ن

 2025ن

مرريواي ا-

 Greater torture-2ن

 2020ن

 2022ن

 BPن

 3.8ن

 2025ن

الستغال

Greater torture-3

 2020ن

 2023ن

 BPن

 3.8ن

 2026ن

روو ا

Obskiy LNG

 2021ن

 Novatekن

5ن

 2024ن

لاانال وظ ن

ExxonMobil

 2.7ن

 2024ن

لاانال وظ

Total

 5.4ن

 2024ن

 Sempraن

 2.4ن

 2024ن

ز م نغ ن

الريياا
الموةدأل

أوورال ا
بتدا

حاحرا غ ت ا
الةديدأل

المكس ك

ز شا ن ن

ز د ن
زا ًن 2020ن

PNG LNG

 2020ن-

expansion

 2021ن

Papua LNG
 Energia Costaن

اإلامالي

 2020ن-
 2021ن
ز د ن

ز د نز ثانمن

زا ًن 2020ن

 2020ن

ز شالغنز يو ن ن

21ناشا لا

ز يات نغ ن

تا ا نز تشااعن

ا اوتنطم/ز س نغ ن

ز توت ن ن

 10ن

 2024ن
 2024ن

239نا اوتنطمن/نز س نغ ن

ز دم :نا زمالنCedigazلنICISلن EIAنل IEAلنGEMلن S& P Global Plattsن

نل انتوز تنتاز ز ننز تأ اعنتمنلم ناشببا ا نما وقاا نز تحم نز تمنلانتنتةي ن حمتان ت فا نذن9ن
اشببا لا ن مام لن ا اناشببا نRio Grandeنموقاغنتكسبباا حاثنتا
ز يو ن شببببا نز ل من

ناببالغنNextdecadeن

اءنتاز نزققببببتث ا ن ألنلاظن2021لنما انتا ننSempra Energyن

ز يو ن شبا نPort Arthurنتأ اعنتاز نزققبتث ا ن ألنلاظن.2021نل انتا

ن Cheniereن

اءن

تباز ن زققبببببتبثب ببا ن ز ب ب ببايبمن تبمننCorpus Christi T3نن بألن اببان مبلببمن لبباظنن.2022ننلب ببان تبا
Commonwealthنز يو ن شببببا نCommonwealth LNGنتمن قابغن وا ابانبال ن

ن

باءنتاز ن

زققبتث ا ن تنزنتدباحنلمناولمن مام.نل انال تنابالغن Tellurianنز يو ن شبا نDriftwoodن
اءنال اًنزننشببباءن ألنلاظن2021لن امنق نقببباتأتانتشبببااعنز شبببا ن ألنلاظن2024نممقينامنلاظن
13
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2023نحسبصنز ةي نز ا منزااب م.نل انانسبح تنابالغنShellنامناشبا نLake Charlesنموقاغن
وا اانالن تونز شببا نز تمنلانتنتلت ظنت فاذ نما شببازلغنا ناببالغنEnergy Transferن توناانال من
تبأ ابعنتاز نزققببببتث با نز بايمن ألنلباظن2021نل ألناتبعنتسبماا.نل بانا بأ نFreeport LNGنز يو ن
شببببا نFreeport-T4نتاز نزققببببتث با ن ألنلباظن2021لن ااتف نمبذبانلبم نز شببببا ا نز ؤ بغنتمن
ز وقاا نز تحم ن حمتان ألنقب لغنامن

ا منتسببلغناشببا ا ناةييغ.ن نات نز وزتسغن قنل ألناشببا ن

Plaquemines LNGنميباتبغ ن10نا اوتنطم/ز سبببب بغلنما بانقنا زًناوت ناشببببا نAnnovaنتابمن
زقنتظا .ن مذ اناتضبب ناتنالريياا الموةدأل هي اكبتر تً را حةاوةة برف د 19-بريها تستتررف في تًا ل
ورعة مشاريع فعة واحدأل حطاقة إامال ة  107مل رن ط  /الستة .ن
اابان سابغنز شببببا ا نتمنزبم ًنزاتاىلنتسبمنطبابتناو بغنز تبأ ابعنز ابا ابغنز لظ ألنا بالنحابتنت ن
تأ اعناشبببا نTortueنتمناو اتاناان ألنا تدبب نلاظن2022ن ا تدبب ن2023ن ط ان اح غنز ثاناغن
ز ثا ثغنل ألنز توز م.نل انتا

نابالغنExxonMobilنتأ اعنزققبتث ا نتمناشبا نRovuma LNGن
اقينتسمنطا تناو غن

تمناوطا اان ألنلاظن.2021نل انتأ تنلاتغنز شبببا ا نز جمام نتمناقبببتاز االن
ز تأ اعننحون10نامن

ا من12ناشببا لانتا

ا اغن64نا اوتنطمن/نز سب غ.نن

نز وقاا نز تحم نَنمياتغن

مذ اناتضب ناتن ايحغنلوتا نم19-نتمنتسب تنتمنتأ اعننحون17ناشببا لنا ينتمنقب ن ًنمإ ا من171.4ن
ا اوتنطم/ز سب ب غنامن

ا من21ناشبببا ن ااطنز ي المنز سببباًنلانتنمانتظا نزتةاطنتاز نزققبببتث ا ن

ز ايمنلاظن2020نل انتونا امنما شكع.8-ن ن
الشكل  :8-مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي تأجل اتخاذ قرار االستثمار النهائي فيها بسبب كوفيد 19-إلى
عام  2021وما بعده

الواليات
المتحدة

أستراليا

7مشاريع

موزمبيق

 2مشروع

107 5

16

مليون طن
 /السنة

مليون طن
 /السنة

بابوا ينيا
الجديدة
 2مشروع

81
مليون طن
 /السنة

 2مشروع

 1مشروع

موريتانيا
 2مشروع

76
مليون طن

 /السنة

كندا

15 2

12

مليون طن
 /السنة

مليون طن
 /السنة

روسيا
 1مشروع

5
مليون طن
 /السنة

 17مشروعا م جال بطاقة إجمالية  171 4مليون طن  /السنة

14

ن
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قناباناتن ذ انتمزلاا نا اابا نل ألنز توزطتنمامنز لالن ز ي صنتمنز سبومنز لا مناسبتس ين
ت ًنا م ن ألنت سنقب وز نامنزآلتلنحاثناسبتاامنت فاذناشبا ننقبا غنز ااطنز ي المنتتا نقنتسعنلمن
ت سنق وز ن متو نل ألنزننتا نملمنزتةاطنتاز نزققتث ا نز ايمنتا .ن ن
 )3صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال

مبا ال نامنز تحبمابا نز تمنابببب بمت باناقببببوزمنز يباتبغنز لبا ابغنت ًنز ام نزا ًن ز ثبانمنامنز لباظن
ز جا ين2020لن تاز نز ي صنمشببببكعنلاظنل ألنز ااطنز ي الملن ل تنحاق نز سوىنز ساتا نتمنملضن
ز اطالن قناتنابا ز ننز م ًنز لاماغنامنز ااطنز ي المنز سباًن ألنزاقبوزمنز لا اغن نتتأقان قنمشبكعن
طفا لن الو نط بانتمنز سباظنزا ًن ألنط البغنز تلباتبمز نمامنز شببببالبا نز وط ابغنتمنز بم ً نز لامابغن
ل ءتبانتمنزاقببببوزمنزا

مابغن زآلقبببباوابغنز سباي بغنل ألنلسو نطوا بغنزااب نم.نحابثنتلبمنزبم ًنز لامابغن

المرر الرو ستتتي المعومد طريل اكمدن ك ا نز سبببت كامنتمناةت نزاقبببوزملن زال ألناوقوتاغنمامنلعن
ز م ًنز دبم .ن

تنابا ز نز م ًنز لاماغنت ًنز دب نزا ًنامنز لاظنز جا ين2020ن
اقلنتس نمنم ا ن

تن
 %نلمنز فتا نز باق بغنامنلباظ ن2019نحامنم اب ن
حوز م ن 53.6نا اوتنطمنمتاز نطفا ننسبببب تب ن 1.5ن
ز دبا ز ننآنذز ننحون54.4نا اوتنطم.نوقد اوتوةرتا الدول العرح ة مةومعة على حصتة وترق ة قدرها
حرالي  %29.35خالل التصف اكول م عا .2020
م ابتناببببا ز نز اباطنز ي المنز سبببباًنامنزبم ًنز لامابغنت ًنز ام نزا ًنامنز لباظنز جبا ين
2020نحوز من27.4نا اوتنطملنما انتاز لتنمشببكعنطفا نت ًنز ام نز ثانمن تدببعن ألن26.2نا اوتن
طم.نحاثنتاز لتناا ز ن غنتيان ألن19.6نا اوتنطمناسا نغنمببببن20.3نا اوتنطمنز سج غنت ًن
ز ام نزا ًنم س ب غنتاز ن%3.4لن ك نال ألناسا نغنما لاظنز سببامانم س ب غنن ون%6.5ن(حوز من1.2نا اوتن
طم).ن تمنحاتظتن غنزناا ز نل ألناسببتوىناببا زت انل من1.4نا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًن ز ام ن
ز ثانمنل ألنز توز من م سب غنن ون%7.6نلمنز لاظنز سببامان(ل ألناقبباانقب وي).نااانتمنقب ي غنل اتلنتسمن
تاز لتنابا زت انت ًنز ام نز ثانمن ألن2.2نا اوتنطمناسا نغنمببببب2.6نا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًلن
م س غنتاز نتةيتنز بن .%15ن
اابانتمنز ج زيالنتسبمنز تفلبتناببببا زت بانمشببببكبعنا حورنت ًنز ام نز ثبانمن ت غن3نا اوتنطمن
اسا نغنمبببببببن2.7نا اوتنت ًنز ام نزا ًنم سب ب غنن ون%11.1ن(ل ألناقببباان م نقب ب وي)لن تأتمنلاتغن
ثنقنت زًنا شببأ ن"وتتك كدأل"ناتوتفغنا ذنلانوتن
اببا ز نز ااطنز ي المنز سبباًنامنا شببأ ن"ا طاو"لنحا ن
زا ً /اس ان2019ن متو انتمنل اا نز داانغ.ن ن
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ما ان نتس ن

و اغنادبانز لاماغنمتدبمااناينابح غن ااطنز ي المنز سباًنت ًنز ام نز ثانمن

امنز لباظنز جبا ين2020نحابثنت نتح ابعنآتاناببببح بغنامناحيبغن لونتمن9نآطز /ابا الن تبمنم غن با من
ابا زت انت ًنز ام نزا ًن0.4نا اوتنطم.ن الو نط انمااقباان ألنتمنمناقبلا نز ااطنز ي المنز سباًن
تنزاقبلا نز ةفضبغنتمنلمظنز توابعنقتفامنمامنز شبالاءن تشبااعن
لا انا ينتمنزاقبوزمنز فو اغ.نل انتسب ن
احيغن اااطنز توتفغنا ذنقب ب وز لن لمظن م ىنتشببباا انتمنا ضبببا نز سبببومنز ازت غلنحاثناسبببت مرن
ز شبببالاءنما نابببح ا نز ااطنز ي المنز سببباًنم انقناسعنلمن5ن ق ن/نا اوتن حم نحاز اغنمااياناغ.نن
مذ انتكوتن

و اغنادببانز لاماغنزالثانتأقازينل ألناسببتوىنز م ًنز لاماغنمجايحغنلوتا نم19-لن توت ن

تدبماانابح ا نز ااطنز ي المنز سباًنا ذناب انآطز /اا ان.2020نا ةصنز شبكع9-لنتيو نابا ن ز ن
ز ااطنز ي المنز سبباًنامنز م ًنز لاماغنت ًنز ام نزا ًن ز ثانمنامنز لاظنز جا ين2020ن اسا نت انا ن
ز لاظنز ساما .ن
الشكل :9-تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خالل الربع األول والثاني من
العام الجاري  2020ومقارنتها مع العام السابق

قطر

الج ائر

الربع األول

19

ليو

ليو

الربع الثاني

1

ليو

2019

ليو

ا مارات

م ر

ليو

1

ليو

ليو

ليو

1

ليو

عمان

54 4
1

مليون طن
ليو

2020
الربع األول
الربع الثاني

ليو

19

ليو

ليو

ليو

يم ر م اري ة ح الرحع
المما ل م العا الساح

ليو

1

ليو

ليو

1

ليو

ر اا م اري ة ح الرحع
المما ل م العا الساح

ليو

53 6
مليون طن

ليو

تراا ع م اري ة ح الرحع
المما ل م العا الساح

 )4االستنتاجات

• زاتم نتمزلاا ننزنتشببا ن ايحغنلوتا نم19-نل ألننيامن زقب ن تشب عنتاز ناقببلا نز ااطنز ي المن
ز سببباًنتمنز سبببومنز فو ين طواعنزاامنل ألنحمنقبببوزءلن ااءنز لمامنامنز شبببح ا نز لم ن
تدبببماانتاابببغنامنز وقاا نز تحم نمسببب صنت اطؤنز ي صنز لا ملنل

نل ألن

اءنزتةاطن

تاز نزققتث ا نز ايمنتمنلا اغناشا ا نزنقا غنز جمام .
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• فم اتايت الصتتتتا راالن نتتبأقانزبم ًنز لامابغن قنمشببببكبعنطفا لن الو نطبانتمنز سباظنزا ًن ألن
ط البغنز تلباتبمز نمامنز شببببالبا نز وط ابغنتمنز بم ًنز لامابغن ل

ءتبانتمنزاقببببوزمنزا

مابغن

منز لت منطواعنزاامن ك ا نز سبببت كامنتمن
زآلقببباواغ.نحاثنتلمنز م ًنز لاماغنز و نزاقببباقب ب ن
اةت نزاقبوزم.نحاثنم اتنابا ز نز م ًنز لاماغنت ًنز دب نزا ًنامنز لاظنز جا ين2020ن
حوز من53.6نا اوتنطمنمتاز نطفا ننسبب ت ن%1.5نلمنز فتا نز اق غنامنلاظن2019نحامنم اتن
ز دببا ز نآنذز ننحون54.4نا اوتنطم.ن تمنزقببتحوط نز م ًنز لاماغناجت لغنل ألنحدببغنقببوتاغن
تم تانحوز من%29.35نت ًنز د نزا ًنامنلاظن.2020

تنزالثانتبأقاز ينلبا ابا ينمجبايحبغنلوتاب نم19-نت ًنز ام نز ثبانمن لباظن
• اابانز وقابا نز تحبم لنتسبمنمباتب ن
ز جا ين2020لنحاثنتاز لتنابا زت ان ألن10نا اوتنطمناسا نغنمببببببن14.2نا اوتنطمنز تمن
تنز بن%40لن تونز تاز نزال انلا انا ي.
حسست انت ًنز ام نزا ًلنم س غنتاز نتةي ن
• وم ااي اكوتراالنا ستن ايحغنلوتام19-نمظ

انل ألنا زءنملضنزاقبوزمنمسب صنتاز نز شباطن

زقتتدبا ين امنق نت اطؤنز ي صنل ألنز ااطنز ي المنز سباًنز ذينر انموضبوحنت ًنز ام نز ثانمن
امنز لاظنز جا يلنحاثن اعن

ا منز ي صن ألن88نا اوتنطمناسا نغنمبببن100نا اوتنت ًنز ام ن

زا ًنمتاز ن%12لن قناتن با منز يبصنت ًنز ام نزا ًن ز ثبانمناجت لامنا ابمنم حون%6نلمن
ز فتا نز اق غنامنلاظن.2019نأ أن تةارأل الغا الطر عي المستتال عالم ا شتتهدا يمرا قدر %6
على أواس وتر خالل التصف اكول م عا  2020حالرغم م ايوشار ااوةة برف د.19-ن

•

امنز فتناتنالصت نااب حتناقبا نزاقبوزمنزآلقباواغنتمنز تلاتمنامنتمزلاا نز جايحغنملمن
اتنلانتنا ألنزاقبوزمنز تأقا نحاثنم اتن ز زت انت ًنز ام نز ثانمن16.6نا اوتنطمناسا نغن
م حون14.6نا اوتنطمنت ًنز ام نزا ًنم ون%13.7ن(ل ألناقباان م نقب وي)لن ط انمفضبعن
نجاح انتمنزحتوزءن ايحغنلوتا نم19-ن الا

نا ز غنز شاطنز د الم.

• وم ااي اكوتتتعارنتمنز سبببومنز فو ين(ا ثعن%33نامنا الا ننز ااطنز ي المنز سببباً)لنتسمن
تا

ن ألناسببتواا نتا اةاغنتمنز سببومنزآلقبباوين ز سببومنزا

مملن تدببعن ألناتعنامن2ن

ق ن كعنا اوتن حم نحاز اغنمااياناغنتمنز ازل نز اياساغنتمنآقاان ا

ما.

• أما م ااي ايوتتوتماراالنتسمنتس ب تن ايحغنلوتام19-نتمنتو ا نضببامغنتواغن قببتث ا ز نتمن
مننحون
الظ ناشببا ا نزنقببا غنز ستاحغلنحاثنت نتأ اعنتاز نزققببتث ا ن ألنلاظن2021ن اانملم نت ن
17ناشبا لايناستاحنا ين تدبماانز ااطنز ي المنز سباًنتمنقب ن ًنمإ ا من171.4نا اوتنطم/ز سب غن
امن

ا من21ناشبببا ن ااطنز ي المنز سببباًنلانتنمانتظا نزتةاطنتاز نزققبببتث ا نز ايمنلاظن

.2020ن ااب حتنز وقاا نز تحم نزالثانتأقازينمجايحغنلوتام19-نحاثناب م ن حمتانتأ اعنقب لغن
اشا ا ناستاحغن تدماانز ااطنز ي المنز ساًن تلغن زحم نمياتغن
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