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مقدمة
فيييطار ي ي االجهيييالاالتيييطا ي ي له ااألم نيييلاالة ميييلالمنظميييلااألر ي ي االةلمصيييلاالم ي ي
لل تييل ا(أ اميي )افييطاييي صماالمت مةييلاال
الهصيي

سييلاللميييتج ا افييطاالييياااالة لمصييلالل يي اال صةييطا

نص ،ا رمييلا اميي الهيي اميي اانةك ييي ااعليياااليي

علييااالخ

ا

االةلمصييلاالتييطا ةتييمامك نييلامت مييلا

ييلاالة لمصييلالل رييل،اسيييلن اأنان ي تاالت لسييلااللمييناييينا اع ي ا ييا ا ار ي غاال ي ا

ال صةطاالمي االة لمطا الت ا ا اال لصلاحا ال االهص

نص افطاعملصلا ةا اال رل.ا ا

سن يييااالت لسييلارليياانيييأس ،احصيي اسيييتةل ااالجييي ااأل اأمييل االت ييا ا ا الت صييلا ا
التييطاشييه ه اصيين علاال ي اال صةييطاالمي ي اخ ي
ميي اخيي
اليي

اايييتةلا االسن مصكصييلااأليييااا،ا

االةلمصييلافييطاالييياااالةيي لمط.اكميي استنيي

األيييااااالة لمصييلا الماريياااتيييتثم

االلمييناالث ل ي اام ي اع ي تا2021امةييماال ايييلا
ييا اصيي ل ا اال يي اال صةييطاالمييي ،ا مك نييلا
ا ييا اأييية اال يي اال صةييطاالمييي افييطا

افييطامشيي سناال يي اال صةييطاالمييي االمخ يي ا ن صيي

ا

فييآارخييلاالميييتج ا ا،ا ذليي افييطا ييماالمت مةييلاالميييتمل ال ايييلا يي اعص ان ةييلافصييل

ا

كا ن ا(كافص ا)19-اعلاار غاال

اال صةطاالمي االة لمط .ا

أم االجي االث نطاف اخ صالتةلصم ااالت ا ا االتطاسشه

ااالهص

نص  ،ااال ام اأح اأمل ا

الةلا اال لصلاالم ل حلاللاصييا ارلاانظ تاخ ام االكلماناكانياس ييلقاكارالاتاسنتجاع احلريا
أسلاان ة ث ا،ا سمك ارنت نيام ام يي ل اال رلاالمتج ل  .ااكم استن
اتيييتلا صجص االا نصلافطامج االهص
خ

االت ا ا افطامج االيييص ييي ا

نص اعلمص وا ع لمصا و ،اافطاضييا ايييةطاع ال انةاا نطا

ا ماحلا ضييطام لتاييينافطاايييتخ امي،ا سيييتةل ا ااأمل االمشي سن ااالمةلنلام ار ماالشييلك ا

الا نصلا الة لمصل اافطامج ارنت جاالهص

نص ااأل اا األخضيييلا األمانص  .اا ر ااختتااالت لسلامأمل ا

اتيتنت ن .ا ا
أميييمااألم نييييلاالة ميييلالمنظمييييلاأ امييي اأناسيييافلاالت لسييييلامييي ل اثلسييييلاللمخت ييييص ا
الخ لا ،ا ص نةطاال لا .ا ا
وهللا ولي التوفيق،،،
األميـن العــام
عـلي سبت بن سبت
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تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال
أو ً
ال:

العالميالطبيعي المسال العالمي
تطورات قطاع الغاز

5

 -1تطور صااررات الغاز الطبيعي المساال ي الساول العالمي خالل الربع الثالث من
عام 2021

1-1االت ا ا االة لمصلا ا

ملغارنم لطاصي ل ا اال

حاالطا 91.2ااملصانا
نمااعلااأييي

اال صةطاالميي افطااليياااالة لمطاخ
اخ

،ام ي نيلامنةاا 82.5ااملصانا

االلمناالث ل ا اام اع تا 2021اا

االلمناالممي ثيمام اعي تا،2020اأ اممةي ا

 %ااكم ا اام ص اام لشييكما ،1-اا ااسة امة امل نا سة ط اارشيي ا
اييينا احاالطا 10.5ا

اضيييةلام ييييتملا ا ة فطااليييياااالة لمطافطااللمناالث ل اعلااغلا االلمنااليي ي مآالياال اح آانماا وا
ض ااال تلا االييييي م يلاالتطاشييييهي
مل ةيا و ااملغانةاا،%10.8ا م اثاامااصييييليلا ةاس ا
ال ي ل ا امي ي باانتش ي ان ةلافصل
اترت

ا لانةي وافطاحجا اا

اكا ن ا(كافص ا )19-ااالتطاك ناله ا اعص ايييل صل ااعلااالنش ي ا

ل االة لمط.ا ا

الشكل :1-تطور إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل الربع الثاني والثالث من عام 2021
ومقارنتهما بالعام السابق 2020
2021

2020
نمو على أساس سنوي
%10.8

نمو على أساس سنوي
%10.5

94.1

120
100

91.2

مليون طن

80
60
84.9

82.5

40
20

الربع الثالث

الربع الثاني

على مستتو الدول المدتدرةا اطتتطاع الواليات المتحدةا ة صآ اار ي افطاحجااصي ل ا ه اخ

ا

،ام ي نيلامنةاا7.1املصانا

ا

اللمناالثي لي اام اعي تا،2021احصي اري ميتامت يييي سل اانةاا 17.8ااملصانا
خ

0

االلمناالمم ثمام اع تا ،2020اامني لانمااعلااأي

 %اا(أ ااأناال
ااينا امل تانةا اا 150.7ا

ت ااممة ا 1.5اامل )اكم ا اام ص ام لشيكم .2-ااحص ام تاك فلامشي سناريي للاال
ر ا ضي ع ا

6

5

ل ا اا

ا ةممامك مما
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رته ااإلنت نصل،امإم الا اام اال
ب،ا ا
الييااااللا نلاالمة ي الل ل ا
االخيي لاالتطا ك ه اخ

لتةا

االمةلطامل تانةاا11.5املص ار تامكةب/الصاتامييييت ص ام ا ل فا
غاأيية اال

مصلا اآلييصاس ال،ا

اال صةطاالميي افطااأليياااااأل

ان ساال تل ام االة تاالم ضيطاحص ااضي ل اللةمماممة ت امنخ ضيلا

ن اوامي ي با لانناال لباالة لمط،ا ه

ااألييية امشييكماح لاالتطالاا ك امج سلاللت ي سل،ا اااألملا

انةاا100اشييةنلاخ

اشييهلاسالصاا أغي ي سام اع تا.2020ا م ل ا كاناالاتس ا

ال اأ الىارلاارل

المتة ار اع ل انش ي االت ي سلامك مما ر ه ااإلنت نصل،ا اااألملاال اانةكسارسج مص اعلااح ييته ا
اليارصلاالة لمصل .ا
الشكل :2-تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة الربع طنوية خالل عام 2020
و2021
أعلى معدل للصادرات
الربع سنوية في تاريخ
الواليات المتحدة

2021

2020

20
18
16

12

مليون طن

14

10
8
6
الربع الثالث
الم

الربع الثاني

اال صةطاالميييي اخ

،ام نلامنةاا18.3املصانا

االلمناالث ل اام اع تا2021انةاا

االلمناالمم ثمام اع تا،2020امنيييي لانمااعلااأيييي

ييينا ا،%13.3ا سةالاذل ارلاارع ل ا شيي صمامة

أم افطاروطتتيا،ا امناأك لام ي الل

ا

اGorgonا اPreludeا لخالهم افطاالخ ملامة ا

اتنته ام ا ن ص ااأعم اال ص نلاالتطاأل ارلاا ارااالمة تص الة اأشهلاخ

االة ت.ا ا

تاال ي ل ا ااخ
اال صةطاالمي ي اع لمص و،اف ا لانة ا

اللمن االثي لي ا ام اعي تا2021ارلا انةاا5.7املصانا

6

ا

:اأ ام اايتن لاوارلاا ةلصمامص ن اCedigazا رلا امةلام اال رلااألملسكصلاEIAا ا

فطاأطتتتتراليا،امل تاصييي ل ا اال
20.4املصانا

الربع األول

4

ام ي ميما 7املصانا

اخ

ا

االلمناالممي ثيمام اعي تا

7
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اييينا ا .%18.6اا سةالا ااالتلاننافطاصيي ل ا ا يييص ارلاا اراا

 2020اامنييي لا لانن ااعلااأييي

مة لا Sakhaline-2 LNGاالتن ص اأعم اال ييص نلاخ
فطااأليي

اشييهل اسالصاا أغي ي سا التطاك نتامج للا

افطاع تا 2020االك ا اا أنصله اارلااع تا 2021ااميي باال صالااللانييتصلاالتطا يي تامه االج ةلا

رن اك.ا علااأثلاذل  ،اا لانةتاصي ل ا االمة لاخ
ا اا

ملصان اا

ييي سل اخ

االلمناالث ل ارلاا 1.4ااملصانا

اف ،ام مما 2.9اا

االلمنااليييي مآاليا(اللمناالث نطام اع تا،)2021اكم ا لانةتاصييي ل ا ا

مة لاYamal LNGارلاانةاا4.2املصانا

اكم ا اام ص ام لشكم.3-ا ا

الشكل :3-تطور صادرات محطات الغاز الطبيعي المسال في روطيا االتحادية
9
8
7

2.9

6
5

1.5

4

4.2

4.9

4.6

الربع الثاني

الربع األول

3

مليون طن

2.6

2
1

الربع الثالث

Sakhalin-2 LNG
الم

0

Yamal LNG

ا

:اأ ام اايتن لا وارلاا ةلصمامص ن اCedigaz

فطاالنرويج،اتا يا امة يلا،Hammerfestاالمة يلاالاحصي الت يييي سلاال ي اال صةطاالمييييي ،ا
متار لاع االةمماميي باح ل االةلسآاال ا ةلضيتاليافطاشهلاي تم لا/اأسلا ام اع تا،2020اا االة نلارلااا
اييييت ا اع لا ماام االك م

االكهلم صلاالمت يييللاممة لاالتةكااالتطاشيييه

المتارنالخاله احصياالتشي صماحتاانه سلاالة تا.2021ا م لت لطالاا
المي اخ

االةلسآ،اا م لت لطافم اغصلا

ي االنل سجاأ اشيةنلام اال

اال صةطا

االلمناالث ل ااعلااغلا االلمناالي مآالي،ا ااالاضناالمتارناايتملا ه ااحتاانه سلا .2021ا
مخ فاال

االك لىايي ل لاال كل،اشييه

امةضاال

ا لانة وافطاحجااصي ل ا ه اأثل اعلاا

حجاااإلم الا افطاالييييياااالة لمطامثمانصجصلس ،ا لسنص الا ام غا،ا م ماااغصنص االج س  .اامصنم اان األا ا
نمااال

ل ا امنيبا كمص امت

لام اال

ااألخلىاالم

اكم اسلخصاالج

 .1-ا

ا

8

7
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الجدول :1-تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل الربع الثالث من عام 2021ا ومقارنته بالربع السابق والمماثل
من عام ( 2020مليون طن)
صلااللمنا
الث لا ام نلا
م للمناالي مآا ا

صلااللمنا
الث ل ا 2021اا
علااأي ا
ينا ا ا

الجزائر

2.3

3.1

2.4

%21.3-ا ا

 %6.1ا

أنجوال
األرجنتين

1.2
0.0

0.9

0.9

 %0.0ا

%25.0-ا ا

0

0.0

اللمناالث ل ا ا

ال للا

اللمناالث نطا ا

2020

اللمناالث ل ا ا

2021

 2021ا

المة لامتار لا ا

أستراليا

18.3

18.3

20.7

%13.3ا ا

%13.3ا ا

بروناي

1.4

1.4

1.3

%7.1-ا ا

%7.1-ا ا

الكاميرون

0.3

0.3

0.3

 %0.0ا

 %0.0ا

مصر
غينيا
االستوائية
إندونيسيا

0.1

1.4

1.0

%28.6-ا ا

%900ا ا

0.6

0.9

0.9

 %0.0ا

%50.0ا ا

3.6

3.7

3.6

%2.7-ا ا

 %0.0ا

ماليزيا

5.6

6.5

5.5

%15.4-ا ا

%1.8-ا ا

نيجيريا

5.2

4.2

4.2

 %0.0ا

%19.2-ا ا

النرويج

0.9

0.0

0.0

المة لامتار لا ا

عمان

2.1

2.6

2.5

%3.8-ا ا

 %19ا

بابوا غينيا
الجديدة

2.2

2.0

2.2

%10.0ا ا

 %0.0ا

بيرو

1.0

0.4

0.2

%50.0-ا ا

%80.0-ا ا

قطر

19.8

19.4

19.1

%1.5-ا ا

%3.5-ا ا

روسيا

7.0

7.9

5.7

%27.8-ا ا

%18.6-ا ا

ترينيداد
وتوباغو

2.4

1.6

1.3

%18.8-ا ا

%45.8-ا ا

اإلمارات

1.4

1.6

1.5

%6.3-ا ا

 %7.1ا

الواليات
المتحدة

7.1

17.9

17.8

%0.6-ا ا

%150.7ا ا

اإلجمالي

82.5

94.1

91.2

%3.1-ا

%10.5ا ا

المددر اا:أ ام اايتن لا وارلاامص ن اCedigazا اLNG Data unlimitedا ICISا اEIAا ا IEAا

2-1ا ا اص ل ا اال

ح فظتاال

اال صةطاالمي ام اال

االةلمصل ا

االةلمصلاعلااميييتاس امل ةلام اصيي ل ا اال

الثي لي ا اام ا عي تا،2021امةي ااأللا ااتيييييتثني طاالي اح تيي ااخ
رنمي لطاصيييي ل ا هي اانةاا26.5املصانا
مني ي لانمااعلااأي ي

ام ي ميما 25.7ااملصانا

اال صةطاالمييي ااخ

اااللمنااأل
اخ

االلمنا

اا اللمناالثي نط،احصي املغا

االلمناالممي ثيمام اعي تا ،2020اا

اييينا امل تاحاالطا،%3.2الكنياأرمام االنمااال ا ة آافطااللمناالث نطا ال ا

ملغاحاالطا .%11.1ا
8
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ر ان ا ااالميييتاى ااالمل ن اام اال ي ل ا ا ،اا غااالتلانن ااال اشييه ي ااص ي ل ا ال للار ل،ا
م ضييم اا ن مطاال يي ل ا ام ال للااإلم ا االةلمصلاالمتة ،ا الجمها سلاالجيا لسل ،اا نمها سلام ييلا
الةلمصل،امناايييتملا ا ش ي صمامة

ااإلي ي للافطايييل نلاعم نامك مما ر ه اااإلنت نصل .اا ر اايييتةاذ اا

ص ل ا اال

االةلمصلامجتمةلاعلااح لايييارصلاع لمصلامل تارلاملا.%29.1اسيي ص االييييشكم 4-اا ا ا

صي ل ا اال

االلمناالث نط اا اللمناالث ل اام اع تا 2021اام نلا

االةلمصلام اال

اال صةطاالميي اخ

م لة تاالي مآ .ا
الشكل :4-تطور صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خالل الربع الثاني والربع الثالث من عام  2021مقارنة
بالعام السابق

نمو على أساس سنوي
%3.3

نمو على أساس سنوي
%11.1

31
28

25
25.7 26.5

19

2021

مليون طن

2020

25.3 28.1

22

16
13
الربع الثالث
الم

الربع الثاني

ا

:اأ ام ا

فط دولتة اممتارات العربيتة المتحتدة،امل يتاال يييي ل ا اخ
ملصانا

10

ام مما 1.4ااملصانا

اخ

االلمناالثي لي ا اام ا 2021اانةاا 1.5اا

االلمناالمم ثمام االة تااليييي مآا ،2020اامنيييي لانمااعلااأيييي

ا

ييييينا ا،%7.1احصي ا ةميمامة يلاال ي اال صةطاالمييييي اا"ألني " اافطانيسل ا"لا "امكي ميما ي رتهي ا
الت ييمصمصلا لس وا التطا لغانةاا 5.8ااملصانا

/الييينل.ا ر ا انهتاغ ل صلاالشييةن ا اام ا"ألن " اارلاا

األياااااآليصاسلا فطام مته االص م ن،ا ال ص ،ا الهن  .ا

10

9
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تاال ي ل ا اخ
فطاالجمهورية الجزائرية،امل ا
ام مما 2.3ااملصانا
اييتمل امنشيأ ااريي للاال
0.4املصانا
منشآ اري للاال
نماا واخ

اخ

اااللمناالمم ثمام اع تا ،2020اامنيي لانمااعلااأيي

افطاييكصك افطا ي سلاع اشيةن اخ

،امةي ا اراالاتالةي اأشييييهلاخ
االة مللافطا"أ

ايينا ا .%6.1اا ر ا

اشيهل اأغيي سا يي تم ل اامإنم لطا

اعي تا،2020امصنمي ا اا

يييي سلاالكمصيلاالمت صيل اام ام صيلا

سا"،امنا ارة اأنا شه ا ااص ل ا ااال

اال صةطاالمي ام االجيا لا

االلمنااألخصلام اع تا.2021ا ا
اأم افطادولة قطر ،ااف املغارنم لطاال

ام

االلمناالث ل اام اع تا 2021اانةا اا 2.4ااملصانا

نلامي ا 19.8ااملصانا

%3.5ا(حاالط ا 0.7ااملصانا
ال صةطا المي  ،ااحص اا

ااخ

ل ا ا ااخ

االلمناالث ل ا اام اع تا 2021اانةاا 19.1ااملصانا

االلمناالمم ثمام االة تاالي مآ ،اامني ل ا لانن ااعلااأي

اينا ا

) .ا ر ا لانةتال للار لارلااالمل لاالث نصلاع لمصا ااكأك لام

ا

اخ

ا ااأيتلالص اال ا الة لاا مإنم لطاا 20.7ااملصانا

الل

ا ن ساااللمن اامةما

ال ايل.ا ا
االةلمصيلاخ

مصنمي اني االنماااألك لافطاحجااصيييي ل ا االي

جمهوريتة مدتتتتر العربيتةاالتطاري ميتامت يييي سلانةاا1املصانا
الييي مآا 2020اامل تاال يي ل ا انةاا 0.1ااملصانا

االلمناالثي لي ا اام اعي تا 2021اام اا

،اعلمي اميأنيياخ

ب اا ه
اف امييي ا

اااألييية اال ا سلافطااألييياااا

الة لمصلاالتطالاا ة آاالج ى اااترت ي لسل االلت ي سل،التة آام ل انماا واعلى أطتا
مةي االنماااألعلااعي لمصي واخ

ام لنا 2021اا ال ا لغا

ب اااييتملا اا
/اليينل ،اامة اأناك نامتار اع االتشي صمالنةا اا 8ااييناا ا،امج ن ا

شيي صم اامجمنا"رلكا"اال ا لغا رتيااإلنت نصلانةاا 7.2ااملصانا
ع تا 2021اا

طتنو ،%900ا اا

االلمن االثي لي ام اعي ت ا .2021اا سةال ا ي ا ااالنما ااالميييييتمل اافط احجاا

ال يي ل ا ارلاارع ل ا شيي صمامجمنااإلييي للافطالمص افطاشييهلاف لاسل/اشيي
رتيااإلنت نصلانةاا 5ااملصانا

ان ساال تل ام االةي تا

يي ي سلانةاا 0.6ااملصانا

/الييينل .ااحص ااشييه االلمناالث ل اام ا

اام امجمنالمص الص ييييمارنم لطاال يي ي ل ا ام االمجمنامن ا

مة ل ا شي ي صلي اافطاف لاسلا 2021اارلاارلاملا 1.6ااملصانا
م مته ااالهن ،ا م كيييييت ن،ا ال ييييص ،ا ال رطا اا

،ا التطااييييته فتاع اأيييياااافطارييييص افطا

ت ااكم ا اام ص اا
يي ي سلهارلاارييي ي نص ا ملجصك ا الكاس ا

م ليييييييييشكم.5-اومن ااالمتوقع أن تحقق مدر رقما قياطيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام
 2021بعد اطتتتتفناش نشتتتاط التدتتتدير بهذه الوتيرة العالية بفضتتتل نمو امنتال المحلي بعد تحقيق عدة
اكتشافات للغاز وامطراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل "ظهر" وحقل " أتول".
أم افطاطتتلطنة عمان،اف ا ااملغارنم لطاال يي ل ا اخ
ام

10

نلامنةاا 2.1ااملصانا

اخ

االلمناالث ل اام ا 2021اانةاا 2.5ااملصانا

االلمناالمم ثمام اع تا،2020امنييي ي لانمااعلااأييي ي

اييييينا ا

11
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،%19احص ا ةمما ح ا اريييي للاال
رته ااإلنت نصل ،اا التطا
ال صةطاالمي ام اال

افطاالشيييلكلاالةم نصلالل

امنةاا 10.4ااملصانا
االةلمصلاخ

اال صةطاالميييي افطا"رله ا"امك مما

/الييييينل .ااسلخصاالشييييكم،6-ا ا اصيي ي ل ا اال
نته امناالة تاالي مآ .ا

االلمناالث ل اام اع تا2021ا م

الشكل :5-األطواق المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بمدر منذ معاودة تشغيله مطلع العام
 2021وحتى نهاية الربع الثالث من 2021
اليابان

الكويت

بلجيكا
بنجالدي

الهند

~

إسبانيا

مليون طن

باكستان

ال ند

الصين

با ستان

سبانيا

الصين

بنج دي

ال ويت

بلجي ا

اليابان

ا
الم

:اأ ام ا ا

الشكل :6-تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خالل الربع الثاني والثالث من عام  2021ومقارنتها
مع العام السابق

2020
الر

الثاني

الر

الثال

ر

ال ا ر

ما

19.8

ا

اا

ر

1.4

0

1.4

0.1

2021
الر

الثاني

الر

الثال

معدل نمو الرب ال ال
من عام
على أسا سنوي

12

11

1.6
19.1

1
%900
نم و م ارن ة ب الرب
المما ل من العام السابق

ب ات م ارن ة ب الرب
المما ل من العام السابق

تراج م ارن ة ب الرب
المما ل من العام السابق

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

ا

 -2تطور واررات الغاز الطبيعي المسال ي األسوال العالمية

ب اا ا ااال ليبافط اااأليييييااا ااالةي لمصيلاخ
أمي ام اني ني ا
ب ااالة لمطاعلااال
اضيية اايييتملا اانتة شاال ل ا
نماااعلااأيي
خ

االلمناالثي لي ا اام اعي تا،2021اف ي امي ا اا

اال صةطاالمي ي ،اعلااغلا االلمناالث نطاال اح آا

،%احص املغارنم لطاالاا لا ا 91.2ااملصانا
ايينا ا 9.8ا

االلمناالمم ثمام اع تا2020اأ اممة انماا%8.6اعلااأي

ام

نلامنةا اا 84ااملصانا

اينا .ا ا

لةماالييييملااأليي ي ييييصلالليييياااالة لمطاككماخ

االلمناالث ل اام اع تا 2021اا اااييييتملا ا

اال صةط ااالمييي ،اف طاالارتاال اا

نافصياال لبافطااألييياااااآليييصاسلا انيا

لسن مصكصلا ج

اال

غي ل صيلاالشييييةني ارلصهي االتل صيلاال ليب،ا لانةيتافصييااإلمي الا ارلا اااليييييااااأل
التاا ناعلااخلس يلاالتجي
ا

اا

االةي لمصيل اامص االةل

مط،افطاخ ا اإلعي ل ا

ب،ا رناني اذلي اعلااحييييي اااأليييييةي االتطا
ا ال لي ا

ةتارلااميتاس ا سخصلافطا ل اال تل ام االة ت .ا
ففي ااالستتتوق اوطتتتيو ،املغ اارنم لطا ا لا ااال

 2021اانةاا 67.6ااملصانا

 ،اام ي ميما 61.5ااملصانا

اخ

اال صةطاالميي ي اخ

االلمناالممي ثيمام اعي تا ،2020ااممةي انماا

 ،%اا ا ااث نطاأعلاانما اامييييجمافطا اااللمنام
يييينا ا 9.9ا

نلام رطامن آاالة لا.احص ااييييتةاذ ا

أيااااشلااريص اعلااالن صبااألك لام االاا لا امإنم لطا 53.9ااملصانا
خ

االلمناالمم ثمام اع تا ،2020اامنييي لانمااعلااأييي

ال لباعلااال

 ،اام

نلامنةاا 47.3ااملصانا

ايييينا ا.%14ا سةالا ااالنمااالمل نافطا

اال صةطاالميي ارلاانماا الا االدتين التطااييتا ل اا ح

م ي مما 16.9ااملصانا

االلمناالث ل اام اع تا

افط اااللمناالممي ثمام اع تا 2020اا(ميس ل ا 2.4ااملصانا

انةاا 19.3ااملصانا ا ،اا
)ا لتحتاف بذلك الدتتتتين

على مكانتها كأكبر طتتوق مستتتورد للغاز الطبيعي المستتال عالميا ع للربع الخامس على التوالي (بداية من
منتدف عام  )2020متخطية اليابان التي ظل محتفظة بهذه المكانة لمدة عقود.
أمتا في اليتابتان ،ااالتطامي يتاثي نطاأك لاميييييتا لاعي لمصي و ،ااف ي ا اامل يتا ا لا هي اخ
ع تا 2021اانةاا 18ااملصانا
علااأيي

 ،اام مما 18.5ااملصانا

افطااللمناالمم ثماخ

ب ااايييتان ف ااملن مج اارع ل ا شي صمامة
اييينا ا،%2.7اميي ا

االلمناالثي لي ا اام ا

اع تا،2020امني لا لانن اا

اال رلاالنا سل ،اا التطام

ا

ليماالةي نيلارلاامة ي ا الصي االكهلمي االتطا ةميمامي ل ي اال صةط.ا رلااني نيباالصي مي ن،ار ي ا اا ا لا ا
كوريتا الجنوبيتة رلا اانةاا 11.4ااملصانا

ام ي ميم ا 7.2ااملصانا

منيي لانما اار متاعلاا%60ا اامة االنماااألعلااع لمصا و اام
علاا رالاال
5.2املصانا

12

اخ

االلمناالممي ثيمام اعي ت ا،2020ا

نلامأ ال لل،ا ذل اميي با ن مطاال لبا

اال صةطافطار غاالكهلم افطاف ييماال ييصا.اأم افطاتايواناف اا
ام مما4.7املصانا

اخ

ةتاالاا لا ارلاا

االلمناالمم ثمام اع تا2020امني لانماا .%10.6ا

13
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أم اأطتواق جنوب آطتيااالتطا ضيااكمام االهن ا م كييت نا منج لس ،اف امل تا ا لا ه امجتمةل اا
نةا ا 9.6ااملصانا

 ،اام ي ميم ا 10.1ااملصانا

اخ

ميي با خ صضاالهن الاا لا ه ام اشيةن اال

 ،%ا ذلي ا
االلمناالممي ثيمام اعي ت ا 2020اامتلانن اا 5ا

اال صةطاالميي اال ا سلامي باا

،الك ا اا

غاأية

ب.ا ا
هاالمن لام االمن آاالل صيصلاالمة ي الل ل ا
تا ا لا ه امجتمةلاخ
أم ام صلااأليياااااآلييصاسل اا(نناااشيلاارييص )اف امل ا
ع تا2021انةاا4.1املصانا

االلمناالث ل اام ا

ا طان ساحجااالاا لا افطااللمناالمم ثمام اع تا .2020ا

ساضيقاالشيكما،7-ا ا سناال لباعلااال

اال صةطاالميي افطااأليياااااآلييصاسلاخ

م اع تا،2021ا ال اس ص اأناأيااااشلااريص ا طاأك لامن لاميتا ل الل

االلمناالث ل ا اا

اال صةطاالمي اع لمص و .ا

الشكل :7-توزيع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في األطواق اوطيوية خالل الربع الثالث من عام
2021
53.9

اليابان
كوريا
الجنوبية

4.1
بنجالدي

تايوان

9.6
ماليزيا
سنغافورة

67.6

ا
فطاضييييا ا ي ااالنماافطاالاا لا الليييييااااآليييييصا اا لتة صآاالتاا ناعلااخلس يلاالتجي ا
الةي لمصيل،ا لانةيتا ا لا االستتتتوق األوروبي ااخ
م مما 16ااملصانا

اخ

االلمناالثي لي ا اام اعي تا2021ارلاا 14.3ااملصانا

االلمناالمم ثمام اع تا ،2020اامنيي لا لانناعلااأيي

طاال سن مصكصلاالممصي ال يين علاال

ايينا ا .%10.6اا

14

ها

اال صةطاالمييي االتطا تأثلام ل لبااإلرلصمطاشيي ا وا ن مييييي يا و،الك ا

يلع نام ا ة لا ة صآاالتيياا نامن يه .ا ا

13

ا
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ع ل ام اسلجأاالييااااأل
مه فا فناالمخي ن اايييتة الاال
لك اميي باشيقاالمةل

مطارلاااييتصلالاشيةن ام اال
ييماالشييت اال اسشييه ااع ل ااذ

ام ارم الا اال

اال صةطاالميي اخ
اال لب ااعلااال

اال صةطاالميي ا اافطااليياااال ا

افتل اال يصاا
االت فال،ا اا

ااألغلا

،اميي بااييتةااذااأليياااا

اآلييصاسل ااعلصه ا،ا ع تا ل طارم الا ارضي فصلام ا ااال

اال صةطام ا اا ييص اع لاخ ا ااألن مصب،الاا تمك ا

مصل اام ا افصلامخي ان اك فصلام اال

االلمنا

األيياااااأل

ااال صةطاالميي افطامة

الث ل اام اع تا 2021اا التطامل ت اانة اا اا%50ام اال رلاالتخيسنصل ااال
األملاال اشكماض

ااخ

ااتييت

يياى ااكم ا اام ص ام لشييكم،8-ا اا اا

ارض فص واعلاااألية اال ا سلاحيبا TTFاا(الملنناالل صيطالتج اال

فطامن لاشم اغلااأ

اال صةطا

م ).ا ا

الشكل :8-متوطط مخزونات الغاز الطبيعي المسال الشهرية في األطواق األوروبية الطاقة من السعة
التخزينية القدو
100%

2021

90%

2020

80%

2019

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
12

الم

11

10

8

9

7

:اأ ام اايتن لا و اارلاامص ن اgieاللمخي ن

5

4

6

اا اليةلاالتخيسنصلالمة

اايت

3

اال

2

 2021ااحاالطا 6.5ااملصانا

ا

اال صةطاالمي افطاأ

وفي منطقتة األمريكيتين،املغارنمي لطا ا لا اال ي اال صةطاالميييي ي اخ
ام مما 3.4ااملصاناخ

1

0%

ما

االلمن االثي لي ا اام ا

االلمناالمم ثمام اع تا،2020التة آار ي افطاالنماا

تا،%91.2اكم اأنه اأعلاام ا ا لا االلمنااليي مآا(اللمناالث نط اام اع تا )2021ااالتطامل تا
اليينا امل ا
 4.9ااملصانا

 ،اامنييييي يلانماامص االلمةص احاالط ا.%33ا سةالا ي ااالنما االمل ن اارلا اا ي غ اا ا لا ا
ااعلمي واميأنهي الاا اامي يييييتصلا ال ااأ اشييييةنيلاخ

ان ساال تل ام ااالةي تا

اليي مآ ،اا سةالاذل ارلاا لاننارنت جاال رلاالكهل م صلانتصجلا لاننايي ا ااألم

،ا اام ا اا ةاسضييا

ت اا 2.9ااملصانا
ال لا سيم ااالتطامل ي ا
متش صماالمة
14

االةلا سلاالة مللام ل

اال صةط.ا ا

15
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ن اا افلي ي ص ا
ط ااأييياااامن ل ااالشتترق األوطتتط ااالتطا ضييا ااك ام االكاستا اإلم ا ا األ ل ا
أم اف ا
ط ااال اسل ن ااف
المةتلل،افانظلا وال صةلاال لباالماييم ا
ملغ اا ا لا اال

اال صةطاالمييي ااخ

اافطاأشيهلاال يصاالتل صلااحتص ن ار غاالكهلم  ،ا

ا اام ا
ط ااأعل ا
االلمناالث ل اام اع تا 2021اانةاا 2.8ااملصانا ا،ا اا ا

ا لا االلمنااليي مآاالتطاييجلتا 2.3ااملصانا ا،اميي باذ
منةاا 0.3ااملصانا

اال لب ااالمةت ل اافطافتل اال يصا،الكنه اأرما

ن اا شييييهي ا ا لا امن يلا
اع االلمناالممي ثيمام ا عي تا.2020ا اا عمامي  ،ام االمتارناأ ا

الشيلاااأل يي انماا واخ

أل املفأامل ااتييت
اال تل االم لل اامة ا شي صمال للاالكاستا ا

اال

اال صةطا

الميي ي افطامن لاالي

اا اال ااييييت ماأ اشيييةنلافطام لناشيييهلاسالصا /ما ا،2021ا اا ا

يييما رتيا

الت يمصمصلارلاا 22ااملصانا

/اليينل،ا اا ااسة ااالملفأااألك لام احص اال رلاالت يمصمصلا الييةلاالتخيسنصلا

فطامن لاالشيلاااأل يي ا شيم اأفلس ص ،احص ا يما االملنناالل صييطالتج
شييييمي اغلااأ

مي )ااريلاالات اسيا( ةاسيماال ي اال صةطاالمييييي ارلااالةي ليلاال ي سيل)ارلاا 3ااملصي ا ري تا

مكةب/الصات.ا اا ة االكاستاأك لاييااالل
خ

اال صةطاالميي افطامن لاالشيلاااأل يي ،ا ر امل تا ا لا ه ا

االلمناالث ل ام اع تا 2021اانةاا 2.4ااملصانا

.ا ا

سلخصاالشييييكم،9-ا ا ا ا لا اااأليييييااااالة لمصلاخ
م

اال

اال صةطافطامن لا

االلمن ااالث نطا الث ل اام اع ت اا 2021اا

نته امناالة تاالي مآ.ااا ا

الشكل :9-تطور واردات الغاز الطبيعي المسال في األطواق العالمية خالل الربع الثاني والثالث من عام
 2021ومقارنتها مع العام السابق

ا

2020
الر

الثاني

الر

الثال

2021
الر

الثاني

الر

الثال

معدل نمو الرب ال ال
من عام
على أسا سنوي

16

15

ووا

ا

ريك ن

الشر

56.4

22.9

3.2

2.4

61.5

16

3.4

3.1

64.5

21.5

4.9

2.3

67.6

14.3

6.5

2.8

نم و م ارن ة ب الرب
المما ل من العام السابق

ب ات م ارن ة ب الرب
المما ل من العام السابق

ا و

تراج م ارن ة ب الرب
المما ل من العام السابق
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 -3تطور أسااااااعار الغاز الطبيعي المسااااااال ي األسااااااوال العالمية خالل الربع الثالث من
2021

ك نتاالييييملااأليي ي ييييصلالللمناالث ل اام اع تا 2021اا طاا
أيية اال

ع اغصلاميي ي ارلا

اال صةطاالميي االتطاك نتاأشي ياميي اامص االييااااآلييصا ا الييااااأل

سخصلافطا

مط ااعلاااللس ل ا

فط اا فنااأليييييةي ،ا سةالاذلي اارلا اانمليلام االةااميم ااكمي ا اام ص امي لشييييكيم ،10-اامنهي امةي ل االنشيييي ا
ب ،االصساف اعلااال
اترت ي ل اال العاانما ااال ل ا

اال صةطاالميي امماعلا ااك فلاأنااغام ي ل اال رلا

األخلىامثماال ةاا الن ،ام إلضي فلارلاا لاننااإلم الا ام امةضاال
أعم اال يص نلاال

سلا ال

االم ي

امثماالنل سجاميي با

ب.ا سضي فا
ل،ا ع تاضي اارم الا ا اارضي فصلام ا ييص اع لاخ ا ااألن مص ا

رلاامي اييييي آ ،اا ياسي االمخي فام اعي تا خيس اكمصي ا ااكي فصيلام اال ي افطاملافآاالتخيس افطااليييييااا
مط اا مهص االتل صلاذ

األ

ب ااالمتارةل اافطاف يماالشيت االم م،ا علاارثلاذل اا
اال ل ا

ةتااأليية ارلاا

مييييتاس اغصلاميييي ارلا صيييلتافطانه سلااللمناالث ل ارلااأكثلام ا 40اال ت  /ااملصانا ح احلا سلا
ملس نصل .ا
الشكل :10-العوامل التي طاهم في االرتفاع الحاد ألطعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في األطواق
العالمية

1

3

ففي الستوق األوروبي،اا

تاأيية اال
ة ا

اال صةطاحييباملكيا TTFاافطا الن ااخ

اشيهلا

سالصا /ما اا 2021اارلاا 12.6اال ت الكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيل ،اام ي نيلامنةاا 10.1اال ت /ملصانا
ح احلا سلاملس نصلاخ
ال يةالاخ
16

اشيهلاسانصا/حيسلان اا 2021اا(ا

غامنيي ل اا.)%25اثاااييتمل ااأليية افطا

ا االت يمارلاا 15.3اال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصل اا(ا
اشيهلاأغيي س/ر ا

غامنيي لا

17
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 )%22اا طا ةي ااألعلاامني اعي تا،2013امن ي ل امتلاننارنتي جاال ي ريلاالمتجي ل ام امة ي ا ي ريلااللسي ا
مييي بايييلع االلس االمنخ ضييلا م اثاا الاال لباعلااال
 %ااخ
ر ي ا لل اامنيي لا 46ا

اكارالافطامة

االكهلم .اثاار ي ا

اشيهلايي تم ل/أسلا االت يمارلاا 22.4اال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نص ال،ا
اال صةطاالميي ،ا صييا املافآا خيس اال

باشييقااإلم الا ام اال
ذل اميي ا

م اارلااأرما

افطاأ

اال لبا

ميييييتاىافطاخمسايييييناا ا اام ا الام االمخ فامخاما أمص امخي ن اك فصلالتل صلاذ
المتارةلافطاف ماالشت  .ا
وفي الستتتوق اوطتتتيو ،اك نتاأيييية اال
سخصلا غصلاميي ارل،امناالة

اال صةطاالمييي اال ا سلاعلااماع امناا

اعلااأفضيلصتياالييةلسلاكم ا اامةت ال اام

نلام لييااااأل

ع ا

مطا(حييبا

ص اامشيكماك صلاكم ا اام ص اام لشيكما ،11-ااحص ا
مؤشيلا )TTFاا لااأناات يي غافطااأليية امصنهم ار ا ل ا
ر ي ااأليية اال ا سلافطايياااشيم اشيلاارييص ا(مؤشيلاشيةن اال
ريييييص ) ااخ

اال صةطاالميي اال ا سلالمن لا

اشييييهلاسالصا /ما اا 2021اارلاا 13.7اال ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصلام

 11.5اال ت الكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيل ااخ
ايييتمل ااألييية افطاال ييةالاخ

نل اامنةاا

نا(ا ي غامنييييي يلا .)%19ااثاا
اشييييهلاسانصا/حيسلا ا

ا االت ييمارلاا 16.4اال ت /ملصانا ح احلا سلا
اشييهلاأغي ي س/ر ا

ملس ي نصيلا(ا ي غامنييييي يلا)%20اثاار ي ا اار ي ا ي ليلارلاا23.1ال ت ا /ااملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيلا
خ

اشيهلايي تم ل/أسلا اا(ا

غامنيي لا)%41ام عاملامنمااال لباميي بامة ل االنشي ااترت ي ل اافطا

كمام اال يص ا كا س االجنامصل،ا شيقااإلم الا ام امة

االت ي سلاال لس لا(رن نصييص )،ام إلضي فلارلاا

م اسلاماياا أمص االمخي ن اايتة الا والمايااالشت  .ا
أم افطاأمريكا الشتتمالية،اف اشييه
أسضي والاا شيه

اأييية اال

اال صةطا ف والملكيا نل اا

ع ا سخصلا

امن اع ام االيم ن،احص املغاالمتايي االشيهل افطاشيهلاسانصاا 2021اانةاا 3.84اال ت ا

لكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيل،ام ي نيلامنةاا3.26ال ت الكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيلاخ
الشييهلاالييي مآالي.ا منالخا اشييهلاأغييي س/را،اايييتمل ااألييية افطاات

ا

غاحص املغاالمتاييي ا

الشيهل انةاا 4.07اال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصل،ا ااأعلااييةلالن ساالشيهلامن اع تا،2010ا
افطار غاالكهلم امييي باحلا اال ييصااال ان اأكثلا

سةالاذل ارلاا ن مطاال لباالمةلطاعلااال

ييخانلاع االمةت ل،ام إلضي فلارلاا لاننااإلنت جافطاخلصجاالمكييص اميي بارع ي ا"رس ا".اأم افطاشيهلا
ييي تم ل/أسلا اف اا

نااليييةلارلاا 5.16اال ت /ملصانا ح احلا سلاملس نصل،ا ااأعلاامتاييي اله اا

الشيهل اامن اع تا،2008اميي با ن مطارم الا اال
التطاعي

18

17

ام

االم سلالمة

اص ل ا االاتس االمتة ام اال

ااإليي للافطاكمام ا كيي

ا لاسيس ن ،ا

اال صةطاالمي  .ا
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الشكل :11-تطور أطعار الغاز الفورية والمرتبطة بخام برن في األطواق العالمية
TTF

دوالر مليون وحدة حرارية بريطانية

ارت اعات قياسية ل سعار
في الرب ال ال

ا
الم

:ا Cedigazا

أم ام لنيي لاأليية اشيةن اال

اال صةطاالميي افط االتفاقيات طويلة األمد المرتبطة بستعر خام

ت االكماملصانا ح احلا سلا
برن األمريكي اا(المة لللااليييةلسلار ملاعلاامة مما%12ام ايييةلاخ تاملن ا
ملس نصل ااحييباشيل

االتة ر )اف اا

ةتاخ

االلمناالث ل اام اع تا 2021اارلاا 9.5اال ت الكماملصانا

حي احلا سيلاملس ي نصيلا(م ي نيلامنةاا8ال ت الكيماملصانا حي احلا سيلاملس ي نصيلاخ
م ضيماات

ت،ا التطا صيلتارلااأكثلام ا 77اال ت الل لمصمانه سلاشيهلا
غ ااال اشيه ياأيية اخ تاملن ا

يي تم لا/أسلا ا.2021ا ميي باال ي االه للافطاأيية اال
اييتملاال

االلمناالييييي مآ)ا

اال ا سلافطامن لارييص اخ

ا اافطاات يي غ اامص ااأليية اال ا سلا األيية ااالمل

ييي م لا ة ا سخصل .ااسلخصاالج
أملسك االشم لصلا أ

االلمناالث ل ا،ا

لامخ تاملنتال ي لقااألية اال ا سل اافطا

2-امتاييي ااألييية االشييهلسلاال ا سلاحيييباالملاكياالل صيييصلافطا

م ا ريص ،ا األية االمل

لامخ تاملنتافطاالة الا اسللااألم  .ا

الجدول :2-تطور أطعار الغاز الفورية والمرتبطة بخام برن في األطواق العالمية
(ل ت الكماملصانا ح احلا سلاملس نصل) ا
الشهر

أمريكا الشمالية
(مركز هنر )

أوروبا ا
(مركز )TTF

آطيا ا
(السوق الفور للغاز الطبيعي
المسال شمال شرق آطيا)

األطعار المرتبطة بخام
برن

يوليو 2021

 3.84ا

 12.6ا

 13.7ا

9ا

أغسطس 2021

 4.07ا

 15.3ا

 16.4ا

 9.5ا

طبتمبر 2021

 5.16ا

 22.4ا

 23.1ا

 10ا

متوطط السعر
خالل الربع الثالث
من 2021

 4.35ا

 16.77ا

 17.73ا

 9.5ا

18
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 -4تحديث حالة مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد انتظار قرار االستثمار النهائي

أثل ا ااني ةيل اافصل

اكا ني اا(كافصي ا )19-اا يأثصلا وامي ل ي واعلاامصيانصي اشييييلكي االن ا ال ي ا

ت ااالة س ام االشييلك ا خ صضامصيانص ه االلأيييم لصلا التشي صلصل االة تا 2020ااعم اك نا
الة لمصل،احص اأعلن ا
ا و،ا ر األىاذل ارلاا أنصم اارلا ااتيييتثم افطا 20اامشييل ع اام تلح .ا م امص االمش ي سن اااليييييي 20اا

مخ

المؤنلل،ا اا لحصم اانةا اا 14اامشيل ع واعلاار ملاانتظ ارلا ااتييتثم االنه طاخ
مجماغا ر ه االت مصمصلارلاا182املصانا

/الينلاكم اس ص االج

اع تا،2021ا س يما

.3-ا ا

الجدول :3-مشاريع الغاز الطبيعي المسال المسجلة على قائمة اتخاذ قرار االطتثمار النهائي خالل عام 2021
غا
المشل ا

ال ل ال ا

ال لا ا
طا
األصل ا

الت س االمتارن ا

الشلكلاالم ا ا ا

الطاقة التدميمية
ملصانا

/الين ال ا

س االتش صما ا

Rio Grande

 2020ا

 2021ا

 NextDecadeا

 27ا

 2024ا

Port Arthur

 2020ا

 2022ا

Sempra

 13.5ا

 2024ا

Driftwood LNG

 2020ا

اللمنااأل ا 2022ا

Tellurian

 27.6ا

 2024ا

Freeport T4

 2020ا

 2021ا

Freeport LNG

 4.5ا

 2024ا

 Plaqueminesا

 2020ا

 2021ا

Venture Global

 10ا

 2024ا

Lake Charles

 2020ا

 2021ا

Energy Transfer

 16.45ا

 2025ا

 Annova LNGا

 2020ا

اارس فاعملص ا
الت اسل ا

 Excelonا

6ا

 2024ا

 Pluto Exp.T2ا

2020

 2021ا

Woodside

 4.3ا

 2024ا

Browse T1-T3

 2020ا

 2021ا

 Woodsideا

 11.7ا

-2024ا 2025ا

كندا

Woodfibre

 2020ا

 2021ا

Pacific O & G

 2.1ا

 2024ا

موزمبيق

Rovuma LNG

 2020ا

ااالتأنصم

ExxonMobil

 15.2ا

غصلامةلات ا

قطر

ايةلاح ماالشم ا

 2020ا

 2021ا

ر لالل تل

ا

 33ا

 2026ا

روطيا

Obskiy LNG

ا 2020ا

 2022ا

 Novatekا

5ا

 2025ا

ب.غينيا

PNG LNG

الجديدة

expansion

 2020ا

 2023ا

ExxonMobil

 5.4ا

 2024ا

الواليات ا
المتحدة

أطتراليا

امجمالي

الم

 14اامشل ع

182املصانا

ا/االين ال ا

:اأ ام ا

ا

20
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ر اشيه االلمنااأل ام ا 2021اارع ن ااشيلكلار لالل تل
اييةلارنت جاال

اال صةطاالميي ام اال

اارلا ااتييتثم االنه طافطامشيل غا

غاالشيلرطالة ماالشيم ،ام رلا 33±ااملصانا

/اليينل .اامصنم ا

أُعلنتاأ لاارلا ا ا أنصمااتييييتثم ام امشيييل غا Rovuma LNGاافطاما م صآ اا( رلا 15.2ااملصانا
/اليينل)اال اس الهاا ت فام اشيلكلا Exxonاا شيلكلا.Eniا منالخا االلمناالث نط،ا االتارلا ا ا
التأنصمافطاأ مةلامشيي سناأخلىافطاكمام ام ماااغصنص االج س ا

ييييص ا الاتس االمتة الص يييماع لا

المش سناالمؤنللا(المؤك )ارلااخميلام رلارنم لصلا45املصانا

/الينل .ا

لااسشييييهي االلمناالثي لي ام اعي تا2021اا خي ذارلا ااتيييييتثمي االنهي طافطاأ ام االمشيييي سنا
الم تلحل.امصنم ام أ اال ييا ا تضييقال ةضاالمشي سنامثمامشييل غاا Driftwood LNGاافطاالاتس ا
المتة احص اأعلنتاشيلكلا Tellurianااالم ا اللمشيل غاأنه ا ةتيتاا خ ذارلا ااتييتثم االنه طاخ
اللمنااأل ام اعي تا،2022امةي انجي االشييييلكيلافطا يأمص اا ةي ري ا ا اال صنانةاا 3ااملصانا
المشيل غارلاا ة لاام اث

ا

/الييييينيلام ا

اشيلك اس الها Shellااالهالن سل.اكم الخلتاالشيلكلافطام ضي امناع ا

م ييي فا ماسلصلالتأمص االتماسماال

تالتن ص االمشيييل غاال ا

ا كل تيامنةاا 12ااملص ال ت ،ا م ل ا

سل ناع لاالمش سناالمؤنللارلااع تا2022ارلاايتلامش سناكم اس ص االشكم.12-ا ا
الشكل :12-تحديث حالة مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة حتى نهاية الربع الثالث 2021

م رو واحد

م اريع

م اريع

76.3

72.7

100

75

مليون طن السنة

50

25

33

تم اتخا قرار االستثمار النهائي
الم

م جلة

قيد اإلنت ار

0

ا

:اأ ام ا

ا
ا
20
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ا

ثاني ًا:

ا

تطورات الهيدروجين

ثانيا :تطورات الهيدروجين
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 -1الاتاطاورات اي مالاااال الساااااايااااساااااااااات واالسااااااتاراتايالاياااات الاو اناياااة اي مالاااال
الهيدروجين وروره ي عملية تحول الطاقة

أم

اع ال اا تم م ام لهص

اسلا ؤىا خلا ا

نص ،ا ر تاال ةضامنه ام لشل غافطارع الا

لسآا ايييييتلا صجص ا اتاعلاا ة س اأفضييييماالمييي ي ا ا(حيييييبااأل لاسلاالا نصل)التافصلارم الا ا
نص ا(ع لااإلنت جاالمةلطاأ ااتييتصلال)،ا الت ص

الهص

عمليتامةضاال

االتطاسمك اأناسييتخ تافصه االهص

اعلاال ايييييلافلمااتيييييتثمي افطامجي ارنتي جاالهصي

نص ام ل

نص .اكم ا

االت يييي سلارلاا

األيييييااااالمةتمليل،ا رملاتاا ي رصي ا ي مي اأ لصيلامةهي اممي اسضييييم الهي اح ييييلافطاالتجي االي لصيلا
نص اميت

للهص

و .ا

اوحتتتتى نهايتتتة الربتتتع الثالتتتث متتتن عتتتام ،2021اا يييناعييي لاالييي
ايييتلا صجصته االا نصييلاللهص ي

االتيييطاأعلنيييتاعييي ا

نص ارليياا 16دولتتةامة ي اانضييم تاكييمام ي االمملكييلاالمتة ي ا كالام ص ي ا

رلييااال مييل،اكميي ا يياام ييص ام لشييكم.13-ا ك نييتاالمملكييلاالمتةيي اريي اأعلنييتافييطاأغييي س/راا
2021اعيي اايييتلا صجصته االا نصييلاللهصيي
الكلمييانام يي

نص ،ا التييطا ضييةتا يي ف واإلنتيي جاالهصيي

نص اميينخ ضا

ارنم لصييلا5انصجيي ا امةلييا اعيي تا2030اعلييااأناسيي خمامنهيي انةيياا1انصجيي ا ا

مةلييا اع ي تا.2025ا ف ي وال يييتلا صجصل،افييإنا ي اااله ي فايصي ي اافييطا لصييمانةيياا41املصييانا ي ا
مكيي فماميي اان ة ثيي اثيي نطاأكيييص االكلميياناخيي

اال تييل ا،2032-2023ا خلييآانةيياا7000ا

ص ييلا

لاخييماالمملكييلاالمتةيي .اكميي اأعلنييتاكالام صيي اأ اخييلاييي تم لا2021اعيي اايييتلا صجصته االا نصيييلا
للهصي ي

نص ا التيييطا ضيييةتاأ ي ي اف الةي ي تا2030ا يييطامني ي ا1انصجي ي ا امي ي اأنهيييي االتةلصيييما

الكهلمييي طاإلنتييي جاالهصييي

نص ااألخضيييل،ا رنتييي جانةييياا50األييياا

/اليييينلامييي االهصييي

نص ا

األ اا(سك فمانةاا0.3انصج ا ام اأنهي االتةلصماالكهلم ط) .ا
فيييطا ييي ااال ييي ل،ام يييتاال ميييلاالنه صيييلاللييي
للهصيي

نص ا شييمماعيي ال افييطاأ

االتيييطاأعييي

ااتييييتلا صجصلاالا نصيييلا

ميي امثييماألم نصيي ا رييي نص ا ال ل يي ا فلنييي ا النيي ا.اكميي ا

ضييياال افيييطامن يييلارييييص /المةص االهيي ل ،امنهيي اأييييتلالص ا الص ميي نا كا سيي االجنامصيييل.اأميي افيييطا
من ييلااألمييلسكصتص ،افتضييااال مييلاكييمام ي اكن ي اا شييصلطا كالام ص ي .ا مخ ي فاذل ي ،ا ن ي كانةيياا7
دولاأخييلىا ةمييماعليياااتنتهيي اميي ارعيي الااتيييتلا صجصلاالا نصييلاللهصيي
مييأ اميييام ي اال ي

االتييطاأنهييتاأ ا ةمييماعليياارع ي الاخ

ميي ل اس ييماعيي لااليي

22

ييلا لسييآاللهص ي

نص .اكميي اسانيي اعيي لاتا
نص امإنم ي لطا10ال .ا

االتييطاميي أ ا ةمييماعليياارعيي الاخ يي ا ايييتلا صجص ا

نصييلاللهصيي

نص ا
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رليييا  33دولتتتة،ام إلضييي فلارليييااات ةييي لااأل

ميييطاالييي اأعلييي اعييي ااالطتتتتراتيجية األوروبيتتتة

للهيدروجين منتدف عام  .2020ا
الشكل  :13-الدول التي شرع في/انه إعداد خطط واطتراتيجيات وطنية للهيدروجين حتى نهاية
الربع الثالث 2021

 2دولة
• اإلمارات
• السعودية

الم

 7دول

 8دول
•
•
•
•
•
•
•
•

رس لص
نناا أفلس ص
يص
ال ص
الهن
الاتس المتة
فنلن ا
مالن ا

• السويد
• النمسا
• باراجواي • البرازيل

• عمان
• مصر
• المغر

 16دولة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إسبانيا •
البرتغال •
النرويج •
ولندا
ألمانيا •
فرنسا •
اليابانا •
كولومبيا
الت ي •

أستراليا
ت يلي
كوري اا
الجنوبيةا
كندا
الدانمار
المملك ة
المتحدة
المجر

ا

:اأ ام ا ا

 -2تطورات المشاريع المخطط تنفيذها ي ملال إنتاج الهيدروجين ي الدول
العربية
علااال يةص االةلمط،اا
أعلنتاع اخ

ناع الاال

االةلمصلاالمهتملام تييتثم افطامشي سنارنت جاالهص

نص اا

ا مشي ي سنافطا ااال ي ي لارلااثم ن اال التشيييمماال ملاكمام ااإلم ا ،ا الجيا ل،ا

ا،ا ما ست نص  .ااوقد شتتهد الربع الثالث من عام 2021ا
اليييةالسل ،اا الةلاا،ا م ييل،ا عم ن،ا الم ل ا
نشتاطا ع ملحوظا من جانب الدول العربية في طتبيل تعزيز التعاون والشتراكة الدولية في مجال الهيدروجين
والستعي نحو تنفيذ مشتاريع عمالقةا اامنه ام اس اتاعلاارنت جاالهص
مصنم اس اتاال ةضااآلخلاعلااالتاينافطارنت جاالهص

نص ااألخضيلا األمانص االخضيلا ،ا

نص ااأل ااأ امشت يامثمااألمانص االي ر  .ا

ا

24
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ففي دولتة اممتارات العربيتة المتحتدة ،اا رةيتا كيمام اشييييلكيلامتل اأما ط ااالا نصيلا"ألناك"ا
شييلكلاأما طال رلاالميييت ما"م ي "ا شييلكلا"BPاال لس نصل اافطاي ي تم ل/أسلا ا،2021اا رص ا
للتةي نااتيييييتلا صجطافطامجي ااتيييييتي اميلام امصنهي اا اسلاملكيس اإلنتي جاالهصي

نص االنظصاام ي رلا

أ لصيلا 1اانصجي ا اافطاكيمام اال ليل اااإلمي ا ا المملكيلاالمتةي اا(رنمي لطا 2اانصجي ا ).ا سيأ طا ي ااات ي اا
منيييييجميا وامنا ي ف اال ليلااإلمي ا انةا ااخ ضااتن ةي ثي افطاال ي عي ااترت يييي لسيلامنييييي يلا %23.5اا
المتضييم افطاالمييي م االمة ل ا
م االهص

نصو ،ا من اا فاايييتلا صجصل ااالمملكلاالمتة انةاارنت جا 5اانصج ا ا اا

نص امنخ ضاالكلمانامةلا اع تا .2030ا
تاشييلكلا" رلاعلمصل"افطاشييهلاأغييي س/راا 2021ااع ا
وفي جمهورية مدتتر العربية،اأعلن ا

ارصنام كل ا
الهص

اامناشييييلكلا MAN Energy Solutionsاااأللم نصل،التن ص ا اامشييييل غا جلس طاإلنت جا

نص ااألخضيلافطام يل ااتييتخ امياكارالاللة ف

االييص حصل،ا ااات ا اامص ااأل لاف ااالمارةلا

علاااتنته ام ال ايييلاالج ىاللمشييل غاخ

ا6اأشييهل .ااكم اأعلنتا ا اال تل ا الثل ا المة نصلا

فطاييي ي تم ل/أسلا ا،2021اع ا ارصنام كل ا

ا اال صةصلا

"رسج

اامص االشييييلكلاالم ييييلسلاال مضييييلالل

" ،اا الشيلكلاالم يلسلاال مضيلالل تل كصم س ا ،اا شيلكلا Toyota Tsushoااالص م نصلالت صصاافلما

رنت ج اااألمانص االي ر افطام يلام ييتخ اتاأح

االت نص االص م نصل.ا ممانباات رصلاييصتااعممال ايي ا

للج ىااترت ي لسلا أفضيماال لماالمت حلام

ام ا6اأشيهل.ا فطام لن ااأكتامل /شيلس ا

غاال تل

ااخ

األ ا،2021ا اااإلع ناع اا رصلان س التن ص امشيل غاإلنت جاالهص

نص ااألخضيلام

ا ا 50ا 100-اا

مصج ا ا،ا تا غاملكصتيامص ااشييلكلا" Scatecاا"االنل سجصلا شييلكلا" Fertiglobeا"ا صيين اام ييلا
الييص ل .ا ممانباات رصل،اييصا لااإلنت جارلااالشيلكلاالم يلسلالل ين ع ااأليي ييصلاالمملاكلالشيلكلا
" "Fertiglobeفطاالمن لاال ين عصلاالاارةلام لةص االييخنل،االتطاييتييتخ تاالهص
م ل ا ييييص لا كمصلصلاإلنت جاأكثلام ا 45اا

نص ااألخضيلام ي تيا

 /اااليييينلام ااألمانص االخضيييلا اممانباع اشيييلا ا اسما

األنم.اوفي ضتو هذه التطورات المتستارعةا بات مدتر تتدتدر قائمة الدول العربية في عدد المشتاريع
االطتثمارية المقترحة منتال الهيدروجين بإجمالي  7مشاريع .ا ا
فطاطتتلطنة عمان،ا رنا ة لاال لطاسضيياامجماعلا"أ كصا"ا شييلكلا""Marubeniا شييلكلا
""Lindeا شيييلكلالمطاللن لص ا" "Dutcoاافطاأكتامل /شيييلس ااأل ا ،2021ااا رصلامشيييتلكلالت اسلا
مشيييل غ اا"اصيي لل "2-ااال اسه فارلاارنت ج اا 1000اا
م ي لل.ا ف وال

رصل،اييافاستضيم االمشيل غارر ملامنشيأ االتةلصماالكهلم طام

ستاا سته امنةا اا 1اانصج ا ا اام اال رلاالشيييمييييصلا
ملافآان س استاا شصص
24

/الصاتام ااألمانص االخضيييلا افطاالمن لاالةل ا
ا اا

ا لغا 400اامصج

رلااللس االتطا ُنتطجاع ا لسآاالملافآاالة لصلاأ ا

.ا
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أمتا في ااموريتتانيتا والتي انضتتتتمت مؤخرا ع إلى ركتب التدول العربيتة المهتمتة بتاالطتتتتتثمتار في
الهيدروجين،ا رّةتا ا اال تل ا المة لنا ال رلاالما ست نصلافطايي ي تم ل/أسلا اا،2021ام كل ا
مناشييييلكيلا Chariotااال لس ي نصيل،ام اأنيما ن صي ا"امشييييل غانا "اأحي اأك ل اامشييييل عي االهصي

اا
نص اا

الم تلحيل اافطاأفلس صي ،اس اتاعلااايييييتخي اتانةاا 10اانصجي ا اام ام يييي ل اال ي ريلاالمتجي ل  ،اا سمتي اعلاا
مي حلا8600اكصلامتلاملمن .ا
فطاضيا ا ل االت ا ا االمتيي عل،اا

ن ااع لامشي سنارنت جا اييتخ اتاالهص

ل اا

نص ااالمخ

في الدول العربية إلى  28مشتتروعا ع،اغ ل صته اإلنت جاالهص

نص ااألخضييل اا األمانص االخضييلا اامإنم لطا

 18اامشيييل غ،امصنم اخ يييصا8امشييي سناإلنت جاالهص

نص ااأل اا األمانص ااالي ر  ،اا  2اامشيييل غ اا

تيتخ اتاالهص

نص اكارالافطاالملك

االة مللامخ س االارا الاكم اس ص االشكم .14-ا

الشكل :14-المشاريع المعلنة منتال واطتخدام الهيدروجين في الدول العربيةا حتى مطلع شهر أكتوبر 2021
8
م طات عادة التعب ة بال يدروجين

األمونيا ال رقا
ال يدروجين األ ر

ال يدروجين األ

ر

أواب

1

1
1

1

4
1

3

1

عدد الم اريع المعلنة

األمونيا ال

را

2

6

1
1

1
2

1

1

1

1

3

2

3

2

0

الم

:اأ ام ا ا

ا
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الخالصة واالستنتاجات
اال صةطاالمييي اايييتللالاع فصتيام ا اخ

ايييت غاالييياااالة لمطالل

االلمناالث ل اام اع تا

ا لانة وافطاحجااال ي ل ا اميي باانتشي ان ةلافصل

،2021ا ةاسضاال تلا االيي م لاالتطاشيه

ا

كا ن ا(كافص ا)19-االتطاك ناله ا اعص اييييل صلاعلااالنشيي ااترت يي ل االة لمط .اا ذل امنااييييتملا ا
لسن مصكصلا ج

اال صةطاالمييي ،اف طاالارتاال

اال

اا

نافصياال لبافطااألييياااااآليييصاسلا انيا

غي ل صيلاالشييييةني ارلصهي التل صيلاال ليب،ا لانةيتافصييااإلمي الا ارلاااليييييااااأل
التاا ناعلااخلس يلاالتجي
ا

االةي لمصيلامص االةل

مط،افطاخ ا اإلعي ل ا

ا ال ليب،ا رناني اذلي اعلااحييييي اااأليييييةي االتطا

ةتارلاامييتاس ارص ييصل.ا م االمتارنافطاضيا ا ل االت ا ا ااإلسج مصلام نتة شااترت ي لاالة لمط،ا
اال صةطاالمي افطاالنماافطااألياااااأل

أناسيتملاال لباعلااال

مصلا اآليصاسل ،اا أسض وافطامن لا

الشييلاااأل ييي اذا االمن حاالة ،الم اسافلهام امياس اارت يي لسلا مصاصلاكارالافطاالة س ام اال
اترت

ع ا

لسل.ا ا
اكا ني اا(كافصي ا)19-اكي نالهي ا يأثصلا وامي ل ي واعلاامصيانصي اشييييلكي ا

مي للغاام اأناني ةيل اافصل

ارلاا انصياضيلملاراسل اال ييتثم اافطامشي سن اااإليي للاالج س اخ

الن ا ال

االة لمصلاأل ام

،2020ا

لتاع امشي سنامخ

لافطاع تا،2021ارتاأنارع ناشييلكلار لالل تل

النه طافطامشييل غا ايييةلارنت جاال

اال صةطاالمي ي ام اال

/اليييينل،اك نارلا ا وااييييتلا صجص واسأخ افطااتعت

ملصانا

اع تا

اارلا ااتيييتثم ا

غاالشييلرطالة ماالشييم ،ام رلا 33±اا

اضيييل

ا ل صلاال لباالمييييت لطاعلااال

ا

ال صةطاالميي افطاضيا االتارة ا اااإلسج مصلافطا ااال ي لالضيم نااييت لا االيياااالة لمطاككم.اكم اأنيا
ممث ملاالتأكص اعلااال

االلس ل الل

االةلمصلاكمدتتتتدر آمن وموثوق ومستتتتتدام االم يي ي ل اال رلارلاا

األيييااااالة لمصل.اوقطاع الغاز الطبيعي ال يزال بحاجة إلى ضتتا المزيد من االطتتتثمارات لضتتمان توفير
اممدادات الالزمة لتلبية نمو الطلب على الغاز في المستتتتتقبل والحفاظ على اطتتتتتقرار الستتتتوق العالميا
وتجنب حدوث أزمات طاقة والحد من تقلبات األطعار .ا
أم ام ان نباالهص
الهصي

نص ،اف ام ا اضية واالةيتاال لطال ييتثم افطامشي سنارنت جا اييتخ ات اا

نص امي عت ي ه ااأحي اأمل االةلا االي لصيلاالم ل حيلاللاصييييا ارلاانظي تاخي ام االكلماناكانييا

س ييلقاكارالاتاسنتجاع احلرياأسلاان ة ث ،ا سمك ارنت نيام ام يي ل اال رلاالمتج ل .ا ر ا اا جيييص ا
ذل ام اخ

اا

غاع لاال

االتطاأع ا ااخ

والقفزة الهائلة فطاع لاالمش سن /الخ

26

ا اييييتلا صجص ا

نصلاللهص

االمةلنلاإلنت جا ن ما ايتخ اتاالهص

نص امإنم لط اا 33اال للا
نص  .ا
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وقد كان الدول العربية حاضترة وبقوة في المشتهد العالمي للهيدروجين،احص اا
الةلمصيلاالمهتميلام تيييييتثم افطامشيييي سناالهص

ناع لاال

نص ارلااثم ن اال التشييييمماال ملاكمام ااإلم ا ،ا

ا،ا ما ست نصا.ا اييييت عتافطاخ
الجيا ل،ا الييييةالسل،ا الةلاا،ا م يييل،ا عم ن،ا الم ل ا
نصي ا ارصناع ام كلا ا

ا

اامناالشييلك اال لصص افطامج ارنت جا ايييت

ةكسااإل ال االة ص صلانةاا ةيسياالةاا ا التة نااتييييتلا صجطامص اال

االهص

افتل ا

نص ،افطاخ ا ا
ااألنن صلاالتطا

االةلمصلا ال

لم هاامه اع ر اارت ي ي لسلا اييييخل.ا ر اأيي ي لاذل اع ااإلع ناع احيملاضيييخملام االمشي ي سنا
مإنم لطا 28اامشيييل ع وا التطان

ا"ممة ظلامتناعل" ااشيييملتامشييي سناإلنت جاالهص

األمانص االخضيلا ا( 18اامشيل غ)،ا مشي سناإلنت جاالهص
مش سناتيتخ اتاالهص

نص اكارالافطاالملك

نص ااألخضيييلا

نص ااأل اا األمانص االي ر ا(8امشي سن)،ا

االة مللامخ س االارالا(2امشل غ) .ا

وال شك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريعا طيمكنها من لعب دور هام في السوق
العالميا والظفر بحدتتة جيدة من هذا الستتوق الواعد لتضتتيف إلى موقعها الرياد في أطتتواق الطاقة
دورا ع جديدا ع كمدتدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمدتدر عالمي ممدادات النفط والغاز منذ عدة
عقود.
م اني ن هي ،ا ؤكي ااألمي نيلاالةي ميلالمنظميلاأ امي اعلااايييييتملا االمتي مةيلاالي
اليييياااالة لمصلالل

اال صةطا الهص

نص ،ا رملا ام اله ام اانةك ييي ا ااعلااال

مك نلامت ملاعلااالخلس لاالة لمصلالل رلا رملا اال لماالتطاسمك اايييييت
الت سخصل.اكم ا شيي لاعلااأ مصلاال
ال عا ال

28
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االميييت لطال يين علاال

تم تامه ااالج نبا خ صصااتيتثم ا اال

ا الهص

له اللة

سيلاللميييييتجي ا افطا
االةلمصلاالتطا ةتما
اعلاا ل االمك نلا

نص افطامج اال رلاالنظص ل،ا

ملام صلا ة صآاميت مالل رلاالميت امل .ا
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
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