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   مقدمة 

لمنظميييلااألر ييي  االةلمصيييلاالم ييي   ااألم نيييلاالة ميييلا الجهيييالاالتيييطا  ييي له فيييطار ييي  ا

 فييطاييي صماالمت مةييلاال   سييلاللميييتج ا افييطاالييياااالة لمصييلالل يي  اال  صةييط (أ اميي ) لل تييل  

عليياااليي   االةلمصييلاالتييطا ةتييمامك نييلامت  مييلا انةك ييي  ا لهيي اميي   اميي امييلر  ، الهصيي   نص 

  ييا ا ار يي غاال يي  اسيييلن اأنان يي تاالت لسييلااللمييناييينا اعيي ا ،لل  رييلالة لمصييلا الخ   ييل علييا

  .فطاعملصلا ةا اال  رل الهص   نص  ال  لصلاحا ال  ت ا ا اال  ال  صةطاالمي  االة لمط

أمييل االت ييا ا ا الت صييلا ااأل  ا الجييي  سيييتةل ا،احصيي انيييأس سن يييااالت لسييلارليياا

 مةييماال  ايييل 2021ميي اعيي تا الث ليي ا خيي  االلميينالمييي  اصيين علاال يي  اال  صةييطاشييه  ه االتييطا

،ا مك نييلا  ييا اصيي ل ا اال يي  اال  صةييطاالمييي  ،ا األيييااالسن مصكصييلا ميي اخيي  اايييتةلا ا

أييية  اال يي  اال  صةييطاالمييي  افييطا  ييا اكميي استنيي   ا .اليي   االةلمصييلافييطاالييياااالةيي لمط

 مشيي  سناال يي  اال  صةييطاالمييي  االمخ يي ا ن صيي     الماريياااتيييتثم   افييط األيييااااالة لمصييل

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

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

م  اأح اأمل اال  اا  ،الهص   نص   سشه   الت ا ا االتطاا  الجي االث نطاف  اخ صالتةلصمأم ا

سنتجاع احلرياتااالةلا اال  لصلاالم ل حلاللاصييا ارلاانظ تاخ  ام االكلماناكانياس ييلقاكارالا

اليييص ييي  االت ا ا افطامج  استن   اا كم   .،ا سمك ارنت نيام ام يي ل اال  رلاالمتج ل ان ة ث  ا لأس

و  و  ع لمص  نةاا  نطاا ع  ال  فطاضييا ايييةطا  ، اتيييتلا صجص   الا نصل فط مج   الهص   نص  علمص 

المةلنلام ار ماالشييلك  ا  أمل االمشيي  سن   سيييتةل ا،ايخ  ا ماحلا  ضييطام لتاييينافطاايييتخ ام

الت لسلامأمل اا ر ااختتااا  اا األخضيييلا األمانص . فطامج  ارنت جاالهص   نص ااأل   الا نصلا الة لمصل

  اتيتنت ن  .

أناسيييافلاالت لسييييلامييي ل اثلسييييلاللمخت ييييص المنظمييييلاأ اميييي ا  أميييمااألم نييييلاالة ميييلا

  ص نةطاال لا .ا الخ لا ،ا

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 األميـن العــام                                                                                        

 عـلي سبت بن سبت                                                                        
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من  الثالثالربع   خالل تطور صااررات الغاز الطبيعي المساال  ي الساول العالمي -1

 2021عام  

 الت ا ا االة لمصلا 1-1

  2021م اع تاا  الث ل اخ  االلمنااطافطااليياااالة لمملغارنم لطاصي ل ا اال   اال  صةطاالميي  ا

مةي  اأ ام،ا2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  82.5ملصانا  ،ام ي  نيلامنةااا  91.2حاالطاا

رشيي   اا   سة طمة  امل  نااسة ا  ااا  ،1- لشييكمام   اام ص كم ا  % 10.5علااأييي  اييينا احاالطاانمااا

و   فطااللمناالث ل اعلااغلا االلمنااليييي مآالي اليييياااالة لمطم ييييتملا ا ة فطا اضيييةلاا ال   ح آ نماا

و  و     ةاسضامااصييييليلاا%،ا م اثااا10.8ملغانةااا  مل  ةي    حجافطااال تلا  الييييي م يل التط شييييهي    لانةي 

علااالنشيي  اا    اعص  ايييل صل التطاك ناله (  19-ال يي ل ا امييي باانتشيي  ان  ةلافصل  اكا  ن ا)كافص ا

 . الة لمط اترت  ل 

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

 2020ومقارنتهما بالعام السابق 

 

فطاحجااصي ل ا ه اخ  ا ر ي    ة صآ الواليات المتحدةعلى مستتو  الدول المدتدرةا اطتتطاع   

ملصانا  اا 7.1 نةاملصانا  ،ام ي  نيلام  17.8نةاا  ري ميتامت يييي سلصي ا،اح2021م اعي تا الثي لي االلمناا

 ال  ل ا اأناا  )أ   % 150.7  مل تانةاينا اا  أي  مني لانمااعلااا  ،2020اللمناالمم ثمام اع تااخ  اا

 ةممامك ممااال   ا ريي للمشي  سنااحص ام  تاك فلا  .2-م لشيكمكم ا اام ص اا (مل   1.5ممة  ا  ر ا ضي ع تا
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 ل فااامييييت ص  ام ااملص  ار تامكةب/الصاتاا11.5اامل تانةاام اال   االمةلطاامإم الا ااا،  رته ااإلنت نصل

اا، ا    غاأيية  اال   اال  صةطاالميي  افطااأليياااااأل   مصلا اآلييصاسلا،ااالمة ي الل لبااااللا نلالييااا

ممة ت امنخ ضيلااااخ  ان ساال تل ام االة تاالم ضيطاحص ااضي ل اللةمماالتةا االخيي  لاالتطا ك   ه 

  اااألملااللت يي سل،ن اوامييي با لانناال لباالة لمط،ا  ه   ااألييية  امشييكماح لاالتطالاا ك امج سلاا

 م ل ا كاناالاتس  اااا.2020شييةنلاخ  اشييهلاسالصاا أغييي سام اع تاااا100نةااااىارلاارل   ال  األا

،ا  اااألملاال  اانةكسارسج مص اعلااح ييته اااإلنت نصلااالمتة  ار اع  ل انشيي  االت يي سلامك مما  ر  ه 

ا.الة لمصلاليارصلا

  2020خالل عام   ربع طنويةال صادرات الغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدةتطور : 2-الشكل

 2021و

ا

ااEIAاا رلا  امةلام  اال  رلااألملسكصلاCedigazالم   :اأ ام اايتن لاوارلاا ةلصمامص ن  اا

نةااااا2021م اع تاااالث ل ا،امل تاصييي ل ا اال   اال  صةطاالميييي  اخ  االلمناأطتتتتراليا فطاا

علااأيييي  اااانمامنيييي لاااا،2020اللمناالمم ثمام اع تااملصانا  ااا18.3م   نلامنةاااملصانا  ،اااا20.4

 افطاالخ ملامة ام لخالهااPrelude ااااGorgonرع ل ا شيي صمامة   اا سةالاذل ارلا%،اا13.3ييينا اا

ا.اخ  االة تالة  اأشهلالمة تص ا اراااالتطاأل ارلا ص نلاالاأعم  ااتنته  ام ا ن ص ا

و،اف  اروطتتياأم افطا خ  ااال يي ل ا اا لانةتا،ا امناأك لام يي  الل   اال  صةطاالمييي  اع لمص 

ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاااا7م ي ميماااا  ااملصاناا5.7اانةارلااااا2021م اعي تااااالثي لي االلمناا
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 ارااا  سةالا  ااالتلاننافطاصيي ل ا ا  يييص ارلا%.  18.6علااأييي  اييينا اا   لاننمنييي لاا  2020

أعم  اال ييص نلاخ  اشييهل اسالصاا أغييي سا التطاك نتامج  للاالتن ص اا  Sakhaline-2 LNGمة لا

ميي باال صالااللانييتصلاالتطا يي  تامه االج  ةلاا  2021رلااع تاا  لك ا اا أنصله   2020ع تاا األيي  افط فط

  2.9  ممااملصانا  اف  ،ام  1.4 لانةتاصي ل ا االمة لاخ  االلمناالث ل ارلاا  .ا علااأثلاذل ،رن اك

،اكم ا لانةتاصييي ل ا ا(2021  ا اا  ييي سل  اخ  االلمنااليييي مآاليا)اللمناالث نطام اع تاا  ملصان

 . 3-م لشكمملصانا  اكم ا اام ص ا 4.2رلاانةاا Yamal LNGمة لا

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

 
و رلا  ةلصم مص ن      Cedigazالم   : أ ام  ايتن لا

المة يلاالاحصي  الت يييي سلاال ي  اال  صةطاالمييييي  ،ا،ااHammerfest،اتا يا امة يلااالنرويج  فطاا

 الة نلارلاا ا ،ا2020م اع تااأسلا اا/ ميي باح ل االةلسآاال  ا ةلضيتاليافطاشهلاي تم لااالةمما متار لاع 

غصلا  م لت لطافم  م االك م  االكهلم  صلاالمت يييللاممة لاالتةكااالتطاشيييه  االةلسآ،ا ع لا   مااييييت  ا اا

لاا  ي  االنل سجاأ اشيةنلام اال   اال  صةطاا  م لت لط. 2021المتارنالخاله احصياالتشي صماحتاانه سلاالة تا

 .2021حتاانه سلاا  ،ا  ااالاضناالمتارناايتملا هالي مآاليعلااغلا االلمنا  الث ل المي  اخ  االلمنا

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

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

 .1-الج   الم    اكم اسلخصا األخلى نمااال  ل ا امنيبا كمص  امت    لام اال   
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ومقارنته بالربع السابق والمماثل   ا2021من عام  الثالث الربع تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل: 1-الجدول
 مليون طن( ) 2020من عام 

 ال  للا
 اللمناالث ل ا اللمناالث نطا اللمناالث ل ا

  صلااللمناا
م   نلاا  الث لا

 م للمناالي مآاا

  صلااللمناا
  2021 الث ل 

علااأي  اا
 2021 2021 2020 ينا ا

 %6.1 % 21.3- 2.4 3.1 2.3 الجزائر

 % 25.0- %0.0 0.9 0.9 1.2 أنجوال 

 المة لامتار لا 0.0 0 0.0 األرجنتين 

 % 13.3 % 13.3 20.7 18.3 18.3 أستراليا

 % 7.1- % 7.1- 1.3 1.4 1.4 بروناي

 %0.0 %0.0 0.3 0.3 0.3 الكاميرون

 % 900 % 28.6- 1.0 1.4 0.1 مصر
غينيا  

 % 50.0 %0.0 0.9 0.9 0.6 االستوائية

 %0.0 % 2.7- 3.6 3.7 3.6 إندونيسيا 

 % 1.8- % 15.4- 5.5 6.5 5.6 ماليزيا 

 % 19.2- %0.0 4.2 4.2 5.2 نيجيريا 

 المة لامتار لا 0.0 0.0 0.9 النرويج

 %19 % 3.8- 2.5 2.6 2.1 عمان 

بابوا غينيا  
 %0.0 % 10.0 2.2 2.0 2.2 الجديدة

 % 80.0- % 50.0- 0.2 0.4 1.0 بيرو

 % 3.5- % 1.5- 19.1 19.4 19.8 قطر 

 % 18.6- % 27.8- 5.7 7.9 7.0 روسيا 

ترينيداد  
 % 45.8- % 18.8- 1.3 1.6 2.4 وتوباغو

 %7.1 % 6.3- 1.5 1.6 1.4 اإلمارات 

الواليات  
 % 150.7 % 0.6- 17.8 17.9 7.1 المتحدة

 % 10.5 % 3.1- 91.2 94.1 82.5 اإلجمالي 

 

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

 م اال   االةلمصل ص ل ا اال   اال  صةطاالمي    ا ا 1-2

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

،احصي املغاا اللمناالثي نط  اللمنااأل    خ    الي  اح  تيي،امةي ااأللا ااتيييييتثني  طاا2021م اعي تاا  الثي لي ا

  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  25.7م ي ميمااملصانا  اا 26.5نةااا  هي صيييي ل ا رنمي لطاا

ال  اا اللمناالث نطاا  ة آافط،الكنياأرمام االنمااال  ا3.2%منييي لانمااعلااأييي  اييينا امل تاحاالطا

 %.11.1ملغاحاالطا
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ر ل،اصيي ل ا ال للا  ال  اشييه  ي  تلاننال غااا  ،م اال يي ل ا ا  المل  ن  الميييتاى ر ان  ا  اا

 نمها سلام ييلا  ،الجمها سلاالجيا لسلم ال للااإلم  ا االةلمصلاالمتة  ،ا  ن مطاال يي ل ا اا  م ضييم

 ايييتةاذ ا ر ا  .اإلنت نصل    ر  ه مك ممايييل نلاعم ناا فط،امناايييتملا ا شيي صمامة   ااإلييي للاالةلمصل

  ا اا  4-شكمييييال ص اايي%.اس29.1 رلاملارصلاع لمصلامل تاييح لايعلاااص ل ا اال   االةلمصلامجتمةلاا

م   نلاا  2021م اع تاا الث ل ا اللمناا  الث نطصي ل ا اال   االةلمصلام اال   اال  صةطاالميي  اخ  االلمنا

 .م لة تاالي مآ

مقارنة  2021من عام  الثالثالربع و الثانيخالل الربع تطور صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال : 4-الشكل

 بالعام السابق 

 

 الم   :اأ ام 

  1.5نةااا  2021م اا  الثي لي ا،امل يتاال يييي ل ا اخ  االلمنااالعربيتة المتحتدة  دولتة اممتارات  فط

منيييي لانمااعلااأيييي  اا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام االة تااليييي مآا  1.4م  مماا ااملصانا 

فطانيسل ا"لا "امكي ميما ي رتهي اا  "ألني  "  المييييي  %،احصي ا ةميمامة يلاال ي  اال  صةطاا7.1ييييينا ا

و  التط   لغ نةا   رلاا  م ا"ألن  "   ر ا انهتاغ ل صلاالشييةن  املصانا  /الييينل.اا  5.8الت ييمصمصل   لس  

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

10

13

16

19

22

25

28

31

الربع الثاني الربع  الثالث

28.1
26.5

25.3
25.7

طن
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م
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2021

نمو  على أساس سنوي 
11.1%

نمو  على أساس سنوي
3.3%
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ملصاناا  2.4  نةا  2021م اع تاا الث ل اال يي ل ا اخ  االلمناا مل تا،ااالجمهورية الجزائرية فطاا

 ر ا%.  6.1منيي لانمااعلااأيي  ايينا اا  ،2020اللمناالمم ثمام اع تاا  ملصانا  اخ    2.3   ام  مم

مإنم لطاا  فطا  ي سلاع  اشيةن  اخ  اشيهل اأغيي سا يي تم لريي للاال   افطاييكصك  ا  اييتمل امنشيأ 

م ام صيلاا  الكمصيلاالمت  صيل،امصنمي ا اا  يييي سلا2020مةي ا اراالاتالةي  اأشييييهلاخ  اعي تاا ،ملصانا   0.4

 ال   اال  صةطاالمي  ام االجيا ل  اص ل ا   شه ا،امنا ارة  اأناا"أ  سا"منشآ اري للاال   االة مللافطاا

و    .2021م اع تا اللمنااألخصلخ  ا نماا

ملصاناا  19.1نةااا  2021م اع تاا  الث ل االلمنااخ  اا    ل ا االملغارنم لطااف  اا  ،دولة قطرأم افطاا 

مياا م   نلا الي مآخ  اا  ملصانا    19.8  ا الة تا المم ثمام ا أي  اينا اا   لاننمني لاا  ،اللمنا علاا

كأك لام   الل   اا   ر ا لانةتال للار لارلااالمل  لاالث نصلاع لمص املصانا  (.اا  0.7%ا)حاالطاا3.5

المي   مإنم لطااأيتلالص اا       احص اا  ،ال  صةطا الة لاا ن ساا  20.7ل  ا مةما  اللمنملصانا  اخ  ا

 . ال  ايل

  م   2021م اعي تا  الثي لي اصيييي ل ا االي   االةلمصيلاخ  االلمنااحجاامصنمي اني  االنماااألك لافطاا

علمي اميأنيياخ  ان ساال تل ام االةي تاا ،ملصانا   1نةاا التطاري ميتامت يييي سل جمهوريتة مدتتتتر العربيتة

فطااألييياااااال ا سلاا األييية     ه     مييي با ملصانا  اف    0.1مل تاال يي ل ا انةااا  2020الييي مآاا

و  للت ي سل  لاترت ي لس  ىالتطالاا ة آاالج   الة لمصل ،ا  ااا%900 على أطتا  طتنو ، لتة آ م ل  نماا

و خ   اللمن   حجااافطاا  الميييييتمل  النما   ي ا سةالاا  .2021الثي لي ام اعي تاامةي   النما األعلا عي لمصي 

ال  ا  لغاا   2021شيي   ام لنااف لاسل/اافطاشييهلاال يي ل ا ارلاارع ل ا شيي صمامجمنااإلييي للافطالمص  ا

  اييتملا   مج نبا ،ييناا ا  8  نةال أناك نامتار  اع االتشي صممة ا  ،ملصانا  /اليينل  5  رتيااإلنت نصلانةااا

م اا الث ل اشييه االلمنا حص ا  ملصانا  /الييينل.  7.2ال  ا  لغا  رتيااإلنت نصلانةااامجمنا"رلكا"اا   شيي صم

من امجمنااالم ا يييي ل ا االرنم لطالص ييييماا م امجمنالمص    ملصانا    0.6  يييي سلانةااا  2021ع تاا

فطاع  اأيييياااافطارييييص اا التطااييييته فتا ،ملصانا    1.6رلاملارلاا  2021فطاف لاسلاا   شييي صليمة  ل ا

   اام ص كم ا  ،ا ال  رطا اا  يييي سلهارلاارييييي  نص ا ملجصك ا الكاستاال ييييص م كيييييت ن،ا  الهن ،اا   م  مته

بنهاية عام  تحقق مدر رقما قياطيا في صادرات الغاز الطبيعي المسالأن    المتوقع  ومن .5-شكميييييييييي لم

بفضتتتل نمو امنتال المحلي بعد تحقيق عدة   بهذه الوتيرة العالية بعد اطتتتتفناش نشتتتاط التدتتتدير  2021

 ."وامطراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل "ظهر" وحقل " أتول  للغازاكتشافات 

ملصاناا  2.5نةااا  2021م اا الث ل املغارنم لطاال يي ل ا اخ  االلمنا  ف  ا ،طتتلطنة عمانفطا أم 

،امنييييي لانمااعلااأييييي  اييييينا اا2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  2.1  ام   نلامنةااا
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مك مماا "رله  ا"%،احص ا ةمما ح ا اريييي للاال   افطاالشيييلكلاالةم نصلالل   اال  صةطاالميييي  افطا19

  ا اصيييي ل ا اال   ا،ا6-الشييييكمسلخصا.  ملصانا  /الييييينل  10.4 التطا    امنةااا  ،  رته ااإلنت نصل

 . م   نته امناالة تاالي مآ 2021م اع تا الث ل اخ  االلمناال  صةطاالمي  ام اال   االةلمصلا

منذ معاودة تشغيله مطلع العام   دمياط بمدر مجمعالغاز الطبيعي المسال من  األطواق المستقبلة لشحنات: 5-الشكل

  2021من   الثالثوحتى نهاية الربع  2021

 
 الم   :اأ ام ا

ومقارنتها   2021 عاممن  والثالث  الثاني: تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خالل الربع 6-الشكل

 مع العام السابق 
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مليون طن
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    ي األسوال العالمية   تطور واررات الغاز الطبيعي المسال  - 2

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

علااغلا االلمناالث نطاال  اح آاا ،الة لمطاعلااال   اال  صةطاالمييي    ال لباانتة شااايييتملا اا اضيية اا

  ملصانا    84  ملصانا  ام   نلامنةا  91.2،احص املغارنم لطاالاا لا اا% 9.8نماااعلااأيي  ايينا اا

  .علااأي  اينا % 8.6أ اممة  انماا 2020خ  االلمناالمم ثمام اع تا

اييييتملا ا ااا  2021م اع تاا الث ل االلمناا لةماالييييملااأليييي ييييصلالليييياااالة لمطاككماخ  ا

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

فطاخ ا اإلعي ل اا ،اليييييااااأل   مط  اإلمي الا ارلاال ليب،ا لانةيتافصيياالتل صيلاا  صهي   ارلالشييييةنيغي ل صيلا

،ا رناني  اذلي اعلااحييييي اااأليييييةي  االتطاامص االةل ا ال ليبا  التاا ناعلااخلس يلاالتجي   االةي لمصيل

 .فطا ل اال تل ام االة ت    سخصلا   ةتارلااميتاس  ا

م اع تاا الث ل اخ  االلمناال   اال  صةطاالميييي  ا  ا لا ارنم لطا  ملغ،ااالستتتوق اوطتتتيو   ففي

ممةي  انمااا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  61.5م ي ميماا  ،ملصانا    67.6نةااا  2021

حص ااييييتةاذ ا .م   نلام  رطامن  آاالة لا مييييجمافطا  اااللمن  نما ث نطاأعلا    ا  ،% 9.9يييينا اا

ملصاناا  47.3م   نلامنةااا  ،ملصانا    53.9أيااااشلااريص اعلااالن صبااألك لام االاا لا امإنم لطاا

%.ا سةالا  ااالنمااالمل  نافطا14منيييي لانمااعلااأيييي  ايييينا اا  ،2020خ  االلمناالمم ثمام اع تاا

  ،ملصانا  ا  19.3نةااا ح   اا التطااييتا ل االدتين  ال لباعلااال   اال  صةطاالميي  ارلاانماا  الا ا

 بذلك الدتتتتين لتحتاف ا ملصانا  (  2.4)ميس ل اا  2020ع تاام االلمناالممي ثما  فطملصانا  اا  16.9م ي مما

ع للربع على مكانتها ك على التوالي )بداية من   الخامسأكبر طتتوق مستتتورد للغاز الطبيعي المستتال عالميا

 ( متخطية اليابان التي ظل  محتفظة بهذه المكانة لمدة عقود.2020منتدف عام 

و،  ،اليتابتانأمتا في  م اا  الثي لي اخ  االلمنامل يتا ا لا هي اا  ف ي ا  التط مي  يت ثي نط أك ل ميييييتا ل عي لمصي 

   لانن،امني لاا2020ملصانا  افطااللمناالمم ثماخ  اع تاا  18.5م  مماا  ،ملصانا    18نةااا  2021ع تاا

م     اا التطا  ، شيي صمامة   اال  رلاالنا سلرع ل اا  ملن مج  ايييتان ف  مييي با%،ا2.7علااأييي  اييينا اا

 ا لا ا  ر ي ا.ا رلااني نيباالصي مي ن،اا  ليماالةي نيلارلاامة ي  ا الصي االكهلمي  االتطا ةميمامي ل ي  اال  صةط

،اا2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  7.2ملصانا  ام ي ميماا  11.4نةااا  رلا  الجنوبيتةكوريتا  

و 60ر  متاعلااا  نمامنيي لاا ،ا ذل اميي با ن مطاال لبام   نلامأ ال لل  %   ا مة   النما األعلا ع لمص 

رلااف  اا   ةتاالاا لا ا تايوانفطاأم ا .الكهلم  افطاف ييماال ييصا رالاال   اال  صةطافطار  غاعلااا

 %.10.6مني لانماا 2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تا 4.7ملصانا  ام  مما 5.2
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  مجتمةلالتطا ضيااكمام االهن ا م كييت نا منج لس ،اف  امل تا ا لا ه اا جنوب آطتيا أطتواقأم ا

 ذلي ا،اا% 5  متلانن  2020ملصانا  اخ  االلمناالممي ثيمام اعي تاا  10.1م ي ميماا  ،ملصانا    9.6نةااا

 لا ه ام اشيةن  اال   اال  صةطاالميي  اال ا سلامي باا    غاأية    ،الك ا   ااااميي با خ صضاالهن الا

  .المة ي الل لباالل صيصلا  هاالمن  لام االمن  آا

م اا الث ل ا ا لا ه امجتمةلاخ  االلمنا مل تاف  ا)نناااشيلاارييص (اا  أم ام صلااأليياااااآلييصاسل

 .2020م اع تا المم ثماللمنا   طان ساحجااالاا لا افط نا  ملصا 4.1 نةا 2021ع تا

  الث ل ا،ا ا سناال لباعلااال   اال  صةطاالميي  افطااأليياااااآلييصاسلاخ  االلمناا7-الشيكماساضيقاا

و.2021م اع تاا  ،  ال   س ص  أن أيااا شلا ريص   ط أك ل من  ل ميتا ل  لل    ال  صةط المي   ع لمص 

من عام   الثالثتوزيع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في األطواق اوطيوية خالل الربع  :7-الشكل

2021 

 

 لتة صآاالتاا ناعلااخلس يلاالتجي   اا   فطاضييييا ا ي ااالنماافطاالاا لا الليييييااااآليييييصا 

ملصانا  اا  14.3رلااا 2021م اعي تاا  الثي لي اخ  االلمناا  الستتتتوق األوروبي،ا لانةيتا ا لا ااالةي لمصيل

   هاا  %.10.6 لانناعلااأيي  ايينا اامنيي لاا  ،2020ملصانا  اخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  16م  مماا

و  طاال سن مصكصلاالممصي ال يين علاال   ا و  ن مييييييي  لك اا،اال  صةط المييي   التط  تأثل م ل لب اإلرلصمط شيي ا

   .يلع نام ا ة  لا ة صآاالتيياا نامن يه

4.1 
       

9.6
       

53.9
       

اليابان

بنجالدي 

كوريا
الجنوبية

تايوان

ماليزيا
سنغافورة

         
67.6         
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شيةن  ام اال   اال  صةطاالميي  اخ  افتل اال يصااااييتصلالاا ع ل ام اسلجأاالييااااأل   مطارلااا

  ،األغلا االت فال  علااال     ذ   اال لب  ع ل   مه فا فناالمخي ن  اايييتة الاال  ييماالشييت  اال  اسشييه 

فطااليياااال ا  ،اميي بااييتةااذااألييااااا  لك اميي باشيقاالمةل  ام ارم الا اال   اال  صةطاالميي  اا

لاا تمك اا  ييص اع لاخ ا ااألن مصب،اا  ال   اال  صةطام ا  علصه ا،ا ع تا ل طارم الا ارضي فصلام ا  اآلييصاسل

خ  االلمناا  ال  صةطاالميي  افطامة   ااتييت      ن  اك فصلام اال   م ا افصلامخي ا  األ   مصلاألييااااا

  ااا  ،ا8-م لشييكم ااكم ا اام ص  ال  يياى  %ام اال  رلاالتخيسنصل50  نةاا   التطامل ت  2021م اع تاا  الث ل 

و علا األية   ال ا سل حيب   الملنناالل صيطالتج   اال   اال  صةطاا)  TTFاألمل ال   شكم ض    رض فص 

 . فطامن  لاشم  اغلااأ   م (

من السعة   الطاقةمتوطط مخزونات الغاز الطبيعي المسال الشهرية في األطواق األوروبية : 8-الشكل

 التخزينية القدو 

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

م اا  الثي لي ا،املغارنمي لطا ا لا اال ي  اال  صةطاالميييييي  اخ  االلمناانمنطقتة األمريكيتيوفي  

لتة آار ي افطاالنمااا،اا2020ملصاناخ  االلمناالمم ثمام اع تاا  3.4ملصانا  ام  مماا  6.5حاالطاا  2021

التطامل تا(  2021م اع تاا  الث نط%،اكم اأنه اأعلاام ا ا لا االلمنااليي مآا)اللمناا91.2 مل تااليينا اا

 ا لا ا  ا   ي غرلااا  المل  ننمااا ي ااال%.ا سةالاا33منييييي يلانماامص االلمةص احاالطاا  ،ملصانا    4.9

و ميأنهي  لا   ا مي يييييتصلال   ملصانا    2.9  مل يتاالتطاا  ال لا سيم الةي تاا  أ اشييييةنيلاخ  ان ساال تل ام   علمي 

 لاننارنت جاال  رلاالكهل م  صلانتصجلا لاننايي ا ااألم   ،ا  اام ا اا ةاسضيياا  سةالاذل ارلا  اليي مآ،

 متش صماالمة   االةلا سلاالة مللام ل   اال  صةط.ا
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فلييي ص اا ا  الكاستا اإلم  ا ا األ لنام ااك اا  التطا ضييا  الشتترق األوطتتط  أييياااامن  ل  فطاأم اا

و  فا،ااالمةتلل فطاأشيهلاال يصاالتل صلااحتص ن  ار  غاالكهلم  ،اا  ف    سل  نال  اا  الماييمطا لاال لبل  صةنظلا

م اا  أعلاا    طا  ،ا  املصاناا  2.8نةااا  2021م اع تاا  الث ل خ  االلمناا   ا لا اال   اال  صةطاالمييي    ملغ

لكنه اأرماا،اافطافتل اال يصا  المةت ل   ،اميي باذ   اال لبملصانا  ا  2.3 ا لا االلمنااليي مآاالتطاييجلتاا

 ا لا امن  يلاا شييييهي اا  أنام االمتارناا عمامي ،اا  . 2020ملصانا  اع االلمناالممي ثيمام اعي تاا  0.3منةااا

و  الشيلاااأل يي اا تييت    اال   اال  صةطاا  مل   املفأاال للاالكاستاألامة ا شي صماا  خ  اال تل االم  للنماا

  يييما  رتياا ا  ،ا2021م لناشيييهلاسالصا/ ما ااال  ااييييت  ماأ  اشيييةنلافطاا ا  الميييي  افطامن  لاالي  

الملفأااألك لام احص اال  رلاالت يمصمصلا الييةلاالتخيسنصلاا  سة   ملصانا  /اليينل،ا  اا  22الت يمصمصلارلااا

الملنناالل صييطالتج   اال   اال  صةطافطامن  لاا   يما حص اافطامن  لاالشيلاااأل يي ا شيم  اأفلس ص ،اا

ملصي  اري تا  3ت اسيا) ةاسيماال ي  اال  صةطاالمييييي  ارلااالةي ليلاال ي  سيل(ارلااااريلاالاشييييمي  اغلااأ   مي (ا

  ة االكاستاأك لاييااالل   اال  صةطاالميي  افطامن  لاالشيلاااأل يي ،ا ر امل تا ا لا ه اا  . مكةب/الصات

 ملصانا  .ا  2.4نةااا  2021خ  االلمناالث ل ام اع تاا

  2021  ع تم اا الث ل االث نطا   اللمنالة لمصلاخ  ا األيييييااا  ا لا ا،ا  ا اا9-الشييييكمسلخصا

    . م   نته امناالة تاالي مآ

من عام  الثاني والثالثخالل الربع : تطور واردات الغاز الطبيعي المسال في األطواق العالمية 9-الشكل

 ومقارنتها مع العام السابق 2021

 

56.4         

61.5         

64.5         

22.9         

16         

21.5         

3.2         

3.4         

4.9         

2.4         

3.1        

2.3         

ا و  الشر ا  ريك   ن و و ا   ا

ب   الرب م ارن   ةنم   و
السابقالعاممنالمما ل

ب   الرب م ارن   ة ب   ات
السابقالعاممنالمما ل

ب  الرب م ارن  ةتراج   
السابقالعاممنالمما ل

الثانيالر  

الثال الر  

الثانيالر  

الثال الر  

2020

2021

ال ال  معدل نمو الرب  
     من عام 

 على أسا  سنوي 

67.6         14.3         6.5         2.8         
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من    الثالثتطور أسااااااعار الغاز الطبيعي المسااااااال  ي األسااااااوال العالمية خالل الربع  -3

2021 

 طاا    ع  اغصلاميييي ارلا    سخصلافطا  2021م اع تاا الث ل اك نتاالييييملااأليييي ييييصلالللمنا

علاااللس ل ا  التطاك نتاأشي ياميي  اامص االييااااآلييصا ا الييااااأل   مطأيية  اال   اال  صةطاالميي  ا

منهي امةي  ل االنشيييي  اا  ،10- لشييييكيممي اام ص ااكمي ا  نمليلام االةااميم  رلا  ،ا سةالاذلي األيييييةي   فن   فط

ك فلاأنااغام ي ل اال  رلا  علا ممالميي  الصساف  اعلااال   اال  صةطاا  ،ال لبا  لعاانمااترت ي ل اال  ا

اإلم الا ام امةضاال   االم ي   امثماالنل سجاميي باا  لانناألخلىامثماال ةاا الن  ،ام إلضي فلارلاا

.ا سضي فاارضي فصلام ا  ييص اع لاخ ا ااألن مصبا  رم الا ا  ضي ،ا ع تااأعم  اال يص نلاال   سلا ال    ل

كي فصيلام اال ي  افطاملافآاالتخيس افطاالييييياااا  المخي  فام اعي تا خيس اكمصي  ا ياسي اا  ،رلاامي اييييي آ

،ا علاارثلاذل اا   ةتااأليية  ارلاافطاف يماالشيت  االم  م  المتارةل   مهص االتل صلاذ   اال لبا  األ   مط

ملصانا ح  احلا سلاا  /ل ت   40مييييتاس  اغصلاميييي ارلا  صيييلتافطانه سلااللمناالث ل ارلااأكثلام ا

 .ملس  نصل

في األطواق  ي طاهم  في االرتفاع الحاد ألطعار الغاز الطبيعي المسال الفورية  : العوامل الت 10-الشكل

 العالمية

 

خ  اشيهلاافطا الن ااا  TTFأيية  اال   اال  صةطاحييباملكياا ا   ةتا،ااففي الستوق األوروبي

ملصاناا /ل ت  10.1م ي  نيلامنةااا  ،ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيل  12.6رلااا  2021   ما /سالصا

.اثاااييتمل ااأليية  افطا%(25  ا    غامنيي ل)  2021  حيسلان/سانصا ح  احلا سلاملس  نصلاخ  اشيهلا

)ا    غامنيي لاا  ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل/ل ت   15.3لت يمارلاا  راا/أغيي سال يةالاخ  اشيهلاا

 

1

3
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متلاننارنتي جاال ي ريلاالمتجي ل ام امة ي  ا ي ريلااللسي  اا،امن ي ل اا2013األعلاامني اعي تاا ةي اا  طا  %(22

ر ي اثااا .ال   اكارالافطامة   االكهلم  مييي بايييلع  االلس  االمنخ ضييلا م اثاا الاال لباعلااا

،ااملصانا ح  احلا سلاملس  نصلا/ل ت   22.4لت يمارلاا  أسلا /يي تم ل خ  اشيهل  % 46منيي لاا  ر ي ا   لل

رلااأرما  أ   م  خيس اال   افطاشييقااإلم الا ام اال   اال  صةطاالمييي  ،ا  صييا املافآاا  ذل امييي با

ميييييتاىافطاخمسايييييناا ا  اام ا الام االمخ  فامخاما أمص امخي ن  اك فصلالتل صلاذ   اال لبا

 .المتارةلافطاف ماالشت  

ا    ع  اامنا،اك نتاأيييية  اال   اال  صةطاالميييي  اال ا سلاعلااماع اافي الستتتوق اوطتتتيو و

م   نلام لييااااأل   مطا)حييبا  كم ا اامةت لا مناالة   اعلااأفضيلصتياالييةلسل ، غصلاميي ارل   سخصلاا

حص اا  ،11- لشيكمام   اام ص كم امشيكماك صلاا    لصا لااأناات يي غافطااأليية  امصنهم ار اا  (TTFمؤشيلا

ر ي ااأليية  اال ا سلافطايياااشيم  اشيلاارييص ا)مؤشيلاشيةن  اال   اال  صةطاالميي  اال ا سلالمن  لاا

منةااا  ملس  نصلام   نلل ت الكماملصانا ح  احلا سلا  13.7 رلا  2021   ما /سالصاخ  اشييييهلا  ريييييص (

ثااا.  %(19)ا   ي غامنييييي يلاا سانصا/حيسلاناخ  اشييييهلا  ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيل  11.5

ملصانا ح  احلا سلاا/ل ت   16.4لت ييمارلااا  راا/أغييي سايييتمل ااألييية  افطاال ييةالاخ  اشييهلا

ملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاا  /ل ت اا 23.1رلااا ر ي ا ي  ليل  ثاار ي ا %(20ملس ي نصيلا)ا   ي غامنييييي يلاا

فطا  ميي بامة  ل االنشي  ااترت ي ل %(ام عاملامنمااال لبا41ا    غامنيي لاا)  أسلا /يي تم لخ  اشيهلا

،ام إلضي فلارلاا،ا شيقااإلم الا ام امة   االت ي سلاال لس لا)رن  نصييص (كمام اال يص ا كا س االجنامصل

و لمايا الشت    .م اسل مايا  أمص  المخي ن   ايتة الا

و لملكي  نل  ا    ع      سخصل  أمريكا الشتتماليةأم افطا ، ف   شييه   أييية   ال    ال  صةط  ف  

و لا   ل ت اا  3.84نةااا  2021 شيه   امن اع  ام االيم ن،احص املغاالمتايي االشيهل افطاشيهلاسانصاااأسضي 

ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاخ  ا 3.26لكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيل،ام ي  نيلامنةاا

الشييهلاالييي مآالي.ا منالخا اشييهلاأغييي س/را،اايييتمل ااألييية  افطاات    غاحص املغاالمتاييي اا

،اا2010ل ت /ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،ا  ااأعلااييةلالن ساالشيهلامن اع تاا  4.07الشيهل انةااا

 سةالاذل ارلاا ن مطاال لباالمةلطاعلااال   افطار  غاالكهلم  امييي باحلا  اال ييصااال  ان  اأكثلا

".اأم افطاشيهلاييخانلاع االمةت ل،ام إلضي فلارلاا لاننااإلنت جافطاخلصجاالمكييص اميي بارع ي  ا"رس ا

له اا متاييي   ااأعلااال ت /ملصانا ح  احلا سلاملس  نصل،اا  5.16ييي تم ل/أسلا اف  اا   نااليييةلارلاا

،اميي با ن مطارم الا اال   االم  سلالمة   ااإليي للافطاكمام ا كيي  ا لاسيس ن ،اا2008من اع تاا  الشيهل

 ةطاالمي  . التطاعي  ام     اص ل ا االاتس  االمتة  ام اال   اال  ص
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 أطعار الغاز الفورية والمرتبطة بخام برن  في األطواق العالمية  : تطور11-الشكل

 

 Cedigazالم   :ا

االتفاقيات طويلة األمد المرتبطة بستعر خام  أم ام لنيي لاأليية  اشيةن  اال   اال  صةطاالميي  افط

لكماملصانا ح  احلا سلاا  %ام ايييةلاخ تاملنتا12المة لللااليييةلسلار  ملاعلاامة مما)  برن  األمريكي

ل ت الكماملصاناا  9.5رلاا  2021م اع تاا الث ل اخ  االلمناحييباشيل  االتة ر (اف  اا   ةتاا  ملس  نصل

ل ت الكيماملصانا حي  احلا سيلاملس ي نصيلاخ  االلمناالييييي مآ(اا 8ااا حي  احلا سيلاملس ي نصيلا)م ي  نيلامنة

ل ت الل لمصمانه سلاشيهلا  77  التطا صيلتارلااأكثلام  ،ال  اشيه  ياأيية  اخ تاملنتا  ات    غم ضيماا

،االث ل اخ  االلمنا.ا ميي باال  ي االه  للافطاأيية  اال   اال ا سلافطامن  لارييص اا2021يي تم لا/أسلا اا

فطا  ل ي لقااألية  اال ا سلالمل   لامخ تاملنتاا  مص ااأليية  اال ا سلا األيية    فطاات يي غ  ال   ا اييتمل

يييصلافطامتاييي ااألييية  االشييهلسلاال ا سلاحيييباالملاكياالل ص 2-الج   سلخصاا  . ة ا   سخصلييي م لاا

 أ   م ا ريص ،ا األية  االمل   لامخ تاملنتافطاالة الا اسللااألم .أملسك االشم لصلا 

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

أمريكا الشمالية   الشهر 
 )مركز هنر ( 

 با وأور
 ( TTF)مركز  

 آطيا  
غاز الطبيعي لل)السوق الفور  

 المسال شمال شرق آطيا( 

األطعار المرتبطة بخام  
 برن  

 9 13.7 12.6 3.84 2021 يوليو

 9.5 16.4 15.3 4.07 2021 أغسطس

 10 23.1 22.4 5.16 2021 طبتمبر

السعر  متوطط 
  الثالثالربع خالل 
 2021من 

4.35 16.77 17.73 9.5 

TTF
      

     
        
    

        
              

            
       

  عارل س قياسية ارت اعات
ال ال  الرب  في
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دو

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

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

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

و    20اليييييي  .ا م امص االمشيي  سنم تلح   مشييل ع   20 اتيييتثم  افطرلا ا   أنصم ر األىاذل ارلاا،امخ   

و علا ر  مل انتظ   رلا  اتييتثم   النه  ط خ   ع ت    14  نةا   لحصم اااالمؤنلل،ا س يماا ،اا2021مشيل ع 

  .3-الج   كم اس ص ا ملصانا  /الينل 182 مجماغا  ر  ه االت مصمصلارلا

 

 2021 خالل عام قرار االطتثمار النهائي  اتخاذالمسجلة على قائمة  مشاريع الغاز الطبيعي المسال :3-الجدول

 المشل غا ال  للا
ال لا اا

 األصلطا
 الشلكلاالم ا  ا الت  س االمتارن

 الطاقة التدميمية 

 ملصانا  /الينلا
    س االتش صماا

 الواليات 

 المتحدة

Rio Grande 2020 2021 NextDecade 27 2024 

Port Arthur 2020 2022 Sempra 13.5 2024 

Driftwood LNG 2020 2022اللمنااأل  ا Tellurian 27.6 2024 

Freeport T4 2020 2021 Freeport LNG 4.5 2024 

Plaquemines 2020 2021 Venture Global 10 2024 

Lake Charles 2020 2021 Energy Transfer 16.45 2025 

Annova LNG 2020 اارس  فاعملص  اا 
 الت اسل

Excelon 6 2024 

 أطتراليا
Pluto Exp.T2 2020 2021 Woodside 4.3 2024 

Browse T1-T3 2020 2021 Woodside 11.7 2024 -2025 

 Woodfibre 2020 2021 Pacific O & G 2.1 2024 كندا

 غصلامةلات ExxonMobil 15.2  ااالتأنصم Rovuma LNG 2020 موزمبيق 

 2026 33 ر لالل تل   2021 2020  ايةلاح ماالشم  ا قطر 

 Obskiy LNG  2020 2022 Novatek 5 2025 روطيا

غينيا  .ب

 الجديدة

PNG LNG 

expansion 
2020 2023 ExxonMobil 5.4 2024 

مشل ع   14 امجمالي   الينلا /ملصانا  ا 182 

 الم   :اأ ام 

 



21
 20  | 2021من عام  الثالثخالل الربع   والهيدروجينتطورات الغاز الطبيعي المسال 

 

رلا ااتييتثم  االنه  طافطامشيل غاا  شيلكلار لالل تل    رع ن  2021 ر اشيه االلمنااأل  ام اا

مصنم اا  .ملصانا  /اليينل  33±م  رلاا اييةلارنت جاال   اال  صةطاالميي  ام اال   غاالشيلرطالة ماالشيم  ،ا

ملصاناا  15.2)  رلاا  آصفطاما م   Rovuma LNGأُعلنت أ لا رلا ا   أنصم اتييييتثم   م  مشيييل غ  

 االتارلا ا ا.ا منالخا االلمناالث نط،ااEni شيلكلاا  Exxon  /اليينل(اال  اس الهاا ت فام اشيلكلا

لص يييماع لا الاتس  االمتة     ييييص ا  م ماااغصنص االج س  التأنصمافطاأ مةلامشييي  سناأخلىافطاكمام اا

 ملصانا  /الينل. 45رنم لصلاالمش  سناالمؤنللا)المؤك  (ارلااخميلام  رلا

ا خي ذارلا ااتيييييتثمي  االنهي  طافطاأ ام االمشيييي  سناا 2021 لااسشييييهي االلمناالثي لي ام اعي تا

فطاالاتس  اا  Driftwood LNG.امصنم ام أ اال ييا  ا تضييقال ةضاالمشيي  سنامثمامشييل غااالم تلحل

الم ا  اللمشيل غاأنه ا ةتيتاا خ ذارلا ااتييتثم  االنه  طاخ  ا  Tellurianأعلنتاشيلكلاحص االمتة  ا

ملصانا  /الييييينيلام اا  3 صنانةااال   ةي ري ا ا  ،امةي انجي  االشييييلكيلافطا يأمص 2022اللمنااأل  ام اعي تاا

الهالن سل.اكم الخلتاالشيلكلافطام   ضي  امناع  ا  Shellالمشيل غارلاا ة لاام اث  اشيلك  اس الهاا

 م ل اا ،ملص  ال ت   12م ييي  فا ماسلصلالتأمص االتماسماال  تالتن ص االمشيييل غاال  ا    ا كل تيامنةااا

  .12-الشكمكم اس ص امش  سنا يتل رلا 2022ع تا سل  ناع لاالمش  سناالمؤنللارلا

 2021 الثالثالجديدة حتى نهاية الربع ي المسال مشاريع الغاز الطبيعحالة  : تحديث12-الشكل

 
 الم   :اأ ام 
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الاو اناياااة  اي مالاااال   -1 الساااااايااااساااااااااات واالسااااااتاراتايالاياااات  مالاااال  الاتاطاورات  اي 

  ي عملية تحول الطاقة   الهيدروجين وروره

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

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

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

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

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

اللهص   نص اميت   و.

عييي اأعلنيييتاعييي لاالييي   االتيييطااا   ييين،ا2021متتتن عتتتام  الثالتتتثوحتتتتى نهايتتتة الربتتتع ا

امةيي اانضييم تاكييماميي االمملكييلاالمتةيي  ا كالام صيي ادولتتة 16ارليياا نصييلاللهصيي   نص االاايييتلا صجصته 

 ك نييتاالمملكييلاالمتةيي  اريي اأعلنييتافييطاأغييي س/رااا.13- لشييكمما يياام ييص كميي اا،ال   مييلرليياا

وااايييتلا صجصته عيي اا2021 إلنتيي جاالهصيي   نص اميينخ ضاالا نصييلاللهصيي   نص ،ا التييطا ضييةتا يي ف 

نصجيي  ا اا1علييااأناسيي خمامنهيي انةييااا2030مةلييا اعيي تانصجيي  ا اا5م يي   ارنم لصييلاالكلمييانا

وال يييتلا صجصل،افييإنا يي ااالهيي فايصييي  اافييطا  لصييمانةيياا .ا 2025مةلييا اعيي تا ملصييانا يي اا41ف يي 

ا  ص ييلا7000،ا خلييآانةيياا2032-2023مكيي فماميي اان ة ثيي  اثيي نطاأكيييص االكلميياناخيي  اال تييل ا

الا نصيييلاايييتلا صجصته اعيي اا2021كميي اأعلنييتاكالام صيي اأ اخييلاييي تم لاا.لاخييماالمملكييلاالمتةيي  

نصجييي  ا امييي اأنهيييي االتةلصيييماا1منييي  اا  يييطا2030لةييي تااأ ييي اف للهصييي   نص ا التيييطا ضيييةتا

ألييياا  /اليييينلامييي االهصييي   نص اا50نةييياارنتييي جاالكهلمييي  طاإلنتييي جاالهصييي   نص ااألخضيييل،ا 

انصج  ا ام اأنهي االتةلصماالكهلم  ط(.ا0.3مانةاااأل  اا)سك ف

النه  صيييلاللييي   االتيييطاأعييي  ااتييييتلا صجصلاالا نصيييلاا فيييطا ييي ااال ييي ل،ام  يييتاال   ميييل

ألم نصيي ا رييي  نص ا ال ل  يي  ا فلنييي ا  النيي ا.اكميي اامثييمافييطاأ   ميي ال  اعيي  ا شييممللهصيي   نص ا

أمييي افيييطاامنهييي اأييييتلالص ا الص مييي نا كا سييي االجنامصيييل.ا، ضييياال  افيييطامن  يييلارييييص /المةص االهييي ل 

 7.ا مخيي فاذليي ،ا نيي كانةييااكالام صيي  فتضييااال   مييلاكييماميي اكنيي اا  شييصلطامن  ييلااألمييلسكصتص ،ا

كميي اسانيي اعيي لاتا.اأخييلىا ةمييماعليياااتنتهيي  اميي ارعيي الااتيييتلا صجصلاالا نصييلاللهصيي   نص ادول

ل  .اا10إنميي لطاممييأ امييياميي االيي   االتييطاأنهييتاأ ا ةمييماعليياارعيي الاخ   ييلا لسييآاللهصيي   نص ا

عيي لااليي   االتييطاميي أ ا ةمييماعليياارعيي الاخ يي ا ايييتلا صجص  ا  نصييلاللهصيي   نص ااس ييم ميي ل ا
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االطتتتتراتيجية األوروبيتتتة ،ام إلضييي فلارليييااات ةييي لااأل   ميييطاالييي  اأعلييي اعييي ادولتتتة 33 رليييا

 . 2020للهيدروجين منتدف عام 

نهاية  واطتراتيجيات وطنية للهيدروجين حتى  إعداد خطط انه /في  التي شرع الدول  :13-لشكل ا

 2021 الثالثالربع 

 

 الم   :اأ ام ا

 ي الدول  تطورات المشاريع المخطط تنفيذها  ي ملال إنتاج الهيدروجين  -2

 العربية

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

 الجيا ل،اااإلم  ا ،ال  التشيييمماال   ملاكمام ا  ثم نرلاا أعلنتاع اخ  ا مشييي  سنافطا  ااال ييي لاا

ا  2021من عام    الثالثوقد شتتهد الربع    .،ا ما ست نص ااالم ل  م ييل،ا عم ن،اا  الةلاا،  لسل، اليييةا

ع     ملحوظا من جانب الدول العربية في طتبيل تعزيز التعاون والشتراكة الدولية في مجال الهيدروجيننشتاطا

،االخضيلا  األمانص اا لم اس اتاعلاارنت جاالهص   نص ااألخضيمنه اا  اوالستعي نحو تنفيذ مشتاريع عمالقة

 .مصنم اس اتاال ةضااآلخلاعلااالتاينافطارنت جاالهص   نص ااأل  ااأ امشت   يامثمااألمانص االي ر  
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الا نصيلا"ألناك"اا   رةيتاكيمام اشييييلكيلامتل  اأما  ط  ،العربيتة المتحتدة  في دولتة اممتاراتف

،اا   رص  اا2021فطاييي تم ل/أسلا اا  "اال لس  نصلBP شييلكلاأما  طال  رلاالميييت  ما"م يي  "ا شييلكلاا

إلنتي جاالهصي   نص االنظصاام ي رلاا  اسلاملكيس اا  م امصنهي فطامجي  ااتيييييتي اميلااللتةي  نااتيييييتلا صجطاا

نصجي  ا (.ا سيأ طا ي ااات  ي ااا  2)رنمي لطا  اإلمي  ا ا المملكيلاالمتةي    ل ليل  فطاكيمام  نصجي  ا ا  1أ لصيلا

و  %  23.5خ ضااتن ةي ثي  افطاال  ي عي  ااترت يييي لسيلامنييييي يلاا  ل ليلااإلمي  ا انةا  منا ي ف منيييييجمي 

  نصج  ا ا  5رنت جاانةاااالمملكلاالمتة  ا  ايييتلا صجصل   ف  منالمتضييم  فط المييي  م   المة ل    نصو ،  

 .2030خ ضاالكلمانامةلا اع تام االهص   نص امن

ع اا  2021"افطاشييهلاأغييي س/رااا  رلاعلمصل"شييلكلاا أعلنتا،اافي جمهورية مدتتر العربيةو

مشييييل غا جلس طاإلنت جاا  لتن ص ااأللم نصل،اا  MAN Energy Solutionsم كل ا    اامناشييييلكلا ارصناا

 المارةل  مص ااأل لاف  ات   اة ف  االييص حصل،ا  اااللتييتخ امياكارالا  الهص   نص ااألخضيلافطام يل

صلاا نكم اأعلنتا  ا  اال تل  ا الثل  ا المة  أشييهل. 6علاااتنته  ام ال ايييلاالج  ىاللمشييل غاخ  ا

 ارصنام كل ا    اامص االشييييلكلاالم ييييلسلاال  مضييييلالل   ا اال  صةصلاا،اع اا2021فطاييييي تم ل/أسلا اا

لت صصاافلماالص م نصلاا  Toyota Tsusho شيلكلاا  ، الشيلكلاالم يلسلاال  مضيلالل تل كصم  س  ا  ،"رسج  "

 ممانباات   رصلاييصتااعممال ايي  ا.اام ييتخ اتاأح  االت نص  االص م نصل فطام يل األمانص االي ر    رنت ج

أكتامل/ شيلس اا   فطام لن أشيهل. 6خ  ام  ا  للج  ىااترت ي لسلا أفضيماال لماالمت حلام   غاال تل  

  100- 50إلنت جاالهص   نص ااألخضيلام   ا االتن ص امشيل غااا   رصلان س  ا،ا اااإلع ناع اا2021األ  اا

 صيين  اام ييلا " Fertiglobe"شييلكلا"االنل سجصلا   Scatec " شييلكل   تا غاملكصتيامص ،اامصج  ا ا

لل ين ع  ااأليي ييصلاالمملاكلالشيلكلاييصا لااإلنت جارلااالشيلكلاالم يلسلاالييص ل .ا ممانباات   رصل،اا

"Fertiglobe"  المن  لاال ين عصلاالاارةلام لةص االييخنل،االتطاييتييتخ تاالهص   نص ااألخضيلام ي تياافطا

م ااألمانص االخضيييلا اممانباع  اشيييلا ا اسماااليييينلا  /    45م ل ا ييييص لا كمصلصلاإلنت جاأكثلام اا

المشتاريع  مدتر تتدتدر قائمة الدول العربية في عدد   وفي ضتو  هذه التطورات المتستارعةا بات .ااألنم

  مشاريع.  7المقترحة منتال الهيدروجين بإجمالي  االطتثمارية

"ا شييلكلااMarubeniمجماعلا"أ كصا"ا شييلكلا"سضييااا ة لاال لطا رناا،ااطتتلطنة عمان فطاا

"Linde"ا شيييلكلالمطاللن لص  ا"Dutco"  ا   رصلامشيييتلكلالت اسلاا  ،2021فطاأكتامل/ شيييلس ااأل  اا

األمانص االخضيييلا افطاالمن  لاالةل ا  /الصاتام اا  1000  ال  اسه فارلاارنت ج  "2-"اصييي لل  مشيييل غ

و ل    رصل، يياف  .ام ي لل   مصج   ا  400رر ملامنشيأ االتةلصماالكهلم  طام    ا  لغااستضيم االمشيل غا  ف  

م  ال  رل الشيييمييييصل    رل اللس   التط  ُنتطج ع   لسآ الملافآ الة لصل أ     نصج  ا ا  1  ستاا   سته امنةا

 .ستاا شصص   ملافآان س  اا
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والتي انضتتتتمت  مؤخراع إلى ركتب التدول العربيتة المهتمتة بتاالطتتتتتثمتار في    موريتتانيتا  أمتا في

،ام كل ا    ااا2021  أسلا /يييي تم ل فط رّةت   ا   ال تل    المة لن  ال  رل الما ست نصل  ،ااالهيدروجين

  مشييييل عي  االهصي   نص   أك لأحي اا"امشييييل غانا "اال لس ي نصيل،ام اأنيما ن صي ا  Chariotمناشييييلكيلاا

 سمتي اعلااا  ،تجي ل مالم ام يييي ل اال ي ريلاا نصجي  ا ا  10نةاا،اس اتاعلااايييييتخي اتاافطاأفلس صي   الم تلحيل

 كصلامتلاملمن. 8600مي حلا

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

ع   28إلى    في الدول العربية مإنم لطاا   األمانص االخضييلا   غ ل صته اإلنت جاالهص   نص ااألخضييل،اامشتتروعا

  مشيييل غ  2   ،الي ر      األمانص إلنت جاالهص   نص ااأل  امشييي  سناا 8،امصنم اخ يييصاامشيييل غ  18

 .14-الشكمكم اس ص ا تيتخ اتاالهص   نص اكارالافطاالملك   االة مللامخ س االارالا

 2021 أكتوبرمطلع شهر ا حتى نتال واطتخدام الهيدروجين في الدول العربيةم المشاريع المعلنة: 14-لشكلا

 
 الم   :اأ ام ا
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 الخالصة واالستنتاجات 

م اع تاا الث ل اايييت  غاالييياااالة لمطالل   اال  صةطاالمييي  اايييتللالاع فصتيام ا اخ  االلمنا

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

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

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

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

رناني  اذلي اعلااحييييي اااأليييييةي  االتطااالتاا ناعلااخلس يلاالتجي   االةي لمصيلامص االةل ا ال ليب،ا 

مييتاس  ارص ييصل.ا م االمتارنافطاضيا ا ل االت ا ا ااإلسج مصلام نتة شااترت ي لاالة لمط،ا ا   ةتارلا

و فط من  ل    ،أناسيتملاال لباعلااال   اال  صةطاالمي  افطاالنماافطااألياااااأل   مصلا اآليصاسل  أسض 

كارالافطاالة س ام اال   ع  اامياس اارت يي لسلا مصاصلاالم اسافلهام ااالشييلاااأل ييي اذا االمن حاالة  ،ا

  .اترت  لسل

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

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

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

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

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

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

لم يييي ل اال  رلارلاا  كمدتتتتدر آمن وموثوق ومستتتتتدامممث ملاالتأكص اعلااال   االلس ل الل   االةلمصلاا

توفير  لضتتمان لطبيعي ال يزال بحاجة إلى ضتتا المزيد من االطتتتثمارات  وقطاع الغاز ااأليييااااالة لمصل.ا

 تلبية نمو الطلب على الغاز في المستتتتتقبل والحفاظ على اطتتتتتقرار الستتتتوق العالمياممدادات الالزمة ل

 .والحد من تقلبات األطعار وتجنب حدوث أزمات طاقة

و      اييتخ اتييتثم  افطامشي  سنارنت جاال  الةيتاال  لطأم  م  ن نب الهص   نص ، ف   م    اضية 

أمل االةلا االي  لصيلاالم ل حيلاللاصييييا ارلاانظي تاخي  ام االكلماناكانييااأحي اا  الهصي   نص امي عت ي  ه

 اا جيييص ااتاسنتجاع احلرياأسلاان ة ث  ،ا سمك ارنت نيام ام يي ل اال  رلاالمتج ل .ا ر اس ييلقاكارالا

ا ل لل  33  مإنم لطخ  ا اييييتلا صجص  ا  نصلاللهص   نص اا  أع  اا    غاع لاال   االتطاا ذل ام اخ  

 الخ  االمةلنلاإلنت جا ن ما ايتخ اتاالهص   نص ./ فطاع لاالمش  سنالهائلة والقفزة 
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،احص اا   ناع لاال   اوقد كان  الدول العربية حاضترة وبقوة في المشتهد العالمي للهيدروجين

ل  التشييييمماال   ملاكمام ااإلم  ا ،ا  ثم نالةلمصيلاالمهتميلام تيييييتثم  افطامشيييي  سناالهص   نص ارلاا

.ا اييييت  عتافطاخ  افتل ا ما ست نص ا ، الجيا ل،ا الييييةالسل،ا الةلاا،ا م يييل،ا عم ن،ا الم لاا

 نصي ا ارصناع  ام كلا ا    اامناالشييلك  اال  لصص افطامج  ارنت جا ايييت   االهص   نص ،افطاخ ا اا

ة  نااتييييتلا صجطامص اال   االةلمصلا ال   ااألنن صلاالتطاا ةكسااإل ال االة ص صلانةاا ةيسياالةاا ا الت

 لم هاامه اع ر  اارت ييي لسلا اييييخل.ا ر اأيييي لاذل اع ااإلع ناع احيملاضيييخملام االمشييي  سناا

و  التط ن      28مإنم لطاا شيييملتامشييي  سناإلنت جاالهص   نص ااألخضيييلاا  "ممة ظلامتناعل"مشيييل ع 

مشي  سن(،اا 8 سناإلنت جاالهص   نص ااأل  اا األمانص االي ر  ا)مشيل غ(،ا مشي   18 األمانص االخضيلا ا)

 مشل غ(. 2 مش  سناتيتخ اتاالهص   نص اكارالافطاالملك   االة مللامخ س االارالا)

في السوق  دور هاموال شك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريعا طيمكنها من لعب 

إلى موقعها الرياد  في أطتتواق الطاقة العالميا والظفر بحدتتة جيدة من هذا الستتوق الواعد لتضتتيف  

كمدتدر عالمي ممدادات النفط والغاز منذ عدة   التاريخي بجانب دورها  دوراع جديداع كمدتدر للهيدروجين

 عقود.

 مةيلاالي   سيلاللميييييتجي ا افطام اني ن هي ،ا ؤكي ااألمي نيلاالةي ميلالمنظميلاأ امي اعلااايييييتملا االمتي

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

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

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

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