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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 تقديم 
اللامصةةة    أوابكك األمانة العامةةة لظمةظةةة األ اةةار العلمصةةة الظتةةلر" ل   ةةل      في إطار جهود

سصاسةةات الاا ةةة  لواضةةعيأن تقةةل  يسةةل ا لظس جلات في السةةوا ال  ل لصةةة العالظصةةة  ا  للصل  م امعة

سككي ح لكك ت التتكك  ا  الالربكك     التقريككرفةةي الةةل   األ  ةةا     لعام صن في مجا  التةةما ة المياصةةة ا

 .2020 من  ا  اللامعاللمع  الذي يغاي    العالميةالرئيسية في الس ق البترولية  

الوا ع  اآلفاا الظس ق  صة ل  اورات اال  تةةادية العالظصةةة  فةة    من ال قليل  األوت  الجزء  ي ما  

الظؤشةةلات ال اةةورات فةةي    فصسةة عل    الثككا ي  الجككزء  أمةةا.  الل لصة اللئصسةةصة  اال  تادية  الظجظو ات

   العوامل الظؤثل" المياصة  لميط الخا   الظم جاتاأسعار  في     الظ ظث ة   الميط العالظصةا  اسوأل  اللئصسصة

   حلكة ال جةةار" المياصةةة فةةي خلىاألعوامل ال  من  ل   ط ب  مس ويات الظخز ن المياي    صها

أخةةل لظ امعةةة  الثالكك الجككزء     ختةة   .العالظصةاألسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا   

الهصةةلر جصن كو ةةود الظس جلات فةةي    الجزء الراب  يس عل   في مجا  الاا ات الظ جلد".    ال اورات

 الجصوسصاسةةصة العوامةةل اال  تةةادية أ ةةا األحةةلا  ل صةةان  الخككا  الجككزء  ختةة فصظةةا ل ظسةة ق ل. 

غصةةل م اشةةل"   أ كانت لهةةا تةةاثصلات م اشةةل"  ال  ل لصة العالظصةال ي شهلتها السوا خلى العوامل األ 

 مةةاريل ل غصةةل الظمةةا   اتيةةاافةةي  الحاصةة ة  ال اةةورات  فص مةةا      السككا  الجزء    أما     ى أسعار الميط

  ى   ال  ل  ل  اورات في أسواا  االنعكاسات الظح ظ ة    الساب الجزء     ي ما      األمور الظلت اة مه

مةةن ال قليةةل اال فةةاا   واألخيككر  الثككا  الجككزء   يس عل       ا  في ممةظة أ امك.ا  تادات الل   األ

 . القليبالظس ق  صة ألسواا الميط العالظصة   ى الظلى 

للاسةةظي سصاسةةات الاا ةةة   مسةة ظلا    د ظا  أن يقل    ذا ال قليل  فإنها تامل    تُعلإذ   األمانة العامة  

  علف   ى الظس جلات فةةي السةةوا ال  ل لصةةة ل  ا  مهظ  ا  متلر   أن يظثل  في د لها األ  ا   الظس ق  صة

 انعكاساتها   ى د لما األ  ا . ملى العالظصة  
 

   هللا  لي ال وفص                          

 

 األمصن العا                                                                                      

 ب  سبت  سبت  علي                                                                               
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التقرير الربع السنوي حول االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 8 العالمية التت  ا  االقتصا ية  أوالً:

 11 االقتصا ا  المتقد ة التت  ا  في  .1
 12 االقتصا ا  اليا ية والياشئةالتت  ا  في  .2

 ً  12 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

 12 التت  ا  في األسعا  الف  ية لليفط الخام وبعض الميتجا  اليفتية .1

 12 أسعا  اليف ط الخام المختلفة أ.

 17   الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   ب.

 21 2020   عام  الراب خالت الرب    أسعا  اليفطالع ا ل المؤثرة على  .2

 21 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 21 اإل دا ا  اليفتية العالمية -

 30 التلب العالمي على اليفط -

 36  ست يا  المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة -

 42 أسعا  اليفط الع ا ل األخرى المؤثرة على  ب.

 44 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3
 ككككك  الككككيفط الخكككككام ال اليكككككا  المتحككككدة وا  ا  وصككككا  ا   أ.

 44 والميتجا  اليفتية

 46 وا  ا  وصا  ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية   ب.

 47 اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا  ا  وصا  ا  الهيد       ج.

 48 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 8 العالمية التت  ا  االقتصا ية  أوالً:

 11 االقتصا ا  المتقد ة التت  ا  في  .1
 12 االقتصا ا  اليا ية والياشئةالتت  ا  في  .2

 ً  12 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

 12 التت  ا  في األسعا  الف  ية لليفط الخام وبعض الميتجا  اليفتية .1

 12 أسعا  اليف ط الخام المختلفة أ.

 17   الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   ب.

 21 2020   عام  الراب خالت الرب    أسعا  اليفطالع ا ل المؤثرة على  .2

 21 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 21 اإل دا ا  اليفتية العالمية -

 30 التلب العالمي على اليفط -

 36  ست يا  المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة -

 42 أسعا  اليفط الع ا ل األخرى المؤثرة على  ب.

 44 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3
 ككككك  الككككيفط الخكككككام ال اليكككككا  المتحككككدة وا  ا  وصككككا  ا   أ.

 44 والميتجا  اليفتية

 46 وا  ا  وصا  ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية   ب.

 47 اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا  ا  وصا  ا  الهيد       ج.

 48 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  52 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجد ة : ثالثا

 ً  55 الهيد وجي   :  ابعا

 ً  60 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية  : خا سا

 ً  61 با ي  لتغير المياخ   اتفاقالتت  ا  في   :سا سا

 ً اال عكاسا  المحتملة للتت  ا  فككي أسكك اق البتككروت علككى اقتصككا ا    :  سابعا
 الدوت األعضاء في أواب 

64 

 ً  68 القريباالَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى  :  ثا يا
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 األشكال قائمة 
رقم  

 الصفحة
 11   .العالمي  معدت  م  االقتصا لاألولية الت قعا    :1الشكل 
 14 .المت سط الرب  السي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  :2 الشكل
المعدال  الرب  السي ية لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ككت وخككام  :3الشكل 

 16 .غرب تكسا 

 17 .الدوت األعضاءالمعدال  الرب  السي ية ألسعا  خا ا  بعض  :4الشكل 
          المعكككدال  الربككك  السكككي ية ألسكككعا  الغكككايولي  الممتكككاي فكككي  :5الشكل 

 20 .األس اق الرئيسية

التت  ا  الرب  السي ية إل دا ا  العالم    الككيفط الخككام وسكك ائل  :6الشكل 
 .الغاي التبيعي

22 

العالميكككة وفككك  التتككك  ا  الربككك  السكككي ية لل كككدا ا  اليفتيكككة  :7الشكل 
 24 .المجم عا  الرئيسية

 26 ية.العالماليفتية  دا ا  اإلالتغير الرب  السي ح في  :8الشكل 
المت سككط الربكك  السككي ح إل ككدا ا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا   :9الشكل 

 28 .وعد  الحفا ا  العا لةاأل ريكية المتحدة  

والغككاي  الصككخرح المحفكك  ة  كك  الككيفطتت   إجمككالي عككد  ا بككا    :10الشكل 
 29 .األ ريكية الصخرح في ال اليا  المتحدة

:11الشكل   31 .التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط 
تت   الزيككا ة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي  وت  ي مككة  :12الشكل 

 39 الخم  السابقة   األع امالتعاون االقتصا ح والتيمية ع   ت سط 

 42 .في  هاية الرب   تت   المخزو ا  اليفتية العالمية :13الشكل 
         كميككككا  الميتجككككا  المكككككر ة  كككك   ت سككككط التتكككك  ا  فككككي  :14الشكل 

 52 .المصافي العالمية

 53  االستثما ا  العالمية الجديدة في التاقا  المتجد ة :15الشكل 
 59   االستثما ا  العالمية في الهيد وجي  :16الشكل 
 قا  ة كمية إ تاج اليفط الخام بصا  اته المقككد ة للككدوت األعضككاء  :17الشكل 

 65 .أواب في  ي مة  

 قا  ككة  سككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككا  اته المقككد ة للككدوت  :18الشكل 
 66 .األعضاء في  ي مة أواب 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 قم                                            الجداوت قائمة  
 الصفحة

 10 .العالمية  ا  م  االقتصا الت قعا  األولية لمعدال   تت     :1الجدوت 
 ت سككط األسككعا  الف  يككة لسككلة خا ككا  أوبكك  وخككام بر ككت وخككام  :2الجدوت 

 13 .غرب تكسا  وبعض الخا ا  العربية

المت سط الرب  السككي ح لألسككعا  الف  يككة للميتجككا  اليفتيككة فككي  :3الجدوت 
 19 .األس اق الرئيسية

 22   .تت   إ دا ا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي :4الجدوت 
 األ ريكيككة   ت سط إ دا ا  اليفط الصككخرح فككي ال اليككا  المتحككدة :5الجدوت 

 28 .وعد  الحفا ا  العا لة

 30 .تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية :6الجدوت 
              وت  ي مكككككة التعكككككاون تتككككك   التلكككككب علكككككى الكككككيفط فكككككي  :7الجدوت 

 33   .االقتصا ح والتيمية

خكككا ج  ي مكككة التعكككاون           تتككك   التلكككب علكككى الكككيفط فكككي  وت  : 8الجدوت 
 36 .االقتصا ح والتيمية

 41   .تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب  : 9الجدوت 
 تت   صافي وا  ا  )صا  ا ( اليفط الخام في ال اليككا  المتحككدة : 10الجدوت 

 45 والصي  والهيد   األ ريكية

تت   صككافي وا  ا  )صككا  ا ( الميتجككا  اليفتيككة فككي ال اليككا   : 11الجدوت 
 46 والصي  والهيد  األ ريكية المتحدة  

 50    .العالمية تت    ت سط  عدال  تشغيل  صافي التكرير : 12الجدوت 
 51   .العالميةتت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي   : 13الجدوت 
       التتكك   الربكك  السككي ح فككي كميككة صككا  ا  الككيفط الخككام فككي  : 14 ت الجدو

 64 .الدوت األعضاء

            التتكك   الربكك  السككي ح فككي قيمككة صككا  ا  الككيفط الخككام فككي  : 15 ت الجدو
 66   .الدوت األعضاء
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالا 
 

شهل أدا  اال  تاد العالظي )مإس ثما  التصن( نظوا  موتصل" أ ل من الظ و ع خةة   اللمةةع اللامةةع 

 2020  م اثلا  م زايل  لد اإلصامات الجليل" ميصل س كور نا الظس جل في أ اخل  ةةا   2020من  ا   

لظشةةك ت حةةاالت اإلغةة ا العةةا    ا  تجةةلد – السةةصظا فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  أ ر مةةا –

 ال وجصس صة الظ ع قة م وزيع ال قاحات. 

إلةةى كةة س توسةةع أدت موجة ثانصةةة مةةن جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  أن ذا السصاا    يذكل

مقارنةةة   2020المشاط اال  تادي في معةا اال  تادات العالظصة الك لى خ   اللمع اللامةةع مةةن  ةةا   

و ما حل من تعافي م صعات ال جزئة  اإلنيةةاا االسةة ه كي ماللمع السام  الذي شهل إن عاشا  م حوظا     

 األنشاة التما صة  الخلمصة  مخاصةةة فةةي مماقةةة الصةةور   الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة ال ةةي شةةهل 

% 33.1مقارنةةة مةةوتصل"  صاسةةصة م غةةت    2020% خ   اللمع اللامع مةةن  ةةا   4ا  تاد ا نظوا  مظعل   

 خ   اللمع السام .          

إجلا ات د ا  تحيصةةز السصاسةةات الو ت ذاته  اس ظلت تلامصل ال حيصز الحكومصة  من مصمها    في

 األمليكي اليصلرالي االح صاطي ل مجال ي ت م ها ال موك الظلكزية الك لى   ال سصظا   1المقلية ال صسصلية

   2020األ   مةةن  ةةا    ُممةةذ نهايةةة اللمةةع إنج  ةةلا  ممةةك الصامةةان  ممةةك األ ر مةةي الظلكةةزي  ال مةةك

 (. Covid-19 لا صات الس  صة لجائحة فصل س كور نا الظس جل )ال حجا من  خيصفال  الهادفة إلى

يُعةةل          الةةذي  اسةة ظلارا  لسةةعصها نحةةو تحقصةة  ال ةةوازن  االسةة قلار فةةي أسةةواا الةةميط العالظصةةة

  ى زيةةاد" اإلن ةةاج    وت أوب +اتيقت     العالظيأمل ضل ري ل حقص  المظو الظس لا  في أدا  اال  تاد  

ألف ب/ي مةةل ا  مةةن شةةهل  500إن اج إتياا د   أ مك+ مظقلار لص ا تق ص  تخيص ات  مشكل تلريجي   

م صةةون ب/ي مةةلال  مةةن اإلتيةةاا السةةام  الةةذي كةةان يق ةةي م ق ةةص  ت ةةك  7.2ل تةة س  2021يمةةايل 

             قةةل اج ظا ةةات  زاريةةة شةةهلية ل قصةةصا ظةةل ف السةةوا  مةةعم صةةون ب/ي   5.8 ال خيص ةةات إلةةى

 .  اتخاذ  لار مشان تعلي ت اإلن اج اإلضافصة ل شهل ال الي

 

حةةلى اال لصةةات ال ةةي ت جةةا إلصهةةا ال مةةوك الظلكزيةةة مةةن ضةةظن السصاسةةات المقليةةة  مهةةلف تحيصةةز المظةةو اال  تةةادي. أ  ةةي المقةةلي ال صسةةصل سصاسةةة 1
   ي تق ي م خ األموا   زياد" السصولة في األسواا خ   ف لات اللكود  من أجل تحليك  ج ة اال  تاد.  



9 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

اال  تةةاد العةةالظي   فااآمس جلات    حو أشار صمل ا المقل الل لي في أحل  تقليل له     ذا   ل

  إلى أنه ماللغا من أن الظوافقات األخصل"   ى ال قاحةةات  مةةل  حظةة ت ال اعةةصا 2021في شهل يمايل  

الجظا صة في العليل من الل    ل أدت إلى أذكا  اال ما  في حل   تاور إيجامي حصةةا  جائحةةة فصةةل س 

الظ جةةلد"  ظهةةور نسةةخ    فةةإن موجةةات اإلصةةامات2021كور نا الظسةة جل فةةي   ةةت الحةة  مةةن  ةةا  

سليعة اإلن شار من  ذا اليصل س تثصل الق   مشان ا فاا اال  تاد العةةالظي  سةةط أجةةوا  جليل"  م حور"  

 الظتةةاح ة   ال ةةغوطاس ثمائصة من  ل  الصقصن  في ظل تجلد إجلا ات اإلغ ا الجزئي  العز  العا   

 اضةةالاب المشةةاط الظح ةةي   تلاجةةع   مظا فصها االس جامة الظا ومة   ى مسةة وى التةةحة العامةةة   لها

الا ب   ضعف السةةصاحة   فقةةلان الوظةةائف   خسةةائل الةةلخل. إلةةى جانةةب ارتيةةا  مسةة ويات الةةليون 

تلي صون د الر  ملفو ةةة مةةال لاكا   275  ل   غ  2020تلي صون د الر خ    ا     17العالظصة ماكثل من  

ظسةة جل  ل لتيةةع نسةة ة الةةلين الحكةةومي الحاد في اال  لا  الحكومي مس ب جائحة فصةةل س كور نةةا ال

%   فقةةا  ألحةةل  ال قةةليلات التةةادر"  ةةن             105العةةالظي إلةةى المةةاتل الظح ةةي اإلجظةةالي إلةةى مسةة وى 

 معهل ال ظويل الل لي. 

تسا ا ال ةةلامصل اإلضةةافصة   ةةى مسةة وى السصاسةةة الظالصةةة ال ةةي   أنل لي  ال  المقل  صمل ا   ي و ع

  مظا في ذلك ما تا اإل  ن  مه مؤخلا  في الواليات الظ حل" األمليكصة 2021أ  م ها معض الل   لعا  

 الصامان  إط ا الظوارد الظالصة من حزمة ال عافي الظعل فة ماسا  الجصةةل القةةاد  ل تحةةاد األ ر مةةي   

زيل من الل ا ل   تاد العالظي من خ   زياد" المشاط اال  تةةادي ماال  تةةادات الظ قلمةةة في توفصل م

أن نظةةو اال  تةةاد ل لي  الةة   المقةةل  صةةمل اكظةةا ي و ةةع    .مع ان قا  اال ثار الظواتصة إلى الشلكا  ال جاريصن

  . 2021العالظي مهصا ألك ساب مزيل من القو" في المتف الثاني من  ا  

لعالظي    تاد السوا  مالمس ة    –  من ف ل" إلى أخلىعات مشان المظو اال  تادي  ال و    ت  اين

                  إ ةةلاد ف ةةل"  مةةل    ذلةةك ممةةا    ةةى الظسةة جلات ال ةةي تاةةلأ فةةلادى  تةةادات الةةل   المالمسةة ة أ  

 2020لعالظي فةةي  ةةا  ااال  تاد   إنكظاشإلى    ال قليلاتأحل   تشصل   في  ذا السصاا     ال قليلات.ت ك  

            السةةام فةةي نهايةةة اللمةةع التةةادر"  األ لصةةة ال و عةةات مةةن أ ةةل سةة وىم  ةةو   (%3.5) مظعةةل 

  2021 ا   في% 5.5مظعل  اال  تاد العالظي  نظوإلى األ لصة  تشصل ال و عات مصمظا   %(4.4)ال الغة  
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          % 5.2 ال الغةةةال و عةةات األ لصةةة التةةادر" فةةي نهايةةة اللمةةع السةةام  مقارنةةة م أ  ةةى  ةةو مسةة وى 

 .(1) والشكل (1)  الجدوت  يوضسكظا 

 (1الجدوت )
 ( 2021  -2020)العالمية،  االقتصا ا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2020   عام   الثال  الرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2020   عام   الراب الرب   

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

0.3 0.9 5.2  (4.4) 5.5 (3.5 )  العالم  

0.4 0.9 3.9  (5.8) 4.3 (4.9 )  اال  تادات الظ قلمة 

2.0 0.9 3.1  (4.3) 5.1 (3.4 )  الواليات الظ حل"   

(1.0 )  1.1 5.2  (8.3) 4.2 (7.2 )  مماقة الصور  

  5.9 (9.8 )  الظظ كة الظ حل"   

0.8 0.2 2.3  (5.3) 3.1 (5.1 )  الصامان 
(0.1 )  التصن  2.3 8.1  1.9  8.2 0.1 

2.7 2.3 8.8  (10.3) 11.5 (8.0 )  الهمل  

0.8 1.3 2.8  (5.8) 3.6 (4.5 )  ال لازيل  

0.2 0.5 2.8  (4.1) 3.0 (3.6 )  ر سصا  
       

   الل ة:     
  ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.        

 المصا  :       
 .2021ا فاا اال  تاد العالظي  يمايل مس جلات صمل ا المقل الل لي  تقليل ة  
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(6.0)
(4.0)
(2.0)
0.0
2.0
4.0
6.0

2020في  هاية الرب  الراب     عام   2020في  هاية الرب  الثال     عام  

-3.5
-4.4

5.5 5.2

2020 2021

 (1) الشكل
 (%)  2021 – 2020 ،العالمي االقتصا   م  معدتل األولية الت قعا التغير في 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2021 يمايلا فاا اال  تاد العالظي  مس جلات صمل ا المقل الل لي  تقليل  المصد :

 

المتقد ة قتصا ا   اال ا  في  التت   .  1  

فةةي الماتل الظح ةةى اإلجظةةالي  إنكظاشإلى  2020من  ا   اللامعفي نهاية اللمع   ال و عاتتشصل  

التةةادر" فةةي   ال و عةةاتمةةن    أ ةةل  و مسةة وى     (%4.9)  مظعل   2020في  ا     اال  تادات الظ قلمة

 الظ حةةل"  الواليةةات  ا  تةةاد  سجل في  ذا السصاا     .%(5.8)ال الغة    2020من  ا     الثالثنهاية اللمع  

 مماقةةة  ا  تاد   شهل  الثانصة   العالظصة  الحلب  ُممذ  له  أدا   أسوأ    و  %(3.4)  مظعل   إنكظاشا    األمليكصة

 اال  تةةاد  إنكظةة   كظةةا.  %(7.2)  م ةةغ   صاسةةي   مظعةةل   2013   ةةا   ُممةةذ  لةةه  األ     ةةو  إنكظاشةةا    الصور 

 حجا  نتف  من  أكثل  يشكل  الذي  الظح ي  الا ب  م لاجع  م اثلا    2009   ا   ُممذ  له   تصل"  ما  ى  الصاماني

 (.Covid-19) الظس جل كور نا فصل س جائحة مس ب الصاماني اال  تاد

   2021فةةي  ةةا     %4.3  مظعةةل الظ قلمةةة    تةةادات  اال  نظةةوإلةةى  األ لصة  تشصل ال و عات    مصمظا 

كمككا ي  كك     %3.9  ال الغةةة  فةةي نهايةةة اللمةةع السةةام ال و عةةات التةةادر"  م  مقارنة  أ  ى  و مس وى  
 .المشا  إليه سابقاً  (1)  الجدوت
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اليا ية والياشئة قتصا ا   اال ي  التت  ا  ف .  2  

حصةةث تشةةصل أحةةل    اال  تةةادات المامصةةة  الماشةة ة في  تخ  ف اتجا ات المظو   ى نحو م زايل

 حقةة  الةةذي الوحصةةل اللئصسةةي  اال  تاد   ولصُت س    2020ا  تاد التصن خ    ا     نظوإلى    ال قليلات

الظح ةةي اإلجظةةالي الماتل  إنكظ  في حصن. 1976   ا   ممذ  له  مس وى  أدنى    و  2.3%  م غ  مظعل   نظوا  

 ر سةةصا  ال لازيةةلكظةةا شةةهلت   1979  ةةا  ُممةةذ األ لى  ل ظل"   ذلك  %(8.0)مشكل حاد م غ    الهملفي  

   لك   ى خ يصةةة جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  ذ   إنكظاشا  في الماتل الظح ي اإلجظالي   ما ي الل  

   الةةل   الماشةة ة   فةةي العليةةل مةةن الةةل   المامصةةة أسعار الس ع األساسةةصةفي    إنخيا  حاد  ال ي أدت إلى

العليةةل مةةن فةةي    تعةةافي م ظةةوسحةةل    مةةن  تةةعب  يُ    ى ا  تةةاداتها     م زايلا  ضغاا     شكليُ  و ما   

   إلةةى  محاجةةة   سةة كون  م زاممةةة    مالصةةة   ا  تةةادية  صةةحصة  أزمةةات  تواجه  ال ي    ذه الل    ا  تادات

 (1)  الجككدوتكمككا ي  كك     .الل لصة  الظالصة  الظؤسسات  من   الظ قلمة  اال  تادات  من  ظسا ل"المزيل من  
   .المشا  إليه سابقاً 

ا   التطورات في أسواق النفط العالمية  :ثانيا
نس عل  فصظا ي ي أ ا ال اورات ال ي شهلتها أسةةعار الةةميط الخةةا   الظم جةةات المياصةةة خةة   

. كظا ن ما   مال ح صةةل حلكةةة ال جةةار" المياصةةة فةةي  العوامل الظؤثل"   صها  2020من  ا     اللامعاللمع  

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

   اليفتية   الميتجا  بعض  األسعا  الف  ية لليفط الخام و التت  ا  في  .  1

 المختلفة   الخام   أسعا  اليف ط   أ. 

اإليجامصةةة   الظؤشةةلات  مةةنمل ا     2020من  ا     اللامعاللمع    خ  ار الميط الخا   عأسارتيعت  

اللفةةع ال ةةلريجي ل قصةةود الظيل ضةةة فصل س كور نا الظس جل ال ي أنعشت ال ياؤ  مشةةان  حصا  لقاحات  

مةةن   ف ةة    ةةن الا ةةب القةةوي   ةةى الةةميط الخةةا    ى حلكةةة ال مقةةل  اإلسةةلا  مةةن إن عةةاش الا ةةب

   تلاجع مخز نات الةةميط في مماقة ا سصا  الظحصط الهادئ  تحليلا  في التصن  الهملالظتافي العام ة  

 إلةةى جانةةب. اإلن ةةاجإتيةةاا خيةةض تعةةلي ت  مشةةان  وت أوبكك +العائظةةة   ال وافةة  القةةوي مةةصن  الخةةا 

األمليكةةي خةة     إضالاب اإلملادات في محل الشظا   موسا األ اصصل المشاة فةةي خ ةةصل الظكسةةصك

 . 2020المتف األ   من شهل أك ومل 
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 تصةةل" تعةةافي الا ةةب   ةةى ت اطؤ  تمامي الظخا ف مشان     في األسعار  حل من  ذا االرتيا  ل   

  سط موجة ثانصة حاد" من اإلصةةامات ميصةةل س كور نةةا الظسةة جل فةةي  ةةل" ممةةاط  حةةو  العةةالاالميط  

ضعف  وام  ال كليل   ارتيةةا  مسةة ويات  مخاصة في الواليات الظ حل" األمليكصة  أ ر ما.  كذلك 

رفةةع حالةةة   قةةب اإلن عاش الظالد إلن اج الميط الخا  في د لةةة لص صةةاف     ن     األمليكصةالظخز نات  

 القو" القا ل"  ن الحقو   الظوانئ المياصة  اس  ماف إن اج  تتليل الميط معل تو ف دا  ثظانصة أشهل.

 2020مةةن  ةةا     اللامعاللمع    فياألسعار اليورية لس ة خامات أ مك    م وسط  ارتيع   مشكل  ا 

  د الر/ملمصةةل   44  لصتةةل إلةةى   السةةام % مقارنةةة مةةاللمع  1.3ما يعةةاد     أ د الر/ملمصل     0.6  ممحو

اللمع الظظاثل من % مالظقارنة مع  30.4أي ما يعاد   د الر/ملمصل     19.2  ممحو    و مس وى ممخيض

سموي لألسعار اليورية لس ة خامات الظ وسط اللمع  ال  ،(2)  والشكل  (2)  الجدوت     يوضس  .2019 ا   

 .(2020 – 2019)أ مك خ   الي ل" 

 (2الجدوت )
 غرب تكسا  خام  ت سط األسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  وخام بر ت و

 ( 2020 –  2019)،  وبعض الخا ا  العربية
         ( وال / بر يل)

 التغير ع  
 2019 2020 ( وال /بر يل)

      الرب   الخا ا  
 2019 الراب 

        الرب  
 2020 الثال  

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

 سلة أوب   يها :  63.1 51.5  26.6  43.4  44.0  0.6 (19.2)
 خ صط التحلا  الجزائلي  64.1 52.9  28.0  43.6  44.1  0.5 (20.0)
 العلمي الخيصف السعودي  64.2 52.7  26.5  43.6  44.2  0.5 (20.0)
 مورمان االماراتي 63.7 52.7  30.5  43.7  44.5  0.8 (19.1)
 ي الكوي ال تليل خا   63.5 51.8  25.8  43.5  44.2  0.7 (19.3)
 السلر" ال ص ي 63.6 50.6  25.9  41.7  42.0  0.3 (21.6)
 ال تل" العلا ي 62.6 50.8  26.3  44.3  44.6  0.3 (18.1)

 خا ا  اخرى :             
 دمي  62.1 50.7  30.8  42.8  44.6  1.8 (17.5)
 ال حلي القالي  64.9 53.1  25.8  43.9  44.1  0.2 (20.8)
 ملنت  63.2 50.2  29.2  42.9  44.1  1.2 (19.2)
 خا  غلب تكساس  57.0 46.0  27.8  40.9  42.7  1.8 (14.3)

  ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية. المصد :
.2020 مارس شهلالسادس من  مل  من أ مك خامات س ة من االكواد ري  ا ريمت خا  اس ثما  تا : الل ة  
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 (2) الشكل
 (2020 -2019) ،سي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب الالمت سط الرب  

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

 
 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

 ت ةةاينتاورات فةةي نظةةط فل  ةةات األسةةعار  تظث ةةت فةةي    2020من  ا     اللامعشهل اللمع   ل   

لثقص ة  الصة الظح ةةوى  ا  الظمخيض  الظح وى الك لي يذات  أسعار الميوط الخيصية  م وسط  اليل  ات مصن  

األ  ةةى جةةود" مظةةث   ل ميةةوط )  ملنةةت  خا سعل  م وسط     صل اليلا مصن  ع ى س صل الظثا فالك لي ي.  

خةة     دمةةي  خةةا لتالس  د الر/ملمصل    0.5  دمي )مظث   ل ميوط الثقص ة( إلى  خا سعل  م وسط  الخيصية(  

. السةةام  اللمةةعخةة    ملنتلتالس خا  د الر/ملمصل  0.04 مالظقارنة مع 2020من  ا    اللامعاللمع  

د الر/ملمصةةل خةة     0.1  ملنت موا ةةع  خا سعل  م وسط  أ مك  ن    خامات  سعل س ةم وسط    يقل  مصمظا

 سةة ة خامةةات أ مةةكلتةةالس  د الر/ملمصةةل    0.5زيةةاد" م غةةت  مع  مالظقارنة    2020من  ا     اللامعاللمع  

 .السام  اللمعخ    

أسةةعار م وسةةط  ارتيةةا ت ك ال اورات في مشهل فل  ات األسةةعار ملرجةةة ك صةةل" إلةةى    ىتعز  

مقارنةةة مةةاللمع  2020مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  خةة  ملرجات م يا ته    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

 44.6 مقارنة مةةاللمع السةةام  لص  ةةغد الر/ملمصل  1.8ممحو  يدم خا سعل م وسط  ارتيع  حصث السام 

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةةغ د الر/ملمصةةل 1.2ممحةةو  ملنةةت خا سعل م وسط    ارتيع   د الر/ملمصل
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مقارنة ماللمع د الر/ملمصل   1.8ممحو   سعل خا  غلب تكساسم وسط  ارتيعكظا د الر/ملمصل    44.1

 .د الر/ملمصل 42.7لص  غ  2020من  ا   الثالث

أسعار  قود ك   من خا  ملنت  خا  غةةلب تكسةةاس فةةي األسةةواا   إنخيا تجلُر اإلشار" إلى  

 األثمةةصن  يةةو   ICE) مورصةةة إن لكون صمم ةةا     Nymex)  ةةل مورصةة ي نصويةةورك ال جاريةةة    اآلج ة

           إنخيةةا  يةةومي لهةةا ُممةةذ شةةهل  تصةةل" اك ل  مةة    2020  ديسةةظ ل العشةةل ن مةةن شةةهل    الحةةاديالظواف   

م  اؤ  ا ما  الظس ثظلين حصا  تعافي الا ب   ى الميط في الظلى القليب  سط   م اثل"  2020يونصو  

( مالظظ كةةة الظ حةةل" Covid-19ظهور س لة جليل" سليعة اإلن شةةار مةةن فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

   ل" د   أخلى  حصث تا ال وسع في  ظ صات اإلغةة ا الجزئةةي  العةةز  العةةا   فةةل   صةةود جليةةل" 

سيل فى العليل من الظماط  حو  العالا   ذلك في ظل الزياد" الظ الد" الظسج ة أكثل صلامة   ى ال

  في  لد اإلصامات الصومصة الجليل" مهذا اليصل س  خاصة في الواليات الظ حل" األمليكصة  أ ر ما.

د ظةةا  مةةن مةةل  حظةة ت تاعةةصا جظا صةةة م قاحةةات فعالةةة   اآلج ةةة ذا  ت قت أسعار الةةميط الخةةا   

 س كور نا الظس جل في د    ليل" من مصمها الواليات الظ حل" في خةة   المتةةف الثةةاني لظواجهة فصل

 يةةمع  اال فةةاا   ل يُسا ل في تسار   تصل" تعافي اال  تةةاد العةةالظي     و ما2020من شهل ديسظ ل  

 الظس ق  صة ل ا ب العالظي   ى الميط.

 فةةي  ال  ةةاد  القةةاري  مورصةةة  في  ملنت  خا   تلا    اراس ظل  2020من  ا     اللامعشهل اللمع   

 (Nymex)في مورصةةة    تكساس  غلب  القصاسي  األمليكي  الخا   ممافسه  من  أ  ىملرجة  (  ICE)  لملن

خةة    ةةذا اللمةةع مشةةكل طيصةةف  اسةة عت  إال أن اليل  ةةات مصمهظةةا  ةةل 2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

 اللمةةعد الر/ ملمصةةل خةة    2.5مالظقارنةةة مةةع  أ  ةةى مسةة وى   ةةو د الر/ملمصةةل  2.6 إلةةىل تةةل 

فةةي حةةو   الظخز نةةات العائظةةة  تلاجةةع اإلمةةلادات  خةةا  ملنةةت د ظةةا  مةةن  ت قت أسةةعار      ل  السام .

  ى اللغا مةةن الزيةةاد"  الا ب القوي من مماقة آسصا  الظحصط الهادئ     ذلك مي لالظحصط األط سي

 م ةةاثلا  ارتيا  خا  غلب تكسةةاس الوسةةصط في حصن ت اطا  .من لص صاالميط الخا    إملاداتفي    الظ الد"

األمليكصةةة    Oklahomaمواليةةة  Cushingاليع ةةي نقاة ال سةة صا مخز نات الميط الخا  في  ارتيا م

   األمليكصة.إدار" مع ومات الاا ة  صانات ل ا     فقمتافي ال كليل  إنخيا  معل  تشغصل
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سلة خا ا  أوب  خام بر ت خام غرب تكسا 

الةةذي ي ةةصن   المشككا  إليككه سككابقاً  (2) الجدوت  (3) الشكلمن  ي  س تاور فل  ات األسعار 

اإلشار" اللئصسصة فةةي العةةالا )الخةةا  األمليكةةي    نيوط  لسعل س ة خامات أ مكسموية  الاللمع  الظعلالت  

 .(2020 -2019)خ   الي ل" الخيصف   خا  ملنت( 

 (3) الشكل
 ( 2020 -2019) ،لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكسا  ة سي يالالرب   المعدال 

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

     2020مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    خةة    فل  اتهةةا  حلكةةة   نظةةط  األسةةعار  في  ال اور  انعكل ل   

 شةةهلت  حصةةث  الظسةة ك   ذات  سةة كت  ال ةةي  العلمصةةة  الخامةةات  لظخ  ةةف  اليوريةةة  األسعار  مس ويات    ى

 .م يا تة ملرجات   السام  اللمع مع مالظقارنة مس وياتهافي  ارتيا ا  

 2020مةةن  ةةا    اللامةةعاللمةةع    خةة    السعودي  الخيصف  العلمي  الخا م وسط سعل    ارتيعحصث  

ممسةة ة   إنخياضةةا  مشةةك      ملمصةةل /د الر  44.2  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة%  1.2  ممس ة

 الكةةوي ي ال تةةليل خا م وسط سعل  ارتيعكظا  .% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي31.1

% 30.3ممسةة ة    ممخي ةةا     ملمصةةل/د الر  44.2  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  1.7  ممس ة

  .الظاضيمالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  

 %1.9ممسةة ة  اإلمةةاراتي مورمةةان خةةا  ارتيةةعقةةل ف األخةةلى  العلمصةةة الخامةةات يخةة   فصظةةا

اللمع الظظاثل  % مالظقارنة مع30ممس ة  ممخي ا   ملمصل /د الر 44.5 لص  غمالظقارنة مع اللمع السام   
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خليط الصحراء الجزائرح العربي الخفيف السع  ح خام التصدير الك يتي   بان اال ا اتي
السد ة الليبي البحرح القترح البصرة العراقي

 42 لص  ةةغالسةةام   اللمةةع% مالظقارنةةة مةةع 0.8ممسةة ة   ال ص ةةي  السلر"  خا   ارتيعكظا     من العا  الظاضي

مةةن   كةةل   ارتيةةع   % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضةةي34ممس ة    ممخي ا    ملمصل   /د الر

% 0.6    %0.5   %1.2 ممسةة ة ال تةةل" العلا ةةي  القاةةلي ال حةةليالخةةا  الجزائةةلي   الخةةا 

د الر/ملمصل   ةةى   44.6     ملمصل/د الر  44.1     د الر/ملمصل  44.1  إلىمالظقارنة مع اللمع السام   

 .مةةن العةةا  الظاضةةي  الظماظلمالظقارنة مع اللمع  %  28.9%    32   %31.2  ممس ة  ممخي ة     ال والي

 .المشا  إليه إ فاً  (2) الجدوت (4الشكل )  كما ي   

 (4) الشكل
 ( 2020 -2019) ،الدوت االعضاءبعض ألسعا  خا ا   ة سي يالالرب   المعدال 

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     ب. 

م وسط أسةةعار الظم جةةات المياصةةة الظخ  يةةة خةة     ى  أسعار الميط الخا     في  االرتيا انعكل  

 ارتيا ةةا  خةةلى  ال ي شةةهلت  ةةي األ  العالا  األسواا اللئصسصة في  معةافي    2020 ا   من    اللامعاللمع  

  نو  الظم ل.  ممسب م يا تة حسب السوامقارنة ماللمع السام  
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 أسعا  الغايولي  الممتاي   -

من  ةةا    اللامعاللمع  خ      سيغاف  ةس ق  في    ارتيا ا    الغاز لصن الظظ ازم وسط أسعار  شهل  

ممس ة  إنخياضا  مشك    ملمصل /د الر 48.7 إلى لصتل اللمع السام  مع مالظقارنة%  2.9  مس ةم  2020

 مسةة ةم سكك ق الخلككيم األ ريكككي فةةي ارتيع كظا % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.35.1

% 29.8مشةةك   إنخياضةةا  ممسةة ة    ملمصةةل /د الر  53.3  إلةةى  لصتةةل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  0.8

 فةةي الغةةاز لصن الظظ ةةاز  سةةعلم وسةةط مالظقارنة مع اللمع الظماظل من العا  الظاضي. في حصن إنخيض 

مشك     ملمصل /د الر  47.5  إلى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة  %0.1  مس ةم  س ق البحر المت سط

 إنخيةةض   وتككر امسكك ق   فةةي    .الظظاثل من العا  الظاضي% مالظقارنة مع اللمع  32.7ممس ة    إنخياضا  

 انخياضا  مشك      ملمصل /د الر  51.9  إلى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  2  مس ةمالسعل     م وسط

   يعزى ذلك مشةةكل رئصسةةي إلةةى فةةل  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي32.8ممس ة  

أنشاة ال مقل  سط زياد" م ةةالد" فةةي  ةةلد اإلصةةامات ميصةةل س  صود  إجلا ات أكثل صلامة   ى  

 كور نا الظس جل في أ ر ما.

 اللامةةعاللمةةع  أ  ى األسعار من مصن األسواا األرمعة خةة      الخ صل األمليكيسوا  حققت    ل  

         كظةةا يوضةةس سةةوا ال حةةل الظ وسةةط سةةمغافور"سةةوا ثةةا  ر تةةلدا   ت  هةةا سةةوا 2020 ةةا   مةةن

 .(5) والشكل (3)  الجدوت
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 (3الجدوت )
 ( 2020 –  2019)، المت سط الرب  السي ح لألسعا  الف  ية للميتجا  اليفتية فى األس اق الرئيسية

 ( وال / بر يل)

  الس ق  الممتاي الغايولي   ييت الغاي  ييت ال ق   

 سمغافور" 75.0 76.9 42.4

 ر تلدا  77.3 79.0 60.8   2019الرب  الراب  
 ال حل الظ وسط  70.5 78.2 64.9
 الخ صل االمليكي 76.0 74.2 39.1
 سمغافور" 57.3 62.4 42.4

 ر تلدا  62.1 63.0 51.0   2020الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط  55.2 61.9 54.6
 الخ صل االمليكي 61.2 57.8 36.4
 سمغافور" 33.0 37.8 28.3

 ر تلدا  38.4 37.3 28.0 الرب  الثا ي 
 ال حل الظ وسط  31.5 35.8 30.9
 الخ صل االمليكي 40.2 31.0 24.6
 سمغافور" 47.3 47.8 39.4

 ر تلدا  53.0 47.5 39.5 الرب  الثال  
 ال حل الظ وسط  47.5 47.4 42.0
 الخ صل االمليكي 52.9 43.2 37.7
 سمغافور" 48.7 48.8 48.2

 ر تلدا  51.9 48.9 45.0 الرب  الراب 
 ال حل الظ وسط  47.5 49.0 46.7
 الخ صل االمليكي 53.3 47.7 40.3
 سمغافور"  1.4  1.0  8.8

       الرب  
 2020 الثال  

 التغير ع  
 (  وال /بر يل)

 ر تلدا  (1.1)  1.4  5.5
 ال حل الظ وسط  (0.04)  1.6  4.8
 االمليكيالخ صل    0.4  4.5  2.6
 سمغافور" (26.4) (28.1)  5.8

      الرب  
 2019 الراب 

 ر تلدا  (25.4) (30.1) (15.8)
 ال حل الظ وسط  (23.0) (29.1) (18.2)

 الخ صل االمليكي (22.7) (26.5)  1.2
 :  الل ة

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.   
 المصا  : 

 ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك. ة أ لاد مخ  ية من    
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س ق 

سيغاف  ة
س ق 

 وتر ام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليم األ ريكي

 (5) الشكل
 ( 2020 -2019) ،المعدال  الرب  السي ية ألسعا  الغايولي  الممتاي في األس اق الرئيسية

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

 ييت الغاي   أسعا    -

أسةةعار مةةن    أ  ةةىمسةة ويات    2020مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع  أسةةعار زيةةت الغةةاز خةة      سج ت

زيةةت أسةةعار    كظةةا سةةج ت مسةة ويات أ  ةةى مةةن   سوا ال حل الظ وسط  سوا سمغافور"في  الغاز لصن  

م وسةةط ما  ى  البحر المت سط س قاس اثل    ل األسواا اللئصسصة في العالا مشكل  ا .في كل   الو ود

  % مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام 3.4ممس ة    ارتيا ا  مشك      ملمصل /د الر  49    وسعار زيت الغاز  أل

  وتككر ام  سكك قت  هةةا     مةةن العةةا  الظاضةةي.  الظمةةاظل% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع  37.3ممسةة ة  إنخياضا    
 إنخيةةا   ممسةة ة  مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام  %3 ارتيةةا د الر/ملمصل ممس ة    48.9  لسع  مظ وسط

 48.8 م ةةغ سةةعل مظ وسةةط سككيغاف  ةسكك ق ثةةا  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي.38

% مالظقارنةةة 36.5ممسةة ة  ممخي ةةا       % مالظقارنة مع اللمع السةةام 2.1ممس ة    ملتيعا     د الر/ملمصل

 47.7   وسعار م وسط لألمادنى  اال ريكيالخليم س ق ا   ل.  أخصمع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

  مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام   %10.4  ارتيةةا ممس ة    2020من  ا     اللامعاللمع  د الر/ملمصل خ    

 العا  الظاضي. % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من35.7 إنخيا  ممس ة 
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 أسعا  ييت ال ق     -

 مس ةم 2020من  ا   اللامعخ   اللمع   سيغاف  ةس ق  في  أسعار زيت الو ود  م وسط    ارتيع

% 5.8ممسةة ة  ارتيا ةةا   مشةةك    ملمصةةل /د الر 48.2 إلةةى تةةلصل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  22.3

 مسةة ةم البحر المت سطس ق  م وسط السعل في ارتيع  . مالظقارنة مع اللمع الظماظل من العا  الظاضي

% 18.2مشةةك   انخياضةةا  ممسةة ة  ملمصةةل /د الر 46.7 إلى لصتل السام اللمع  مع مالظقارنة%  11.4

 سةةوا فةةي كةة   مةةن زيت الو ودسعل  م وسط  ارتيع  كظا  .مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

ممسةة ة   إنخياضةةا  مشك      ملمصل /د الر  45  إلى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  14  مس ةم   وتر ام

 مالظقارنةةة%  6.9  مس ةم  الخليم األ ريكيس ق      مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي%  26

% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع 3.1ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةك      ملمصةةل /د الر  40.3  إلى  لصتل  اللمع السام   مع

  .العا  الظاضي الظظاثل من

2020   عام    الراب  خالت الرب     أسعا  اليفط الع ا ل المؤثرة على  .  2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العوامل ال ي كةةان لهةةا تةةاثصل    2020من  ا     اللامعخ   اللمع  ساد  

   ي كظا ي ي:    ى حلكة أسعار الميط الخا م اشل 

 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق   أ. 

   اليفتية العالمية   اإل دا ا    -

           محةةوم ارتيا ةةا  ( 2إجظالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة )نيةةط خةةا   سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  شهل

تل ص% مقارنة ماللمع السام  ل2  أي ممس ة 2020من  ا     اللامعخ   اللمع  ملمصل/ يو   م صون 1.8

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل/يو   م صةةون  8.7ممحةةو    مةةمخيض  ةةو مسةة وى  م صون ملمصةةل/ يةةو      92.2إلى  

خيةةض  مك+ ل خيص ةةات إتيةةاا أتق ص  د    إلى رئصسي يعزى ذلك مشكل    .الظظاثل من العا  السام 

    الزياد" الظ الد" في إملادات الميط الخا  من د لة لص صا   ذا اإلتياا  من  الثانصة فقا  ل ظلح ة  اإلن اج  

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت )  كما ي   

 

 صوتةان  ي ت ك األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  ملاف  الحقل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى اإليثةان  ال ل مةان  ال   2
 . ال م ان  مكثيات ا خلى
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2019 2020

 (4لجدوت )ا
 تت   إ دا ا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي 

      ( لي ن بر يل/ ي م)

    ** وت أوب    وت خا ج أوب   إجمالي اإل دا ا  العالمية 

 2019الرب  الراب   34.4 66.4 100.8
 2020الرب  األوت  33.5 66.6 100.1
 الرب  الثا ي  30.8 60.9 91.7
 الرب  الثال   29.1 61.3 90.4
 * الراب الرب    30.2 62.0 92.2
 التغير ع     2020 الثال  الرب    1.1 0.7 1.8

( 8.7) (  لي ن ب/ح)  (4.5 )  (4.2 )    2019 الراب الرب    
 .مصانات تقليلية  *   

 .2020ممةظة أ مك مل  من شهل يمايل إنسحامها من   وية ال تشظل مصانات د لة األكواد ر ال ي أ  مت  **
 :  الل ة    

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.     
 : المصا      
  ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ مك.   

 (6) الشكل
 ( 2020  -2019) ،وس ائل الغاي التبيعيالخام   دا ا  العالم    اليفط سي ية إلال التت  ا  الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :
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 3أوب     وت إ دا ا    -
من  اللامعاللمع  أ مك خ   لل  اإلملادات المياصة )نيط خا   سوائل الغاز الا صعي(   ارتيعت

        ل تةةل إلةةىمةةاللمع السةةام مقارنةةة  %3.8ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة  م صةةون 1.1 محةةوم 2020 ةةا  

اللمع مةة   مقارنةةة  %12.2يو   أي ممسةة ة  /ملمصةةل  م صةةون  4.2ممحةةو    ة  ممخي    م صون ملمصل/يو   30.2

أ مةةك مةةن إجظةةالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة  د  حتةةة  أما فصظا يخ  .من العا  الظاضي  الظماظل

الظحقةة  خةة   اللمةةع مةةن    أ  ةةى%    و مس وى  32.8م غت  فقل     2020 ا   من    اللامعخ   اللمع  

        خةة   اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي الظسةة وى الظحقةة   أ ةةل مةةن  %32.2 ال ةةالغ  السةةام 

 .المشا  إليه اَ فاً  (4)  الجدوت( و7الشكل ) كما ي     %34.1 ال الغ 

          2020مةةن  ةةا   اللامةةعأ مةةك مةةن الةةميط الخةةا  خةة   اللمةةع د   امةةلادات  ارتيعةةت   ةةل ةةذا 

ممحةةو   ةممخي ةة    م صون ملمصةةل/يو   24.9ل تل إلى     السام اللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة  م صون  1  ممحو

أ مةةك مةةن  د  إمةةلادات  ارتيعةةت كظا  .اللمع الظظاثل من العا  الظاضيملمصل/يو  مقارنة م  م صون  4.2

ل تةةل    اللمع السةةام م  ألف ملمصل/يو  مقارنة  100ممحو  سوائل الغاز الا صعي  الميوط غصل ال ق صلية  

 .  ى أساس سموي ألف ملمصل/يو  20  ممخي ة ممحو ملمصل/يو  م صون 5.2إلى 

ارتيا  إن اج الميط الخا  في الظظ كة العلمصة السعودية  العلاا تزامما  مةةع   ذلك   ى خ يصةياتي  

ال ةةي دخ ةةت   ل خيص ات إتياا خيض اإلن اج  فقا  ل ظلح ة الثانصة مةةن  ةةذا اإلتيةةاا  + وت أوب تق ص   

الميط الخا  في لص صةةا ال ةةي في إن اج  . إلى جانب الزياد" الظ الد"  2020حصز ال ميصذ ما ع شهل يولصو  

  2020ألف ملمصةةل/يو  خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا     920ال يشظ ها إتياا خيض اإلن اج لصتل إلى  

لحقو   الظوانئ المياصة ال ص صةةة رفع حالة القو" القا ل"  ن كافة ان صجة   2019مق لما  من مس وى  ا   

ل ظةةل" لمياةةي ا إيةةلان إن ةةاج ارتيةةا  ف ةة    ةةن.  اس  ماف إن اج الميط معل تو ف دا  نحو ثظانصة أشهل

 ةةغوطات اال  تةةادية لا رغا  م صون ملمصل/يو   2  لصتل إلى  2018األ لى ُممذ اللمع الثاني من  ا   

ل ظةةل"  الخةةا الةةميط مةةن  فمةةز ي  إمةةلادات  ارتيةةا  .اإليلانةةي  ى  اا  الاا ةةة لظيل ضة  ا  األمليكصة

ال ةةغوطات     ى اللغا مةةن  ملمصل/يو    ألف  409  ل تل إلى  2020األ لى ُممذ اللمع األ   من  ا   

  .األزمة اال  تادية  السصاسصة ال ي تظل مهااال  تادية األمليكصة  

د   أ مةك إن ةاج األكةواد ر ال ةالغ  انسحاب د لة األكواد ر من   وية الظمةظة   مما    ى ذلك ال ي  ةظن إجظةالي إمةلادات  2020يمايل  شهل شهل      3
 م صون ملمصل/يو  من الميط الخا    فقا  ل  قاريل الشهلية حو  السوا المياصة لظمةظة أ مك.  0.5حوالي  
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2019 2020

34.4 33.5 30.8 29.1 30.2

66.4 66.6 60.9 61.3 62.0

 وت خا ج أوب  وت أوب 

 خا ج أوب     وت إ دا ا    -
 اللمةةعالظم جة من خارج ممةظة أ مةةك خةة      الل  إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة    ارتيع

لصتةةل    % مقارنةةة مةةاللمع السةةام 1.1ملمصل/يو   أي ممسةة ة    م صون  0.7  محوم  2020 ا   من    اللامع

 %6.7ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة    م صةةون  4.5ممحةةو    ةةو مسةة وى مةةمخيض  م صون ملمصل/ يو      62  إلى

 .إليه سابقاً  المشا  (4)  الجدوت( و7الشكل ) كما ي     مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي
 (7) الشكل

 ( 2020 -2019) ،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسية دا ا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  
 ( لي ن بر يل/ ي م)

 

 

 

 

 

 
 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج ممةظة أ مك في    االرتيا   يعزى 

د   أ راسصا )من ضظمها ك   من    إملادت  ارتيا   إلىمشكل رئصسي    2020من  ا     اللامعخ   اللمع  

م ةةاثل" مظوسةةا المياصةةة    الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة مةةاللغا مةةن إنخيةةا  إمةةلادات    . كملا  ر سصا(

 . األ اصصل المشاة في خ صل الظكسصك األمليكي

 األمليك صنإن اج د      ارتيعفقل    ،4 وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية مالمس ة إلملادات  

الواليات الظ حل" من الميط  سةةوائل إن اج    إنخيا   ى اللغا من     2020خ   اللمع اللامع من  ا   

  إسة ونصا  كظارالمظسةا  أسة لالصا  م جصكةا  كمةلا  تشةص ي  كولوم صةا  ال شةصك  الةلنا ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة في   وي ها الل   ال الصةة: ت  4
  نصوزي مةلا     التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظ ورا  الظكسةصك   ولمةلاالجمومصةة  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيس ملا  أيللملا  إياالصا  الصامان  كوريةا

 .األمليكصة  الواليات الظ حل"    ل"الظظ كة الظ ح    تلكصا    سويسلا    السويل    إس انصا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يل
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 ألةةف  70ممحةةو    إنخياضةةا  مشةةك      م صةةون ملمصةةل/ يةةو    17.3  نحةةو    ةةغصالغاز الا صعى غصل ال ق صليةةة ل

       م صةةون ملمصةةل/يو     1.67تو ةةف إن ةةاج نحةةو    تجةةلُر اإلشةةار" إلةةى  .ملمصل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام 

خةة   األسةة و  األ   مةةن شةةهل  الةةميط فةةي خ ةةصل الظكسةةصك األمليكةةي% من إن اج  91.6أ  ما يعاد   

ُممةةذ اإلنقاةةا  الةةذي أحلثةةه اإل تةةار   ال و ةةف األ  ةةى    ةةو  Deltaمس ب اإل تةةار    2020أك ومل  

Katrina     مةةن إجظةةالي إن ةةاج الةةميط الخةةا  85شةةلكات الاا ةةة لمحةةو  كظةةا أ  يةةت    .2005في  ةةا %

  تزامما  مةةع 2020خ   األس و  األخصل من شهل أك ومل    األمليكيال حلي في شظا  خ صل الظكسصك  

  صانةةات التةةادر"  ةةن ل   فقا   Zetaممتة محلية  ام ة في ت ك الظماقة مس ب اال تار    228إخ    

 مك ب س مة  حظاية ال ص ة األمليكي.

        إلةةى ل تةةل 2020مةةن  ةةا   اللامةةعإمةةلادات كمةةلا المياصةةة خةة   اللمةةع   ارتيعةةت   في الظقامل

      إن هةةا  صةةصانة الحقةةو  المياصةةة   تزاممةةا  مةةع  2020 نةةوفظ لم صةةون ملمصةةل/يو  خةة   شةةهل  5.49

( الظمةة ل مةةن تلسةة ات ال ص ةةومصن الظعل فةةة ماللمةةا  synthetic)  االصاما يالميط الخا      م غ إن اج

  مل ا من  ةةود" إن ةةاج الةةميط ملمصل/يو م صون   1.27م غ  حصث     أ  ى مس وياته   ى اإلط ا  المياصة

أن حكومةةة مقاطعةةة  تجةةلُر اإلشةةار" إلةةى. مةةا   ةةل جائحةةة فصةةل س  كور نةةا الظسةة جل إلةةى مسةة ويات 

Alberta    إنها س لفع  صود اإلن اج ال ي   2020الكملية  ل أ  مت في الثالث  العشل ن من شهل أك ومل

      مةةل ا  مةةن   ب محل ديةةة الاا ةةة ال تةةليليةل ق صةةل الظخز نةةات ال ةةي نظةةت مسةة  2018فلضةة ها  ةةا  

  .2021شهل يمايل 

ل تةةل  2020 اللمع اللامع مةةن  ةةا خ    مشكل طيصف  إملادات الظكسصك المياصة    ارتيعتكظا  

 ذا   ل إنخيض إن اج الميط الخا  في الظكسةةصك خةة   شةةهل أك ةةومل م ةةاثلا    ملمصل/يو    1.9إلى نحو  

 .Deltaماإلنقاا ات الظلت اة ماإل تار 

  2020من  ا   اللامعملمصل/يو  خ   اللمع  ألف 110نحو ارتيا ا  م غ   شهلت د   أ ر ما

ذكل . العظةة ا فةةي المةةل يل Johan Sverdrupمن حقل  إن اج الميط الخا ياتي ذلك  سط زياد"  أن يةةُ

% مةةن 25مةةا يقةةلب مةةن   مإنقاةةا   2020خ   شهل أك ومل  اإلملادات المياصة في المل يل  ل تاثلت  

ضلاب العظالي في  اةةا  إن اج المل يل )أك ل مم ل ل ميط في غلب أ ر ما( مس ب تتا ل االإجظالي  

 . إلدار" ال  ل   المل يجصة فقا  إلى جانب أ ظا  التصانة   الميط ال حلي 
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2019 2020
 وت خا ج أوب  وت أوب 

اإلمةةلادات مةةن ارتيعةةت   فقةةل  وت خا ج  ي مة التعككاون االقتصككا ح والتيميككةأما فصظا يخ   

  .2020من  ا    اللامعاللمع  خ    فقط    ملمصل/يو ألف    13  مشكل طيصف م غ نحود   أمليكا ال تصمصة  

التةةصانة يذكل أن إن اج الميط الخا  في ال لازيةةل  ةةل إنخيةةض خةة   شةةهلي أك ةةومل  نةةوفظ ل ما ظةةا  

مجائحة فصةةل س تلامصل الس مة الظ ع قة  صن  ف     ن  المياص  Tupi     Buzios  يالظخاط لها في حق 

  إلةةى ملايةةة   2020الظجل لة مةةن اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا     األ ظا ال ي أدت إلى تاجصل  كور نا الظس جل  

 . Petrobras فقا  لشلكة   2021 ا  

 فقةةا  ل ظلح ةةة الثانصةةة مةةن       خيص ةةات إتيةةاا خيةةض اإلن ةةاجد   أ مك+ لتزامما  مع تق ص      

     نحةةو  تةةل إلةةى ل  2020مةةن  ةةا     اللامةةعخةة   اللمةةع    المياصةةةر سةةصا    إمةةلادات  ارتيعت ذا اإلتياا   

       .ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  300ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى  م صةةون ملمصةةل/يو  10.1

مقارنةةة مةةع   ملمصل/يو   ألف  400  ممحو  أ راسصااإلملادات المياصة من ما ي مجظو ة د      ارتيعت  كظا

 اللمع السام .

 أ مةةك  د   مةةن المياصةةة اإلمةةلادات فةةي سةةمويالاللمةةع  ال غصةةل معةةلالت (8) الشكككليوضةةس  

 .(2020 -2019) الي ل" خ   خارجها من الظم جة   الل  

 (8) الشكل
 ( 2020  -2019) ، اليفتية العالمية دا ا  اإلسي ح في الالتغير الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية  المصد :
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 وتت   عد  الحفا ا  العا لة ، 5اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة   إ تاج  -

        اللامةةعاللمةةع    خةة    التةةخلي  الةةميط  مةةن  األمليكصةةة  الظ حةةل"  الواليةةات  إن اج  م وسط  إنخيض

      السةةام   اللمةةع   مظسةة ويات  مقارنةةة%  0.3  ممسةة ة  يأ   فقةةط  يةةو /ملمصةةل  ألف  25  ممحو  2020   ا من  

ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة  م صةةون 1.3 ممحةةو  مةةمخيض  ةةو مسةة وى   و يةة /لمصةةلم م صةةون 7.805 لص  ةةغ

  .2019 ا  % مقارنة ماللمع الظظاثل من 14.7

خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن   الواليات الظ حةةل"مإن اج الميط التخلي    ال لاجع الايصف فييعزى   

 .ه ك يةةة إن اجةة مقارنةةة م  أسعار الميط الخا  ل  حل   زياد" م ظوسة في    مشكل رئصسي إلى  2020 ا   

إلةةى أن  2021فةةي شةةهل ف لايةةل   Dallasظقاطعةةة  مأظهل أحل  مسس فصلرالي ل اا ة تا إجلائةةه    ل  

 الظحيةةور" الظك ظ ةةةسعل خا  غلب تكساس الذي تح اجه شلكات الاا ة ل غاصة نيقات تشةةغصل اال مةةار  

         .د الر/ملمصل في مماط  أخلى Eagle Ford   36د الر/ملمصل في مماقة  23 ي لا ح ما مصن

    2020خةة   المتةةف الثةةاني مةةن  ةةا   صما ة الميط التةةخلي األمليكةةي  إن عشت  مشكل  ا 

فةةي الميقةةات ال ةةي اجلتهةةا الشةةلكات ل  خيص ةةات الك صةةل"  نةةةلا   ا  ي ةةل  محةةل دإال أن  ةةذا اإلن عةةاش 

فقل حولت ت ةةك الشةةلكات تلكصز ةةا   ( Covid-19مس ب جائحة فصل س كور نا الظس جل )  اللأسظالصة

  .تلامصل كيا " رأس الظا  الحياظ   ى أك ل  لر مظكن من اإلن اج أثما  تميصذنحو 

  ى األراضي اليصلرالصة مشةةكل م حةةوظ خةة   اللمةةع   تتاريس الحيل الجليل"  ارتيعت   ذا   ل

إنخيا  أسعار الميط  ن الظسةة وى الةةذي تح اجةةه شةةلكات الاا ةةة ماللغا من     2020من  ا     اللامع

   Midlandد الر/ملمصةةل فةةي حقةةل    46األمليكصة لحيل م ل جليل مشكل ملمس   الذي ي لا ح ما مةةصن  

   فقةةا  ألحةةل  مسةةس فصةةلرالي ل اا ةةة      Permianمظماقةةة  Delawareد الر/ملمصةةل فةةي حقةةل  52  

اتي ذلك في ظل تعُهل اللئصل األمليكي الجليل محةل  ظ صات الحيةةل ي .Dallasتا إجلائه في مقاطعة  

% مةةن إن ةةاج الةةميط الخةةا  األمليكةةي فةةي       22الجليل"   ةةى األراضةةي  الظصةةا" اليصلرالصةةة ال ةةي شةةك ت  

  فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.        2019 ا  

   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فى إن اج الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط      س عيظثل إن اج     5
Niobrara   Permian   Appalachia  ت ا (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلى مماقة  Anadarko    ال ي أص حت  لفا  ل عليل من مم جي

 الميط التخلي  الغاز التخلي خ   السموات األخصل". 
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لفا ة ح/ لي ن ب

عد  الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

 ارتيةةع فقةةل  2020مةةن  ةةا    اللامةةعأما فصظا يخ  م وسط  لد الحيارات العام ة خ   اللمةةع  

لةةه فت ي  أ   ارتيا   و     "حيار  278  إلى  لصتل   اللمع السام   مظس ويات  مقارنة  "حيار  54  مظقلار

 .2019مةةن  ةةا     اللامةةع  مةةاللمع  مقارنةةة  "حيار  457  ممحو  ممخي ا     2018ُممذ اللمع األخصل من  ا   

  ةةو مؤشةةل    2020شةةهل سةة  ظ ل  ممذ    م واص   شهليا     ارتيا ا  أن  لد الحيارات العام ة يشهل    يذكل

 .(9)  والشكل  (5)  الجدوتكما ي     .م كل  ن اإلن اج الظس ق  ي

 (5الجدوت )
 ( 2020 –  2019)،  ت سط إ دا ا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعد  الحفا ا  العا لة

 عد  الحفا ا  العا لة 
 (ة)لفا 

 إ دا ا  اليفط الصخرح 
 ) لي ن بر يل/ي م( 

 

 2019الراب  الرب    9.147 735
 2020األوت الرب    9.077 712
 الثا ي الرب    7.512 359
 الثال  الرب    7.831 224
 * الراب الرب    7.805 278
54 (0.025 ) ( 457) التغير ع   2020 الثال  الرب      (1.342 )  2019 الراب الرب    

 مصانات تقليلية  * 
 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  :  الل ة 

 . EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues المصادر:
 

 

 (9) الشكل
    ،الصخرح في ال اليا  المتحدة وعد  الحفا ا  العا لةسي ح إل دا ا  اليفط الالمت سط الرب  

(2019  – 2020 ) 
 
 
 
 

 

 

 

 
    تقليل إن اجصة الحيل في مماط  الميط  الغاز التخلي  أ لاد مخ  ية.(EIA) إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة  المصد :
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بئر بر يل/ وال 

عد  األبا  المحف  ة أسعا  اليفط الخام

 الصخريي  في ال اليا  المتحدة األبا  المحف  ة )المكتملة وغير المكتملة(    اليفط والغاي   -

األمليكصةةة الظحيةةور" فةةي الواليةةات الظ حةةل"    صنالةةميط  الغةةاز التةةخليأمار     لد  إجظالي  ارتيع

      السةةام اللمةةع  مظس ويات مقارنة  %17.3م ل أ  ممس ة    151محو  م  2020من  ا     اللامعاللمع    خ  

        م ةةل  2127ممحةةو  ممخي ةةا    2020 ةةا    ةةو أ   ارتيةةا  ُممةةذ اللمةةع األ   مةةن  م ةةل  1023 لص  ةةغ

ارتيةةا   تزاممةةا  مةةعيةةاتي ذلةةك . 2019مقارنة ماللمع الظظاثل مةةن  ةةا  %  67.5أ  ممس ة تقلر محوالي  

      كمككا ي  كك   ع  ةةة طلديةةة مةةع  ةةلد األمةةار الظحيةةور"أسةةعار الةةميط الخةةا    ال ةةي تةةلت ط مةةل ر ا م
    .(10)  الشكل

 ( 10) الشكل
     ،في ال اليا  المتحدة الصخرحوالغاي  الصخرح إجمالي عد  األبا  المحف  ة    اليفطتت   

 ( 2020 – 2019خالت الفترة )
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  (  تقليل إن اجصة الحيل في مماط  الميط  الغاز التخلي  أ لاد مخ  ية.EIAإدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )  المصد :
 

تعةةلف ماألمةةار  ال ةةي    مك ظ ةةة اإلنجةةازأن المس ة األك ل من األمةةار الظحيةةور"    الجليل مالذكل 

  ي تلت ط مع  ة طلدية مع م وسط أسعار الةةميط الخةةا   أمةةا المسةة ة ال ا صةةة مةةن    الظحيور" الظك ظ ة

األمار الظحيور" ال ي ا اس كظالها إال  مةةل  صةةو  أسةةعار الةةميط إلةةى مسةة ويات مماسةة ة لظم جةةي الةةميط 

 ارتيةةا  في  ذا السصاا  تشصل ال قليلات األ لصةةة إلةةى    الغاز التخلي  تعلف ماألمار غصل الظك ظ ة.

األمار الظحيور" الظك ظ ةةة مةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" إجظالي  لد  
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      م ةةل مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل تةةل إلةةى 356ممحةةو  2020مةةن  ةةا   اللامةةعاألمليكصةةة خةة   اللمةةع 

 .2019أ   ارتيا  ُممذ اللمع الثاني من  ا    و م ل   1505

اإلجظالي ال لاكظةةي لعةةلد األمةةار الظحيةةور" غصةةل   إنخيا حصن تشصل ال قليلات األ لصة إلى    في

  م ةةل 145 ممحةةو 2020من  ةةا   اللامعاللمع  في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي 

م ل مقارنة  769 ممحوممخيض   و مس وى   م ل   7298 لد ا    لص  غ   السام اللمع    مظس ويات  مقارنة

 .2019ماللمع الظظاثل من  ا  

   التلب العالمي على اليفط   -

 إن كةةان مةةوتصل" أ ةةل مةةن   2020من  ةةا     اللامعخ   اللمع    الميط    ى  العالظي  الا ب  ارتيع

 93.6%  لصتةةل إلةةى 2.9  أي ممسةة ة اللمع السام ب/ي مقارنة م م صون 2.6نحو اللمع السام  م غت 

 .  ى أساس سموي %7.2ملمصل/يو   أي ممس ة  م صون 7.2ممحو    إنخياضا  ملمصل/ يو   مشك      م صون

ثانصة من جائحة فصل س كور نا الظس جل  مخاصة في الواليةةات الظوجة  المل     ال  اطؤ إلى يعزى ذلك  

مة   ةةى أدت إلى إ اد" فل   صود   ى السيل  إجلا ات أكثل صلاال ي  الظ حل" األمليكصة  أ ر ما   

 .(11) والشكل( 6)  الجدوتكما ي      حلكة ال مقل

 (6الجدوت )
 ( 2020 – 2019)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

      ( لي ن بر يل/ ي م)
إجمالي التلب  

 العالمي 
 وت خا ج  ي مة التعاون   

 االقتصا ح والتيمية 
 وت  ي مة التعاون  
 االقتصا ح والتيمية 

 

 2019الرب  الراب   48.3 52.5 100.8
   2020الرب  األوت  45.4 47.5 92.9
 الرب  الثا ي  37.5 45.0 82.6
 الرب  الثال   42.3 48.7 91.0
 * الراب الرب    43.4 50.2 93.6
 التغير ع     2020 الثال  الرب    1.1 1.5 2.6

( 7.2) (  لي ن ب/ح)  (2.3 )  (5.0 )    2019 الراب الرب    
 مصانات تقليلية*  

 : المصا    
   ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ مك. 
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2019 2020

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

 ( 11) الشكل
 ( 2020 -2019)  ،التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا    المصد :

 مةةن مجظو ةةة لكةةل الةةميط   ةةى الا ةةب مسةة ويات شةةهلتها ال ةةي ل  اةةورات مصةةان ي ةةي  فصظةةا

 :2020من  ا   اللامعخ   اللمع  حل"   ى الل لصة الظجظو ات

  وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية في  على اليفط  التلب   -

 اللامةةعاللمةةع  خةة    ى الميط      االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون  ظو ة  مج  ط ب  ارتيع

لصتةةل إلةةى   مةةاللمع السةةام  مقارنة    %2.5أي ممس ة     ملمصل/ يو   م صون  1.1  حواليم  2020 ا   من  

 %10.2  أي ممسةة ة ملمصةةل/يو  م صةةون 5ممحو   ممخيض  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    43.4نحو  

 .الظاضيمقارنة ماللمع الظظاثل من العا  
 محةةوم األ ككريكتي    وت  ط ةةب  ارتيةةع  ظو ة د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةمج   ضظن

 1.9ممحةةو  ممخي ةةا  يةةو   /ملمصل م صون 24.1 لصتل إلىاللمع السام  ملمصل/يو  مقارنة م  م صون  1.3

اسةة ظلار مشةةكل رئصسةةي إلةةى   ذلةةك يعزى    .ملمصل/يو  مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي  م صون

سةةا ا ممحةةو لص   إن كان موتصل" أ ةةل مةةن اللمةةع السةةام     الا ب   ى الميط في الواليات الظ حل"  تعافي

الا ةةب األمليكةةي  ارتيةةع فةةي  ةةذا السةةصاا   د   األمةةليك صن.    % من إجظالي االرتيا  في ط ب82.8
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م صةةون   18.9لصتل إلى    مقارنة مالشهل السام  ملمصل/يو     ألف  997ممحو    2020  أك وملخ   شهل  

 التةةما ة اةةا    اةةا  المقةةل    المشاط اال  تادي  مخاصةةة فةةيتعافي  اس ظلار    مل ا منملمصل/يو    

 .       2018الةةذي شةةهل ارتيةةا  نشةةاط الظتةةانع األمليكصةةة إلةةى أ  ةةى مسةة وى لةةه ُممةةذ شةةهل نةةوفظ ل 

 ُ   ةةى الظح ةةي    الا ةةب  ارتيةةا التادر"  ن إدار" مع ومةةات الاا ةةة األمليكصةةة  ةهل ال صانات األ لصة   ت

شةةهل مةةذ   و أ  ةةى مسةة وى مسةةجل مُ   2020نوفظ ل  شهل  في  يو   /م صون ملمصل  19.3  نحو  إلىالميط  

يو   /م صةةون ملمصةةل  19.1نحةةو    إلى  ديسظ لخ   شهل  إنخياضه  الا ب    يعا د    ل أن  2020مارس  

ظ ةةالد" الزيةةاد" ال مسةة بتوسع  ظ صةةات اإلغةة ا الجزئةةي  فةةل   صةةود أكثةةل صةةلامة  مع  تزامما   

 .ميصل س كور نا الظس جل الجليل"قصاسصة في  لد اإلصامات ال 

   إن كان مشكل نس ي  في ظل الظكسصك   كملا  في ك   منتعافصه    ى الميط    الا ب   اصل  كظا

   .مس ب جائحة فصل س كور نا الظس جلاال  ظاد الظ زايل   ى العظل  ال ع ا  ن مُعل 

 يةةو /ملمصةةل  ألةةف  800  محوالي  2020من  ا     اللامعخ   اللمع    أو وبا   وت  ط ب   إنخيض

 م صةةون  2.3مةةمخيض ممحةةو      ةةو مسةة وى  يةةو  /ملمصةةل  م صةةون  12  إلةةى  مقارنة ماللمع السام  لصتةةل

إنخيةةا  الا ةةب    يعزى ذلك مشكل رئصسي إلةةى  .من العا  الظاضي  الظماظلاللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة

  ى   ود المقل في ظل دخو   لد ك صل من الل   األ ر مصة في  ظ صات إغ ا جزئةةي مظةةا فةةي ذلةةك 

 . إياالصا   سط ارتيا  م الد في  لد اإلصامات الجليل" ميصةةل س كور نةةا الظسةة جلفلنسا  ألظانصا 

% 60معةةلالت تشةةغص ها ممسةة ة   ل خي ت مةةن  شلكات الاصلان األ ر مصة     في  ذا السصاا  يذكل أن

       .2020خ   اللمع اللامع من  ا  

 إلى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل ألف  500  ممحو  الها ئأسيا     وت  ط ب  ارتيعمصمظا  

اللمع الظمةةاظل مةةن ملمصل/يو  مقارنة مةة   ألف  900ممخيض ممحو  مس وى    و  يو    /ملمصل  م صون  7.2

ارتيةةا  ط  صةةات    ةةى خ يصةةةالا ةةب   ةةى الةةميط فةةي الصامةةان  ارتيةةا   يعزى ذلةةك إلةةى .العا  الظاضي

ط ةةب زيةةاد"     2018ُممةةذ شةةهل نةةوفظ ل  ل ظةةل" األ لةةى    2020ال تليل الجليل" خةة   شةةهل أك ةةومل  

  كليل ال ي اس حوذت   ى شحمات من مماقة الشلا األ سةةط  ر سةةصا  الواليةةات الظ حةةل"المتافي  

اس  ماف حلكةةة السةةيل مةةع  تزامما  معالا ب   ى   ود الاائلات    ارتيا    2020خ   شهل نوفظ ل  
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2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

    مصةةة مةةن الةةميط الخةةا  خةة   شةةهل فةةي حةةصن إنخي ةةت  اردات كوريةةا الجمو التةةصن فةةي اإلتجةةا صن.

 .(7) الجدوتكما ي     .2010إلى أدنى مس وى مسجل ُممذ شهل يونصو  2020نوفظ ل 

 (7الجدوت )
 ( 2020 – 2019، ) وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةتت   التلب على اليفط في 

       ( لي ن بر يل/ ي م)
 وت  ي مة التعاون  إجمالي 

  األ ريكتي    وت  وت أو وبا   الها ئ   وت أسيا االقتصا ح والتيمية 

 2019الراب  الرب    26.0 14.3 8.1 48.3
   2020األوت الرب    24.3 13.4 7.8 45.4
 الثا ي  الرب    20.0 11.0 6.5 37.5
 الثال  الرب    22.8 12.8 6.7 42.3
 * الراب الرب    24.1 12.0 7.2 43.4
1.1 0.5 (0.8 ) التغير     2020 الثال  الرب    1.3 

( 5.0) ع    (0.9 )  (2.3 )  (1.9 )    2019 الراب الرب    
  

   * مصانات تقليلية.

 : المصا       
 ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ مك.  

 

 خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية  وت  في  على اليفط  التلب   -

مةةن  اللامةةعاللمع خ    الميط   ى خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت    ط ب  ارتيع

 50.2لصتةةل إلةةى    مةةاللمع السةةام  مقارنةةة    %3أي ممسةة ة     ملمصل/ يةةو   م صون  1.5  ممحو  2020 ا   

   مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن  ملمصةةل/يو   م صةةون  2.3ممحةةو    مةةمخيض  و مس وى    م صون ملمصل/ يو  

 .الظاضيالعا  

خ   اللمةةع  وأفريقيا األوسط الشرق   يتقةفي    الميط    ى  ا بال  إنخيض   الل  ت ك     ضظن

 م صةةون 11.7 إلةةى  لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يةةو /ملمصةةل  ألةةف  200  ممحةةو  2020من  ا     اللامع

مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن العةةا   ملمصةةل/يو  ألةةف 800ممحةةو  مةةمخيض    ةةو مسةة وى يةةو /ملمصةةل

ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع   200  موا ةةع    ةةى الةةميط  الدوت العربية  ط ب  إنخيض  حصث   الظاضي

د   خةةارج % مةةن إجظةةالي ط ةةب 12.9 نحةةو   أي ما يشكليو /ملمصل م صون  6.5  السام   لصتل إلى

 الةةل    ط ةةب  ارتيةةع  مصمظةةا.  2020مةةن  ةةا     اللامةةعخةة   اللمةةع    ممةظة ال عا ن اال  تةةادي  ال مظصةةة
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام  فقةةط ملمصةةل/يو    ا الف  10  موا ةةع   أفليقصةةا  األ سةةط  الشلامماقة    في  األخلى

  .   ى أساس سمويملمصل/يو   ألف 400ممحو  ممخي ا    يو /ملمصل م صون 5.2 إلى لصتل

نحو  غ  م  2020من  ا     اللامعخ   اللمع    ارتيا ا    فقل شهل  ا سي ية  الدوت  ط ب   فصظا يخ 

  ةةو مسةة وى    يةةو /ملمصةةل  م صةةون  27.2  إلةةى  لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يةةو /ملمصةةل  م صون  1.5

 .ملمصل/يو  مقارنة ممةصله الظسجل خ   العا  الظاضي ألف 300ممحو  ممخيض

   ةةاطل"  اآلسةةصوي  اال  تةةادي  ل مظةةو  اللئصسةةي  الظحةةلك  عليُ   الذي   التلب الصييي  ارتيع  حصث

 14.2 إلةةى لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يةةو /ملمصةةل  ألةةف  510  ممحو  الظذكور"   السوا  في  ال عافي

اللمع م ألف ملمصل/يو  مقارنة 660ملتيعا  ممحو   2020من  ا   اللامعخ   اللمع   و ي/لمصلم  م صون

   2020خ   شهل أك ومل    ط ب التصن   ى الميطارتيع     في  ذا السصاا   .الظظاثل من العا  الظاضي

حصث ارتيعت كظصة الميط الخا  الظعالجة في متافي ال كليل     إن كان موتصل" أماا من األشهل السامقة

العام ة مالتصن إلى أ  ى مس وى لها   ى اإلط ا مل ا من ارتيا  اإلن ةةاج التةةما ي مةةوتصل" أسةةل  

 ةةل   الميط الخةةا  اردات  سا العا ت  إال أن  من الظ و ع  إن عاش الا ب الظح ي   ى الو ود خ   مو

مس ب ارتيا  الظخز نات  نق  حت  االس صلاد فةةي أدنى مس وى لها في س ة أشهل    إنخي ت إلى

     اسةة ظلار تعةةافي الا ةةب   ةةى الةةميط  2020  ديسةةظ ل نةةوفظ ل شةةهل شةةهلي . الظتةةافي الظسةة ق ة

ال اةةور اإليجةةامي فةةي ارتيا  الا ةةب   ةةى الغةةاز لصن مةةل ا مةةن  كل من:   مشكل م حوظ    ى خ يصة  

   ارتيةةا  الا ةةب   ةةى   ةةود تحسةةن مصانةةات حلكةةة الظةةل ر   ةةى الاةةلا م صعات سصارات اللكاب  

ان عاش اللح ت اللاخ صة  تزامما  مع اإلتياا   ى اس  ماف حلكة السيل مةةع الصامةةان    مس بالاائلات  

    ومة ممظو المشاط التما ي ماسل   تصل" ُممذ أكثل من ث ثة أ وا  ارتيا   اردات الميط الخا  مل

 هيككدحال التلب ل ارتيعفق اآلسصوي  اال  تاد لمظو اآلخل الظحلك  يالهمل   تاد ل  مالمس ة  أما

  يةةو   /ملمصةةل  م صةةون  4.5  ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةل إلةةى  600محو  م  الميط    ى

 في  ذا السصاا  ارتيع الا ب   ى الةةميط فةةي  .ألف ملمصل/يو    ى أساس سموي 600ممخي ا  ممحو  

  ى أساس سموي  ذلك ل ظل" األ لى ُممذ ملاية جائحة فصل س كور نا   2020الهمل خ   شهل أك ومل  

الظس جل  مل ا من اإلن عاش الظ حوظ في الا ب   ى الليز  تزامما  مع تخيصف إجلا ات اإلغ ا فةةي 

مقل  م صعات السصارات الجليل"  ف     ن توسةةع  حا  ال  د  االرتيا  الظ الد في حلكة الجظصع أن
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2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 خ   شةةهلي نةةوفظ ل األنشاة اال  تادية مظا في ذلك االنشاة الزرا صة  ارتيا  اإلن اج التما ي. 

            ارتيع الا ب   ى الميط   إن كان مشكل محل د لصتل إلةةى أ  ةةى مسةة وى لةةه خةة    2020 ديسظ ل  

   ياتي ذلك  سط اس ظلار تع ص  اللح ت الجوية الل لصة. 2020 ا  

خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن     وت أ ريكا الالتيييةإنخيض الا ب   ى الميط في     أخلى  جهة  من 

م صةةون ملمصةةل/يو              6.1مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى    و ي/لمصةةلم  ألف  120  ممحو  2020 ا   

حصث ارتيع الا ب   ى الميط في  ألف ملمصل/يو    ى أساس سموي.  450  و مس وى ممخيض ممحو 

م صةةون ملمصةةل/يو       2.7ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى  100ممحةةو  البراييككل

في الا ب   ى الو ود التما ي   ارتيا  الا ب   ى الغةةاز لصن مةةل ا مةةن   تزامما  مع ارتيا  إيجامي

د   أمليكةةا ال تصمصةةة األخةةلى ممحةةو      ط ةةب فةةي حةةصن إنخيةةض ال اورات الظشةةجعة فةةي  اةةا  المقةةل.

 م صون ملمصل/ يو . 3.4ألف ملمصل/ يو  مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى  220

 360 مظقةةلار 2020مةةن  ةةا    اللامةةعاللمع    خ    ارتيا ا    الميط    ى  سياا وت أو   ط ب  شهل 

ممحةةو  مةةمخيضمسةة وى م صون ملمصل/يو     و    5.2ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى  

  ةةى الةةميط   وسككيا طلككبحصةةث ارتيةةع  الظظاثل من العا  الظاضي.  ماللمعألف ملمصل/يو  مقارنة    700

  ةةو مسةة وى   يةةو  /ملمصةةل  م صون  3.3  إلى  لصتل  السام مقارنة ماللمع    يو /ملمصل  ألف  140  محوالي

ممحةةو   د   أ رأسةةصاط ةةب مةةا ي    كظةةا ارتيةةع  .  ى أساس سةةمويملمصل/يو     م صون  1.7ممحو    ممخيض

 .(8) الجدوتكما ي    ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام .  220
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 (8الجدوت )
 ( 2020 –  2019)،  خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةتت   التلب على اليفط في  وت  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
        
 التغير ع  

 2019 2020 (  لي ن ب/ح)
 

  الراب الرب   
2019 

  الثال  الرب   
2020 

الرب   
 الراب * 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

 الدوت العربية :  6.9  6.6  6.1  6.7  6.5 (0.2) (0.4)
 الل   األ  ا      5.8  5.5  5.1  5.6  5.4 (0.2) (0.4)
 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.1  1.0  1.1  1.1  0.0  0.0

  وت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا 5.6  5.7  4.6  5.2  5.2  0.01 (0.4)
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  12.5  12.3  10.7  11.9  11.7 (0.2) (0.8)
 الدوت ا سي ية    27.6  23.9  24.2  25.7  27.2  1.5 (0.3)
 ممها: التصن   13.5  10.8  12.9  13.7  14.2  0.5  0.7

 الهمل     5.1  4.8  3.5  3.9  4.5  0.6 (0.6)
 الل   األخلى     8.9  8.3  7.8  8.1  8.5  0.4 (0.4)
  وت أ ريكا الالتييية   6.5  6.1  5.6  6.2  6.1 (0.1) (0.5)
 ممها: ال لازيل   2.8  2.7  2.2  2.6  2.7  0.1 (0.1)
 الل   األخلى     3.7  3.4  3.4  3.6  3.4 (0.2) (0.4)
  وت أو أسيا    5.9  5.2  4.6  4.9  5.2  0.4 (0.7)
 ر سصاممها:   5.0  3.4  3.0  3.2  3.3  0.1 (1.7)

 وت خا ج  ي مة إجمالي طلب   52.5  47.5  45.0  48.7  50.2  1.5 (2.3)
 التعاون االقتصا ح والتيمية 

 مصانات تقليلية *       
 :  الل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

   :المصا  
 لظمةظة أ مك. ا لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي  -

 

 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة   ست يا     -

من   اللامع  نهاية اللمع  في  )التجا ية واإلستراتيجية(  إجمالي المخزو ا  اليفتية العالميةشهل  

 9.480  ةةغ  صل% مقارنة ماللمع السام   1.8أي ممس ة     م صون ملمصل  179  همقلار  إنخياضا    2020 ا   

من  الظماظل% مالظقارنة ماللمع 6.8ملمصل  أي ممس ة  م صون 607ممحو  ارتيا ا  يظثل ما   ملمصل  م صار

 . السام العا  
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 6 وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية اليفتي في  التجا ح  المخزون  

فةةي   في  وت  ي مة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إجظالي  إنخيض

 إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةعمسةة وى     ةةن  ملمصةةل  م صون  114  مظقلار  2020   ا   من  اللامعاللمع    نهاية

 مةةن  الظظاثةةل  اللمع  مس ويات   ن  ملمصل  م صون  168  مظقلار  ملتيع  و مس وى    ملمصل   م صار  3.070

اللمع   نهايةفي    إنخيض   ل  الخام     اليفط  التجا ح  المخزون  إجظالي  أن  مالذكل.  الجليل  السام   العا 

ملمصل    م صار  1.172  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل  م صون  30  مظقلار  2020من  ا     اللامع

 إنخيةةض  كظةةا  .يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظاثةةل  اللمعم صون ملمصل مقارنة مةة   76لتيع ممحو  م  مس وى  و  

 السةةام   مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  84  مظقةةلار  اليفتيككة   الميتجككا   التجا ح     المخزون  إجظالي

 اللمع  ظس وياتم  مقارنة  ملمصل  م صون  92  مظقلار  ملتيع  و مس وى    ملمصل   م صار  1.898  إلى  لصتل

 .السام  العا  من الظماظل

 فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخزون     من ضظن د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة إنخيض
   ملمصةةل  م صةةار  1.611   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  80  مظقلار  األ ريكتي  وت  

 ملتيةةع  ةةو مسةة وى   (الظم جةةات مةةن ملمصةةل م صون 956   الخا  الميط من ملمصل م صون  655  ممها)

 .السام  العا  من الظماظل ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  73مظقلار 

   مةةن  اللامةةعاللمةةع  فةةي نهايةةة ال اليككا  المتحككدةالمخزون التجككا ح اليفتككي فككي  إنخيض  حصث

         ملمصةةل م صةةار 1.342  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 79 مظقةةلار 2020  ةةا 

العا  لظسجل في نهاية اللمع الظظاثل من الظس وى امقارنة مم صون ملمصل    81ممحو    ملتيع    و مس وى

           محةةوم األ ريكيككة فككي ال اليككا  المتحككدة  كك  الككيفط الخككامالمخككزون التجككا ح   ارتيةةع فقةةل .الظاضةةي

       فةةي  ةةذا السةةصاا   .ملمصةةل م صةةون 494  مةةل لصسةة قل السةةام  مةةاللمع مقارنةةةقةةط ف ملمصةةل م صةةون 2

تجلُر اإلشار" إلةةى تسةةجصل الظخةةز ن األمليكةةي مةةن الةةميط الخةةا  ألدنةةى مسةة وى لةةه ُممةةذ ملايةةة شةةهل     

 يعةةزى ذلةةك   .2020م صون ملمصل في نهاية األس و  األخصةةل مةةن أك ةةومل    484.4  و    2020أمليل  

تعافي المشةةاط اال  تةةادي  مخاصةةة فةةي  اةةا  المقةةل   اةةا  التةةما ة الةةذي شةةهل مشكل رئصسي إلى  

. كظا تجلُر اإلشار" إلةةى 2018ارتيا  نشاط الظتانع األمليكصة إلى أ  ى مس وى له ُممذ شهل نوفظ ل  

 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت.  6
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    م صةةون ملمصةةل 503.2ارتيا  الظخز ن األمليكي مثاني أك ل  تصل"   ةةى اإلطةة ا لصتةةل إلةةى نحةةو 

الةةواردات األمليكصةةة مةةن الةةميط ارتيةةا   تزامما  مةةع     2020  شهل ديسظ لألس و  األ   من  في نهاية ا

 إنخيةةض فةةي حةةصن .2020الخا  إلى أ  ى مس وى لها ُممذ األس و  الظم هي في الثالث من شهل يولصةةو 

 لصس قل السام  ماللمع مقارنة ملمصل م صون  77ممحو    اليفتية   الميتجا   التجا ح     المخزون  إجظالي

الظح ي   ى الظم جةةات المياصةةة  الا ب ارتيا     يعزى ذلك مشكل رئصسي إلىملمصل م صون 848  مل

     .2020أ  ى مس وى له ُممذ شهل مارس  إلى 2020خ   شهل نوفظ ل 

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  18  مظقةةلار  إنخيضفقل     وت أو وبا  في  اليفتي  التجا ح  المخزون    أما

 م صون 703   الخا  الميط من ملمصل م صون  358  ممها) ملمصل م صار  1.061  مل  لصس قل السام   اللمعم

 العةةا   من  الظظاثل  مس ويات اللمع  مالظقارنة معم صون ملمصل    89مظقلار    ملتيعا     (الظم جات  من  ملمصل

إن ةةاج المةةل يل إجظةةالي % مةةن 25ما يقلب من  إنقاا جز  من  ذا اإلنخيا  إلى    يعزى  .يالظاض

       ضةةلاب العظةةالي فةةي  اةةا  الةةميط ال حةةلي )أك ل مم ل ل ةةميط فةةي غةةلب أ ر مةةا( مسةة ب تتةةا ل اال

 .إلدار" ال  ل   المل يجصة فقا  إلى جانب أ ظا  التصانة  

 ملمصةةل م صةةون 16محةةوالي ا الهككا ئ أسككي  وت فككي اليفتككي التجككا ح المخككزون إنخيةةض كظةةا

    الخةةا   الةةميط  مةةن  ملمصةةل  م صةةون  158  ممها)  ملمصل  م صون  398   مل  لصس قل  السام   اللمع  مالظقارنة مع

م صةةون ملمصةةل مالظقارنةةة مةةع  7مظقةةلار  ملتيةةع مسةة وى  ةةو   (الظم جةةات مةةن ملمصةةل م صةةون 238  

ارتيا  الا ب   ى الميط في   يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى  .يالظاض  العا   من  الظظاثل  للمعا  مس ويات

الصامان مل ا من زياد" ط  صات ال تليل الجليل"   زياد" ط ب متافي ال كليل   ارتيةةا  الا ةةب   ةةى 

  2020  ود الاائلات. إلى جانب إنخيا   اردات كوريا الجمومصة من الميط الخا  خ   شهل نوفظ ل  

 . 2010شهل يونصو إلى أدنى مس وى مسجل ُممذ 

مالذكل أن الوصو  مالظخز نات ال جارية المياصة في د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي   الجليل

  ال مظصة إلى مس وى م وسط األ وا  الخظل السامقة  يُعةةل مةةن أ ةةا أ ةةلاف اتيةةاا خيةةض اإلن ةةاج مةةصن 

ت ةةك الظخز نةةات  ةةن د   )أ مك +(.  في  ذا السةةصاا  تجةةلر اإلشةةار" إلةةى أن الزيةةاد" فةةي مسةة وى  

مسةةج ة  2020ارتيعت مشكل طيصف خ   شهل أك ومل  (  ل2019  –  2015م وسط األ وا  الخظل )
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م صون ملمصةةل  143.4نحو    إلى  2020خ   شهل ديسظ ل    م صون ملمصل    ل أن تمخيض  200.3نحو  

 .(12)  الشكل كما ي    .7   فقا  ألحل  ال قليلات2020 أمليل  و أدنى مس وى لها ُممذ شهل 

 ( 12) الشكل
 تت   الزيا ة في المخزو ا  التجا ية اليفتية في  وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

 ( 2019 – 2015)الخم  األع ام ع   ت سط 
 (بر يل  لي ن)

 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence Feb. 2021  /المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا    المصد :

 8التجا ح العالمي   المخزون 

فةةي   في  وت خككا ج  ي مككة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إنخيض

 3.269 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعمةة  مقارنة ملمصل م صون 30 مظقلار 2020من  ا    اللامعاللمع    نهاية

  يالظاضةة  العةةا  مةةن الظظاثل اللمعم صون ملمصل مقارنة م 280ملتيع ممحو    و مس وى     ملمصل  م صار

 خةة    ملمصةةل  م صةةون  144  ممحةةو  إنخياضةةا    يالعككالم  التجككا ح  المخزون  إجمالي  مس وى  يسجل   مذلك

 م صةةار  6.339  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةع  خةة    الظسةةجل  مظس واه  مقارنة  2020من  ا     اللامعاللمع  

 . السام  العا  من الظماظل اللمع مس ويات  ن ملمصل م صون 449 مظقلار ملتيع  مس وى   و ملمصل 

 

7 Oil Market Intelligence Februaray 2021 . 
 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت.  8
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 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر المخزون  

        25محةةوالي  2020مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  فةةي نهايةةة فككي البحككر اليفتككي المخككزون إنخيةةض

  مظقةةلار  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ملمصةةل م صةةار 1.295 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعم  مقارنة  ملمصل  م صون

           مخةةز ن الةةميط   إنخيةةضحصةةث    .السةةام   العةةا   مةةن  الظمةةاظل  اللمةةع  مسةة ويات   ةةن  ملمصةةل  م صون  137

        م صةةار ملمصةةل   1.145م صون ملمصل مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى   10الظوانئ ممحو  العامل في  

 م صةةون ملمصةةل 15ممحةةو  مةةالقلب مةةن ممةةاط  االسةة ه ك اللئصسةةصةمخز ن الةةميط العةةائا  إنخيضكظا  

 م صون ملمصل.   150لصتل إلى  مقارنة ماللمع السام 

 المخزون االستراتيجي 

 ملمصل  م صون  11  مظقلار  2020من  ا     اللامعاللمع    في نهاية  االستراتيجي  المخزون  إنخيض

 اللمةةع   ةةن  ملمصةةل  م صةةون  20  مظقةةلار  ملتيعةةا     ملمصةةل  م صار  1.845  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

    ممحةةو  2020مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    في نهايةةة  9األ ريكي  االستراتيجي  المخزون  إنخيض  ل  

ُممةةذ نهايةةة لةةه مسةة وى   ا ةةل  و     م صون ملمصل  638  لصتل إلىاللمع السام   م  م صون ملمصل مقارنة  5

 .2020 مايومن شهل   األ  األس و  

 10المخزون العالمي  إجمالي 

         9.480 إلةةى 2020مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  نهايةةة فةةي العككالمي المخككزون إجمككالي إنخيةةض

 ممحةةو  ارتيا ةةا   السةةام   مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 179 ممحو  إنخياضا  مذلك    مسج     ملمصل  م صار

 .(13) والشكل (9) الجدوتكما ي      الظاضي العا  من الظظاثل ماللمع مقارنة ملمصل م صون 607

 
 
 
 

ل  الي ي تكساس  لويزيانا ال ي تح وى   ى خزانات  ظصقة تحت األر    سواح طو    ى موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  9
   ذلك  فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.

  .يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت  الظخز ن االس لاتصجي 10
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 (9الجدوت )
 تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب 

( بر يل لي ن  )       
 التغير ع  

 2019 2020 (  لي ن بر يل)
  الراب الرب    الميتقة 

2019 
  الثال  الرب   

2020 
الرب   
 * الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الراب 

 األ ريكتي     1538  1691  1611 (80)  73
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1261 1421 1342 (79)  81
 أو وبا   972  1079  1061 (18)  89
 الها ئ  أسيا  391  414  398 (16)  7

 وت  ي مة التعاون االقتصا ح  إجمالي   2902  3184  3070 (114)  168
 والتيمية 

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح   2989  3299  3269 (30)  280
 والتيمية 

 التجا ح** إجمالي المخزون   5890  6483  6339 (144)  449
 في البحر المخزون   1158  1320  1295 (25)  137
 المخزون االستراتيجي  يه :   1825  1856  1845 (11)  20
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  635  643  638 (5)  3

 إجمالى المخزون العالمى   8873  9659  9480 (179)  607

د   ممةظة  كياية الظخز ن  ال جاري في   63.3  74.2  70.5 (3.7)  7.2
 ) يو  (  ال عا ن اال  تادي  ال مظصة

 * مصانات تقليلية.     

 ** اليشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت .   

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا  :  الل ة    
 المصا  :      
     - Oil Market Intelligence 
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2019 2020
 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية
المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

 ( 13) الشكل
 ( 2020  -2019) ،في  هاية الرب  المخزو ا  اليفتية العالميةتت   

 ( ليا  بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

  وت  ي مككة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة  في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل

مسةة وى    ةةو االسةة ه ك  مةةن يةةو  70.5إلةةى  تلاجعةةت  ةةل 2020مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع   نهايةةة  في

مةةن الظسةة وى   أ  ةةى      السةةام  اللمةةع  نهايةةة  مقارنة مالظس وى الظسةةجل فةةي  يو   3.7  مظقلار  ممخيض

 .من االس ه كيو   63.3الظسجل في نهاية اللمع الظظاثل من العا  الظاضي ال الغ 

 أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

 ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

مةةن العوامةةل الجصوسصاسةةصة ال ةةي تةةاثلت مهةةا أسةةعار الةةميط الخةةا  خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن            

مةةا     الظخا ف حصا  تعال إملادات الميط الخا  من مماقة الشلا األ سةةط  الظ لت ةةة   ةةى2020 ا   

رغا  ل  تةةاثل اإلن ةةاج    2020حقل نيط صغصل مشظا  العلاا في ال اسع من شهل ديسظ ل    تعل  له

فةةي اللامةةع  شةةل مةةن  أثما  تيليغها في مصما  جل" مالظظ كة العلمصة السعودية له نا  ة نيط  تعلضتما   

 .ليكصةال  امصة  ال ق  ات الظلت اة مم ائل اإلن خامات اللئاسصة األمف     ن  .2020شهل ديسظ ل 

 



43 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 الدوال  األ ريكي وأسعا  الفائدة  -

            مةةن  اللامةةعالةةل الر األمليكةةي خةة   اللمةةع  مةةادا  مشةةكل م حةةوظأسةةعار الةةميط الخةةا   تةةاثلت

شهلت أسعار الةةميط   في  ذا السصاا   ذلك   ى خ يصة الع  ة العكسصة ال ي تلمط مصمهظا.   2020 ا   

معةةةا الةةل الر األمليكةةي مقامةةل  إنخيا مع تزامما    2020اللامع من  ا  اللمع  خ      ارتيا ا  الخا   

في الواليات الظ حةةل"  ا  تو ع تحيصز نقلي أك ل نس صفي ظل      ظ ت األسواا الماش ةالعظ ت اللئصسصة  

توصل االتحاد األ ر مي  ملياانصا إلةةى اتيةةاا     مالظقارنة مع اال  تادات الظ قلمة اللئصسصة األخلى

أدنةةى مسةة وى لةةه ُممةةذ شةةهل   11سجل مؤشل الل الر   في  ذا السصاا   .Brexitري لظلح ة ما معل  تجا

تزايل اال ما  حصا  إ ةةلار الحكومةةة األمليكصةةة الجليةةل" ل ظزيةةل مةةن حةةز  ال حيصةةز    سط   2018  أمليل

كظا كان لقةةلار (. Covid-19اال  تادي  مع تو ع ال ل  في توزيع لقاحات فصل س كور نا الظس جل )

     ي ةةلا ح  د ن تغصصةةل  مةةل مسةة وى  سةةعل اليائةةل"    ماإلمقةةا    ةةىمج ل االح صاطي اليصةةلرالي األمليكةةي  

  % د را  في تلاُجع  و" الل الر األمليكي. 0.25% إلى 0ما مصن 

  شاط المضا با   -

          مةةن  اللامةةع لمةةع لأسةةعار الةةميط الخةةا  م وسةةط  ارتيةةا فةةي  محةةل دا  لع ةةت الظ ةةارمات د را  

اإلن ةةاج القصاسةةي مةةصن د   أ مةةك+ فةةي  يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى نجاح إتياا خيةةض    2020 ا   

تحقص  االس قلار ألسواا الميط    و ما سا ل إلى حل ك صل في الحل من نشاط الظ ارمصن فةةي أسةةواا 

 .الخا  الذين يس ثظل ن في ال ق  ات الحاد" ألسعار الميط  الميط الخا  اال ج ة

مةةن  موجةةة ثانصةةةظخا ف مشان ت اطؤ  تصل" تعةةافي الا ةةب   ةةى الةةميط  مسةة ب  ال  ل ماميكان   

 ظ صات ال صةةع لجمةةي األرمةةاح زياد"    د را  في    ى مس وى العالايصل س كور نا الظس جل  اإلصامات م

 ل ميط.    اآلج ة  ا    ى العقود آلا  تلاجع من   ل الظس ثظلين 

 

 

 

 

    يقصل أدا  الل الر األمليكي مقامل س ة من س ة  ظ ت رئصسصة. 11
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األس اق الرئيسية لركة التجا ة اليفتية في  .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  أ. وا  ا  وصا  ا   

يظكةةن أن يخ  ةةف  – الم قكك  أوالً:تلت ط تجار" الميط األمليكصة مث ثةةة  وامةةل رئصسةةصة   ةةي  

احل األس اب اللئصسةةصة السةة ظلار الواليةةات الظ حةةل" فةةي ف   إن اج الميط  تكليله  الا ب   صه جغلافصا  

الخةةا   ال مصةةة ال ح صةةة إلن ةةاج الةةميط    الجةةز  األك ةةل مةةن ةةو أن    المياصةةةاس صلاد الميط الخا   الظم جات  

     سةةاحل الخ ةةصل األمليكةةي.  ةةى طةةو    الواليةةات الظ حةةل"  ود ال كليل  موجود" في ممةةاط   سةةط  

  ليل مةةن الواليةةات ذات الا ةةب الظلتيةةع   ةةى   ةةود السةةصارات إلةةى مثةةل  ةةذه   تي قل العذاتهفي الو ت  

   السةةكك الحليليةةة  الشةةاحمات ال حةةلي  من ذلك ت  قى الو ود  ن طلي  الشةةحن   ملال     ال مصة ال ح صة

أمث ة رئصسصة ل واليات ال ي تع ظل مشكل ك صل   Florida     Oregon    New Englandتعل  اليات  

          م جانسةةا   الخةةا  لةةصل مم جةةا  الةةميط  – الجكك  ة ثا يككاً:. قةةل  الةةواردات األكثةةل تك يةةة  ةةى  سةةائل الم

 (خيصية أ  ثقص ةةة) لز جة الميطفلرجة   تس ظل الواليات الظ حل" في اس صلاد  تتليل الميط الخا  لذلك  

العظ صةةات ال زمةةة ل كليةةله حلد إلى حل ك صةةل تحامض( /    ح و أ  ملتيع  /ممخيض) مح وى الك ليت  

متةةافي ال كليةةل األمليكصةةة أنةةوا  الةةميط الخةةا  مةةن   تسةة خل مشكل  ا      .إلى   ود   مم جات اخلى

 اال  تةةادي  حصث سصكون من غصةةل  مها  مع إمكانصات الظعالجة الخاصةال ي ت ظاشى    جظصع أنحا  العالا

يجب   كظا أنه  ميط الخا  الخيصف الظح ي فقطالظتافي   ى ال  تع ظل  من الماحص صن الظالصة  ال شغص صة أن

 – ثالثككاً: الكميككة. اس صلاد نيط خا  من نو صات مخ  ية ل حسصن اإلن اج مالمةل إلى مزيل طا ة ال كليةةل

أدى ارتيا  الاا ة ال كليلية  معلالت ال شةةغصل ل ظتةةافي األمليكصةةة إلةةى حةةل   فةةائض فةةي أسةةواا 

ثةةا ظهةةلت الحاجةةة إلةةى أسةةواا تتةةليل لجع هةةا  ام ةةة ل سةة ظلار.        مةةن  الظم جةةات المياصةةة الظح صةةة

     ألمليكي.  إن اج الميط الخا  ا صما ة في الو ت ذاته  يسا ل ارتيا  صادرات الميط الخا  في د ا 

اللمةةع اللامةةع مةةن           خةة   الخا  الميط من ال اليا  المتحدة األ ريكية وا  ا  إ خفضت  ذا   ل

 السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 0.4 ممسةة ة أى  ي/ب  ألةةف  24  مشكل طيصف م غ نحةةو  2020 ا   

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع  ألةةف 861  و مسةة وى مةةمخيض ممحةةو     ي/ب  م صون  5.4نحو    ل   غ

 يأ ي/ب ألةةف  56  محةةوالى  اليفتية  الميتجا       وا  اتها  ا تفعتالظماظل من العا  السام . في حصن  

  و مس وى ممخيض ممحو      ي/ب  م صون  2  حوالي  ل   غ  السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  2.8  ممس ة

  ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظماظل من العا  السام . 260
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اللمةةع  خةة   الخككام الككيفط  كك  المتحككدة ال اليككا  صا  ا  إ خفضت   التادرات  جانب     ى

ل تةةل   السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  4  ممس ة  يأ   ي/ب  ألف  117  يمحوال  2020اللامع من  ا   

ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع  579  ةةو مسةة وى مةةمخيض ممحةةو   ي/ب م صةةون 2.8 إلى نحو

 ممحةةو               اليفتيككة الميتجككا   كك  الصككا  ا  األ ريكيككة إ خفضككتكظةةا  الظظاثةةل مةةن العةةا  السةةام .

       ي/ب م صةةون 4.3 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمع مظس ويات  مقارنة  %11.4  ممس ة  أى   ي/ب  ألف  547

 ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  994  و مس وى ممخيض ممحو 

خةة   إنخيةةا  التةةادرات األمليكصةةة مةةن الةةميط الخةةا   في  ذا السةةصاا تجةةلُر اإلشةةار" إلةةى  

إدار" مع ومةةات مةةاك ل مسةة وى ُممةةذ مةةل  تسةةجصل    2020الظم هي في اللامع من شهل ديسظ ل  األس و   

  مسةةج ة أدنةةى مسةة وى لهةةا ُممةةذ األسةة و  الظم هةةي فةةي 1991ل  ك ال صانات في  ا     الاا ة األمليكصة

 .2018الثاني  شل من شهل أك ومل 

صةةافي ل ةةميط خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن         مسةة وردولت الواليةةات الظ حةةل" مجةةلدا  إلةةى  تح   مذلك

ألف ب/ي  مقارنة متافي صةةادرات نياصةةة    373نحو     ارداتها المياصة  صافي  حصث م غ  2020 ا   

ألةةف ب/ي خةة     79 صافي صادرات نياصة م غ نحو     خ   اللمع السام   ي/ب  ألف  324م غ نحو  

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي     اللمع الظظاثل من العا  الظاضي  

 ( 10الجدوت )
 تت   صافي وا  ا  )صا  ا ( اليفط الخام في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد

       ( لي ن بر يل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

 2019الراب  الرب    2.9 10.8 4.6
   2020األوت الرب    2.9 10.2 4.7
   الثا يالرب    3.0 11.4 3.6
   الثال  الرب    2.5 11.7 3.5
 *  الراب الرب    2.6 10.1 4.3

0.800 (1.667 )  التغير ع   2020 الثال  الرب    0.093 
( 0.267) (  لي ن ب/ح)  (0.767 )  (0.282 )  2019 الراب الرب    
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 ( 11الجدوت )
 في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا  ا  )صا  ا ( 

       ( لي ن بر يل/ي م)
  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2019الراب  الرب    (3.0) (0.233) (0.472)
   2020األوت الرب    (3.5) (0.450) (0.167)
   الثا يالرب    (2.9)  0.256 (0.380)
   الثال  الرب    (2.8) 0.167 (0.117)

(0.167 )  (0.167 )  (2.2 )  *  الراب الرب    
(0.050 )  (0.333 )  التغير ع   2020 الثال  الرب    0.603 

 2019 الراب الرب    0.734 0.067 0.306 (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية *   
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    
 المصا  :      

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك.أ لاد مخ  ية من ةة 
 EIA  .      – General Administration of Customs, China)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )ةة 

 

 وصا  ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا  ا   ب.  

     1.7 محةةوالي  2020اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا     خةة    الخككام  اليفط      الصي   وا  ا   إنخي ت  

       ي/ب م صةةون 10.1 حةةوالي  ل   ةةغ  السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  14.2  ممس ة  أي   ي/ب  م صون

 ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 767  و مس وى ممخيض ممحو 

 اردات   إنخيةةا   تُةهل أحل  ال صانات التادر"  ن اإلدار" العامةةة ل جظةةارك التةةصمصة  ذا  

   أدنةةى مسةة وى لهةةا فةةي      إلةةى 2020 أك ةةوملمن الميط الخا  خ   شةةهل )أك ل مس ورد  الظي(  التصن

ال ةةي   نقةة  حتةة  االسةة صلاد فةةي الظتةةافي الظسةة ق ةي    ى خ يصة  /بم صون    10    و  س ة أشهل

م صون ملمصل/يو  خ     11.1شهلت تو يا  مؤ  ا  مس ب  ا ة األس و  الذ  ي.   ل أن تلتيع إلى نحو  

شهل نوفظ ل مل ا من ارتيا  ط ب متافي ال كليل   ى الةةميط   نظةةو المشةةاط التةةما ي فةةي التةةصن 

خياضةةها  مشةةكل إنمةةن الةةميط الخةةا  التصن ماسل   تصل" ُممذ أكثل من ث   أ وا .   ا دت  اردات 

م صةةون  9.1 أدنى مس وياتها في نحةةو ثةة   أ ةةوا    ةةو ل تل إلى  2020  ديسظ لخ   شهل  م حوظ  

متافي ال كليل لكظصات  صاسصة خةة   من الميط الخا   قب شلا   ارتيا  الظخز ناتن صجة   ملمصل/يو 

 . 2020اللمعصن الثاني  الثالث من  ا  
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 2020لتصن من الميط الخا  األمليكي خ   شهل نةةوفظ ل  تجلُر اإلشار" إلى ارتيا   اردات ا

ألةةف  879م صةةون طةةن أ  مةةا يعةةاد  نحةةو  3.61إلى ثالث أ  ى مسةة وى  صاسةةي   ةةى اإلطةة ا   ةةو 

مقارنة مالشهل الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي   فقةةا  لةةمدار" العامةةة   ضعيا  ملمصل/يو   مزياد" ث ثة  شل  

سةةعي التةةصن ل ميصةةذ اإلتيةةاا ال جةةاري الةةذي توصةة ت إلصةةه مةةع ل جظارك التصمصة. ياتي ذلك فةةي ظةةل  

 الةةذي ي  ةةظن زيةةاد" التةةصن  2020الواليات الظ حل" األمليكصة في الخةةامل  شةةل مةةن شةةهل يمةةايل 

.  حافةةةت الظظ كةةة العلمصةةة السةةعودية 2021لوارداتها من مم جات الاا ة األمليكصة ح ى نهايةةة  ةةا  

   ي صها ر سصا. 2020  إلى التصن خ   اللمع اللامع من  ا    ى ملكز ا كاك ل مورد ل ميط الخا

 اللمةةع  مل نيةةل الظسةة وى الظحقةة  خةة    اليفتية  الميتجا       وا  ا  الصي   مصمظا اس قلت

ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات   233  و مس وى ممخيض ممحةةو     ي/ب  م صون  1.2ال الغ نحو    السام 

 اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 

تتلر التصن أي كظصات من الميط الخةةا  خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن   لا   الصا  ا ب   فصظا ي ع  

) مخاصةةة زيةةت الو ةةود  الغةةاز لصن(  اليفتيككة الميتجككا       صا  اتها  . في حصن ارتيعت2020 ا   

 نحةةةو                  ل   ةةةغ السةةةام  ظسةةة ويات اللمةةةعم % مقارنةةةة32.3ألةةةف ب/ي  أي ممسةةة ة  333محةةةوالي 

ألف ب/ي مقارنة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن   300  و مس وى ممخيض ممحو     ي/ب  م صون  1.4

العا  الظاضي.  في  ذا السصاا  يةةذكل أن التةةصن أصةة حت مجةةلدا  ُمتةةلر صةةافي ل ظم جةةات المياصةةة 

 .     2020ل ظل" األ لى ُممذ اللمع الثاني من  ا  

 2020 مةةن  ةةا  اللامةةعاللمةةع  خةة   للصككي  اليفتيككة الكك ا  ا  صككافي إنخيةةض   مشكل  ةةا 

            ي/ب م صةةون 9.9 إلةةى لصتةةل السةةام   اللمةةع  مةةع  مقارنةةة%  16.8  ممس ة  أي  ي /ب  م صون  2  محوالي

          ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي ألةةف 700ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 .إليهما اَ فاً ( المشا  11والجدوت ) (10)  كما ي    الجدوت
 ج. وا  ا  وصا  ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية 

           800ممحةةو  2020اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا   خةة   الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا  ا  ارتيعةةت

            ي/ب م صةةون 4.3 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 22.9 ممسةة ة ألةةف ب/ي  أي

ألف ب/ي مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  في  ذا السصاا   267  و مس وى ممخيض ممحو  
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تجةةلُر اإلشةةار" إلةةى ارتيةةا   اردات الهمةةل مةةن الةةميط الخةةا  فةةي شةةهل نةةوفظ ل مثةةاني أك ةةل  تصةةل"            

ة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل   ى اإلط ا مل ا من اس ظلار تخيصف القصود الظيل ضة لظواجهة جائحةة 

 ارتيا  ط ب متافي ال كليل   ةةى الةةميط    اصةة ت ت ةةك الةةواردات ارتيا هةةا خةة   شةةهل ديسةةظ ل 

 مسج ة أ   ارتيا    ى أساس سموي في ثظانصة أشهل  ثاني أ  ى مس وى   ى اإلط ا. 

% 1.9  ممسةة ة  أي   ي/ب  ألةةف  17  يحوالم  اليفتية  الميتجا         ا  الهيدوا  إنخي ت  مصمظا

    ةةو مسةة وى مةةمخيض ممحةةو             ي/ب ألةةف 867 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة

ألف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي   يعةةزى  ةةذا اإلنخيةةا  إلةةى   211

ل أك ةةومل          ال لاجع الحاد في الةةواردات مةةن جظصةةع الظم جةةات ماسةة ثما  غةةاز ال  ةةل   الظسةةا  فةةي شةةه

 .     2020  ل أن تلتيع مشكل م حوظ )ماس ثما  الماف ا( في شهل ديسظ ل 

  ي/ب ألف 33 محوالى اليفتية  الميتجا       صا  ا  الهيد  ا تفعت   الصا  ا ب   فصظا ي ع  

  ةةو مسةة وى مةةمخيض    ي/ب  م صون  1  حوالي  ل   غ  السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  3.3  ممس ة  أي

 ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 517ممحو 

           حةةواليم 2020 اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا  خةة   للهيككد اليفتيككة الكك ا  ا  صككافييلتيةةع   مةةذلك

           ي/ب م صةةون 4.1 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 22.2 ممسةة ة أي ي /ب ألةةف 750

              ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي 39  ةةو مسةة وى مةةمخيض ممحةةو 

 .( المشا  إليهما سابقاً 11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي     

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  

  2020من  ا     اللامعخ   اللمع  مشكل نس ي    صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تحسن

تأثرت صناعة تكرير الننن ا المننا   حصث  مخاصة في د   خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة.

التوقف المؤقت لعمليات التكريننر و  ،بدء أعمال الصيانة الموسميةب  2020مالل شهر أكتوبر    العالمية

في حين تلقت  .مليج المكسيك األمريكي بسبب موس  األعاصيرفي مصافي الن ا العاملة على ساحل 

كظصة الميط الخا  الظعالجة في متافي ال كليل العام ة مالتصن إلى أ  ى مسةة وى لهةةا دعماً من ارت اع  

  ى اإلط ا  سط ارتيا  اإلن اج التما ي موتصل" أسل  من الظ و ع  إن عاش الا ةةب الظح ةةي   ةةى 

  ت.الو ود خ   موسا العا 
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ً شهلت    2020  نوفظ لخ   شهل  و مةةل ا   صناعة تكرير الن ا الما  العالمية إنتعاشنناً ملحو ننا

إن ها  ذر " التصانة في متافي ال كليل   ارتيا  الا ب   ى الليز   الكصل سصن مس ب الاقةةل   من

أ  مت شلكة الميط الهملية   ي أك ةةل    ال اورات اإليجامصة في حلكة ال مقل )ال ارد في أ ر ما  ا سصا

 ظل" األ لى ُممذ %   ذلك ل100شلكة تكليل في الهمل  إنها أ ادت تشغصل جظصع  حلاتها ال سع ماا ة 

    ل   صة الا ب الظح ي الظ زايل   ى الو ود(.  2020شهل ف لايل 

لظواجهةةة الظوجةةة  األمليكصةةة اإلغةة ا فةةي أ ر مةةا  الواليةةات الظ حةةل" ظ صةةات  أن تجلد    غصل 

 أدى إلةةى ارتيةةا   2020خةة   شةةهل ديسةةظ ل  (Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )الثانصةةة مةةن 

تس ب في تو ف االن عاش ال ةةعصف لهةةوام    مظا  مخز نات الظم جات مل" أخلى في معض الظماط 

 .كظا تاثلت متافي ال كليل مارتيا  أسعار الميط الخا   ال كليل

مصننافي التكريننر قنند تعمننل علننى   في أحدث تقاريرها إلننى أن  Bloombergأشارت  هذا وقد  

قنند يننؤثر بشننكل سننلبي علننى وتيننر  تعننافي ما    ووههوامش الربح،  ضعف  إذا استمر  م ض التدفقات  

 سعار.األالالب العالمي على الن ا الما  ويهدد انتعاش 

 الرابنن مننالل الربنن     معدالت تشغيل مصافي التكريررر العالميررة  متوسط  ارتفع  في هذا السياق،

ممحو   ممخيض  و مس وى     %74.2تل إلى  صلمقارنة بالرب  السابق    %2.2  بمقدار  2020من عا   

دار  معلومننات الااقننة إله وفقاً  أن  تجُدر اإلشار  إلى  .بالرب  المماثل من العا  الماضي  مقارنة  8.7%

األمريكيننة معدالت تشننليل مصننافي التكريننر العاملننة فنني الواليننات المتحنند   إنم ضتفقد    األمريكية،

    شةةهل ملايةةةمسةة وى ُممةةذ  أدنةةى%   ةةو 72.9إلةةى  2020 أك ةةوملمةةن شةةهل  الثةةانياألسةة و   خةة  

 2020  ديسةةظ لخ   األس و  األ   من شةةهل    تلتيع  ل أن  .  Deltaمس ب اإل تار    2020  س  ظ ل

     كمررا يوضرر  ،2020 أغسةةالمةةن شةةهل  الثالةةثاألسةة و  ُممةةذ مسةة وى أ  ةةى %   ةةو 79.9إلةةى 
 .(12)  الجدول
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 ( 12الجدوت )
 ( 2020 –  2019)، تت    ت سط  عدال  تشغيل  صافي التكرير العالمية

 )%(       
 التغير ع  

  2019 2020 (  لي ن ب/ح)
  الراب الرب    الميتقة 

2019 
  الثال  الرب   

2020 
الرب   
 * الراب 

الرب   
   الراب الرب    الثال  

    وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية:  85.2  70.4  71.9  1.5 (13.3)
 األمليك صن   86.2  72.0  72.6  0.7 (13.6)
 أ ر ما 84.4  68.6  70.9  2.3 (13.5)
 الهادئ   أسصا 83.6  69.0  71.5  2.4 (12.1)

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح  81.4  73.3  76.1  2.8 (5.3)
 : والتيمية

 الل   اآلسصوية  88.7  81.1  84.8  3.7 (3.9)
 د   الشلا األ سط   84.1  71.2  73.2  2.0 (10.9)
 د   أمليكا ال تصمصة  80.0  80.0  80.0 ةة  ةة 
 د   االتحاد السوفص ي السام   79.0  79.0  79.0 ةة  ةة 

 د   أفليقصا  62.0  53.6  55.8  2.2 (6.2)
 أ ر مصة أخلى د    80.0  63.3  70.0  6.7 (10.0)
 المت سط العالمي  82.9  72.0  74.2  2.2 (8.7)

 مصانات تقليلية *     
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.       
 المصا  :      

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ةة

  
خةة    ارتيعةةت فقةةل  المصككافي العالميككةالميتجا  اليفتية المكر ة  كك  كميا   بفصظا ي ع    أما  

 75.4تةةل إلةةى  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل ملمصةةل/ يةةو  م صةةون 2.2محةةو م 2020من  ا    اللامعاللمع  

 .  ى أساس سمويم صون ملمصل/يو   6.1ممخي ة ممحو  م صون ملمصل/ يو  

د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي  متةةافي    مةةن   الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر"   ارتيعةةت حصث  

ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام     م صةةون   0.4ممحةةو    2020من  ةةا     اللامع خ   اللمع     ال مظصة 

د    متةةافي    مةةن   الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر"   ارتيعةةت   كظةةا .  م صون ملمصل/ يةةو    32.8ى  ل تل إل 
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ملمصةةل/ يةةو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام     م صةةون   1.8ممحةةو    خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة 

 . ( 14)   والشكل (  13)   الجدوت كما ي         م صون ملمصل/ يو    42.5  نحو   ل تل إلى 

 ( 13الجدوت )
 ( 2020 – 2019، )المصافي العالميةكميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في   ت سط تت   

       ) لي ن بر يل/ي م( 
 التغير ع  

 2019 2020 (  لي ن ب/ح)
  الراب الرب    الميتقة 

2019 
  الثال  الرب   

2020 
الرب   
 * الراب 

الرب   
   الراب الرب    الثال  

 :   وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية 37.4 32.5 32.8  0.35 (4.58)
 األمليك صن   18.8 16.4 16.4  0.05 (2.42)
 أ ر ما 12.0 10.7 10.6 (0.03) (1.37)
 الهادئ   أسصا 6.6 5.5 5.8  0.33 (0.79)

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح  44.1 32.5 32.8  0.35 (4.58)
 : والتيمية

   ممها:الل   اآلسصوية      
 التصن  13.7 14.0 14.1  0.14  0.46

 الهمل  5.1 4.0 4.7  0.73 (0.35)
 د   الشلا األ سط  6.6 5.9 6.3  0.33 (0.38)
 ر سصا  5.8 5.3 5.3  0.01 (0.54)
 د   أمليكا ال تصمصة  4.0 3.9 3.9  0.02 (0.09)
 أفليقصا  2.3 2.0 1.9 (0.04) (0.36)
 د   أخلى**  6.6 5.7 6.3  0.60 (0.30)
 اإلجمالي العالمي  81.5 73.2 75.4  2.15 (6.12)

  مصانات تقليلية *     
. األ  ا  في ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة  ما ي الل   األسصويةد   أ ر ما غصل تشظل    ** 

 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.        
 المصا  :      

  .OPEC, Oil Market Report, Jan. & Feb. 2021 ةة
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 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

 ( 14) الشكل
 ( 2020 -2019) ،المصافي العالمية الميتجا  المكر ة   كميا   ت سط في التت  ا  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .OPEC, Oil Market Report, Jan. & Feb. 2021   المصد :

 ً  األس اق العالمية للتاقا  المتجد ة التت  ا  في  :ثالثا

       مةةن  اللامةةعخةة   اللمةةع إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا  تولصةةل   ةةلرات نظةةو  تحسةةناسةة ظل 

  إال أنه ما يزا  د ن فصل س كور نا الظس جلجائحة     قب ال  اطؤ الحاد الذي شهله مس ب  2020 ا   

 مةةن ل عليةةل ال وريةةل س سةةل إن عةةاشلةةى إ ياال  تةةاد المشةةاط  نظةةوأدى    فقةةل  مس ويات ما   ل الجائحة.

 ن صجةةة     صهةةا  الا ةةب  زيةةاد"تزاممةةا  مةةع     لقاةةا  الاا ةةات الظ جةةلد"  ال زمة   ال كمولوجصات  الظم جات

       كةةان لةةه إنعكاسةةا  إيجامصةةا    إن كةةان مشةةكل نسةة ي     ةةو مةةا أسةةعار متةةادر الاا ةةة ال ق صليةةة ارتيةةا 

  ةةانحو  الظوجهةةة  االسةة ثظارات  حجةةاسوا  من حصث تو صت ال ميصذ أ     الظ جلد"  الاا ة  مشل  ات  ى  

% مقارنةةة مةةالي ل" 34م غةةت نسةة  ه   2020 ال ي شهلت إنخياضا  حادا  خ   المتةةف األ   مةةن  ةةا   

 الظ جلد".   ات   فقا  ألحل  ال صانات التادر"  ن الوكالة الل لصة ل اا 2019الظظاث ة من  ا  

ن   ذا   ل أظهل أحل  تقليل  ن  االس ثظار العالظي في ال حو  إلى الاا ة ممخي ة الكلمةةو

     الظ جةةلد"   اتفي الاا   ةالعالظص  اتاالس ثظار    أن حجا2021في شهل يمايل    Bloombergصادر  ن  

 نسةة  ها   مزيةةاد"2020م صةةار د الر فةةي  ةةا    303.5   ل م ةةغ  الاا ة الظائصة الك صل"(مشاريع  )ماس ثما   
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 م صةةار د الر.  250فصةةه مسةة وى     جا زتالذي  السامع   ى ال والي     و العا    2019عا   مقارنة م  2%

% أ  مةةا يعةةاد  49اس حوذت الاا ة الشظسصة   ى الحتة األك ل مةةن ت ةةك االسةة ثظارات م غةةت نحةةو  

% مقارنة مالعةةا  السةةام   فةةي حةةصن شةةهلت االسةة ثظارات فةةي 12م صار د الر  ملتيعة ممس ة    148.6

م غةةت االسةة ثظارات فةةي الك  ةةة م صةةار د الر     142.7% ل تةةل إلةةى  6طا ة اللياح إنخياضةةا  ممسةة ة  

    2019% مقارنةةة معةةا   3  ممخي ةةة ممسةة ة  م صةةار د الر  10الحصوية  تحويل الميايات إلى طا ة نحو  

 .(15)  الشكل  كما ي   

( 15) لشكلا  
 وفقاً للقتاع  ،االستثما   العالمية الجديدة في التاقا  المتجدة

 ( 2020 -2004، ) ليا   وال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .Bloomberg, Energy Transition Investment Trends, 2021  المصد :

   التادر في2020 ا فاا الاا ة العالظي    تقليلفي  أشارت   ل    الل لصة  الاا ة   كالة  يذكل أن   

 إمةةلادات سصسةةا ا مالمسةة ة األك ةةل مةةن الزيةةاد" فةةي الشظسةةصة الاا ةةة ان اج أن  إلى   2020  أك وملشهل  

ُ   أن  حصث ي و ع  الظق ل   العقل  خ    الظ جلد"  الظتادر  من  الكهلما  % 80  نحةةو  الظ جةةلد"  الاا ةةة  شكلت

 أن الظ و ةةع مةةن إنةةهكظةةا  .الحالصةةة الةةةل ف ظةةل فةةي  العةةالا  مسةة وى    ى  الكهلما   تولصل  في  المظو  من

  2050  ةةا  مح و  الكهلما  إلن اج األساسصة الوسص ة  ما   ار ا  اليحا  الظ جلد"  الاا ة  متادر  ت جا ز

 فةةي  الليةةاح   طا ةةة  الكهل ضةةوئصة  مالخ يةةا  تعظل  ال ي  الشظسصة  ل اا ة  الظجظعة  الحتة  حصث س لتيع  

 أخرى
 ال ق   الحي ح 

 طاقة الرياح 

 التاقة الشمسية 
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 .2019   ةةا   فةةي%  8  ممحةةومقارنةةة    2030   ةةا فةةي  %  30  مةةن  يقةةلب  مةةا  إلةةى   الظصا    الكهلما   تولصل

 الةةذي ل اا ةةة الوحصةةل اللئصسةةي الظتةةلر  ةةو  الظ جلد"  الظتادر  من  الكهلما   تولصلأن     أ ضس ال قليل

           مةةن رئصسةةي  جةةز الظ جةةلد" الاا ةةة متةةادر فةةي االسةة ثظار   أن 2020  ةةا  فةةي المظةةو يواصةةل

           العظةةل  فةةل  خ ةة  فةةي    ةةو مةةا سصسةةا ا العةةالظي اال  تةةاد ل مشةةصط الظتةةظظة ال حيصةةز حةةز 

 .االن عاثات  من الحل 

  فةةي شةةهل   كالةةة الاا ةةة الل لصةةة   التةةادر  ةةن2020أشةةار تقليةةل  الاا ةةات الظ جةةلد" كظةةا 

إلةةى  سةة زيل الاا ة الظ جةةلد" فةةي جظصةةع أنحةةا  العةةالا  االضافات الجليل" لقلرات  أن  إلى  2020نوفظ ل  

مةةن   %90    يظثةةل  ةةذا االرتيةةا  حةةوالي2020 ةةا     مةةع نهايةةةجصجا ات    200مس وى  صاسي يقارب  

 ذلك مل ا مةةن مشةةل  ات الليةةاح  الاا ةةة    خ   نيل العا   ال وسع في سعة الاا ة العالظصة  إجظالي

لتةةصن ال  ةةان الظائصة  الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة مخاصة في ك   من الواليات الظ حل" األمليكصة  ا

 ال قليةةل أن أظهةةل  % فةةي طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة.  30من الُظقةةلر أن يشةةهلا ارتيا ةةا  ممسةة ة  

جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل متةةادر الاا ةةة الظ جةةلد" خةةارج  اةةا  الكهلمةةا  تعةةاني مةةن آثةةار 

(Covid-19)  .  أ     2020  خةة    ةةا   من الظقلر أن يشهل الو ود الحصوي الظسةة خل  فةةي المقةةلحصث

نخيةةا  أسةةعار    إماله وط األ سع في الا ب   ى   ود المقةةل ا  مذ  قلين  ملفو انخيا  سموي له مُ 

مظا يق ل من الجاذمصة اال  تادية ل و ود الحصوي. كظا أن الا ب   ى الاا ة الحصوية    الو ود األحيوري

دي. ت ظثةةل الم صجةةة التةةافصة فةةي المشةةاط اال  تةةا  الظ حوظن صجة ل نخيا      ل إنخي تفي التما ة  

في الا ةةب العةةالظي   ةةى   %1لهذه االنخياضات  نظو الاا ة الظ جلد" في زياد" إجظالصة م و عة ممس ة  

قصاسةةي ال وسع ال فيالهمل  االتحاد األ ر مي   تسا ا ي و ع ال قليل أن    .2020الاا ة الظ جلد" في  ا   

 أسةةل  نظةةو    ةةو 2020خ    ةةا     %10  تتل إلى نحو  في إضافات الاا ة الظ جلد" العالظصة ممس ة

يُةهل تو عات الا ب القةةوي   ةةى متةةادر الاا ةةة الظ جةةلد"   ةةى الظةةلى   ما.   و  2015مذ  ا   مُ   لها

  الاويل. الظ وسط 

في أحل  تقاريل ةةا    الظ جلد"  اتل اا   الل لصة  الوكالةتاكصل    تجلُر اإلشار" إلى  من جانب ا خل 

% مح ةةو  57% حالصةةا  إلةةى 26مةةن  تزداد أن  يجب  العالظي  الاا ة  مزيل  في  الظ جلد"  الاا ة  حتة  أن

  أشةةار ال قليةةل إلةةى  .الظسةة لامة  ال مظصةةة  أ ةةلاف  تحقص مهلف    ال عف   ت جا ز  ممس ة  أي  2030 ا   

 تكةةالصف حصةةث إنخي ةةت  تكالصيهةةا   انخيةةا   مع  مال وازي  الظ جلد"  الاا ة  تقمصاتالذي تشهله    ن شاراإل
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 أسةةعار  نخي ةةتإ  كظةةا  الظاضةةصة   العشةةل  السةةموات  خةة    %90ممحةةو    الكهل ضةةوئصة  الشظسصة  الاا ة

 السموي  االس ثظار  م ا يةإلى أ ظصة     قليلال   نوه  .نيسها  الي ل"  خ    %50  مظقلار  اللياح  تورمصمات

     (2018-2013خةة   الي ةةل" )  د الر  م صةةار  300  م وسةةط م ةةغ نحةةو  مةةن  الاا ةةات الظ جةةلد"   اا   في

    الظصةةا   الظ جةةلد" الاا ةةة ت مةةي مسةةار ل سةةليع  2050 ةةا   ح ةةى د الر م صةةار 800 يقةةارب مةةا إلةةى

  .الظا ومة مالوتصل"

ً : الهيد وجي  12   ابعا

 الظوثو صةةة  األدا   ف ةة    ةةن   االسةة لامةت ظثل ال حليات اللئصسصة ل هصلر جصن فةةي ال ك يةةة 

تحقص  تسوي   اسع المااا  أن تلخل تقمصات اسةة خلا   ي ا ب االف قار إلى ال مصة ال ح صة ل هصلر جصن. 

أك ل  تكون  ادر"   ى ال مافل مع ال قمصةةات الحالصةةة مةةن حصةةث تك يةةة د ر" الحصةةا"   أسوا ا  الهصلر جصن  

 معالجة الحواجز غصل اليمصة  مثةةل تاةةويل  تمسةةص  القةةوانصن   األدا   الظ انة  األثل ال ص ي. يجب أي ا  

 ةةة  الظعايصل   تعزيز أف ل الظظارسات ل س مة   تاةةويل س سةة ة ال وريةةل  القةةوى العام   ال شليعات

 :الج ا ب الرئيسية لي ام طاقة الهيد وجي وفيما يلي  ستعرض   .الظا ل"

   اإل تاج .1 

في ذلك الو ود األحيةةوري   الاا ةةة  مظا   –  يظكن إن اج الهصلر جصن من متادر مح صة م مو ة

المو ية   متادر الاا ة الظ جلد" )اللياح   الاا ة الشظسةةصة   الاا ةةة الحلاريةةة األرضةةصة   الك  ةةة 

تكون الظسارات األ لصةةة إلن ةةاج الهصةةلر جصن مةةن خةة    الحصوية   الميايات  مظا في ذلك ال  س صك(.  

فتةةل الةةذرات ز  االنح   الحلاري  ال ح صل الكهلمائي   ل العظ صات الكصظصائصة الحلارية مثل ال غوي

خصارات اإلن ةةاج الظلكةةزي   ةةى   . يوفل الهصلر جصن أي ا  الظكونه ل ظا    ي الهصلر جصن  األكسجصن

أ ا فيما يخكك    .نااا  اسع أ  اإلن اج الظوز  في ممشآت صغصل" مالقلب من أ   مل نقاة االس خلا 

تتةةظصظات  اسةة لامة   أجهز" ال ح صةةل الكهلمةةي ممخي ةةة ال ك يةةة  األكثةةل كيةةا "    فتشمل:االلتياجا   

تقمصات إن اج الهصلر جصن الظ قلمة  الظ  كل" من    م قلمة إل اد" ال شكصل  ال غويز  االنح   الحلاري

مظةةا فةةي ذلةةك األسةةالصب الهجصمةةة  الظلنةةة فةةي اسةة خلا  )  متادر الاا ة الظ جلد"  األحيورية  المو ية

تقمصات ممخي ة ال ك ية  أكثل كيا " إلن اج الهصلر جصن من الظا   الو ود األحيةةوري  الك  ةةة (   لو ودا

 .  Hydrogen Program Plane 2020 –US Departement of Energy المصد :  12
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الل قةةاط الكلمةةون  اسةة خلامه   مةةن الماحصةةة ال ص صةةةتقمصات ممخي ة ال ك يةةة  سةة صظة     الحصوية  الميايات

 . تخزيمه

   اليقل .2

 صلر جصن نقي أ  كجز  من نا ل كصظصائي   ةةل يظكن نقل الهصلر جصن  توزيعه إما   ى شكل  

       توزيعةةه فةةي خاةةوط األنامصةةب  أ  نق ةةه فةةي خزانةةات ال ةةغط العةةالي    ت  ةةظن:   ل" مسارات مخ  يةةة

نقةةل كظصةةات ك صةةل" مةةن الهصةةلر جصن  ةةن طليةة   أ  نق ه كسوائل   ل شاحمة صهليجصة. يظكةةن أي ةةا  

سةة خلا  المهةةائي اح صاجةةات مخ  يةةة لظعةةلالت ال ةةلف  السكك الحليليةةة أ  السةةين. سةةصكون ل ا صقةةات اال

أ ككا فيمككا يخكك     المقا   ال ك ية  مظا ييةةل  م ا  ةةات مخ  يةةة   ةةى ال مصةةة ال ح صةةة ل  ةةز د مةةالو ود.

ال قمصةةات  الظيةةا صا الظ قلمةةة   أنةظة أ ل تك ية  أكثل موثو صة ل وزيع الهصلر جصن  فتشمل:االلتياجا   

مخةةاطل خيةةض ال تةةاريس     الهصةةلر جصن مظةةا فةةي ذلةةك ال ظصةةع  نةةا  ت الظةةواد الكصظصائصةةةل وزيةةع 

 .ل مقل  ال س صاال مصة ال ح صة  ل هص ة  توسصعاالس ثظار 

   التخزي  .3

  مكظصةةات ك صةةل" أ  فةةي مو ةةع اإلن ةةاج   إمةةا    –   ل يح اج الهصلر جصن إلى ال خزين   ل االس خلا 

الةةذي   أ  أثما   ظ صة ال س صا أ  في نقاة االس خلا    يظكةةن تحقصةة  ذلةةك مةةن خةة  : ال خةةزين الظةةادي

أ  العظ صات القائظة   ى الظواد ال ي تلمل الهصةةلر جصن    ي  ظن خزانات ال غط  الهصلر جصن السائل

 ةةل تكةةون  القلرات في درجات الحلار"  ال غط الظحصاصن. في الظلك ات الكصظصائصة مع إمكانصة زياد" 

الهصلر جصن   ةةى ناةةاا  اسةةع ل خزين    –  ال خزين الجصولوجي  مثل    –   ماك حاجة إلى مما ل إضافصة

     أنةظةةة تخةةزين الهصةةلر جصن ممخي ةةة ال ك يةةة  فتشككمل:االلتياجككا   أ ككا فيمككا يخكك      طويل األجل.

ال خةةزين   ةةى ناةةاا  اسةةع مظةةا فةةي ذلةةك إمةةلادات    لحجةةاسعة تخزين أ  ى مةةع انخيةةا  الةةوزن  ا

اس لاتصجصات ال خزين الُظحسمة ل حليةةل مو ةةع    الاوارئ السائ ة في الظو ع  في ال كويمات الجصولوجصة

الهصلر جصن الظخزن مع تا صقات االس خلا  المهائي ل   صة م ا  ةةات اإلن اجصةةة  االسةة جامة الليمامصكصةةة 

 .االس ثظار تق صل تك ية 
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   التح يل .4

    مثةةل الكهلمةةا  أ  الحةةلار" ةمخ  يةة   أشةةكا يجب تحويل الاا ة ال ي يحظ ها الهصلر جصن إلةةى  

    يظكن تحقص  ذلك من خ   ال حويل الكهل كصظصائي ماس خلا  خ يا الو ود   ح ي يظكن االس ياد" ممها.

  تةةوفل األنةظةةة الهجصمةةة   ةةذا  أ   ن طلي  االح لاا ماس خلا  ال ورمصمةةات أ  الظحلكةةات ال لدديةةة.  

 ة مثل الغاز الا صعي/ أنةظة خ يا الو ود ذات الل ر" الظلك ة ل و ود  كيا ات  الصة  ان عاثات ممخي

خ يا   ود ممخي ة ال ك ية  أكثل م انة   فتشمل:االلتياجا   أ ا فيما يخ     مقارنة مال قمصات ال ق صلية.

ال ورمصمةةات ال ةةي يظكةةن أن تعظةةل م لكصةةزات  الصةةة مةةن    موثو صةةة يظكةةن إن اجهةةا مكظصةةات ك صةةل"

 .تاويل   ل  أنةظة  جصمة  اسعة المااا  الهصلر جصن أ  الهصلر جصن المقي

 تتبيقا  االستخدام اليهائي وأ  مة التاقة المتكا لة .5

يظكةةن أن يةةوفل  صظةةة حصةةث  الهصلر جصن في تا صقات م مو ةةة   ةةل  اا ةةات م عةةلد".    يس خل 

كظةةا يظكةةن    م اشل" ل ا صقةةات االسةة خلا  المهةةائي )المقةةل الثقصةةل   ال ا صقةةات التةةما صة  الكصظصائصةةة(

 حسصن ا  تاديات  أدا  موللات الاا ةةة الكهلمائصةةة لظ كام ة   عامل تظكصن ألنةظة الاا ة الاس خلامه ك

تكامةةل األنةظةةة  االخ  ةةار ل حليةةل  معالجةةة  فتشككمل:االلتياجككا  أ ككا فيمككا يخكك   الحالصةةة  الماشةة ة.

في ذلك تتةةمصع التةة ب  إن ةةاج األمونصةةا   تا صقات االس خلا  المهائي مظا   ال حليات اليليل" لكل تا ص 

تكامةةل الشةة كة ل  حقةة  مةةن    الو ود االصاما ي من الهصلر جصن  ثاني أكسصل الكلمةةون تقمصات إن اج  

 .صحة تخزين طا ة الهصلر جصن  خلمات الش كة

 سلسلة التصيي  واإل دا  .6

يظكن لعظ صات ال تمصع الظ قلمة  س س ة ال وريل القوية ل قمصات تورمصمةةات الهصةةلر جصن  خ يةةا 

االلتياجككا  أ ا فيما يخكك  .  الهصلر جصن أن ت صس خيض ال كالصف  اإلن اج   ى نااا تجاريالو ود  

 .تتظصا إل اد" ال ل يل  تق صل الميايات   ظ صات ال تمصع الظ افة  اآللصة فتشمل:

 السال ة والمعايير .7

لمشةةل  تسةةوي  الهصةةلر جصن  ال قمصةةات ذات   س وفل الظعايصل الس صظة من الماحصةةة اليمصةةة أساسةةا  

التةة ة مشةةكل آمةةن  م سةة . إلةةى جانةةب مع ومةةات السةة مة الظشةة لكة   ةةى ناةةاا  اسةةع  أف ةةل 

  ى تحسصن الثقة في الجل ى ال جارية ل  كمولوجصات مةةصن جظصةةع أصةةحاب   ا  س عظل أي  الظظارسات   
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 فتشككمل:االلتياجككا  أ ا فيما يخ    .رالظت حة  مظا يظكن أن يزيل من تسليع ت مي  تشجصع االس ثظا

أكةةواد  معةةايصل مماسةة ة  موحةةل" لظعالجةةة جظصةةع تا صقةةات االسةة خلا  المهةةائي مظةةا فةةي ذلةةك تا صقةةات 

االح لاا )مثل ال ورمصمات(  كةةذلك لخ يةةا الو ةةود )مثةةل ال ز يةةل مةةالو ود  ةةالي اإلن اجصةةة ل  ا صقةةات 

ظظارسةةات ل مع ومةةات السةة مة  ت ةةاد  أف ةةل  تحسةةصن  الشةةاحمات   السةةكك الحليليةةة(مثةةل  الشةةا ة

 . اللر س الظس ياد"

 التعليم والق ى العا لة .8

يظكن ل قوى العام ة ذات الظهارات العالصة أن تس جصب ميعالصة ل مظةةو فةةي التةةما ات الظلت اةةة 

 .الظ قلمةةةمالهصلر جصن   يظكن أن تل ا  تحافظ   ى مصز" تمافسصة  طمصة في مجا  تكمولوجصا الاا ةةة 

يظكن أن يؤدي اليها األ سع ل هصلر جصن  ال قمصات ذات الت ة إلى مما  الثقة في االس خلا  اآلمن     ذا

 .ل هصلر جصن كحامل ل اا ة مصن الي ات الظس هلفة اللئصسصة  مظا في ذلك الظس ثظلين  صما  السصاسات

الظوارد ال ع صظصة  ملامل ال لريب ألصحاب الظتةة حة الظ مةةو صن   فتشمل:االلتياجا   أ ا فيما يخ   

  العظ صات  التصانة  ال عامةةل مةةع الهصةةلر جصن  ال قمصةةات ذات التةة ةمجاالت  مظا في ذلك اليمصصن في  

 .الوصو  إلى مع ومات د صقة  موضو صة حو  الهصلر جصن  ال قمصات ذات الت ة

 ةةائا   ةةى الهصةةلر جصن فةةي الظسةة ق ل  سةة كون الظحةةلدات اال  تةةادية   سةةصكون  في أي ا  تاد
  اللئصسصة  ي تك ية  س مة نةا  توزيع الو ود من مو ع تتةةمصع الهصةةلر جصن إلةةى الظسةة خل  المهةةائي
 ةةذا يما ةة    ةةى أي   ةةود  لكةةن الهصةةلر جصن يظثةةل تحةةليات فليةةل" مسةة ب ان شةةاره العةةالي   كثاف ةةه 

 . ام ص ه ل ش عا  الواسع مالمس ة ل هصةةلر كلمونات ممخي ةةة الةةوزن الجزي ةةي   ملى  الظمخي ة ل غاية 
 .الذي ي ا شحمه  تخزيمه )غاز م غوط  سائل م لد   ( شكل الهصلر جصن ا  من األ ظصة مظكان أي  

 ذا   ل أظهل أحل  تقليل  ن  االس ثظار العالظي في ال حو  إلى الاا ة ممخي ة الكلمةةون  

 ةةل الهصةةلر جصن    فةةي  ةالعالظصةة   اتاالسةة ثظار    أن حجا2021في شهل يمايل    Bloombergصادر  ن  

. 2019% مقارنةةة معةةا  20  ممخي ةةة ممسةة ة  2020م صار د الر خةة    ةةا     1.5م غت ما يقلب من  

م صةةون د الر فةةي      865مشكل رئصسي إلةةى إنخيةةا  م صعةةات خ يةةا   ةةود الحةةاف ت مةةن     يعزى ذلك

  في حةةصن ارتيعةةت م صعةةات خ يةةا   ةةود الظلك ةةات 2020م صون د الر في  ا    400إلى    2019 ا   

 .2020م صون د الر في  ا   592إلى  2019م صون د الر في  ا   555مشكل طيصف من 
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كةةان أ ةةل مشةةكل االس ثظار في الظلك ات ال ي تعظل مالو ود الهصلر جصن     أشار ال قليل إلى أن

.   مظةةا يؤكةةل اليجةةو" مةةصن ال قمص ةةصن2020 ةةا     خةة  السصارات الكهلمائصة    ك صل مقارنة ماالس ثظار في

م صون د الر  272شهلت محاات ال ز د مالو ود مالهصلر جصن زياد" طيصية في االس ثظار  م غت حصث  

فةةي مجةةا  سةة ثظارات  االسةةج ت  كظةةا    .2019م صون د الر في  ا     268  محومقارنة مة  2020في  ا   

         م صةةون د الر فةةي  189إلةةى  2019م صةةون د الر فةةي  ةةا   168مةةن  ال ح صةةل الكهلمةةائي ارتيا ةةا  

      كمككا ي  كك  .   ذلةةك مي ةةل اال  ظةةا  العةةالظي الظ زايةةل مإن ةةاج الهصةةلر جصن األخ ةةل2020 ةةا  
 .(16)  الشكل

( 16) لشكلا  
 االستثما   العالمية في الهيد وجي  

 ( 2020 -2018، ) ليا   وال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .Bloomberg, Energy Transition Investment Trends, 2021  المصد :

 القادمةةة   األ ةةوا فةةي الهصةةلر جصن فةةي  اتاالسةة ثظار نظةةو حجةةا  مشةةكل  ةةا   ي و ةةع ال قليةةل

 .في سصاسات الل ازياد" الم  ا  ملفو 

 

 

 

 ركبا  خاليا  
 ال ق   التجا ية 

 خاليا وق   الحافال  

 التحليل الكهربائي 

 خاليا وق   المركبا  

 حتا  التزو   
 بال ق   
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 ً العالمية  أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية : خا سا  

مشةةكل   لها  أ  سصكون  كانتال ي  الهامة  مجظو ة من األحلا     2020من  ا     اللامعاللمع    هلش

 :ما ي ي األحلا  ت ك من أ ا     ى السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة أ  مآخل

 +إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لدول أوبك
 اللامةةعخةة   اللمةةع    لل   )أ مةةك+(  ل ظلا  ة  الظش لكة  الوزارية  ل جمة  إج ظا ات  ت ث ثةُ قل

                  ملئاسةةةةة صةةةةاحب السةةةةظو الظ كةةةةي    Videoconferenceتقمصةةةةة       ةةةةل2020مةةةةن  ةةةةا  

رئصسا  لمج ظا     زيل الاا ة  –األمصل   لالعزيز من س ظان  زيل الاا ة مالظظ كة العلمصة السعودية 

 :   ي كال اليرئصسا  مشاركا   –الل سي 

 لدوت )أوب +(  للمراقبة المشتركة  ال يا ية  للجية  العشرونالثال  واإلجتماع أ.  

  ةةى الظسةةا ظات تا خ له ال اكصةةل   ل   2020في ال اسع  شل من شهل أك ومل اإلج ظا   ُ قل  

جظصةةع    جةةلدت  العالظصةةة  أسةةواا الةةميطاإليجامصة الظس ظل" إل  ن ال عا ن في د ا إ اد" ال وازن في  

%   تعويض اليائض في اإلن اج من   ل الل   ال ي لا ت  ز  100 ممس ة ال ا ال زامها  الل   الظشاركة

مةةن أجةةل تحقصةة   ةةلف إ ةةاد"    2020ديسةةظ ل  نهاية  ح ى    تظ للي ل"  م خيص ات اإلن اج الظ ي    صها  

 اإلجظالصةةة  االل زا   نس ة  في  اإليجامي  ماألدا . كظا تا اإلشاد"  توازن السوا  تجمب ال اخصل غصل الظ لر

  2020    ةةي األ  ةةى ُممةةذ شةةهل مةةايو 2020 شةةهل سةة  ظ ل فةةي% 102  غةةتال ةةي م لةةل   أ مةةك+ 

)ماس ثما  ال خيص ات اإلضافصة الاو صة من الظظ كة العلمصة السعودية  د لة الكويت  د لة اإلمةةارات 

ثانصةةة الظوجة  المس ب    (.  ت حظ  ت اطؤ تعافي اال  تاد العالظي2020العلمصة الظ حل" في شهل يونصو  

  األمةةليك صن د    فةةي اال  تةةادات اللئصسةةصة  ال سةةصظا فةةيت ميصةةل س كور نةةا الظسةة جل مةةن اإلصةةاما

 .    آسصا  أ ر ما

 لدوت )أوب +( للمراقبة  المشتركة  ال يا ية  للجية  العشرونو  الراب اإلجتماع ب.   

 نسةة ة فةةي اإليجةةامي مةةاألدا   تةةا خ لةةه اإلشةةاد" 2020في السامع  شل من شةةهل نةةوفظ ل  ُ قل  

خةة   إلةةى أنةةه   اإلشةةار"    .2020  شهل أك ةةومل  في%  101  ال ي م غت  لل   أ مك+   اإلجظالصة  االل زا 

 1.6العالظصةةة ممحةةو  إملادات الةةميط  سا ظت الل   الظشاركة في خيض 2020(  أك ومل  –مايو  )  الي ل"

  .سةةوا الةةميط العةةالظيإل ةةاد" تةةوازن  مي احةةا  ر ملمصل  مظا في ذلك ال علي ت الاو صة   كان  ذا م صا
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 م ةةغ إجظالي حجا ال عوي ات  ن اليائض في اإلن اج من   ةةل الةةل   الظشةةاركةكظا تا اإلشار" إلى أن  

مةةل  مةةذ  مُ   %99.5  م وسط نسةة ة ال ةةزا  إجظالصةةة م ةةغ ل أدى إلى تحقص     و ما     ملمصل/يو   ألف  768

فةةي آسةةصا   ةةى الةةميط الا ةةب القةةوي    ل تةةا م حةةةة  .2020  مايودخو  اإلتياا حصز ال ميصذ في شهل  

ثانصةةة مةةن الظوجةةة الإال أن   كور نا الظس جل  اإليجامصة  ن ال قاحات الظح ظ ة ضل فصل س   الظؤشلات

جائحة فصل س لامصل اح وا  أن ت      ى  ذه ال اورات ل طغت  في اال  تادات الك لى     ذا اليصل س

تةةؤثل   ةةى ان عةةاش الا ةةب   الك ةةي(مظةةا فةةي ذلةةك  ظ صةةات اإلغةة ا  )  األكثل صلامةكور نا الظس جل  

 ال تزا  ملتيعة. حالة  ل  الصقصن أن الظخاطل الكاممة      ى الميطالعالظي 

 +اإلجتماع الوزاري الثاني عشر لدول أوبكج. 
تق ةةص  تخيص ةةات اإلن ةةاج تةةا خ لةةه اإلتيةةاا   ةةى     2020ُ قل في الثالث من شةةهل ديسةةظ ل  

     م صةةون ملمصةةل/يو .  7.2ل تةة س  2021ملمصةةل/يو  ا   ةةارا  مةةن ملايةةة شةةهل يمةةايل   ألةةف  500مظقلار  

 مع  قل اج ظا ات  زارية شهلية ل قصصا ظل ف السوا  اتخاذ  لار مشان تعلي ت اإلن ةةاج اإلضةةافصة

ملمصل/يو . كظا تا الظوافقة   ى تظليل   ألف  500ل شهل ال الي  مع تعلي ت شهلية أخلى ال تزيل  ن  

ف ل" ال عويض ل ل   ال ي لا ت  ز  م خيص ات اإلن اج الظ ي    صها إلى الي ةةل" مةةن شةةهل يمةةايل  ح ةةى 

ع الل   الظشاركة    ذلك ل ظان ال عويض الكامل  ن اإلن اج الزائل من جظص2021نهاية شهل مارس  

 في إ  ن ال عا ن. 

 ً   التت  ا  في اتفاق با ي  لتغير المياخ  :سا سا

جز   ي    2020خ   شهل نوفظ ل  "Race To Zeroل ا ا  السباق إلى الصفر "ُ قلت  ➢

      حظ ةةة  الظصةةة لحشةةل القصةةاد"  الةةل ا مةةن الجهةةات اليا  ةةة خةةارج الحكومةةات الوطمصةةة مةةن 

من أجةةل تعةةافي صةةحي  مةةلن  خةةالي مةةن الكلمةةون   (الشلكات  الظلن  الظماط   الظس ثظلين)

     يظمةةع ال هليةةلات الظسةة ق  صة  يخ ةة  فةةل   ظةةل الئقةةة  يا ةة  العمةةان ل مظةةو الشةةامل  الظسةة لا .

  مةةن  %12يشةةك ون مظيةةلد ا أكثةةل مةةن الظم ةةظصن لهةةذه الحظ ةةة الةةذين ي  ةةز  جظصةةع األ  ةةا  

 2050ن عاثةةات صةةيلية مح ةةو   ةةا  تحقصةة  صةةافي ا    و  مميل الهلف الشامل  اال  تاد العالظي

      ممةةا  الةةزخا حةةو  ال حةةو  إلةةى ا  تةةاد خةةا  مةةن الكلمةةون .  تةةل ا ت ةةك الحظ ةةة    ى أمعل تقليل

 12إلةةى  1مةةن خ   الي ةةل"  أن يُعقلالذي من الُظقلر   Cop26مؤتظل األما الظ حل" ل ظما     ل  
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ل لامصل التحة  الس مة الظا قة فةةي   لا  نةمظليمة ج كسو االسك  ملية  معل تاجص ه    2021نوفظ ل  

 لجائحة فصل س كور نا الظس جل.  اس جامةجظصع أنحا  العالا 

 الظ حةةل"  الظظ كةةة الظ حةةل" األمةةا نةظةةت لظمةةا   غصةةل ال مةةاريل التيةةاا الخامسةةة الةةذكلى فةةي ➢

  2020في الثاني  شةةل مةةن شةةهل ديسةةظ ل  "االفترا ككية المياخي التم ح قمة"  مؤتظل  فلنسا

ماإلضةةافة إلةةى   مةةن رؤسةةا    ةةاد" د   العةةالا  75  ت ةةك القظةةة  جظعت . شص ي  إياالصا  مع  مالشلاكة

مةةن  خةةاليل حيصةةز العظةةل الةةل لى نحةةو مسةة ق ل مةةلن   الظةةلني   الظج ظةةع  األ ظةةا    اا ممةظات  

 مزيةةل  مةةذ    ضةةل ر"  الظماخي  مال غصل  ي ع    فصظا  الظش لك  ال يا ا  ملى  القظة  أظهلت.  االن عاثات

         ت عةةلى ح ةةى ال العةةالا فةةي الحةةلار" درجةةة ارتيةةا  مةةن ل حةةل الةةل لي الظج ظةةع مةةن الجهةةود مةةن

  ةةل   الظع مةةة  ال عهةةلات ةةذه القظةةة إلةةى أن    .  أشار ال صان التحيي التادر  ن  م وية  درجة  1.5

 ممهةةا  يم عث  ال ي  الل    أن  تعمي  الظق ل   العا   أ ائل  الظ و عة  االل زامات  مع   خ لها   القظة  إنعقاد

 إلى  مالوصو   س   ز   العالا   ا  تاد  من  %70حوالي     تظثل  الكلمون  أكسصل  ثاني  من  %65حو  ن

         .2021 ةةا   مح ةةو  الكلمةةون أثةةل تحصصةةل أ  الحةةلاري االح  ةةاس غةةازات ان عةةا  فةةي صةةيل

 .م ظوسة  أفعا  مخاط ال عهلات  ذه د ا ضل ر"ى    ال صان   أكل

 الحةةلاري االح  ةةاس غةةازات ان عاثةةات فةةي صةةيل  إلةةى  مالوصو   األ ر مي  االتحاد  ال ز     ل ذا  

خاةةة الثةةور" أ  مةةت  ةةن    ال ةةي  الظ حةةل"  الظظ كةةة  نيسةةه  األمةةل    ةةى   أ ةةلمت   2050   ا   مح و 

     تع ظل   ى اسةة خلا  طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة ل ولصةةل الكهلمةةا   ي    التما صة الخ لا 

          الجليةةل" األمليكصةةة اإلدار" مةةذلك ال زمةةت كظةةا  أخةةلى د لةةة 110   ةةى يزيةةل مةةا    ةةن ف ةة 

 .2060  ا    ل الهلف  ذا م  وا التصن ال زمت فصظا

 معةةل السةة صا االتجةةاه فةةي يسةةصل ال العالا أن إلى لألما الظ حل" العا  األمصن أشار في سصاا م تل  

 الحةةلار" درجةةة ارتيةةا  مةةن مالحةةل الل   فصه تعهلت الذي ماريل اتةياا ا  ظاد  من  سموات  خظل

 م ويةةة  درجةةة  1.2ظقةةلار  م  في الو ت الحةةالي  الحلار"  درجة  ارتيعت  حصث  م وية  درجة  1.5  إلى

 الحةةلار" درجةةات تلتيةةع قةةلف الظسةةار  يةة ا تغصصةةل لةةا إذا   التما صة  الثور"    ل  ما  معتل  مقارنة

  إ ةة ن  إلةةى  العةةالا  أنحةةا   فةةي  القةةاد"  جظصةةع  د ةةا   .الحالي  القلن  خ    م وية  درجات  3  من  ماكثل

 .الكلمون أثل تحصصل إلى الوصو  ي ا أن إلى د لها في الظماخصة الاوارئ حالة
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عكك  ة ال اليككا  المتحككدة األ ريكيككة لل ضككمام إلتفككاق   ع اللئصل األمليكي الجليل  لارا  مشةةان   ➢

فةةي الواليات الظ حل" رسةةظصا  ل وفةةا  مال زاماتهةةا     ادت   مظوجب  ذا القلار  با ي  لتغير المياخ

ال اسةةع  شةةل مةةن شةةهل  معل تو صع اللئصل األمليكةةي فةةي يةةو  الجظعةةة الظوافةة إطار  ذا اإلتياا  

 .2021ف لايل 

   2022و    2021أسككابي  الميككاخ اإلقليميككة  أ  مت أمانة األما الظ حل" الظعمصة م غصةةل الظمةةا   ةةن   ➢

  ي اج ظا ات رئصسصة س سا ل في مما  الزخا اإل  صظي لظؤتظلات األما الظ حةةل" السةةموية ل غصةةل 

ممتةةة لظظث ةةي    ذه االج ظا ةةاتس وفل    الظما .  الظما   دفع ال ميصذ اإل  صظي التيا صة ماريل ل غصل

الحكومات الوطمصة  د ن الوطمصة  الظلن  القاا  الخا   الظؤسسات الظالصة  الظج ظةةع الظةةلني 

(     Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )لظما شة فل  إ ةةاد" ال مةةا  مشةةكل أف ةةل مةةن جائحةةة  

       مةةن خةة   تحليةةل اليةةل  لمشةةل تةةلامصل طظوحةةة ل حةةل ان عاثةةات غةةازات االح  ةةاس الحةةلاري 

تشجصع  تسهصل تميصذ الظسةةا ظات الاظوحةةة كظا س ل ا     مما  القلر"   ى ال كصف مع تغصل الظما .

    إلةةى جمةةب مةةع تميصةةذ خاةةط ال كصةةف  ( مظوجةةب اتيا صةةة مةةاريل  جم ةةا  NDCsالظحةةلد"  طمصةةا  )

(   اسةة لاتصجصات ال مظصةةة طوي ةةة األجةةل الن عاثةةات غةةازات اللفص ةةة الظمخي ةةة NAPsة )الوطمصةة 

(LT-LEDS  العظل الظماخي العالظي  أ لاف ال مظصة الظس لامة لعا   )2030. 

        مةةن الظقةةلر  قةةل أسةة و  الظمةةا  اإل  صظةةي ل شةةلا األ سةةط  شةةظا  إفليقصةةا  الةةذي تس  ةةصيه  

 (.2022 مارس 3 – 2خ   الي ل" )ظ حل" د لة اإلمارات العلمصة ال

إجتماعها التيسيقي الساب   قلت األمانة العامة لظمةظة الل   العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(   ➢

  ةةل اإلتتةةا  الظلئةةي  2020نوفظ ل  2   1يومي  والعشرون لخبراء البيئة في الدوت األعضاء

 zoom الظمةظةةة حصةةث تةةا ال اكصةةل   ةةى مجظو ةةة مةةن    مح ور مظث ةةي الةةل   األ  ةةا  فةةي

 ال وصصات الظا ومة خ   الظلح ة القادمة من الظيا ضات.

إلى   العالظصة  تجلُر اإلشار"  الاا ة  تقليل  ا فاا  التادر  ن  2020أن  الل لصة    الاا ة     كالة 

  األك ل   تلاجعا   وإن عاثات غاز ثاني أكسصل الكلمون س شهل     ل أظهل أن   2020في شهل أك ومل  

 (.   فقا  ل قليلات  كالة الاا ةCovid-19  ى اإلط ا  مس ب جائحة فصل س كور نا الظس جل )

إن عاثات ثاني أكسصل الكلمون الظلت اة مقاا   م صار طن م لي من    2.3الل لصة فإن ما يتل إلى  

 ي ا إط  ها.  ن  ل2019من اإلجظالي الٌظقلر لعا  % 7 أي حوالي  الاا ة
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ا  في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا  
 

 في الدوت األعضاء في أواب  الُمقد ة  صا  ا  اليفط الخام    كمية   اال عكا  على  .1

كظصة صادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  فةةي أ امةةك   ارتيا تشصل ال قليلات األ لصة إلى  

 نحةةو تةةل إلةةى مقارنة ماللمع السام  ل  و ي/لمصلم  م صون  1.2  محوم  2020من  ا     اللامعخ   اللمع  

مقارنة ماللمع الظظاثل مةةن   و ي/لمصلم  م صون  2.9ممحو    ممخيض  و مس وى    و ي/ملمصلم صون    15.6

تق ص  تخيص ات إتياا د   أ مك+ مشةةان خيةةض   إلىفي األساس    االرتيا   اعزى  ذي  .العا  الظاضي

           2020اإلن ةةاج  فقةةا  ل ظلح ةةة الثانصةةة مةةن  ةةذا اإلتيةةاا ال ةةي دخ ةةت حصةةز ال ميصةةذ ما ةةع شةةهل يولصةةو 

  قةةبفي إن اج الميط الخا  في لص صا ال ي ال يشظ ها إتيةةاا خيةةض اإلن ةةاج الزياد" الظ الد"    إلى جانب

 رفع حالة القو" القا ل"  ن الحقو  المياصة  اس  ماف إن اج الميط معل تو ف دا  ثظانصة أشهل.

الا ب   ى الميط في الل   األ  ةةا  تزاممةةا  مةةع   إنخيا إلى    االرتيا  يعزى جز  من  ذا   

 سةة ل ه الظ حةةور"  القصود  اإلجلا ات ل حل من إن شةةار فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  إ اد" فل  معض

 .(17) والشكل( 14)  الجدوتكما ي        ليعة اإلن شارس
 ( 14الجدوت )

 * ( 2020-2019)سي ح في كمية صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  
       ( لي ن بر يل/ي م)

  2019 2020 (  لي ن ب/ح) التغير ع 
    الراب الرب    الثال  الرب    الراب الرب    2020 الثال  الرب    2019 الراب الرب   

 اال ا ا    2.749  2.296  2.222 (0.074) (0.527)
 البحري    0.169  0.169  0.171  0.002  0.002
 الجزائر   0.579  0.399  0.440  0.041 (0.139)
 السع  ية   7.659  6.513  6.834  0.322 (0.825)
 العراق   3.650  2.658  2.810  0.152 (0.840)
 قتر  0.407  0.408  0.419  0.011  0.012
 الك يت   2.292  1.858  1.926  0.068 (0.366)
 ليبيا   0.940 ةة   0.712  0.712 (0.227)

  صر  0.090  0.090  0.090 ةة  ةة 
 اإلجمالي  18.535  14.391  15.624  1.234 (2.911)

 .مصانات تقليلية*
 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.   :  الل ة

  ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة. :المصد  
 

 



65 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

0

5

10

15

20

25

الربع الرابع  الربع األول الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 
2019 2020

ي م/ لي ن بر يل

كمية صا  ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

( 17) لشكلا  
 ،المقد ة للدوت األعضاء في  ي مة أواب  بصا  اته اليفط الخام قا  ة كمية إ تاج 

(2019- 2020 ) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 .  التادراتيظثل  االس ه كاليارا ما مصن اإلن اج :  الل ة

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(   المصد :

 قيمة صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب    اال عكا  على  .2

اليوريةةة لسةة ة خامةةات األسعار م وسط  رتيا ال اإلنعكاس اإليجاميتشصل ال قليلات األ لصة إلى 

  فةةي  الخةةا   الميط  صادرات   صظة    ى  2020   ا من    اللامعاللمع    خ   خامات الل   اال  ا     أ مك

  ةةل جائحةةة فصةةل س  د ن مسةة ويات مةةا ال تةةزا إال إنهةةا     نيةةل اللمةةعخةة    الظقلر"    ا   الل   األ

 %10.4أي ممسةة ة    م صةةار د الر  6  ممحةةو  ت ةةك القصظةةة  ارتيعةةتفقةةل    ( Covid-19)  الظسةة جل  كور نا

   م صةةار د الر 43.4ممحةةو    ممخيض  و مس وى     م صار د الر  63.3تل إلى   مقارنة ماللمع السام  ل

 .(18) والشكل( 15) الجدوتكما ي     العا  الظاضي  مقارنة ماللمع الظظاثل من %40.7أي ممس ة 
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 
2019 2020

بر يل/ وال  ليا   وال 

قيمة صا  ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 15الجدوت )
 * ( 2020-2019)سي ح في قيمة صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       ( ليا   وال )
  2019 2020 (  ليا   وال ) التغير ع 

    الراب الرب    الثال  الرب    الراب الرب    2020 الثال  الرب    2019 الراب الرب   
 اال ا ا    16.1  9.3  9.1 (0.1) (7.0)
 البحري    1.0  0.7  0.7  0.0 (0.3)
 الجزائر   3.4  1.6  1.8  0.2 (1.6)
 السع  ية   45.1  26.2  27.8  1.6 (17.3)
 العراق   19.1  10.2  11.1  0.9 (8.0)
 قتر  2.4  1.6  1.7  0.1 (0.7)
 الك يت   13.4  7.4  7.8  0.4 (5.6)
 ليبيا   5.5    2.9  2.9 (2.6)
  صر  0.5  0.4  0.4  0.0 (0.2)
 اإلجمالي  106.6  57.3  63.3  6.0 (43.4)

 .مصانات تقليلية *     

 

 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  :  الل ة
 ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة. :المصد 

تا اح ساب حجا صادرات الميط الخا  في الل   األ  ا   ذلك مالح االس ه ك الشهلي من إن اج الميط الخةا  الشةهلي   م ةلب *  
     الظ وسط الشهلي لألسعار اليورية لخامات كةل د لةة فةي حجةا التةادرات المياصةة الشةهلية  تةا تقةليل  صظةة التةادرات الشةهلية  

 يلية لتادرات الميط اللمع سموية ل ل   األ  ا .       ممها تا اح ساب القصظة ال قل
 

 ( 18) الشكل
 ،في  ي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة  قا  ة  ست يا  أسعا  اليفط بقيمة صا  اته 

(2019- 2020 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  المصد :
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 أواب     ي مة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األ اء االقتصا ح   اال عكا  على  .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مة لهةةا   ةةى مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

الماتل في القاا ةةات   مس ويات  اس ظل تحسنحصث     2020من  ا     اللامعخ   اللمع    الل   األ  ا 

أدا  اال  تةةاد  األ ل مةةن الظ و ةةع فةةي مظوال  يعزى ذلك في األساس إلى .نس يمشكل   إن كان    المياصة

القصةةود  إجةةلا ات مسةة ب فةةي مسةة ويات الا ةةب   ةةى الةةميط    ن عاشت اطؤ اإل ما صاح ه من    العالظي

يصةةل س كور نةةا إ ةةاد" فلضةةها لظواجهةةة الزيةةاد" الظ ةةالد" فةةي  ةةلد اإلصةةامات ماإلغ ا ال ي تةةا  

   سةةط موجةةة ثانصةةة مةةن     فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  أ ر مةةاالسصظا    –(  Covid-19)  الظس جل

ارتيا  نس ة ال ةةزا  د   أ مةةك+ مإتيةةاا    شكل.   ذا اليصل س   ظهور س لة م حور" سليعة اإلن شار

سي لمن اج  الذي نجس في اس لداد جز  من الخسائل في أسعار الةةميط ال ةةي ال تةةزا  أ ةةل الخيض القصا

  د ظا  إضافصا  ال  تادات الل   األ  ا  في ممةظة أ امك ال ي % من مس وا ا   ل الجائحة30  ممس ة

 اإليلادات المياصة  ال ةةي تُعةةل مةةن أ ةةا متةةادر الةةلخل القةةومي    ملرجات م يا ته في  ا  ارتيا   شهلت

     تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس لامة.

مالتةةلمة  ةةي االكثةةل ت ةةلرا     ل ةةميطالل   الُظتةةلر"   ذا  يشصل صمل ا المقل الل لي إلى أن  

يةةا   ما تلتةةب   صهةةا مةةن إنخ (Covid-19) الظزد جة الماجظة  ن جائحة فصل س كور نا الظس جل

 حاد في أسعار الميط الخا  العالظصة  الا ب   صه. 

       حةةلت السصاسةةات المقليةةة  الحةةز  الظالصةةة ال حيصزيةةة ال ةةي نيةةذتها غال صةةة  فةةي  ةةذا السةةصاا  

           مةةن   مشةةكل نسةة ي    ى صعصل التحة  الظالصة العامة  القاا  الظالي  في ممةظة أ امك  الل   األ  ا 

مةةلامل اإلصةة ح    سةةا ظت  ثار اال  تادية الظ اشل" الماجظة  ن جائحة فصل س كور نةةا الظسةة جل.اال  

الهادفة إلى د ا المشاط اال  تةةادي  تمويةةع اال  تادي ال ي يجلي تميصذ ا في معض الل   األ  ا    

تحسن نس ي في مسةة ويات المشةةاط فةةي القاا ةةات غصةةل اإلن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلى    القا ل"

  .لهذه الل   األدا  اال  تادي تاثل في الحل من  المياصة

       ل ةةل   األ  ةةا ت ةةاطؤ معةةلالت المظةةو اال  تةةادي غصةةل أن  مةةاك مخةةا ف م زايةةل" مشةةان 

أجوا  اس ثمائصة من  ل  الصقصن مشان ا فاا اال  تةةاد العةةالظي  فةةي ظةةل   مع  تظاشصا     القليب  ى الظلى  

  جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل.  اسةة ظلار سةةط     تجلد إجةةلا ات اإلغةة ا الجزئةةي  العةةز  العةةا 

    ي و ع أن يكون ل سليع حظ ت ال اعصا الجظا صة ضل  ذا اليصل س د راُ في الحل من ت ك الظخا ف.
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 ً  القريبعلى المدى   اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثا يا

 أسعا  اليفط الخام: -1

 سةةص  غ  م وسةةط سةةعل خةةا  ملنةةتأن  إلى    األمليكصة  الاا ة  مع ومات  إدار"  تشصل أحل  تو عات

د الر/ملمصةةل فةةي   53.3  إلةةى  يةةمخيض    ل أن   2021من  ا     األ  د الر/ملمصل خ   اللمع    55.6

      إلةةى م وسط سةةعل خةةا  غةةلب تكسةةاس األمليكةةي يلتيعفي حصن ي و ع أن  نيل العا .من    الثانياللمع  

د الر/ملمصةةل فةةي   50.3  إلةةى  ل أن يةةمخيض     2021من  ا     األ  د الر/ملمصل خ   اللمع    52.7

 نيل العا .من  الثانياللمع 

ل تةةل إلةةى  2021 ل شهلت ارتيا ا  م حوظا  ُممذ ما ع  ا    اآلج ةيذكل أن أسعار الميط الخا   

رتيعت أسعار ال سوية لعقود خا  ملنةةت )  ةةل مورصةةة ا  حصث  2020أ  ى مس وياتها ُممذ شهل يمايل  

        % مقارنةةة ممهايةةة 21.5ممسةة ة  2021فةةي ال اسةةع  شةةل مةةن شةةهل  ف لايةةل  ICE)إن لكون صمم ةةا  

  كظا ارتيعت أسةةعار ال سةةوية لعقةةود خةةا  غةةلب تكسةةاس ر/ملمصلد ال  62.91ل تل إلى    2020 ا   

ل تةةل إلةةى   % خةة   نيةةل الي ةةل"22.1( ممس ة  Nymexاألمليكي )  ل مورصة نصويورك ال جارية  

.  يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى توصةةل د   أ مةةك+ خةة   إج ظةةا ها الةةوزاري د الر/ملمصل  59.24

 إلةةى  ةةلار مشةةان تق ةةص  تخيص ةةات اإلن ةةاج   2021مةةايل  في اللامع مةةن شةةهل يالذي ُ قل  الثالث  شل  

  ةةى  ا  مةةع تاكصةةل 2021ألةةف ب/ي فقةةط خةة   شةةهلي ف لايةةل  مةةارس   75  مظعةةل مشكل تلريجي  

االل زا  ال ا  مهذا اإلتياا. ف     ن إجلا  الظظ كة العلمصة السعودية ل خيص ات إضةةافصة طو صةةة فةةي 

. يةةاتي ذلةةك تزاممةةا  مةةع 2021خ   شهلي  ف لايةةل  مةةارس م صون ملمصل/يو   1إن اجها المياي ت  غ  

الا ب القوي   ى الميط الخا  من الظتافي العام ة في ا سصا  الظحصط الهادئ   تلاجع مخز نات الميط 

 أزمة الاا ة ال ي شهلتها الواليات الظ حل" األمليكصة  سةةط موجةةة طقةةل م جظةةل غصةةل الخا  العائظة   

% 40م صون ملمصل/يو  أ  ممس ة  صاسصة م غت ما يقلب من  4ت ألكثل من مس و ة أدت إلى تو ف مؤ 

اإليجامصةةة مشةةان ال قاحةةات حصةةث مةةلأت د    الظؤشةةلاتالةةميط الخةةا    كةةذلك   ها منمن إجظالي إملادات

 ليل" من مصمها الواليات الظ حل" األمليكصة في حظ ت تاعصا جظا صة م قاحات فعالة لظواجهة فصةةل س 

(   و ما  ل يُسا ل في تسار   تصةةل" تعةةافي اال  تةةاد العةةالظي  يةةمع  Covid-19 جل )كور نا الظس

 اال فاا الظس ق  صة ل ا ب العالظي   ى الميط. 
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 اإل دا ا  اليفتية العالمية: -2

إجظةةالي اإلمةةلادات  ارتيةةا تشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةةك( إلةةى 

ملمصةةل/يو       ألف 670ممحو  2021المياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج ممةظة أ مك خ    ا  

  ةةو مسةة وى يقةةل م صةةون ملمصةةل/يو    63.3 نحةةو % مقارنة مالعا  السام   لصتل إلةةى1.1أي ممس ة  

كمةةلا الواليةةات الظ حةةل"  .  من الظ و ةةع أن تكةةون ألف ملمصل/يو  مقارنة مال و عات السامقة  200محو  م

مةةن خةةارج المياصة    اإلملاداتالظسا ظصن اللئصسصصن في نظو     ا ال لازيل  المل يل  اإلكواد ر   ال  

الظ حةةل" الظظ كةةة  ر سةةصا    ي و ةةع إنخيةةا  اإلمةةلادات مةةن  فةةي حةةصن  2021 ةةا     خةة  أ مك  ممةظة  

 . السودان مالصزيا 

من جانب ا خل  تشصل أحل  تو عات إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى تلاُجع إن ةةاج الةةميط 

% مقارنةةة 2.8ألف ب/ي أي ممس ة    220ممحو    2021من  ا     األ  التخلي األمليكي خ   اللمع  

 م صون ب/ي.     7.585ماللمع السام  لصتل إلى نحو 

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ةةب العةةالظي   ةةى  ارتيةةا  تشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مك( إلى

    ةةو معةةل  مةةمخيض ممحةةو مقارنة مالعا  السام  و ي/لمصلم صون م  5.8محو  م  2021الميط خ    ا   

أن  حصةةث ي و ةةع .م صون ملمصل/ يةةو  96.1  لصتل إلى ألف ملمصل/يو  مقارنة مال و عات السامقة 110

     ةةود المقةةل  اسةة ه ك    ةةى    أح وا  جائحة فصل س كور نةةا الظسةة جليس ظل ال اثصل الس  ي إلجلا ات  

خاصةةة ان عاش أ وى في نظةةو الا ةةب   ةةى الةةميط   ل حل       2021ال سصظا في اللمع األ   من  ا   

  .2021 ا  مالمس ة ل و ود التما ي في المتف الثاني من 

خ      ى الميط    د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةط ب    ارتيا  في  ذا السصاا  ي و ع  

 44.5  % مقارنة مالعا  السام   لصتةةل إلةةى نحةةو5.9م صون ب/ي  أي ممس ة    2.5محوالي    2021 ا   

  ةةود المقةةل  م ا  ةةات الظةةواد الا ةةب   ةةى  ال عافي الجزئي الظاةةلد فةةي  . ملفو ا  مم صون ملمصل/ يو 

ال حسةةصمات فةةي في د   أ ر مةةا     ال اورات اال  تاديةفي د   األمليك صن   األ لصة ال  ل كصظا ية  

  . في مماقة آسصا  الظحصط الهادئ  اا ي المقل  ال  ل كصظا يات
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      م صةةون  3.3 ممحةةو  ال عةةا ن اال  تةةادي  ال مظصةةةد   خةةارج ممةظةةة  ط ةةب    ارتيةةا كظا ي و ةةع  

ملفو ا  مإن عاش الا ب   ى   م صون ملمصل/ يو .  51.5%  لصتل إلى نحو  6.9ملمصل/ يو   أي ممس ة  

          آسةةةصا األخةةةلى  الشةةةلا األ سةةةط  خاصةةةة فةةةي د   – ممةةةاط  أخةةةلىالةةةميط فةةةي التةةةصن   ةةةل" 

نةةواتل ال قاصةةل الخيصيةةة  الظ وسةةاة ل غذيةةة  اةةا    ةةى  حصةةث ي و ةةع نظةةو الا ةةب . أمليكةةا ال تصمصةةة

كظةةا ي و ةةع نظةةو الا ةةب   ةةى الغةةاز لصن فةةي         ال  ل كصظا يةةات الظ مةةامي  د ةةا األنشةةاة التةةما صة  

   اا  المقل.

  الظلتيعةةة   مسةة ويات ال االةةة  فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  جائحةةةاسةة ظلار  فإن     مشكل  ا  

 كةةذلك تةةاثصل إجةةلا ات ال حيصةةز اال  تةةادي الظع مةةة   ةةى     تصل" ال اعصظات مُط    القصود ال جارية   

نظةةو   ي  ةةاطئمصمظةةا   أنةةه  ك صةةل" مةةن  ةةل  الصقةةصن.    حالةةةاال  تاد الحقصقي سوف تس ظل في ال س ب في  

       . 2021 ةةا  ظةةن الظ و ةةع أن يلتيةةع فةةي المتةةف الثةةاني مةةن ف   فةةي الو ةةت الحةةالي ةةى الةةميط   الا ب  

  تع  ةةل ضةةل رية ل حيةةاظ  نالظشاركة فةةي إ ةة ن ال عةةا  لل   أ مك+ الجهود الك صل"  كظا أن اس ظلار  

 .ط العالظي  ى االس قلار في سوا المي
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