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

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

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

 .2021 من  ا  الثانياللمع  الذي يغاي    العالميةالرئيسية في الس ق البترولية  

تةةادية العالظصةةة  فةة  ق  صة ل  اورات اال  الوا ع  اآلفاا الظس   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   ن الميايمن  ل   ط ب  مس ويات الظخز    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  سالخككا 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    ا   ي م    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  قل   ي  أن 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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  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.

 18   الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   ب.

 21 2021   عام  الثا ي خالت الرب    يفط  الأسعاالع 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 س اق الرئيسيةاليفتية في األلركة التجا ة  .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.

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

 49 العالمية تت   صياعة تكرير اليفط الخام  .4
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  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

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

 ً  56 الهيد وجي   :  ابعا

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

 ً  65 با يس لتغير المياخ   اتفاقالتت  ا  في   :سا سا

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

68 

 ً  73 القريباالَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى  :  ثا يا
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 األشكال قائمة 
رقم  

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

 16 .غرب تكسا 

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

 20 .األس اق الرئيسية

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

22 

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

 26 ية.العالماليفتية  ا   دااإلالتغير 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  

والغككا   الصككخرح اآلبككا  المحفكك  ة  كك  الككيفطتت   إجمككالي عككد    :10الشكل 
 29 .األ ريكية الصخرح في ال اليا  المتحدة

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

 39 الخمس 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   فككككي التتكككك  ا :14الشكل 

 52 .المصافي العالمية

 57 الكهرباء المتجد ة الال  ة إل تاج الهيد وجي  األخضر. :15الشكل 
 58  شروع الهيد وجي  األخضر العالمي. :16الشكل 
كمية إ تاج اليفط الخام بصا  اته المقككد ة للككدوت األعضككاء     ة قا :17الشكل 

 70 .في  ي مة أواب 

 قا  ككة  سككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككا  اته المقككد ة للككدوت  :18الشكل 
 71 .األعضاء في  ي مة أواب 
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 قم                                            الجداوت قائمة  
 الصفحة

 10 .العالمية  ا  م  االقتصا ت قعا  األولية لمعدال   لاتت     :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   .ا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغا  التبيعيإ دا تت     :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 
             التعكككككاون ي مكككككة  وت  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 
 في ال اليككا  المتحككدةصافي وا  ا  )صا  ا ( اليفط الخام  تت     : 10الجدوت 

 46 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   .ميةة المكر ة في المصافي العالتت   كميا  الميتجا  اليفتي : 13الجدوت 
 55 .قد ا  ت ليد التاقا  المتجد ة العالمية : 14 ت الجدو
 59   االَفاق المستقبلية لإل تاج العالمي للهيد وجي  األخضر. : 15 ت الجدو
       التتكك   الربكك  السككي ح فككي كميككة صككا  ا  الككيفط الخككام فككي  : 16 ت الجدو

 69 .الدوت األعضاء

            التتكك   الربكك  السككي ح فككي قيمككة صككا  ا  الككيفط الخككام فككي  : 17 ت الجدو
 71   .الدوت األعضاء
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 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالا 
 

  2021مةةن  ةةا     الثةةانيخةة   اللمةةع  ة  العالظصةة   اتاال  تةةاد  أدا   فةةيالظ حةةو   اس ظل ال  ةةاين  

  .فةةي إحةةلا   ةةذا ال  ةةايني ل اللئصسةة  ةةو العامةة الظ اد ليصل س كور نةةا   أص ح الحتو    ى ال قاح  

تا احلاز تقل  في العود" إلى المشاط الا صعي تزاممةةا  مةةع حتةةو    فع ى مس وى اال  تادات الظ قلمة 

الةةل ا الظةةالي الك صةةل فةةي   ال قةةاح الكام ةةة  اسةة ظلار تةةاثصل% من  لد السكان   ى جل ةةات  40 لامة  

فةةي  1 تحيصةةز السصاسةةات المقليةةة ال صسةةصليةلجليةةل" ا  تةةاد الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  ال ةةلامصل ا

ال ةةي ت م هةةا   اال  تادات الظ قلمة األخلى )فلنسا  ألظانصا  إياالصا  كوريا الجمومصة  الظظ كة الظ حل"(

        تةةا رفةةع تو عةةات المظةةو ل  ةةك اال  تةةادات   .2020الظلكزية ُممذ نهاية اللمةةع األ   مةةن  ةةا   ممكو ا  

ال ي من الظ و ع أن تشهل تاثصل إيجامي من ال شليع واليات الظ حل" األمليكصة  في ال  السصظا   2021لعا   

ي خ   المتةةا الثةةاني ش كات األمان االج ظا   يالذي سصعاي دفعة ل س ثظار في ال مصة ال ح صة  يقو

كور نةةا    ماس ثما  الصامان ال ي تاثل ا  تاد ا م شليل القصود الظلت اة مجائحة فصةةل س  2021من  ا   

  خ   المتا األ   من العا .

% من  ةةلد 20ال ي حتل ما يقل  ن      ى مس وى اال  تادات المامصة  الماشئةفي الظقامل   

تاثل األدا  اال  تادي س  ا  مايل" االصامات الجليل" ميصل س كور نا  ال سصظا في    سكانها   ى ال قاح

كظةةا ت اطئةةت  تصةةل" نظةةو   يا  الي  ةةصن  تاي نةةل  فص مةةا (.  تادات األسصوية )الهمل  إنل نصسصا  مالصزاال

  ةةخا المعةةل  حصث دفعت أسعار الس ع القصاسصة   2021اال  تاد التصمي خ   اللمع الثاني من  ا  

إلى أ  ى مس وياته ممذ أكثل من  قل  فةةي حةةصن أدت اضةةالامات س سةة ة ال وريةةل الماجظةةة  ةةن تةةلاكا 

   .ن اج الظتانعالشحن  نق  الاا ة إلى تلاجع إ

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

إتيةةاا  م عةةلي ت  وت أوبكك   ال زمةةت  الظس لا  في أدا  اال  تاد العالظيأمل ضل ري ل حقص  المظو 

صصةةل  ةةن الشةةهل السةةام   تغ  د ن  2021  أمليلشهل  لأمقت   ى مس ويات اإلن اج  حصث    .اإلن اج  خيض

 و ي/لمصلألا م  350  ألا ملمصل/يو  خ   شهل مايو     350تخيص ات اإلن اج مظقلار   ل أن تق   

 
صةةات ال ةةي ت جةةا إلصهةةا ال مةةو  الظلكزيةةة مةةن ضةةظن السصاسةةات المقليةةة  مهةةلف تحيصةةز المظةةو اال  تةةادي. حةةلى اال لأ  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.  
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تخيص ةةات إضةةافصة طو صةةة فةةي إن اجهةةا   ةةى  الظظ كة العلمصةةة السةةعودية     حافةت  يونصو.  خ   شهل

 . الثالث   ى ال والي   ذلك ل شهل 2021في شهل أمليل م صون ملمصل/يو   1 تالمياي م غ

في التادر اال  تاد العالظي   فااآ  حو أشار صمل ا المقل الل لي في أحل  تقليل له     ذا   ل

يزا  السصماريو األساسةةي ل  و عةةات اال  تةةادية العالظصةةة مشةةوما  ملرجةةة  الأنه    إلى  2021  يولصوشهل  

  تادات األسواا التا ل"  اال  تادات  الصة من  ل  الصقصن   خاصة فصظا ي ع   ماال فاا الظ و عة ال

فةةإن مخةةاطل المامصة   ماللغا من أن المظو  ل يتل في نهاية الظااف إلى مس وى أ وى مةةن الظ و ةةع  

ال سصظا تيشي الظ حور دل ةةا سةةليع االن شةةار مةةن فصةةل س كور نةةا الظسةة جل فةةي )ال اورات الظعكاسة  

 ليب.( تةل  ي السائل"   ى الظلى القمعةا د   العالا

كظا أ ضح صمل ا المقةةل الةةل لي أن مةةن الظظكةةن أي ةةا  أن يةةاتي المظةةو مخص ةةا  ل  مةةا  مقارنةةة 

تشليل األ ضاع الظالصة مشكل ميةةاج   إذا اسةة ظلت ال ةةغوط ال  ةةخظصة مالسصماريو األساسي في حالة 

جةةه ا  تةةادات لي ل" أطو  من الظ و ع  أف ت إلى إ اد" تقصصا ال فةةاا السصاسةةة المقليةةة.  يظكةةن أن توا

األسةةواا التةةا ل"  اال  تةةادات المامصةةة   ةةى  جةةه الختةةوم صةةلمة مزد جةةة مةةن جةةلا  تشةةليل 

زياد"  من شان المظو األضعا أن يؤدي مل ره إلى   تيا ا األزمة التحصة.األ ضاع الظالصة الخارجصة  

تلي صةةون   281  حةةومسةة وى  صاسةةي م ةة  ن  العالظي الةةذي سةةجلالعا   ديمامصكصة اللين      ىال اثصل الس  ي  

مال لاكا الحاد في اال  لا  الحكومي مسةة ب جائحةةة فصةةل س كور نةةا   ا    ملفو 2020في  ا   ر  د ال

 ألحل  ال قليلات التادر"  ن معهل ال ظويل الل لي.   الظس جل   فقا  

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

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

 مظعل  2021لعالظي في  ا  ااال  تاد  نظوإلى  ال و عاتأحل  تشصل   في  ذا السصاا     .ال و عاتت ك  

األ لصة  تشصل ال و عات مظاصم .السام في نهاية اللمع التادر"    األ لصة  ال و عات  س وىمنيل      و   6%

ال و عات األ لصةةة مقارنة م  أ  ى  و مس وى     2022 ا     في%  4.9مظعل   اال  تاد العالظي    نظوإلى  

 .(1) والشكل (1) الجدوت  يوضحكظا  % 4.4 ال الغةالتادر" في نهاية اللمع السام  
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 (1الجدوت )
 ( 2022  -2021)ة، الميالع  االقتصا ا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2021   عام  األوتالرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2021   عام  الثا يالرب   

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 العالم  6.0 4.9  6.0 4.4 كك  0.5

 اال  تادات الظ قلمة 5.6 4.4  5.1 3.6 0.5 0.8

 الواليات الظ حل"   7.0 4.9  6.4 3.5 0.6 1.4

 مماقة الصور  4.6 4.3  4.4 3.8 0.2 0.5

(0.3 )  الظظ كة الظ حل" 7.0 4.8  5.3 5.1 1.7 

0.5 (0.5 )  الصامان 2.8 3.0  3.3 2.5 
0.1 (0.3 )  التصن  8.1 5.7  8.4 5.6 

1.6 (3.0 )  الهمل  9.5 8.5  12.5 6.9 

(0.7 )  ال لازيل  5.3 1.9  3.7 2.6 1.6 

(0.7 )  ر سصا  4.4 3.1  3.8 3.8 0.6 
       

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

 المصا  :       
 . 2021  يولصو صمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات ا فاا اال  تاد العالظي  أمليلة  
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(1)الشكل
(%) 2022–2021،العالمياالقتصا  م معدتلاألوليةالت قعا تغير في لا

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

المتقد ة قتصا ا   اال ا  في  التت   .  1

فةةي المةةاتا الظح ةةى اإلجظةةالي نظةةوإلةةى    2021مةةن  ةةا     الثةةانيفي نهاية اللمع    ال و عاتتشصل  

التةةادر" فةةي ال و عةةاتمةةن    أ  ةةىمسةة وى      ةةو%   5.6  مظعل   2021في  ا     اال  تادات الظ قلمة

ارتيا ةةا   األمليكةةي    تةةاداال  سجل في  ذا السصاا     .%5.1ال الغة    2021من  ا     األ  نهاية اللمع  

حةةز  ال حيصةةز الحكومصةةة مل ا مةةن 2021 ى أساس سموي خ   اللمع الثاني من  ا    %6.5  مظعل 

نظو  ااع ال تمصع  ان عاش م صعات الظماز  الجليةةل"  انخيةةا  الظاال ةةات الجليةةل" ل حتةةو    ةةى  

مارسلها  إ انات ال االة إلى أدنى مس وى   شهل ال اعصظةةات.2020ُممذ حظةة ت تسةةارع مةةع تزامما   

%   ةةى 13.7فتةة ي  %   ى أساس 2   معلله نظو أسلع من الظ و ع م  الصور   مماقة  ا  تاد   شهل

ال االةنظو  وي لماتا  ااع ال تمصع  تعافي  ااع الخلماتط  سأساس سموي  معل  .  تلاُجع

 2022فةةي  ةةا     %4.4  مظعةةل الظ قلمةةة    تةةادات  اال  نظةةوإلةةى  األ لصة  تشصل ال و عات    مصمظا

كمككا ي  كك     %3.6  ال الغةةة  ع السةةام فةةي نهايةةة اللمةة ال و عةةات التةةادر"  م  مقارنة  أ  ى  و مس وى  
سابقاً(1)  الجدوت إليه .المشا 
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اليا ية والياشئة قتصا ا   اال ي  التت  ا  ف .  2  

 تةةا خيةةضحصةةث   اال  تةةادات المامصةةة  الماشةةئة فةةي تخ  ا اتجا ات المظو   ةةى نحةةو م زايةةل

نهايةةة اللمةةع مقارنةةة مال و عةةات فةةي    8.1%إلةةى    2021ا  تاد التصن خةة    ةةا     نظومعل     تو عات

% مقارنةةة مال و عةةات 9.5  كظا تةةا خيةةض تو عةةات نظةةو اال  تةةاد الهمةةلي إلةةى  %8.4ل الغة  السام  ا

معةةض    س كون.  ذا  ر سصا  ال لازيل  تا رفع تو عات المظو لك   من  في حصن%.  12.5السامقة ال الغة  

 مةةن ظسةةا ل"يةةل مةةن الزم إلةةى  م زاممةةة محاجةةة   مالصة   ا  تادية  صحصة  أزمات  تواجه  ال يت ك الل    

إجةةلا ات اإلغةة ا   حصث  ل ت ةةال إلةةى فةةل  الل لصة الظالصة الظؤسسات من   الظ قلمة  اال  تادات

 . االح وا  مشكل م كلر مقارنة ماال  تادات الظ قلمة

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

. كظا ن ما   مال ح صةةل حلكةةة ال جةةار" المياصةةة فةةي  العوامل الظؤثل"   صها  2021من  ا     الثانياللمع  

 العالظصة.األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  

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

 المختلفة   ام لخ ا   أسعا  اليف ط   أ. 

 ةةو" أساسةةصات سةةوا   مةةنمةةل ا     2021من  ا     الثانياللمع    خ  ار الميط الخا   عأسارتيعت  

فةةي آسةةصا  تكليةةل الةةميطظتةةافي ل  حصث ارتيعةةت  ظ صةةات الشةةلا .   أسواا العقود اآلج ةاليورية  الميط  

في   الميط الخا   اتع مخز ن ظ صات تشغصل الظتافي  تلاجُ    اس ظل ان عاش    الظحصط الهادئ  أ ر ما

موسةةا   فةةي  اةةاع المقةةل خةة  تو ع الظزيل من ال عةةافي فةةي الا ةةب     سط  الواليات الظ حل" األمليكصة 

 تصل" حظ ت ال اعصا ضل جائحة فصل س كور نةةا الظسةة جل   تسارعمع    تزامما   القصاد" التصييالسيل  

ال صانات اال  تادية القوية مةةن انب  ياتي ذلك إلى ج  .ال مقل الظلت اة م  ك الجائحةالقصود   ى     تخيصا

 . التصناألمليكصة الواليات الظ حل" 
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 ةةلد االصةةامات مسةة ب ارتيةةاع  اإلغةة ا  صةةود تجةةلد  فةةي األسةةعار  حل مةةن  ةةذا االرتيةةاع ل   

ف ةة    ةةن  .أجةةزا   ليةةل" مةةن العةةالا  ال سةةصظا الهمةةل  أمليكةةا ال تصمصةةة  ميصل س كور نا الظس جل في

 .2021خ   شهل أمليل  معض الظتافي اآلسصويةي ف الظوسظصة التصانة

 2021مةةن  ةةا   الثةةانياللمع  فياألسعار اليورية لس ة خامات أ مك   م وسط  ارتيع   مشكل  ا 

  د الر/ملمصةةل   67.3  لصتل إلى   السام % مقارنة ماللمع  12.3ما يعاد     أ د الر/ملمصل     7.4  ممحو

  اللمةةع الظظاثةةل مةةن % مالظقارنةةة مةةع 153ما يعاد   يأد الر/ملمصل    40.7  ممحو  ملتيع  و مس وى  

سموي لألسعار اليورية لس ة خامات الظ وسط اللمع  ال  ،(2)  والشكل  (2)  الجدوت     يوضح  .2020 ا   

 .(2021 – 2020)أ مك خ   الي ل" 

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

 (  وال / بر يل)، (2021 –  2020)،    العربيةوبعض الخا ا
         

 التغير ع  
 2020 2021 ( وال /بر يل)

      الرب   الخا ا  
 2020 الثا ي

        الرب  
 2021 األوت

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

 ا : ب   يهسلة أو  26.6  43.4  44.0  60.0  67.3  7.4  40.7
 خ صط التحلا  الجزائلي   28.0  43.6  44.1  61.1  68.0  7.0  40.1
 العلمي الخيصا السعودي   26.5  43.6  44.2  60.5  68.2  7.7  41.7
 مورمان االماراتي  30.5  43.7  44.5  60.1  67.5  7.4  37.0
 ي  الكويال تليل خا    25.8  43.5  44.2  60.3  67.9  7.6  42.2
 السلر" ال ص ي  25.9  41.7  42.0  59.2  66.4  7.3  40.5
 ال تل" العلا ي  26.3  44.3  44.6  60.4  67.4  7.0  41.2

 خا ا  اخرى :              
 دمي   30.8  42.8  44.6  60.0  66.9  6.9  36.1
 ال حلي القالي   25.8  43.9  44.1  60.6  68.0  7.4  42.2
 ملنت   29.2  42.9  44.1  60.8  68.6  7.8  39.4
 خا  غلب تكساس   27.8  40.9  42.7  57.8  66.1  8.3  38.3

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



- نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 142021 الربع الثاني

االقتصادية اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرةالعربيةاألقطار منظمة

2021الثاني الربع –بترولية العالمية وي حول األوضاع الالتقرير الربع السن  14

0

20

40

60

80

الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي 

2020 2021

(2)الشكل
(2021-2020)،سي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب الالمت سط الرب  

(  وال /بر يل)

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

ت ةةاينتاورات فةةي نظةةط فل  ةةات األسةةعار  تظث ةةت فةةي    2021من  ا     الثانيشهل اللمع   ل   

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

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

إلىخا سعل  م وسط  الخيصية(   الثقص ة( ل ميوط )مظث   خةة   ملنتخا لتالح د الر/ملمصل 1.7دمي

  سةةط م و   ةةل  كظةةا.  السةةام   اللمةةعد الر/ملمصةةل خةة      0.8  مالظقارنةةة مةةع  2021من  ا     الثانياللمع  

           مةةعمالظقارنةةة د الر/ملمصةةل 1.3ملنةةت موا ةةعخةةا سةةعل م وسةةط أ مةةك  ةةن خامةةاتسةةعل سةة ة

.السام اللمعد الر/ملمصل خ   0.8

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

مقارنةةة مةةاللمع   2021مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة  ملرجات م يا ته    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

      مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةة د الر/ملمصةةل    6.9ممحةةو    يدمةة   خةةا سةةعل  م وسةةط    ارتيةةع  حصةةث  السام 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام  د الر/ملمصةةل7.8ممحةةو ملنتخا سعل م وسط     ارتيع   د الر/ملمصل  66.9
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مقارنةةة د الر/ملمصةةل  8.3ممحو    سعل خا  غلب تكساسم وسط    ارتيعكظا  د الر/ملمصل     68.6  لص   

 .د الر/ملمصل 66.1لص     2020من  ا   اللامعماللمع 

أسعار  قود ك   من خةةا  ملنةةت  خةةا  غةةلب تكسةةاس فةةي األسةةواا   ارتياعتجلُر اإلشار" إلى  

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

  2018إلةةى أ  ةةى مسةة وياتها ُممةةذ شةةهل أك ةةومل    2021  يونصةةومن شةةهل    الخامل  العشل نالظواف   

االنخيةةا  مل ا من  ياتي ذلك    .2020س ة مكاسب أس و صة م  الصة ُممذ شهل ديسظ ل  مسج ة أطو  س 

صسصة  سط ان عاش الا ب   ى الو ود في الظماط  اللئ   السليع  الظس ظل في مخز نات الميط العالظصة

القصةةاد" التةةصيي  تزاممةةا  مةةع    السةةيل  موسةةا  في ملايةأ ر ما  مظا في ذلك الواليات الظ حل" األمليكصة  

 رفةةع  إ ةةاد" فةة ح اال  تةةادات  تسارع  تصل" حظ ت ال اعصا ضل جائحة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  

المتا الثاني من    خ  و عات مان نظو الا ب  ف     ن ال  .الجائحة  الظزيل من القصود الظلت اة م  ك

  اإلملادات في أسواا الميط.صيوا س 2021 ا  

ممس ة  2021من  ا    الثانيخ   اللمع  ملنت  خا    قود  فقل ارتيعت      ى الظس وى اليت ي  

خةةا   قةةود ارتياع فتةة ي لهةةا   ةةى ال ةةوالي. كظةةا ارتيعةةت   ثالثمقارنة ماللمع السام     و    18.2%

 مةةذلك تسةةجل   ارتياع فت ي لهةةا   ةةى ال ةةوالي.  خامل    و  %24.2ممس ة  األمليكي    غلب تكساس

 .2009أسعار الميط الخا  اال ج ة أف ل أدا  نتا سموي لها ُممذ  ا  

 فةةي ال  ةةاد  القةةاري مورصةةة فةةي ملنت خا  تلا   اراس ظل 2021من  ا    الثانيشهل اللمع   

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

 إلىخ    ذا اللمع ل تل  تق تتاليل  ات مصمهظا  ل م وسط    إال أن  2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

          السةةام . اللمةةعد الر/ ملمصةةل خةة    3.4مالظقارنةةة مةةع  أ ةةل مسةة وى   ةةو د الر/ملمصةةل  2.9 نحةةو

في آسصا  ال سصظا س جل  امات ميصل س كور نا الظس  ا  مارتياع  لد اإلصخا  ملنت  أسعار    حصث تاثلت

تعةةافي  ظ صةةات   مةةن  م حو ةةا  د ظا   خا  غلب تكساس الوسصط    ت قت أسعارفي حصن  .  في الهمل  الصامان

  2020إلةةى أ  ةةى مسةة وى لهةةا ُممةةذ شةةهل يمةةايل   هاتشةةغص معةةلالت    ل تةةل  األمليكصةال كليل  متافي  

  –  Oklahomaمواليةةة    Cushingئصسةةي  الظلكةةز الل  تحليةةلا  فةةي  –  الخا الميط  مخز نات     انخيا 

 خاةةوط أنامصةةب إمةةلادات الو ةةود شةةكل اغةة ا أك ةةل  .2020إلى أدنةةى مسةة وياتها ُممةةذ شةةهل مةةارس  
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سلة خا ا  أوب  خام بر ت خام غرب تكسا 

مسةة ب    ةةود الاةةائلات  الةةليز م صةةون ملمصةةل/يو  مةةن الغةةاز لصن  2.5نحةةو    يمقةةلالةةذي  األمليكصة  

إضافصا اات اليلية الل ظصة   ى اتعل  له   و أحل أك ل مخاالهجو  السص لاني الذي   د ظا  إلط ا 

 سةةط تو عةةات مظزيةةل اإليجامصةةة  ال صانات اال  تةةادية . ياتي ذلك إلى جانب ألسعار خا  غلب تكساس

.من ال عافي في الا ب   ى الميط

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

اإلشار" اللئصسصة فةةي العةةالا )الخةةا  األمليكةةي    نيوط  لسعل س ة خامات أ مكسموية  اللمع  لاالظعلالت  

.(2021-2020)خ   الي ل" الخيصا   خا  ملنت( 

(3)الشكل
( 2021-2020)،لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكسا ة سي يالالرب  المعدال 

(  وال /بر يل)

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

    2021مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة    فل  اتهةةا  حلكةةة   نظةةط  األسةةعار  في  ال اور  انعكل ل   

شةةهلت  حصةةث  الظسةة ك   ذات  سةة كت  ال ةةي  العلمصةةة  الخامةةات  لظخ  ةةا  اليوريةةة  األسعار  مس ويات    ى
.م يا تة ملرجات  السام عاللممعمالظقارنةمس وياتهافي ارتيا ا 
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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

2021مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة    السعودي  الخيصا  العلمي  الخا م وسط سعل    ارتيعحصث  

ممسةة ة ارتيا ةةا مشةةك  ملمصةةل /د الر68.2إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة%  12.7  ممس ة

ال تةةليلخةةا سةةعل سةةط م وارتيةةعكظةةا .% مالظقارنة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي157.7

ممسةة ة ملتيعةةا   ملمصةةل/د الر67.9إلةةىلصتةةلاللمةةع السةةام مةةع  مالظقارنةةة%  12.6  ممس ة  الكوي ي

.% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي163.6

%12.3ممسةة ة اإلمةةاراتيمورمةةانخةةا   ارتيةةعقةةل  ف  األخةةلى   العلمصةةة  الخامةةات  يخةة    فصظا

اللمةةع % مالظقارنةةة مةةع121.3ممسةة ة ملتيعةةا ملمصةةل /د الر67.5  لص  ةة سةةام   مالظقارنة مع اللمع ال

السةةام    % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع12.3ممسةة ة    ال ص ةةي  السلر"  خا   ارتيعكظا     الظظاثل من العا  الظاضي

 الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي% مالظقارنة مةةع اللمةةع 156.1ممس ة    ملتيعا   ملمصل   /د الر  66.4  لص   

   %11.4  ممسةة ة ال تةةل" العلا ةةي    القاةةلي  ال حةةليالخا   الجزائلي    الخا من    كل  ت أسعار ارتيع

      ملمصةةل/د الر68 د الر/ملمصةةل68إلةةىل تةةل مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام  % 11.5  12.2 

مالظقارنةةة مةةع % 156.7%   163.8     %143.4  ممس ة  ملتيعة   د الر/ملمصل   ى ال والي  67.4   

إ فاً(2)الجدوت(4الشكل )كما ي   .من العا  الظاضيالظما لع اللم إليه .المشا 

(4)الشكل
( 2021-2020)،الدوت االعضاءبعض ألسعا  خا ا  ة سي يالالرب  المعدال 

(  وال /بر يل)

.السوا المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  المصد :
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 الميتجا  اليفتية ض  بع أسعا     ب. 

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

 ارتيا ةةا  خةةلى ال ةةي شةةهلت  ةةي األ العالا األسواا اللئصسصة في  معةافي    2021 ا   من    الثانياللمع  

  نوع الظم ا.  ممسب م يا تة حسب السوامقارنة ماللمع السام  

 ولي  الممتا  الغا    أسعا    -

    مةةن   الثةةانياللمةةع  خةة      سككيغاف  ةسكك ق  فةةي    ارتيا ةةا    الغاز لصن الظظ ازم وسط أسعار  شهل  

 ارتيا ةةا  مشةةك    ملمصل /د الر 76.8 إلى لصتل اللمع السام  مع مالظقارنة% 14.4 مس ةم  2021 ا   

 س ق الخلككيا األ ريكككي  في  عتيار  كظا  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.132.4ممس ة  

ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةك    ملمصةةل /د الر 91.2  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة%  20.1  مس ةم

مةةع  موسةةا القصةةاد" التةةصييم ةةل  مةةلفو ا    % مالظقارنة مع اللمع الظمةةا ل مةةن العةةا  الظاضةةي127.1

  القصةةود الظلت اةةة م  ةةك الجائحةةةتسارع  تصل" حظ ت ال اعصا ضل جائحة فصل س كور نةةا  تخيصةةا  

    ةةل الجائحةةةمةةا  ل  جةةا ز مسةة وياتها الظسةةج ة    أمليكةةا الجمومصةةة  الوسةةاى ارتياع التادرات إلةةى  

 امصةةب إمةةلادات الو ةةودخاةةوط أناغةة ا أك ةةل  مسةة ب  مشةةكل مؤ ةةت  ظ صات متافي ال كليةةل       تق ُ 

 فةةيالغةةاز لصن الظظ ةةاز  سةةعلم وسط   ارتيع. تعل  لهالهجو  السص لاني الذي   األمليكصة   ى خ يصة

 ملمصةةل /د الر  77.8  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة  %17.1  مسةة ةم  س ق البحر المت سط

  وتككر امسكك ق   فةةي    .العةةا  الظاضةةي% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من  146.8ممس ة    ارتيا ا  مشك    

 ملمصةةل /د الر  83.2  إلةةى  لصتةةل  ام اللمةةع السةة   مةةع  مالظقارنةةة%  18.5  مسةة ةمالسةةعل     م وسط  ارتيع

 .% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي116.8ممس ة  ارتيا ا  مشك    

 الثةةانياللمةةع أ  ى األسعار من مصن األسواا األرمعةةة خةة    الخ صا األمليكيسوا حققت   ل  

       ضةةحا يو  كظةة سةةمغافور" سةةوا  ال حةةل الظ وسةةطسةةوا ثةةا  ر تةةلدا ت  هةةا سةةوا   2021 ةةا   مةةن

 .(5) والشكل (3)  الجدوت
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 (3الجدوت )
 ( 2021 –  2020)، الرئيسيةالمت سط الرب  السي ح لألسعا  الف  ية للميتجا  اليفتية فى األس اق 

 ( وال / بر يل)

  الس ق  الممتا  الغا ولي    يت الغا    يت ال ق   

 سمغافور" 33.0 37.8 28.3

 ر تلدا  38.4 37.3 28.0 2020 الرب  الثا ي
 ال حل الظ وسط  31.5 35.8 30.9
 الخ صا االمليكي 40.2 31.0 24.6
 سمغافور" 47.3 47.8 39.4

 ر تلدا  53.0 47.5 39.5 الثال  الرب   
 ال حل الظ وسط  47.5 47.4 42.0
 الخ صا 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 صا االمليكي 53.3 47.7 40.3
 سمغافور" 67.1 65.7 64.5

 ر تلدا  70.2 66.0 61.7 2021الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط  66.5 65.5 62.9
 الخ صا االمليكي 76.0 63.3 51.8
 سمغافور" 76.8 73.6 72.0

 ر تلدا  83.2 74.5 65.9 الرب  الثا ي 
 ال حل الظ وسط  77.8 73.8 67.2
 الخ صا االمليكي 91.2 70.4 57.7
 سمغافور"  9.7  8.0  7.4

       الرب  
 2021 األوت

 التغير ع  
 (  وال /بر يل)

 ر تلدا   13.0  8.5  4.2
 ال حل الظ وسط   11.4  8.4  4.3
 الخ صا االمليكي  15.3  7.1  6.0
 سمغافور"  43.7  35.9  43.7

      الرب  
 2020 الثا ي

 ر تلدا   44.8  37.2  37.9
 ال حل الظ وسط   46.3  38.1  36.3
 الخ صا االمليكي  51.1  39.5  33.2

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

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

سيغاف  ة
س ق 

 وتر ام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليا األ ريكي

(5)لالشك
( 2021-2020)،المعدال  الرب  السي ية ألسعا  الغا ولي  الممتا  في األس اق الرئيسية

(  وال /بر يل)

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

 يت الغا    أسعا    -

أسعار الغاز لصنمن أ لمس ويات 2021من  ا  الثانياللمع  أسعار زيت الغاز خ      سج ت

سكك قاسةة اثل   ةةلمشةةكل  ةةا .األسةةواا اللئصسةةصة فةةي العةةالا في كةةل    زيت الو ودأسعار  أ  ى من     
% 12.9ممسةة ة    ارتيا ةةا مشةةك    ملمصل /د الر  74.5    وسعار زيت الغاز  م وسط ألما  ى     وتر ام

مةةن العةةا  الظاضةةي.الظمةةا لاللمةةع % مالظقارنة مع99.9ممس ة  ارتيا ا  مالظقارنة مع اللمع السام 

مالظقارنةةة مةةع   %12.8  ارتيةةاعد الر/ملمصل ممسةة ة    73.8  لسع  مظ وسط  البحر المت سط  س قت  ها   

سكك ق ثةةا    % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي.106.4  ارتيةةاع   ممس ة   اللمع السام 
 % مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام 12.1 ة ممسملتيعا   د الر/ملمصل73.6م  سعل  مظ وسط  سيغاف  ة
الخليا اال ريكككيس ق ا ل.  أخصمالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي%  94.9ممس ة     ملتيعا 
ارتيةةاعممسةة ة 2021مةةن  ةةا  الثةةانياللمةةع  د الر/ملمصةةل خةة      70.4    ةةوسعار  م وسط لألمادنى  

.  ى أساس سموي% 127.4ياعارت ممس ة  مالظقارنة مع اللمع السام 11.3%
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 أسعا   يت ال ق     -

 مس ةم  2021من  ا     الثانيخ   اللمع    سيغاف  ةس ق  في  أسعار زيت الو ود  م وسط    ارتيع

% 154.2ممسةة ة    ارتيا ةةا    مشةةك     ملمصةةل /د الر  72  إلةةى  تةةلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  11.5

 مسةة ةم البحر المت سككطس ق  م وسط السعل في  ارتيع   .مالظقارنة مع اللمع الظما ل من العا  الظاضي

% 117.7ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةك      ملمصةةل /د الر  67.2  إلةةى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  6.9

      فةةي كةة   مةةن  زيةةت الو ةةودسةةعل    م وسةةط  ارتيةةع  كظةةا  .مالظقارنة مع اللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي

مشةةك    ملمصةةل /د الر 65.9 إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع ةمالظقارنةة % 6.8 مسةة ةم  وتككر ام سكك ق

 مس ةم الخليا األ ريكيس ق    % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي135.1ممس ة   ارتيا ا  

% 135ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةك      ملمصةةل /د الر  57.7  إلةةى  لصتةةل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  11.5

  .العا  الظاضي ل منمالظقارنة مع اللمع الظظاث

2021   عام    الثا ي خالت الرب     أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل .  2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العوامل ال ي كةةان لهةةا تةةاثصل    2021من  ا     الثانيخ   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

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  1.2  أي ممسةة ة  2021مةةن  ةةا     الثانيخ   اللمع    ملمصل/ يو   م صون  1.1

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل/يو   م صةةون  2ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      93.8تل إلى  صل

 )مةةن ضةةظمها ر سةةصا(   مةةك  أتق ةةص  د      إلةةى  رئصسةةي يعزى ذلك مشةةكل    .الظظاثل من العا  السام 

           األمليكصةةةالواليةةات الظ حةةل" ارتيةةاع اإلمةةلادات مةةن    إلةةى جانةةبخيةةض اإلن ةةاجل خيص ةةات إتيةةاا 

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت )  كما ي   

 

 
ل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى اإليثةان  ال ل مةان  ال صوتةان لاف  الحق ي ت ك األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  م   2

 . ال م ان  مكثيات ا خلى
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(4)لجدوت ا
تت   إ دا ا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغا  التبيعي 

( لي ن بر يل/ ي م)

إجمالي اإل دا ا  العالمية   وت أوب    وت خا ج أوب  

91.7 61.1 30.6 2020الرب  الثا ي 
90.4 61.5 28.9 الرب  الثال  
92.2 62.2 30.0 الرب  الراب 
92.7 62.4 30.3 2021وت الرب  األ
93.8 63.1 30.7 الرب  الثا ي* 
التغير ع    2021األوتالرب    0.4 0.7 1.1

  2020الثا يالرب    0.1 2.0 2.0(  لي ن ب/ح)
.مصانات تقليلية *

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

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

(6)الشكل
( 2021  -2020)،وس ائل الغا  التبيعيالخام   دا ا  العالم    اليفط سي ية إلال التت  ا  الرب  

( لي ن بر يل/ ي م)

.ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ مك  المصد :
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 3أوب     وت إ دا ا    -
من  الثانياللمع  أ مك خ   لل    خام وس ائل الغا  التبيعي(  فط) اإلملادات المياصة    ارتيعت

 30.7    ل تةةل إلةةىمةةاللمع السةةام مقارنة    %1.3ملمصل/يو   أي ممس ة    ألا  377  مظقلار  2021 ا   

مةةن   الظمةةا لاللمع  مةة   مقارنةةة  %0.3يو   أي ممس ة  /ملمصل  ألا  68  مظقلار  ملتيعة   ملمصل/يو م صون  

 اللمةةعخةة   أ مك مةةن إجظةةالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة   د  حتة    يخ أما فصظا    .العا  الظاضي

  أ ةةل مةةنظس وى الظحق  خ   اللمع السام    نيل ال%    و  32.7م غت  فقل     2021 ا   من    الثاني

( 7الشكككل ) كمككا ي  كك   %33.4 ال ةةال   خ   اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي الظس وى الظحق 
 .يه اَ فاً المشا  إل (4)  الجدوتو

          2021مةةن  ةةا     الثةةانيخةة   اللمةةع  فقةةط    اليفط الخامأ مك من  د    املادات    ارتيعت    ل ذا  

 ةممخي ةة    م صةةون ملمصةةل/يو   25.5ل تةةل إلةةى     السةةام اللمع  مةة   ملمصل/يو  مقارنة  ألا  377  مظقلار

أ مةةك  د  إمةةلادات    قلتاسةة   مصمظا  .اللمع الظظاثل من العا  الظاضيملمصل/يو  مقارنة م  ألا  52ممحو  

   ةةو  اللمةةع السةةام    مل نيل الظس وى الظحق  خةة  من سوائل الغاز الا صعي  الميوط غصل ال ق صلية  

 .  ى أساس سموي ألا ملمصل/يو  120 مظقلار ملتيعة  ملمصل/يو  م صون 5.2

 اج  أي زيةةاد" اإلن ةة   ل خيص ات إتياا خيض اإلن ةةاج    وت أوب تق ص     ياتي ذلك   ى خ يصة

خةة    ي/بألا  350 مظقلار مل" أخلى  ثا تق صتها  2021  مايوخ   شهل    ي/بألا    350مظقلار  

م صون   2.4  نحو  لصتل إلى    ى ال والي  الثالثل لمع    إيلان  إن اج  ارتياعإلى جانب  .  2021  يونصو  شهل

  .اإليلاني   ى  ااع الاا ةلظيل ضة ا  غوطات اال  تادية األمليكصةلامن  لغا  ى ال و ي/لمصلم

تخيص ات إضةةافصة طو صةةة فةةي إن اجهةةا مالظحافةة   ى  الظظ كة العلمصة السعودية   كان لقلار  

ل شهل الثالث   ى ال والي  د را  فةةي الحةةل   –  2021في شهل أمليل  م صون ملمصل/يو     1  تالمياي م غ

انخيا  ان ةةاج انب   ياتي ذلك إلى ج  .2021من ارتياع إملادات د   أ مك خ   اللمع الثاني من  ا   

ا ةة ن حالةةة القةةو" ألا ب/ي   ى خ يصة  300ممحو    2021لص صا خ   األس وع الثالث من شهل أمليل  

ال اخصل فةةي  تتليل الميط الخا  مظصما  الحليقة المياي  مس ب عظ صات ان اج  الظؤ ت ل و ا  الالقا ل"  

 .تظويل إص حات ال مصة ال ح صة
 

انسحاب د لة األكواد ر من   وية الظمةظة   مما    ى ذلك ال ي  ةظن إجظةالي إمةلادات د   أ مةك إن ةاج األكةواد ر ال ةال    2020يمايل  شهل شهل      3
 خا    فقا  ل  قاريل الشهلية حو  السوا المياصة لظمةظة أ مك. الميط ال م صون ملمصل/يو  من 0.5حوالي  
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2020 2021
 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    يعارت

لصتل إلةةى   % مقارنة ماللمع السام 1.1ملمصل/يو   أي ممس ة    ألا  700  محوم  2021 ا   من    الثاني

مقارنةةة %3.3ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة   م صةةون  2ممحةةو    ملتيةةع  و مس وى  م صون ملمصل/ يو      63.1

سابقاًالمشا (4)  الجدوت( و7الشكل )كما ي    من العا  الظاضيمع الظظاثل مالل .إليه
(7)الشكل

( 2021-2020)،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسية دا ا  إلسي ية ل ال التت  ا  الرب  
( لي ن بر يل/ ي م)

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

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

إمةةلادات الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   ارتيةةاع  إلةةىمشةةكل رئصسةةي    2021من  ةةا     الثانيخ   اللمع  

إن اجالمياصة  ارتياع ف    ن م حو   اتياالمياير سصامشكل مع . ا د   أ مك  تظاشصا 

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

مع   2021من  ا     الثانيخ   اللمع   الواليات الظ حةةل" مةةن الةةميط  سةةوائل الغةةاز إن اج تعافيتزامما 

ملمصل/يو  م صون  1محوالي    ارتيا ا   مشك    م صون ملمصل/ يو    17.7  نحو     صالا صعى غصل ال ق صلية ل

   ال شةصك  الةلنظاركوس ا ريكا  المظسا  أس لالصا  م جصكا  كملا  تشص ي  كولوم صا  د لة  ي: 38ا ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة في   وي ها ت 4
    التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظ ورا  الظكسةصك   ولمةلاالجمومصةةأيللمةلا  إياالصةا  الصامةان  كوريةاا   إس ونصا  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيسة مل

.األمليكصة  الواليات الظ حل"    الظظ كة الظ حل"    تلكصا    سويسلا    السويل    إس انصا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يا   نصوزي ملا
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خ   األس وع   األمليكيمعل  ان اج الميط الخا     ارتياع  تجلُر اإلشار" إلى  ما    .مقارنة ماللمع السام 

    ةةو أ  ةةى مسةة وى م صةةون ملمصةةل/يو  11.2إلةةى  2021 يونصةةو شل من شةةهل   الحاديالظم هي في  

 ت الاا ة األمليكصة. ت إدار" مع وما   فقا  ل صانا2020مسجل ُممذ نهاية شهل مايو 

م صون  5.14 ل تل إلى 2021من  ا   الثانيإملادات كملا المياصة خ   اللمع   انخي ت  مصمظا

الكمليةةة  صةةود اإلن ةةاج ال ةةي  Albertaحكومةةة مقاطعةةة   رفةةع  رغا   2021  مايوملمصل/يو  خ   شهل  

مةةل ا  مةةن شةةهل    ية الاا ةةة ال تةةليليةل ق صل الظخز نات ال ي نظت مس ب محل د  2018فلض ها  ا   

إيقاف مم جةةي اللمةةا  المياصةةة اللئصسةةصصن فةةي .  يعزى ذلك اإلنخيا  مشكل رئصسي إلى  2021يمايل  

إلجةةلا   ظ صةةات  2021ل أمليةةل ألا ملمصل/يو  من اإلن اج خ   شةةه  500غلب كملا لظا يقلب من  

( الظمةة ا مةةن synthetic) االصةةاما ي  الةةميط الخةةاتلاجةةع ان ةةاج  اس ظلار    صصانة شام ة  ف     ن

  2020 ةةن الظسةة وى القصاسةةي الظسةةجل فةةي نهايةةة  ةةا     تلس ات ال ص ومصن الظعل فة ماللما  المياصة

  .2021إن هائها في شهل أك ومل  ذلك   ى خ يصة  ظ صات التصانة الظخااة الظ و ع 

م   حةةوالي  مل مس وى    2021  من  ا   الثانياللمع  إملادات الظكسصك المياصة خ      اس قلت 

          خةة   المتةةا الثةةاني مةةن  ةةذا الظسةة وى مشةةكل طيصةةا  يلتيةةعمن الظ و ةةع أن   ذا    ملمصل/يو    1.9

 .Ichalkil-Pokoch   Hokchiاإلن اج من الظشاريع الجليل" مل ا من ارتياع  2021 ا  

 الثةةانيخ   اللمةةع يو   /ملمصل  ألا  310م      انخياضا    ل   أ ر مااالملادات المياصة ل شهلت  

المل يا مس ب  ظ صات التةةصانة   إملاداتمن الظ و ع في    أ  ىتلاُجع  ياتي ذلك  سط     2021من  ا   

 المل يا إملادات تلتيعمن الظ و ع أن    الظخاط لها  معض االنقاا ات الظ ع قة مالحواد  العلضصة

اإلن اج من  ارتياع  Martin Linge لحق إن اجمل    مل 2021المتا الثاني من  ا   خ   المياصة

كظا تاثل إن اج الظظ كةةة الظ حةةل" المياةةي  .ويولص شهل في Johan Sverdrupحقل الظلح ة األ لى من 

% مةةن إن ةةاج الةةميط 40الةةذي يمقةةل نحةةو  Fortiesخاةةوط أنامصةةب  التصانة التصيصة الظ كل" في نةا م

 . الغاز في محل الشظا 

اإلمةةلادات مةةن ارتيعةةت   فقةةل القتصككا ح والتيميككةمة التعككاون ا وت خا ج  ي أما فصظا يخ   

يعةةزى ذلةةك مشةةكل  .2021مةةن  ةةا   الثانياللمع خ     ملمصل/يو ألا    80  محومد   أمليكا ال تصمصة  

اسةة ظلار    ي و ةةعفةةي ال لازيةةل     Atapu     Berbigao     Sururuرئصسي إلى ارتياع إن ةةاج حقةةو   
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تزامما 2021متا الثاني من  ا   ارتياع إملادات ال لازيل خ   ال Sépiaقةةل  إن ةةاج حتشةةغصل  مةةع     

.Santosما   ل الظ ح فةةي حةةو  مماقة(   الذي يقع في Northeast Tupiماساا )الظعل ف سامق

مةةن الثةةانيألا ملمصل/يو  خ   اللمع   20  طيصا م    كظا ارتيعت اإلملادات المياصة من التصن ممحو

ل  صانات2021 ا   ال حلية الجليل".الظشاريع ياتي ذلك االرتياع مل ا من اللسظصة فقا 

مع  إمةةلادات  ارتيعةةت   تخيص ات إتياا خيض اإلن ةةاجمشان تق ص      أ مك    لار دتزامما 

  و مس وى م صون ملمصل/يو   10.7  نحو  إلىتل   ل  2021من  ا     الثانيخ   اللمع    المياصةر سصا  

 فةةي  ةةذا السةةصاا  يةةذكل أن د   أ مةةك                 .للمع السةةام و  مقارنةةة مةةاألةةا ملمصةةل/ي  270ممحو    ملتيع

ك  2021ماإلمقا    ى مس ويات اإلن اج في شهل أمليل  امت   ماس ثما  السام   الشهل تغصصل ن د ن

مظقةةلار  من ر سصا  كازاخسةة ان ال  ةةان اإلن ةةاج مزيةةاد" لهظةةا ظح ألةةا ب/ي      20ألةةا ب/ي      130سةةُ

اإلملادات المياصة من مةةا ي مجظو ةةة   انخي ت  مصمظا  ال لتصب  مس ب أنظاط االس ه   الظوسظي.  ى  

مقارنة مع اللمع السام .ملمصل/يو ألا50ممحوأ راسصاد    

أ مةةك د  مةةنالمياصةةةاإلمةةلاداتفةةيسةةمويالاللمةةع ال غصةةلمعةةلالت(8)الشكككليوضةةح  

.(2021-2020)"الي لخ  خارجهامنالظم جة   الل  

(8)الشكل
( 2021  -2020)، 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  -

        الثةةانياللمةةع  خةة   التةةخلي الةةميط مةةن األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات إن ةةاج م وسةةط عارتيةة 

      السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 6.5 ممسةة ة  يأ   يةةو /ملمصةةل  ألةةا  479  مظقةةلار  2021   ةةا من  

% 3.7ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة  ألةةا 277 ممحةةو  ملتيةةع  و مس وى   و ي/لمصلم م صون  7.828  لص   

% 44.3 الجليل مالذكل أن إن اج الميط التخلي شكل حةةوالي   .2020 ا   ماللمع الظظاثل من    ارنةمق

  م صون ملمصل/يو  خ   نيل الي ل". 17.7من إجظالي إن اج الميط األمليكي الذي م   حوالي 

      2021مةةن  ةةا     الثةةانيخةة   اللمةةع    األمليكةةيإن ةةاج الةةميط التةةخلي    فةةي  االرتيةةاعيعزى   

تحسن مصئة تعافي الا ب    تزامما  مع   أسعار الميط الخا  مقارنة م ك ية إن اجه  ارتياع  سي إلىرئص  مشكل

من   ل أ هل أحل  مسح ل اا ة تا إجلائه حصث  .  قوي في مس ويات المشاط ال جاريال   المظو  ال شغصل

سعر خام  ت سط  إلى أن 2021 يولصوفي شهل   Dallas اليصلرالي األمليكصة مظقاطعة  ممك االح صاطي

     غرب تكسا  الذح تحتاجه شركا  التاقة لتغتيككة  فقككا  تشككغيل االَبككا  المحفكك  ة يتككراو   ككا بككي 

تحتككاج  فككي لككي   وال /بر يل في  ياط  أخككرى، 34و  Eagle Ford وال /بر يل في  يتقة  17

 . ب لحفر بئر جديد  ر بر يل/ وال  58إلى  46سعر يتراو   ا بي  تل  الشركا  إلى  

       2021الثةةاني مةةن  ةةا     اللمةةعخةة      صةةما ة الةةميط التةةخلي األمليكةةي  مشكل  ا  إن عشةةت

 سلاد تخيصض الليون  ل زا  الشلكات ماالن  اط اللأسظالي ال نةلا   ا  ي ل  محل دإال أن  ذا اإلن عاش 

 . اإلنتاجبغطاء على االحتفاظ نحو  مع تحو  تلكصز االظسا ظصن مس حقات 

 ارتيةةع  فقةةل   2021مةةن  ةةا     الثةةاني لد الحيارات العام ة خ   اللمةةع    يخ  م وسطأما فصظا  

 "حيةةار  48  ممحةةو  ملتيعةةا     "حيةةار  407  إلةةى  لصتل   اللمع السام   مظس ويات  مقارنة  "حيار  52  مظقلار

        شةةهل ممةةذ  م واصةة   شةةهليا   ارتيا ةةا  أن  ةةلد الحيةةارات العام ةةة يشةةهل  يةةذكل .  ةةى أسةةاس سةةموي

 .(9) والشكل  (5)  الجدوتكما ي     .  و مؤشل م كل  ن اإلن اج الظس ق  ي  2020 س  ظ ل
 
 

 
   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleة فى إن اج الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط    مماط  رئصسص  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
 األخصل".  الميط التخلي  الغاز التخلي خ   السموات
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2020 2021

لفا ة ح/ لي ن ب

عد  الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

(5الجدوت )
( 2021–  2020)،  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( 

359 7.551 2020الثا ي الرب   
224 7.824 الثال  الرب   
278 7.819 الراب الرب   
355 7.349 2021األوت الرب   
407 7.828 الثا ي* الرب   
359 7.551 2021األوتالرب    التغير ع  
224 7.824 2020الثا يالرب   

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 Issuesدر:المصا 

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

(2020  –2021 )

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

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

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

 السةةام اللمةةع    مظس ويات  مقارنة  %24.3مئل أ  ممس ة    312محو  م  2021من  ا     نيثاالاللمع    خ  

مئةةل 89ممحةةوملتيةةع  و مس وى مئل 1594  ى ال والي  لصتل إلى  الثالث  و االرتياع اليت ي  
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بئر بر يل/ وال 

المحف  ة االَبا  عد  أسعا  خام غرب تكسا 

مةةعيةةاتي ذلةةك  .  2020مقارنة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن  ةةا   %  5.9أ  ممس ة تقلر محوالي   ارتيةةاع   تزاممةةا 

  ع  ةةة طلديةةة مةةع  ةةلد األمةةار الظحيةةور"   ال ي تلت ط مل ر ا مخا  غلب تكساس األمليكيأسعار  

  .(10)  كما ي    الشكل

( 10)الشكل
    ،في ال اليا  المتحدةالصخرحوالغا  الصخرحتت   إجمالي عد  األبا  المحف  ة    اليفط
( 2021–2020خالت الفترة )

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

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

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

إال  مل  صو  أسعار  Drilled but uncompleted (DUCs) األمار الظحيور" ال ي ا اس كظالها

مةةع  الميط إلى مس ويات مماس ة لظم جي الميط  الغاز التخلي  تعلف ماألمار غصل الظك ظ ة.  تزاممةةا 

األمةةار الظحيةةور" الظك ظ ةةة لي  ةةلد  ظاإج  ارتياع  تشصل ال قليلات األ لصة إلى  ع أسعار الميط الخا ارتيا

         مةةن الثةةانيمةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة خةة   اللمةةع 

.مئل2394مئل مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى382ممحو 2021 ا  

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

  مئةةل800  ممحةةو  2021من  ةةا     الثانياللمع    في نهايةط التخلي  الغاز التخلي  الظك ظ ة من المي

مئةةل   2713  ممحةةومةةمخيض    ةةو مسةة وى    مئةةل   6252 ةةلد ا    لص  ةة    السام اللمع    مظس ويات  مقارنة



- نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 302021 الربع الثاني

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 30 2021 الثاني الربع  –بترولية العالمية وي حول األوضاع الالتقرير الربع السن 

 

 تق ةة   لةةىإ  Bloomberg ةةذا   ةةل أشةةار تقليةةل صةةادر  ةةن    .2020مقارنة ماللمع الظظاثل من  ا   

 يشصل  مظا  الميط   أسعار  ارتياع  مع  تزامما    األمليكي غصل الظك ظ ة  التخلي  الميط  آمار   لدم حو  في  

  ةةن  المةةاجا  االنكظةةاش  مةةن  التةةما ة  ان عةةاش  مةةع  العظةةل  إلى  الحيل  أطقا  إل اد"  الظم جصن  اس علاد  إلى

 مح ةةو مئل  5000 من أ ل  إلى  اآلمار   لد ت ك  ي و ع انخيا في  ذا السصاا     .جائحة فصل س كور نا

  .لظع ومات السوا الظخ تة مالاا ة Lium لشلكة ا   فق  2021 ا   من األخصل" الث ثة  األشهل

   العالمي على اليفط التلب    -

 العالظي الا ب ارتيع   2021مس واه خ   اللمع األ   من  ا  غصل الظ و ع في  ال لاجع قب 

  أي ممس ة اللمع السام ب/ي مقارنة م م صون 2.5نحو  و  م  شكل م حم   اللمع الثاني خ  الميط    ى

ملمصل/يو   أي ممسةة ة  م صون 12.1ممحو  ارتيا ا  ملمصل/ يو   مشك    م صون 95.3%  لصتل إلى 2.7

تعةةافي الا ةةب   ةةى الو ةةود  اسةة ئماف مشةةكل رئصسةةي إلةةى  يعةةزى ذلةةك    .  ى أسةةاس سةةموي  14.5%

ظ حةةل" األمليكصةةة  التةةصن  أ ر مةةا  تزاممةةا  مةةع تسةةارع  تصةةل" األنشاة اال  تةةادية فةةي الواليةةات ال

 مصمظةةاعصا ضل جائحة فصل س كور نا  تخيصا العليل من القصود الظلت اةةة م  ةةك الجائحةةة.  حظ ت ال ا

ال ةةي شةةهلت موجةةة  )ال سةةصظا الهمةةل مةةن أسةةصاة  م يل الا ب في أجزا     انخيا حل من  ذا االرتياع   

 .(11)  والشكل( 6)  الجدوتكما ي        أفليقصا الشلا األ سطمماقة   ر سصا ( حاد" من الجائحة

 (6الجدوت )
 ( 2021 – 2020)، 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  

 ا ح والتيمية االقتص 
 

 2020الرب  الثا ي  37.6 45.7 83.3
 الرب  الثال   42.3 49.2 91.4
 الرب  الراب  43.0 51.3 94.3
 2021الرب  األوت  42.6 50.2 92.8
 الرب  الثا ي*  44.6 50.7 95.3
 التغير ع     2021 األوتالرب     2.1  0.5  2.5

   2020 الثا يالرب     7.1  5.0  12.1 (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية*  

 : المصا    
   ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ مك. 
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2020 2021

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

( 11)الشكل
( 2021-2020)  ،التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط

(بر يل/ ي م لي ن )

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

مةةنمجظو ةةةلكةةلالةةميط  ةةىالا ةةبمسةة وياتشةةهلتهاال ةةيل  اةةوراتمصةةاني ةةي فصظةةا

:2021من  ا  الثانيخ   اللمع حل"  ىالل لصةالظجظو ات

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

الثةةانياللمةةع     خةة ى الميط       وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةظو ة  مج  ط ب  ارتيع

لصتةةل إلةةى   مةةاللمع السةةام  مقارنة    %4.8أي ممس ة     ملمصل/ يو   م صون  2.1  حواليم  2021 ا   من  

%18.8  أي ممسةة ة ملمصةةل/يو م صةةون7.1ممحةةو ملتيع  و مس وى م صون ملمصل/ يو    44.6نحو  

.مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

  خةة   األ ككريكتي    وت  ط ةةب  ارتيع    تادي  ال مظصةظو ة د   ممةظة ال عا ن االمج   ضظن

م صون24.7لصتل إلىاللمع السام  ملمصل/يو  مقارنة مم صون  1.6  محوم  2021من  ا     الثانياللمع  

.ملمصل/يو  مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضةةيم صون4.7ممحو ملتيع  و مس وى يو    /ملمصل

سا ا لص الواليات الظ حل"مالا ب   ى الميط القوي في     عافيالسي إلى  مشكل رئصاالرتياع    ذلك يعزى  

الا ةةب ارتيةةع  فةةي  ةةذا السةةصااد   األمةةليك صن.% مةةن إجظةةالي االرتيةةاع فةةي ط ةةب68.3ممحةةو 
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أي مةةا يعةةاد   مقارنةةة مالشةةهل السةةام  ملمصل/يو   ألا 639ممحو  2021 أمليلخ   شهل األمليكي  

  ي/بم صةةون    19.8  نحةةو  لصتةةل إلةةى   2020ة الظسج ة في شةةهل أمليةةل  % من الخسائل ال اريخص85

مصةةا  األ مؤشةةل ارتيعالغاز لصن    ود الاائلات  الو ود التما ي   ذا   ل ارتياع م صعات   مل ا من

 .لإلدار" اليصلرالصة ل الا السليعة  فقا     ى أساس سموي %54.6ممس ة  مالظلك ات الظقاو ة

 ُ الظح ةةي  الا ب انخيا التادر"  ن إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ة  ةهل ال صانات األ لص ت

خاوط ك ل  أل  ماإلغ ا الظؤ تم اثلا     2021  مايوشهل  في  يو   /م صون ملمصل  19  نحو  إلى  ى الميط  

مسةة ب الهجةةو  السةةص لاني الةةذي تعةةل  لةةه   ةةو أحةةل أك ةةل مخااةةات اليليةةة أنامصب إملادات الو ود 

األمليكصةةة.  الغاز لصنظ خات ظا أدى إلى فل   صود   ى م صعات ال جزئة مم   الل ظصة   ى اإلط ا

  ةةو أ  ةةى   يو /م صةةون ملمصةةل 20نحةةو  لةةىإ 2021 يونصةةوخ   شةةهل  ارتيا هالا ب   يعا د  ل أن  

 مل  موسا القصاد"  السةةيل التةةصيي مع  مل ا من تزايل حلكة ال مقل 2020مس وى له ُممذ شهل مارس  

إلةةى مةةا يزيةةل  ةةن م صةةوني مسةةافل يومصةةا  ل ظةةل"  جةةوا   لد الظسافلين  عظل  حصث ارتيع تعافي سوا ال

الا ةةب  ارتيةةاع  ل    ةةع GasBuddyشةةلكة    أ هلت مصانات األ لى ُممذ مل  جائحة فصل س كور نا

يةةو  ذكةةلى الشةةهلا .  ا ةةة  خ   2019إلى أ  ى مس وى له ُممذ صصا  ا    الغاز لصن  ى  الظح ي  

   .نس صا   أ ل موتصل"   إن كان الظكسصك  كملا في ك   منتعافصه  با ال   اصل كظا

 يةةو /ملمصةةل  ألةةا  900  محةةوالي  2021مةةن  ةةا     الثةةانيخ   اللمع    أو وبا   وت  ط ب   ارتيع

 م صةةون  1.7ممحةةو    ملتيةةع    ةةو مسةة وى  يةةو  /ملمصةةل  م صةةون  12.7  إلةةى  مقارنة ماللمع السام  لصتةةل

تخيصةةا القصةةود   يعةةزى ذلةةك مشةةكل رئصسةةي إلةةى  .من العا  الظاضي  لالظما اللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة

 صود السةةيل  ةةن   أ صت الظيوضصة األ ر مصة مإلغا الظلت اة مجائحة فصل س كور نا الظس جل  حصث  

  ال ةةي أ ل ةةا االتحةةاد األ ر مةةي  الذين ت قوا كامل جل ات ال قاح الظ اد" ليصل س كور نا  الظسافلين

ضة   ى السيل غصةةل ال ةةل ري   مةةلأت العليةةل مةةن الةةل   األ ر مصةةة مثةةل  مع تخيصا القصود الظيل

مليمةةة أ ر مصةةة  15مةةن  مصانةةاتأ هةةلت    الصونان  أس انصا  إياالصا  ال لتغا  في اسةة ق ا  السةةائحصن

مهةةذه أن حلكةةة الظةةل ر    الظ ختتة في مجا  تكمولوجصةةا تحليةةل الظوا ةةع  TomTomشلكة    جظع ها

كظةةا توسةةع المشةةاط ال جةةاري فةةي الظظ كةةة الظ حةةل"   2020مارس شهل مذ مُ   ا  ازدحاماألكثل   ي  الل    

        مةةذ  اةةاع ال تةةمصع أ  ةةى مسةة وى لةةه مُ  سةةجل  1998  ةةا  مةةذلةةه مُ   تصةةل"ماسةةلع  شةةهل مةةايوخةة   

 .ات الجليل"  ال و صاصفي اإلن اج  الا  مل ا من االرتياع الحاد  1992 ا  
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 لصتةةلمقارنة ماللمع السام     يو /ملمصل  ألا  400  ممحو  ئالها أسيا     وت  ط ب  انخيضمصمظا   

اللمع الظما ل من ملمصل/يو  مقارنة م  ألا  600ممحو    ملتيعمس وى    و  يو    /ملمصل  م صون  7.2  إلى

حالة الاوارئ القتوى ال ي فلض ها الصامان فةةي العاصةةظة   إلى  االنخيا  ذا   يعزى    .العا  الظاضي

الح وا  ارتياع اإلصامات ميصل س كور نةةا الظسةة جل   ةةل اناةة ا   طوكصو  معض الظلن الظحصاة مها

  ل سةة ب ذاتةةهإجلا ات اإلغ ا األخصل" ال ي اتخذتها السةة اات األسةة لالصة     د ر" األلعاب األ لظ صة

 .(7)  الجدوتكما ي     

 (7الجدوت )
 ( 2021 – 2020، ) 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 

 2020الثا ي الرب    20.0 11.0 6.5 37.6
 الثال  الرب    22.7 12.9 6.7 42.3
 الراب الرب    23.2 12.5 7.3 43.0
 2021األوت الرب    23.1 11.9 7.6 42.6
 * الثا يالرب    24.7 12.7 7.2 44.6
التغير     2021 األوتالرب     1.6  0.9 (0.4)  2.1

   2020 الثا يالرب     4.7  1.7  0.6  7.1 ع  
  

   * مصانات تقليلية.

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

 

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

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

    نحةةو لصتةةل إلةةى مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %1أي ممسةة ة   ملمصةةل/ يةةو  ألةةا 500 ممحةةو 2021 ةةا  

مقارنةةة   %10.9أي ممسةة ة     ملمصةةل/يو   م صون  5ممحو    ملتيع  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    50.7

 .العا  الظاضي ماللمع الظظاثل من

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

 م صةةون  11.6  إلةةى  لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يةةو /ملمصةةل  ألةةا  710  ممحةةو  2021من  ا     الثاني
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  مقارنة ماللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي  ملمصل/يو   األ  960ممحو    ملتيع    و مس وى  يو /ملمصل

ألا ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السةةام   لصتةةل   200  موا ع    ى الميط  الدوت العربية  ط ب  تلاجع  حصث

د   خةةارج ممةظةةة ال عةةا ن % من إجظالي ط ةةب  11.8  نحو    أي ما يشكليو /ملمصل  م صون  6.5  إلى

مقارنةةة ألةةا ملمصةةل/يو   400  ملتيعةةا  ممحةةو 2021مةةن  ةةا     انيالثخ   اللمع    اال  تادي  ال مظصة

  أفليقصا  األ سط  الشلامماقة    في  األخلى  الل    ط ب  انخيض  كظا  .ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

ممحةةو ملتيعةةا      يةةو /ملمصةةل  م صةةون  5.1  إلةةى  لصتةةلملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام     ألا  510  موا ع

  . مويساس س  ى أملمصل/يو   ألا 560

 ةة  م  2021 ةةا     مةةن    الثةةانيخةة   اللمةةع    ارتيا ا    فقل شهل  اآلسي ية  الدوت  ط ب  يخ    فصظا

  ةةو مسةة وى   يةةو /ملمصةةل  م صةةون  27.7  إلى  لصتلمقارنة ماللمع السام     يو /ملمصل  م صون  1.5نحو  

 .ملمصل/يو  مقارنة ممةصله الظسجل خ   العا  الظاضي م صون 2.9ممحو  ملتيع

   ةةاطل"  اآلسةةصوي  اال  تةةادي  ل مظةةو  اللئصسةةي  الظحةةل   عليُ   الذي   التلب الصييي  عتيار  حصث

 14.3  إلةةى  لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام      يةةو /ملمصل  م صون  1.3  ممحو  الظذكور"   السوا  في  ال عافي

اللمع مةة  ملمصل/يو  مقارنةةة م صون  1ملتيعا  ممحو     2021من  ا     الثانيخ   اللمع    و ي/لمصلم  م صون

ال وسع الظ حو  في نشاط الظتةةانع مشكل رئصسي إلى   االرتياع يعزى  ذا    .العا  الظاضي  ظظاثل منال

ارتيعةةت إن اجصةةة  تزامما  مع ان عاش الا ب الظح ي  الا ب   ى التادرات     2021خ   شهل مايو  

متافي ال كليل التصمصة مسج ة مس وى  صاسي  سط تحسةةن  ةةوامت ال كليةةل  ارتيةةاع الا ةةب   ةةى 

               جائحةةة فصةةل س كور نةةا.  ةةل  ال مقةةل مسةة ويات مةةاحلكةةة  مةةع تجةةا ز     ةةود الاةةائلات الغةةاز لصن

 ظ صةةات التةةصانة مةةل      متافي ال كليل الخاصة الظس ق ةحت   اردات  كان ل  شليل   ى  في حصن  

  ط ب التصن.د را  في الحل من االرتياع في  في ت ك الظتافي الظخاط لها

            مةةن  الثالةةثاللمةةع تلاجةةع ط ةةب التةةصن   ةةى الةةميط خةة    ال و عةةات إلةةىمعةةض   تشةةصل ةةذا 

تزامما  مع ال وجه نحو السةةحب مةةن    واردات من الميط الخا النظو   تصل"  ت اطؤ    ى خ يصة    2021 ا   

ضةةعا  الذي تس ب مل ره فةةي  الظ الد في أسعار الميط الخا  العالظصةرتياع االالظخز نات في  ل 

 ال كليل. وامت  
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 التلككب انخيةةضل فقةة   اآلسةةصوي   اال  تةةاد  لمظةةو  اآلخةةل  الظحةةل    يالهمةةل    تاد ل  مالمس ة  أما

ألا ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام    400محو  م  2021من  ا     الثاني  اللمع  خ   الميط    ى  هيدحال

الهمةةل فةةل   إ ةة ن يعزى  ذا االنخيا  مشكل رئصسي إلى   .يو   /ملمصل  م صون  4.5  نحو  لصتل إلى

حةةاالت  فةةي  ةةلدالقصاسةةصة في الظلن الك ةةلى تزاممةةا  مةةع الزيةةاد" الظ ةةالد"   ز   ا    صود صارمة

األمليكصةةة ذا   ل أ  مت  ل" د   مةةن مصمهةةا الواليةةات الظ حةةل"     .  كور نا  يصل سماالصامات الجليل"  

متةةافي   أضةةالت   الظعاصةةات.    ى   ع ت ةةك  السيل الجوي من الهمل تقصصل  حةل   الظظ كة الظ حل"  

 انخيض الا ةةب الظح ةةي   ةةى الو ةةود  حصث  2021خ   شهل مايو    إلى تق ص   ظ صاتها  تكليل الميط

ال مقةةل إلةةى مسةة وى حلكةةة  تزامما  مع إنخيا   2020إلى أدنى مس وى مسجل له ُممذ شهل أغسال 

 .اائلات     ود التلاجع اس ه كظا الجائحة مس ويات ما   ل  مالظقارنة مع %52 صاسي م   

مةةن    الثةةانيخةة   اللمةةع   وت أ ريكككا الالتيييككةالا ب   ى الةةميط فةةي  ارتيع  أخلى   جهة  من 

م صةةون ملمصةةل/يو             6.2مقارنة ماللمع السام   لصتل إلةةى فقط  و ي/لمصلم ا الف  10  ممحو  2021 ا   

الا ةةب   الةةلغا مةةن انخيةةا ى    ةة   ألا ملمصل/يو    ى أساس سموي.  550ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صةةون   2.4ألةةا ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى    200ممحةةو    البرا يل  ى الميط في  

ُممةةذ  يصل س كور نا الظس جل  س ل ه سةةليعة االن شةةارم  ارتياع  لد االصاماتمع  ملمصل/يو   تزامما   

         مةةذ   ةةو أ  ةةى معةةل  مُ %  14.7إلةةى       ارتيةةاع معةةل  ال االةةة فةةي ال لازيةةل2021نهاية شهل يونصو  

د   أمليكةةا  ط ةةب ارتيةةع مصمظةةا (.IBGEل ظعهةةل ال لازي ةةي ل جغلافصةةا  اإلحتةةا  )     فقا  2012 ا   

 م صون ملمصل/ يو . 3.7ألا ملمصل/ يو  مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى  210ال تصمصة األخلى ممحو 

      مظقةةلار  2021مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة    ا  انخياضةة   الةةميط    ةةى  سككياا وت أو   ط ةةب  شهل 

مسةة وى م صةةون ملمصةةل/يو     ةةو    4.6  نحةةو  ألا ملمصل/يو  مقارنة مةةاللمع السةةام  لصتةةل إلةةى  190

  وسيا  طلب  انخيضحصث    الظظاثل من العا  الظاضي.  ماللمعألا ملمصل/يو  مقارنة    530ممحو    ملتيع

        يةةو  /ملمصةةل م صةةون 3.4  إلةةى  لصتةةل  السةةام لمع  ة مةةالمقارنةة   يةةو /ملمصل  ألا  200  مظقلار  ى الميط  

كمككا ي  كك  ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السةةام .    ا الف  10ممحو    د   أ رأسصاط ب ما ي    ارتيع  في حصن
 .(8)  الجدوت
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 (8الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةتت   التلب على اليفط في  وت  

( بر يل/ ي م ن  لي ) 
        
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
 

  الثا يالرب   
2020 

 األوتالرب   
2021 

الرب   
 * الثا ي

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

 الدوت العربية :   6.1  6.7  6.5  6.7  6.5 (0.2)  0.4
   ا ل   األال       5.1  5.6  5.4  5.6  5.4 (0.2)  0.3
 ما ي الل   العلمصة  1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  0.0  0.1
  وت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  4.6  5.0  5.4  5.6  5.1 (0.5)  0.6
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  10.7  11.7  11.9  12.3  11.6 (0.7)  1.0
 ية  اآلسي  الدوت   24.9  26.2  27.8  26.3  27.7  1.5  2.9
 ممها: التصن   13.3  13.9  14.3  13.0  14.3  1.3  1.0
 الهمل    3.8  4.2  5.2  4.9  4.5 (0.4)  0.7
 الل   األخلى     7.8  8.1  8.3  8.4  8.9  0.6  1.1
  وت أ ريكا الالتييية   5.6  6.2  6.1  6.2  6.2  0.01  0.6
 ال لازيل ا: ممه  2.2  2.6  2.7  2.7  2.5 (0.2)  0.3
 الل   األخلى     3.4  3.6  3.4  3.6  3.8  0.2  0.3
  وت أو أسيا   4.0 4.4 4.8 4.8  4.6 (0.2)  0.5
 ر سصاممها:  3.0 3.2 3.4 3.6 3.4 (0.2) 0.4
  وت أو وبا األخرى  0.6 0.6 0.7 0.7  0.6 (0.1)  0.1

ي مة ا ج   وت خإجمالي طلب  45.7 49.2 51.3 50.2  50.7  0.5  5.0
 التعاون االقتصا ح والتيمية 

 مصانات تقليلية *       
 :  الل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

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

 

 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة   ست يا     -

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

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

 نحةةو  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةعمس وى     ن  ملمصل  م صون  8  مظقلار  2021   ا   من  الثانياللمع    نهاية
 

 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت.  6
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 الظظاثةةل  اللمةةع  مسةة ويات   ةةن  صلملم  م صون  293  مظقلار  ممخيض  و مس وى    ملمصل   م صار  2.918

 فةةي نهايةةة انخيةةض  ةةل الخام    اليفط التجا ح المخزون إجظالي أن مالذكل.  الجليل السام   العا   من

 م صةةار 1.098 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعم مقارنة ملمصل م صون 52 مظقلار 2021من  ا     الثانياللمع  

   .يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظاثةةل  اللمعنةةة مةة م صةةون ملمصةةل مقار  130ممحو    ممخيض  مس وى  و  ملمصل   

 مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصل  م صون  44  مظقلار  اليفتية   الميتجا   التجا ح     المخزون  إجظالي  ارتيع  مصمظا

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  163  مظقةةلار  مةةمخيض  ةةو مسةة وى    ملمصةةل   م صار  1.820  إلى  لصتل  السام 

 .السام  العا  من الظما ل اللمع ظس وياتم

 فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخزون    ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة إنخيضن د     من ضظ
   ملمصةةل  م صةةار  1.547   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  24  مظقلار  األ ريكتي  وت  

 مةةمخيض  و مسةة وى     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  922     الخا   الميط  من  ملمصل  م صون  625  ممها)

 .السام  العا  من الظما ل ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  164مظقلار 

    مةةن  الثةةانياللمةةع   فةةي نهايةةة  المخزون التجككا ح اليفتككي فككي ال اليككا  المتحككدة  إنخيض  حصث

         ملمصةةل م صةةار 1.278  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 12 مظقةةلار 2021  ةةا 

لظسجل في نهاية اللمع الظظاثةةل مةةن الظس وى امقارنة مم صون ملمصل    174ممحو    ممخيض    و مس وى

           محةةوم  األ ريكيككة  في ال اليا  المتحككدة     اليفط الخامالمخزون التجا ح      انخيض  فقل  .العا  الظاضي

         فةةي  ةةذا السةةصاا    .ملمصةةل  م صةةون  452  نحةةو   مةةل  لصسةة قل  السةةام   مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةل  م صون  50

فةةي نهايةةة األسةة وع األخصةةل مةةن شةةهل الظخز ن األمليكي من الميط الخا     انخيا   ر اإلشار" إلىلُ تج

  تزامما  مةةع ارتيةةاع معةةل  م صون ملمصل  485.1  و  شهلين    خ  أدنى مس وى له  إلى    2021أمليل  

س ُممةةذ شةةهل مةةارلهةةا اس ه   الميط في متافي ال كليل  زياد" معلالت تشغص ها إلةةى أ  ةةى مسةة وى 

  ن ارتياع صادرات الةةميط الخةةا  األمليكصةةة مةةا  ى  تصةةل" أسةة و صة ُممةةذ مةةل  تسةةجصل   ف    2020

الخةةا  مخز ن  يشهل  ياتي ذلك   ل أن  .     فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة1991ال صانات في  ا   

هايةةة شةةهل يونصةةو انخياضا  أس و صا  م واص   ُممذ األسةة وع الثالةةث مةةن شةةهل مةةايو  ح ةةى ناألمليكي  

م صون ملمصل    و أدنةةى   452.3لصتل إلى     2021ذ شهل يمايل  مانخيا  مُ   أطو  ف ل"  ي    2021

  .2020مس وى ُممذ شهل مارس 
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 ملمصةةل م صةةون 38ممحةةو  اليفتيككة  الميتجككا  التجككا ح  كك  المخككزون إجظةةالي  ارتيةةع  في حصن

ارتيةةاع معةةلالت  مشكل رئصسي إلةةىى ذلك    يعزملمصل م صون 826  مل لصس قل  السام   ماللمع  مقارنة

لظواك ةةة االرتيةةاع الظ ةةالد فةةي   2020ُممذ شهل يمايل  لها  تشغصل متافي ال كليل إلى أ  ى مس وى  

مخز نةةات  ارتيعةةتالا ب   ى الو ود  سط مل  موسا العا ت  القصةةاد" التةةصيي. فةةي  ةةذا السةةصاا  

أك ل  تصةةل" مسةةج ة ملمصل   ي م صون  7 حومم  2021  يونصومن شهل    األ  خ   األس وع  الغاز لصن  

مخز نةةات الظم جةةات المياصةةة خةة   الظ حو  في  لاجع الإلى  تجلُر اإلشار"   .  2020ُممذ شهل أمليل  

خيةةض متةةافي ال كليةةل العام ةةة فةةي سةةاحل الخ ةةصا   ةةى خ يصةةة    2021المتا األ   من شهل مايو  

خاوط أنامصب إمةةلادات أك ل    الذي تعل  له  الهجو  السص لاني  مس ب  األمليكي من معلالت تشغص ها

 مظا أدى إلى تو يه مشكل مؤ ت.    األمليكصة في الواليات الظ حل"  الو ود

نيةةل الظسةة وى الظسةةجل خةة     مةةل  اس قلفقل     وت أو وبا  في  اليفتي  التجا ح  المخزون    أما

 ملمصل  م صون  665      خاال  الميط  من  ملمصل  م صون  343  ممها)  ملمصل  م صار  1.008  اللمع السام    و

 .  ى أساس سمويم صون ملمصل  90مظقلار  ممخي ا    (الظم جات من

 ملمصةةل م صةةون 17محةةوالي ا الهككا ئ أسككي  وت فككي اليفتككي التجككا ح المخككزون ارتيةةع مصمظةةا

     الخةةا   الةةميط  مةةن  ملمصةةل  م صةةون  130  ممها)  ملمصل  م صون  363   مل  لصس قل  السام   اللمع  مالظقارنة مع

م صةةون ملمصةةل مالظقارنةةة مةةع   39مظقةةلار    مةةمخيض  مس وى  و     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  233   

مسةة ب حالةةة ا ةةب  التلاجةةع     يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى  .يالظاض  العا   من  الظظاثل  للمعا  مس ويات

الاوارئ القتوى ال ي فلض ها الصامان مهةةا الح ةةوا  ارتيةةاع اإلصةةامات ميصةةل س كور نةةا الظسةة جل  

 ل س ب ذاته.غ ا ال ي اتخذتها الس اات األس لالصة ات اإلإجلا  

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 

عاإلشةةار" إلةةى    تجةةلر  سصاا د   )أ مك  (.  في  ذا ال مسةة وى ت ةةك الظخز نةةات  ةةن م وسةةط   تلاجةةُ

محةةو  م  2018 ذلك ل ظل" األ لى ُممذ شةةهل سةة  ظ ل    2021  أمليلخ   شهل    السامقة  األ وا  الخظل

  م صةةون ملمصةةل  86.6ممحةةو    مةةايوشةةهل    خةة    تلاجعها  ن الظ وسةةط    اص ت   م صون ملمصل  25.2

 .(12) الشكل كما ي    مصل.م صون مل 90.4 خ   شهل يونصو ممحو 
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( 12)الشكل
تت   الزيا ة في المخزو ا  التجا ية اليفتية في  وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

السابقة الخمس األع ام ع   ت سط 
(بر يل لي ن)

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

7ي العالم   التجا ح   المخزون 

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

نحةةوإلةةىلصتةةلالسةةام اللمعمةة مقارنةةةملمصةةلم صون111مظقلار2021من  ا    الثانياللمع    نهاية

العةةا مةةن  الظظاثل  اللمعم صون ملمصل مقارنة م  600ممحو    ممخيض  و مس وى     ملمصل  م صار  2.982

ملمصةةلم صةةون  119  ممحو  إنخياضا   يالعالم  التجا ح  المخزون  إجمالي  مس وى  يسجل   مذلك  .يالظاض

نحةةو        إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةع  خةة    الظسةةجل  مظسةة واه  مقارنةةة  2021مةةن  ةةا     الثةةانياللمع    خ  

.   ى أساس سمويملمصلم صون893مظقلارممخيضمس وى  وملمصل م صار5.9

)الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر ن  خزو الم 

       1محةةوالي 2021مةةن  ةةا  الثةةانياللمةةع فةةي نهايةةةفككي البحككراليفتككيالمخككزونإنخيةةض

مةةمخيض  ةةو مسةة وى     ملمصةةل  م صةةار  1.284  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةةقط  ف  ملمصل  م صون

ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت. 7
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           مخةةز ن الةةميط  إنخيضحصث  .السام  العا  من الظما ل اللمع مس ويات  ن ملمصل م صون  192  مظقلار

        م صةةار ملمصةةل    1.130م صةةون ملمصةةل مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى    4الظوان  ممحو  العامل في  

مقارنةةة  م صةةون ملمصةةل 3ممحو  االس ه   اللئصسصةمالقلب من مماط  مخز ن الميط العائا    ارتيع  مصمظا

 م صون ملمصل.   154إلى  لصتل ماللمع السام 

 المخزون االستراتيجي 

 ملمصل  م صون  19  مظقلار  2021من  ا     الثانياللمع    في نهاية  االستراتيجي  المخزون  انخيض

 اللمةةع  ةةن ملمصةةل م صةةون 35 مظقةةلار ممخي ا     ملمصل  م صار  1.831  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

          ممحةةو 2021مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع   فةةي نهايةةة  8األ ريكي  االستراتيجي  المخزون  انخيض  ل  

ُممةةذ لةةه مسةة وى   ةةلأ  و   م صون ملمصل 622.5 لصتل إلىاللمع السام   م  ملمصل مقارنة  م صون  15.3

 .2003 س  ظ لمن شهل  األخصلنهاية األس وع 

 9المخزون العالمي  إجمالي 

 الثةةانياللمع    نهاية  في  ()التجا ية واإلستراتيجية  لعالميةإجمالي المخزو ا  اليفتية ا  إنخيض

أي ممسةة ة  ملمصةةل م صةةون 138 ممحةةو إنخياضةةا  مةةذلك  مسةةج    ملمصل م صار 9.016  إلى  2021من  ا   

 مةةاللمع  مقارنةةة%  11أي ممسةة ة    ملمصةةل  م صةةار  1.119  ممحو   انخياضا     مقارنة ماللمع السام %  1.5

 .(13) والشكل (9)  الجدوت  ي   كما   الظاضي العا  من الظظاثل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
تح وى   ى خزانات  ظصقة تحت األر    ل  الي ي تكساس  لويزيانا ال ي سواح طو    ى موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  8

   ذلك  فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.
  .يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت  الظخز ن االس لاتصجي 9
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 (9الجدوت )
 تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب 

( بر يل لي ن  )       
 التغير ع  

 2020 2021 ( بر يل لي ن  )
  الثا يالرب    الميتقة 

2020 
 األوتالرب   

2021 
الرب   
 * الثا ي

الرب   
 األوت

الرب   
 الثا ي 

(164 )  (24)  1547 7115  األ ريكتي    1711 
(174 )  (12)  ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1452 1290 1278 
(90)  أو وبا  1098 1008 1008 كك  
(39)  الها ئ  أسيا 402 346 363 17 

(293 )  (8)  وت  ي مة التعاون االقتصا ح  إجمالي  3211 2926 2918 
 والتيمية 

(600 )  (111 ) قتصا ح  وت خا ج  ي مة التعاون اال 3582 3093 2982 
 والتيمية 

(893 )  (119 )  إجمالي المخزون التجا ح**  6793 6019 5900 
(192 )  (1)  في البحر المخزون  1476 1285 1284 
(35)  (19)  المخزون االستراتيجي  يه :  1866 1850 1831 
(32.9 )  (15.3 )  الظخز ن االس لاتصجي األمليكي 655.4 637.8 622.5 
(1911 )  (138 )  إجمالى المخزون العالمى  10135 9154 9016 

(12.7 )  (2.9 ) د   ممةظة  كياية الظخز ن  ال جاري في  75.2 65.4 62.5 
 ) يو  (  اال  تادي  ال مظصةال عا ن 

     . 2021 يولصوشهل مصانات    * 

 ** اليشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت .   

 .سال ا   األر ا  مصن  وسصن تعمي:  الل ة    
 المصا  :      
     - Oil Market Intelligence 
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الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي 

2020 2021
 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية
المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

( 13)الشكل
( 2021  -2020)،في  هاية الرب تت   المخزو ا  اليفتية العالمية

( ليا  بر يل)

.Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

ي مككة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة وت    في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل
ممخيضمس وى   واالس ه   منيو 62.5إلى تلاجعت ل2021من  ا  الثانياللمع   نهاية  في

اللمع مةة يةةو  مقارنةةة12.7 ممحةةو    السةةاماللمةةع  نهاية  مقارنة مالظس وى الظسجل في  يو   2.9  مظقلار

. ه  من االسيو  75.2الظظاثل من العا  الظاضي ال ال  

أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

العالظصةةةالقةةوىمظشةةاركة األمليكصةةة    الظ حل"   الواليات  إيلان  مصنغصل الظ اشل"    الظحادثاتإن  

ألمليكصةةة  ةةن  ل تظهل الالي  للفع العقومات ا  2015   ا   الظ ل   المو ي  االتياا  إحصا   مشان  األخلى

 شةةلكة تكليةةل أ ر مصةةة  احةةل" في الهمل  كليل المتافي     و ما دفع اإليلانصة  الخا   صادرات الميط

المتا الثةةاني   خ  الظجا  أما  الميط اإليلاني    الميط إلتاحةتقصصا مش لياتها من  إلى إ اد"    ى األ ل  

صةةادرات الةةميط الخةةا    أنو عةةات إلةةى   ذا  تشصل ال   .تا رفع العقومات    في حا  ما إذا2021 ا   من  

إلى األسواا   ى الظلى القليب.لن تعود اإليلانصة 
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 الدوال  األ ريكي وأسعا  الفائدة  -

 .2021من  ا     الثاني ل الر األمليكي خ   اللمع  ل  ماألدا  الظ  اينأسعار الميط الخا     تاثلت

 ت ةةاين أدا مةةع  تزاممةةا      2021  أمليةةلهل  ش  خ    انخياضا  شهلت أسعار الميط الخا      في  ذا السصاا 

  الع  ة العكسصة ال ي تلمط مصمهظامن    ى اللغا    الماشئة  الل الر األمليكي مقامل العظ ت اللئصسصة

من حةةل    ةةل"  وامةةل   و أمل نادرا  ما يحل    يس ظل حل ثه لي ل"  تصل" من الةةزمن ن صجةةة تةةزا

حصةةث انخيةةض مؤشةةل الميط  ممها مةةا لةةصل لةةه    ةةة مهةةا    م لاخ ة ممها ما له    ه ماساسصات سوا

  ةةلار مج ةةل االح صةةاطي اليصةةلرالي   السةةملات األمليكصةةة   وائلم اثلا  مإنخيا     10الل الر األمليكي

 ط صع ةةهاالرت ةةاط إلةةى   يعةةوديةةاتي ذلةةك   ةةل أن    %.0.25ماإلمقا    ى معلالت اليائل" د ن تغصصل  مل  

مؤشةةل الةةل الر األمليكةةي  تلاجةةععار الميط الخا    في الو ت ذاته حصث ارتيعت أس   مايوخ   شهل  

ظج ةةل ملفع يال  خا  ل  ارتياعر الظخا ف من أن انحسام اثلا  مإلى أدنى مس وى له في أرمعة شهور  

         2021 فةةي شةةهل يونصةةو  االح صةةاطي اليصةةلرالي للفةةع أسةةعار اليائةةل" فةةي   ةةت أسةةلع مةةن الظ و ةةع.

 فةةي  ةةل  2021  أمليةةلشةةهل  الل الر األمليكي إلى أ  ى مس وياته ممةةذ مم تةةا    مؤشل  كان الرتياع

رفع أسعار اليائل" فةةي أ ةةلب نحو تشليل السصاسة المقلية  مع إمكانصة  مج ل االح صاطي اليصلراليتوجه  

    د را  في الحل من الظكاسب في أسعار الميط الخا .  2023  ت مظكن مح و   ا  

  شاط المضا با   -

          مةةن  الثةةاني لمةةع لأسةةعار الةةميط الخةةا  م وسةةط  ارتيةةاعفةةي  محةةل دا  الظ ةةارمات د را  لع ةةت 

 يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى نجةةاح إتيةةاا خيةةض اإلن ةةاج مةةصن د   أ مةةك  فةةي تحقصةة     2021 ا   

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

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

ظخةةا ف ال تمامي  مع 2018رتياع األسعار اال ج ة ل ميط إلى أ  ى مس وى لها ُممذ  ا  الكان   

 فصةةل س كور نةةاتيشةةي الظ حةةور دل ةةا سةةليع االن شةةار مةةن مشان ت ةةاطؤ  تصةةل" تعةةافي الا ةةب مسةة ب  

لجمةةي  ل ةةميط اآلج ةةةالعقةةود   ظ صةةات مصةةع تزايةةل  د را  فةةي ا  أمليكا الجمومصةا سصخاصة في     الظس جل

 .   األرماح من   ل الظس ثظلين

 
    يقصل أدا  الل الر األمليكي مقامل س ة من س ة  ظ ت رئصسصة. 10
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لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  أ. وا  ا  وصا  ا   

يظكةةن أن يخ  ةةا  – الم قكك  أوالً:صسةةصة   ةةي  تلت ط تجار" الميط األمليكصة مث ثةةة  وامةةل رئ

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

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

     ي.سةةاحل الخ ةةصا األمليكةة   ةةى طةةو    الواليةةات الظ حةةل"ط   سةةط   ود ال كليل  موجود" في ممةةا 

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

   السكك الحليلية  الشاحمات ال حلي ذلك ت  قى الو ود  ن طلي  الشحن    وضا   ن   ال مصة ال ح صة

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

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

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

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

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

الظجةةلي صةةل سةةصكون مةةن غحصةةث     مهةةا  مع إمكانصات الظعالجة الخاصةةةال ي ت ظاشى    جظصع أنحا  العالا

  كظةةا أنةةه الظتافي   ى الميط الخيصا الظح ةةي فقةةط تع ظل لصة  ال شغص صة أنمن الماحص صن الظا  ا  تاديا  

 – ثالثاً: الكميككة. يجب اس صلاد نيط من نو صات مخ  ية ل حسصن اإلن اج مالمةل إلى مزيا طا ة ال كليل

مليكصةةة إلةةى حةةل   فةةائض فةةي أسةةواا أدى ارتياع الاا ة ال كليلية  معلالت ال شةةغصل ل ظتةةافي األ

ثةةا  هةةلت 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 ارتياع صادرات الميط الخا  في د ا 

مةةن           الثةةانياللمةةع  خةة   الخةةا  الةةميط مةةن كيككةال اليككا  المتحككدة األ ري وا  ا  ا تفعككت   ةةل

 6.2نحةةو    ل   ةة   السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  6.7  ممس ة  أى  ي/ب  ألا  384  محوم  2021 ا   

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظمةةا ل مةةن العةةا    ألا  174ممحو    ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون

% 18.8 ممسةة ة يأ ي/ب ألةةا 418 محةةوالى ليفتيككةا الميتجككا   كك  وا  اتهككا ا تفعككتكظةةا السةةام . 

           ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 2.6 حةةوالي ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة

  ألا ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظما ل من العا  السام . 783
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خةة   األسةة وع الخةةا   الواردات األمليكصة من الميط ارتياع في  ذا السصاا تجلُر اإلشار" إلى 

مسةة وى مسةةجل  أ  ةةىم صون ب/ي   و    9.8إلى نحو    2021  يونصو شل من شهل    الثامنالظم هي في  

االنخيا  الظس ظل في مخز نات الميط األمليكصة  ال ي سج ت     ى خ يصة 2019 أغسالُممذ شهل  

 . 2020ُممذ شهل مارس أدنى مس وى لها 

اللمةةع   خةة    الخككام  الككيفط   كك   المتحككدة  ال اليككا    صككا  ا  ا تفعككت   التادرات  جانب     ى

ل تةةل  السةةام  اللمع مظس ويات مقارنة% 8.8 ممس ة يأ  ي/ب ألا 250  ممحو  2021من  ا     الثاني

ألا ب/ي مقارنة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل  59ممحو  ملتيع  و مس وى   ي/ب م صون 3.1  إلى نحو

            ي/ب  ألةةا  586ممحةةو    اليفتيككة  الميتجككا    كك   ريكيككةالصككا  ا  األ   ا تفعككت  كظةةا  من العا  السام .

 ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  5.3  حوالي  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة  %12.4  ممس ة  أى

 .  ى أساس سمويألا ب/ي  562ممحو 

هل ارتياع صادرات الميط الخا  األمليكصة خ   األس وع األخصل من شتجلُر اإلشار" إلى   ذا  

م صةةون ب/ي    1.6م غةةت نحةةو    1991ماك ل  تصل" ُممذ مل  تسجصل ت ك ال صانات في  ةةا     2021أمليل  

م صةةون ب/ي.   ةةل أن تةةمخيض     4.1  و حةةوالي    2020ل تل إلى أ  ى مس وى لها ُممذ شهل مارس  

س وى م صون ب/ي  ل تل إلى أدنى م  2.3م غت نحو      ى اإلط ا ل  تصل"  ماك  ال اليخ   األس وع  

   م صون ب/ي. 1.8 حوالي  و  2018لها ُممذ شهل أك ومل 

 2020 اللمع الثةةاني مةةن  ةةا  خ   المتحككدة لل اليا  اليفتية ال ا  ا  صافييمخيض    مذلك

  ي/ب  ألةةا  390  نحةةو  إلةةى  لصتةةل  السام   اللمع  مع  مقارنة%  7.8  ممس ة  أي  ي /ب  ألا  34  حواليم

           رنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةيألةةا ب/ي مقا 336  ةةو مسةة وى ملتيةةع ممحةةو 

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي     
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 ( 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 

 2020 الثا ي   الرب 3.0 11.4 3.6
   الثال  الرب    2.5 11.7 3.5
   الراب الرب    2.6 10.1 4.3
   2021األوت الرب    2.9 11.3 4.3
 *  الثا يالرب    3.1 9.7 4.2

 التغير ع   2021 األوتالرب     0.134 (1.550) (0.167)
 2020 الثا يالرب     0.115 (1.620)  0.567 (  لي ن ب/ح)

      
 ( 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 

   2020الثا ي الرب    (2.9)  0.256 (0.380)
   الثال  الرب    (2.8)  0.167 (0.117)
   الراب الرب    (3.1) (0.133) (0.203)
   2021األوت الرب    (2.5) (0.454) (0.211)
 *  الثا يالرب    (2.7) (0.067) (0.333)
 التغير ع   2021 األوتالرب    (0.168)  0.387 (0.122)

 2020 الثا يالرب     0.221 (0.323)  0.047 (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية *   
 :  الل ة     

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

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

 

 وصا  ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا  ا   ب.  

     1.6  محةةوالي  2021مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة    الخككام  اليفط      الصي   وا  ا     نخي تا

  ةةو  ي/ب م صةةون 9.7ل تةةل إلةةى  السةةام   اللمةةع  مظس ويات  مقارنة%  13.7  ممس ة  أي   ي/ب  م صون

ب/ي مقارنة مظسةة ويات   م صون  1.6ممحو    ممخي ة   2018أدنى مس وى لها ٌممذ اللمع الثالث من  ا   
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تُةهةةل أحةةل  ال صانةةات التةةادر"  ةةن اإلدار" العامةةة ل جظةةار   ذا    الظظاثل من العا  الظاضي.اللمع  

أمليةةل إلةةى نحةةو  من الميط الخا  خ   شهل)أك ل مس ورد  الظي(   اردات التصن  انخيا   التصمصة 

ح  وامت اللم    ىلإلن اج ل خيصا ال غط    متافي ال كليلك ح  م صون ملمصل/يو     ى خ يصة    9.82

   اص ت انخياضها خ   شهل مايو مسةةج ة  ت.الظخز نا   زياد"الماجا  ن ارتياع أسعار الميط الخا   

م صةةون ملمصةةل/يو     ةةى خ يصةةة  ظ صةةات  9.65  ةةو  2020مذ شهل ديسةةظ ل أدنى مس وى لها مُ   مذلك

ل التصانة مظتافي ال كليل  ال ةةل ص  فةةي حتةة   اردات الظتةةافي الظسةة ق ة.   ةةل أن تلتيةةع  مشةةك

إجظةةالي  اردات انخيةةض  مشةةكل  ةةا      .م صون ملمصةةل/يو   9.77يونصو ل تل إلى    خ   شهلطيصا  

العةةا  % مقارنة مالي ل" الظظاث ةةة مةةن  3ممس ة    2021من  ا   في المتا األ      التصن من الميط الخا 

  .2013  ا  مذمُ  ذلك ل ظل" األ لى السام   

اللمع خ     ل انخيض    من الميط الخا  األمليكي اردات التصن  أن م وسط  تجلُر اإلشار" إلى  

اا ال جاري الذي توص ت إلصه مع سعي التصن ل ميصذ اإلتي ذلك   ى اللغا من   2021 من  ا  الثاني

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

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

   ى ملكز ا كاك ل مورد ل ميط الخا  إلى التصن. 

 %33.3ألةةا ب/ي أ  ممسةة ة  367حةةو مم اليفتيككة الميتجا     وا  ا  الصي   ارتيعت  مصمظا

           ي/ب م صةةون 1.5نحةةو ل تةةل إلةةى  السةةام  اللمعمةة  مقارنةةة 2021خةة   اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا  

 ألا ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  100  و مس وى ممخيض ممحو 

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

ألةةا ب/ي  أي ممسةة ة  20محةةوالي  اليفتيككة الميتجككا   كك  صككا  اتها انخيتت. في حصن  2021 ا   

 223ممحةةو    ملتيةةع  ةةو مسةة وى     ي/ب  م صون  1.5نحو    ل      السام   ظس ويات اللمعم  قارنة% م1.3

 . ألا ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

 2021 مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع    خةة    للصككي   اليفتيككة  الكك ا  ا   صككافي  انخيةةض   مشكل  ةةا 

            ي/ب  م صةةون  9.7  إلةةى  لصتةةل  السام   للمعا  مع  مقارنة%  10.7  ممس ة  أي  ي /ب  م صون  1.2  محوالي

          ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  م صةةون  1.9ممحو    ممخيض  و مس وى  

 .( المشا  إليهما اَ فاً 11والجدوت ) (10)  كما ي    الجدوت
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تا صقها ا   ارا  من  ل ي مل ا لي ة   من الظ و ع أن ت اثل الواردات المياصة ل تصن س  ا  مال ذا  

  زيت الل ر" الخيصية  ال ص ومصنتشظل مزيا   ى ث ثة ممود م ع قة مالميط  2021شهل يونصو مم تا  

(LCO الماتا من ال كسصل ال حيصزي ل ليز )     مةةا تُسةة خل  لتةةمع أنةةواع   ةةود   ال ي غال ا   العاليات

نحو اسةة خلا  أنةةواع الخامةةات الظماسةة ة ظس ق ة  الظتافي  ال.  في  ذا السصاا  توجهت  ممخي ة الجود"

كظةةا ي و ةةع أن ت ةةاثل الةةواردات   .ك ليل  مخاصة الخامات الثقص ة في مواجهةةة اح ظالصةةة ارتيةةاع ال ك يةةة

كانةةت اللفعةةة الثانصةةة مةةن حصةةث  الظسةة ق ة متافي ال كليل الخاصةةة  المياصة ل تصن س  ا  مال شليل   ى

العةةا  م % مقارنةةة35أ ةةل ممحةةو  ل  ةةك الظتةةافيالظختتةةة  2021حت   اردات الميط الخا  لعا  

  .التصن ل يؤثل   ى ال لفقات في القااع الذي يظثل حوالي رمع  لر" الظعالجة في    و ماالظاضي  

 ج. وا  ا  وصا  ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية 

           167ممحةةو  2021  مةةن  ةةا الثةةانياللمةةع  خةة   الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا  ا   ةةتانخي

            ي/ب م صةةون 4.2 حةةوالي ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 3.8 ممسةة ة ألةةا ب/ي  أي

ألا ب/ي مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  فةةي  ةةذا السةةصاا   567ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صةةون ب/ي   3.9إلةةى    2021يونصةةو  شةةهل     اردات الهمل من الميط الخا  في  تلاجعتجلُر اإلشار" إلى  

ظشةة لياتها لال كليةةل  متةةافي ص ق ةة    يعزى ذلك إلى ت2020  و أدنى مس وى لها ُممذ شهل أك ومل  

لظواجهةةة موجةةة حةةاد" مةةن   فل   ز   ا    صود صارمة    ى خ يصة  مخز نات الو ودفي  ل زياد"  

 .   جائحة فصل س كور نا الظس جل

% 6.7  ممسةة ة  أي   ي/ب  ألةةا  67  يحةةوالم  اليفتيككة  الميتجا         ا  الهيدوا  انخي ت  كظا

ألةةا ب/ي مقارنةةة   20ممحةةو    ممخي ةةة   ي/ب  ألا  933  حوالي  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

ع الا ةةب الظح ةةي   ةةى   إلةةى  االنخيةةا مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي   يعزى  ذا   تلاجةةٌ

 ال مقلحلكة  فل   صود   ى    تزامما  مع  2020مذ شهل أغسال  إلى أدنى مس وى مسجل له مُ   الو ود

 .ل حل من ان شار فصل س كور نا الظس جل

  ي/ب ألا 56 محوالى اليفتية  الميتجا       صا  ا  الهيد  ا تفعت   الصا  ا ب   فصظا ي ع  

خيض   و مس وى مم  ي/ب م صون 1.3 حوالي ل     السام  اللمع مظس ويات  مقارنة% 4.6  ممس ة أي

 ألا ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 67ممحو 
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           حةةواليم  2021  مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع    خةة    للهيككد  اليفتيككة  الكك ا  ا   صافي  يمخيض   مذلك

           ي/ب م صةةون 3.8 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 7 ممسةة ة أي ي /ب ألةةا 290

              ألةةا ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي 614محةةو م ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

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

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  

  2021مةةن  ةةا     الثةةانيخ   اللمع     ا مشكل    صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تحسن

 وت  ي مككة التعككاون األدا  فةةي    انةة عت  حصةةث  .صل أنه شهل ت اين   ى مسةة وى الظجظو ةةات الل لصةةةغ

تعافي الا ب   ى الو ود  اس ئماف األنشةةاة اال  تةةادية فةةي الواليةةات مل ا من    االقتصا ح والتيمية

 نةةا حظةة ت ال اعةةصا ضةةل جائحةةة فصةةل س كورالظ حل" األمليكصة  أ ر ما  تزامما  مع تسةةارع  تصةةل"  

  .التةةصييالظس جل  تخيصا العليل من القصود الظلت اة م  ك الجائحة   سط مةةل  موسةةا السةةيل  القصةةاد" 

الهادئ فقل تلاجع أدائها مس ب حالة الاوارئ ال ي فلض ها الصامةةان  إجةةلا ات اإلغةة ا د   أسصا  أما  

    الظ خذه في أس لالصا ل حل من ارتياع اإلصامات ميصل س كور نا الظس جل.  

  وت خا ج  ي مة التعاون االقتصككا ح والتيميككةأدا  صما ة ال كليل في    تلاجع في الظقامل   

تلاُجع م اثلا  م ق ص  متافي ال كليل في الهمل لعظ صاتها في  ل   مخاصة في الل   األسصوية المامصة   

ال مقةةل لكةةة  ح  ى خ يصة فل   ز   ا    صود صارمة   ى    حاد في المشاط اال  تادي  االس ه  

م صعةةات   انخيةةا  لصةةة  األ صانةةات  الأ هةةلت   سط موجة حاد" من فصل س كور نا الظس جل.  ةةذا   ةةل  

ُممذ شةةهل   مس وى لهاإلى أدنى    2021  مايوالغاز لصن لشلكات ال كليل الحكومصة في الهمل خ   شهل  

يةةاتي ذلةةك  .2020  في حصن أن م وسط م صعات الليز  كان األدنى ُممذ شةةهل أك ةةومل 2020أغسال  

 ال ةةيلتةةصن فةةي ا الظسةة ق ةال كليل الخاصةةة إلى جانب ال شليل   ى حت  مش ليات الميط لظتافي 

  .التصنفي  ال كليليةقلر" من إجظالي ال %25حوالي  تظ  ك

من  الثانيخالل الربع  معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية متوسط ارتفع في هذا السياق،

ممحةةو   ملتيةةع  ةةو مسةة وى     %76.8تةةل إلةةى  صلمقارنةةب بةةالربع السةةاب     %1.5  بمقدار  2021عام  

إدارة معلومةةا  لبيانةةا  ه وفقةةا  أن تجُدر اإلشارة إلى  .بالربع المماثل من العام الماضي  مقارنة  4.6%

األمريكيةةب معدال  تشغيل مصافي التكرير العاملةةب فةةي الواليةةا  المتحةةدة    ارتفع   الطاقب األمريكيب،
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مسةة وى  أ  ةةى  و  2021 يونصومن شهل    األخصلاألس وع    خ  %  92.9ل إلى  بشكل مضطرد لتص

  ياتي ذلك   ى خ يصة االن عاش الظ حو  في الا ب   ى الو ود خ   موسا 2020شهل يمايل  ُممذ  لها  

 .(12) الجدول كما يوضح القصاد"  السيل التصيي 

 ( 12الجدوت )
 ( 2021 –  2020)، لميةتت    ت سط  عدال  تشغيل  صافي التكرير العا 

 )%(       
 التغير ع  

  2020 2021 (  لي ن ب/ح)
  الثا يالرب    الميتقة 

2020 
 األوتالرب   

2021 
الرب   
 * الثا ي

الرب   
 األوت

الرب   
   الثا ي

    وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية: 71.1 72.8  77.3  4.5  6.3
 األمليك صن   71.8 73.7  82.1  8.3  10.3
 أ ر ما 70.3 71.2  75.8  4.6  5.5
 الهادئ   أسصا 70.3 72.9  67.3 (5.7) (3.0)

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح  73.2 77.3  76.4 (0.9)  3.3
 : والتيمية

 الل   اآلسصوية  80.0 85.9  84.6 (1.3)  4.6
 د   الشلا األ سط   68.0 74.1  75.1  1.0  7.1
 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  61.8 56.1  55.2 (0.9) (6.6)
 أ ر مصة أخلى د    68.3 70.0  75.0  5.0  6.7
 المت سط العالمي  72.2 75.3  76.8  1.5  4.6

 مصانات تقليلية *     
 :  الل ة     

 مصن  وسصن تعمي سال ا.   ة األر ا      
 المصا  :      
  .Oil Market Intelligence, various issues ةة   

 

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

 حةةو      ن تةةل إلةةى السةةام  لمقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل/ يةةو  م صةةون 1.9محةةو م 2021مةةن  ةةا    الثانياللمع  

 .  ى أساس سمويم صون ملمصل/يو   7.8ممحو  ملتيع  و مس وى  م صون ملمصل/ يو   77.1

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

ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام  ل تةةل    م صون   2ممحو    2021من  ا     الثاني خ   اللمع     ال مظصة 
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د    متةةافي    مةةن   الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر"   انخي ةةت   فةةي حةةصن .  م صون ملمصل/ يو    34.3ى  إل 

ملمصةةل/ يةةو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام     ألةةا   100ممحةةو    خارج ممةظة ال عا ن اال  تةةادي  ال مظصةةة 

 . ( 14)   والشكل (  13)   الجدوت كما ي         م صون ملمصل/ يو    42.8  نحو   ل تل إلى 

 ( 13الجدوت )
 ( 2021 – 2020، )ميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالميةكميا  ال ت سط تت   

       ) لي ن بر يل/ي م( 
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
  الثا يالرب    الميتقة 

2020 
 األوتالرب   

2021 
الرب   
 * الثا ي

الرب   
 األوت

الرب   
   الثا ي

 :  والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح  30.7 32.3 34.3  2.0  3.6
 األمليك صن   15.3 16.3 18.1  1.9  2.8
 أ ر ما 9.9 10.2 10.5  0.3  0.6
 الهادئ   أسصا 5.5 5.8 5.7 (0.2)  0.1
 :  وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية 38.6 42.9 42.8 (0.1)  4.2

   ممها:الل   اآلسصوية      
 التصن  13.8 14.1 14.2 0.1  0.4
 الهمل  3.9 4.9 4.6 (0.4)  0.7
 د   الشلا األ سط  5.4 6.5 6.5 ةة   1.1
 ر سصا  5.1 5.6 5.6 ةة   0.5
 د   أمليكا ال تصمصة  2.9 3.5 3.5 ةة   0.6
 أفليقصا  1.9 2.2 2.2 ةة   0.3
 أخلى** د    5.6 6.2 6.3 0.1  0.7
 اإلجمالي العالمي  69.3 75.2 77.1 1.9  7.8

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

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا:  الل ة     
  ,various issuesOil Market Report, OPEC. المصا  : 
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2020 2021

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

( 14)الشكل
( 2021-2020)،المصافي العالمية  المكر ة   الميتجا كميا   ت سط في التت  ا  

( لي ن بر يل/ ي م)

.OPEC, Oil Market Report, various issues  المصد :

ً للتاقا  المتجد ة األس اق العالمية التت  ا  في :ثالثا

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

الظم جةةاتمةةنل عليةةلال وريةةلس سةةلإن عةةاشلةةى إياال  تةةادالمشةةاطتحسةةنأدى فقةةل.2021 ةةا  

إيجامصةةا      و مةةا لقااع الاا ات الظ جلد"  ال زمة   ال كمولوجصات إنعكاسةةا  لةةه مشةةل  ات  ةةى كةةان

 ال ةةي شةةهلت    ةةانحو  الظوجهةةة  االسةة ثظارات  حجةةاسوا  من حصةةث تو صةةت ال ميصةةذ أ     الظ جلد"  الاا ة

مةةن ةةا  األ   المتةةا خ   حادا     % مقارنةةة مةةالي ل" الظظاث ةةة مةةن 34م غةةت نسةة  ه    2020إنخياضا 

.الظ جلد"ل اا ة وكالة الل لصة ل  فقا مس ب جائحة فصل س كور نا الظس جل2019 ا  

سةةالأغ  شةةهلفةةي    11 ن الوكالةةة الل لصةةة ل اا ةةة الظ جةةلد"أشار أحل  تقليل صادر   ذا   ل  

فقةةل تجةةا زت   ةةلرات تولصةةل   جائحة فصل س كور نا الظس جل أنه   ى اللغا من تلا صات    إلى  2021

م غةةتالسامقة  مسج ة مسةة ويات  صاسةةصةال قليلات    2020 ا     خ  الظ افة  العالظصة  الاا ة الظ جلد"  

القلرات42  و ما يزيل ممس ة   جصجا ات260نحو تقلي ا  ن .2019في  ا  الظ افة%

112021, August Energy StatisticsRenwable IRENA,  .
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         فةةي نهايةةة  تجصجةةا ا 2802م ةة  إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة العالظصةةة  مشةةكل تلاكظةةي  

التةةصن   من  المظوجا  الجز  األك ل من  ذا  % مقارنة مالعا  السام .  10.2  مارتياع نس  ه  2020 ا   

ُ   أضافت التصن ال ي    فقلاألمليكصة   الواليات الظ حل"  نحةةوظ جلد" في العةةالا  عل أك ل أسواا الاا ة الت

جصجةةا ات  15  مةةن الاا ةةة الشظسةةصة طجصجةةا ا 49اللياح   طا ة جصجا ات من    72)جصجا ات    136

مةةن متةةادر الاا ةةة   تجصجةةا ا  29الواليةةات الظ حةةل"    كظةةا أضةةافت    من الاا ات الظ جلد" األخةةلى( 

اح(   ةةو مسةة وى مةةن طا ةةة الليةة   طجصجةةا ا  14اا ة الشظسصة  حةةوالي  جصجا ات من ال  15)  الظ جلد"

فةةي مشةةكل ماةةلد     اسةة ظل ال وسةةع.  2019% مقارنة مالقلرات الظ افة خ    ا   60ملتيع محوالي  

 .%14.8مظعل   نظوا  األسلع  مماقة أسصا  يجصجا ات  في حصن   ت  2.5 مزياد"  لر اأفليقصا  

وفقككاً للتقريككر   ةفككي األسكك اق العالميككة للتاقككا  المتجككد   التت  ا ألدث    التالية  الفقرا   تستعرضو

   :المشا  إليه أعاله

 أس اق التاقة الكهرو ائية:  .1
 الظشةةل  اتتاجصةةل تشةةغصل العليةةل مةةن   قةةب  2020فةةي  ةةا   الكهل مائصةالاا ة    نظوتعافى  

 محةةوالي   ارتيةةع اإلجظةةالي العةةالظي لقةةلرات تولصةةل الاا ةةة الكهل مائصةةة حصةةث . 2019الك صةةل" فةةي  ةةا  

 تجصجةةا ا 1332.9لصتل إلى  (% من  ذا المظو58صن   ى أكثل من  اس حوذت الت)  جصجا ات  20.7

   .إجظالي  لرات تولصل الاا ة العالظصة% من 47.6ما يظثل نس ة  و    2020في نهاية  ا  

أمةةا فصظةةا يخةة  الةةل   األ  ةةا  فةةي ممةظةةة أ امةةك  فقةةل م ةة  إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة 

 الظسةةجل فةةي    ظس وى  نيل ال    و  تجصجا ا  7.126نحو    2020 ا   نهاية  الكهل مائصة الظ احة مها في  

 .(14)  الجدوت  كما ي     العا  السام 

 طاقة الريا :  أس اق .2
ارتيةةع مالعةةا  السةةام   حصةةث  مقارنة    2020في  ا   العالظصة  اللياح     لرات تولصل طا ة  ارتيعت

ذت التةةصن   ةةى حةةوالي جصجةةا ات )اسةة حو  111اإلجظالي العالظي لقلرات تولصل طا ةةة الليةةاح ممحةةو  

 732.4%( لصتةةل إلةةى  12.7األمليكصةةة محتةةة    ت صهةةا الواليةةات الظ حةةل"% من  ةةذا االرتيةةاع   65.3

 .إجظالي  لرات تولصل الاا ة العالظصة% من 26.1    و ما يظثل نس ة 2020جصجا ات في نهاية  ا  
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 زيةةاد" أك ةةل  ةةادت التصن أن ل ظويل الاا ة الجليل" bloomberg وكالةل تقليلفي  ذا السصاا  أ هل 

  .السام  العا   ن ا  تقلي  60% ممس ة زياد"  سج ت اللياح  طا ة   لر" في اإلط ا   ى العالا في

أما فصظا يخ  الل   األ  ا  في ممةظة أ امك  فقل م ةة  إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل طا ةةة الليةةاح 

لظس وى الظسجل في العا  السةةام .       و نيل ا   تجصجا ا  1.651نحو    2020 ا   نهاية  الظ احة مها في  

 .(14)  الجدوت  كما ي   

 التاقة الشمسية:  أس اق .3
جصجةةا ات فةةي نهايةةة       125.9اإلجظةةالي العةةالظي لقةةلرات تولصةةل الاا ةةة الشظسةةصة ممحةةو ارتيةةع 

أسةةواا رئصسةةصة نحةةو   سةة عةجصجا ات   حققت    716مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى نحو    2020 ا   

جصجةةا ات(    15جصجةةا ات(  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة )  49ذا االرتياع   ي التصن )% من  75

 .جصجا ات( 4الهمل )أكثل من  أس لالصا  ألظانصا  جصجا ات(    5جصجا ات(  الصامان )أكثل من    12فص ما  )

ة أما فصظا يخ  الل   األ  ا  في ممةظة أ امك  فقل م   إجظالي  لرات تولصل الاا ة الشظسةةص

% مقارنةةة مالعةةا  14.3جصجا ات    و مس وى ملتيةةع ممسةة ة    5.502نحو    2020الظ احة مها في  ا   

 إلةةى ارتيةةاع  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة الشظسةةصة فةةي كةةل مةةن االمةةارات  مشكل رئصسي  السام    يعزى ذلك

 .(14)  الجدوت  كما ي   . تونل  متل  العلمصة الظ حل"

 : 12التاقة الحي ية  أس اق .4
جصجةةا ات  3ممحةةو  2020الي العالظي لقلرات تولصل الاا ة الحصوية في نهايةةة  ةةا  ارتيع اإلجظ

 جصجا ات.   127.2مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى نحو 

أما فصظا يخ  الل   األ  ا  في ممةظة أ امك  فقل م   إجظالي  لرات تولصةةل الاا ةةة الحصويةةة 

               ةةو نيةةل الظسةة وى الظحقةة  خةة  تجصجةةا ا 0.125نحةةو  2020 ةةا  نهايةةة الظ احةةة مهةةا فةةي 

 .(14)  الجدوت  كما ي    العا  السام .

 

 
 

 
الم اتصةةة  تقمصةةة الو ةةود الحصةةوي   مةةن الظم جةةات             الاا ةةة الحصويةةة  ةةي الاا ةةة ال ةةي يةة ا تولصةةل ا مةةن الظخ يةةات  الميايةةات الع ةةوية الحصوانصةةة أ   12

 .التما صة  ال جارية  
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 ( 14الجدوت )
 2020، العالمية المتجد ةقد ا  ت ليد التاقا  

(  ( جيجاو

التاقة   طاقة الريا   التاقة الشمسية  التاقة الحي ية  اإلجمالي 
 الكهرو ائية 

 

 اال ا ا   ةة  ةة  2.539 0.001 2.540
 البحري   ةة  0.001 0.010 ةة  0.011
 الجزائر  0.228 0.010 0.448 ةة  0.686
 ت  س  0.062 0.244 0.095 ةة  0.401
 السع  ية  ةة  0.003 0.409 ةة  0.412
 س  ية 1.490 0.001 0.002 0.007 1.500
 العراق  2.514 ةة  0.216 ةة  2.730
 قتر ةة  ةة  0.005 0.038 0.043
 لك يت ا ةة  0.012 0.093 ةة  0.105
 ليبيا  ةة  ةة  0.005 ةة  0.005
  صر 2.832 1.380 1.680 0.079 5.971

0414.4  0.125 025.5  وت  7.126 1.651 
 أواب  

 العالم  1332.9 732.4 716.1 127.2 2802.0
  AugustStatistics EnergyIRENA, Energy , .2021  :المصد 

 

 فةةي الكهلمةةا  تولصةةل فةةي الظ جلد" الاا ة متادرإلى أن حتة    الل لصة  الاا ة   كالة ذا  تشصل  

نظةةو الاا ةةة الظ جةةلد" إلةةى  ل اا ة الظ جلد"الوكالة الل لصة %. كظا تشصل  30  ت    نحو  العالا  أنحا   جظصع

تلي صون   131إن اس ثظار  ل غصل الظما    مما    ى ذلك ف  ماريلإتيا صة  يجب أن ي سارع ل حقص  أ لاف  

 .القادمة ث ثة  قودال  ى ملى  ا  "  ل يكون ما ومالاا ة الظ جلد د الر في متادر

 تةةوفلال ةةي    الظ جةةلد"االسةة ثظار فةةي الاا ةةة    ى أ ظصة  ت الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد"  أكل 

ي ا ةةب تحليةةك العةةالا   ةةى  ةةذا الظسةةار     م يصن الو ائا الجليل"  تعزز المظو اال  تادي العةةالظي

  مظا  ةةو  ةةائا  من الحكومات  مل ومة م عا ن د لي أك ل مكثصل  إجلا ات سصاسصة  وية  ذات متلا صة

       جصجةةا ات مح ةةو    630إضةةافات سةةموية مةةن الاا ةةة الشظسةةصة الكهل ضةةوئصة ل تةةل إلةةى  كظا ي ا ةةب  

 ت ةةك الخاصةةة ماا ةةة   (كل يو   تقلي ا  يعاد  تلكصب أك ل حليقة شظسصة حالصة في العالا  )ما    2030 ا   

ظس وى القصاسي الظسجل فةةي أرمعة أضعاف ال يظثل مجظو هظا معا   جصجا ات.    390اللياح ل تل إلى  

 . 2020 ا  
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الاا ة من تولصل الكهلما  من متادر    %90ما يقلب من    ي و ع أن ياتي     2050مح و   ا    

يةةاتي    % 70مةةا يقةةلب مةةن  معا    ى  طا ة اللياح  الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة    تس حوذظ جلد"   ال

 من الاا ة المو ية.  صة الظ  قصةالكظمعةا  

 األ ةةلاف طوي ةةة األجةةل   اللامعةةة  شةةل  ى الخاة الخظسصة    التصن  تصاد من جانب أخل   

تةةم  الخاةةة  ةةذا   .2060  ا  الل لة نحو تحقص  الحصاد الكلموني مح و   سعي  في إطار  2035لعا   

يا الاا ةةة يوريةةة فةةي مةةزس عزز حتة الظتادر غصةةل األح  التصن  ى أن    (2025  –  2021)الجليل"  

الخاةةة تعظل   .2025  ا  % مح و  نهاية20لليها  مظا في ذلك الاا ة المو ية  الكهل مائصة إلى نحو  

 ل قةةلر" الظلك ةةة مح ةةو   ا  أنهةةا ال ت  ةةظن أ ةةلاف    ى تشجصع متادر الاا ة الظ جلد" مشكل  اضةةح  إال

مةةن طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة   ا اتجصجةة   1200 لكصةةب   فةةي  ةةذا السةةصاا  تخاةةط التةةصن ل  .2025 ا   

 .2030الشظسصة مح و   ا  

 ً  الهيد وجي   : ابعا

   الهيد وجي  األخضر

كثصيةةة ل  ا ص  إلزالة الكلمةةون مةةن القاا ةةات    ةقام ال  كاحل الح و ز الهصلر جصن األخ ل   لُ ي

صن  ةةذا   ةةل شةةهل العةةام ان عاثةةات صةةيلية.صةةافي  كظحيةةز رئصسةةي ل ن قةةا  نحةةو  االسةة ه   ل اا ةةة

حو  العالا م ميصذ اس لاتصجصات   الل  ل هصلر جصن األخ ل  مع  صا  العليل من    ا  م زايل  ا  خظالظاضصصن ز

ل تلامصل د ا الهصةةلر جصن األخ ةة .  تا ت ظصن الهصلر جصن الوطمصة أ  اإل  ن  ن نوايا ا ل قصا  مذلك

 أي ةةا  ل ن  القاةةاع الخةةام  الظسةة ثظ  حصث يقو   جائحة فصل س كور نا الظس جل معل    ال عافيفي حز   

مهةةلف الظخ  يةةة شةةلاكات   ةةل القاا ةةات   تكةةوينماس ثظارات اس لاتصجصة في الهصةةلر جصن األخ ةةل 

 .اإلن اج قمصات لخيض ال كالصا 

 مع ذلك  ال يزا  تاويل  ااع الهصلر جصن األخ ل في ملاح ه األ لى  س سةة ة ال وريةةل فةةي 

 إلةةى ن قةةا االالكام ةةة فةةي  مسةةا ظ هتعةةوا ال حةةليات ال ةةي مةةن العليل  ما   ال تزا   حصث  حل ا األدنى.  

 االف قةةار  األخةةلىال ك ية العالصة ل هصلر جصن األخ ل مقارنةةة مال ةةلائل  مثل  الكلمونالاا ة ممخي ة 

 . الظ ختتةإلى ال مصة ال ح صة 
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يقل  الهصلر جصن األخ ل  الاا ة الظ جةةلد" 

يل سةةةصؤدي تاةةةوحصةةةث  .ل  مظصةةةة م  ةةةادال   ا  د ظةةة 

الهصةةلر جصن األخ ةةل إلةةى تسةةليع الا ةةب   ةةى 

متادر الاا ة الظ جلد". في الو ت نيسةةه  يظكةةن أن 

يةةؤدي تاةةويل متةةادر الاا ةةة الظ جةةلد"  خيةةض 

  أجهةةز" ال ح صةةل لهةةذه الظتةةادرظل ال ك يةةة الظسةة 

لةةى  في  ذا السصاا  تشةةصل معةةةا ال و عةةات إالكهلمائصة إلى جعل الهصلر جصن األخ ل أكثل تمافسصة.  

الكهلمةةا  سوف ت ا ب زياد"  ائ ةةة فةةي    2030مح و   ا     ى الهصلر جصن األخ ل  أن ت  صة الا ب  

 .(15)  الشكل كما ي     متادر الاا ة الظ جلد"الظم جة من 
( 15) لشكلا  

 الكهرباء المتجد ة الال  ة إل تاج الهيد وجي  األخضر 
 )تيراوا  ساعة/سية( 

 

 

 

 

 

 

 

 اإل تاج ) لي ن ط /سية( 

 . IRENA Policy Talk #2 - Green Hydrogen Supply: Policies and Practical Insights May 2021 المصد :

ل  صانةةات  ال ح ةةص ت  Fitch Solutions ذا  يشةةصل أحةةل  ال قةةاريل التةةادر"  ةةن مؤسسةةة 

 سةةمويا  طةةن  م صةةون 10 اةةاع الهصةةلر جصن األخ ةةل يظكةةن أن يمةة ا مةةا يقةةلب مةةن  إلةةى أن األمحةةا  

مةةن ارتيا ةةا   2030مح و   ا   % من حتة سوا الهصلر جصن العالظصة10  ى ما يقلب من    صس حوذل

 العةةالظي مشةةل ع الهصةةلر جصن األخ ةةلطا ةةة . كظا يشصل ال قليل إلى أن في الو ت الحالي  % فقط0.1
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ممذ   ارتيع  (2020-2019) خ   الي ل" جصجا اتمقامل صيل  2021جصجا ات في ف لايل   71  تم غ

فةةي   مشةةل ع  136  جصجةةا ات  مظةةا فةةي ذلةةك  121إلةةى    2021مةةن  ةةا     ذلك الحصن خ   اللمع الثةةاني

 تسةة حوذ   ةةىحصةةث   المظو العةةالظي الهادئ آسصاد   أ ر ما  د    تقود     ملح  ي ال خاصط  ال اويل.

  العةةالظي ت تلر أس لالصا مشةةل ع الهصةةلر جصن األخ ةةل من مشاريع الهصلر جصن الخ لا     82%

 .(16)  الشكل  ي    كما
( 16) لشكلا  

   الهيد وجي  األخضر العالمي شروع 
 

 

 

 

 

 

 

 . Fitch Solutions, Unpacking The Hydrogen Hype: Global trends, risks and opportunites May 2021 المصد :

ل" الظحةةلد"   ةةى األطةةل الزممصةةة تقود آسصا أ لاف اإلنجةةاز الظ كةةل" مإ  نةةات الظشةةاريع الك صةة 

  ل خاوط     ى ملار العقل. ا  نها أ ر ما أكثل ان شار  ي ل .  مع ذلك   2021/2025/2030لأل وا   

مصجةةا ات  550مظ وسةةط  ا   ر مصة إلةةى أن تكةةون أصةةغل حجظةة األ  الظشل  اتاألنامصب الظم شل"  تظصل  

 .مصجا ات 1400في آسصا  اتمصمظا ي    م وسط نااا الظشل  

ظ ئظةةة الهصةةلر جصن ل Fitch Solutions اس عل  ال قليل تتمصا د   العالا  فقا  لظؤشل 

تو عات الاا ات الظ جلد"  الا ب الحالي  الظسةة ق  ي   ةةى   ي  ظن الظؤشل  2021في  ا    األخ ل

ل مصةةة  صظةةة اخ ل" التما ة )اإلن اج الحالي ل هصلر جصن  ان اج الغةةاز الا صعةةي الجةةاف    الهصلر جصن   

اسةة حوذت   فةةي  ةةذا السةةصاا . مؤشةةلات مخةةاطل التةةما ة ز(   ال ح صة لخاةةوط أنامصةةب الةةميط  الغةةا

  يجاوا ، الكهربائي التحليلمشروع لأكبر عشرة أس اق 

 رللة  
 التختيط 

 رللة  
 التت ير 

ليا 
ترا

أس
 

يدا 
 ل
 ه

 يا 
لما
 أ

ليا 
تا
 أي

يل 
را 

الب
 

ي  
ص
 ال

ية 
  
سع

 ال

لي 
شي

 

 ك 
 ما

الد
 

 يا 
سبا

 أ

 الت  ي  وفقاً للمجم عا  الدولية

أ ريكا  
الشمالية  

%2  

الشرق  
األوسط 

%4  

أسيا        
%37  

أو وبا      
 %45  

  الجي بيةأ ريكا 
%10  

أو وبا ال ستى  
        والشرقية

%2  
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  54.74ا سةةصا  ي صها     67.12  ى أ  ى  صظة لهذا الظؤشل م غت  مجظو ة د   أمليكا الشظالصة  أ ر ما  

 .46.4ال    و مس وى أ  ى من الظ وسط العالظي ال 

 حةةواليهصةةلر جصن األخ ةةل إلةةى  مةةن الإجظالي اإلن ةةاج العةةالظي  أن يلتيع  ال قليل  ي و ع      ذا

  تسةة حوذ مجظو ةةة د   أمليكةةا الشةةظالصة  أ ر مةةا   ةةى حتةةة 2030م صون طن مح ةةو   ةةا     10.4

الشةةلا األ سةةط  أمليكةةا ال تصمصةةة كةةل مةةن %  ثا 31.7% من اإلجظالي  ي صها ا سصا محتة ت    47.6

% 1.6%  4.8%  6.3%  8جمةةوب التةةحلا  محتةةة ت  ةة   أفليقصةةا   أ ر ما الوساى/  الشةةل صة   

 .(15)  الجدوت كما ي    .  ى ال والي

( 15) الجدوت   
 االَفاق المستقبلية لإل تاج العالمي للهيد وجي  األخضر 

 

إ تاج الهيدو جي ،   المجم عة الدولية 
 ) لي ن ط ( 

اليم  الُمقد  للقد ا   
 )جيجاوا (

طاقة 
المشروع  
 )جيجاوا (

قا ة  
 الس ق 

الس ق  
  يخفض  ت سط   رتف   الصاعدة 

ألظانصا  57.1 10 30 40 4.95 أ ريكا الشمالية وأو وبا 
   ولملا

الواليات  
 الظ حل"

اس لالصا  44.8 10 20 35 3.30 اَسيا
 الصامان  التصن

 ال لازيل شص ي 11.6 2 5 8 0.83 أ ريكا الجي بية 

السعودية  5.2 2 4 6 0.66 الشرق األوسط
 الظغلب  ارات  االم

ر سصا  2.8 1 3 4 0.50 أو وبا ال ستى والشرقية 
 تلكصا  مولملا 

جموب   0 0 1 2 0.17 أفريقيا جي ب الصحراء 
 نصجصليا  أفليقصا

   121.5 25 63 90 10.395 اإلجمالي العالمي 
 . Fitch Solutions, Unpacking The Hydrogen Hype: Global trends, risks and opportunites May 2021 المصد :
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ا   العالمية  أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية  :خامسا

 مشةةكل أ  مةة خل لهةةاال ةةي الهامةةة مجظو ةةة مةةن األحةةلا   2021مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  هلشةة 

 :ما ي ي األحلا  ت ك من أ ا     ى السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة

 +لدول أوبكاإلجتماعات الوزارية . 1
أ مةةك   د      لظجظو ةةة   زاريةةة  ث ثةةة اج ظا ةةات   قةةل  2021تا خ   اللمع الثاني من  ةةا   

العلمصةةة السةةعودية  ملئاسة صاحب السظو الظ كي األمصل   لالعزيز من س ظان  زيةةل الاا ةةة مالظظ كةةة 

  ا كال الي:   رئصسا  مشاركا   –  زيل الاا ة الل سي 

 لدوت أوب  عشر   الخا سال  ا ح  اإلجتماع أ.  

 اإلن ةةاج  مس ويات  تعليل  االتياا   ىتا خ له     2021شهل أمليل    من  األ   االج ظاع فيُ قل  

  مةةع أ  ككاه الم  كك  الجككدوت   وزيةةع الظيتةةل فةةي فقةةا  ل  (2021  يولصةةو  يونصةةو مايوأشهل )  ةلث ث

 ك  الخاصةةة معقةةللةةل   أ مةة   شةةل الثاني الوزاري االج ظاع في   صها الظ ي  ماآللصة اس ظلار االل زا 

 مسةة وى تعةةلي ت مشةةان  ةةلار  اتخةةاذ سةةوا الةةميط العةةالظي  ةةل ف  ل قصصا  شهلية   زارية  اج ظا ات

   ةةىكظةةا تةةا الظوافقةةة    .يةةو   /ألا ملمصل  500   ن  ال علي تتزيل  ذه    ال  محصث  ال الي   ل شهل  اإلن اج

 ف ةةل" م ظليةةلها  ن الظس وى الظحةةلد في إن اج السامقة  الزياد"  تعويض  خاط  تس كظل  لا  د     ل"  ط ب

 .2021 س  ظ لشهل  نهاية ح ى ال عويض
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 اإلنتاج   مستويات
 أوبك+   املتفق عليها يف االجتماع الوزاري اخلامس عشر لدول لتعديالت وفقًا ل

 ( ألف بر يل/ي م)

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 لدوت أوب  ال  ا ح السا   عشر اإلجتماع ب.  

مواصةة ة .  تا خ لةةه االتيةةاا   ةةى 2021في السامع  العشل ن من شهل أمليل  ع  االج ظا  ُ قل

كظا تا اإلشةةار" إلةةى   2021خ   الشهور الث ثة القادمة مايو  يونصو  يولصو   تميصذ  لار تعليل اإلن اج

   لل   أ مك .االج ظاع الوزاري الخامل  شل   ذلك في

 الجزائر 
 أ ج ال
 الك  غ 

 غيييا األست ائية 

 الجاب ن 

 العراق 

 الك يت

  يجيريا 

 السع  ية

 اإل ا ا  

 أذ بيجان 
 البحري  

 برو  ح 
 كا اخستان

  اليزيا

 المكسي 

 عمان 

  وسيا

 الس  ان 

 جي ب الس  ان 

10 وت أوب     
  وت خا ج أوب 

  وت أوب   

  اإل تاج
 المرجعي 

 قدا   
 الخفض

2021  اي  2021 ي  ي   2021 ي لي    

 قدا   
 الخفض

 

اإل تاج    
د الخفض  بع  

 

 قدا   
 الخفض

 

اإل تاج    
 بعد الخفض  

 

 الشهر 

اإل تاج    
 بعد الخفض  
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 لدوت أوب  ال  ا ح الساب  عشر اإلجتماع ج.  

  ي كال الي:    .  تا خ له االتياا   ى  ل" نقاط رئصسصة2021في األ   من شهل يونصو  ُ قل
   ماس قلار سةةوا الةةميط العةةالظي إ  ن ال عا نلل   الظشاركة في ا  ال زا إ اد" ال اكصل   ى   .1

  اال  تةةادي  اآلمةةن ل ظسةة ه كصن  اإلمةةلاد  مظا يخل  الظتةة حة الظشةة لكة ل ةةل   الظم جةةة

  ائل  اد    ى رأس الظا  الظس ثظل.  تحقص 

الج ظةةاع الةةوزاري ا  مةةالقلارات ال ةةي تةةا ال وصةةل إلصهةةا خةة  إ اد" ال اكصل   ةةى االل ةةزا    .2

لةةه  الظمعقةةل"   االج ظا ات ال حقةةة  2020أمليل شهل في الذي  قل  لل   أ مك  العاشل  

         إل ةةاد"  2021 يمةةايل  أمليةةلشةةهلي    كةةذلك فةةي 2020يونصةةو  سةة  ظ ل  ديسةةظ ل  فةةي

   ا  تةةلريجصسةةوا الةةميط العةةالظي    اإلن اج الظ ي    صها إلةةى  من تعلي تيو   /م صون ملمصل  2

 لةل ف السوا. ا   فق  سل ة إتظا  ذلك األملمع تحليل 

   االس ياد" مةةن تظليةةل ف ةةل" ماالم ثا  ال ا  التياا خيض اإلن اجالل زا   ا  ى أ ظصة    ال اكصل .3

 ال عصا.  االم ثا معض الل   ذات  مما    ى ط ب 2021س  ظ ل اية ال عويض ح ى نه

 لل   أ مةةك  إ اد" ال اكصل   ى القلار الذي تا اتخاذه في االج ظاع الوزاري الخامل  شل  .4

   مالمةل إلى أساسصات السوا الظلصود".2021مشان تعلي ت اإلن اج لشهل يولصو 
 

 قب تاجص ةةه إلجةةلا  مزيةةل مةةن   لدوت أوب  ر  عش  الثا  االجتماع ال  ا ح    تا إلغا  ذا   ل  

مهلف ال وصل إلى اتياا يحق  االس قلار  ال ةةوازن لسةةوا الةةميط العالظصةةة.  فةةي الثةةامن    الظشا رات

االتياا   ى  خ له تا، لدوت أوب  عشر  التاس االجتماع ال  ا ح   ُ قل 2021 شل من شهل يولصو 

 كال الي:  كانت    ل" نقاط رئصسصة

             ( ح ةةى2020)أمليةةل    لةةل   أ مةةك  االج ظةةاع الةةوزاري العاشةةل  الظ خةةذ فةةي  قلار  التظليل   .1

  .2022ديسظ ل  نهاية شهل

              ةةى أسةةاس شةةهلي  يو /ملمصل ألا 400مالزياد" مظقلار  د   أ مك  إن اج  إجظالي  تعليل   .2

 ال ةةال             اجاإلن ةة  تخيةةصضالةة خ   ال ةةلريجي مةةن  يةة ا  ح ةةى    2021أغسةةال  شهل  من    ا  مل 

 الةةل   أدا   سةةوا الةةميط العالظصةةةتقصةةصا تاةةورات   ةةى أن يةة ا  يو ./م صةةون ملمصةةل 5.8

 .2021ديسظ ل شهل  الظشاركة في 
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 " إ ةة ن ال عةةا نطةةوا  ف ةةلاالس ظلار في االل زا  م لصة  قةةل اج ظا ةةات  زاريةةة شةةهلية   .3

مةةع عةةلي ت مسةة وى اإلن ةةاج ل شةةهل ال ةةالي   اتخاذ  لار مشان ت  سوا الميطل قصصا أ ضاع  

 لةل ف السوا.  فقا    2022س  ظ ل شهل اإلن اج مح و  نهاية  تخيص اتالسعي إلنها  

               اإلن ةةاجخةةط األسةةاس لحسةةاب تعةةلي ت صكون  سةة   2022مةةايو  شهل  من األ   من    ا  ا   ار .4

 َ  .الم    أ  اهللجدوت    وفقا

   االس ياد" مةةن تظليةةل ف ةةل" ماالم ثا  ال ا  التياا خيض اإلن اج  الل زا ا  ى أ ظصة    ال اكصل .5

 . 2021س  ظ ل شهل ح ى نهاية ل ل   ذات االم ثا  ال عصا ال عويض 

املتفق عليها يف االجتماع الوزاري  وفقًا للتعديالت  املرجعي اإلنتاج مستوى
 أوبك+  الثامن عشر لدول

   (بر يل/ي مألف )
    

    2022 أبريل شهر  هاية ىلت  2022  اي  شهر    بدءاً  2022التغير ) اي /أبريل( 
 الجزائر  1057 1057 ةةة 
 أ ج ال 1528 1528 ةةة 
 الك  غ   325 325 ةةة 
 غيييا االست ائية 127 127 ةةة 
 الجاب ن  187 187 ةةة 

 العراق 4653 4803 150
 الك يت 2809 2959 150
  يجيريا  1829 1829 ةةة 

 السع  ية 11000 11500 500
 ا  اال ا  3168 3500 332
 أذ بيجان  718 718 ةةة 
 البحري   205 205 ةةة 
 برو اح  102 102 ةةة 
 كا اخستان  1709 1709 ةةة 
  اليزيا  595 595 ةةة 
 المكسي  1753 1753 ةةة 
 ُعمان 883 883 ةةة 

  وسيا  11000 11500 500
 الس  ان 75 75 ةةة 
 جي ب الس  ان  130 130 ةةة 

 10 وت أوب   26683 27815 1132
  وت خا ج أوب  17170 17670 500

  وت أوب    43853 45485 1632
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 الهجوم السيبراني على أكبر خطوط أنابيب النفط األمريكية. 2
األمليكصة الذي يحظل   الواليات الظ حل"خاوط أنامصب إملادات الو ود الحصوية في  تعل  أك ل  

 إلى الساحل الشةةل ي Texasالية     ود الاائلات من   الليز  من الغاز لصن  ي/بم صون    2.5نحو  

لهجةةو   2021فةةي ال اسةةع مةةن شةةهل مةةايو  New Yorkمليمةةة إلةةى أخةةلى  ي/بألةةا  900 نحةةو 

الظشةةغ ة   Colonialشةةلكة    ا دفةةعمظةة   .  و أحل أك ل مخااات اليلية الل ظصة   ى اإلط ا  سص لاني

تشةةغصل معةةض مةةلأت فةةي   مصةةل اح لازيةةا      5500لهذا المةا  إلى اغةة ا خةةط األنامصةةب ال ةةال  طولةةه  

خةةط الو ةةود الةةذي ت  ةة  طا  ةةه اإلن اجصةةة  الخاوط األصغل مصن محاات الو ود  نقاط تس صا العظةة    

 . ن طلي  ال حكا الصةةل ي Greensboro  North Carolina   Marylandمصن  ي/بألا  700

سل ة كظصة في  فلي   ظل ل  حقص   األمليكي    شكل ال صت األمصض  الحاد خاور"  ظلى  انعكاس ل في  

 ك صل" من مصانات خط األنامصب   ل إغ ا أجهز" ال حكا ماس خلا  ملاما اليلية  الظاال ة ماللفع.

فةةي فل   صود   ى م صعات ال جزئةةة  في   ذا الحاد  الذي أم ل   ى ملى نحو أس وع   تس ب  

نيةةاذ    سةةطوا   ال ي ارتيعت أسعاره القصاسصة إلى أ  ى مسةة وى لهةةا فةةي ثةة   أ ةة   الغاز لصنم خات  

 أشارت جظعصة السصارات األمليكصةةة إلةةى ارتيةةاع    Virginiaإلى    Floridaمن    الو ود من الظحاات

 أضةةالت. كظةةا 2014 لصن الخالي من اللصام إلى أ  ى مس وى له ُممذ شةةهل نةةوفظ ل  أسعار الغاز

إلةةى  Motiva Enterprises   Total SE مثةةلمتافي ال كليل العام ة في ساحل الخ صا األمليكي 

            جةةز السةةين ل خةةزين مخز نةةات مم جةةات الو ةةود الظ زايةةل"مةةع  صامهةةا مح تق ةةص   ظ صةةات ال شةةغصل

الظورد ن إلى ال حةةث  ةةن  سةةائل ملي ةةة ل جمةةب نقةة  االمةةلادات مةةن خةة   الحتةةو    ةةى    توجه

 شحمات من أ ر ما أ  ا سصا. 

 السةةظاح ةةن األمليكصةةة  زار" المقةةل  أ  مةةت  ت ةةك األزمةةة   من تةةلا صات    خيصا  ل في محا لة  

 Jonesشل ي    ى الةةلغا مةةن  ةةانون   الليز  إلى موان  الساحل ال  الغاز لصنل ما  ت األجم صة ممقل  

أجم صةةة  مو يصهةةا مةةن نقةةل  ا  السةةين ال ةةي تلفةةع أ  مةة ممةةع  الةةذي يةةم    ةةى  1920التادر في  ا   

 .ائقي شاحمات الو ود مالعظل لسا ات أطو السظاح لسكظا تا  .الظم جات من مصما  أمليكي إلى آخل
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 ً   التت  ا  في اتفاق با يس لتغير المياخ  :سا سا

ال ةةي د ةةا   "القمة االفترا ية للقا ة ل ت الميككاخ   2021  أمليل  23   22ُ قلت   ى ملى يومي   ➢

لحشةةل الجهةةود مةةن أجةةل الحةةل مةةن    العةةالاد    مةةن  ةةاد"    40لها اللئصل األمليكةةي  شةةار  فصهةةا  

  ال ةةي 2015اثات غازات االح  اس الحلاري  تحقصةة  أ ةةلاف اتيةةاا مةةاريل ال اريخصةةة لعةةا   ان ع

أنهةةا سةة خيض األمليكصةةة  أ  مةةت الواليةةات الظ حةةل"  .  خةة   القظةةة   افقت   صها جظصع د   العةةالا

  مصمظةةا أ  مةةت 2030 ةةا   مح ةةو     %50ان عاثاتها من الغازات الظس  ة ل ح  اس الحلاري ممس ة  

 :شملت  ا يلي  ا   ن أ لاف مماخصة أكثل طظوح أي ا  ى د   أخل

  2013   ةةا   مسةة ويات   ةةن  50%  –  46  ممسةة ة  2030   ا   مح و   ان عاثاتها  الصامان  س خيض .1

 .%26 ممس ة الحالي ال خيصض  لف  ن ك صل تاور    و

              ممس ة  2030   ا   مح و   الن عاثاتا  ل خيصض   طمصا    الظحلد"  مسا ظ ها  تعزيز    ى  كملا  س عظل .2

 .30% ال ال  السام   لفها  ن ك صل" زياد"   ي  2005  ا  مس ويات من %45 – 40

  2030   ةةا   مح ةةو   الظ جةةلد"  الاا ة  من  جصجا ات  450  تولصل  في  الظ ظثل   لفها  الهمل  كلرت .3

 .المةصية  الاا ة الظما  مشان األمليكصة الظ حل" الواليات مع شلاكة خاة إط ا  ن  أ  مت

  تحةةل الظ جةةلد"  الاا ة متادر من الظزيل  توفل   طمصا   الظحلد"  مسا ظ ها  األرجم صن  عززس  .4

 .القانونصة غصل الغامات إزالة  تمهي  الظصثان غاز ان عاثات من

 د ن مةةا إلةةى 78% ممسةة ة اللفصئةةة غةةازاتال خيةةض  ةةانون م  ةةظصن الظ حةةل" الظظ كةةة سةة قو  .5

 .2035  ا  مح و  1990  ا  مس ويات

 55% ممس ة الحلاري االح  اس غازات ان عاثات صافي  من  ل حل  ا   لف  األ ر مي  االتحاد  ي ع .6

 .2050  ا  مح و  صيلية ان عاثات  صافي 2030  ا   مح و  األ ل   ى

 ل  ظاشى 2021  ا  خ    طمصا   الظحلد" مسا ظ ها  تعزز اليحا تظويل  الجمومصة  كوريا  س مهي .7

 .2050 لعا    لفها  مع

خيةةض اسةة خلا  ملك ةةات الذي يهلف إلةةى   Kigali  تعليل  إلى  س م ا  أنها  إلى  التصن  أشارت .8

    ى األ ل في جظصع أنحةةا  العةةالا خةة   العقةةود القادمةةة%  80الكلمون الهصلر ف ورية ممس ة  
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  تةة حكا  الكلمةةون   أكسصل  ثاني  غصل  الحلاري  ل ح  اس  الظس  ة  الغازات    ى  السصال"   تعزز

 .هاس ه ك من  ت ا  ماليحا تعظل ال ي الاا ة لتولص مشاريع في صار   مشكل

 إزالةةة  ظ صةةات   إنهةةا    2050   ةةا   مح ةةو   صةةيلية  ان عاثات  صافي  م حقص   ال لازيل  ال زمت .9

 .2030  ا  مح و  الظشل  ة غصل الغامات

 إلةةى االن عاثةةات مةةن  الحةةل  طمصةةا   الظحةةلد" مسةةا ظ ها تعزيز تع ز   أنها  إفليقصا  جموب  أ  مت .10

 .2025  ا  مح و  ماضصة  وا أ   شل مس وى

 الكلمةةون  إزالة   كذلك  الظتادر   جظصع  من   تخزيمه  الكلمون  ال قاط  أ ظصة  إلى  ر سصا  أشارت .11

 الغازات  لظعالجة  الل لي  ال عا ن  إلى   د ت  الظصثان  أ ظصة    ى  أكلت  كظا.  الجوي  الغ ف  في

 .الحلاري ل ح  اس الظس  ة

 . الظحصاات األر  لحظاية الجليل" اليصلرالصة مصزانص ها في د الر م صار 4  كملا  خت س .12

 مةةع  مال عةةا ن  العةةالظي  الشةةحن   اةةاع  مةةن  الكلمةةون  إلزالةةة  تقمصةةة  مهظةةة   ةةن  اللنظار   أ  مت .13

 المةصةةا  الو ود  إلن اج  العالا  في  األ لى  الاا ة  جزر  س  مي   أنها   األمليكصة  الظ حل"  الواليات

  .أل ر ما الاا ة  تز يل

 لزيةةاد" الظ ذ لةةة الجهةةود ذلةةك فةةي مظةةا الظمةةا   تظويةةل ناةةاا ل وسةةصع  لظ حةةةا  الحاجة  القظة  تما لت

 لةةل ا الخةةام االس ثظار ل حيصز الظ ذ لة  الجهود المامصة الل   في  ال كصا ل  خيصا  العا   ال ظويل

 الةةلئصل شةةلد السةةصاا   ةةذا  فةةي. 2050  ةةا  مح ةةو  التةةيلية االن عاثةةات صةةافي إلةةى االن قةةا 

 العةةا  ال ظويةةل فةةي سةةمويا   د الر م صةةار 100 م ةةوفصل الظ قلمةةة الةةل    صةةا  أ ظصةةة   ةةى األمليكةةي

 م ةةا ية إلةةى س سةةعى األمليكصةةة  الظ حةةل"  الواليةةات  أن  أ  ةةن  كظةةا   المامصةةة  الةةل    لل ا   الخام

 . 2024  ا  مح و  ال ظويل

 ا ةةةالا نشةةل تعةةزز ال ةةي ل سصاسةةات  األ لويةةة  تعاةةي  ال ةةي  الةةل    أن  إلى  األمليكي  اللئصل   أشار

 الظلجح من أخلى  إجلا ات مصن من الظصثان  غاز  خيض الكهلمائصة  السصارات   تتمصع  الظ جلد"

 العظةةل   أن    ةةى   أكةةل.  الظق  ةةة  األ ةةوا   فةةي  اال  تةةادي   االزد ةةار  الو ةةائا  نظو  ثظار  تجمي  أن

    .الحالي القلن في ا  تادية فلصة أك ل يظثل  ل الظماخي

          مظشةةاركة لكك ت الميككاخ" Petersburg لكك ا " 2021 مةةايو 7  6 يةةومي مةةلى   ةةى ُ قةةل ➢

 لظيا ضات ال ح صل   ى ركزت  رسظصة  غصل  مما شات  إلجلا   الظس وى   رفصع   مظث     ا   زيل  39
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       شةةهل الةةذي سةةصعقل فةةي  COP26 األطةةلاف لظةةؤتظل  العشةةلين السادسةةة الةةل ر" فةةي ناجحةةة

 سةة عظل فإنهةةا األجصةةا   مصن العلالة زياد" أجل من هأن االج ظاع خ   ألظانصا أ  مت.  2021نوفظ ل  

           مظسةة ويات مقارنةةة %65 إلةةى %10 ممسةة ة 2030 لعةةا  االن عاثةةات لخيةةض  ةةلفها تعزيةةز   ةةى

 الظ حل" لألما العا  األمصن حذر . 2045   ا   مح و   الظماخي  الحصاد  تحقص   إلى   تهلف  1990   ا 

 ي جةةه  العةةالا   از  ما   2020  الظاضي  العا   خ    الظماخي  العظل  في  ا  تقلم  العالا  أحلز  مصمظا  أنه  من

 مح ةةو   التةةما ة    ةةل  مةةا  مسةة ويات  فوا  درجة  2.4  مظقلار  الحلار"  درجات  في  ك صل  ارتياع  نحو

 من   الحل  صيلية  ان عاثات  صافي  تحقص   أ ظصة    ى  ال ليااني  الوزرا   رئصل  شلد .  القلن  نهاية

    صةةةم  الظ قلمةةة  الةةل     صةةا   إلةةى  الظاسةةة   الحاجةةة  درجةةة   1.5  إلةةى  العالظصةةة  الحلار"  درجة  زياد"

 . سمويا   أمليكي د الر م صار 100 ال ال  الجظا ي الظما  تظويل تع ئة  لف  تجا ز

لقتككاع التاقككة العككالمي أوت خا طككة طريكك  شككا لة تقليل ي  ةةظن  الوكالة الل لصة ل اا ة    أصلرت ➢

العةةالا لليةةه مسةةار  أن إلةةى قليةةل ال أشةةار. 2050عام  لل ص ت إلى صافي ا بعاثا  صفرية بحل ت

  لكمه ضص   ي ا ب  2050 ا   مح و   من االن عاثات    ي امل ل  ا ص  ل ما   ااع طا ة  الظي خال

 أ ضةةح أنةةه   عصل العةةالظي.غصل مس وا في كصيصة إن اج الاا ة  نق ها  اس خلامها   ةةى التةة   تحوال  

 ةةو    ةةن مةةا  مشةةكل ك صةةلسةة قل    فإنهةةا  ان الظمةةا  مالكامةةلح ى لو تا تحقص  تعهلات الحكومات مش

 إ اةةا  العةةالا   2050مح ةةو   ةةا     صةةيليةان عاثات ثاني أكسصل الكلمةةون  صافي  ما وب ل حقص   

 .درجة مئوية 1.5فلصة م سا ية ل حل من ارتياع درجة الحلار" العالظصة إلى 
 

من االنخيا  المةةاجا   مشكل سليعسموية  ان عاثات ثاني أكسصل الكلمون ال  تو ع ال قليل ارتياع    ذا

ثةةا تةةةل  2030ا   ةة جصجا طن  36إلى  ل تل 2020في  ا  فصل س كور نا الظس جل   ن جائحة  

إذا اس ظلت اتجا ات االن عاثات   ى نيل الظسار معةةل  ةةا   .  2050حو   ذا الظس وى ح ى  ا   

لفصئة  فإن م وسةةط ارتيةةاع تغصصلات في الظتادر األخلى الن عاثات غازات الحل       مع  2050

 أ ضح  .2100درجة مئوية في  ا     2.7حوالي     ل يتل إلى  ساح الكل" األرضصةدرجة حلار"  

اثةةات فةةي اال  تةةادات الظ قلمةةة مةةن ناحصةةة  األسةةواا  اين  وي مصن تو عات االن عال قليل  جود ت

ات ثاني أكسةةصل الكلمةةون ان عاث. حصث ي و ع انخيا   الماشئة  اال  تادات المامصة من ناحصة أخلى

   ذلةةك مي ةةل تةةاثصل السصاسةةات فةةي اال  تةةادات الظ قلمةةة 2050     2020ممحو الث ث مصن  امي  
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في األسواا الماشئة أما  ا ة  ال حو  إلى   ود أنةا.   ال قل  ال كمولوجي في تق صل الا ب   ى الا

زياد"  لد السكان     يس ظل الا ب   ى الاا ة في المظو مقو" مس بفص و ع أن   اال  تادات المامصة  

ال مصةةة ال ح صةةة:  ةةذه ال ةةاثصلات تيةةوا   تاةةويل المظةةو اال  تةةادي السةةليع   ال وسةةع الح ةةلي  

فةةي زيةةاد" ان عاثةةات ثةةاني أكسةةصل  سص سةة بل قمصات المةصية  مظا ال حسصمات في كيا " الاا ة  نشل ا

 .2050ح ى  ا       ل أن تمخيض مشكل  امشي2045 ا  مح و   تقلي ا   %20الكلمون ممس ة 
 

"الحكك ا  األقليمككي للتغيككر   أ ظةةا  2021اس  افت مليمة أمو   ي في اللامةةع مةةن شةةهل أمليةةل   ➢

مظشاركة مجظو ة مةةارز" مةةن مسةةؤ لي العظةةل الظمةةاخي  مةةن مماقةةة الشةةلا األ سةةط المياخي"  

 أصةةلر الظشةةاركون مصانةةا   العظل من أجةةل الظمةةا . شظا  أفليقصا ل  عا ن مهلف تسليع ال قل  في  

   مما  الظزيل من الةةزخا تح ةةصلا  ماريل  صةمش لكا أكل ا من خ له ال زامها م ظان إنجاح اتيا 

  ليةةل"  أساسةةصة  اتموضةةو   إلةةى  المقاشات  تال ت(  Cop26لظؤتظل األما الظ حل" ل غصل الظما  )

 الجليةةل"  الاا ةةة  متةةادر  إمكانةةات   اس كشةةاف  الظ جةةلد"   الاا ةةة  ح ةةو   نشةةل   تصل"  تسليع   ممها

 االسةة ثظار  ذلك  في  مظا  الظماخي   ال غصل  تلا صات  من  الحل  تقمصات  أثل   تعةصا  الكلمون   من  الخالصة

   ةةى   ةةع  . تخزيمةةه  اسةة خلامه الكلمةةون ال قةةاط إلةةى ماإلضةةافة  الظ  كل"   الجليل"  الح و   في

  األردن    متةةل     اةةل    ال حةةلين    الكويةةت     ظةةان   اإلمةةارات   مةةن  كل  الظش لن   ال صان

 .األمليكصة الظ حل"  الواليات  السودان   العلاا    الظغلب 
 

تشصل أحل  ال قاريل التادر"  ن األما الظ حل" إلى أن ال حالا العالظي من أجل صةةافي ان عاثةةات  ➢

د لة ح ى اآلن خاة  ظل  طمصة جليل" أ  محلثةةة    80 لمت أكثل من  صث  ح  صيلية ا خذ في المظو 

 .(NDCsتسظى الظسا ظات الظحلد"  طمصا  )
 

ا  في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا  
 

 األعضاء في أواب  في الدوت  الُمقد ة  صا  ا  اليفط الخام    كمية   اال عكا  على  .1

كظصة صادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  فةةي أ امةةك   ارتياعتشصل ال قليلات األ لصة إلى  

 نحةةو تةةل إلةةى مقارنة مةةاللمع السةةام  ل  و ي/لمصلم  ألا  353  محوم  2021من  ا     الثانيخ   اللمع  
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 خظسةةة)من ضةةظمها   أوب   وت     صا   إلى  مشكل رئصسي  االرتياع  اعزى  ذي    و ي/ملمصلم صون    15.9

ألا ملمصل/يو  خةة   شةةهل            350مظقلار تخيص ات إتياا خيض اإلن اج م ق ص   ا (  من الل   األ 

تجلُر اإلشار"  كظا يونصو. خ   شهل  و ي/لمصلألا م  350مظقلار    مل" أخلى  ثا تق صتها  2021مايو  

يو  ألا ملمصل/  623ممحو    2021خ   اللمع الثاني من  ا   إلى انخيا  كظصة صادرات الميط الخا   

 ذلك   ى خ يصة تعافي الا ب   ى الميط فةةي د   أ امةةك مقارنةةة مةةال لاجع الحةةاد      ى أساس سموي

             العةةا  الظاضةةي  الةةذي شةةهله خةة   ذر " جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل فةةي اللمةةع الظظاثةةل مةةن

 .(17) والشكل( 16)  الجدوتكما ي     

 ( 16الجدوت )
 * ( 2021-2020)ية صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، سي ح في كمالالتت   الرب  

       ( لي ن بر يل/ي م)
  2020 2021 (  لي ن ب/ح) التغير ع 

    الثا يالرب    األوتالرب    الثا ي الرب    2021 األوتالرب    2020 الثا يالرب   
 اال ا ا   2.622 2.312  2.357  0.045 (0.265)
 البحري   0.173 0.170  0.171  0.001 (0.002)
 الجزائر  0.495 0.442  0.473  0.031 (0.022)
 السع  ية  7.266 6.244  6.390  0.146 (0.876)
 العراق  3.335 2.995  3.089  0.094 (0.246)
 قتر 0.433 0.413  0.420  0.007 (0.013)
 الك يت  2.135 1.950  1.991  0.041 (0.144)
 ** ليبيا ةة  0.956  0.944 (0.012)  0.944
  صر 0.090 0.090  0.090 ةة  ةة 

 اإلجمالي  16.549 15.573  15.926  0.353 (0.623)
 .مصانات تقليلية*

الظوان  كافة في  ل حالة القو" القا ل" ال ي فُلضت   ى   2020خ    ا    ى ملى نحو ثظانصة أشهل  في لص صا  تو ا تتليل الميط الخا   **  
ال ةاخصل فةي تظويةل ا  ن حالةة القةو" القةا ل" مسة ب في  ل  مصما  الحليقة الميايليل الميط الخا  مشكل مؤ ت من   كظا تو ا تت المياصة

 . مصة ال ح صةإص حات ال
 :  ا  الل 

 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    -
الظ وسةط الشةهلي  م لب الخا  الشهلي  صادرات الميط في الل   األ  ا  مالح اإلس ه   الشهلي من ان اج الميط   كظصةتا اح ساب    -

 صظة التادرات الشهلية   ممها تةا اح سةاب القصظةة لألسعار اليورية لخامات كل د لة في حجا التادرات المياصة الشهلية  تا تقليل  
  ال قليلية لتادرات الميط اللمع سموية ل ل   األ  ا .

 

  أ امك(  تقليلات أ لصة.ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   ) :المصد  
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2020 2021

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  اتهاليفط الخام قا  ة كمية إ تاج 

(2020-2021 )

تقليلات أ لصة.–ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(   المصد :

ت األعضاء في أواب  قيمة صا  ا  اليفط الخام في الدو   اال عكا  على .2

األسعار اليوريةةة لسةة ة خامةةات م وسط الرتياعاإلنعكاس اإليجاميتشصل ال قليلات األ لصة إلى 

فةةي   الخةةا   الميط  صادرات   صظة    ى  2021   ا من    الثانياللمع    خ   خامات الل   اال  ا     أ مك

  ةةل جائحةةة فصةةل س   مةةاة  الظسةةج ظسةة ويات  ال  إلةةى  ل عةةود   نيةةل اللمةةعخ    الظقلر"    ا   الل   األ

مقارنةةة مةةاللمع %16.5أي ممسةة ة     م صةةار د الر  13.9  محوم  ت ك القصظة  ارتيعتفقل    .الظس جل  كور نا

  أي ممسةة ة م صةةار د الر60.8ممحةةو ملتيةةع  ةةو مسةة وى  م صةةار د الر98.3تةةل إلةةى  السةةام  ل

.(18)والشكل( 17)الجدوتكما ي    العا  الظاضي مقارنة ماللمع الظظاثل من162.3%
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2020 2021

بر يل/ وال  ليا   وال 

قيمة صا  ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

( 17الجدوت )
* ( 2021-2020)سي ح في قيمة صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

( ليا   وال )
(  ليا   وال )التغير ع  2021 2020

2020الثا يالرب    2021األوتالرب    الثا ي الرب    األوتالرب       الثا يالرب   
7.5 2.0 14.5 12.5 7.0 اال ا ا  
0.6 0.1 1.0 0.9 0.4 البحري  
1.7 0.5 2.9 2.4 1.2 الجزائر 
23.4 5.9 39.8 33.9 16.4 السع  ية 
12.4 2.6 18.9 16.3 6.5 العراق 
1.6 0.3 2.6 2.3 1.0 قتر
7.6 1.7 12.3 10.6 4.7 الك يت 
5.7 0.6 5.7 5.1 ليبيا 
0.4 0.1 0.6 0.5 0.2  صر
60.8 13.9 98.3 84.4 37.5 اإلجمالي 

.مصانات تقليلية*
األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  :  الل ة
ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة.:المصد 

( 18)الشكل
،في  ي مة أواب للدوت األعضاءالمقد ة ه  قا  ة  ست يا  أسعا  اليفط بقيمة صا  ات

(2020-2021 )

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

اال  تةةادي فةةي  ويات األدا   ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مة لهةةا   ةةى مسةة 

  حصةةث ارتيعةةت مسةة ويات المةةاتا فةةي القاا ةةات 2021الل   األ  ا  خ   اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا  

المياصة مشكل م حو .  يعزى ذلك في األساس إلى اس ظلار ال عافي فةةي نظةةو أدا  اال  تةةاد العةةالظي           

قصةةود  إجةةلا ات اإلغةة ا مسةة ب تخيصةةا ال ما صاح ه من ان عاش في مس ويات الا ةةب   ةةى الةةميط  

          ( تزاممةةا  مةةع تسةةارع حظةة ت ال اعةةصا. Covid-19الظلت اةةة مجائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

 شكل ال زا  د   أ مك  مإتياا خيض اإلن اج  الذي كان له د ر ك صل في اس لداد الخسائل في أسعار 

 ظا  إضافصا  ال  تةةادات الةةل   األ  ةةا  فةةي ممةظةةة أ امةةك الميط ل عود إلى مس وياتها   ل الجائحة  د

من أ ا متةةادر الةةلخل   ال ي شهلت ارتيا ا  م حو ا   ملرجات م يا ته في اإليلادات المياصة ال ي تُعل

 القومي   تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس لامة.   

جظعصةةة  ةةن  ر  نسخة من اسةة ا ع  الةةةل ف اال  تةةادية العالظصةةة  التةةادأحل    تشصل   ذا  

         فةةةي شةةةهل  (IMA معهةةةل الظحاسةةة صن اإلداريةةةصن ) (ACCAالظحاسةةة صن القةةةانونصصن الظع ظةةةلين )

ية ال ي شهلتها مؤشلات الثقة فةةي مماقةةة الشةةلا األ سةةط ) مةةن مصمهةةا إلى الزياد" الايص  2021يولصو  

في الظسةة ظل ألسةةعار فةةي  ةةل ال عةةا 2020الل   العلمصة الظتلر" ل ميط( خ   اللمع الثاني مةةن  ةةا   

د الر ل  لمصل ل ظل" األ لى ممذ ملاية جائحة فصل س كور نا الظسةة جل.   70الميط ال ي تجا زت حاجز  

في الظماقة تقلما  ك صلا  في خاط ال اعةةصا.  ةةذا  يُعةةل تحسةةن العائةةلات المياصةةة    أحلزت معض الل  

 السةة ظلار االن عةةاش اال  تةةادي  مؤشةةلا   مجائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل تخيصا القصود الظلت اة  

 ل  ك الل   خ   األشهل الظق  ة.

كظةةا تشةةصل ال قةةليلات األ لصةةة لتةةمل ا المقةةل العلمةةي التةةادر" فةةي أحةةل  تقليةةل لةةه  ةةن           

ل ميط  الظتلر"العلمصة الل    ا  تاداتمن الظ و ع نظو   إلى أنه 2021 ا فاا اال  تاد العلمي يولصو 

سةةعاره فةةي  ل ال حسن المس ي في كظصات اإلن اج المياةةي  أفي   ذلك    2021 ا      % خ 2.9  ممس ة

اس ظلار    ف     ن ال عافي الجزئي ل مشاط اال  تادي في القاا ات غصل المياصة   العالظصةاألسواا  

حكومات معض  ذه الل     ى ت مي تلامصل تحيصزية ل ا ب الك ي خاصة د   مج ةةل ال عةةا ن حلم  

 .نا الظس جلال ي تشهل  تصل" مكثية لعظ صات ال اعصا ضل فصل س كور  صا العلمصةلل   الخ 
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 في  ذا السصاا  تجلُر اإلشار" إلى أن السصاسات المقلية  الحز  الظالصة ال حيصزيةةة ال ةةي نيةةذتها 

 التحة  الظالصة العامةةة  القاةةاع الظةةالي  اا ات  غال صة الل   األ  ا  في ممةظة أ امك   ى صعصل  

 ل حلت من اال ثار اال  تادية الظ اشل" الماجظة  ن جائحة فصل س كور نا الظس جل.  سا ظت مةةلاما 

اإلصةة ح اال  تةةادي ال ةةي يجةةلي تميصةةذ ا فةةي معةةض الةةل   األ  ةةا   الهادفةةة إلةةى د ةةا المشةةاط 

شاط في اال  تادي  تمويع القا ل" اإلن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلى تحسن نس ي في مس ويات الم

 القاا ات غصل المياصة  في الحل من تاثل األدا  اال  تادي لهذه الل  . 

غصل أن  ما  مخا ف مشةةان ت ةةاطؤ معةةلالت المظةةو اال  تةةادي ل ةةل   األ  ةةا    ةةى الظةةلى 

القليب  تظاشصا  مع  جود درجة  الصة من  ل  الصقصن تحصط ما فاا اال  تاد العةةالظي  فةةي  ةةل مخةةاطل 

  ال سصظا تيشي الظ حور دل ةةا سةةليع االن شةةار مةةن فصةةل س كور نةةا الظسةة جل فةةي كسةالظعاال اورات  

معةا د   العالا.  ي و ع أن يكون ل سليع حظ ت ال اعصا الجظا صة ضل  ذا اليصل س د را  فةةي الحةةل 

 من ت ك الظخا ف.  

 ً  القريبعلى المدى   اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثا يا

 :فط الخامأسعا  الي -1

سةةصلتيع  م وسط سعل خا  ملنتأن إلى   األمليكصة  الاا ة  مع ومات  دار"إل  تشصل أحل  تو عات

  ل أن يمخيض معل ذلك  مشكل تلريجي   2021من  ا    الثالثد الر/ملمصل خ   اللمع    73.07  إلى

خةةا    م وسةةط سةةعل  يلتيةةعفةةي حةةصن ي و ةةع أن    .2022د الر/ملمصل في نهاية  ةةا     63.33لصتل إلى  

  ل أن يمخيض    2021من  ا     الثالثد الر/ملمصل خ   اللمع    70.51  إلى  غلب تكساس األمليكي

 .2022د الر/ملمصل في نهاية  ا   59.33معل ذلك  مشكل تلريجي لصتل إلى 

ولتككى   2021قد شهد  ا تفاعككاً  لح ًككاً ُ يككذ  تلكك  عككام    اآلجلةيذكر أن أسعا  اليفط الخام  

 فةةي  ICE)تيعت أسعار ال سوية لعقود خا  ملنةةت )  ةةل مورصةةة إن لكون صمم ةةا   را  حصث  شهر ي لي 

% مقارنة ممهاية 47.4ممس ة    2021  يولصومن شهل    الث ثونخ ا  ج سات ال لا   لألس وع الظم هي في 

  كظا ارتيعت أسةةعار ال سةةوية لعقةةود خةةا  غةةلب تكسةةاس ملمصلد الر/  76.33ل تل إلى    2020 ا   

ل تةةل إلةةى  % خ   نيةةل الي ةةل"52.4( ممس ة Nymexمورصة نصويور  ال جارية  )  ل    األمليكي  

نظةةو الا ةةب   ةةى الةةميط مةةوتصل" أسةةلع مةةن  ويعككزى ذلكك  بشكككل  ئيسككي إلككى. د الر/ملمصةةل 73.95
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رغةةا  ةةلار د   أ مةةك  مزيةةاد" اإلن ةةاج  2021اإلملادات ال ي ي و ع أن تةل محل د" ح ى نهاية  ةةا  

  مظا يعمي اس ظلار تلاُجع الظخز نات العالظصةةة. ف ةة    ةةن ال و عةةات 2021مل ا  من شهل أغسال  

  ةةى مان ارتياع معلالت ال اعصا ضل فصل س كور نا الظس جل سصسا ل في تعويض أي تةةاثصل مح ظةةل 

 . الظ حور دل ا سليع االن شارتيشي  يس  هالا ب 

ً   اآلجلةأسعا  اليفط الخام    يأتي ذل  قبل ان تشهد  في األسب ع األوت    شككهر تراجعاً  لح ًا

 تل إلى لحصث سج ت  قود خا  ملنت أك ل خسائل أس و صة لها خ   أرمعة أشهل   2021أغستس  

أك ةةل خسةةائل أسةة و صة لهةةا ُممةةذ  قود خا  غلب تكساس األمليكي  سج ت ملمصل. كظا  /د الر  70.70

 الظخةةا ف مةةن   يسككي إلككىويعزى ذل  بشكككل  ئ.  ملمصل  /د الر  68.28ل تل إلى    2020شهل أك ومل  

   مخاصةةة االن شار السليع ل ظ حور دل ا من فصل س كور نا الظس جل في األسةةواا اللئصسةةصةأن يؤدي  

         الو ةةود  مةةع ا  ةةلاب نهايةةة موسةةا القصةةاد" التةةصيي.    ةةىالعةةالظي الا ةةب إلى  ل  ةةة تعةةافي   في ا سصا 

الجوية إلغا  معض اللح ت    شظ ت   مقلالحلكة  فلضت التصن  صود صارمة مشكل م زايل   ى  حصث  

  ثظةةاني مقاطعةةات أخةةلىالصامان توسصع  صةةود الاةةوارئ ل شةةظل     أ  مت   الظواص ت العامة خلمات  

  .تا تظليل القصود في معض الظماط  –أك ل مس ورد ل غاز لصن في ا سصا  – في إنل نصسصا 

 اإل دا ا  اليفتية العالمية: -2

إجظةةالي اإلمةةلادات  ارتيةةاع   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةةك( إلةةى تشصل أحل  تو عات ممةظة الل

م صون ب/ي  1.4ممحو  2021خ   اللمع الثالث من  ا   هاالمياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج

مةةع س ظل في االرتياع خ   اللمةةع اللايم صون ب/ي   أن    64.7تل إلى نحو  صمقارنة ماللمع السام  ل

ممحةةو  2021خ    ا  ي و ع ارتياع إجظالي ت ك اإلملادات  وبشكل عام، م صون ب/ي.  65.6إلى نحو  

م صةةون ملمصةةل/يو    64 نحةةو % مقارنة مالعا  السةةام   لصتةةل إلةةى1.7  أي ممس ة  ي/ب  م صون  1.09

   سةة كون الظحلكةةات اللئصسةةصة . مقارنةةة مال و عةةات السةةامقة ي/بألةةا  240  و مس وى ملتيع ممحو 

 . التصن  ال لازيل المل يا ر سصا   كملا الواليات الظ حل" األمليكصة  ي  يلهذا المظو مشكل أساس

إن ةةاج الةةميط  ارتياعمن جانب ا خل  تشصل أحل  تو عات إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى 

  Bakken  Eagle Ford  Haynesville)لئصسةةصة السةة ع الظمةةاط  فةةي الالتةةخلي األمليكةةي 
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Niobrara  Permian  Appalachia  Anadarko)  لصتةةل إلةةى  2021خةة   شةةهل أغسةةال

 . 2020ُممذ شهل أمليل له م صون ملمصل/يو     و أ  ى مس وى مسجل  7.907

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ب العةةالظي   ةةى إجظالي  ارتياع تشصل تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مك( إلى

تل إلةةى نحةةو صم صون ب/ي مقارنة ماللمع السام  ل  2.7ممحو    2021خ   اللمع الثالث من  ا   الميط  

 وبشكككل عككام،م صون ب/ي.  99.8س ظل في االرتياع خ   اللمع اللامع إلى يم صون ب/ي   أن   98.2

  مقارنة مالعا  السام   و ي/لمصلم صون م  6محو  م  2021خ    ا   الا ب العالظي  ي و ع ارتياع إجظالي  

 . م صون ملمصل/ يو  96.6 نحو   لصتل إلىال و عات السامقة وىنيل مس تقلي ا    و  

خ      ى الميط    د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةط ب    ارتياع في  ذا السصاا  ي و ع  

 44.6  ل إلةةى نحةةو% مقارنة مالعا  السام   لصتةة 6.1م صون ب/ي  أي ممس ة    2.6محوالي    2021 ا   

ال و عات السامقة مس ب ت ةةاطؤ االن عةةاش فةةي  ةةلد مةةن د   مماقةةة  مس وى أ ل من    و  ي  /بم صون  

ا سصا  الحصط الهادئ  سط تجلد تلامصل اح وا  جائحة فصل س كور نا الظس جل ال ي أدت إلةةى انخيةةا  

 الا ب   ى   ود المقل.

م صةةون  3.4 ممحةةو  اال  تةةادي  ال مظصةةةد   خةةارج ممةظةةة ال عةةا ن  ط ةةب    ارتيةةاعكظا ي و ةةع  

   و مس وى أ  ى مةةن ال و عةةات السةةامقة ي/بم صون  51.9%  لصتل إلى نحو 6.9ممس ة   أي ي/ب

 .الزياد" الظ الد" في الا ب   ى   ود المقل  الو ود التما ي مل ا من

اال  تةةادي العةةالظي ماإلضةةافة إلةةى   لمظةةو  اإليجامصةةةأن تؤدي ال و عةةات    ي و ع   2022في عام  

 الماشةةئة  المامصةةة    الةةل  فةةي    خاصةةةتسليع ملاما ال اعةةصا     من خ  جائحة فصل س كور نا  اح وا   

م صةةون ب/ي فةةي  100لص جةةا ز مسةة وى مةةا   ةةل الجائحةةة إلى مس ويات    الا ب   ى الميط  ارتياعإلى  

 ب/ي.ن م صو 99.9 نحو المتا الثاني   يتل الظ وسط السموي إلى

ال حةةليات الظ ع قةةة   :أ ظهةةا   شةةكو ظجظو ةةة مةةن الال تةةزا  ال و عةةات خاضةةعة ل  وبشكل عام،

   ال اةةورات ةال جاريةة  ال ةةوتلات  ود المقل     ةةايا   ى   تاثصل ا  مجائحة فصل س كور نا الظس جل  

الجويةةة غصةةل العاديةةة   تةةاثصل ال اةةورات ال كمولوجصةةة مظةةا فةةي ذلةةك الل ظمةةة   ال ق  ةةاتاال  تةةادية  

 الظلك ات الكهلمائصة. 






