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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 3 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مةةاريل ل غصةةل الظمةةا  صةةةاتيا فةةي الحاصةة ة ال اةةورات فص مةةا    السادسالجزء   أما     ى أسعار الميط

 ال  ةةل  ل  اةةورات فةةي أسةةواا االنعكاسةةات الظح ظ ةةة   السككاب الجزء     ي ما     ا األمور الظلت اة مه

مةةن ال قليةةل  واألخيككر الثككا  الجككزء   يسةة عل       ا  فةةي ممةظةةة أ امةة .الل   األ  ى ا  تادات  

 . القليباالَفاا الظس ق  صة ألسواا الميط العالظصة   ى الظلى 

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

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

 انعكاساتها   ى د لما األ  ا . ملى العالظصة  
 

   هللا  لي ال وفص                          

 

 األمصن العا                                                                                      

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

 4 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 9 العالمية التت  ا  االقتصادية  أوالً:

 13 االقتصادا  المتقد ة التت  ا  في  .1
 14 االقتصادا  اليا ية والياشئةالتت  ا  في  .2

 ً  14 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

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

 14 األسعا  الف  ية لليفط الخام  أ.

 19 االَجلة لليفط الخام األسعا   ب.

 21  الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   .ج

 24 2021   عام  الراب خالت الرب    أسعا  اليفطالع ا ل المؤثرة على  .2

 24 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 24 اإل دادا  اليفتية العالمية -

 35 التلب العالمي على اليفط -

 42 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة ست يا   -

 47 أسعا  اليفط الع ا ل األخرى المؤثرة على  ب.

 49 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3
 ككككك  الككككيفط الخكككككام ال اليكككككا  المتحككككدة وا دا  وصككككاد ا   أ.

 49 والميتجا  اليفتية

 51 والميتجا  اليفتية وا دا  وصاد ا  الصي     اليفط الخام   ب.

 53 وا دا  وصاد ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية    ج.

 53 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 5 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  55 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة : ثالثا

 ً  64 الهيد وجي   :  ابعا

 ً  68 األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية أهم  : خا سا

 ً  70 با ي  لتغير المياخ   يةاتفاقالتت  ا  في   :سادسا

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

76 

 ً  80 القريباالَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى  :  ثا يا
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 6 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 األشكال قائمة 
رقم  

 الصفحة
 13 العالمي معدت  م  االقتصادلاألولية الت قعا   التغير في  :1الشكل 
 16 المت سط الرب  السي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  :2 الشكل
السي ية لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ككت وخككام المعدال  الرب    :3الشكل 

 18 غرب تكساس

 19 المعدال  الرب  السي ية ألسعا  خا ا  بعض الدوت األعضاء :4الشكل 
          المعكككدال  الربككك  السكككي ية ألسكككعا  الغكككايولي  الممتكككاي فكككي  :5الشكل 

 23 األس اق الرئيسية

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

25 

التتككك  ا  الربككك  السكككي ية لل كككدادا  اليفتيكككة العالميكككة وفككك   :7الشكل 
 27 المجم عا  الرئيسية

 30 يةالعالماليفتية  دادا  اإلالتغير الرب  السي ح في  :8الشكل 
المت سككط الربكك  السككي ح إل ككدادا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا   :9الشكل 

 33 وعدد الحفا ا  العا لةاأل ريكية المتحدة  

والغككاي  الصككخرح تت   إجمككالي عككدد ا بككا  المحفكك  ة  كك  الككيفط :10الشكل 
 34 األ ريكية الصخرح في ال اليا  المتحدة

:11الشكل   36 العالمي على اليفطالتت  ا  الرب  السي ية للتلب   
تت   الزيككادة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي دوت  ي مككة  :12الشكل 

 44 الخم  السابقة   األع امالتعاون االقتصادح والتيمية ع   ت سط 

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

 55 المصافي العالمية

المت سط السي ح لسعة التاقة المتجددة المضككافة عالميككاً والسككعة  :15الشكل 
 56 المركبة التراكمية

 57 لصة الدوت العشرة األولى    إجمالي التاقة المتجددة المركبة :16الشكل 
 59   الشهرية ألسعا  السل  والشح اال قام القياسية  :17الشكل 
 61 االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للقتاع :18الشكل 
 62 االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للمياط  الجغرافية :19الشكل 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 7 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 قائمة األشكال 
رقم  

 الصفحة
 63 االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للدوت   :20الشكل 
 65  ت سط التم يل السي ح المحتمل لمشروعا  الهيد وجي  :21 الشكل
 66 2050تقديرا  التلب العالمي على الهيد وجي  في عام  :22الشكل 
 67 فج ة االستثما  في سالسل قيمة الهيد وجي  :23الشكل 
كمية إ تاج اليفط الخام بصاد اته المقككد ة للككدوت األعضككاء  قا  ة   :24الشكل 

 77 .في  ي مة أواب 

 قا  ككة  سككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككاد اته المقككد ة للككدوت  :25الشكل 
 78 .األعضاء في  ي مة أواب 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 8 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

           قم                                   الجداوت قائمة  
 الصفحة

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

 16 .غرب تكساس وبعض الخا ا  العربية

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

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

 32 .وعدد الحفا ا  العا لة

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

 38   .االقتصادح والتيمية

خكككا ج  ي مكككة التعكككاون           تتككك   التلكككب علكككى الكككيفط فكككي دوت  : 8الجدوت 
 41 .االقتصادح والتيمية

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

 50 والصي  والهيد   األ ريكية

تت   صككافي وا دا  )صككاد ا ( الميتجككا  اليفتيككة فككي ال اليككا   : 11الجدوت 
 54 والصي  والهيد  األ ريكية المتحدة  

 57   .المصافي العالميةتت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في  : 12الجدوت 
       صككاد ا  الككيفط الخككام فككي وقيمككة  التت   الرب  السي ح في كميككة   : 13 ت الجدو

 76 .الدوت األعضاء

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 9 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالا 
 
 

 سةةط وهةةور الظ حةةور    2021مةةن  ةةا     اللامعخال  اللمع    اال  تاد العالظي  أدا نظو    ئت اط

Omicron    صةةود   ةةى حلكةةة أدى إلى إ اد" فل   سليع االن شار من فصل س كور نا الظس جل  مظا 

كظا ارتيعةةت معةةلالت ال  ةةخا   . تق ب األسواا الظالصة  )خاصة في أ ر ما(  في العليل من الل    ال مقل

 العليةةل األمليكصةةة ال سصظا فةةي الواليةةات الظ حةةل" )   ن الظس ويات الظس هلفة من   ل ال موك الظلكزية

اإلنقاا ةةات فةةي سالسةةل   معةةل"  وامةةل مةةن أ ظهةةا ( ملفو ةةةمن ا  تادات األسواا المامصة  الماشةة ة

الظ حوو في أسعار الو ود االحيوري الذي رفع  االرتياع     نشاط ال تمصع العالظي  ال ي أ ا تال وريل  

االنكظةةاف فةةي  اةةاع     ةةى خ يصةةة  آفاا المظةةو محةةل د" أي ةةا  ص حت  أمن تكالصف الاا ة.  في التصن  

مشةةكل  ةةا   تمامةةت الظخةةاطل ال ةةي تهةةلد اَفةةاا اال  تةةاد   .العقارات  مط  تعةةافي االسةة هالك الخةةا 

 .السصاسات أكثل تعقصلا  العالظي   أص حت الظياضالت مصن 

 ألدث البيا ا  المتالة( – 2020التغير في التضخم خالت الفترة )ديسمبر 
 )مالمقاط الظ وية(             

 

 

 

 

 

 

 

 التضخم الكلي  الغذاء  التاقة 
 أخرى الصرف األجيبي 

  الصاعدة األس اق اقتصادا  الصي   أو وبا  ال اليا  المتحدة 
ألخرى ا اليا ية  واالقتصادا   

 . 2022صمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات اَفاا اال  تاد العالظي  يمايل  المصد :

 

االقتصادا  المتقد ة  
 األخرى 
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 10 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

متلرا  رئصسةةصا  ل ق ةة .   ت صص  األ ضاع المقلية   ى مس وى العالا  ل أص ح ال وجه نحو     ذا

تخيصض  ظ صات شةةلا   اإلسلاع فياالح صاطي اليصلرالي مج ل    لر  األمليكصة  يي الواليات الظ حل"ف

مةةن ضةةغوط األسةةعار  األجةةور.           ل حةةل 2022 ةةا   خةةال رفةةع أسةةعار اليائةةل"  مةةع تو ةةع  األصةةو 

  التافصة مظوجب  ملنةةامش شةةلا  إنها  مش ليات األصو  ن  زمهال م  الظلكزي األ ر مي   أ  ن  

 اليائةةل"أسةةعار   ةةى مقةةا  اإل عهةةل ممةةع ال  2022مةةارس  شهل  في    األصو  الاارئ لظواجهة الجائحة 

  ةةى       الظسةة وى الظسةة هلف   ةةلب  يةة ا تث صةةت معةةل  ال  ةةخا    األساسصة  مل مسةة وياتها الحالصةةة إلةةى أن

   ةةى جسةةصظة مخةةاطل تيةةل  اللا مةةة الظماخصةةة ال غصةةلات تةةزا  المخةةالف ذلةة    ظةةلى الظ وسةةط.ال

 اال  تةةادات  كةةل  يهةةلد  مظةةا  الك ةةلى   الا صعصة  الكوار     حل  اح ظاالت   ازدادت.  العالظي  اال  تاد

 تزيةةل  مصمظا  ل ظخاطل   الظعلضة  اللخل  ممخي ة  الل    العالظصة    ل يكون لها تاثصل س  ي مزد ج   ى

 .العالظصة اإلملاد  سالسل   ى ال غوط

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

ال اكصل   ةةى خاةةة  دوت أوب + أ ادت  أمل ضل ري ل حقص  المظو الظس لا  في أدا  اال  تاد العالظي

  ةةلار تعةةليل   لل   أ مةة    آلصة تعليل اإلن اج الشهلية الظع ظل" في االج ظاع الوزاري ال اسع  شل  

الةة خ   ال ةةلريجي مةةن يةة ا ح ةةى  و  ي/لمصةةلم ألةةف 400اإلن اج الشهلي اإلجظةةالي مالزيةةاد" مظقةةلار  

 .2022تحقصقه في شهل س  ظ ل    الظ و ع يو /م صون ملمصل 5.8 ةال الغ اإلن اج اتتخيص 

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

ي ا ب  ضع نهايةةة ل  يا تةةات  جائحة فصل س كور نا الظس جلالق ا    ى أن    إلى2022 يمايلشهل  

تتةةل نسةة ة   ف صمظةةا كال قاحةةاتلهةةذا الجائحةةة الالزمةةة  ظكافحةةةالالظس ظل" فةةي الحتةةو    ةةى أد ات 

          ملتيعةةة الةةلخل  فهةةي  الةةل  فةةي % 70ي السةةكان الحاصةة صن   ةةى جل ةةات ت قةةصح كام ةةة إلةةى حةةوال

   ممخي ة اللخل. الل  في  % فقط4ال ت جا ز 

فصةةل س كور نةةا  جائحةاج صاز   الل لي  الظج ظع  مقل ر  فيأنه    صمل ا المقل الل ليكظا أ ضح  

 مظةةا  مقارنةةة  العامة  الظالصة  من  اإلنياا  حصز  محل دية  فزياد"   ذا    مع.  ال ا   اال  تادي  ال عافي   تحقص 

 ثةةا   مةةن. السصاسةةات مس وى   ى صع ة  تحليات  ييلضان  ال  خا   تزايل  الجائحة   مل مل     صه  كان

 .ح ظصة ضل ر" يت ح  اليعا  الل لي فال عا ن

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 11 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

   ةةىال ةةاثصل السةة  ي أن يةةؤدي مةةل را إلةةى فةةي اال  تةةاد العةةالظي شةةان المظةةو األضةةعف  من  

 حةةوالي   لصتةةل إلةةى  2021مةةن  ةةا     الثالةة حجظه خةةال  اللمةةع    انخيضالذي  العالظي    نديمامصكصة اللي

مةةل ا   الظسجل خةةال  اللمةةع السةةام    ى اإلطالاأ  ى مس وى له م لاجعا   ن  تلي صون د الر    296

فةةي مقامةةل ارتيةةاع ديةةون اال  تةةادات الماشةة ة إلةةى مسةة وى   من انخيا  ديون اال  تادات الظ قلمةةة 

فةةي شةةهل   صةةادر  ةةن معهةةل ال ظويةةل الةةل لي  تقليل فقا  ألحل   تلي صون د الر     92.5 صاسي تجا ز  

اللين العالظي إلى الماتش الظح ةةي اإلجظةةالي العةةالظي  ةةل أن نس ة       الذي يشصل أي ا  إلى2021  نوفظ ل

 ن الظس وى القصاسى ال ى  ص ت إلصةةه   %10مانخيا     2021الثال   فى اللمع    %350إلى  تلاجعت  

   مع ذل  فةةإن  ةةذا المسةة ة 2021األ لى من    أشهل اس ظلت   صه خال  الثالثة    2020مع نهاية  ا   

   ل الجائحة في العليل من اال  تادات الظ قلمة  الماش ة. ال تزا  أ  ى مكثصل من مس ويات ما 

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

 .ال و عةةاتت ةة   إ ةةلاد  ف ةةل"   مل    مما    ى الظس جلات ال ي تالأ  فلادى  تادات الل    المالمس ة  أ   

         %5.9  مظعةةل   2021 ةةا   فةةي  لعةةالظي  ااال  تةةاد    نظةةوإلةةى    ال قليلاتأحل   تشصل  في  ذا السصاا    

إلةةى األ لصةةة  تشصل ال و عةةات  مصمظا  .السام في نهاية اللمع  التادر"    األ لصة  ال و عاتنيل مس وى      و

ال و عةةات األ لصةةة التةةادر" أ ل من    و مس وى     2022 ا     في%  4.4مظعل   اال  تاد العالظي    نظو

 .(1) والشكل (1) الجدوت  يوضحكظا   %4.9ال الغ  في نهاية اللمع السام 
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  التافصة مظوجب  ملنةةامش شةةلا  إنها  مش ليات األصو  ن  زمهال م  الظلكزي األ ر مي   أ  ن  

 اليائةةل"أسةةعار   ةةى مقةةا  اإل عهةةل ممةةع ال  2022مةةارس  شهل  في    األصو  الاارئ لظواجهة الجائحة 

  ةةى       الظسةة وى الظسةة هلف   ةةلب  يةة ا تث صةةت معةةل  ال  ةةخا    األساسصة  مل مسةة وياتها الحالصةةة إلةةى أن

   ةةى جسةةصظة مخةةاطل تيةةل  اللا مةةة الظماخصةةة ال غصةةلات تةةزا  المخةةالف ذلةة    ظةةلى الظ وسةةط.ال

 اال  تةةادات  كةةل  يهةةلد  مظةةا  الك ةةلى   الا صعصة  الكوار     حل  اح ظاالت   ازدادت.  العالظي  اال  تاد
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  ةةلار تعةةليل   لل   أ مةة    آلصة تعليل اإلن اج الشهلية الظع ظل" في االج ظاع الوزاري ال اسع  شل  

الةة خ   ال ةةلريجي مةةن يةة ا ح ةةى  و  ي/لمصةةلم ألةةف 400اإلن اج الشهلي اإلجظةةالي مالزيةةاد" مظقةةلار  

 .2022تحقصقه في شهل س  ظ ل    الظ و ع يو /م صون ملمصل 5.8 ةال الغ اإلن اج اتتخيص 

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

ي ا ب  ضع نهايةةة ل  يا تةةات  جائحة فصل س كور نا الظس جلالق ا    ى أن    إلى2022 يمايلشهل  

تتةةل نسةة ة   ف صمظةةا كال قاحةةاتلهةةذا الجائحةةة الالزمةةة  ظكافحةةةالالظس ظل" فةةي الحتةةو    ةةى أد ات 

          ملتيعةةة الةةلخل  فهةةي  الةةل  فةةي % 70ي السةةكان الحاصةة صن   ةةى جل ةةات ت قةةصح كام ةةة إلةةى حةةوال

   ممخي ة اللخل. الل  في  % فقط4ال ت جا ز 

فصةةل س كور نةةا  جائحةاج صاز   الل لي  الظج ظع  مقل ر  فيأنه    صمل ا المقل الل ليكظا أ ضح  

 مظةةا  مقارنةةة  العامة  الظالصة  من  اإلنياا  حصز  محل دية  فزياد"   ذا    مع.  ال ا   اال  تادي  ال عافي   تحقص 

 ثةةا   مةةن. السصاسةةات مس وى   ى صع ة  تحليات  ييلضان  ال  خا   تزايل  الجائحة   مل مل     صه  كان

 .ح ظصة ضل ر" يت ح  اليعا  الل لي فال عا ن
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   ةةىال ةةاثصل السةة  ي أن يةةؤدي مةةل را إلةةى فةةي اال  تةةاد العةةالظي شةةان المظةةو األضةةعف  من  

 حةةوالي   لصتةةل إلةةى  2021مةةن  ةةا     الثالةة حجظه خةةال  اللمةةع    انخيضالذي  العالظي    نديمامصكصة اللي

مةةل ا   الظسجل خةةال  اللمةةع السةةام    ى اإلطالاأ  ى مس وى له م لاجعا   ن  تلي صون د الر    296

فةةي مقامةةل ارتيةةاع ديةةون اال  تةةادات الماشةة ة إلةةى مسةة وى   من انخيا  ديون اال  تادات الظ قلمةةة 

فةةي شةةهل   صةةادر  ةةن معهةةل ال ظويةةل الةةل لي  تقليل فقا  ألحل   تلي صون د الر     92.5 صاسي تجا ز  

اللين العالظي إلى الماتش الظح ةةي اإلجظةةالي العةةالظي  ةةل أن نس ة       الذي يشصل أي ا  إلى2021  نوفظ ل

 ن الظس وى القصاسى ال ى  ص ت إلصةةه   %10مانخيا     2021الثال   فى اللمع    %350إلى  تلاجعت  

   مع ذل  فةةإن  ةةذا المسةة ة 2021األ لى من    أشهل اس ظلت   صه خال  الثالثة    2020مع نهاية  ا   

   ل الجائحة في العليل من اال  تادات الظ قلمة  الماش ة. ال تزا  أ  ى مكثصل من مس ويات ما 

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

 .ال و عةةاتت ةة   إ ةةلاد  ف ةةل"   مل    مما    ى الظس جلات ال ي تالأ  فلادى  تادات الل    المالمس ة  أ   

         %5.9  مظعةةل   2021 ةةا   فةةي  لعةةالظي  ااال  تةةاد    نظةةوإلةةى    ال قليلاتأحل   تشصل  في  ذا السصاا    

إلةةى األ لصةةة  تشصل ال و عةةات  مصمظا  .السام في نهاية اللمع  التادر"    األ لصة  ال و عاتنيل مس وى      و

ال و عةةات األ لصةةة التةةادر" أ ل من    و مس وى     2022 ا     في%  4.4مظعل   اال  تاد العالظي    نظو

 .(1) والشكل (1) الجدوت  يوضحكظا   %4.9ال الغ  في نهاية اللمع السام 
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 (1الجدوت )
 ( 2022  -2021)العالمية،  االقتصادا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2021   عام   الثال  الرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2021   عام   الراب الرب   

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 العالم   5.9  4.4  5.9  4.9 كك  (0.5)

 اال  تادات الظ قلمة  5.0  3.9  5.2  4.5 (0.2) (0.6)

 الواليات الظ حل"    5.6  4.0  6.0  5.2 (0.4) (1.2)

 مماقة الصور   5.2  3.9  5.0  4.3  0.2 (0.4)

 الظظ كة الظ حل"  7.2  4.7  6.8  5.0  0.4 (0.3)

 الصامان  1.6  3.3  2.4  3.2 (0.8)  0.1
 التصن   8.1  4.8  8.0  5.6  0.1 (0.8)

 الهمل   9.0  9.0  9.5  8.5 (0.5)  0.5

 ال لازيل   4.7  0.3  5.2  1.5 (0.5) (1.2)

 ر سصا   4.5  2.8  4.7  2.9 (0.2) (0.1)
       

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

 المصاد :       
 . 2021  أك ومل يولصوصمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات اَفاا اال  تاد العالظي  ة  
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 (1) الشكل
 (%)  2022 – 2021 ،العالمي االقتصاد  م  معدتل األولية الت قعا التغير في 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2022 يمايل  2021 أك وملاَفاا اال  تاد العالظي  مس جلات صمل ا المقل الل لي  تقليل  المصد :

المتقد ة قتصادا   اال ا  في  التت   .  1  

فةةي المةةاتش الظح ةةى اإلجظةةالي    نظةةوإلةةى    2021من  ةةا     اللامعفي نهاية اللمع    ال قليلاتتشصل  

التةةادر" فةةي نهايةةة  ال و عةةاتمةةن  أ لمس وى      و%   5  مظعل   2021في  ا     اال  تادات الظ قلمة

ت اطؤ  تصةةل" حل ك صل  يعكل  ذا ال عليل في ال و عات إلى    .%5.2ال الغة    2021من  ا     الثال اللمع  

اإلملاد   س ظلار االنقاا ات في سالسلارتياع ال  خا  امس ب  المظو اال  تادي في الواليات الظ حل"  

  ةةل أن ي عةةافى   الثالةة خال  اللمةةع  الصامان  االنكظاف األك ل من الظ و ع في ا  تاد      اللامعفي اللمع  

 .ارتياع أسعار الظواد الخا   الاا ة   ى مس وى العالا س  هاحالة من  ل  الصقصن  سط موتصل" ضعصية 

    2022فةةي  ةةا   %3.9 مظعةةل الظ قلمةةة   تةةادات اال نظةةوإلةةى األ لصةةة تشصل ال و عةةات   مصمظا

يةةاتي ذلةة   سةةط . %4.5 ال الغةةة في نهاية اللمع السام ال و عات التادر"  م  مقارنة  أ  ى  و مس وى  

 إ اد" ال ما  لألف ةةل  ال ةةي تتةةل  صظ هةةا  المقلية األمليكصة حزمةالالشكوك حو  إمكانصة إ لار   تزايل

تلي صون د الر لإلنياا   ةةى ال ةةلامش االج ظا صةةة  م ةةادرات تحسةةصن ال ص ةةة  مواجهةةة   1.75إلى نحو  

ً  (1)  الجدوتكما ي ضح   ال غصل الظماخي  .المشا  إليه سابقا
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 (1الجدوت )
 ( 2022  -2021)العالمية،  االقتصادا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2021   عام   الثال  الرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2021   عام   الراب الرب   

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 العالم   5.9  4.4  5.9  4.9 كك  (0.5)

 اال  تادات الظ قلمة  5.0  3.9  5.2  4.5 (0.2) (0.6)

 الواليات الظ حل"    5.6  4.0  6.0  5.2 (0.4) (1.2)

 مماقة الصور   5.2  3.9  5.0  4.3  0.2 (0.4)

 الظظ كة الظ حل"  7.2  4.7  6.8  5.0  0.4 (0.3)

 الصامان  1.6  3.3  2.4  3.2 (0.8)  0.1
 التصن   8.1  4.8  8.0  5.6  0.1 (0.8)

 الهمل   9.0  9.0  9.5  8.5 (0.5)  0.5

 ال لازيل   4.7  0.3  5.2  1.5 (0.5) (1.2)

 ر سصا   4.5  2.8  4.7  2.9 (0.2) (0.1)
       

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

 المصاد :       
 . 2021  أك ومل يولصوصمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات اَفاا اال  تاد العالظي  ة  
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 .2022 يمايل  2021 أك وملاَفاا اال  تاد العالظي  مس جلات صمل ا المقل الل لي  تقليل  المصد :

المتقد ة قتصادا   اال ا  في  التت   .  1  

فةةي المةةاتش الظح ةةى اإلجظةةالي    نظةةوإلةةى    2021من  ةةا     اللامعفي نهاية اللمع    ال قليلاتتشصل  

التةةادر" فةةي نهايةةة  ال و عةةاتمةةن  أ لمس وى      و%   5  مظعل   2021في  ا     اال  تادات الظ قلمة

ت اطؤ  تصةةل" حل ك صل  يعكل  ذا ال عليل في ال و عات إلى    .%5.2ال الغة    2021من  ا     الثال اللمع  

اإلملاد   س ظلار االنقاا ات في سالسلارتياع ال  خا  امس ب  المظو اال  تادي في الواليات الظ حل"  

  ةةل أن ي عةةافى   الثالةة خال  اللمةةع  الصامان  االنكظاف األك ل من الظ و ع في ا  تاد      اللامعفي اللمع  

 .ارتياع أسعار الظواد الخا   الاا ة   ى مس وى العالا س  هاحالة من  ل  الصقصن  سط موتصل" ضعصية 

    2022فةةي  ةةا   %3.9 مظعةةل الظ قلمةةة   تةةادات اال نظةةوإلةةى األ لصةةة تشصل ال و عةةات   مصمظا

يةةاتي ذلةة   سةةط . %4.5 ال الغةةة في نهاية اللمع السام ال و عات التادر"  م  مقارنة  أ  ى  و مس وى  

 إ اد" ال ما  لألف ةةل  ال ةةي تتةةل  صظ هةةا  المقلية األمليكصة حزمةالالشكوك حو  إمكانصة إ لار   تزايل

تلي صون د الر لإلنياا   ةةى ال ةةلامش االج ظا صةةة  م ةةادرات تحسةةصن ال ص ةةة  مواجهةةة   1.75إلى نحو  

ً  (1)  الجدوتكما ي ضح   ال غصل الظماخي  .المشا  إليه سابقا
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اليا ية والياشئة قتصادا   اال ي  التت  ا  ف .  2  

 تةةا خيةةضحصةة    اال  تةةادات المامصةةة  الماشةة ة فةةي نحةةو م زايةةلتخ  ف اتجا ات المظو   ةةى  

مقارنةةة مال و عةةات فةةي نهايةةة اللمةةع   4.8%إلةةى    2022ا  تاد التصن خةةال   ةةا     نظومعل     تو عات

شةةلكات ضغوط مالصة مظ ل" مصن خيض ال تمصف االئ ظاني ل تصن  سط مس ب    %5.6السام  ال الغة  

  2021 مةةن  ةةا  اللامةةعفةةي اللمةةع %  4  يالتصم  اال  تادنظو    معل    ذا   ل سجل  العقاري.  ال اويل

م عف الا ةةب  ركةةود مشكل رئصسي    م اثلا   2020فت صة ُممذ اللمع الثاني من  ا   أماا  تصل"    ي  

% 9 معل  إلى  2022في  ا   تو عات نظو اال  تاد الهملي    تا رفع من جانب اَخل     .القااع العقاري

في اال  تةةاد تو عات المظو    خيضتا    في حصن.  %8.5مال و عات في نهاية اللمع السام  ال الغة  مقارنة  

معةةض   سةة كون.  ةةذا   ى خ يصةةة ال ةةوتلات الجصوسصاسةةة الظ تةةا ل" مةةصن ر سةةصا  أ كلانصةةاالل سي  

مزيل من   إلى  م زاممة محاجة   مالصة   ا  تادية  صحصة  أزمات  تواجه  ال ي  اال  تادات المامصة  الماش ة

تةة ظكن مةةن الحةةل مةةن تةةاثصل   ح ةةى   الل لصةةة  الظالصةةة  الظؤسسات  من   الظ قلمة  اال  تادات  من  ظسا ل"ال

 .جائحة فصل س كور نا الظس جلال ي احلث ها  لا صات ال

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

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

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

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

 الف  ية لليفط الخام سعا   األ   أ. 

شةةهلت ارتيا ةةا  حصةة    2021مةةن  ةةا    اللامعاللمع    خال ار الميط الخا   عأست ايمت اتجا ات  

ارتيةةاع أسةةعار العقةةود   مةةنمةةل ا  مسج ة أ  ى مسةة وياتها فةةي  ةةل" أ ةةوا   خال  شهل أك ومل    م حووا  

الا ةةب   تعةةافي  ى    مؤشلاتسط      سوا الميط اليوريةساسصات  في أ حسن  الاس ظلار  االَج ة ل ميط   

 القويةةة  كليةةل  المعلالت تشغص ها لالس ياد" من  ةةوام     رفعت منال ي    الظتافي  ى الميط الخا  من  

 مع إصلار الحتة اللامعة لواردات متافي ال كليل الظس ق ة من الميط الخا  فةةي التةةصن  ف ةةال   ةةن
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الةةذي  الا ب   ى الميط الس خلمه كو ود ل  لف ة خال  فتل الش ا  ملال  من الغاز الا صعي   زياد"تو ع  

 . انخيا  مخز نات الميط في الظماط  الظس ه كة اللئصسصة   ووارتيعت أسعارا مشكل م ح

مشةةكل نةةوفظ ل  ديسةةظ ل م ةةاثل"    يشهلأسعار الميط الخا    ى ملى    ت لاجعياتي ذل    ل أن  

القصاسةةي رتياع اال   سليع االن شار  من فصل س كور نا الظس جل    Omicron  ةهور الظ حورمرئصسي  

  اللئصسصة الظس ه كة ل ةةميط  الل  مظا في ذل  العليل من      الظصا    مهذا اليصل س  ةاإلصام  في  لد حاالت

مخا ف من أن إ اد" إجةةلا ات اإلغةةالا   ل ميط  سط  اآلج ةمظا أدى إلى تلاجع حاد في أسواا العقود  

  ةةود الا ةةب   ةةى     اال  تاد العالظيتعافي     ل تؤدي إلى ت اطؤال مقل  حلكة   القصود الظيل ضة   ى  

  الظلتيةةع  الظتةةافي  ط ةةب    مةةل ا مةةنا   ويةةة نسةة ص  ة مع ذل   و ت أساسصات سوا الميط اليع صةة .  المقل

ات غصل الظخاط لها في نقاا االالعليل من    وام  تكليل جصل" في جظصع ملاكز ال كليل اللئصسصة  

انخيةةا    اراسةة ظل   اإلكةةواد ر  لص صةةامظا فةةي ذلةة  إ النةةات القةةو" القةةا ل" فةةي    إملادات الميط الخا 

 ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة.المياصة ال جارية في د   ظخز نات ال

 2021مةةن  ةةا     اللامعاللمع    فيم وسط األسعار اليورية لس ة خامات أ م     ارتيع   مشكل  ا 

  ةةو   د الر/ملمصل  79  لصتل إلى   السام % مقارنة ماللمع  8.8ما يعاد     أ د الر/ملمصل     6.4  ممحو

د الر/ملمصةةل  أي مةةا يعةةاد    35  ممحةةو  ملتيعةةا     2014أ  ى مس وى لةةه ممةةذ اللمةةع الثالةة  مةةن  ةةا   

ظ وسةةط ال ،(2) والشكككل (2) الجككدوت   يوضةةح .2020 ةةا  اللمع الظظاثل مةةن % مالظقارنة مع  79.6

 .(2021 – 2020)سموي لألسعار اليورية لس ة خامات أ م  خال  الي ل" الاللمع 
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اليا ية والياشئة قتصادا   اال ي  التت  ا  ف .  2  

 تةةا خيةةضحصةة    اال  تةةادات المامصةةة  الماشةة ة فةةي نحةةو م زايةةلتخ  ف اتجا ات المظو   ةةى  

مقارنةةة مال و عةةات فةةي نهايةةة اللمةةع   4.8%إلةةى    2022ا  تاد التصن خةةال   ةةا     نظومعل     تو عات

شةةلكات ضغوط مالصة مظ ل" مصن خيض ال تمصف االئ ظاني ل تصن  سط مس ب    %5.6السام  ال الغة  

  2021 مةةن  ةةا  اللامةةعفةةي اللمةةع %  4  يالتصم  اال  تادنظو    معل    ذا   ل سجل  العقاري.  ال اويل

م عف الا ةةب  ركةةود مشكل رئصسي    م اثلا   2020فت صة ُممذ اللمع الثاني من  ا   أماا  تصل"    ي  

% 9 معل  إلى  2022في  ا   تو عات نظو اال  تاد الهملي    تا رفع من جانب اَخل     .القااع العقاري

في اال  تةةاد تو عات المظو    خيضتا    في حصن.  %8.5مال و عات في نهاية اللمع السام  ال الغة  مقارنة  

معةةض   سةة كون.  ةةذا   ى خ يصةةة ال ةةوتلات الجصوسصاسةةة الظ تةةا ل" مةةصن ر سةةصا  أ كلانصةةاالل سي  

مزيل من   إلى  م زاممة محاجة   مالصة   ا  تادية  صحصة  أزمات  تواجه  ال ي  اال  تادات المامصة  الماش ة

تةة ظكن مةةن الحةةل مةةن تةةاثصل   ح ةةى   الل لصةةة  الظالصةةة  الظؤسسات  من   الظ قلمة  اال  تادات  من  ظسا ل"ال

 .جائحة فصل س كور نا الظس جلال ي احلث ها  لا صات ال

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

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

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

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

 الف  ية لليفط الخام سعا   األ   أ. 

شةةهلت ارتيا ةةا  حصةة    2021مةةن  ةةا    اللامعاللمع    خال ار الميط الخا   عأست ايمت اتجا ات  

ارتيةةاع أسةةعار العقةةود   مةةنمةةل ا  مسج ة أ  ى مسةة وياتها فةةي  ةةل" أ ةةوا   خال  شهل أك ومل    م حووا  

الا ةةب   تعةةافي  ى    مؤشلاتسط      سوا الميط اليوريةساسصات  في أ حسن  الاس ظلار  االَج ة ل ميط   

 القويةةة  كليةةل  المعلالت تشغص ها لالس ياد" من  ةةوام     رفعت منال ي    الظتافي  ى الميط الخا  من  

 مع إصلار الحتة اللامعة لواردات متافي ال كليل الظس ق ة من الميط الخا  فةةي التةةصن  ف ةةال   ةةن

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 15 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

الةةذي  الا ب   ى الميط الس خلمه كو ود ل  لف ة خال  فتل الش ا  ملال  من الغاز الا صعي   زياد"تو ع  

 . انخيا  مخز نات الميط في الظماط  الظس ه كة اللئصسصة   ووارتيعت أسعارا مشكل م ح

مشةةكل نةةوفظ ل  ديسةةظ ل م ةةاثل"    يشهلأسعار الميط الخا    ى ملى    ت لاجعياتي ذل    ل أن  

القصاسةةي رتياع اال   سليع االن شار  من فصل س كور نا الظس جل    Omicron  ةهور الظ حورمرئصسي  

  اللئصسصة الظس ه كة ل ةةميط  الل  مظا في ذل  العليل من      الظصا    مهذا اليصل س  ةاإلصام  في  لد حاالت

مخا ف من أن إ اد" إجةةلا ات اإلغةةالا   ل ميط  سط  اآلج ةمظا أدى إلى تلاجع حاد في أسواا العقود  

  ةةود الا ةةب   ةةى     اال  تاد العالظيتعافي     ل تؤدي إلى ت اطؤال مقل  حلكة   القصود الظيل ضة   ى  

  الظلتيةةع  الظتةةافي  ط ةةب    مةةل ا مةةنا   ويةةة نسةة ص  ة مع ذل   و ت أساسصات سوا الميط اليع صةة .  المقل

ات غصل الظخاط لها في نقاا االالعليل من    وام  تكليل جصل" في جظصع ملاكز ال كليل اللئصسصة  

انخيةةا    اراسةة ظل   اإلكةةواد ر  لص صةةامظا فةةي ذلةة  إ النةةات القةةو" القةةا ل" فةةي    إملادات الميط الخا 

 ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة.المياصة ال جارية في د   ظخز نات ال

 2021مةةن  ةةا     اللامعاللمع    فيم وسط األسعار اليورية لس ة خامات أ م     ارتيع   مشكل  ا 

  ةةو   د الر/ملمصل  79  لصتل إلى   السام % مقارنة ماللمع  8.8ما يعاد     أ د الر/ملمصل     6.4  ممحو

د الر/ملمصةةل  أي مةةا يعةةاد    35  ممحةةو  ملتيعةةا     2014أ  ى مس وى لةةه ممةةذ اللمةةع الثالةة  مةةن  ةةا   

ظ وسةةط ال ،(2) والشكككل (2) الجككدوت   يوضةةح .2020 ةةا  اللمع الظظاثل مةةن % مالظقارنة مع  79.6

 .(2021 – 2020)سموي لألسعار اليورية لس ة خامات أ م  خال  الي ل" الاللمع 
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 (2الجدوت )
 غرب تكساس خام  ت سط األسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  وخام بر ت و

 ( دوال / بر يل)، (2021 –  2020)،  وبعض الخا ا  العربية
         

 التغير ع  
 2020 2021 (دوال /بر يل)

      الرب   الخا ا  
 2020 الراب 

        الرب  
 2021 الثال  

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

 سلة أوب   يها :   44.0  60.0  67.3  72.6  79.0  6.4  35.0
 خ صط التحلا  الجزائلي   44.1  61.1  68.0  73.4  80.3  6.9  36.2
 العلمي الخيصف السعودي   44.2  60.5  68.2  73.5  79.7  6.2  35.5
 ملمان االماراتي   44.5  60.1  67.5  72.3  79.8  7.5  35.2
 ي الكوي ال تليل خا    44.2  60.3  67.9  73.3  79.8  6.5  35.5
 السلر" ال ص ي  42.0  59.2  66.4  71.9  78.4  6.5  36.4
 ال تل" العلا ي  44.6  60.4  67.4  72.5  78.4  5.9  33.8

 خا ا  اخرى :             
 دمي   44.6  60.0  66.9  71.6  78.4  6.8  33.8
 ال حلي القالي   44.1  60.6  68.0  73.5  80.1  6.6  36.0
 ملنت   44.1  60.8  68.6  73.4  79.7  6.3  35.6
 خا  غلب تكساس   42.7  57.8  66.1  70.6  77.4  6.9  34.7

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

 (2) الشكل
 (2021 -2014) ،سي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب الالمت سط الرب  

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

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

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 17 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

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

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

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

خةةال   ملنت خا لتالح د الر/ملمصل  1.3 دمي )مظثال  ل ميوط الثقص ة( إلى خا سعل  م وسط  الخيصية(  

  م وسةةط    ةةل  كظةةا.  السةةام   اللمةةعد الر/ملمصةةل خةةال     1.8  مالظقارنةةة مةةع  2021من  ا     اللامعاللمع  

            مةةعمالظقارنةةة د الر/ملمصةةل  0.7 ملنةةت موا ةةع خةةا سةةعل م وسةةط أ مةة   ةةن  خامةةات سةةعل سةة ة

 .السام  اللمعد الر/ملمصل خال   0.8

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

مقارنةةة مةةاللمع  2021مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  خةةال ملرجات م يا ته    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

       مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةةغد الر/ملمصةةل    6.8ممحةةو    يدمةة   خةةا سةةعل  م وسةةط    ارتيةةع  حصةة   السام 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   د الر/ملمصةةل 6.3ممحةةو  ملنت خا سعل م وسط     ارتيع   د الر/ملمصل  78.4

مقارنةةة د الر/ملمصةةل  6.9ممحو    سعل خا  غلب تكساسم وسط    ارتيعكظا  د الر/ملمصل     79.7  لص  غ

  .د الر/ملمصل 77.4لص  غ  2021من  ا   الثال ماللمع 

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

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

 .(2021 -2020)خال  الي ل" الخيصف   خا  ملنت( 
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 (2الجدوت )
 غرب تكساس خام  ت سط األسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  وخام بر ت و

 ( دوال / بر يل)، (2021 –  2020)،  وبعض الخا ا  العربية
         

 التغير ع  
 2020 2021 (دوال /بر يل)

      الرب   الخا ا  
 2020 الراب 

        الرب  
 2021 الثال  

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

 سلة أوب   يها :   44.0  60.0  67.3  72.6  79.0  6.4  35.0
 خ صط التحلا  الجزائلي   44.1  61.1  68.0  73.4  80.3  6.9  36.2
 العلمي الخيصف السعودي   44.2  60.5  68.2  73.5  79.7  6.2  35.5
 ملمان االماراتي   44.5  60.1  67.5  72.3  79.8  7.5  35.2
 ي الكوي ال تليل خا    44.2  60.3  67.9  73.3  79.8  6.5  35.5
 السلر" ال ص ي  42.0  59.2  66.4  71.9  78.4  6.5  36.4
 ال تل" العلا ي  44.6  60.4  67.4  72.5  78.4  5.9  33.8

 خا ا  اخرى :             
 دمي   44.6  60.0  66.9  71.6  78.4  6.8  33.8
 ال حلي القالي   44.1  60.6  68.0  73.5  80.1  6.6  36.0
 ملنت   44.1  60.8  68.6  73.4  79.7  6.3  35.6
 خا  غلب تكساس   42.7  57.8  66.1  70.6  77.4  6.9  34.7

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

 (2) الشكل
 (2021 -2014) ،سي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب الالمت سط الرب  

 ( دوال /بر يل)
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لثقص ة  الصة الظح ةةوى  ا  الظمخيض  الظح وى الك لي يذات  أسعار الميوط الخيصية  م وسط  اليل  ات مصن  

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

خةةال   ملنت خا لتالح د الر/ملمصل  1.3 دمي )مظثال  ل ميوط الثقص ة( إلى خا سعل  م وسط  الخيصية(  

  م وسةةط    ةةل  كظةةا.  السةةام   اللمةةعد الر/ملمصةةل خةةال     1.8  مالظقارنةةة مةةع  2021من  ا     اللامعاللمع  

            مةةعمالظقارنةةة د الر/ملمصةةل  0.7 ملنةةت موا ةةع خةةا سةةعل م وسةةط أ مةة   ةةن  خامةةات سةةعل سةة ة

 .السام  اللمعد الر/ملمصل خال   0.8

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

مقارنةةة مةةاللمع  2021مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  خةةال ملرجات م يا ته    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

       مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةةغد الر/ملمصةةل    6.8ممحةةو    يدمةة   خةةا سةةعل  م وسةةط    ارتيةةع  حصةة   السام 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   د الر/ملمصةةل 6.3ممحةةو  ملنت خا سعل م وسط     ارتيع   د الر/ملمصل  78.4

مقارنةةة د الر/ملمصةةل  6.9ممحو    سعل خا  غلب تكساسم وسط    ارتيعكظا  د الر/ملمصل     79.7  لص  غ

  .د الر/ملمصل 77.4لص  غ  2021من  ا   الثال ماللمع 

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

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

 .(2021 -2020)خال  الي ل" الخيصف   خا  ملنت( 
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سلة خا ا  أوب  خام بر ت خام غرب تكساس

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

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 

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

     2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    خةةال   فل  اتهةةا  حلكةةة   نظةةط  األسةةعار  في  ال اور  انعكل ل   

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

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

اللمةةع   مةةع  مالظقارنةةة%  8.4  ممسةة ة  السةةعودي  الخيصةةف  العلمةةي  الخا م وسط سعل    ارتيعحص   

% مالظقارنة مةةع اللمةةع اللامةةع 80.4  و مس وى ملتيع ممس ة    ملمصل/د الر  79.7  إلى  لصتل  السام 

 إلةةى لصتةةل اللمع السةةام  مع مالظقارنة% 8.9 ممس ة الكوي ي ال تليل خا   كظا ارتيع  2020من  ا   

  .% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي80.3ممس ة  ملتيع ىمس و ود الر/ملمصل    79.8

 %10.3ممسةة ة  اإلمةةاراتي ملمةةان خةةا  ارتيةةعقةةل ف األخةةلى  العلمصةةة الخامةةات يخةة   فصظةةا

اللمةةع   % مالظقارنةةة مةةع79.1ممسةة ة    ملتيعةةا    ملمصةةل /د الر  79.8  لص  ةةغمالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام   

لصتةةل السةةام   % مالظقارنة مع اللمةةع9ممس ة    ال ص ي  السلر"  خا   ارتيعكظا    .الظظاثل من العا  الظاضي

 .% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي86.7ممسةة ة    ملتيعةةا    ملمصةةل   /د الر  78.4إلى  

          %9.4 ممسةة ة ال تةةل" العلا ةةي  القاةةلي  ال حةةليالخةةا   الجزائةةلي    الخةةا من    كل  ت أسعار ارتيع

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
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خليط الصحراء الجزائرح العربي الخفيف السع دح خام التصدير الك يتي ربان اال ا اتي
السد ة الليبي البحرح القترح البصرة العراقي

            ملمصةةل/د الر 80.1   د الر/ملمصةةل 80.3 إلةةىل تةةل مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام   %  8.1     9%   

مالظقارنة مةةع  ت ا ا   %75.9%   81.7   %82.1  ممس ة  ملتيعة   د الر/ملمصل   ى ال والي  78.4   

ً  (2) الجدوت (4الشكل ) كما ي ضح .من العا  الظاضي الظماولاللمع   .المشا  إليه إ فا

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

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 األسعا  االَجلة لليفط الخام   ب. 

خ ةةا  ج سةةات فةةي     لب أ  ى مس وى لها في ثالثة أ ةةوا إلى    ارتيعت أسعار  قود خا  ملنت

 ICE) مورصةةة ان لكون صمم ةةا   Nymexمورصةةة نصويةةورك ال جاريةةة ) اآلج ةةةاألسةةواا مال ةةلا   

  كظا ارتيعت أسعار  قود خا  غلب تكساس إلى  ةةلب أ  ةةى 2021  أك ومل  22الظم هي في    ألس وعل

مةةل ا مةةن . يةةاتي ذلةة  2015مس وى لها في س عة أ وا  في أطو  س س ة مكاسب أسةة و صة ُممةةذ  ةةا  

مشان تيا ا  جز اإلملادات   ل  القلر"   ى ت  صة الا ةةب الظ زايةةل   ةةى الظم جةةات المياصةةة   الظخا ف

  ها نق  إملادات الغاز  اليحا خاصة في أ ر مةةا  التةةصن  الهمةةل   سط أزمة طا ة س  ل ولصل الاا ة 

تلاجعةةت مخز نةةات الةةميط فةةي   . حصةة  مع تعافي اال  تادات من تةةلا صات جائحةةة فصةةل س كور نةةا

  مصمظا ارتيع مؤشل 2018إلى أدنى مس وى لها ممذ  ا    Cushing  ملكز ال خزين األمليكي اللئصسي

 .2007الا ب األمليكي   ى الغاز لصن إلى أ  ى مس وى له في مثل  ذا الو ت من العا  ممذ  ا  
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أسةةعار  قةةود خةةا  ملنةةت  خةةا  غةةلب تكسةةاس فةةي األسةةواا   انخيا كظا تجلر األشار" إلى  

ا ُممةةذ شةةهل مسةة وياته أدنةةىإلةةى  2021 ديسةةظ لشةةهل  فةةي الثالةة  مةةن الظم هياألس وع مخ ا     اآلج ة

مشةةكل   يعزى ذلةة  .2018شهل نوفظ ل   مسج ة أطو  س س ة خسائل أس و صة ُممذ  الظاضي  أغسال

سليع اإلن شار   Omicronإلى تزايل الظخا ف من أن يؤدي ارتياع حاالت اإلصامة مالظ حور    رئصسي

 من فصل س كور نا إلى تجلد  ظ صات اإلغالا   من ثا ضعف الا ب العالظي   ى الميط.

ممسةة ة  2021مةةن  ةةا   اللامعخال  اللمع ملنت خا   قود  انخي ت   ى الظس وى اليت ي  

 مصمظةةا. 2020ممةةذ اللمةةع الثالةة  مةةن  ةةا  فتةة ي    انخيةةا   أ  % مقارنة مةةاللمع السةةام     ةةو  0.7

 لها   ى ال والي.  السامع    و االرتياع اليت ي فقط %0.2ممس ة  غلب تكساسخا   قود يعت ارت

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

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

 إلىخال   ذا اللمع ل تل تق تت اليل  ات مصمهظا  ل م وسط    إال أن  2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

           السام . اللمعد الر/ ملمصل خال   2.7مالظقارنة مع   أ ل مس وى   و د الر/ملمصل  2.6نحو 

تشةةليل   مةةن مؤشةةلاتد ظةةا  م حووةةا   ت قةةت  خا  غلب تكساس    أسعار  أنفي  ذا السصاا   يذكل  

ي ملكةةز حص  تلاجعةةت مخز نةةات الةةميط الخةةا  خاصةةة فةة    في شهل أك ومل  األمليكصةصة  سوا المياال

كظةةا تلاجعةةت   إلةةى أدنةةى مسةة وياتها فةةي نحةةو ثالثةةة أ ةةوا    Cushing  ال خزين األمليكةةي اللئصسةةي

فةةي حةةصن تةةاثلت   .ي ال كليةةلمتةةافانخيا  إن اجصةةة     سطاألمليكصة مشكل حاد    الغاز لصنمخز نات  

م صون ملمصةةل مةةن الةةميط  50ما يتل إلى مصع  زار" الاا ة األمليكصة أنها تع ز  إ الن ماألسعار س  ا   

االح صةةاطي اليصةةلرالي   الظخةةا ف مشةةان  صةةا  مج ةةلة  ف ةةال   ةةن  االسةة لاتصجصالظخز نةةات  الخا  من  

 .ال  خا ل حل منخاط زياد" أسعار اليائل"  األمليكي ماإلسلاع من

الظخا ف مشان اضالاب اإلملادات في  اةةاع الاا ةةة   د ظا  منفقل ت قت  أسعار خا  ملنت  أما  

تو ةةع   مةةع  اليحةةاالا صعةةي  أسةةعار الغةةاز   صاسي في  ارتياع  سط  في أ ر ما  آسصا   ل موسا الش ا    

 مصمظةةا  . اا ات تولصل الاا ةةة  ال كليةةل  ال  ل كصظا يةةاتالس خلامه في  رتياع نظو الا ب   ى الميط  ا

الظ حور عود"  ظ صات اإلغالا في  سط أ ر ما  ر سصا مس ب ارتياع حاالت اإلصةةامة مةة متاثلت س  ا   

Omicron  مخا ف مشان الا ب   ى الظلى القليب ظا اثارمكور نا فصل س سليع االن شار من. 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
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 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     . ج 

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

 ارتيا ةةا  خةةلى ال ةةي شةةهلت  ةةي األ العةةالا األسواا اللئصسصة فةةي كافةفي  2021 ا  من  اللامعاللمع  

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

 أسعا  الغايولي  الممتاي   -

    مةةن  اللامةةعاللمةةع  خةةال     سككيغاف  ةسكك ق  فةةي    ارتيا ةةا    الغاز لصن الظظ ازم وسط أسعار  شهل  

 ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصل /د الر 93.8 إلى لصتل اللمع السام  مع مالظقارنة% 12.4 مس ةم 2021 ا   

 سةةط   ارتيةةاع الا ةةب   يعزى ذلةة  إلةةى  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي92.7ممس ة  

 الظيل ضة   ى حلكة ال مقل  الظلت اة مجائحة فصل س كور نا.  قصودالتخيصف 

 إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 2.2 مسةة ةم س ق الخلككيا األ ريكككي  في  ارتيع  كظا

 ةةذا   ةةل   .  ى أساس سةةموي%  88.1ممس ة    ارتيا ا  مشكال     ملمصل /د الر  100.3  مس وى  صاسي م غ

د ظا  من ارتياع أسعار الميط  ال لاجع الحاد في مخز نات الغةةاز لصن األمليكصةةة سعل الغاز لصن    ت قى

  مةةع ارتيةةاع  ةةلد حةةاالت اإلصةةامة م  ةةاطؤ الا ةةب الظوسةةظيخال  شهل أك ومل. في حصن تةةاثل سةة  ا   

 ظتافيالارتياع معلالت تشغصل   ف ال   ن سليع االن شار من فصل س كور نا  Omicronمالظ حور  

 .2021ممذ األس وع األخصل من نوفظ ل  ةال جاري الغاز لصن اتزياد" ك صل" في مخز ن دى إلىالذي أ

 مةةع مالظقارنةةة %5.3 مسةة ةم س ق البحر المت سككط فيالغاز لصن الظظ از   سعلم وسط     ارتيع

         .  ةةى أسةةاس سةةموي% 91.9ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 91.1 إلةةى لصتةةل  اللمع السةةام 

           إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 6.9 مسةة ةمالسةةعل   م وسةةط ارتيةةع  وتككردامسكك ق  فةةي 

 مةةلفو ا     مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي%  89.3ممس ة    ارتيا ا  مشكال     ملمصل /د الر  98.2

ارتياع صةةادرات الغةةاز لصن   ى   ال "     ظس ويات ال مقل الظلنة في اال  تادات األ ر مصة اللئصسصةم

 ال مقةةلحلكة القصود الظيل ضة   ى  ظ صات االغالا   اد"   كان إل  .د   غلب إفليقصا  األ ر مصة إلى

سعل   لد حاالت اإلصامة ميصل س كور نا د را  في الحل من االرتياع فيفي أ ر ما اس جامة الرتياع  

 الغاز لصن في سوا ر تلدا .
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أسةةعار  قةةود خةةا  ملنةةت  خةةا  غةةلب تكسةةاس فةةي األسةةواا   انخيا كظا تجلر األشار" إلى  

ا ُممةةذ شةةهل مسةة وياته أدنةةىإلةةى  2021 ديسةةظ لشةةهل  فةةي الثالةة  مةةن الظم هياألس وع مخ ا     اآلج ة

مشةةكل   يعزى ذلةة  .2018شهل نوفظ ل   مسج ة أطو  س س ة خسائل أس و صة ُممذ  الظاضي  أغسال

سليع اإلن شار   Omicronإلى تزايل الظخا ف من أن يؤدي ارتياع حاالت اإلصامة مالظ حور    رئصسي

 من فصل س كور نا إلى تجلد  ظ صات اإلغالا   من ثا ضعف الا ب العالظي   ى الميط.

ممسةة ة  2021مةةن  ةةا   اللامعخال  اللمع ملنت خا   قود  انخي ت   ى الظس وى اليت ي  

 مصمظةةا. 2020ممةةذ اللمةةع الثالةة  مةةن  ةةا  فتةة ي    انخيةةا   أ  % مقارنة مةةاللمع السةةام     ةةو  0.7

 لها   ى ال والي.  السامع    و االرتياع اليت ي فقط %0.2ممس ة  غلب تكساسخا   قود يعت ارت

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

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

 إلىخال   ذا اللمع ل تل تق تت اليل  ات مصمهظا  ل م وسط    إال أن  2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

           السام . اللمعد الر/ ملمصل خال   2.7مالظقارنة مع   أ ل مس وى   و د الر/ملمصل  2.6نحو 

تشةةليل   مةةن مؤشةةلاتد ظةةا  م حووةةا   ت قةةت  خا  غلب تكساس    أسعار  أنفي  ذا السصاا   يذكل  

ي ملكةةز حص  تلاجعةةت مخز نةةات الةةميط الخةةا  خاصةةة فةة    في شهل أك ومل  األمليكصةصة  سوا المياال

كظةةا تلاجعةةت   إلةةى أدنةةى مسةة وياتها فةةي نحةةو ثالثةةة أ ةةوا    Cushing  ال خزين األمليكةةي اللئصسةةي

فةةي حةةصن تةةاثلت   .ي ال كليةةلمتةةافانخيا  إن اجصةةة     سطاألمليكصة مشكل حاد    الغاز لصنمخز نات  

م صون ملمصةةل مةةن الةةميط  50ما يتل إلى مصع  زار" الاا ة األمليكصة أنها تع ز  إ الن ماألسعار س  ا   

االح صةةاطي اليصةةلرالي   الظخةةا ف مشةةان  صةةا  مج ةةلة  ف ةةال   ةةن  االسةة لاتصجصالظخز نةةات  الخا  من  

 .ال  خا ل حل منخاط زياد" أسعار اليائل"  األمليكي ماإلسلاع من

الظخا ف مشان اضالاب اإلملادات في  اةةاع الاا ةةة   د ظا  منفقل ت قت  أسعار خا  ملنت  أما  

تو ةةع   مةةع  اليحةةاالا صعةةي  أسةةعار الغةةاز   صاسي في  ارتياع  سط  في أ ر ما  آسصا   ل موسا الش ا    

 مصمظةةا  . اا ات تولصل الاا ةةة  ال كليةةل  ال  ل كصظا يةةاتالس خلامه في  رتياع نظو الا ب   ى الميط  ا

الظ حور عود"  ظ صات اإلغالا في  سط أ ر ما  ر سصا مس ب ارتياع حاالت اإلصةةامة مةة متاثلت س  ا   

Omicron  مخا ف مشان الا ب   ى الظلى القليب ظا اثارمكور نا فصل س سليع االن شار من. 
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 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     . ج 

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

 ارتيا ةةا  خةةلى ال ةةي شةةهلت  ةةي األ العةةالا األسواا اللئصسصة فةةي كافةفي  2021 ا  من  اللامعاللمع  

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

 أسعا  الغايولي  الممتاي   -

    مةةن  اللامةةعاللمةةع  خةةال     سككيغاف  ةسكك ق  فةةي    ارتيا ةةا    الغاز لصن الظظ ازم وسط أسعار  شهل  

 ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصل /د الر 93.8 إلى لصتل اللمع السام  مع مالظقارنة% 12.4 مس ةم 2021 ا   

 سةةط   ارتيةةاع الا ةةب   يعزى ذلةة  إلةةى  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي92.7ممس ة  

 الظيل ضة   ى حلكة ال مقل  الظلت اة مجائحة فصل س كور نا.  قصودالتخيصف 

 إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 2.2 مسةة ةم س ق الخلككيا األ ريكككي  في  ارتيع  كظا

 ةةذا   ةةل   .  ى أساس سةةموي%  88.1ممس ة    ارتيا ا  مشكال     ملمصل /د الر  100.3  مس وى  صاسي م غ

د ظا  من ارتياع أسعار الميط  ال لاجع الحاد في مخز نات الغةةاز لصن األمليكصةةة سعل الغاز لصن    ت قى

  مةةع ارتيةةاع  ةةلد حةةاالت اإلصةةامة م  ةةاطؤ الا ةةب الظوسةةظيخال  شهل أك ومل. في حصن تةةاثل سةة  ا   

 ظتافيالارتياع معلالت تشغصل   ف ال   ن سليع االن شار من فصل س كور نا  Omicronمالظ حور  

 .2021ممذ األس وع األخصل من نوفظ ل  ةال جاري الغاز لصن اتزياد" ك صل" في مخز ن دى إلىالذي أ

 مةةع مالظقارنةةة %5.3 مسةة ةم س ق البحر المت سككط فيالغاز لصن الظظ از   سعلم وسط     ارتيع

         .  ةةى أسةةاس سةةموي% 91.9ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 91.1 إلةةى لصتةةل  اللمع السةةام 

           إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 6.9 مسةة ةمالسةةعل   م وسةةط ارتيةةع  وتككردامسكك ق  فةةي 

 مةةلفو ا     مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي%  89.3ممس ة    ارتيا ا  مشكال     ملمصل /د الر  98.2

ارتياع صةةادرات الغةةاز لصن   ى   ال "     ظس ويات ال مقل الظلنة في اال  تادات األ ر مصة اللئصسصةم

 ال مقةةلحلكة القصود الظيل ضة   ى  ظ صات االغالا   اد"   كان إل  .د   غلب إفليقصا  األ ر مصة إلى

سعل   لد حاالت اإلصامة ميصل س كور نا د را  في الحل من االرتياع فيفي أ ر ما اس جامة الرتياع  

 الغاز لصن في سوا ر تلدا .
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 اللامةةعاللمةةع  أ  ى األسعار من مصن األسواا األرمعة خةةال     لخ صش األمليكياسوا  حققت    ل  

         كظةةا يوضةةحال حةةل الظ وسةةط سةةوا سةةمغافور" سةةوا ثةةا  ر تةةلدا ت  هةةا سةةوا   2021 ةةا   مةةن

 .(5) والشكل (3)  الجدوت

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

 (دوال / بر يل)
  الس ق  الممتاي الغايولي   ييت الغاي  ييت ال ق د 

 سمغافور" 48.7 48.8 48.2

 ر تلدا  51.9 48.9 45.0 2020الرب  الراب  
 ال حل الظ وسط  47.5 49.0 46.7
 الخ صش 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 صش 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 صش االمليكي 91.2 70.4 57.7
 سمغافور" 83.4 79.5 76.9

 ر تلدا  91.9 80.8 71.2 الرب  الثال  
 ال حل الظ وسط  86.5 80.5 72.5
 الخ صش االمليكي 98.1 75.6 62.4
 سمغافور" 93.8 90.6 89.4

 ر تلدا  98.2 92.0 77.7 الرب  الراب 
 ال حل الظ وسط  91.1 91.1 79.6
 الخ صش االمليكي 100.3 86.5 67.5
 سمغافور"  10.4  11.2  12.5

       الرب  
 2021 الثال  

 التغير ع  
 ( دوال /بر يل)

 ر تلدا   6.3  11.3  6.5
 ال حل الظ وسط   4.6  10.5  7.1
 الخ صش االمليكي  2.2  10.9  5.2
 سمغافور"  45.1  41.9  41.2

      الرب  
 2020 الراب 

 ر تلدا   46.4  43.1  32.7
 ال حل الظ وسط   43.6  42.0  32.8
 الخ صش االمليكي  47.0  38.8  27.2

 ة أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .  المصاد :
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021
س ق 

سيغاف  ة
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 وتردام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليا األ ريكي

 (5) الشكل
 ( 2021 -2020) ،المعدال  الرب  السي ية ألسعا  الغايولي  الممتاي في األس اق الرئيسية

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

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

 ييت الغاي   أسعا    -

أسةةعار مةةن  أ ةةلمسةة ويات  2021مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع أسةةعار زيةةت الغةةاز خةةال   سةةج ت

اسةة اثل    ةةل األسواا اللئصسصة في العالا مشةةكل  ةةا .في كل   زيت الو ودأسعار  أ  ى من       الغاز لصن

% 14ممسةة ة    ارتيا ا  مشكال     ملمصل /د الر  92    وسعار زيت الغاز  م وسط ألما  ى     وتردام  س ق

 مةةن العةةا  الظاضةةي. الظمةةاول% مالظقارنة مع اللمةةع 88.1ممس ة   ارتيا ا    مالظقارنة مع اللمع السام 

مالظقارنةةة مةةع   %13.1  ارتيةةاعد الر/ملمصل ممسةة ة    91.1  لسع  مظ وسط  البحر المت سط  س قت  ها   

سكك ق ثةةا  % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي.85.7 ارتيةةاع  ممسةة ة  اللمةةع السةةام 
  % مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام 14.1ممس ة  ملتيعا    د الر/ملمصل 90.6 م غ سعل  مظ وسط  سيغاف  ة

 الخليا اال ريكككيس ق ا   ل أخص.  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي85.8ممس ة     ملتيعا  

م غت  ارتياعممس ة  2021من  ا   اللامعاللمع د الر/ملمصل خال     86.5    وسعار  م وسط لألمادنى  

 .  ى أساس سموي% 81.2    مالظقارنة مع اللمع السام  14.4%
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 اللامةةعاللمةةع  أ  ى األسعار من مصن األسواا األرمعة خةةال     لخ صش األمليكياسوا  حققت    ل  

         كظةةا يوضةةحال حةةل الظ وسةةط سةةوا سةةمغافور" سةةوا ثةةا  ر تةةلدا ت  هةةا سةةوا   2021 ةةا   مةةن

 .(5) والشكل (3)  الجدوت

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

 (دوال / بر يل)
  الس ق  الممتاي الغايولي   ييت الغاي  ييت ال ق د 

 سمغافور" 48.7 48.8 48.2

 ر تلدا  51.9 48.9 45.0 2020الرب  الراب  
 ال حل الظ وسط  47.5 49.0 46.7
 الخ صش 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 صش 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 صش االمليكي 91.2 70.4 57.7
 سمغافور" 83.4 79.5 76.9

 ر تلدا  91.9 80.8 71.2 الرب  الثال  
 ال حل الظ وسط  86.5 80.5 72.5
 الخ صش االمليكي 98.1 75.6 62.4
 سمغافور" 93.8 90.6 89.4

 ر تلدا  98.2 92.0 77.7 الرب  الراب 
 ال حل الظ وسط  91.1 91.1 79.6
 الخ صش االمليكي 100.3 86.5 67.5
 سمغافور"  10.4  11.2  12.5

       الرب  
 2021 الثال  

 التغير ع  
 ( دوال /بر يل)

 ر تلدا   6.3  11.3  6.5
 ال حل الظ وسط   4.6  10.5  7.1
 الخ صش االمليكي  2.2  10.9  5.2

 سمغافور"  45.1  41.9  41.2
      الرب  

 2020 الراب 
 ر تلدا   46.4  43.1  32.7
 ال حل الظ وسط   43.6  42.0  32.8
 الخ صش االمليكي  47.0  38.8  27.2

 ة أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .  المصاد :
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021
س ق 

سيغاف  ة
س ق 

 وتردام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليا األ ريكي

 (5) الشكل
 ( 2021 -2020) ،المعدال  الرب  السي ية ألسعا  الغايولي  الممتاي في األس اق الرئيسية

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

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

 ييت الغاي   أسعا    -

أسةةعار مةةن  أ ةةلمسةة ويات  2021مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع أسةةعار زيةةت الغةةاز خةةال   سةةج ت

اسةة اثل    ةةل األسواا اللئصسصة في العالا مشةةكل  ةةا .في كل   زيت الو ودأسعار  أ  ى من       الغاز لصن

% 14ممسةة ة    ارتيا ا  مشكال     ملمصل /د الر  92    وسعار زيت الغاز  م وسط ألما  ى     وتردام  س ق

 مةةن العةةا  الظاضةةي. الظمةةاول% مالظقارنة مع اللمةةع 88.1ممس ة   ارتيا ا    مالظقارنة مع اللمع السام 

مالظقارنةةة مةةع   %13.1  ارتيةةاعد الر/ملمصل ممسةة ة    91.1  لسع  مظ وسط  البحر المت سط  س قت  ها   

سكك ق ثةةا  % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي.85.7 ارتيةةاع  ممسةة ة  اللمةةع السةةام 
  % مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام 14.1ممس ة  ملتيعا    د الر/ملمصل 90.6 م غ سعل  مظ وسط  سيغاف  ة

 الخليا اال ريكككيس ق ا   ل أخص.  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي85.8ممس ة     ملتيعا  

م غت  ارتياعممس ة  2021من  ا   اللامعاللمع د الر/ملمصل خال     86.5    وسعار  م وسط لألمادنى  

 .  ى أساس سموي% 81.2    مالظقارنة مع اللمع السام  14.4%

 

 



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  242021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 24 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 أسعا  ييت ال ق د   -

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

% 85.4ممسةة ة    ارتيا ةةا    مشةةكال    ملمصةةل /د الر  89.4  إلةةى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  16.3

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

% 70.3ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 79.6 إلةةى لصتةةل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  9.8

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

مشةةكال   ملمصةةل /د الر 77.7 إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 9.1 مسةة ةم  وتككردام سكك ق

 مسةة ةم الخليا األ ريكككيس ق      مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي%  72.5ممس ة    ارتيا ا  

% 67.6ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 67.5 إلةةى لصتةةل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  8.3

  .العا  الظاضي مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من

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

           محةةوم ارتيا ةةا  ( 1إجظالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة )نيةةط خةةا   سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  شهل

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  2.4  أي ممسةة ة 2021مةةن  ةةا   اللامعخال  اللمع    ملمصل/ يو   م صون  2.3

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل/يو   م صةةون  5.7ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      98تل إلى  صل

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

           الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةةاإلمةةلادات مةةن  ف ةةال   ةةن ارتيةةاع  خيةةض اإلن ةةاجل خيص ةةات إتيةةاا 

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت )  كما ي ضح

 

 
 صوتةان  ي ت   األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  ملاف  الحقل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى اإليثةان  ال ل مةان  ال   1

 . ال م ان  مكثيات اَخلى

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 25 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021

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

      ( لي ن بر يل/ ي م)

  دوت أوب    دوت خا ج أوب   إجمالي اإل دادا  العالمية 

 2020الرب  الراب   30.0 62.3 92.3
 2021الرب  األوت  30.3 62.5 92.8
 الرب  الثا ي  30.7 63.3 93.9
 الثال  الرب    32.0 63.6 95.6
 الرب  الراب *  32.8 65.2 98.0
 التغير ع     2021 الثال  الرب     0.8  1.5  2.3

   2020 الراب الرب     2.8  2.9  5.7 (  لي ن ب/ح)
 .مصانات تقليلية  *   

 : المصاد     
  ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م .   

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

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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



25 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2021

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 24 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 أسعا  ييت ال ق د   -

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

% 85.4ممسةة ة    ارتيا ةةا    مشةةكال    ملمصةةل /د الر  89.4  إلةةى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  16.3

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

% 70.3ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 79.6 إلةةى لصتةةل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  9.8

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

مشةةكال   ملمصةةل /د الر 77.7 إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 9.1 مسةة ةم  وتككردام سكك ق

 مسةة ةم الخليا األ ريكككيس ق      مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي%  72.5ممس ة    ارتيا ا  

% 67.6ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 67.5 إلةةى لصتةةل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  8.3

  .العا  الظاضي مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من

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

           محةةوم ارتيا ةةا  ( 1إجظالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة )نيةةط خةةا   سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  شهل

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  2.4  أي ممسةة ة 2021مةةن  ةةا   اللامعخال  اللمع    ملمصل/ يو   م صون  2.3

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل/يو   م صةةون  5.7ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      98تل إلى  صل

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

           الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةةاإلمةةلادات مةةن  ف ةةال   ةةن ارتيةةاع  خيةةض اإلن ةةاجل خيص ةةات إتيةةاا 

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت )  كما ي ضح

 

 
 صوتةان  ي ت   األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  ملاف  الحقل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى اإليثةان  ال ل مةان  ال   1

 . ال م ان  مكثيات اَخلى

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 25 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021

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

      ( لي ن بر يل/ ي م)

  دوت أوب    دوت خا ج أوب   إجمالي اإل دادا  العالمية 

 2020الرب  الراب   30.0 62.3 92.3
 2021الرب  األوت  30.3 62.5 92.8
 الرب  الثا ي  30.7 63.3 93.9
 الثال  الرب    32.0 63.6 95.6
 الرب  الراب *  32.8 65.2 98.0
 التغير ع     2021 الثال  الرب     0.8  1.5  2.3

   2020 الراب الرب     2.8  2.9  5.7 (  لي ن ب/ح)
 .مصانات تقليلية  *   

 : المصاد     
  ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م .   

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

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  262021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 26 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 2أوب    دوت إ دادا    -
 اللامةةعاللمةةع    أ مةة  خةةال   لةةل    التبيعي() فط خام وس ائل الغاي  اإلملادات المياصة    ارتيعت

   ل تةةل إلةةىمةةاللمع السةةام مقارنةةة    %2.4ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة    ألةةف  780  مظقلار  2021 ا   من  

اللمع مةة  مقارنةةة %9.4يو   أي ممسةة ة /ملمصةةل م صةةون 2.8 مظقةةلار ملتيعةةة  م صةةون ملمصةةل/يو  32.8

أ مةة  مةةن إجظةةالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة  د  حتةةة  أما فصظا يخ  .من العا  الظاضي  الظماول

خةةال    الظسةةجل  ظسةة وىنيةةل ال%    ةةو  33.5  اسةة قلت  مةةلفقل     2021 ا   من    اللامع  اللمعخال   

  %32.5 ال ةةالغ   خال  اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  الظس وى الظحق   من   أ  ىاللمع السام    

ً المشا   (4)  الجدوت( و7الشكل )  كما ي ضح  .إليه اَ فا

          2021مةةن  ةةا    اللامةةعخةةال  اللمةةع  فقةةط    اليفط الخامأ م  من  د    املادات    ارتيعت    ل ذا  

ممحةةو   ملتيعة   م صون ملمصل/يو   27.7ل تل إلى     السام اللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة  ألف  780  مظقلار

أ م  مةةن   د  إملادات    اس قلت  مصمظا  .اللمع الظظاثل من العا  الظاضيملمصل/يو  مقارنة م  م صون  2.7

 5.14    و  اللمع السام    مل نيل الظس وى الظحق  خال سوائل الغاز الا صعي  الميوط غصل ال ق صلية  

 .  ى أساس سموي ألف ملمصل/يو  90 مظقلار ملتيعة  ملمصل/يو  م صون

         خيةةض اإلن ةةاجتخيص ةةات إتيةةاا   ةةى اَلصةةة تق ةةص   +دوت أوبكك  حيةةاو ياتي ذل    ةةى خ يصةةة

 2021اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا   خةةال     ي/بألةةف    400مظقةةلار    ى أساس شهلي     أي زياد" اإلن اج 

 لصتةةل إلةةى فمز يال إن اج  الظ حوو في  رتياعاالإلى جانب     2022ظ ل ح ى شهل س  ظ ل  ت الظقلر أن  

 الةة الد  اال  تادية  السصاسصة ال ي تظل مهةةااألزمة  اس ظلار  من    لغا  ى ال  و ي/لمصلم  ألف  652    نحو

  . غوطات اال  تادية األمليكصةلا 

 خا ج أوب    دوت إ دادا    -
 اللمةةعالظم جة من خارج ممةظة أ مةة  خةةال     الل  إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة    ارتيع

لصتةةل    مةةاللمع السةةام % مقارنةةة  2.4ملمصل/يو   أي ممسةة ة    م صون  1.5  محوم  2021 ا   من    اللامع

 
د   أ مة  إن ةاج األكةواد ر ال ةالغ  انسحاب د لة األكواد ر من   وية الظمةظة   مما    ى ذل  ال ي  ةظن إجظةالي إمةلادات  2020يمايل  شهل شهل      2

 م صون ملمصل/يو  من الميط الخا    فقا  ل  قاريل الشهلية حو  السوا المياصة لظمةظة أ م .  0.5حوالي  

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 27 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021

دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 %4.6ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة    م صةةون  2.9ممحةةو    ملتيةةع  ةةو مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      65.2  إلى

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

 ( 2021 -2020) ،العالمية وف  المجم عا  الرئيسيةاليفتية  دادا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  
 ( لي ن بر يل/ ي م)

 

 

 

 

 

 
 

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

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

الواليةةات الظ حةةل" المياصةةة مةةن    ملاداتاإل  ارتياع  إلىمشكل رئصسي    2021من  ا     اللامعخال  اللمع  

 (ر سةةصاد   أ م   غصل األ  ا  في ممةظة أ مةة  )مةةن ضةةظمها    ف ال   ن ارتياع إن اجاألمليكصة

 . اَلصة الزياد" الشهلية في اإلن اج الظ ي    صهاتظاشصا  مع 

 األمليك صنإن اج د      ارتيعفقل    ،3دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةإلملادات   مالمس ة  

الواليات الظ حل" من الميط  سةةوائل الغةةاز إن اج    ان عاف  تزامما  مع   2021من  ا     اللامعخال  اللمع  

ملمصل/يو   ألف 690 مظقلار ارتيا ا  مشكال   م صون ملمصل/ يو   18.5 نحو   غصالا صعى غصل ال ق صلية ل

ارتياع معل  ان اج الميط الخا  األمليكي في نهاية اللمع   تجلُر اإلشار" إلى    ما  .مقارنة ماللمع السام 

  2020 مةةايوشةةهل  ما ةةع ُممةةذم صون ملمصل/يو    و أ  ى مسةة وى  11.8إلى  2021اللامع من  ا  

 
  كال شةص   الةلنظار كوس 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  3

    التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظ ورا  الظكسةص    ولمةلاالجمومصةة أيللمةلا  إياالصةا  الصامةان  كوريةاإس ونصا  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيسة ملا   
 .األمليكصة  الواليات الظ حل"    الظظ كة الظ حل"    تلكصا    سلاسوي    السويل    إس انصا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يش   نصوزي ملا



27 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2021
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 2أوب    دوت إ دادا    -
 اللامةةعاللمةةع    أ مةة  خةةال   لةةل    التبيعي() فط خام وس ائل الغاي  اإلملادات المياصة    ارتيعت

   ل تةةل إلةةىمةةاللمع السةةام مقارنةةة    %2.4ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة    ألةةف  780  مظقلار  2021 ا   من  

اللمع مةة  مقارنةةة %9.4يو   أي ممسةة ة /ملمصةةل م صةةون 2.8 مظقةةلار ملتيعةةة  م صةةون ملمصةةل/يو  32.8

أ مةة  مةةن إجظةةالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة  د  حتةةة  أما فصظا يخ  .من العا  الظاضي  الظماول

خةةال    الظسةةجل  ظسةة وىنيةةل ال%    ةةو  33.5  اسةة قلت  مةةلفقل     2021 ا   من    اللامع  اللمعخال   

  %32.5 ال ةةالغ   خال  اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  الظس وى الظحق   من   أ  ىاللمع السام    

ً المشا   (4)  الجدوت( و7الشكل )  كما ي ضح  .إليه اَ فا

          2021مةةن  ةةا    اللامةةعخةةال  اللمةةع  فقةةط    اليفط الخامأ م  من  د    املادات    ارتيعت    ل ذا  

ممحةةو   ملتيعة   م صون ملمصل/يو   27.7ل تل إلى     السام اللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة  ألف  780  مظقلار

أ م  مةةن   د  إملادات    اس قلت  مصمظا  .اللمع الظظاثل من العا  الظاضيملمصل/يو  مقارنة م  م صون  2.7

 5.14    و  اللمع السام    مل نيل الظس وى الظحق  خال سوائل الغاز الا صعي  الميوط غصل ال ق صلية  

 .  ى أساس سموي ألف ملمصل/يو  90 مظقلار ملتيعة  ملمصل/يو  م صون

         خيةةض اإلن ةةاجتخيص ةةات إتيةةاا   ةةى اَلصةةة تق ةةص   +دوت أوبكك  حيةةاو ياتي ذل    ةةى خ يصةةة

 2021اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا   خةةال     ي/بألةةف    400مظقةةلار    ى أساس شهلي     أي زياد" اإلن اج 

 لصتةةل إلةةى فمز يال إن اج  الظ حوو في  رتياعاالإلى جانب     2022ظ ل ح ى شهل س  ظ ل  ت الظقلر أن  

 الةة الد  اال  تادية  السصاسصة ال ي تظل مهةةااألزمة  اس ظلار  من    لغا  ى ال  و ي/لمصلم  ألف  652    نحو

  . غوطات اال  تادية األمليكصةلا 

 خا ج أوب    دوت إ دادا    -
 اللمةةعالظم جة من خارج ممةظة أ مةة  خةةال     الل  إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة    ارتيع

لصتةةل    مةةاللمع السةةام % مقارنةةة  2.4ملمصل/يو   أي ممسةة ة    م صون  1.5  محوم  2021 ا   من    اللامع

 
د   أ مة  إن ةاج األكةواد ر ال ةالغ  انسحاب د لة األكواد ر من   وية الظمةظة   مما    ى ذل  ال ي  ةظن إجظةالي إمةلادات  2020يمايل  شهل شهل      2

 م صون ملمصل/يو  من الميط الخا    فقا  ل  قاريل الشهلية حو  السوا المياصة لظمةظة أ م .  0.5حوالي  
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 %4.6ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة    م صةةون  2.9ممحةةو    ملتيةةع  ةةو مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      65.2  إلى

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

 ( 2021 -2020) ،العالمية وف  المجم عا  الرئيسيةاليفتية  دادا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  
 ( لي ن بر يل/ ي م)

 

 

 

 

 

 
 

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

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

الواليةةات الظ حةةل" المياصةةة مةةن    ملاداتاإل  ارتياع  إلىمشكل رئصسي    2021من  ا     اللامعخال  اللمع  

 (ر سةةصاد   أ م   غصل األ  ا  في ممةظة أ مةة  )مةةن ضةةظمها    ف ال   ن ارتياع إن اجاألمليكصة

 . اَلصة الزياد" الشهلية في اإلن اج الظ ي    صهاتظاشصا  مع 

 األمليك صنإن اج د      ارتيعفقل    ،3دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةإلملادات   مالمس ة  

الواليات الظ حل" من الميط  سةةوائل الغةةاز إن اج    ان عاف  تزامما  مع   2021من  ا     اللامعخال  اللمع  

ملمصل/يو   ألف 690 مظقلار ارتيا ا  مشكال   م صون ملمصل/ يو   18.5 نحو   غصالا صعى غصل ال ق صلية ل

ارتياع معل  ان اج الميط الخا  األمليكي في نهاية اللمع   تجلُر اإلشار" إلى    ما  .مقارنة ماللمع السام 

  2020 مةةايوشةةهل  ما ةةع ُممةةذم صون ملمصل/يو    و أ  ى مسةة وى  11.8إلى  2021اللامع من  ا  

 
  كال شةص   الةلنظار كوس 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  3

    التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظ ورا  الظكسةص    ولمةلاالجمومصةة أيللمةلا  إياالصةا  الصامةان  كوريةاإس ونصا  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيسة ملا   
 .األمليكصة  الواليات الظ حل"    الظظ كة الظ حل"    تلكصا    سلاسوي    السويل    إس انصا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يش   نصوزي ملا
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 28 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 عةةلدلشلكات الاا ة األمليكصة    فقا  ل صانات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة. ياتي ذل  تزامما  مع رفع

إلةةى في نهاية شهل ديسةةظ ل لصتل إجظالصها  نيل الي ل" خال   "حيار  52العام ة مظقلار  الميط    تاحيار

   %   ةةى أسةةاس سةةموي80  ملتيعةةا  ممسةة ة  2020  و أ  ى مس وى له ُممذ شهل أمليل    "حيار  480

 الاا ة   ةةى شلكاتالظلتيعة  الخا  الميط أسعار شجعتحص   .Baker Hughes فقا  ل صانات شلكة 

  .الظس جل فصل س كور ناجائحة تلاجع الا ب في العا  الظاضي مس ب   قب معلالت إن اجهارفع  

م صةةون   5.69  ل تةةل إلةةى  2021من  ا     اللامعإملادات كملا المياصة خال  اللمع    ارتيعت  كظا

الكملية  صود  Albertaرفع حكومة مقاطعة    ياتي ذل  تزامما  مع  .2021  نوفظ لملمصل/يو  خال  شهل  

مةةل ا    ل ق صل الظخز نات ال ي نظت مس ب محل دية الاا ة ال تةةليلية  2018اإلن اج ال ي فلض ها  ا   

الظخااة التصانة   ظ صات     قب إن ها ع إن اج ال ص ومصن الخا   اارتي   مل ا من  2021من شهل يمايل  

اإلن اج الظسةة عاد مةةن حقةةل     ى خ يصة  ال ق صليالخا   الميط    إملادات   زياد"ملاف  اللما  المياصة   في  

Hebron  2021خال  شهل س  ظ ل  ه قب تلاجع شظا  الظحصط األط سيالوا ع في ال حلي. 

 مسةةج ة 2021 مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  إمةةلادات الظكسةةص  المياصةةة خةةال     ارتيعت   في الظقامل

. رئصسي إلى زياد" إن اج سوائل الغاز الا صعةةييعزى ذل  مشكل    ملمصل/يو    1.95م غ حوالي  مس وى  

الك يةةا  تحقصةة  اكجةةز  مةةن  ةةلف  2023تخاط الظكسص  لو ف صادرات الميط الخةةا  فةةي  ةةا   ذا  

سةة خيض إلةةى أنهةةا    الظكسةةصكصة الحكومصةةة  PEMEX  حصةة  أشةةارت شةةلكة  الذاتي فةةي إن ةةاج الو ةةود

 يو            /ألةةف ملمصةةل 435إلةةى ل تةةل مةةاكثل مةةن المتةةف  2022خةةال   ةةا  الخةةا  الةةميط صةةادرات 

حقةةو  أضافت     Pemexلشلكة    ا   فقيذكل أنه  في العا  ال الي.    التادراتمن      ل ال خ   ال لريجي

اليت ي خال    مظا رفع م وسط اإلن اج 2019ممذ  ا  يو     /ملمصل  ألف  280  نحو  الجليل"الخا   الميط  

 .يو  / صون ملمصلم 1.74 نحو إلى 2021 ا  

   إن كةةان 2021مةةن  ةةا   اللامعخال  اللمع  ارتيا ا    ل   أ ر مااالملادات المياصة ل   شهلت

  إن ةةاج الةةميط الخةةا  فةةي المةةل يش  حصةة  ارتيةةع  .ملمصل/يو   ألف  50  تم غموتصل" أ ل من اللمع السام    

                   زيةةاد" إن ةةاج Aurfuglمةةل ا مةةن مةةل  إن ةةاج الظلح ةةة الثانصةةة مةةن حقةةل خةةال  شةةهل أك ةةومل 

 Ymeحقل ن اج إ  مل    ود" معض الحقو  من التصانة الظوسظصة   ف ال   نMartin Lingeحقل 

. ياتي  ذا   ل حل   تلاجع غصل م و ع في إن اج المل يش خال  شهل نةةوفظ ل.     لعل" أ وا   تاخلا قب  

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 29 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 900نحو  إلى 2021في اللمع اللامع من  ا     الظظ كة الظ حل"اإلملادات المياصة في  م وسط     انخيض

 الظسجل في اللمع الثاني من نيل العا . من أدنى مس وى له   ى اإلطالا تعافصه قب ألف ب/ي 

اإلمةةلادات مةةن   انخي ةةت  فقةةل  دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةأما فصظا يخ   

يةةاتي ذلةة  تزاممةةا    .2021من  ا     اللامعاللمع  خال     ملمصل/يو ألف    210  محومد   أمليكا الالتصمصة  

فةةي حقةةل  P-76 FPSO  ةةى خ يصةةة  ظ صةةات التةةصانة لظمتةةة فةةي ال لازيةةل إن اج الةةميط  تلاجع مع

Buzios     الحقو  ال حليةةة  في اإلن اج ال ي تشهل ااالنخياضات الا صعصة الشليل"   خال  شهل أك ومل

 .Camposال سصظا في حو   - الماضجة

 ارتيعةةت   مشةةان الحيةةاو   ةةى اَلصةةة زيةةاد" اإلن ةةاج الشةةهلية   أ مةة    د  ات ةةلارتزامما  مةةع   

 م صةةون ملمصةةل/يو   11.2  نحةةو  تةةل إلةةى ل  2021من  ةةا     اللامعخال  اللمع    المياصةر سصا    إملادات

 فةةي  ةةذا السةةصاا  يةةذكل أن   .ألف ملمصل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   360  مظقلار  ملتيع  و مس وى  

ألةةف   500 لرت رفع خةةط األسةةاس لحسةةاب تعةةليالت اإلن ةةاج لل سةةصا مظقةةلار  د   أ م    مجظو ة  

اإلمةةلادات المياصةةة مةةن مةةا ي مجظو ةةة د     ارتيعةةت  كظةةا  .2022مةةايو  شةةهل    ملايةمن    ا  ا   ارب/ي  

  مقارنة مع اللمع السام . ملمصل/يو  ألف 270 ممحو أ راسصا

 أ مةة   د   مةةن المياصةةة اإلمةةلادات فةةي سةةمويالاللمةةع  ال غصةةل معةةلالت (8) الشكككليوضةةح  

 .(2021 -2020) الي ل" خال  خارجها من الظم جة   الل  
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 عةةلدلشلكات الاا ة األمليكصة    فقا  ل صانات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة. ياتي ذل  تزامما  مع رفع

إلةةى في نهاية شهل ديسةةظ ل لصتل إجظالصها  نيل الي ل" خال   "حيار  52العام ة مظقلار  الميط    تاحيار

   %   ةةى أسةةاس سةةموي80  ملتيعةةا  ممسةة ة  2020  و أ  ى مس وى له ُممذ شهل أمليل    "حيار  480

 الاا ة   ةةى شلكاتالظلتيعة  الخا  الميط أسعار شجعتحص   .Baker Hughes فقا  ل صانات شلكة 

  .الظس جل فصل س كور ناجائحة تلاجع الا ب في العا  الظاضي مس ب   قب معلالت إن اجهارفع  

م صةةون   5.69  ل تةةل إلةةى  2021من  ا     اللامعإملادات كملا المياصة خال  اللمع    ارتيعت  كظا

الكملية  صود  Albertaرفع حكومة مقاطعة    ياتي ذل  تزامما  مع  .2021  نوفظ لملمصل/يو  خال  شهل  

مةةل ا    ل ق صل الظخز نات ال ي نظت مس ب محل دية الاا ة ال تةةليلية  2018اإلن اج ال ي فلض ها  ا   

الظخااة التصانة   ظ صات     قب إن ها ع إن اج ال ص ومصن الخا   اارتي   مل ا من  2021من شهل يمايل  

اإلن اج الظسةة عاد مةةن حقةةل     ى خ يصة  ال ق صليالخا   الميط    إملادات   زياد"ملاف  اللما  المياصة   في  

Hebron  2021خال  شهل س  ظ ل  ه قب تلاجع شظا  الظحصط األط سيالوا ع في ال حلي. 

 مسةةج ة 2021 مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  إمةةلادات الظكسةةص  المياصةةة خةةال     ارتيعت   في الظقامل

. رئصسي إلى زياد" إن اج سوائل الغاز الا صعةةييعزى ذل  مشكل    ملمصل/يو    1.95م غ حوالي  مس وى  

الك يةةا  تحقصةة  اكجةةز  مةةن  ةةلف  2023تخاط الظكسص  لو ف صادرات الميط الخةةا  فةةي  ةةا   ذا  

سةة خيض إلةةى أنهةةا    الظكسةةصكصة الحكومصةةة  PEMEX  حصةة  أشةةارت شةةلكة  الذاتي فةةي إن ةةاج الو ةةود

 يو            /ألةةف ملمصةةل 435إلةةى ل تةةل مةةاكثل مةةن المتةةف  2022خةةال   ةةا  الخةةا  الةةميط صةةادرات 

حقةةو  أضافت     Pemexلشلكة    ا   فقيذكل أنه  في العا  ال الي.    التادراتمن      ل ال خ   ال لريجي

اليت ي خال    مظا رفع م وسط اإلن اج 2019ممذ  ا  يو     /ملمصل  ألف  280  نحو  الجليل"الخا   الميط  

 .يو  / صون ملمصلم 1.74 نحو إلى 2021 ا  

   إن كةةان 2021مةةن  ةةا   اللامعخال  اللمع  ارتيا ا    ل   أ ر مااالملادات المياصة ل   شهلت

  إن ةةاج الةةميط الخةةا  فةةي المةةل يش  حصةة  ارتيةةع  .ملمصل/يو   ألف  50  تم غموتصل" أ ل من اللمع السام    

                   زيةةاد" إن ةةاج Aurfuglمةةل ا مةةن مةةل  إن ةةاج الظلح ةةة الثانصةةة مةةن حقةةل خةةال  شةةهل أك ةةومل 

 Ymeحقل ن اج إ  مل    ود" معض الحقو  من التصانة الظوسظصة   ف ال   نMartin Lingeحقل 

. ياتي  ذا   ل حل   تلاجع غصل م و ع في إن اج المل يش خال  شهل نةةوفظ ل.     لعل" أ وا   تاخلا قب  

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 29 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 900نحو  إلى 2021في اللمع اللامع من  ا     الظظ كة الظ حل"اإلملادات المياصة في  م وسط     انخيض

 الظسجل في اللمع الثاني من نيل العا . من أدنى مس وى له   ى اإلطالا تعافصه قب ألف ب/ي 

اإلمةةلادات مةةن   انخي ةةت  فقةةل  دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةأما فصظا يخ   

يةةاتي ذلةة  تزاممةةا    .2021من  ا     اللامعاللمع  خال     ملمصل/يو ألف    210  محومد   أمليكا الالتصمصة  

فةةي حقةةل  P-76 FPSO  ةةى خ يصةةة  ظ صةةات التةةصانة لظمتةةة فةةي ال لازيةةل إن اج الةةميط  تلاجع مع

Buzios     الحقو  ال حليةةة  في اإلن اج ال ي تشهل ااالنخياضات الا صعصة الشليل"   خال  شهل أك ومل

 .Camposال سصظا في حو   - الماضجة

 ارتيعةةت   مشةةان الحيةةاو   ةةى اَلصةةة زيةةاد" اإلن ةةاج الشةةهلية   أ مةة    د  ات ةةلارتزامما  مةةع   

 م صةةون ملمصةةل/يو   11.2  نحةةو  تةةل إلةةى ل  2021من  ةةا     اللامعخال  اللمع    المياصةر سصا    إملادات

 فةةي  ةةذا السةةصاا  يةةذكل أن   .ألف ملمصل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   360  مظقلار  ملتيع  و مس وى  

ألةةف   500 لرت رفع خةةط األسةةاس لحسةةاب تعةةليالت اإلن ةةاج لل سةةصا مظقةةلار  د   أ م    مجظو ة  

اإلمةةلادات المياصةةة مةةن مةةا ي مجظو ةةة د     ارتيعةةت  كظةةا  .2022مةةايو  شةةهل    ملايةمن    ا  ا   ارب/ي  

  مقارنة مع اللمع السام . ملمصل/يو  ألف 270 ممحو أ راسصا

 أ مةة   د   مةةن المياصةةة اإلمةةلادات فةةي سةةمويالاللمةةع  ال غصةةل معةةلالت (8) الشكككليوضةةح  

 .(2021 -2020) الي ل" خال  خارجها من الظم جة   الل  
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021

دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 (8) الشكل
 ( 2021  -2020) ، اليفتية العالمية دادا  اإلسي ح في الالتغير الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

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

 وتت   عدد الحفا ا  العا لة ، 4اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة   إ تاج  -

        اللامةةعاللمةةع  خةةال  التةةخلي الةةميط مةةن األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات إن ةةاج م وسةةط ارتيةةع

      السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 2.1 ممسةة ة  يأ   يةةو /ملمصةةل  ألةةف  173  مظقةةلار  2021   ةةا من  

 ممحةةو  ا  ملتيعةة   2020أ  ى مسةة وى ممةةذ اللمةةع األ   مةةن  ةةا    و     و ي/لمصلم  م صون  8.253  لص  غ

 الجليل مالذكل أن إن اج الةةميط التةةخلي   .  ى أساس سموي%  5.1ملمصل/يو   أي ممس ة    ألف  402

  م صون ملمصل/يو  خال  نيل الي ل". 18.53% من إجظالي إن اج الميط األمليكي الذي م غ 44.5شكل  

 2021خال  اللمةةع اللمةةع مةةن  ةةا     األمليكيإن اج الميط التخلي  الظحل د في  المظو  يعزى   

ماالن ةة اط الظم جةةة اسةة ظلار ال ةةزا  الشةةلكات  إلةةى الظلتيعةةة    ةةى الةةلغا مةةن أسةةعار الةةميط الخةةا 

بغطاء على االحتفاظ   سلاد مس حقات الظسا ظصن مع تحو  تلكصز ا نحو  تخيصض الليون  اللأسظالي  

 .االس ثظار في  ظ صات حيل جليل"د ا ملال  من   اإلنتاج

 
   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فى إن اج الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط      س عيظثل إن اج     4

Niobrara   Permian   Appalachia  ت ا (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلى مماقة  Anadarko    ال ي أص حت  لفا  ل عليل من مم جي
 الميط التخلي  الغاز التخلي خال  السموات األخصل". 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
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 األ  ان اج الميط التةةخلي األمليكةةي خةةال  اللمةةع  اس ظلار ت اطؤ نظو تشصل ال و عات إلى  

ك صل تظويل توافل سصؤدي إلى   م ك ية إن اجهأسعار الميط الخا  مقارنة    ارتياع  حص  أن  2022من  ا   

ااَلف ب/ي( ال ةةي  10  خاصة في الشلكات التغصل" )الشلكات ال ي تم ش أ ل مةةن لل ا زياد" اإلن اج

ارتيةةاع تكةةالصف اإلن ةةاج  سصسا ا في اسةة ظلارال  خا   غصل أن  أدرجت نظو اإلن اج كهلف رئصسي لها.

  .2022الحل من نظو اإلن اج في  ا  في ك صلا    و ما  ل يكون له د ر 

مةةن   ةةل ممةة  االح صةةاطي اليصةةلرالي األمليكةةي أوهل أحةةل  مسةةح ل اا ةةة تةةا إجلائةةه   ذا   ل

فةةي خااهةةا   ةةى  اسةة ملتالاا ةةة األمليكصةةة  شةةلكات  أن 2022  يمةةايلفةةي شةةهل    Dallas  مظقاطعة

ال خاةةصط ل ميقةةات اللأسةةظالصة  مةةل فقط ملمصل /د الر 64 م وسط سعل خا  غلب تكساس الوسصط ي  غ

 . 2020  ح ى ال ت عل  لتلمة  ل تحل  مس ب انخيا  أسعار الميط مثل ما شهلته  ا  2022لعا  

سعل خا  غلب تكسةةاس م وسط  ي  غ 2021  فقا  ألحل  اس االع تا إجلائه في شهل مارس 

د الر/ملمصل في  17 االَمار الظحيور" ي لا ح ما مصنالذي تح اجه شلكات الاا ة ل غاصة نيقات تشغصل 

 كظا يوضح الشكل ال الي. د الر/ملمصل في مماط  أخلى  Eagle Ford   34مماقة 
 

 

 

 

 

 
 

 .2022  يمايل   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :
 

لحيةةل م ةةل   ملمصةةل/د الر  58إلةةى    46في حصن تح اج ت   الشلكات إلى سعل ي ةةلا ح مةةا مةةصن  

 جليل ملمح  كظا يوضح الشكل ال الي.

 

 

 دوال /بر يل 
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2020 2021

دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 (8) الشكل
 ( 2021  -2020) ، اليفتية العالمية دادا  اإلسي ح في الالتغير الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

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

 وتت   عدد الحفا ا  العا لة ، 4اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة   إ تاج  -

        اللامةةعاللمةةع  خةةال  التةةخلي الةةميط مةةن األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات إن ةةاج م وسةةط ارتيةةع

      السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 2.1 ممسةة ة  يأ   يةةو /ملمصةةل  ألةةف  173  مظقةةلار  2021   ةةا من  

 ممحةةو  ا  ملتيعةة   2020أ  ى مسةة وى ممةةذ اللمةةع األ   مةةن  ةةا    و     و ي/لمصلم  م صون  8.253  لص  غ

 الجليل مالذكل أن إن اج الةةميط التةةخلي   .  ى أساس سموي%  5.1ملمصل/يو   أي ممس ة    ألف  402

  م صون ملمصل/يو  خال  نيل الي ل". 18.53% من إجظالي إن اج الميط األمليكي الذي م غ 44.5شكل  

 2021خال  اللمةةع اللمةةع مةةن  ةةا     األمليكيإن اج الميط التخلي  الظحل د في  المظو  يعزى   

ماالن ةة اط الظم جةةة اسةة ظلار ال ةةزا  الشةةلكات  إلةةى الظلتيعةةة    ةةى الةةلغا مةةن أسةةعار الةةميط الخةةا 

بغطاء على االحتفاظ   سلاد مس حقات الظسا ظصن مع تحو  تلكصز ا نحو  تخيصض الليون  اللأسظالي  

 .االس ثظار في  ظ صات حيل جليل"د ا ملال  من   اإلنتاج

 
   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فى إن اج الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط      س عيظثل إن اج     4

Niobrara   Permian   Appalachia  ت ا (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلى مماقة  Anadarko    ال ي أص حت  لفا  ل عليل من مم جي
 الميط التخلي  الغاز التخلي خال  السموات األخصل". 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
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 األ  ان اج الميط التةةخلي األمليكةةي خةةال  اللمةةع  اس ظلار ت اطؤ نظو تشصل ال و عات إلى  

ك صل تظويل توافل سصؤدي إلى   م ك ية إن اجهأسعار الميط الخا  مقارنة    ارتياع  حص  أن  2022من  ا   

ااَلف ب/ي( ال ةةي  10  خاصة في الشلكات التغصل" )الشلكات ال ي تم ش أ ل مةةن لل ا زياد" اإلن اج

ارتيةةاع تكةةالصف اإلن ةةاج  سصسا ا في اسةة ظلارال  خا   غصل أن  أدرجت نظو اإلن اج كهلف رئصسي لها.

  .2022الحل من نظو اإلن اج في  ا  في ك صلا    و ما  ل يكون له د ر 

مةةن   ةةل ممةة  االح صةةاطي اليصةةلرالي األمليكةةي أوهل أحةةل  مسةةح ل اا ةةة تةةا إجلائةةه   ذا   ل

فةةي خااهةةا   ةةى  اسةة ملتالاا ةةة األمليكصةةة  شةةلكات  أن 2022  يمةةايلفةةي شةةهل    Dallas  مظقاطعة

ال خاةةصط ل ميقةةات اللأسةةظالصة  مةةل فقط ملمصل /د الر 64 م وسط سعل خا  غلب تكساس الوسصط ي  غ

 . 2020  ح ى ال ت عل  لتلمة  ل تحل  مس ب انخيا  أسعار الميط مثل ما شهلته  ا  2022لعا  

سعل خا  غلب تكسةةاس م وسط  ي  غ 2021  فقا  ألحل  اس االع تا إجلائه في شهل مارس 

د الر/ملمصل في  17 االَمار الظحيور" ي لا ح ما مصنالذي تح اجه شلكات الاا ة ل غاصة نيقات تشغصل 

 كظا يوضح الشكل ال الي. د الر/ملمصل في مماط  أخلى  Eagle Ford   34مماقة 
 

 

 

 

 

 
 

 .2022  يمايل   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :
 

لحيةةل م ةةل   ملمصةةل/د الر  58إلةةى    46في حصن تح اج ت   الشلكات إلى سعل ي ةةلا ح مةةا مةةصن  

 جليل ملمح  كظا يوضح الشكل ال الي.

 

 

 دوال /بر يل 
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 .2022  يمايل   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :

 ارتيةةع فقةةل  2021مةةن  ةةا    اللامةةعأما فصظا يخ  م وسط  لد الحيارات العام ة خال  اللمةةع  

 "حيةةار 222 ممحةةو ملتيعةةا     "حيار  500  إلى  لصتل   اللمع السام   مظس ويات  مقارنة  "حيار  51  مظقلار

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

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

 (5الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  ت سط إ دادا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العا لة

 عدد الحفا ا  العا لة 
 (ة)لفا 

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

 

 2020الراب  الرب    7.851 278
 2021األوت الرب    7.449 355
 الثا ي الرب    7.967 407
 الثال  الرب    8.081 449
 الراب * الرب    8.253 500
 2020 الراب الرب     0.402  222 التغير ع   2021 الثال  الرب     0.173  51

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

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

 

 

 
 
 

 دوال /بر يل 
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لفا ة ح/ لي ن ب

عدد الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

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

(2020  – 2021 ) 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

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

  السةةام اللمةةع    مظسةة ويات  مقارنةةة  %9.5م ل أ  ممس ة    173محو  م  2021من  ا     اللامعاللمع    خال 

مقارنةةة   ا  م ةةل  957  ممحةةو  ا  ملتيعةة   م ل   1994    ى ال والي  لصتل إلى  الخامل  و االرتياع اليت ي  

خةةا  غةةلب ارتيةةاع أسةةعار    تزاممةةا  مةةعياتي ذل   .  2020اللمع الظظاثل من  ا   الظسجل في  مالظس وى  

    .(10)  كما ي ضح الشكل   الظحيور"اآلمار عال ة طلدية مع  لد  ال ي تلت ط مل ر ا متكساس 
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 .2022  يمايل   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :

 ارتيةةع فقةةل  2021مةةن  ةةا    اللامةةعأما فصظا يخ  م وسط  لد الحيارات العام ة خال  اللمةةع  

 "حيةةار 222 ممحةةو ملتيعةةا     "حيار  500  إلى  لصتل   اللمع السام   مظس ويات  مقارنة  "حيار  51  مظقلار

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

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

 (5الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  ت سط إ دادا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العا لة

 عدد الحفا ا  العا لة 
 (ة)لفا 

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

 

 2020الراب  الرب    7.851 278
 2021األوت الرب    7.449 355
 الثا ي الرب    7.967 407
 الثال  الرب    8.081 449
 الراب * الرب    8.253 500
 2020 الراب الرب     0.402  222 التغير ع   2021 الثال  الرب     0.173  51

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

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

 

 

 
 
 

 دوال /بر يل 
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لفا ة ح/ لي ن ب

عدد الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

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

(2020  – 2021 ) 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

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

  السةةام اللمةةع    مظسةة ويات  مقارنةةة  %9.5م ل أ  ممس ة    173محو  م  2021من  ا     اللامعاللمع    خال 

مقارنةةة   ا  م ةةل  957  ممحةةو  ا  ملتيعةة   م ل   1994    ى ال والي  لصتل إلى  الخامل  و االرتياع اليت ي  

خةةا  غةةلب ارتيةةاع أسةةعار    تزاممةةا  مةةعياتي ذل   .  2020اللمع الظظاثل من  ا   الظسجل في  مالظس وى  

    .(10)  كما ي ضح الشكل   الظحيور"اآلمار عال ة طلدية مع  لد  ال ي تلت ط مل ر ا متكساس 
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عدد االَبا  المحف  ة أسعا  خام غرب تكساس

 ( 10) الشكل
     ،في ال اليا  المتحدة الصخرحوالغاي  الصخرح المحف  ة    اليفط ا با تت   إجمالي عدد 

 ( 2021 – 2020خالت الفترة )
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

اآلمةةار متعةةلف  ال ةةي    اإلنجةةازمك ظ ةةة  الظحيةةور"  اآلمةةار  أن المس ة األك ل من    الجليل مالذكل 

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

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

  تزاممةةا  مةةع غصةةل الظك ظ ةةة.اآلمار  تعلف  الميط إلى مس ويات مماس ة لظم جي الميط  الغاز التخلي

الظحيةةور" الظك ظ ةةة اآلمةةار  إجظالي  ةةلد    ارتياع  تشصل ال قليلات األ لصة إلى  ارتياع أسعار الميط الخا 

         مةةن  اللامةةعمةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة خةةال  اللمةةع 

  و أ  ةةى مسةة وى ُممةةذ اللمةةع   ا  م ل  2661  م ل مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى  83ممحو    2021 ا   

 .2020األ   من  ا  

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

  ا  م ةةل 214 ممحةةو 2021من  ا   اللامعاللمع  في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي 

اللمةةع األ   نهايةةة ممذ مسجل أدنى مس وى    و    م ل   4616 لد ا    لص  غ   السام اللمع    ممهاية  مقارنة

 يؤكةةل  ةةذا  .2020مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن  ةةا   ا  م ةةل 3121 ممحةةو  ممخي ةةا  2014مةةن  ةةا  

    ةةو   ى اس كظا  اآلمار ملال  من حيل آمار جليل"  الظم جةشلكات  ال  االنخيا  الظ حوو   ى تلكصز
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ما  ل يحل من إن اج الميط األمليكي خال  األشهل الظق  ة   فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ال ةةي 

             Eagle Fordفةةي ممةةاط  الظحيةةور" غصةةل الظك ظ ةةة اآلمةةار مصاناتهةةا انخيةةا   ةةلد أحةةل  تةهةةل 

   Bakken     Appalachia     Niobrara   انخياضةةها   طالا  ى اإلالظسج ة إلى أدنى مس وياتها 

 كظا يوضح الشكل ال الي.  2017إلى أدنى مس وياتها ممذ  ا   Permianفي حو   

 

 

 

 

 

 

 
 

 .إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة  المصد :
 

 أسةةعار  ارتيةةاع  إلةةى  األمليكةةي غصةةل الظك ظ ةةة  الميط  آمار   لدظ حوو في  ال   يعزى ال لاجع ذا  

 الماجا  االنكظاف من  التما ة  ان عاف مع  العظل إلى الحيل أطقا إل اد"  الظم جصن  الخا  الذي شجع  الميط

  .جائحة فصل س كور ناتلا صات   ن

   التلب العالمي على اليفط   -

شةةكل م حةةوو م    2021من  ةةا     اللامعخال  اللمع   اصل الا ب العالظي   ى الميط ان عاشه  

ي   /ب  م صةةون  99.8%  لصتةةل إلةةى  2.4  أي ممسةة ة  اللمع السةةام ب/ي مقارنة م  م صون  2.3نحو    م غ

 م صةةون 5.5ممحةةو  ارتيا ةةا  مةةذل    مشةةكال  2019  ةةو أ  ةةى مسةة وى لةةه ُممةةذ اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا  

ظاةةلد فةةي الن عةةاف االمشكل رئصسي إلةةى يعزى ذل   .  ى أساس سموي  %5.8ملمصل/يو   أي ممس ة  

  تزاممةةا  مةةع  التةةصن اال  تادات األسصوية اللئصسصة مظا في ذل  الهمةةلمماقة أسصا الهادئ  الا ب في  

. مصمظةةا حةةل مةةن الظسةة جل مجائحة فصل س كور نةةا رفع الظزيل من القصود الظلت اة   ال عافي اال  تادي

  سليع االن شار من فصل س كور نةةا Omicron   الظ حوروهور     ان عاف الا ب العالظي   ى الميط
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عدد االَبا  المحف  ة أسعا  خام غرب تكساس

 ( 10) الشكل
     ،في ال اليا  المتحدة الصخرحوالغاي  الصخرح المحف  ة    اليفط ا با تت   إجمالي عدد 

 ( 2021 – 2020خالت الفترة )
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

اآلمةةار متعةةلف  ال ةةي    اإلنجةةازمك ظ ةةة  الظحيةةور"  اآلمةةار  أن المس ة األك ل من    الجليل مالذكل 

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

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

  تزاممةةا  مةةع غصةةل الظك ظ ةةة.اآلمار  تعلف  الميط إلى مس ويات مماس ة لظم جي الميط  الغاز التخلي

الظحيةةور" الظك ظ ةةة اآلمةةار  إجظالي  ةةلد    ارتياع  تشصل ال قليلات األ لصة إلى  ارتياع أسعار الميط الخا 

         مةةن  اللامةةعمةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة خةةال  اللمةةع 

  و أ  ةةى مسةة وى ُممةةذ اللمةةع   ا  م ل  2661  م ل مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى  83ممحو    2021 ا   

 .2020األ   من  ا  

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

  ا  م ةةل 214 ممحةةو 2021من  ا   اللامعاللمع  في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي 

اللمةةع األ   نهايةةة ممذ مسجل أدنى مس وى    و    م ل   4616 لد ا    لص  غ   السام اللمع    ممهاية  مقارنة

 يؤكةةل  ةةذا  .2020مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن  ةةا   ا  م ةةل 3121 ممحةةو  ممخي ةةا  2014مةةن  ةةا  

    ةةو   ى اس كظا  اآلمار ملال  من حيل آمار جليل"  الظم جةشلكات  ال  االنخيا  الظ حوو   ى تلكصز

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
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ما  ل يحل من إن اج الميط األمليكي خال  األشهل الظق  ة   فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ال ةةي 

             Eagle Fordفةةي ممةةاط  الظحيةةور" غصةةل الظك ظ ةةة اآلمةةار مصاناتهةةا انخيةةا   ةةلد أحةةل  تةهةةل 

   Bakken     Appalachia     Niobrara   انخياضةةها   طالا  ى اإلالظسج ة إلى أدنى مس وياتها 

 كظا يوضح الشكل ال الي.  2017إلى أدنى مس وياتها ممذ  ا   Permianفي حو   

 

 

 

 

 

 

 
 

 .إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة  المصد :
 

 أسةةعار  ارتيةةاع  إلةةى  األمليكةةي غصةةل الظك ظ ةةة  الميط  آمار   لدظ حوو في  ال   يعزى ال لاجع ذا  

 الماجا  االنكظاف من  التما ة  ان عاف مع  العظل إلى الحيل أطقا إل اد"  الظم جصن  الخا  الذي شجع  الميط

  .جائحة فصل س كور ناتلا صات   ن

   التلب العالمي على اليفط   -

شةةكل م حةةوو م    2021من  ةةا     اللامعخال  اللمع   اصل الا ب العالظي   ى الميط ان عاشه  

ي   /ب  م صةةون  99.8%  لصتةةل إلةةى  2.4  أي ممسةة ة  اللمع السةةام ب/ي مقارنة م  م صون  2.3نحو    م غ

 م صةةون 5.5ممحةةو  ارتيا ةةا  مةةذل    مشةةكال  2019  ةةو أ  ةةى مسةة وى لةةه ُممةةذ اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا  

ظاةةلد فةةي الن عةةاف االمشكل رئصسي إلةةى يعزى ذل   .  ى أساس سموي  %5.8ملمصل/يو   أي ممس ة  

  تزاممةةا  مةةع  التةةصن اال  تادات األسصوية اللئصسصة مظا في ذل  الهمةةلمماقة أسصا الهادئ  الا ب في  

. مصمظةةا حةةل مةةن الظسةة جل مجائحة فصل س كور نةةا رفع الظزيل من القصود الظلت اة   ال عافي اال  تادي

  سليع االن شار من فصل س كور نةةا Omicron   الظ حوروهور     ان عاف الا ب العالظي   ى الميط
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2020 2021

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية

 ظ صةةات معةةض  إ ةةاد"    حصةة  تةةا    أمليكةةا الالتصمصةةة  د   أ ر مةةاال سةةصظا فةةي     أنحا  العةةالا  في جظصع

 .(11)  والشكل( 6)  الجدوتكما ي ضح    ال مقلحلكة فل   صود   ى اإلغالا  

 (6الجدوت )
 ( 2021 – 2020)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

      ( لي ن بر يل/ ي م)
إجمالي التلب  

 العالمي 
دوت خا ج  ي مة التعاون   

 االقتصادح والتيمية 
دوت  ي مة التعاون  
 االقتصادح والتيمية 

 

 2020الرب  الراب   43.0 51.3 94.3
 2021الرب  األوت  42.3 51.5 93.8
 الرب  الثا ي  44.0 51.4 95.4
 الرب  الثال   45.7 51.7 97.4
 الرب  الراب *  46.1 53.7 99.8
 التغير ع     2021 الثال  الرب     0.4  2.0  2.3

   2020 الراب الرب     3.1  2.4  5.5 (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية*  

 : المصاد   
   ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م . 

 

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

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية  المصد :
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 مةةن مجظو ةةة لكةةل الةةميط   ةةى الا ةةب مسةة ويات شةةهلتها ال ةةي ل  اةةورات مصةةان ي ةةي  فصظةةا

 :2021من  ا   اللامعخال  اللمع  حل"   ى الل لصة الظجظو ات

 دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية في  على اليفط  التلب   -

 اللامةةعاللمةةع  خةةال   ى الميط      دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةظو ة  مج  ط ب  ارتيع

لصتةةل إلةةى  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %0.9أي ممسةة ة    ملمصل/ يو   ألف  400  حواليم  2021 ا   من  

 %7.2  أي ممسةة ة  ملمصةةل/يو   م صةةون  3.1ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى    م صون ملمصل/ يو    46.1نحو  

 .مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي
  خةةال  األ ككريكتي   دوت  ط ةةب  ارتيع  ظو ة د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةمج   ضظن

 م صةةون  24.8  لصتل إلىاللمع السام   ملمصل/يو  مقارنة م  ألف  130  محوم  2021من  ا     اللامعاللمع  

 .ملمصل/يو  مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضةةي م صون 1.7ممحو  ملتيع  و مس وى يو    /ملمصل

سا ا لص  الواليات الظ حل"مالا ب   ى الميط القوي في     عافيالمشكل رئصسي إلى  االرتياع    ذل  يعزى  

 الا ب تعافصةةه فةةي كةةال  مةةن    كظا  اصلد   األمليك صن  إجظالي االرتياع في ط ب% من  92.3ممحو  

   . الظكسص    إن كان موتصل" أماا نس صا   كملا

م صةةون  1.3ممحةةو  2021 أك ةةوملخةةال  شةةهل الا ةةب األمليكةةي  ارتيةةع   فةةي  ةةذا السةةصاا

 الا ةةب   ةةى  زيةةاد"  مةةل ا مةةن   ي/بم صةةون    20.2  نحةةو  لصتةةل إلةةى  ى أسةةاس سةةموي     ملمصل/يو 

 مؤشةةل  عاارتيةة    نشةةاط  اةةاع ال تةةمصع  تعةةافيتزاممةةا  مةةع      زيت الو ةةودالغاز لصن    ود الاائلات  

 .لإلدار" اليصلرالصة ل الا السةةليعة   فقا      ى أساس سموي  %7.9ممس ة    مالظلك ات  الظقاو ةمصا   األ

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

فةةي أدا    ةةود  االن عةةافاسةة ظلار مةةل ا مةةن  نةةوفظ لشهل في يو  /م صون ملمصل 20.7 نحو إلىالميط  

مةةل ا مةةن  ةةو" الظؤشةةلات   يو /م صون ملمصةةل  21.4نحو    إلى  ديسظ لشهل    فيارتيا ه      اصل.  المقل

  Omicronمةةالظ حور اتفةةي  ةةلد اإلصةةام القصاسةةياالرتياع تاثلا س  ا  م  رغااال  تادية اللئصسصة  

اسةة ظلار   سةةطالذي تس ب في تلاجةةع ميةةاجئ لإلن ةةاج التةةما ي   سليع االن شار من فصل س كور نا

ف اللحالت الجويةةة خةةال   ا ةةة    دفع شلكات الاصلان األمليكصة إللغا  ااَلأزمة سالسل اإلملادات

   صل الظصالد.
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية

 ظ صةةات معةةض  إ ةةاد"    حصةة  تةةا    أمليكةةا الالتصمصةةة  د   أ ر مةةاال سةةصظا فةةي     أنحا  العةةالا  في جظصع

 .(11)  والشكل( 6)  الجدوتكما ي ضح    ال مقلحلكة فل   صود   ى اإلغالا  

 (6الجدوت )
 ( 2021 – 2020)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

      ( لي ن بر يل/ ي م)
إجمالي التلب  

 العالمي 
دوت خا ج  ي مة التعاون   

 االقتصادح والتيمية 
دوت  ي مة التعاون  
 االقتصادح والتيمية 

 

 2020الرب  الراب   43.0 51.3 94.3
 2021الرب  األوت  42.3 51.5 93.8
 الرب  الثا ي  44.0 51.4 95.4
 الرب  الثال   45.7 51.7 97.4
 الرب  الراب *  46.1 53.7 99.8
 التغير ع     2021 الثال  الرب     0.4  2.0  2.3

   2020 الراب الرب     3.1  2.4  5.5 (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية*  

 : المصاد   
   ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م . 

 

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

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية  المصد :
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 مةةن مجظو ةةة لكةةل الةةميط   ةةى الا ةةب مسةة ويات شةةهلتها ال ةةي ل  اةةورات مصةةان ي ةةي  فصظةةا

 :2021من  ا   اللامعخال  اللمع  حل"   ى الل لصة الظجظو ات

 دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية في  على اليفط  التلب   -

 اللامةةعاللمةةع  خةةال   ى الميط      دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةظو ة  مج  ط ب  ارتيع

لصتةةل إلةةى  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %0.9أي ممسةة ة    ملمصل/ يو   ألف  400  حواليم  2021 ا   من  

 %7.2  أي ممسةة ة  ملمصةةل/يو   م صةةون  3.1ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى    م صون ملمصل/ يو    46.1نحو  

 .مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي
  خةةال  األ ككريكتي   دوت  ط ةةب  ارتيع  ظو ة د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةمج   ضظن

 م صةةون  24.8  لصتل إلىاللمع السام   ملمصل/يو  مقارنة م  ألف  130  محوم  2021من  ا     اللامعاللمع  

 .ملمصل/يو  مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضةةي م صون 1.7ممحو  ملتيع  و مس وى يو    /ملمصل

سا ا لص  الواليات الظ حل"مالا ب   ى الميط القوي في     عافيالمشكل رئصسي إلى  االرتياع    ذل  يعزى  

 الا ب تعافصةةه فةةي كةةال  مةةن    كظا  اصلد   األمليك صن  إجظالي االرتياع في ط ب% من  92.3ممحو  

   . الظكسص    إن كان موتصل" أماا نس صا   كملا

م صةةون  1.3ممحةةو  2021 أك ةةوملخةةال  شةةهل الا ةةب األمليكةةي  ارتيةةع   فةةي  ةةذا السةةصاا

 الا ةةب   ةةى  زيةةاد"  مةةل ا مةةن   ي/بم صةةون    20.2  نحةةو  لصتةةل إلةةى  ى أسةةاس سةةموي     ملمصل/يو 

 مؤشةةل  عاارتيةة    نشةةاط  اةةاع ال تةةمصع  تعةةافيتزاممةةا  مةةع      زيت الو ةةودالغاز لصن    ود الاائلات  

 .لإلدار" اليصلرالصة ل الا السةةليعة   فقا      ى أساس سموي  %7.9ممس ة    مالظلك ات  الظقاو ةمصا   األ

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

فةةي أدا    ةةود  االن عةةافاسةة ظلار مةةل ا مةةن  نةةوفظ لشهل في يو  /م صون ملمصل 20.7 نحو إلىالميط  

مةةل ا مةةن  ةةو" الظؤشةةلات   يو /م صون ملمصةةل  21.4نحو    إلى  ديسظ لشهل    فيارتيا ه      اصل.  المقل

  Omicronمةةالظ حور اتفةةي  ةةلد اإلصةةام القصاسةةياالرتياع تاثلا س  ا  م  رغااال  تادية اللئصسصة  

اسةة ظلار   سةةطالذي تس ب في تلاجةةع ميةةاجئ لإلن ةةاج التةةما ي   سليع االن شار من فصل س كور نا

ف اللحالت الجويةةة خةةال   ا ةةة    دفع شلكات الاصلان األمليكصة إللغا  ااَلأزمة سالسل اإلملادات

   صل الظصالد.
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 إلةةى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل ألف 610 ممحو أسيا الهككاد  دوت ط ب كظا ارتيع

اللمع الظماول من ألف ملمصل/يو  مقارنة م  440  و مس وى ملتيع ممحو يو    /ملمصل  م صون 7.7نحو 

تسارع  تصةةل" حظةةالت ال اعصظةةات ضةةل فصةةل س . يعزى  ذا االرتياع مشكل رئصسي إلى العا  الظاضي

زيةةاد" كور نا الظس جل   ارتياع الا ب   ى الو ود التما ي في ول تحسن التادرات  ف ةةال   ةةن  

الماف ا الس خلامها كظاد" أ لصة  سصاة فةةي  اةةاع ال  ل كصظا يةةات مةةلال  مةةن غةةاز ال  ةةل   الا ب   ى  

سليع االن شار من فصل س كور نا د را  في الحةةل مةةن مةةن  Omicron ل ظ حورفي حصن كان .  الظسا 

تا إ اد" فل  معض القصود ل حل من ارتياع  لد اإلصةةامات ال ةةي سةةج ت أ  ةةى ان عاف الا ب  حص   

 .  تظليل القصود الحل دية التارمةالصامان   أ  مت  معل  يومي   ى اإلطالا

 ألةةف 360 محةةوالي 2021مةةن  ةةا   اللامةةعخةةال  اللمةةع  أو وبككا دوت ط ةةب انخيةةض مصمظةةا

 محةةوالي            ملتيةةع    ةةو مسةة وى   و يةة /لمصةةلم  م صةةون  13.5  إلى  مقارنة ماللمع السام  لصتل  و ي/لمصلم

فةةي  ةةذا السةةصاا    قةةب ارتيا ةةه فةةي   .من العا  الظاضةةي  الظماولاللمع  م  مقارنة  و ي/لمصلم  م صون  1

مل ا من االن عاف الظ الد في اس هالك   ود المقل  تلاجةةع ط ةةب د   أ ر مةةا   2021شهل أك ومل  

سليع اإلن شةةار   Omicronمس ب الظ حور    إ اد" فل  القصود  إجلا ات اإلغالا  ى الميط م اثلا  م

 .(7)  الجدوتكما ي ضح  . من فصل س كور نا

 (7الجدوت )
 ( 2021 – 2020، )دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في 

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

  األ ريكتي   دوت دوت أو وبا   الهاد   دوت أسيا االقتصادح والتيمية 

 2020الراب  الرب    23.2 12.5 7.3 43.0
 2021األوت الرب    22.7 11.9 7.7 42.3
 الثا ي الرب    24.3 12.6 7.0 44.0
 الثال  الرب    24.7 13.9 7.1 45.7
 * الراب الرب    24.8 13.5 7.7 46.1
التغير     2021 الثال  الرب     0.1 (0.4)  0.6  0.4

   2020 الراب الرب     1.7  1.0  0.4  3.1 ع  
  

   * مصانات تقليلية.

 : المصاد      
 أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م . ة  
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 خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت  في  على اليفط  التلب   -

مةةن  اللامةةعاللمع خال   الميط   ى خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةدوت    ط ب  ارتيع

 مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %3.8أي ممسةة ة    ملمصةةل/ يةةو   م صةةون  2  نحةةوشكل م حوو م غ  م  2021 ا   

  أي ممسةة ة ملمصل/يو   م صون  2.4ممحو    ملتيع  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    53.7  نحو  لصتل إلى

 .العا  الظاضي مقارنة ماللمع الظظاثل من 4.6%

خةةال  اللمةةع   وأفريقيككا  األوسككط  الشرق   يتقةفي    الميط    ى  ا بال  ارتيع   الل  ت       ضظن

 م صةةون  12.4  إلةةى  لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يةةو /ملمصةةل  ألةةف  40  ممحةةو  2021مةةن  ةةا     اللامع

  مقارنة ماللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي  ملمصل/يو   ألف  510ممحو    ملتيع    و مس وى  يو /ملمصل

   ةةو            اللمةةع السةةام   مةةل نيةةل الظسةة وى الظسةةجل خةةال     ةةى الةةميط  الدوت العربية  ط ب  اس قل  حص 

د   خةةارج ممةظةةة ال عةةا ن % مةةن إجظةةالي ط ةةب  12.7  نحةةو    أي مةةا يشةةكليةةو /ملمصل  م صون  6.8

مقارنةةة ألةةف ملمصةةل/يو     300  ملتيعةةا  ممحةةو  2021من  ةةا     اللامعخال  اللمع    اال  تادي  ال مظصة

  أفليقصةةا األ سةةط الشلامماقة    في  األخلى  الل    ط ب  ارتيع  مصمظا  .ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

 210ممحةةو  ملتيعا      يو /ملمصل  م صون  5.6  إلى  لصتلملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام     ألف  40  موا ع

  .   ى أساس سمويملمصل/يو   ألف

 2021مةةن  ةةا     اللامةةعخال  اللمةةع    ك صلا    ارتيا ا    فقل شهل  ا سي ية  الدوت  ط ب  يخ    فصظا

  و مس وى   يو /ملمصل م صون 29.1 إلى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل م صون  1.7نحو  غ م

 .ملمصل/يو  مقارنة ممةصلا الظسجل خال  العا  الظاضي م صون 1.3ممحو  ملتيع

 ال عةةافي    ةةاطل"  اآلسصوي  اال  تادي  ل مظو  اللئصسي  الظحلك  عليُ   الذي   التلب الصييي  ان ع 

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام % 4.4  ممسةة ة أ يةةو /ملمصل ألف 640  ممحو  ارتيع  حص  .الظذكور"  السوا  في

 ألةةف  880ملتيعةةا  ممحةةو     2021مةةن  ةةا     اللامةةعخةةال  اللمةةع    و يةة /لمصةةلم  م صةةون  15.2  إلى  لصتل

  ةةى  القةةوياسةة ظلار الا ةةب  مشكل رئصسةةي إلةةى االن عاف يعزى  ذا  .  ى أساس سمويملمصل/يو   

  ارتيةةاع الظس خلمة فةةي  اةةاع ال  ل كصظا يةةات  )ال سصظا الماف ا  غاز ال  ل   الظسا (الظواد األ لصة 

  ف ال   ن خال  شهلي أك ومل  نوفظ ل  حلكة ال مقلالا ب   ى الغاز لصن  الليز  تزامما  مع تزايل  

 ي س ة أشهل.ارتياع نشاط الظتانع في التصن خال  شهل ديسظ ل ماسلع  تصل" مسج ة ف
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 إلةةى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل ألف 610 ممحو أسيا الهككاد  دوت ط ب كظا ارتيع

اللمع الظماول من ألف ملمصل/يو  مقارنة م  440  و مس وى ملتيع ممحو يو    /ملمصل  م صون 7.7نحو 

تسارع  تصةةل" حظةةالت ال اعصظةةات ضةةل فصةةل س . يعزى  ذا االرتياع مشكل رئصسي إلى العا  الظاضي

زيةةاد" كور نا الظس جل   ارتياع الا ب   ى الو ود التما ي في ول تحسن التادرات  ف ةةال   ةةن  

الماف ا الس خلامها كظاد" أ لصة  سصاة فةةي  اةةاع ال  ل كصظا يةةات مةةلال  مةةن غةةاز ال  ةةل   الا ب   ى  

سليع االن شار من فصل س كور نا د را  في الحةةل مةةن مةةن  Omicron ل ظ حورفي حصن كان .  الظسا 

تا إ اد" فل  معض القصود ل حل من ارتياع  لد اإلصةةامات ال ةةي سةةج ت أ  ةةى ان عاف الا ب  حص   

 .  تظليل القصود الحل دية التارمةالصامان   أ  مت  معل  يومي   ى اإلطالا

 ألةةف 360 محةةوالي 2021مةةن  ةةا   اللامةةعخةةال  اللمةةع  أو وبككا دوت ط ةةب انخيةةض مصمظةةا

 محةةوالي            ملتيةةع    ةةو مسةة وى   و يةة /لمصةةلم  م صةةون  13.5  إلى  مقارنة ماللمع السام  لصتل  و ي/لمصلم

فةةي  ةةذا السةةصاا    قةةب ارتيا ةةه فةةي   .من العا  الظاضةةي  الظماولاللمع  م  مقارنة  و ي/لمصلم  م صون  1

مل ا من االن عاف الظ الد في اس هالك   ود المقل  تلاجةةع ط ةةب د   أ ر مةةا   2021شهل أك ومل  

سليع اإلن شةةار   Omicronمس ب الظ حور    إ اد" فل  القصود  إجلا ات اإلغالا  ى الميط م اثلا  م

 .(7)  الجدوتكما ي ضح  . من فصل س كور نا

 (7الجدوت )
 ( 2021 – 2020، )دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في 

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

  األ ريكتي   دوت دوت أو وبا   الهاد   دوت أسيا االقتصادح والتيمية 

 2020الراب  الرب    23.2 12.5 7.3 43.0
 2021األوت الرب    22.7 11.9 7.7 42.3
 الثا ي الرب    24.3 12.6 7.0 44.0
 الثال  الرب    24.7 13.9 7.1 45.7
 * الراب الرب    24.8 13.5 7.7 46.1
التغير     2021 الثال  الرب     0.1 (0.4)  0.6  0.4

   2020 الراب الرب     1.7  1.0  0.4  3.1 ع  
  

   * مصانات تقليلية.

 : المصاد      
 أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م . ة  
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 خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت  في  على اليفط  التلب   -

مةةن  اللامةةعاللمع خال   الميط   ى خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةدوت    ط ب  ارتيع

 مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %3.8أي ممسةة ة    ملمصةةل/ يةةو   م صةةون  2  نحةةوشكل م حوو م غ  م  2021 ا   

  أي ممسةة ة ملمصل/يو   م صون  2.4ممحو    ملتيع  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    53.7  نحو  لصتل إلى

 .العا  الظاضي مقارنة ماللمع الظظاثل من 4.6%

خةةال  اللمةةع   وأفريقيككا  األوسككط  الشرق   يتقةفي    الميط    ى  ا بال  ارتيع   الل  ت       ضظن

 م صةةون  12.4  إلةةى  لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يةةو /ملمصةةل  ألةةف  40  ممحةةو  2021مةةن  ةةا     اللامع

  مقارنة ماللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي  ملمصل/يو   ألف  510ممحو    ملتيع    و مس وى  يو /ملمصل

   ةةو            اللمةةع السةةام   مةةل نيةةل الظسةة وى الظسةةجل خةةال     ةةى الةةميط  الدوت العربية  ط ب  اس قل  حص 

د   خةةارج ممةظةةة ال عةةا ن % مةةن إجظةةالي ط ةةب  12.7  نحةةو    أي مةةا يشةةكليةةو /ملمصل  م صون  6.8

مقارنةةة ألةةف ملمصةةل/يو     300  ملتيعةةا  ممحةةو  2021من  ةةا     اللامعخال  اللمع    اال  تادي  ال مظصة

  أفليقصةةا األ سةةط الشلامماقة    في  األخلى  الل    ط ب  ارتيع  مصمظا  .ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

 210ممحةةو  ملتيعا      يو /ملمصل  م صون  5.6  إلى  لصتلملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام     ألف  40  موا ع

  .   ى أساس سمويملمصل/يو   ألف

 2021مةةن  ةةا     اللامةةعخال  اللمةةع    ك صلا    ارتيا ا    فقل شهل  ا سي ية  الدوت  ط ب  يخ    فصظا

  و مس وى   يو /ملمصل م صون 29.1 إلى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل م صون  1.7نحو  غ م

 .ملمصل/يو  مقارنة ممةصلا الظسجل خال  العا  الظاضي م صون 1.3ممحو  ملتيع

 ال عةةافي    ةةاطل"  اآلسصوي  اال  تادي  ل مظو  اللئصسي  الظحلك  عليُ   الذي   التلب الصييي  ان ع 

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام % 4.4  ممسةة ة أ يةةو /ملمصل ألف 640  ممحو  ارتيع  حص  .الظذكور"  السوا  في

 ألةةف  880ملتيعةةا  ممحةةو     2021مةةن  ةةا     اللامةةعخةةال  اللمةةع    و يةة /لمصةةلم  م صةةون  15.2  إلى  لصتل

  ةةى  القةةوياسةة ظلار الا ةةب  مشكل رئصسةةي إلةةى االن عاف يعزى  ذا  .  ى أساس سمويملمصل/يو   

  ارتيةةاع الظس خلمة فةةي  اةةاع ال  ل كصظا يةةات  )ال سصظا الماف ا  غاز ال  ل   الظسا (الظواد األ لصة 

  ف ال   ن خال  شهلي أك ومل  نوفظ ل  حلكة ال مقلالا ب   ى الغاز لصن  الليز  تزامما  مع تزايل  

 ي س ة أشهل.ارتياع نشاط الظتانع في التصن خال  شهل ديسظ ل ماسلع  تصل" مسج ة ف
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 40 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

نحةةو  التةةصن  في إطار سصاسةاللحالت الجوية الظح صة  الل لصة   لد   خيصض  في الظقامل  كان ل

اإلجةةلا ات  دفعةةتانعكاسةةا  سةة  صا    ةةى م صعةةات   ةةود الاةةائلات  كظةةا   Zero – COVID  تحقص 

سليع االن شار مةةن فصةةل س كور نةةا  ال ةةي شةةظ ت   Omicronالظ حور    الحكومصة التارمة لظواجهة

  الا ب التصمي.  م نحو االنخيا خال  شهل ديسظ ل فل   صود إغالا في معض الظلن 

 هيككدحال التلب ارتيعل فق اآلسصوي  اال  تاد لمظو اآلخل الظحلك  يالهمل   تادالل  مالمس ة  أما

ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة   730نحةةو  شةةكل م حةةوو م ةةغ  م  2021من  ا     اللامع  اللمع  خال  الميط    ى

مقارنةةة ألةةف ملمصةةل/يو     170ممحةةو    ملتيعةةا     يةةو   /ملمصةةل  م صةةون  5.3  نحو  ماللمع السام  لصتل إلى

جائحةةة فصةةل س كور نةةا. أ ل من مس ويات ما   ةةل   أنه ال يزا   غصل   ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

زيةةاد" الا ةةب   ةةى    فةةي مؤشةةلات اال  تةةاد الك ةةي  ال حسن  مشكل رئصسي إلى  االرتياع يعزى  ذا  

كظا د ظت  ظ صات المقةةل فةةي الةةلحالت اللاخ صةةة    تزامما  مع تعافي  ااع الزرا ة   الليز   الغاز لصن

جةةلا  يص ةةانات  االنهصةةارات األرضةةصة لكةةل مةةن ال  ل كةةان  .ال حسن في الا ب   ى   ود الاائلات

سةةليع االن شةةار مةةن فصةةل س كور نةةا    Omicronجموب شةةلا الهمةةل    الظ حةةور   ألماار الغزيل"ا

    د را  في الحل من ارتياع الا ب   ى الميط. 

مةةن    اللامةةعخةةال  اللمةةع  دوت أ ريكا الالتيييةالا ب   ى الميط في    انخيض  أخلى   جهة  من 

م صةةون ملمصةةل/يو              6.4مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى    و ي/لمصةةلم  ألف  110  ممحو  2021 ا   

الا ةةب فةةي   ارتيةةع  في  ذا السصاا   ألف ملمصل/يو    ى أساس سموي.  230ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صون ملمصةةل/يو   تزاممةةا   2.7ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى  100ممحو   البراييككل

% مةةن مسةة وياته   ةةل جائحةةة كور نةةا    118  أك وملزياد" معل  حلكة ال مقل الذي سجل في شهل  مع  

د   أمليكا الالتصمصةةة األخةةلى ممحةةو  ط ب تلاجع  في حصنمظا أدى إلى ارتياع الا ب   ى الغاز لصن.  

  تزامما  مع االرتياع الظ حوو م صون ملمصل/ يو  3.7  لص  غألف ملمصل/ يو  مقارنة ماللمع السام     210

 سليع االن شار من فصل س كور نا. Omicronفي  لد االصامات مالظ حور 

       مظقةةلار  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    خةةال   ارتيا ةةا    الةةميط    ةةى  سككيااودوت أو   ط ب  شهل 

 محةةوالي ملتيةةعمسةة وى     ةةو ي/بم صةةون  5 نحةةو مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى ي/بألف    300

       مظقةةلار  ةةى الةةميط   وسيا طلب ارتيعحص   الظظاثل من العا  الظاضي. ماللمعمقارنة   ي/بألف    200

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
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د   ط ةةب مةةا ي  كظةةا ارتيةةع  ي/ب م صةةون 3.7 إلةةى لصتةةل السةةام مقارنةةة مةةاللمع  ي/ب ألةةف 110

 .(8) الجدوتكما ي ضح مقارنة ماللمع السام .  ي/ب ألف 190ممحو  أسصا أ ر

 (8الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في دوت  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
        
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
 

  الراب الرب   
2020 

  الثال  الرب   
2021 

الرب   
 * الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

 الدوت العربية :   6.5  6.7  6.5  6.8  6.8 كك   0.300
 الل   األ  ا       5.4  5.6  5.4  5.7  5.7 ةة   0.300

 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 ةة  ةة 
 دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  5.4  5.6  5.4  5.6  5.6  0.040  0.210
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  11.9  12.3  11.9  12.4  12.4  0.040  0.510
 الدوت ا سي ية    27.8  27.3  28.0  27.5  29.1  1.650  1.340
 ممها: التصن   14.3  13.8  14.6  14.5  15.2  0.640  0.880
 الهمل     5.2  4.9  4.5  4.6  5.3  0.730  0.170
 الل   األخلى     8.3  8.6  9.0  8.3  8.6  0.280  0.290
 دوت أ ريكا الالتييية   6.1  6.3  6.2  6.5  6.4 (0.110)  0.230

 ال لازيل ممها:   2.7  2.7  2.5  2.6  2.7  0.100 ةة 
 الل   األخلى     3.4  3.6  3.7  3.9  3.7 (0.210)  0.230
 دوت أو وأسيا    4.8  4.9  4.7  4.7  5.0  0.300  0.200
 ر سصاممها:  3.6 3.7 3.4 3.6 3.7 0.110 0.150
 دوت أو وبا األخرى   0.7  0.8  0.7  0.7  0.8  0.060  0.100

دوت خا ج  ي مة إجمالي طلب   51.3  51.5  51.4  51.7  53.7  2.040  2.380
 التعاون االقتصادح والتيمية 

 مصانات تقليلية *       
 :  الل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

   :المصاد 
 ا لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .  -
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 40 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

نحةةو  التةةصن  في إطار سصاسةاللحالت الجوية الظح صة  الل لصة   لد   خيصض  في الظقامل  كان ل

اإلجةةلا ات  دفعةةتانعكاسةةا  سةة  صا    ةةى م صعةةات   ةةود الاةةائلات  كظةةا   Zero – COVID  تحقص 

سليع االن شار مةةن فصةةل س كور نةةا  ال ةةي شةةظ ت   Omicronالظ حور    الحكومصة التارمة لظواجهة

  الا ب التصمي.  م نحو االنخيا خال  شهل ديسظ ل فل   صود إغالا في معض الظلن 

 هيككدحال التلب ارتيعل فق اآلسصوي  اال  تاد لمظو اآلخل الظحلك  يالهمل   تادالل  مالمس ة  أما

ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة   730نحةةو  شةةكل م حةةوو م ةةغ  م  2021من  ا     اللامع  اللمع  خال  الميط    ى

مقارنةةة ألةةف ملمصةةل/يو     170ممحةةو    ملتيعةةا     يةةو   /ملمصةةل  م صةةون  5.3  نحو  ماللمع السام  لصتل إلى

جائحةةة فصةةل س كور نةةا. أ ل من مس ويات ما   ةةل   أنه ال يزا   غصل   ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

زيةةاد" الا ةةب   ةةى    فةةي مؤشةةلات اال  تةةاد الك ةةي  ال حسن  مشكل رئصسي إلى  االرتياع يعزى  ذا  

كظا د ظت  ظ صات المقةةل فةةي الةةلحالت اللاخ صةةة    تزامما  مع تعافي  ااع الزرا ة   الليز   الغاز لصن

جةةلا  يص ةةانات  االنهصةةارات األرضةةصة لكةةل مةةن ال  ل كةةان  .ال حسن في الا ب   ى   ود الاائلات

سةةليع االن شةةار مةةن فصةةل س كور نةةا    Omicronجموب شةةلا الهمةةل    الظ حةةور   ألماار الغزيل"ا

    د را  في الحل من ارتياع الا ب   ى الميط. 

مةةن    اللامةةعخةةال  اللمةةع  دوت أ ريكا الالتيييةالا ب   ى الميط في    انخيض  أخلى   جهة  من 

م صةةون ملمصةةل/يو              6.4مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى    و ي/لمصةةلم  ألف  110  ممحو  2021 ا   

الا ةةب فةةي   ارتيةةع  في  ذا السصاا   ألف ملمصل/يو    ى أساس سموي.  230ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صون ملمصةةل/يو   تزاممةةا   2.7ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى  100ممحو   البراييككل

% مةةن مسةة وياته   ةةل جائحةةة كور نةةا    118  أك وملزياد" معل  حلكة ال مقل الذي سجل في شهل  مع  

د   أمليكا الالتصمصةةة األخةةلى ممحةةو  ط ب تلاجع  في حصنمظا أدى إلى ارتياع الا ب   ى الغاز لصن.  

  تزامما  مع االرتياع الظ حوو م صون ملمصل/ يو  3.7  لص  غألف ملمصل/ يو  مقارنة ماللمع السام     210

 سليع االن شار من فصل س كور نا. Omicronفي  لد االصامات مالظ حور 

       مظقةةلار  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    خةةال   ارتيا ةةا    الةةميط    ةةى  سككيااودوت أو   ط ب  شهل 

 محةةوالي ملتيةةعمسةة وى     ةةو ي/بم صةةون  5 نحةةو مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى ي/بألف    300

       مظقةةلار  ةةى الةةميط   وسيا طلب ارتيعحص   الظظاثل من العا  الظاضي. ماللمعمقارنة   ي/بألف    200

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 41 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

د   ط ةةب مةةا ي  كظةةا ارتيةةع  ي/ب م صةةون 3.7 إلةةى لصتةةل السةةام مقارنةةة مةةاللمع  ي/ب ألةةف 110

 .(8) الجدوتكما ي ضح مقارنة ماللمع السام .  ي/ب ألف 190ممحو  أسصا أ ر

 (8الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في دوت  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
        
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
 

  الراب الرب   
2020 

  الثال  الرب   
2021 

الرب   
 * الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

 الدوت العربية :   6.5  6.7  6.5  6.8  6.8 كك   0.300
 الل   األ  ا       5.4  5.6  5.4  5.7  5.7 ةة   0.300

 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 ةة  ةة 
 دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  5.4  5.6  5.4  5.6  5.6  0.040  0.210
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  11.9  12.3  11.9  12.4  12.4  0.040  0.510
 الدوت ا سي ية    27.8  27.3  28.0  27.5  29.1  1.650  1.340
 ممها: التصن   14.3  13.8  14.6  14.5  15.2  0.640  0.880
 الهمل     5.2  4.9  4.5  4.6  5.3  0.730  0.170
 الل   األخلى     8.3  8.6  9.0  8.3  8.6  0.280  0.290
 دوت أ ريكا الالتييية   6.1  6.3  6.2  6.5  6.4 (0.110)  0.230

 ال لازيل ممها:   2.7  2.7  2.5  2.6  2.7  0.100 ةة 
 الل   األخلى     3.4  3.6  3.7  3.9  3.7 (0.210)  0.230
 دوت أو وأسيا    4.8  4.9  4.7  4.7  5.0  0.300  0.200
 ر سصاممها:  3.6 3.7 3.4 3.6 3.7 0.110 0.150
 دوت أو وبا األخرى   0.7  0.8  0.7  0.7  0.8  0.060  0.100

دوت خا ج  ي مة إجمالي طلب   51.3  51.5  51.4  51.7  53.7  2.040  2.380
 التعاون االقتصادح والتيمية 

 مصانات تقليلية *       
 :  الل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

   :المصاد 
 ا لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .  -
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 42 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة   ست يا     -

 5دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية اليفتي في  التجا ح  المخزون  
 

فةةي   في دوت  ي مة التعككاون االقتصككادح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إجظالي  إنخيض

 نحةةو إلةةى لصتةةل السام  اللمعمس وى   ن ملمصل م صون 51 مظقلار 2021  ا  من  اللامعاللمع    نهاية

 الظظاثةةل  اللمةةع  مسةة ويات   ةةن  ملمصل  م صون  328  مظقلار  ممخيض  و مس وى    ملمصل   م صار  2.707

 فةةي نهايةةة ارتيةةع   ةةل  الخككام   كك  الككيفط  التجا ح  المخزون  إجظالي  أن  مالذكل.  الجليل  السام   العا   من

 م صةةار  1.023  إلةةى  لصتةةل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل  م صون  12  مظقلار  2021من  ا     اللامعاللمع  

   .يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظاثةةل  اللمعم صةةون ملمصةةل مقارنةةة مةة   151ممحو    ممخيض  مس وى  و  ملمصل   

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  63  مظقةةلار  اليفتيككة   الميتجككا   التجككا ح  كك   المخككزون  إجظالي  انخيض  مصمظا

 ملمصةةل م صةةون 177 مظقةةلار مةةمخيض  ةةو مسةة وى    ملمصةةل   م صةةار  1.684  إلةةى  لصتل  السام   ماللمع

 .السام  العا  من الظماول اللمع ظس وياتم مقارنة

 فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخزون     من ضظن د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة إنخيض
   ملمصةةل  م صةةار  1.483   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  31  مظقلار  األ ريكتي دوت  

 مةةمخيض  و مسةة وى     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  877     الخا   الميط  من  ملمصل  م صون  606  ممها)

 .السام  العا  من الظماول ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  132مظقلار 

    مةةن  اللامةةعاللمةةع  فةةي نهايةةة المخزون التجككا ح اليفتككي فككي ال اليككا  المتحككدة إنخيض  حص 

         ملمصةةل م صةةار 1.195  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 38 مظقةةلار 2021  ةةا 

لظسجل في نهاية اللمع الظظاثةةل مةةن الظس وى امقارنة مم صون ملمصل    147ممحو    ممخيض    و مس وى

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

  .ملمصل م صون 418 نحو  مل لصس قل السام  ماللمع مقارنة ملمصل م صون 3

فةةي نهايةةة الظخةةز ن األمليكةةي مةةن الةةميط الخةةا    ارتيةةاع  تجلُر اإلشةةار" إلةةى في  ذا السصاا   

 نحةةو لصتةةل إلةةى الظاضي مارسممذ شهل  ماك ل  تصل" مسج ة  2021  أك وملمن شهل    األ  األس وع  

 ظ صات التةةصانة فةةي  ان ها  موسا القصاد" التصيي  مل   ارتياع اإلن اج تزامما  مع   م صون ملمصل  427
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ال ي أم لت ح ى مم تةةف شةةهل نةةوفظ ل. يةةاتي ذلةة    ةةل أن تلتيةةع معةةلالت تشةةغصل   متافي ال كليل

 2021األمليكي مشكل مس ظل ح ى نهاية  ةةا   مخز ن الميط  انخيا     مظا سا ا في   الظتافي مجلدا  

ل صانةةات  فقةةا      ما يزيةةل  ةةن ثالثةةة أشةةهل  ممذله  م صون ملمصل   و أدنى مس وى    418لصتل إلى نحو  

  .إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صون  35ممحو    اليفتية   الميتجا   التجا ح     المخزون  إجظالي  انخيض  كظا

إلى  ةةو" الا ةةب الظح ةةي مةةع    يعزى ذل  مشكل رئصسي ملمصل  م صون  777   مل  لصس قل  السام   ماللمع

  مل  فتل الش ا   إلى جانب  ظ صات التصانة في الظتافي. في أدا    ود المقل االن عافاس ظلار 

ال اسةةع الظم هةةي فةةي خةةال  األسةة وع انخي ةةت مخز نات الغةةاز لصن  أن  في  ذا السصاا   يذكل  

  كظا انخي ت مخز نةةات 2017  نوفظ لُممذ شهل    إلى أدنى مس وى لها  2021  نوفظ ل  من شهل   شل

 . 2019 نوفظ لشهل نهاية نواتش ال قاصل ال ي تشظل الليز  إلى أدنى مس وى لها ممذ 

مالظقارنةةة قةةط  ف  ملمصل  م صون  2ممحو    ارتيعفقل    دوت أو وبا  في  اليفتي  التجا ح  المخزون    أما

                الخةةا  الةةميط مةةن ملمصةةل م صةةون 320 ممهةةا) ملمصةةل م صةةون 891  مةةل لصسةة قل السةةام  اللمةةع مةةع

 ةةذا   ةةل  .  ى أساس سمويم صون ملمصل    151مظقلار    ممخي ا     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  571   

إن اجصة متافي ال كليةةل فةةي د   االتحةةاد األ ر مةةي ماإلضةةافة  انخيا   ى خ يصة   ذا االرتياعجا   

تلاجةةع الا ةةب ُممةةذ نهايةةة شةةهل   ف ةةال   ةةن  2021خال  شهل أك ومل    إلى الظظ كة الظ حل"  المل يش

سليع اإلن شار مةةن  Omicronمس ب الظ حور  إ اد" فل  القصود  إجلا ات اإلغالانوفظ ل م اثلا  م

 فصل س كور نا.

 2021خال  اللمع اللامةةع مةةن  ةةا  ا الهاد  أسي دوت في  اليفتي  التجا ح  المخزون  انخيض 
 م صةةون  97  ممهةةا)  ملمصل  م صون  334   مل  لصس قل  السام   اللمع  مالظقارنة مع  ملمصل  م صون  21محوالي  

م صةةون   46مظقةةلار    مةةمخيض  مس وى  و     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  237     الخا   الميط  من  ملمصل

  .يالظاض العا  من الظظاثل للمعا ملمصل مالظقارنة مع مس ويات

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

 السامقة  يُعل مةةن أ ةةا أ ةةلاف اتيةةاا خيةةض اإلن ةةاج مةةصن   ة ال مظصة إلى مس وى م وسط األ وا  الخظس

 السةةامقة ةمس وى ت   الظخز نات  ن م وسط األ ةةوا  الخظسةة   تلاُجعد   أ م   . تجلر اإلشار" إلى  
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 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة   ست يا     -

 5دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية اليفتي في  التجا ح  المخزون  
 

فةةي   في دوت  ي مة التعككاون االقتصككادح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إجظالي  إنخيض

 نحةةو إلةةى لصتةةل السام  اللمعمس وى   ن ملمصل م صون 51 مظقلار 2021  ا  من  اللامعاللمع    نهاية

 الظظاثةةل  اللمةةع  مسةة ويات   ةةن  ملمصل  م صون  328  مظقلار  ممخيض  و مس وى    ملمصل   م صار  2.707

 فةةي نهايةةة ارتيةةع   ةةل  الخككام   كك  الككيفط  التجا ح  المخزون  إجظالي  أن  مالذكل.  الجليل  السام   العا   من

 م صةةار  1.023  إلةةى  لصتةةل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل  م صون  12  مظقلار  2021من  ا     اللامعاللمع  

   .يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظاثةةل  اللمعم صةةون ملمصةةل مقارنةةة مةة   151ممحو    ممخيض  مس وى  و  ملمصل   

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  63  مظقةةلار  اليفتيككة   الميتجككا   التجككا ح  كك   المخككزون  إجظالي  انخيض  مصمظا

 ملمصةةل م صةةون 177 مظقةةلار مةةمخيض  ةةو مسةة وى    ملمصةةل   م صةةار  1.684  إلةةى  لصتل  السام   ماللمع

 .السام  العا  من الظماول اللمع ظس وياتم مقارنة

 فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخزون     من ضظن د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة إنخيض
   ملمصةةل  م صةةار  1.483   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  31  مظقلار  األ ريكتي دوت  

 مةةمخيض  و مسةة وى     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  877     الخا   الميط  من  ملمصل  م صون  606  ممها)

 .السام  العا  من الظماول ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  132مظقلار 

    مةةن  اللامةةعاللمةةع  فةةي نهايةةة المخزون التجككا ح اليفتككي فككي ال اليككا  المتحككدة إنخيض  حص 

         ملمصةةل م صةةار 1.195  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 38 مظقةةلار 2021  ةةا 

لظسجل في نهاية اللمع الظظاثةةل مةةن الظس وى امقارنة مم صون ملمصل    147ممحو    ممخيض    و مس وى

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

  .ملمصل م صون 418 نحو  مل لصس قل السام  ماللمع مقارنة ملمصل م صون 3

فةةي نهايةةة الظخةةز ن األمليكةةي مةةن الةةميط الخةةا    ارتيةةاع  تجلُر اإلشةةار" إلةةى في  ذا السصاا   

 نحةةو لصتةةل إلةةى الظاضي مارسممذ شهل  ماك ل  تصل" مسج ة  2021  أك وملمن شهل    األ  األس وع  

 ظ صات التةةصانة فةةي  ان ها  موسا القصاد" التصيي  مل   ارتياع اإلن اج تزامما  مع   م صون ملمصل  427
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ال ي أم لت ح ى مم تةةف شةةهل نةةوفظ ل. يةةاتي ذلةة    ةةل أن تلتيةةع معةةلالت تشةةغصل   متافي ال كليل

 2021األمليكي مشكل مس ظل ح ى نهاية  ةةا   مخز ن الميط  انخيا     مظا سا ا في   الظتافي مجلدا  

ل صانةةات  فقةةا      ما يزيةةل  ةةن ثالثةةة أشةةهل  ممذله  م صون ملمصل   و أدنى مس وى    418لصتل إلى نحو  

  .إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صون  35ممحو    اليفتية   الميتجا   التجا ح     المخزون  إجظالي  انخيض  كظا

إلى  ةةو" الا ةةب الظح ةةي مةةع    يعزى ذل  مشكل رئصسي ملمصل  م صون  777   مل  لصس قل  السام   ماللمع

  مل  فتل الش ا   إلى جانب  ظ صات التصانة في الظتافي. في أدا    ود المقل االن عافاس ظلار 

ال اسةةع الظم هةةي فةةي خةةال  األسةة وع انخي ةةت مخز نات الغةةاز لصن  أن  في  ذا السصاا   يذكل  

  كظا انخي ت مخز نةةات 2017  نوفظ لُممذ شهل    إلى أدنى مس وى لها  2021  نوفظ ل  من شهل   شل

 . 2019 نوفظ لشهل نهاية نواتش ال قاصل ال ي تشظل الليز  إلى أدنى مس وى لها ممذ 

مالظقارنةةة قةةط  ف  ملمصل  م صون  2ممحو    ارتيعفقل    دوت أو وبا  في  اليفتي  التجا ح  المخزون    أما

                الخةةا  الةةميط مةةن ملمصةةل م صةةون 320 ممهةةا) ملمصةةل م صةةون 891  مةةل لصسةة قل السةةام  اللمةةع مةةع

 ةةذا   ةةل  .  ى أساس سمويم صون ملمصل    151مظقلار    ممخي ا     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  571   

إن اجصة متافي ال كليةةل فةةي د   االتحةةاد األ ر مةةي ماإلضةةافة  انخيا   ى خ يصة   ذا االرتياعجا   

تلاجةةع الا ةةب ُممةةذ نهايةةة شةةهل   ف ةةال   ةةن  2021خال  شهل أك ومل    إلى الظظ كة الظ حل"  المل يش

سليع اإلن شار مةةن  Omicronمس ب الظ حور  إ اد" فل  القصود  إجلا ات اإلغالانوفظ ل م اثلا  م

 فصل س كور نا.

 2021خال  اللمع اللامةةع مةةن  ةةا  ا الهاد  أسي دوت في  اليفتي  التجا ح  المخزون  انخيض 
 م صةةون  97  ممهةةا)  ملمصل  م صون  334   مل  لصس قل  السام   اللمع  مالظقارنة مع  ملمصل  م صون  21محوالي  

م صةةون   46مظقةةلار    مةةمخيض  مس وى  و     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  237     الخا   الميط  من  ملمصل

  .يالظاض العا  من الظظاثل للمعا ملمصل مالظقارنة مع مس ويات

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

 السامقة  يُعل مةةن أ ةةا أ ةةلاف اتيةةاا خيةةض اإلن ةةاج مةةصن   ة ال مظصة إلى مس وى م وسط األ وا  الخظس

 السةةامقة ةمس وى ت   الظخز نات  ن م وسط األ ةةوا  الخظسةة   تلاُجعد   أ م   . تجلر اإلشار" إلى  
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تلاجعهةةا  ةةن    اصةة ت  م صةةون ملمصةةل 207محةةو م 2021 أك ةةوملخةةال  شةةهل ( 2020 – 2016)

إدار" مع ومةةات الاا ةةة .  ةةذا  تشةةصل تقةةليلات م صةةون ملمصةةل 247ممحةةو  نوفظ لشهل   خال   الظ وسط

فةةي أدنةةى مسةة وى لهةةا  ةةلب  إلةةى 2021 ديسظ لشهل نهاية إلى تلاجع ت   الظخز نات في   األمليكصة

 .(12)  الشكل  كما ي ضح  .أ وا  س عة

 ( 12) الشكل
 دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية بفي المخزو ا  التجا ية اليفتية  اال خفاض(/الزيادة)تت   

 ( 2020 – 2016) السابقة ةالخمساألع ام ع   ت سط 
 (بر يل  لي ن)

 

 

 

 

 

 

 

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

 6التجا ح العالمي   المخزون 

فةةي   في دوت خككا ج  ي مككة التعككاون االقتصككادح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إنخيض

 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعمةة  مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 18 مظقةةلار  2021من  ا     اللامعاللمع    نهاية

 العةةا  مةةن  الظظاثل  اللمعم صون ملمصل مقارنة م  351ممحو    ممخيض  و مس وى     ملمصل  م صار  2.852

 ملمصةةل  م صةةون  69  ممحةةو  إنخياضةةا    يالعالم  التجا ح  المخزون  إجمالي  مس وى  يسجل   مذل   .يالظاض

 نحةةو       إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةع  خةةال   الظسةةجل  مظسةة واا  مقارنةةة  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمع    خال 

 .   ى أساس سموي ملمصل م صون 681 مظقلار ممخيض مس وى   و ملمصل  م صار 5.6
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 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر المخزون  

 م صةةون 32محةةوالي   2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    في نهاية  في البحر  اليفتي  المخزون  ارتيع

 م صةةون 53 مظقةةلار ملتيةةع  و مسةة وى   ملمصل م صار  1.348  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل

الظةةوانئ العةةامل فةةي  مخةةز ن الةةميط    ارتيةةعحص     .السام   العا   من  الظماول  اللمع  مس ويات   ن  ملمصل

مخةةز ن   انخيض  مصمظام صار ملمصل     1.205م صون ملمصل مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى    48ممحو  

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام  م صةةون ملمصةةل 16ممحةةو    مالقلب من ممةةاط  االسةة هالك اللئصسةةصةالميط العائا  

 م صون ملمصل.   159لصتل إلى 

 المخزون االستراتيجي 

 ملمصل  م صون  24  مظقلار  2021من  ا     اللامعاللمع    في نهاية  االستراتيجي  المخزون  انخيض

 اللمةةع  ةةن ملمصةةل م صةةون 56 مظقةةلار ممخي ا     ملمصل  م صار  1.789  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

          ممحةةو  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    في نهايةةة  7األ ريكي  االستراتيجي  المخزون  انخيض  ل  

ُممةةذ لةةه  مسةة وى     ةةلأ  ةةو     م صةةون ملمصةةل  593.7  لصتل إلىاللمع السام   م  ملمصل مقارنة  م صون  25

 زار" الاا ةةة األمليكصةةة  السةةصاا  أنفةةي  ةةذا يةةذكل  .2002 نةةوفظ ل األس وع الثالةة  مةةن شةةهلنهاية  

االسةة لاتصجي   الظخةةز نمةةن    م صةةون ملمصةةل  20 ن مصع ما يتل إلةةى    2021  أغسال  23  فيأ  مت  

 .2021 ديسةةظ ل 15أك ةةومل     1ت ا  ظ صات ال س صا مصن    ى أن     كجز  من ملنامجها ل ظويل اإلنياا

مخةةز ن الةةميط م صةةون ملمصةةل مةةن    32ما يتل إلةةى  مصع   زمها  كظا أ  مت في نهاية شهل نوفظ ل  ن  

 .2022ح ى شهل أمليل   2021ديسظ ل  نهاية شهلت ا  ظ صات ال س صا مصن االس لاتصجي    ى أن 

م صون ملمصل من مخز ن الةةميط   50 ن خاة ل صع  أ  مت  الواليات الظ حل" األمليكصة  يذكل أن  

للئصسةةصة  مظةةا فةةي ذلةة  التةةصن  الهمةةل  الصامةةان ال مسص  مع معةةض الةةل   الظسةة ه كة ا    االس لاتصجي

      كوريا الجمومصة ل سحب من مخز ناتها  في محا لة ل حل من ارتياع أسعار الميط.

     

 
 الي ي تكساس  لويزيانا ال ي تح وى   ى خزانات  ظصقة تحت األر    ل سواح طو    ى موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  7

   ذل   فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.
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تلاجعهةةا  ةةن    اصةة ت  م صةةون ملمصةةل 207محةةو م 2021 أك ةةوملخةةال  شةةهل ( 2020 – 2016)

إدار" مع ومةةات الاا ةةة .  ةةذا  تشةةصل تقةةليلات م صةةون ملمصةةل 247ممحةةو  نوفظ لشهل   خال   الظ وسط

فةةي أدنةةى مسةة وى لهةةا  ةةلب  إلةةى 2021 ديسظ لشهل نهاية إلى تلاجع ت   الظخز نات في   األمليكصة

 .(12)  الشكل  كما ي ضح  .أ وا  س عة

 ( 12) الشكل
 دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية بفي المخزو ا  التجا ية اليفتية  اال خفاض(/الزيادة)تت   

 ( 2020 – 2016) السابقة ةالخمساألع ام ع   ت سط 
 (بر يل  لي ن)

 

 

 

 

 

 

 

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

 6التجا ح العالمي   المخزون 

فةةي   في دوت خككا ج  ي مككة التعككاون االقتصككادح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إنخيض

 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعمةة  مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 18 مظقةةلار  2021من  ا     اللامعاللمع    نهاية

 العةةا  مةةن  الظظاثل  اللمعم صون ملمصل مقارنة م  351ممحو    ممخيض  و مس وى     ملمصل  م صار  2.852

 ملمصةةل  م صةةون  69  ممحةةو  إنخياضةةا    يالعالم  التجا ح  المخزون  إجمالي  مس وى  يسجل   مذل   .يالظاض

 نحةةو       إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةع  خةةال   الظسةةجل  مظسةة واا  مقارنةةة  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمع    خال 

 .   ى أساس سموي ملمصل م صون 681 مظقلار ممخيض مس وى   و ملمصل  م صار 5.6
 

 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما الت.  6
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 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر المخزون  

 م صةةون 32محةةوالي   2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    في نهاية  في البحر  اليفتي  المخزون  ارتيع

 م صةةون 53 مظقةةلار ملتيةةع  و مسةة وى   ملمصل م صار  1.348  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل

الظةةوانئ العةةامل فةةي  مخةةز ن الةةميط    ارتيةةعحص     .السام   العا   من  الظماول  اللمع  مس ويات   ن  ملمصل

مخةةز ن   انخيض  مصمظام صار ملمصل     1.205م صون ملمصل مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى    48ممحو  

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام  م صةةون ملمصةةل 16ممحةةو    مالقلب من ممةةاط  االسةة هالك اللئصسةةصةالميط العائا  

 م صون ملمصل.   159لصتل إلى 

 المخزون االستراتيجي 

 ملمصل  م صون  24  مظقلار  2021من  ا     اللامعاللمع    في نهاية  االستراتيجي  المخزون  انخيض

 اللمةةع  ةةن ملمصةةل م صةةون 56 مظقةةلار ممخي ا     ملمصل  م صار  1.789  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

          ممحةةو  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    في نهايةةة  7األ ريكي  االستراتيجي  المخزون  انخيض  ل  

ُممةةذ لةةه  مسةة وى     ةةلأ  ةةو     م صةةون ملمصةةل  593.7  لصتل إلىاللمع السام   م  ملمصل مقارنة  م صون  25

 زار" الاا ةةة األمليكصةةة  السةةصاا  أنفةةي  ةةذا يةةذكل  .2002 نةةوفظ ل األس وع الثالةة  مةةن شةةهلنهاية  

االسةة لاتصجي   الظخةةز نمةةن    م صةةون ملمصةةل  20 ن مصع ما يتل إلةةى    2021  أغسال  23  فيأ  مت  

 .2021 ديسةةظ ل 15أك ةةومل     1ت ا  ظ صات ال س صا مصن    ى أن     كجز  من ملنامجها ل ظويل اإلنياا

مخةةز ن الةةميط م صةةون ملمصةةل مةةن    32ما يتل إلةةى  مصع   زمها  كظا أ  مت في نهاية شهل نوفظ ل  ن  

 .2022ح ى شهل أمليل   2021ديسظ ل  نهاية شهلت ا  ظ صات ال س صا مصن االس لاتصجي    ى أن 

م صون ملمصل من مخز ن الةةميط   50 ن خاة ل صع  أ  مت  الواليات الظ حل" األمليكصة  يذكل أن  

للئصسةةصة  مظةةا فةةي ذلةة  التةةصن  الهمةةل  الصامةةان ال مسص  مع معةةض الةةل   الظسةة ه كة ا    االس لاتصجي

      كوريا الجمومصة ل سحب من مخز ناتها  في محا لة ل حل من ارتياع أسعار الميط.

     

 
 الي ي تكساس  لويزيانا ال ي تح وى   ى خزانات  ظصقة تحت األر    ل سواح طو    ى موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  7

   ذل   فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.
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 8المخزون العالمي  إجمالي 

 اللامةةعاللمع   نهاية  في  ()التجا ية واإلستراتيجية  إجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية  إنخيض

أي ممسةة ة   ملمصةةل  م صةةون  60  ممحةةو  إنخياضةةا  مةةذل     مسةةجال    ملمصةةل  م صةةار  8.696  إلى  2021من  ا   

 مةةاللمع مقارنةةة% 7.3أي ممسةة ة  ملمصةةل م صةةون 684 ممحةةو   انخياضةةا     % مقارنة ماللمع السام 0.7

 .(13) والشكل (9)  الجدوتكما ي ضح    الظاضي العا  من الظظاثل

 (9الجدوت )
 2021 – 2020، العالمية في  هاية الرب تت   المخزو ا  اليفتية  

( بر يل لي ن  )       
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن بر يل)
  الراب الرب    الميتقة 

2020 
  الثال  الرب   

2021 
الرب   
 * الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الراب 

 األ ريكتي     1615  1514  1483 (31) (132)
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1342 1233 1195 (38) (147)
 أو وبا   1042  889  891  2 (151)
 الهاد   أسيا  380  355  334 (21) (46)

دوت  ي مة التعاون االقتصادح  إجمالي   3037  2758  2707 (51) (330)
 والتيمية 

دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح   3203  2870  2852 (18) (351)
 والتيمية 

 إجمالي المخزون التجا ح**   6240  5628  5559 (69) (681)
 في البحر المخزون   1295  1316  1348  32  53

 المخزون االستراتيجي  يه :   1845  1813  1789 (24) (56)
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  638  619  594 (25) (44)
 إجمالى المخزون العالمى   9380  8756  8696 (60) (684)

د   ممةظة  كياية الظخز ن  ال جاري في   69.3  59.6  60.0  0.4 (9.3)
 ) يو  (  ال عا ن اال  تادي  ال مظصة

     . تقليليةمصانات    * 

 ** اليشظل الظخز ن   ى م ن الما الت .   

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا  :  الل ة    
 المصاد :      
     - Oil Market Intelligence 

 
  .يشظل الظخز ن   ى م ن الما الت  الظخز ن االس لاتصجي 8
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الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب  

2020 2021

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية
المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

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

 ( ليا  بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

 والتيميككةدوت  ي مككة التعككاون االقتصككادح    في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل

 ملتيةةعمسةة وى      ةةو  االسةة هالك   مةةن  يةةو   60إلةةى    ارتيعت   ل  2021من  ا     اللامعاللمع    نهاية  في

يةةو    9.3ممحةةو  مةةمخيض       السةةام  اللمةةع  نهايةةة  مقارنة مالظسةة وى الظسةةجل فةةيفقط    يو   0.4  مظقلار

 .من االس هالكيو   69.3اللمع الظظاثل من العا  الظاضي ال الغ م مقارنة

 أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

 ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

س  ماف الظحادثات غصل الظ اشل" مصن إيلان  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة مشةةان إحصةةا  كان ال

  لفةةع العقومةةات  ةةن صةةادرات الةةميط اإليلانصةةةل  يظهل الالي     و ما  ل  2015االتياا المو ي لعا   

 تسةة  ت. مصمظةةا  2021د را  في الحةةل مةةن االرتيةةاع أسةةعار الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا   

فةةي تمةةامي الظخةةا ف مشةةان  في مماقةةة الشةةلا األ سةةطمصن ر سصا  أ كلانصا    ال وتلات الجصوسصاسصة

 . الخا  سعار الميطأل ا  د ظتعال اإلملادات  مظا شكل  
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 8المخزون العالمي  إجمالي 

 اللامةةعاللمع   نهاية  في  ()التجا ية واإلستراتيجية  إجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية  إنخيض

أي ممسةة ة   ملمصةةل  م صةةون  60  ممحةةو  إنخياضةةا  مةةذل     مسةةجال    ملمصةةل  م صةةار  8.696  إلى  2021من  ا   

 مةةاللمع مقارنةةة% 7.3أي ممسةة ة  ملمصةةل م صةةون 684 ممحةةو   انخياضةةا     % مقارنة ماللمع السام 0.7

 .(13) والشكل (9)  الجدوتكما ي ضح    الظاضي العا  من الظظاثل

 (9الجدوت )
 2021 – 2020، العالمية في  هاية الرب تت   المخزو ا  اليفتية  

( بر يل لي ن  )       
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن بر يل)
  الراب الرب    الميتقة 

2020 
  الثال  الرب   

2021 
الرب   
 * الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الراب 

 األ ريكتي     1615  1514  1483 (31) (132)
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1342 1233 1195 (38) (147)
 أو وبا   1042  889  891  2 (151)
 الهاد   أسيا  380  355  334 (21) (46)

دوت  ي مة التعاون االقتصادح  إجمالي   3037  2758  2707 (51) (330)
 والتيمية 

دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح   3203  2870  2852 (18) (351)
 والتيمية 

 إجمالي المخزون التجا ح**   6240  5628  5559 (69) (681)
 في البحر المخزون   1295  1316  1348  32  53

 المخزون االستراتيجي  يه :   1845  1813  1789 (24) (56)
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  638  619  594 (25) (44)

 إجمالى المخزون العالمى   9380  8756  8696 (60) (684)

د   ممةظة  كياية الظخز ن  ال جاري في   69.3  59.6  60.0  0.4 (9.3)
 ) يو  (  ال عا ن اال  تادي  ال مظصة

     . تقليليةمصانات    * 

 ** اليشظل الظخز ن   ى م ن الما الت .   

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

2020 2021

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية
المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

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

 ( ليا  بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

 والتيميككةدوت  ي مككة التعككاون االقتصككادح    في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل

 ملتيةةعمسةة وى      ةةو  االسةة هالك   مةةن  يةةو   60إلةةى    ارتيعت   ل  2021من  ا     اللامعاللمع    نهاية  في

يةةو    9.3ممحةةو  مةةمخيض       السةةام  اللمةةع  نهايةةة  مقارنة مالظسةة وى الظسةةجل فةةيفقط    يو   0.4  مظقلار

 .من االس هالكيو   69.3اللمع الظظاثل من العا  الظاضي ال الغ م مقارنة

 أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

 ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

س  ماف الظحادثات غصل الظ اشل" مصن إيلان  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة مشةةان إحصةةا  كان ال

  لفةةع العقومةةات  ةةن صةةادرات الةةميط اإليلانصةةةل  يظهل الالي     و ما  ل  2015االتياا المو ي لعا   

 تسةة  ت. مصمظةةا  2021د را  في الحةةل مةةن االرتيةةاع أسةةعار الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا   

فةةي تمةةامي الظخةةا ف مشةةان  في مماقةةة الشةةلا األ سةةطمصن ر سصا  أ كلانصا    ال وتلات الجصوسصاسصة

 . الخا  سعار الميطأل ا  د ظتعال اإلملادات  مظا شكل  
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 الفائدة الدوال  األ ريكي وأسعا    -

 .2021مةةن  ةةا   اللامةةع ل الر األمليكي خال  اللمع ل القويماألدا  أسعار الميط الخا    تاثلت

    ةةى الةةلغا 2021 أك ةةوملارتيا ا  خال  شهل  ل شهلت أسعار الميط الخا  أن  في  ذا السصاا يذكل  

 لالرت ةةاطمن  و" أدا  الل الر األمليكي مقامل العظةةالت اللئصسةةصة    ةةو أمةةل نةةادرا  مةةا يحةةل  نةةةلا  

العكسي مصمهظا   يس ظل حل ثه لي ل"  تصل" من الزمن ن صجة تزامن حل    ل"  وامل م لاخ ة ممهةةا 

 9حص  ارتيع مؤشةةل الةةل الر األمليكةةي .ما له  ال ه ماساسصات سوا الميط  ممها ما لصل له  ال ة مها

فةةي ضةةو  ليةةة   نحةةو تشةةليل السصاسةةة المق  مج ل االح صةةاطي اليصةةلراليتوجه    حصا مل ا من ال و عات  

 األمليكي. تعافي اال  تاد تسارع 

  حص  انخي ت أسعار نوفظ لخال  شهل   ال  ه الا صعصةياتي ذل    ل أن يعود االرت اط إلى 

 سةةط مؤشةةلات   ةةى أن مج ةةل     فةةي الو ةةت ذاتةةه ارتيةةع مؤشةةل الةةل الر األمليكةةيالخةةا  الةةميط

فةةي   ةةت خيةةض إجةةلا ات ال حيصةةز       مشةة ليات األصةةو صق ةة يسلع من تاالح صاطي اليصلرالي  ل  

معةةلالت في وةةل  مؤشل الل الر األمليكي      كان الرتياع2021  ديسظ ل في شهل    .أ لب من الظ و ع

 أسعار الميط الخا .    تلاجعفي نس صا    د را  ال  خا الظ تا ل"

  شاط المضا با   -

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

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

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

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

االرتيةةاع القصاسةةي فةةي  ةةلد    ةةى الو ةةود مسةة بالعةةالظي  ضعف الا ةةب  ل ظخا ف مشان  كان   

 ظ صةةات  تزايلد را  في من فصل س كور نا الظس جل   سليع االن شار Omicronالظ حور  اإلصامات م

خةةال  المتةةف الظسةة ثظل ن فةةي أسةةواا الةةميط االَج ةةة لجمي األرماح مةةن   ةةل  ل ميط اآلج ةالعقود    مصع

 . 2021 ديسظ لمن شهل   األ  
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لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  أ. وا دا  وصاد ا   

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

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

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

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

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

   السك  الحليلية  الشاحمات ال حلي ذل  ت  قى الو ود  ن طلي  الشحن    وضا   ن   ال مصة ال ح صة

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

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

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

ات الالزمةةة ل كليةةلا حلد إلى حل ك صةةل العظ صةة تحامض( /    ح و أ  ملتيع  /ممخيض) مح وى الك ليت  

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

الظجةةلي سةةصكون مةةن غصةةل حصةة      مهةةا  مع إمكانصات الظعالجة الخاصةةةال ي ت ظاشى    جظصع أنحا  العالا

  كظةةا أنةةه الظتافي   ى الميط الخيصف الظح ةةي فقةةط تع ظل من الماحص صن الظالصة  ال شغص صة أن  ا  تاديا  

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

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

ثةةا وهةةلت الحاجةةة إلةةى أسةةواا تتةةليل لجع هةةا  ام ةةة لالسةة 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           اللامةةعاللمةةع  خةةال  الخةةا  الةةميط مةةن ال اليككا  المتحككدة األ ريكيككة  وا دا   ا خفضت    ل

 حةةوالي        ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 3.1 ممسةة ة أى ي/ب ألةةف 200 محةةوم 2021 ةةا  

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظمةةاول مةةن  ألةةف 800ممحةةو   ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  6.2

 ممسةة ة يأ ي/ب ألةةف 420 محةةوالى اليفتيككة الميتجككا   كك  وا داتهككا ا خفضككتكظةةا العةةا  السةةام . 

 محةةوالي ملتيةةع  و مسةة وى   ي/ب  م صون  2.1  حوالي  ل   غ  السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  16.8

  ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظماول من العا  السام . 55
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 الفائدة الدوال  األ ريكي وأسعا    -

 .2021مةةن  ةةا   اللامةةع ل الر األمليكي خال  اللمع ل القويماألدا  أسعار الميط الخا    تاثلت

    ةةى الةةلغا 2021 أك ةةوملارتيا ا  خال  شهل  ل شهلت أسعار الميط الخا  أن  في  ذا السصاا يذكل  

 لالرت ةةاطمن  و" أدا  الل الر األمليكي مقامل العظةةالت اللئصسةةصة    ةةو أمةةل نةةادرا  مةةا يحةةل  نةةةلا  

العكسي مصمهظا   يس ظل حل ثه لي ل"  تصل" من الزمن ن صجة تزامن حل    ل"  وامل م لاخ ة ممهةةا 

 9حص  ارتيع مؤشةةل الةةل الر األمليكةةي .ما له  ال ه ماساسصات سوا الميط  ممها ما لصل له  ال ة مها

فةةي ضةةو  ليةةة   نحةةو تشةةليل السصاسةةة المق  مج ل االح صةةاطي اليصةةلراليتوجه    حصا مل ا من ال و عات  

 األمليكي. تعافي اال  تاد تسارع 

  حص  انخي ت أسعار نوفظ لخال  شهل   ال  ه الا صعصةياتي ذل    ل أن يعود االرت اط إلى 

 سةةط مؤشةةلات   ةةى أن مج ةةل     فةةي الو ةةت ذاتةةه ارتيةةع مؤشةةل الةةل الر األمليكةةيالخةةا  الةةميط

فةةي   ةةت خيةةض إجةةلا ات ال حيصةةز       مشةة ليات األصةةو صق ةة يسلع من تاالح صاطي اليصلرالي  ل  

معةةلالت في وةةل  مؤشل الل الر األمليكي      كان الرتياع2021  ديسظ ل في شهل    .أ لب من الظ و ع

 أسعار الميط الخا .    تلاجعفي نس صا    د را  ال  خا الظ تا ل"

  شاط المضا با   -

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

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

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

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

االرتيةةاع القصاسةةي فةةي  ةةلد    ةةى الو ةةود مسةة بالعةةالظي  ضعف الا ةةب  ل ظخا ف مشان  كان   

 ظ صةةات  تزايلد را  في من فصل س كور نا الظس جل   سليع االن شار Omicronالظ حور  اإلصامات م

خةةال  المتةةف الظسةة ثظل ن فةةي أسةةواا الةةميط االَج ةةة لجمي األرماح مةةن   ةةل  ل ميط اآلج ةالعقود    مصع

 . 2021 ديسظ لمن شهل   األ  
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لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  أ. وا دا  وصاد ا   

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

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

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

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

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

   السك  الحليلية  الشاحمات ال حلي ذل  ت  قى الو ود  ن طلي  الشحن    وضا   ن   ال مصة ال ح صة

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

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

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

ات الالزمةةة ل كليةةلا حلد إلى حل ك صةةل العظ صةة تحامض( /    ح و أ  ملتيع  /ممخيض) مح وى الك ليت  

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

الظجةةلي سةةصكون مةةن غصةةل حصةة      مهةةا  مع إمكانصات الظعالجة الخاصةةةال ي ت ظاشى    جظصع أنحا  العالا

  كظةةا أنةةه الظتافي   ى الميط الخيصف الظح ةةي فقةةط تع ظل من الماحص صن الظالصة  ال شغص صة أن  ا  تاديا  

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

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

ثةةا وهةةلت الحاجةةة إلةةى أسةةواا تتةةليل لجع هةةا  ام ةةة لالسةة 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           اللامةةعاللمةةع  خةةال  الخةةا  الةةميط مةةن ال اليككا  المتحككدة األ ريكيككة  وا دا   ا خفضت    ل

 حةةوالي        ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 3.1 ممسةة ة أى ي/ب ألةةف 200 محةةوم 2021 ةةا  

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظمةةاول مةةن  ألةةف 800ممحةةو   ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  6.2

 ممسةة ة يأ ي/ب ألةةف 420 محةةوالى اليفتيككة الميتجككا   كك  وا داتهككا ا خفضككتكظةةا العةةا  السةةام . 

 محةةوالي ملتيةةع  و مسةة وى   ي/ب  م صون  2.1  حوالي  ل   غ  السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  16.8
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اللمةةع   خةةال   الخككام  الككيفط   كك   المتحككدة  ال اليككا   صككاد ا   ا تفعككت   التادرات  جانب     ى

ل تةةل   السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  5.6  ممس ة  يأ   ي/ب  ألف  157  ممحو  2021من  ا     اللامع

ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل   117ممحو    ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  2.9  إلى نحو

           ي/ب  ألةةف  60ممحةةو    اليفتيككة  الميتجككا    كك   الصككاد ا  األ ريكيككة  ا خفضت  مصمظا  من العا  السام .

 ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صون 5.1 حوالي ل   غ السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة  %1.2  ممس ة  أى

 .  ى أساس سمويب/ي  ااَلف 4ممحو 

خةةال  اللمةةع  تلاجع صافي الواردات المياصة ل واليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   مما    ى ما تقل  

 ي/ب  م صةةون  1ب/ي  مقارنة متةةافي  اردات نياصةةة  م ةةغ    ألف  286نحو    إلى  2021من  ا     اللامع

ألف ب/ي خال  اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا    451 صافي صادرات نياصة م غ نحو     خال  اللمع السام 

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    الظاضي

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

       ( لي ن بر يل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2020الراب  الرب    2.6 10.1 4.3
   2021األوت الرب    2.9 11.3 4.3
   الثا يالرب    3.1 9.7 4.2
   الثال  الرب    3.7 10.1 4.0
 *  الراب الرب    3.3 10.0 4.4

 التغير ع   2021 الثال  الرب    (0.359) (0.067)  0.367
 2020 الراب الرب     0.685 (0.067)  0.067 (  لي ن ب/ح)
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 ( 11الجدوت )
 في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا دا  )صاد ا ( 

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

   2020الراب  الرب    (3.1) (0.133) (0.203)
   2021األوت الرب    (2.5) (0.454) (0.211)
   الثا يالرب    (2.7) (0.133) (0.300)
   الثال  الرب    (2.7)  0.550 (0.191)
 *  الراب الرب    (3.0)  0.479 (0.217)
 التغير ع   2021 الثال  الرب    (0.360) (0.071) (0.026)

 2020 الراب الرب     0.051  0.612 (0.013) (  لي ن ب/ح)
 تقليليةمصانات  *   
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    
 المصاد :      

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

 

 وصاد ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا دا   ب.  

     67  حةةواليم  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    خةةال   الخككام  الككيفط      الصي   وا دا     انخي ت

 ممخي ةةة   ي/ب  م صةةون  10ل تةةل إلةةى    السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  0.7  ممس ة  أي   ي/ب  ألف

تُةهل أحةةل  ال صانةةات  ذا    ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  م صون  67ممحو  

مةةن )أك ةةل مسةة ورد  ةةالظي(     اردات التصن  انخيا   التادر"  ن اإلدار" العامة ل جظارك التصمصة 

وى لها ُممةةذ شةةهل م صون ملمصل/يو    و أدنى مس  8.9إلى نحو  2021أك ومل  الميط الخا  خال  شهل

مةةع   ن الشلا  مس ب ارتياع األسةةعارالحكومصة الك صل"     كليلمتافي الإحجا      سط  2018س  ظ ل  

 تقصصل الظتافي الظس ق ة محت  محةةل د" لالسةة صلاد.ف ال   ن     ال وجه نحو السحب من الظخز نات

       م صةةون ملمصةةل/يو    10.2  نةةوفظ ل إلةةى نحةةوخةةال  شةةهل     ارتيعت  اردات التةةصن مةةن الةةميط الخةةا 

 اسةة خلا  متةةافي ال كليةةل الظسةة ق ة عظ صات الشةةلا   الحكومصة لاس  ماف متافي ال كليل    ى خ يصة  

 ديسةةظ ل خال  شهلالواردات     و ما كان له د ر في ارتياع 2021األخصل" لعا   س صلاد  االحت   ل

 .م صون ملمصل/يو  10.9ل تل إلى 
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اللمةةع   خةةال   الخككام  الككيفط   كك   المتحككدة  ال اليككا   صككاد ا   ا تفعككت   التادرات  جانب     ى

ل تةةل   السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  5.6  ممس ة  يأ   ي/ب  ألف  157  ممحو  2021من  ا     اللامع

ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل   117ممحو    ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  2.9  إلى نحو

           ي/ب  ألةةف  60ممحةةو    اليفتيككة  الميتجككا    كك   الصككاد ا  األ ريكيككة  ا خفضت  مصمظا  من العا  السام .

 ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صون 5.1 حوالي ل   غ السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة  %1.2  ممس ة  أى

 .  ى أساس سمويب/ي  ااَلف 4ممحو 

خةةال  اللمةةع  تلاجع صافي الواردات المياصة ل واليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   مما    ى ما تقل  

 ي/ب  م صةةون  1ب/ي  مقارنة متةةافي  اردات نياصةةة  م ةةغ    ألف  286نحو    إلى  2021من  ا     اللامع

ألف ب/ي خال  اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا    451 صافي صادرات نياصة م غ نحو     خال  اللمع السام 

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    الظاضي

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

       ( لي ن بر يل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2020الراب  الرب    2.6 10.1 4.3
   2021األوت الرب    2.9 11.3 4.3
   الثا يالرب    3.1 9.7 4.2
   الثال  الرب    3.7 10.1 4.0
 *  الراب الرب    3.3 10.0 4.4

 التغير ع   2021 الثال  الرب    (0.359) (0.067)  0.367
 2020 الراب الرب     0.685 (0.067)  0.067 (  لي ن ب/ح)
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 ( 11الجدوت )
 في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا دا  )صاد ا ( 

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

   2020الراب  الرب    (3.1) (0.133) (0.203)
   2021األوت الرب    (2.5) (0.454) (0.211)
   الثا يالرب    (2.7) (0.133) (0.300)
   الثال  الرب    (2.7)  0.550 (0.191)
 *  الراب الرب    (3.0)  0.479 (0.217)
 التغير ع   2021 الثال  الرب    (0.360) (0.071) (0.026)

 2020 الراب الرب     0.051  0.612 (0.013) (  لي ن ب/ح)
 تقليليةمصانات  *   
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    
 المصاد :      

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

 

 وصاد ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا دا   ب.  

     67  حةةواليم  2021مةةن  ةةا     اللامةةعاللمةةع    خةةال   الخككام  الككيفط      الصي   وا دا     انخي ت

 ممخي ةةة   ي/ب  م صةةون  10ل تةةل إلةةى    السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  0.7  ممس ة  أي   ي/ب  ألف

تُةهل أحةةل  ال صانةةات  ذا    ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  م صون  67ممحو  

مةةن )أك ةةل مسةة ورد  ةةالظي(     اردات التصن  انخيا   التادر"  ن اإلدار" العامة ل جظارك التصمصة 

وى لها ُممةةذ شةةهل م صون ملمصل/يو    و أدنى مس  8.9إلى نحو  2021أك ومل  الميط الخا  خال  شهل

مةةع   ن الشلا  مس ب ارتياع األسةةعارالحكومصة الك صل"     كليلمتافي الإحجا      سط  2018س  ظ ل  

 تقصصل الظتافي الظس ق ة محت  محةةل د" لالسةة صلاد.ف ال   ن     ال وجه نحو السحب من الظخز نات

       م صةةون ملمصةةل/يو    10.2  نةةوفظ ل إلةةى نحةةوخةةال  شةةهل     ارتيعت  اردات التةةصن مةةن الةةميط الخةةا 

 اسةة خلا  متةةافي ال كليةةل الظسةة ق ة عظ صات الشةةلا   الحكومصة لاس  ماف متافي ال كليل    ى خ يصة  

 ديسةةظ ل خال  شهلالواردات     و ما كان له د ر في ارتياع 2021األخصل" لعا   س صلاد  االحت   ل

 .م صون ملمصل/يو  10.9ل تل إلى 
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خةةال    ارتيعت ل     اردات التصن من الميط الخا  األمليكيأن م وسط  إلى   ما  تجلُر اإلشار"   

سعي التصن ل ميصذ اإلتيةةاا ال جةةاري  في ول ذل      مقارنة ماللمع السام   2021  من  ا   اللامعاللمع  

 الةةذي   2020الذي توص ت إلصه مع الواليات الظ حل" األمليكصةةة فةةي الخةةامل  شةةل مةةن شةةهل يمةةايل  

حافةةةت  ةةل   .  2021التصن لوارداتها من مم جات الاا ةةة األمليكصةةة ح ةةى نهايةةة  ةةا   ي  ظن زياد"  

 الظظ كة العلمصة السعودية   ى ملكز ا كاك ل مورد ل ميط الخا  إلى التصن. 

% 6.5ألةةف ب/ي أ  ممسةة ة    100حةةو  مم  اليفتيككة  الميتجككا       وا دا  الصي   انخي ت  كظا

ألةةف ب/ي  233ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 1.4نحو ل تل إلى   السام   اللمعم  مقارنة

 مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 

مةةن   اللامةةعتتلر التصن أي كظصات من الميط الخةةا  خةةال  اللمةةع    لا   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

ألةةف ب/ي  أي ممسةة ة  29محةةوالي  اليفتيككة الميتجككا   كك  صككاد اتها انخيتت. في حصن  2021 ا   

ألةةف  379أ ةةل ممحةةو   ةةو مسةة وى   ي/ب  م صون  1نحو    ل   غ  السام   ظس ويات اللمعم  % مقارنة2.9

 . اللمع الظظاثل من العا  الظاضيم ب/ي مقارنة

 2021 مةةن  ةةا  اللامةةعاللمةةع  خةةال  للصككي  اليفتيككة الكك ا دا  صككافي انخيةةض   مشكل  ةةا 

            ي/ب م صةةون 10.5 إلةةى لصتةةل  السةةام   اللمةةع  مع  مقارنة%  1.3  ممس ة  أي  ي /ب  ألف  138  محوالي

          ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي ألةةف 545ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 .( المشا  إليهما اَ فاً 11والجدوت ) (10)  كما ي ضح الجدوت
% مقارنةةة          5.4ممسةة ة  2021الخةةا  فةةي  ةةا   ةةل تلاجعةةت  اردات التةةصن مةةن الةةميط   ةةذا 

توجةةه متةةافي  .  يعزى ذل  مشةةكل رئصسةةي إلةةى2001مالعا  السام   ل مخيض ل ظل" األ لى ُممذ  ا   

القصود ال ي فلضت   ى  ااع ال كليل ل حل مةةن إن ةةاج الو ةةود    ال كليل نحو السحب من الظخز نات 

 تشةةصل أحةةل    .  ى األ ل  2015ل ظل" األ لى ُممذ  ا     %2.4الظح ي الذي تلاجعت صادراته ممس ة  

ل   صةةة م ا  ةةات  حةةلات ال كليةةل   2022ال و عات إلى ارتياع  اردات التصن من الميط الخا  في  ا   

 الجليل"  تجليل الظخز نات الظمخي ة.
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 ج. وا دا  وصاد ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية 

           367ممحةةو  2021مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا دا  ارتيعةةت

          ي/ب م صةةون 4.4 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 9.2 ممسةة ة ألةةف ب/ي  أي

ألف ب/ي مقارنة ماللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي.  فةةي  ةةذا السةةصاا   67ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صةةون ب/ي   4.6إلى    2021  ديسظ ل اردات الهمل من الميط الخا  في شهل    ارتياعتجلُر اإلشار" إلى  

م مةةا  الظخز نةةات تحسةة ا    متةةافي ال كليةةل صةةا        يعةةزى ذلةة خال  نحو  ا مس وى لها    أ  ى  و  

           ةةى تو عةةات محةةل   زيةةاد" مسةة لامة فةةي الا ةةب   ةةى الظم جةةات     ممةةا الرتياع معةةلالت ال شةةغصل

 جائحة فصل س كور نا.مس ويات ما   ل  لب إلى  الغاز لصنمع تعافي الا ب   ى   ود المقل مثل 

% 10.6 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف 107 يحوالم اليفتية الميتجا      دا  الهيدوا  رتيعتا  كظا

ألةةف ب/ي مقارنةةة  317ممحةةو  ملتيعة  ي/ب م صون  1.1  حوالي  ل   غ  السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

 .مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

 ألةةف  133  محةةوالى  اليفتيككة  الميتجككا    كك   صككاد ا  الهيككد  ا تفعككت   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

  و مس وى   ي/ب م صون 1.3 حوالي ل   غ السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  11.1  ممس ة  أي   ي/ب

 ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 330ممحو  ملتيع

           حةةواليم 2021 مةةن  ةةا  اللامةةعاللمةةع  خةةال  للهيككد اليفتيككة الكك ا دا  صككافي يلتيةةع  مةةذل 

           ي/ب م صةةون 4.2 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 8.9 ممسةة ة أي ي /ب ألةةف 341

              ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي 53ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

ً 11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    .( المشا  إليهما سابقا

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  

  2021من  ا     اللامعخال  اللمع    نس يمشكل    صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تحسن

كميات المنتجات النفطية المكررررة حص  ارتيعت  .غصل أنه شهل ت اين   ى مس وى الظجظو ات الل لصة
بالربع مقارنة    برميل/ يوم  مليون  1.3بنحو    2021من عام    الرابعخالل الربع    من المصافي العالمية

مليووون برميوول/يوم علووى  4.8وهو مستوى مرتفع بنحووو  مليون برميل/ يوم،  79.3  صل إلىتالسابق ل

دوت خككا ج  ي مككة متةةافي  مةةن الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر" ارتيعةةتفي هذا السياق، . أساس سنوي
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خةةال    ارتيعت ل     اردات التصن من الميط الخا  األمليكيأن م وسط  إلى   ما  تجلُر اإلشار"   

سعي التصن ل ميصذ اإلتيةةاا ال جةةاري  في ول ذل      مقارنة ماللمع السام   2021  من  ا   اللامعاللمع  

 الةةذي   2020الذي توص ت إلصه مع الواليات الظ حل" األمليكصةةة فةةي الخةةامل  شةةل مةةن شةةهل يمةةايل  

حافةةةت  ةةل   .  2021التصن لوارداتها من مم جات الاا ةةة األمليكصةةة ح ةةى نهايةةة  ةةا   ي  ظن زياد"  

 الظظ كة العلمصة السعودية   ى ملكز ا كاك ل مورد ل ميط الخا  إلى التصن. 

% 6.5ألةةف ب/ي أ  ممسةة ة    100حةةو  مم  اليفتيككة  الميتجككا       وا دا  الصي   انخي ت  كظا

ألةةف ب/ي  233ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 1.4نحو ل تل إلى   السام   اللمعم  مقارنة

 مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 

مةةن   اللامةةعتتلر التصن أي كظصات من الميط الخةةا  خةةال  اللمةةع    لا   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

ألةةف ب/ي  أي ممسةة ة  29محةةوالي  اليفتيككة الميتجككا   كك  صككاد اتها انخيتت. في حصن  2021 ا   

ألةةف  379أ ةةل ممحةةو   ةةو مسةة وى   ي/ب  م صون  1نحو    ل   غ  السام   ظس ويات اللمعم  % مقارنة2.9

 . اللمع الظظاثل من العا  الظاضيم ب/ي مقارنة

 2021 مةةن  ةةا  اللامةةعاللمةةع  خةةال  للصككي  اليفتيككة الكك ا دا  صككافي انخيةةض   مشكل  ةةا 

            ي/ب م صةةون 10.5 إلةةى لصتةةل  السةةام   اللمةةع  مع  مقارنة%  1.3  ممس ة  أي  ي /ب  ألف  138  محوالي

          ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي ألةةف 545ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 .( المشا  إليهما اَ فاً 11والجدوت ) (10)  كما ي ضح الجدوت
% مقارنةةة          5.4ممسةة ة  2021الخةةا  فةةي  ةةا   ةةل تلاجعةةت  اردات التةةصن مةةن الةةميط   ةةذا 

توجةةه متةةافي  .  يعزى ذل  مشةةكل رئصسةةي إلةةى2001مالعا  السام   ل مخيض ل ظل" األ لى ُممذ  ا   

القصود ال ي فلضت   ى  ااع ال كليل ل حل مةةن إن ةةاج الو ةةود    ال كليل نحو السحب من الظخز نات 

 تشةةصل أحةةل    .  ى األ ل  2015ل ظل" األ لى ُممذ  ا     %2.4الظح ي الذي تلاجعت صادراته ممس ة  

ل   صةةة م ا  ةةات  حةةلات ال كليةةل   2022ال و عات إلى ارتياع  اردات التصن من الميط الخا  في  ا   

 الجليل"  تجليل الظخز نات الظمخي ة.
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 ج. وا دا  وصاد ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية 

           367ممحةةو  2021مةةن  ةةا   اللامةةعاللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا دا  ارتيعةةت

          ي/ب م صةةون 4.4 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 9.2 ممسةة ة ألةةف ب/ي  أي

ألف ب/ي مقارنة ماللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي.  فةةي  ةةذا السةةصاا   67ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صةةون ب/ي   4.6إلى    2021  ديسظ ل اردات الهمل من الميط الخا  في شهل    ارتياعتجلُر اإلشار" إلى  

م مةةا  الظخز نةةات تحسةة ا    متةةافي ال كليةةل صةةا        يعةةزى ذلةة خال  نحو  ا مس وى لها    أ  ى  و  
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ً 11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    .( المشا  إليهما سابقا

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  

  2021من  ا     اللامعخال  اللمع    نس يمشكل    صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تحسن

كميات المنتجات النفطية المكررررة حص  ارتيعت  .غصل أنه شهل ت اين   ى مس وى الظجظو ات الل لصة
بالربع مقارنة    برميل/ يوم  مليون  1.3بنحو    2021من عام    الرابعخالل الربع    من المصافي العالمية

مليووون برميوول/يوم علووى  4.8وهو مستوى مرتفع بنحووو  مليون برميل/ يوم،  79.3  صل إلىتالسابق ل

دوت خككا ج  ي مككة متةةافي  مةةن الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر" ارتيعةةتفي هذا السياق، . أساس سنوي



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  542021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 54 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 حةةوالي      إلةةىملمصل/ يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل تةةل    م صون  1.4ممحو    التعاون االقتصادح والتيمية

   يعزى ذلةة  مشةةكل رئصسةةي إلةةى ان عةةاف نشةةاط ال كليةةل فةةي الهمةةل  التةةصن.         م صون ملمصل/ يو   44

         دوت  ي مككة التعككاون االقتصككادح والتيميككةمتةةافي    مةةن  الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر"  مصمظا انخي ةةت

عظ صات   م اثل" م صون ملمصل/ يو م  35.3ى  ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام  ل تل إل  ألف  200ممحو  

التصانة في متافي ال كليل األمليكصة ال ي ام لت خال  الي ل" من ملاية شهل أك ومل   ح ى مم تف 

مسةة ب   إ ةةاد" فةةل  القصةةود  إجةةلا ات اإلغةةالاضعف ط ب أ ر ما في وةةل     2021شهل نوفظ ل  

 .(14) والشكل( 12)  الجدوتكما ي ضح   سليع اإلن شار من فصل س كور نا Omicronالظ حور 

 ( 12الجدوت )
 ( 2021 – 2020، )كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية ت سط تت   

       ) لي ن بر يل/ي م( 
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
  الراب الرب    الميتقة 

2020 
  الثال  الرب   

2021 
الرب   
 * الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
   الراب 

 :  دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية 32.5 35.5 35.3 (0.2)  2.8
 األمليك صن   16.2 18.3 18.1 (0.3)  1.8
 أ ر ما 10.4 11.4 11.3 (0.1)  0.9
 الهادئ   أسصا 5.9 5.8 5.9  0.2  0.1
 : دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية 42.1 42.6 44.0  1.4  2.0

   ممها:الل   اآلسصوية      
 التصن  14.1 13.8 14.3  0.5  0.1
 الهمل  4.7 4.4 5.0  0.6  0.3
 د   الشلا األ سط  6.4 6.8 6.8  0.0  0.5
 ر سصا  5.3 5.6 5.8  0.1  0.5
 الالتصمصة د   أمليكا  3.4 3.4 3.5  0.1  0.1
 أفليقصا  1.9 2.0 2.0  0.0  0.1
 د   أخلى**  6.2 6.6 6.7  0.1  0.4
 اإلجمالي العالمي  74.6 78.0 79.3  1.3  4.8

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

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .OPEC, Oil Market Report, various issues   المصد :
 

طا ةةة تكليةةل الةةميط العالظصةةة إجظةةالي    أشةةارت إلةةى أن ةةل  كالة الاا ة الل لصة  يجلر الذكل مان  

 نحةةو  ل ظةةل" األ لةةى ممةةذألف ب/ي مقارنة مالعا  السام    ذل     730ممحو    2021خال   ا     تلاجعت

          الاا ةةة اإلن اجصةةة الجليةةل".م االغال ةةات مقارنةةة أرجعةةت ذلةة  مشةةكل رئصسةةي إلةةى ارتيةةاع  ةةا    30

من طا ة ال كليل في  ب/يألف   900  نحوإنه   ى ملار العامصن الظاضصصن  تا إغالا    كظا أشارت إلى

 .2022  ل نهاية  ا   ا  آسصا )ماس ثما  التصن( أ  من الظقلر إغال ها نهائص

 ً  العالمية للتاقا  المتجددة األس اق التت  ا  في  :ثالثا

إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا   ةةلرات تولصةةل  نظو  في     حسنال  اراس ظلتشصل ال قليلات إلى  

  ةةن  ةالماجظةة مةةن ال ةةلا صات    ياال  تةةاد  المشةةاط  ل عةةافي  كةةان  فقةةل  .2021من  ا     اللامعخال  اللمع  

سوا  من حصةة  تو صةةت ال ميصةةذ   الظ جلد"  ةالاا     ى مشل  اتإنعكاسا  إيجامصا     جائحة فصل س كور نا

  غصةةل أن ارتيةةاع أسةةعار الظةةواد التةةما صة نحةةو متةةادر ا الظخ  يةةة الظوجهةةة االسةة ثظارات أ  حجةةا

اللئصسصة  أسعار الشحن في ول موجة ال  خا ال ي تشهل ا اال  تةةادات اللئصسةةصة  ةةل حةةل مةةن األدا  

  اإليجامي ألسواا الاا ة العالظصة.  
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 شةةهل  فةةي  الل لصةةة  الاا ةةة   كالةةة   ةةن  التادر   2021  الظ جلد"  الاا ات   تقليل  أشار ذا   ل  

  صاسةةي  ر ا  ل سجصل  التحصح  الظسار    ى  تسصل  الظ افة  الظ جلد"  الاا ة  سعة  أن  إلى  الظاضي  ديسظ ل

         فةةي االس ثمائي المظو  ن% 3ممس ة  يزيل  ما    و   2021   ا   في  جصجا ات  290  نحو  إلى  يتل  جليل

 نحةةو إلةةى ل تةةل%  17ة  ممسةة   نظو ةةا  ي و ع  ال ي  الكهل ضوئصة  الشظسصة  الاا ة  من  مل ا   2020   ا 

 من كال   ت صها  2021  ا  في الظ افة السعة إجظالي % من50ن م أكثل  حل ا ل ظثل جصجا ات   160

 اللئصسةةصة الظةةواد تكةةالصف ارتيةةاع مةةن الةةلغا   ةةى ذلةة   يةةاتي  الكهل مائصةةة  الاا ةةة الليةةاح طا ةةة

  .اللياح  تورمصمات الشظسصة األلواح صما ة في  الظس خلمة

 الشظسةةصة األلةةواح مةةن الكهلمةةا  تولصةةل   ةةى العةةالا  ةةلر" نظةةو ي سةةارع أن ال قليةةل تو ةةع كظةةا

مةةن   يقةةلب  ما  لصظثل   (2026  –  2021)  الي ل"  خال   الظ جلد"  ال قمصات  من   غصل ا  اللياح   تورمصمات

 خةةال  المظةةو  ةةن% 50ة ممسةة  ملتيعةةا    2026  ةةا  ح ةةى العالظصةةة الاا ةةة  لر" في الزياد" من  95%

 الحكومصةةة  ل سصاسةةات  أ وى  د ا   ن  اإل الن  إلى  رئصسي  مشكل  ذل    يعزى(.  2020  –  2015)  الي ل"

 الظمةةا  تغصةةل مشةةان األطةةلاف مةةؤتظل  خةةال    ةةل  مهةةا اإل ةةالن تةةا طظوحةةا   أكثةةل مماخصةةة  أ ةةلاف

 COP26  . مةةن  ماكثل  العالظي  الظس وى    ى  الظ جلد"  الكهلما    لر"  تزداد  أن  ي و ع  السصاا    ذا  في

 (.15كما ي ضح الشكل )  جصجا ات 4800 من أكثل إلى ل تل 2026  ا   2020  ا  مصن% 60

 ( 15) الشكل
 المركبة التراكميةوالسعة عالمياً  السي ح لسعة التاقة المتجددة المضافةمت سط ال

 ( جيجاوا )
 

 

 

 

 

 

 
 .IEA, Renewables 2021   المصد :

 

سييا ي  صافي ا بعاثا     سييا ي   تسا ع  سييا ي  األساس  فترا  ي يية سابقة 
2050صفرية،   

 ً لمح   األيم ( ا ) الفترة  هاية في التراكمية السعة   ت سط السعة المضافة سي يا  
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          الي ةةل"  خةةال   العةةالا  ممةةاط   كافةةة  فةةي  الظ افة  ظ جلد"ال  الاا ة  سعة  نظو  يلتيع  أن  الظ و ع  من

إلى  تتل محتة األ لى الظلت ة التصن تح ل . السامقة أ وا  الخظسة مي ل" مقارنة(  2026 –  2021)

 الليةةاح  طا ةةة  إجظةةالي  مةةن  جصجةةا ات  1200  إلةةى  تتةةل  أن  ي و ةةع  حص   العالظي   اإلجظالي  من  43%

 فةةي يةةاتي الةةذي 2030 لعةةا  الحةةالي  لفها من أ وا   ةأرمع    ل  أي  –  2026   ا   في  الشظسصة   الاا ة

 فةةي األ ر مةةي االتحةةاد د    تةةاتي. 2060  ةةا    ةةل الكلمةةوني الحصةةاد إلةةى مالوصةةو   ال زامهةةا  إطار

 الخاةةط  تهةةلف إلصةةه  مةةا  فصهةةا  الظ افة  الظ جلد"  الاا ة  سعة  نظو  ي جا ز  أن  ي و ع  حص   الثانصة   الظلت ة

 ي و ةةع  ال ي  األمليكصة  الظ حل"  الواليات  ي صهظا.  2030  لعا   الحالصة(  NECPs)   الظما   ل اا ة  الوطمصة

 لاا ةةة  اال  تةةادية  لجاذمصةةةا  مةةن  مةةل ا  الظاضةةصة   أ ةةوا   مالخظسةةة  مقارنةةة  %65ه  نس    نظوا    تحق   أن

 الظ مةةامي  السوا  اليصلرالي الظس وى    ى  الظ زايل   الاظوح  الكهل ضوئصة   الشظسصة   الاا ة  اللياح

 نظةةوا    تحقةة   أن  ي و ةةع  ال ةةي  الهمل  ثا  .ال حلية  ل لياح  الظ زايل   الل ا  ل شلكات   الاا ة  شلا   التيا صات

 مةةن %80حةةو ن  حةةل ا األرمعةةة  األسةةواا   ةةذا  تظثةةل    ذا.  العالا  في  آخل  رئصسي  سوا  أي  من  أسلع

 (.16كما ي ضح الشكل )  العالظي الظ افة  ظ جلد"ال الاا ة سعة إجظالي

 ( 16) الشكل
 ( 2026 – 2021خالت الفترة ) العشر األولى    إجمالي التاقة المتجددة المركبة الدوتلصة 
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 الصب   

ال اليا          
 ألما يا   الهيد   المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليابان 

 البراييل 

 أسبا يا 

 فر سا 

 ك  يا 

 أستراليا 

 أخرى

القد ة التراكمية     أخرى 
 الدوت العشر األولى  )المح   األيم ( 

 جيجاوا  
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 شةةهل  فةةي  الل لصةةة  الاا ةةة   كالةةة   ةةن  التادر   2021  الظ جلد"  الاا ات   تقليل  أشار ذا   ل  

  صاسةةي  ر ا  ل سجصل  التحصح  الظسار    ى  تسصل  الظ افة  الظ جلد"  الاا ة  سعة  أن  إلى  الظاضي  ديسظ ل

         فةةي االس ثمائي المظو  ن% 3ممس ة  يزيل  ما    و   2021   ا   في  جصجا ات  290  نحو  إلى  يتل  جليل

 نحةةو إلةةى ل تةةل%  17ة  ممسةة   نظو ةةا  ي و ع  ال ي  الكهل ضوئصة  الشظسصة  الاا ة  من  مل ا   2020   ا 

 من كال   ت صها  2021  ا  في الظ افة السعة إجظالي % من50ن م أكثل  حل ا ل ظثل جصجا ات   160

 اللئصسةةصة الظةةواد تكةةالصف ارتيةةاع مةةن الةةلغا   ةةى ذلةة   يةةاتي  الكهل مائصةةة  الاا ةةة الليةةاح طا ةةة

  .اللياح  تورمصمات الشظسصة األلواح صما ة في  الظس خلمة

 الشظسةةصة األلةةواح مةةن الكهلمةةا  تولصةةل   ةةى العةةالا  ةةلر" نظةةو ي سةةارع أن ال قليةةل تو ةةع كظةةا

مةةن   يقةةلب  ما  لصظثل   (2026  –  2021)  الي ل"  خال   الظ جلد"  ال قمصات  من   غصل ا  اللياح   تورمصمات

 خةةال  المظةةو  ةةن% 50ة ممسةة  ملتيعةةا    2026  ةةا  ح ةةى العالظصةةة الاا ةةة  لر" في الزياد" من  95%

 الحكومصةةة  ل سصاسةةات  أ وى  د ا   ن  اإل الن  إلى  رئصسي  مشكل  ذل    يعزى(.  2020  –  2015)  الي ل"

 الظمةةا  تغصةةل مشةةان األطةةلاف مةةؤتظل  خةةال    ةةل  مهةةا اإل ةةالن تةةا طظوحةةا   أكثةةل مماخصةةة  أ ةةلاف

 COP26  . مةةن  ماكثل  العالظي  الظس وى    ى  الظ جلد"  الكهلما    لر"  تزداد  أن  ي و ع  السصاا    ذا  في

 (.15كما ي ضح الشكل )  جصجا ات 4800 من أكثل إلى ل تل 2026  ا   2020  ا  مصن% 60

 ( 15) الشكل
 المركبة التراكميةوالسعة عالمياً  السي ح لسعة التاقة المتجددة المضافةمت سط ال

 ( جيجاوا )
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سييا ي  صافي ا بعاثا     سييا ي   تسا ع  سييا ي  األساس  فترا  ي يية سابقة 
2050صفرية،   

 ً لمح   األيم ( ا ) الفترة  هاية في التراكمية السعة   ت سط السعة المضافة سي يا  
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          الي ةةل"  خةةال   العةةالا  ممةةاط   كافةةة  فةةي  الظ افة  ظ جلد"ال  الاا ة  سعة  نظو  يلتيع  أن  الظ و ع  من

إلى  تتل محتة األ لى الظلت ة التصن تح ل . السامقة أ وا  الخظسة مي ل" مقارنة(  2026 –  2021)

 الليةةاح  طا ةةة  إجظةةالي  مةةن  جصجةةا ات  1200  إلةةى  تتةةل  أن  ي و ةةع  حص   العالظي   اإلجظالي  من  43%

 فةةي يةةاتي الةةذي 2030 لعةةا  الحةةالي  لفها من أ وا   ةأرمع    ل  أي  –  2026   ا   في  الشظسصة   الاا ة

 فةةي األ ر مةةي االتحةةاد د    تةةاتي. 2060  ةةا    ةةل الكلمةةوني الحصةةاد إلةةى مالوصةةو   ال زامهةةا  إطار

 الخاةةط  تهةةلف إلصةةه  مةةا  فصهةةا  الظ افة  الظ جلد"  الاا ة  سعة  نظو  ي جا ز  أن  ي و ع  حص   الثانصة   الظلت ة

 ي و ةةع  ال ي  األمليكصة  الظ حل"  الواليات  ي صهظا.  2030  لعا   الحالصة(  NECPs)   الظما   ل اا ة  الوطمصة

 لاا ةةة  اال  تةةادية  لجاذمصةةةا  مةةن  مةةل ا  الظاضةةصة   أ ةةوا   مالخظسةةة  مقارنةةة  %65ه  نس    نظوا    تحق   أن

 الظ مةةامي  السوا  اليصلرالي الظس وى    ى  الظ زايل   الاظوح  الكهل ضوئصة   الشظسصة   الاا ة  اللياح

 نظةةوا    تحقةة   أن  ي و ةةع  ال ةةي  الهمل  ثا  .ال حلية  ل لياح  الظ زايل   الل ا  ل شلكات   الاا ة  شلا   التيا صات

 مةةن %80حةةو ن  حةةل ا األرمعةةة  األسةةواا   ةةذا  تظثةةل    ذا.  العالا  في  آخل  رئصسي  سوا  أي  من  أسلع

 (.16كما ي ضح الشكل )  العالظي الظ افة  ظ جلد"ال الاا ة سعة إجظالي

 ( 16) الشكل
 ( 2026 – 2021خالت الفترة ) العشر األولى    إجمالي التاقة المتجددة المركبة الدوتلصة 
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 الصب   

ال اليا          
 ألما يا   الهيد   المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليابان 

 البراييل 

 أسبا يا 

 فر سا 

 ك  يا 

 أستراليا 

 أخرى

القد ة التراكمية     أخرى 
 الدوت العشر األولى  )المح   األيم ( 

 جيجاوا  
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سةةعة أن ت  ةةا ف  تصةةل" نظةةو    ي و ةةع   شةةظا  إفليقصةةامماقة الشلا األ سةةط  أما فصظا يخ   

جصجةةا ات    32( ل تةةل إلةةى أكثةةل مةةن  2026  –  2021الي ةةل" )خةةال   فصهةةا    الظ افة  الاا ة الظ جلد"

فةةي الجز  األك ل من  ةةذا المظةةو الخظل الظاضصة. ي لكز    جصجا ات خال  األ وا   15محوالي     مقارنة

فعالصة تك ية الاا ة الشظسصة ياتي ذل  مل ا من  الظغلب.   متل    اإلمارات   السعودية  د    ي  أرمعة

 في الظماقة. سعة الاا ة الظ جلد" الظ افةتظثل أكثل من ث ثي نظو ال ي الكهل ضوئصة 

 ثالثةةة مةةن اكثلمةة  الظ ةةافة ال حليةةة الليةةاح طا ةةة سةةعة  إجظالي  ي  ا ف  أن  الظ و ع  من    ذا

 الليةةاح طا ةةة سةةوا مةةن %20و نحةة  ظثةةلي مةةا جصجةةا ات  21 إلى ل تل   2026   ا   مح و   أضعاف

 أ ر مةةا  خةةارج  الجليةةل"  األسةةواا  فةةي  السةةليع  ال وسةةع  مةةن  مةةل ا   ةةذا  يةةاتي.  العةةا   نيل  خال   العالظي

 الظ حةةل"  الواليةةات  فةةي  تميصةةذ ا  يةة ا  أن  الظ و ةةع  مةةن  ال ةةي  الك صةةل"  الظشةةل  ات  ذلةة   فةةي  مظا    التصن

 . الصامان الجمومصة كوريا  األمليكصة

 مةةن  الةةلغا    ةةى  الظ ةةافة  الظ جةةلد"  الاا ةةة  سةةعةل  القصاسي  المظو   ذا  يحل   أن   قليلال  ي و ع 

 ممةةا   تكةةالصف  مةةن  زادت  ال ةةي  الشةةحن   أسةةعار  الظواد التما صة األساسصة  سعارأ  في  الظ حوو  رتياعاال

الظةةواد  أسةةعار و ةةت إذا ذلةة    مةةع. الكهل ضةةوئصة الشظسةةصة  الاا ةةة الليةةاح لاا ةةة جليةةل" ممشةة ت

 إلةةى سةة لتيع  الليةةاح  طا ةةة  اسةة ثظارات  تك يةةة  فةةإن   2022   ا   نهاية  ح ى  ملتيعة  األساسصة  التما صة

  ةةى   الكهل ضةةوئصة  الشظسصة  الاا ة  تك ية  ال ي شهلتها  ال خيص ات  محو   سص ا   2015   ا   مس ويات

 مةةن د الر م صةةار 100 مةةن أكثةةل الظ زايةةل" ال كةةالصف ت ا ةةب سةةوف   مةةلى األ ةةوا  الثالثةةة السةةامقة

 فةةي السةةموي العةةالظي االسةة ثظار يةةاد"ز يعاد  ما أي  السعة من القلر نيل ل لكصب  اإلضافي  االس ثظار

 .تقلي ا   الث   ممحو حالصا   الظ جلد" الاا ة

 م تةةا ل مسةةار اتخةةذ  ةةل الشحن  تكالصف األساسصة التما صة الظواد من العليل أسعار أن  يذكل

 الشظسةةصة الاا ةةة  حةةلات إن ةةاج تك يةةة زيةةاد" فةةي تسةة ب ظةةام  2021  ةةا  مةةن األ   اللمةةع ممةةذ

 2020   ةةا   ملايةةة   ممةةذ.  العةةالا  أنحةةا   جظصةةع  فةةي  الحصةةوي   الو ةةود  الليةةاح   تورمصمات  الكهل ضوئصة

  %50 ممسةة ة التةة ب أسةةعار  ارتيعةةت أضةةعاف   أرمعةةة  مةةن  أكثةةل  سةةص صكون  ال ةةولي  سةةعل  ت ا ف

 إلةةى  أدى  مظةةا   أضةةعاف  سةة ة  الشحن  رسو    ارتيعت   %60ة  ممس    المحاس   %80ة  ممس    األلظمصو 

 (.17كما ي ضح الشكل )  الظ جلد" الاا ة لظتادر جغلافصا   الظوز ة ال وريل لس س ة إضافصة تكالصف
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 ( 17) الشكل
  (2021-2020) خالت الفترة  األ قام القياسية الشهرية ألسعا  السل  والشح 

 ( 100=  2020يياير )
 

 

 

 

 

 

 
 

 .IEA, Renewables 2021   المصد :
 

 فةةي  االسةة ثظار  تكالصف  ارتيعت  فقل   2019   ا   في  األساسصة  الظواد التما صة  ماسعار  مقارنة   

 الل لةةة محسةةب% 25ى إلةة  %10 مةةصن ت ةةلا ح ممسةة ة ال ليةةة   الليةةاح  الكهل ضةةوئصة  الشظسةةصة  الاا ة

 الشظسةةصة  الاا ة   حلات  أسعار  زياد"  إلى  ال قصصلية  ال جارية  ال لامصل  أدت  ذل    إلى  ماإلضافة  . الظماقة

  الهمةةل األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات مثةةل اللئصسةةصة األسةةواا فةةي الليةةاح  تورمصمةةات الكهل ضةةوئصة

 تورمصمةةات تكالصف  اس ظلت  حص   الوحصل   االس ثما    ي  تُعل  ال ي  التصن   ماس ثما    األ ر مي   االتحاد

 .2021  ا  في االنخيا  في اللياح

 الظشةةل  ات  ماةةوري الظعةةلات متةةمعي    ةةى  الظةةلى   تةةصل"  ا  آثةةار  الوضةةع  هةةذا  ل كةةان ل

 إلى  اللياح   طا ة  الكهل ضوئصة  الشظسصة  الاا ة  معلات  أسعار  ارتياع  أدى  حص .  السصاسات    اضعي

 معةةض تظويةةل يةةؤخل   ةةل الزمةةان  مةةن   قةةل  من  ألكثل  التما ة  شهلته  الذي  ال ك ية  خيض  اتجاا   كل

 تغصصةةل  إلةةى  ماليعةةل  أدى   ةةل  الظةةلخالت  أسةةعار  ارتيةةاع  أن  حةةصن  فةةي .  ماليعةةل  اإل ةةلاد   صل  الظشل  ات

  الاا ةةة الليةةاح طا ةةة   ةةى الا ةةب فةةإن  العةةالا د   من العليل في الحصوي مالو ود الظ ع قة  السصاسات

 يقةةصن  ةةل  من حالة  ماك  يزا   ال  مصمظا.  األسعار  ارتياع  مع  ح ى   ويا    يزا   ال  الكهل ضوئصة  الشظسصة

 زيةةاد"  تةةاثصل  فإن  االرتياع   في  الظواد التما صة األساسصة  أسعار  فصها  س س ظل  ال ي  الزممصة  الي ل"  مشان

 أسعا  الشح   األلميي م  اليحاس  الب لي سيليك ن  الصلب 
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سةةعة أن ت  ةةا ف  تصةةل" نظةةو    ي و ةةع   شةةظا  إفليقصةةامماقة الشلا األ سةةط  أما فصظا يخ   

جصجةةا ات    32( ل تةةل إلةةى أكثةةل مةةن  2026  –  2021الي ةةل" )خةةال   فصهةةا    الظ افة  الاا ة الظ جلد"

فةةي الجز  األك ل من  ةةذا المظةةو الخظل الظاضصة. ي لكز    جصجا ات خال  األ وا   15محوالي     مقارنة

فعالصة تك ية الاا ة الشظسصة ياتي ذل  مل ا من  الظغلب.   متل    اإلمارات   السعودية  د    ي  أرمعة

 في الظماقة. سعة الاا ة الظ جلد" الظ افةتظثل أكثل من ث ثي نظو ال ي الكهل ضوئصة 

 ثالثةةة مةةن اكثلمةة  الظ ةةافة ال حليةةة الليةةاح طا ةةة سةةعة  إجظالي  ي  ا ف  أن  الظ و ع  من    ذا

 الليةةاح طا ةةة سةةوا مةةن %20و نحةة  ظثةةلي مةةا جصجةةا ات  21 إلى ل تل   2026   ا   مح و   أضعاف

 أ ر مةةا  خةةارج  الجليةةل"  األسةةواا  فةةي  السةةليع  ال وسةةع  مةةن  مةةل ا   ةةذا  يةةاتي.  العةةا   نيل  خال   العالظي

 الظ حةةل"  الواليةةات  فةةي  تميصةةذ ا  يةة ا  أن  الظ و ةةع  مةةن  ال ةةي  الك صةةل"  الظشةةل  ات  ذلةة   فةةي  مظا    التصن

 . الصامان الجمومصة كوريا  األمليكصة

 مةةن  الةةلغا    ةةى  الظ ةةافة  الظ جةةلد"  الاا ةةة  سةةعةل  القصاسي  المظو   ذا  يحل   أن   قليلال  ي و ع 

 ممةةا   تكةةالصف  مةةن  زادت  ال ةةي  الشةةحن   أسةةعار  الظواد التما صة األساسصة  سعارأ  في  الظ حوو  رتياعاال

الظةةواد  أسةةعار و ةةت إذا ذلةة    مةةع. الكهل ضةةوئصة الشظسةةصة  الاا ةةة الليةةاح لاا ةةة جليةةل" ممشةة ت

 إلةةى سةة لتيع  الليةةاح  طا ةةة  اسةة ثظارات  تك يةةة  فةةإن   2022   ا   نهاية  ح ى  ملتيعة  األساسصة  التما صة

  ةةى   الكهل ضةةوئصة  الشظسصة  الاا ة  تك ية  ال ي شهلتها  ال خيص ات  محو   سص ا   2015   ا   مس ويات

 مةةن د الر م صةةار 100 مةةن أكثةةل الظ زايةةل" ال كةةالصف ت ا ةةب سةةوف   مةةلى األ ةةوا  الثالثةةة السةةامقة

 فةةي السةةموي العةةالظي االسةة ثظار يةةاد"ز يعاد  ما أي  السعة من القلر نيل ل لكصب  اإلضافي  االس ثظار

 .تقلي ا   الث   ممحو حالصا   الظ جلد" الاا ة

 م تةةا ل مسةةار اتخةةذ  ةةل الشحن  تكالصف األساسصة التما صة الظواد من العليل أسعار أن  يذكل

 الشظسةةصة الاا ةةة  حةةلات إن ةةاج تك يةةة زيةةاد" فةةي تسةة ب ظةةام  2021  ةةا  مةةن األ   اللمةةع ممةةذ

 2020   ةةا   ملايةةة   ممةةذ.  العةةالا  أنحةةا   جظصةةع  فةةي  الحصةةوي   الو ةةود  الليةةاح   تورمصمات  الكهل ضوئصة

  %50 ممسةة ة التةة ب أسةةعار  ارتيعةةت أضةةعاف   أرمعةةة  مةةن  أكثةةل  سةةص صكون  ال ةةولي  سةةعل  ت ا ف

 إلةةى  أدى  مظةةا   أضةةعاف  سةة ة  الشحن  رسو    ارتيعت   %60ة  ممس    المحاس   %80ة  ممس    األلظمصو 

 (.17كما ي ضح الشكل )  الظ جلد" الاا ة لظتادر جغلافصا   الظوز ة ال وريل لس س ة إضافصة تكالصف
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 ( 17) الشكل
  (2021-2020) خالت الفترة  األ قام القياسية الشهرية ألسعا  السل  والشح 

 ( 100=  2020يياير )
 

 

 

 

 

 

 
 

 .IEA, Renewables 2021   المصد :
 

 فةةي  االسةة ثظار  تكالصف  ارتيعت  فقل   2019   ا   في  األساسصة  الظواد التما صة  ماسعار  مقارنة   

 الل لةةة محسةةب% 25ى إلةة  %10 مةةصن ت ةةلا ح ممسةة ة ال ليةةة   الليةةاح  الكهل ضةةوئصة  الشظسةةصة  الاا ة

 الشظسةةصة  الاا ة   حلات  أسعار  زياد"  إلى  ال قصصلية  ال جارية  ال لامصل  أدت  ذل    إلى  ماإلضافة  . الظماقة

  الهمةةل األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات مثةةل اللئصسةةصة األسةةواا فةةي الليةةاح  تورمصمةةات الكهل ضةةوئصة

 تورمصمةةات تكالصف  اس ظلت  حص   الوحصل   االس ثما    ي  تُعل  ال ي  التصن   ماس ثما    األ ر مي   االتحاد

 .2021  ا  في االنخيا  في اللياح

 الظشةةل  ات  ماةةوري الظعةةلات متةةمعي    ةةى  الظةةلى   تةةصل"  ا  آثةةار  الوضةةع  هةةذا  ل كةةان ل

 إلى  اللياح   طا ة  الكهل ضوئصة  الشظسصة  الاا ة  معلات  أسعار  ارتياع  أدى  حص .  السصاسات    اضعي

 معةةض تظويةةل يةةؤخل   ةةل الزمةةان  مةةن   قةةل  من  ألكثل  التما ة  شهلته  الذي  ال ك ية  خيض  اتجاا   كل

 تغصصةةل  إلةةى  ماليعةةل  أدى   ةةل  الظةةلخالت  أسةةعار  ارتيةةاع  أن  حةةصن  فةةي .  ماليعةةل  اإل ةةلاد   صل  الظشل  ات

  الاا ةةة الليةةاح طا ةةة   ةةى الا ةةب فةةإن  العةةالا د   من العليل في الحصوي مالو ود الظ ع قة  السصاسات

 يقةةصن  ةةل  من حالة  ماك  يزا   ال  مصمظا.  األسعار  ارتياع  مع  ح ى   ويا    يزا   ال  الكهل ضوئصة  الشظسصة

 زيةةاد"  تةةاثصل  فإن  االرتياع   في  الظواد التما صة األساسصة  أسعار  فصها  س س ظل  ال ي  الزممصة  الي ل"  مشان

 أسعا  الشح   األلميي م  اليحاس  الب لي سيليك ن  الصلب 
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 تك يةةة    ةةى  األجةةل  طوي ةةة  آثةةار  لةةه  يكةةون  أن  يظكن  الظ جلد"  الاا ة  صما ة  رمحصة    ى  الظواد  تكالصف

 .الاا وي ال حو 

 الظ ةةافة  الظ جةةلد"  الاا ة   لرات  نظو  في  الظ و ع  ال سارع  من  اللغا    ى  أنه  ال قليل   أ ضح

  حقصةة ل العالظي الظسار في ما وب  و مظا مكثصل أ ل ذل  سصةل   (2016  –  2021)  الي ل"  في   الظصا  

. الظ ةةافة القلرات نظو معل   م ا ية  ص ا بس  مظا   2050   ا   مح و   صيلية  ان عاثات  صافي   لف

 ل حقصةة  الحالصةةة  ال ميصذ السصاسة تحليات معالجة إلى  فقط  تح اج  ال  الحكومات  أن  إلى  ال قليل  أشار  كظا

 الاا ةةة  اسةة خلامات  لجظصةةع  الاظةةوح  زيةةاد"  إلةةى  ا  أي   حاجة  في  ها لكم   صيلية  ان عاثات  صافي   لف

 فةةي  الظ جةةلد"  الاا ةةة   اسةة خلا   الظ جةةلد"  الكهلما     ى  ك صل  مشكل  سصاس ها  تلكصز  تعزيز    الظ جلد"

 متةةادر إلةةى اال  تةةادي   عةةافيل الظقةةل  الل ا من الظزيل توجصه  ن ف ال     المقل   التما ة  الظ اني

 .الخا  الظا  للأس أك ل م ع  ة تسظح  لوائح سصاسات   ضع  مع الظ جلد" الاا ة

 في ال حو  إلى الاا ةةة ممخي ةةة الكلمةةون  ةالعالظص  اتإجظالي االس ثظار  ارتيع     جا ب اَخر،

مقارنة ممحو   م صار د الر   755% مقارنة مالعا  السام  لصتل إلى حوالي  27ممس ة    2021خال   ا   

  2022   فقا  ل قليل  اتجا ات االس ثظار في ال حةةو  الاةةا وي 2011م صار د الر فقط في  ا    264

الاا ةةة متةةادر    مشةةل  اتاالسةة ثظار فةةي     ذا اإلجظالي  ت ظن  .Bloombergن مؤسسة  التادر  

   إن ةةاج الهصةةلر جصن   الاا ةةة المو يةةة  الكهلمةةائي     ال مصة ال ح صة ل شحن تخزين الاا ةالظ جلد"   

إلةةى مشةة ليات الظسةة خل  المهةةائي ماإلضافة    – تخزيمه     اح جاز ثاني أكسصل الكلمون   إ اد" ال ل يل 

ألجهز" الاا ة ممخي ة الكلمون  مثل األنةظة الشظسصة التةةغصل"  الظ ةةخات الحلاريةةة  الظلك ةةات 

  ليظة االن عاثات.

م صةةار  366  ةةى الحتةةة األك ةةل مةةن ت ةة  االسةة ثظارات م غةةت الاا ة الظ جلد"     ااع  اس حوذ

ك ات الكهلمائصة  مةةا   ي صه  ااع المقل الكهلمائي )الظل2020% مقارنة معا   6.5د الر ملتيعة ممس ة  

% مةةع تو ةةع 77م صار د الر محققا  المظو األسلع ممس ة  273يلت ط مها من ممصة تح صة ل شحن( محتة 

  ثا  ااع تولصل الحلار" من الكهلما  محتة تتل 2022مان ي جا ز  ااع الاا ة الظ جلد" خال   ا  

صةةار د الر. مصمظةةا اسةة حوذت مةةا ي م   31م صار د الر    اةةاع الاا ةةة المو يةةة محتةةة م غةةت    53إلى  

القاا ات )الهصلر جصن  تخزين الاا ة  اح جةةاز الكلمةةون  تخزيمةةه  الظةةواد الظسةة لامة(   ةةى حتةةة 
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 و م صار د الر.  في  ذا السصاا  تجلر اإلشار" إلى أن  ااع اح جاز الكلمون  تخزيمه يُعل   32م غت  

 2.3إلى  لصتل    حص  انخيض   صال   2021 ا     ال خالقااع الوحصل الذي لا يشهل زياد" في االس ثظار  

 (.18كما ي ضح الشكل )  م صار د الر

 ( 18) الشكل
  االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للقتاع

 ( ليا  دوال )
 

 

 

 

 

 

 

 .Bloomberg, Energy Transition Investment Trends 2022   المصد :
 

 فصظا يخ  ال وزيع الجغلافي إلجظالي االسةة ثظارات العالظصةةة فةةي مجةةا  تحةةو  الاا ةةة  فقةةل 

م صةةار  368االسةة ثظارات م غةةت   ى الحتةةة األك ةةل مةةن  ةةذا مماقة آسصا  الظحصط الهادئ اس حوذت  

. ي صهةةا د   2021% فةةي  ةةا  38أ  ةةى نسةة ة نظةةو م غةةت    مسج ة   % من اإلجظالي49أ  نحو    د الر

% من اإلجظالي   مظعل  31م صار د الر أ  نحو    236الشلا األ سط  أفليقصا محتة م غت  أ ر ما  

% مةةن اإلجظةةالي  20م صةةار د الر أ  نحةةو  150%. ثا د   األمليك صن محتة تتل إلى 16نظو م غ  

. مشكل  ا   ارتيعت االس ثظارات في مجا  تحةةو  الاا ةةة إلةةى 2021% في  ا   21 مظعل  نظو م غ  

 (.19كما ي ضح الشكل )  اسي جليل في جظصع الظماط مس وى  ص

 

 

   اد  ستدا ة 

 التجاي الكرب ن وتخزييه 

 الهيد وجي  

 التاقة الي وية 

 الحرا ة الكهربائية 

الكهربائية وسائل اليقل   

 تخزي  التاقة 

 التاقة المتجددة 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 60 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 تك يةةة    ةةى  األجةةل  طوي ةةة  آثةةار  لةةه  يكةةون  أن  يظكن  الظ جلد"  الاا ة  صما ة  رمحصة    ى  الظواد  تكالصف

 .الاا وي ال حو 

 الظ ةةافة  الظ جةةلد"  الاا ة   لرات  نظو  في  الظ و ع  ال سارع  من  اللغا    ى  أنه  ال قليل   أ ضح

  حقصةة ل العالظي الظسار في ما وب  و مظا مكثصل أ ل ذل  سصةل   (2016  –  2021)  الي ل"  في   الظصا  

. الظ ةةافة القلرات نظو معل   م ا ية  ص ا بس  مظا   2050   ا   مح و   صيلية  ان عاثات  صافي   لف

 ل حقصةة  الحالصةةة  ال ميصذ السصاسة تحليات معالجة إلى  فقط  تح اج  ال  الحكومات  أن  إلى  ال قليل  أشار  كظا

 الاا ةةة  اسةة خلامات  لجظصةةع  الاظةةوح  زيةةاد"  إلةةى  ا  أي   حاجة  في  ها لكم   صيلية  ان عاثات  صافي   لف

 فةةي  الظ جةةلد"  الاا ةةة   اسةة خلا   الظ جةةلد"  الكهلما     ى  ك صل  مشكل  سصاس ها  تلكصز  تعزيز    الظ جلد"

 متةةادر إلةةى اال  تةةادي   عةةافيل الظقةةل  الل ا من الظزيل توجصه  ن ف ال     المقل   التما ة  الظ اني

 .الخا  الظا  للأس أك ل م ع  ة تسظح  لوائح سصاسات   ضع  مع الظ جلد" الاا ة

 في ال حو  إلى الاا ةةة ممخي ةةة الكلمةةون  ةالعالظص  اتإجظالي االس ثظار  ارتيع     جا ب اَخر،

مقارنة ممحو   م صار د الر   755% مقارنة مالعا  السام  لصتل إلى حوالي  27ممس ة    2021خال   ا   

  2022   فقا  ل قليل  اتجا ات االس ثظار في ال حةةو  الاةةا وي 2011م صار د الر فقط في  ا    264

الاا ةةة متةةادر    مشةةل  اتاالسةة ثظار فةةي     ذا اإلجظالي  ت ظن  .Bloombergن مؤسسة  التادر  

   إن ةةاج الهصةةلر جصن   الاا ةةة المو يةةة  الكهلمةةائي     ال مصة ال ح صة ل شحن تخزين الاا ةالظ جلد"   

إلةةى مشةة ليات الظسةة خل  المهةةائي ماإلضافة    – تخزيمه     اح جاز ثاني أكسصل الكلمون   إ اد" ال ل يل 

ألجهز" الاا ة ممخي ة الكلمون  مثل األنةظة الشظسصة التةةغصل"  الظ ةةخات الحلاريةةة  الظلك ةةات 

  ليظة االن عاثات.

م صةةار  366  ةةى الحتةةة األك ةةل مةةن ت ةة  االسةة ثظارات م غةةت الاا ة الظ جلد"     ااع  اس حوذ

ك ات الكهلمائصة  مةةا   ي صه  ااع المقل الكهلمائي )الظل2020% مقارنة معا   6.5د الر ملتيعة ممس ة  

% مةةع تو ةةع 77م صار د الر محققا  المظو األسلع ممس ة  273يلت ط مها من ممصة تح صة ل شحن( محتة 

  ثا  ااع تولصل الحلار" من الكهلما  محتة تتل 2022مان ي جا ز  ااع الاا ة الظ جلد" خال   ا  

صةةار د الر. مصمظةةا اسةة حوذت مةةا ي م   31م صار د الر    اةةاع الاا ةةة المو يةةة محتةةة م غةةت    53إلى  

القاا ات )الهصلر جصن  تخزين الاا ة  اح جةةاز الكلمةةون  تخزيمةةه  الظةةواد الظسةة لامة(   ةةى حتةةة 
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 تك يةةة    ةةى  األجةةل  طوي ةةة  آثةةار  لةةه  يكةةون  أن  يظكن  الظ جلد"  الاا ة  صما ة  رمحصة    ى  الظواد  تكالصف

 .الاا وي ال حو 

 الظ ةةافة  الظ جةةلد"  الاا ة   لرات  نظو  في  الظ و ع  ال سارع  من  اللغا    ى  أنه  ال قليل   أ ضح

  حقصةة ل العالظي الظسار في ما وب  و مظا مكثصل أ ل ذل  سصةل   (2016  –  2021)  الي ل"  في   الظصا  

. الظ ةةافة القلرات نظو معل   م ا ية  ص ا بس  مظا   2050   ا   مح و   صيلية  ان عاثات  صافي   لف

 ل حقصةة  الحالصةةة  ال ميصذ السصاسة تحليات معالجة إلى  فقط  تح اج  ال  الحكومات  أن  إلى  ال قليل  أشار  كظا

 الاا ةةة  اسةة خلامات  لجظصةةع  الاظةةوح  زيةةاد"  إلةةى  ا  أي   حاجة  في  ها لكم   صيلية  ان عاثات  صافي   لف

 فةةي  الظ جةةلد"  الاا ةةة   اسةة خلا   الظ جةةلد"  الكهلما     ى  ك صل  مشكل  سصاس ها  تلكصز  تعزيز    الظ جلد"

 متةةادر إلةةى اال  تةةادي   عةةافيل الظقةةل  الل ا من الظزيل توجصه  ن ف ال     المقل   التما ة  الظ اني

 .الخا  الظا  للأس أك ل م ع  ة تسظح  لوائح سصاسات   ضع  مع الظ جلد" الاا ة

 في ال حو  إلى الاا ةةة ممخي ةةة الكلمةةون  ةالعالظص  اتإجظالي االس ثظار  ارتيع     جا ب اَخر،

مقارنة ممحو   م صار د الر   755% مقارنة مالعا  السام  لصتل إلى حوالي  27ممس ة    2021خال   ا   

  2022   فقا  ل قليل  اتجا ات االس ثظار في ال حةةو  الاةةا وي 2011م صار د الر فقط في  ا    264

الاا ةةة متةةادر    مشةةل  اتاالسةة ثظار فةةي     ذا اإلجظالي  ت ظن  .Bloombergن مؤسسة  التادر  

   إن ةةاج الهصةةلر جصن   الاا ةةة المو يةةة  الكهلمةةائي     ال مصة ال ح صة ل شحن تخزين الاا ةالظ جلد"   

إلةةى مشةة ليات الظسةة خل  المهةةائي ماإلضافة    – تخزيمه     اح جاز ثاني أكسصل الكلمون   إ اد" ال ل يل 

ألجهز" الاا ة ممخي ة الكلمون  مثل األنةظة الشظسصة التةةغصل"  الظ ةةخات الحلاريةةة  الظلك ةةات 

  ليظة االن عاثات.

م صةةار  366  ةةى الحتةةة األك ةةل مةةن ت ةة  االسةة ثظارات م غةةت الاا ة الظ جلد"     ااع  اس حوذ

ك ات الكهلمائصة  مةةا   ي صه  ااع المقل الكهلمائي )الظل2020% مقارنة معا   6.5د الر ملتيعة ممس ة  

% مةةع تو ةةع 77م صار د الر محققا  المظو األسلع ممس ة  273يلت ط مها من ممصة تح صة ل شحن( محتة 

  ثا  ااع تولصل الحلار" من الكهلما  محتة تتل 2022مان ي جا ز  ااع الاا ة الظ جلد" خال   ا  

صةةار د الر. مصمظةةا اسةة حوذت مةةا ي م   31م صار د الر    اةةاع الاا ةةة المو يةةة محتةةة م غةةت    53إلى  

القاا ات )الهصلر جصن  تخزين الاا ة  اح جةةاز الكلمةةون  تخزيمةةه  الظةةواد الظسةة لامة(   ةةى حتةةة 
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 و م صار د الر.  في  ذا السصاا  تجلر اإلشار" إلى أن  ااع اح جاز الكلمون  تخزيمه يُعل   32م غت  

 2.3إلى  لصتل    حص  انخيض   صال   2021 ا     ال خالقااع الوحصل الذي لا يشهل زياد" في االس ثظار  

 (.18كما ي ضح الشكل )  م صار د الر

 ( 18) الشكل
  االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للقتاع

 ( ليا  دوال )
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 فصظا يخ  ال وزيع الجغلافي إلجظالي االسةة ثظارات العالظصةةة فةةي مجةةا  تحةةو  الاا ةةة  فقةةل 

م صةةار  368االسةة ثظارات م غةةت   ى الحتةةة األك ةةل مةةن  ةةذا مماقة آسصا  الظحصط الهادئ اس حوذت  

. ي صهةةا د   2021% فةةي  ةةا  38أ  ةةى نسةة ة نظةةو م غةةت    مسج ة   % من اإلجظالي49أ  نحو    د الر

% من اإلجظالي   مظعل  31م صار د الر أ  نحو    236الشلا األ سط  أفليقصا محتة م غت  أ ر ما  

% مةةن اإلجظةةالي  20م صةةار د الر أ  نحةةو  150%. ثا د   األمليك صن محتة تتل إلى 16نظو م غ  

. مشكل  ا   ارتيعت االس ثظارات في مجا  تحةةو  الاا ةةة إلةةى 2021% في  ا   21 مظعل  نظو م غ  

 (.19كما ي ضح الشكل )  اسي جليل في جظصع الظماط مس وى  ص
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 التجاي الكرب ن وتخزييه 
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 التاقة الي وية 

 الحرا ة الكهربائية 

الكهربائية وسائل اليقل   

 تخزي  التاقة 
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 ( 19) الشكل
   االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للت يي  الجغرافي

 ( ليا  دوال )
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في   ال حو  الاا ويأ  ى مس وى الس ثظارات    التصن    فقل سج تد   العالاأما   ى مس وى  

.  جا ت الواليةةات الظ حةةل" 2020% مقارنة معا  60م صار د الر  ملتيعا  ممس ة  266م غ   2021 ا   

% مقارنةةة 17 م غت م صار د الر   ممس ة زياد" 114في الظلت ة الثانصة  الظصا  مإجظالي اس ثظارات م غ 

م صةةار  154ممهةةا     2021م صار د الر فةةي  ةةا     219  مالعا  السام . كظا اس ثظلت د   أ ر ما حوالي

فةةي الظلت ةةة  كظجظو ةةة  ذا من شانه أن ي ةةع االتحةةاد األ ر مةةي    االتحاد األ ر مي  د الر في د  

تلاجعت الصامان مةةن الظلكةةز اللامةةع إلةةى في حصن    .األمليكصة  الثانصة معل التصن    ل الواليات الظ حل"

 (.20كما ي ضح الشكل )  يصفحص  انخي ت مس ويات االس ثظار فصها مشكل ط  الظصا  السادس 

 

 

 

 

 

 أسيا الهاد   

أو وبا، الشرق  
 األوسط، وأفريقيا 

أ ريكا الشمالية،  
 ال ستى، والجي بية 
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 ( 20) الشكل
  2021االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للدوت عام 

 ( ليا  دوال )
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م ةةغ  تكمولوجصا الظما  اا ات تظويل  االس ثظارات في مجا  إجظاليإلى أن   ذا  أشار ال قليل

كانت األشةةهل يونصةةو  يولصةةو  نةةوفظ ل  ةةي األشةةهل األكثةةل    2021م صار د الر في  ا     165  حوالي

اس حوذ  ااع الاا ة   ى الحتة األك ل   من اإلجظالي(.  %38م صار د الر )  63  سج ت  حص   ا  نشاط

م صةةار د الر  خاصةةة  اةةاع طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة  68.5مةةن ت ةة  االسةة ثظارات م غةةت 

 .م صار د الر 67.4ي صه  ااع المقل  الظواصالت محتة م غت    الهصلر جصن

  ا   الظصةة   يةصةةيلان عاثةةات  في الظسار التةةحصح ل حقصةة  صةةافي    ا   ظ ي  لمإلى أنه ل  كظا أشار

 2022م صةةار د الر مةةصن  ةةامي    2.063  ي  ةةغ  تحو  الاا ة إلى م وسةةطمجا   في    اتح اج االس ثظارت

% مةةن  ةةذا 60يةة ا توجصةةه نحةةو  .2021  أي حةةوالي ثالثةةة أضةةعاف اإلجظةةالي فةةي  ةةا  2025 

االس ثظارات إلى  ااع الاا ة الظ جلد"   اةةاع المقةةل الكهلمةةائي ل   ةةا ف اسةة ثظاراتهظا تقلي ةةا  إلةةى 

. كظا يجب م ةةا ية 2021مظس ويات  ا     م صار د الر   ى ال لتصب مقارنة  583م صار د الر    667

 خةةال  الي ةةل"م صةةار د الر  4.189  ةةلرا م وسةةطإلةةى  ل تةةل إجظالي االس ثظارات الظا ومة معةةل ذلةة 

لجصل ال الي من ال قمصةةات % من  ذا االس ثظارات إلى ا40  -%  20(  ي ا توجصه نحو  2030  –  2026)

  .المو ية  ااع الاا ة   الكلمون  تخزيمه  ااع اح جازالهصلر جصن   ااع ممخي ة الكلمون  مثل 

   اد  ستدا ة 

 التجاي الكرب ن وتخزييه 

 الهيد وجي  

 التاقة الي وية 

 الحرا ة الكهربائية 

الكهربائية وسائل اليقل   

 تخزي  التاقة 

 التاقة المتجددة 

 أسبا يا 

 البراييل 

 ك  يا 

 الهيد 

 اليابان 

 فر سا 

 المملكة المتحدة 

 ألما يا 

 ال اليا  المتحدة 
 الصي  
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 ( 19) الشكل
   االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للت يي  الجغرافي

 ( ليا  دوال )
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في   ال حو  الاا ويأ  ى مس وى الس ثظارات    التصن    فقل سج تد   العالاأما   ى مس وى  

.  جا ت الواليةةات الظ حةةل" 2020% مقارنة معا  60م صار د الر  ملتيعا  ممس ة  266م غ   2021 ا   

% مقارنةةة 17 م غت م صار د الر   ممس ة زياد" 114في الظلت ة الثانصة  الظصا  مإجظالي اس ثظارات م غ 

م صةةار  154ممهةةا     2021م صار د الر فةةي  ةةا     219  مالعا  السام . كظا اس ثظلت د   أ ر ما حوالي

فةةي الظلت ةةة  كظجظو ةةة  ذا من شانه أن ي ةةع االتحةةاد األ ر مةةي    االتحاد األ ر مي  د الر في د  

تلاجعت الصامان مةةن الظلكةةز اللامةةع إلةةى في حصن    .األمليكصة  الثانصة معل التصن    ل الواليات الظ حل"

 (.20كما ي ضح الشكل )  يصفحص  انخي ت مس ويات االس ثظار فصها مشكل ط  الظصا  السادس 
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 ( 20) الشكل
  2021االستثما  العالمي في التح ت التاق ح، وفقاً للدوت عام 

 ( ليا  دوال )
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م ةةغ  تكمولوجصا الظما  اا ات تظويل  االس ثظارات في مجا  إجظاليإلى أن   ذا  أشار ال قليل

كانت األشةةهل يونصةةو  يولصةةو  نةةوفظ ل  ةةي األشةةهل األكثةةل    2021م صار د الر في  ا     165  حوالي

اس حوذ  ااع الاا ة   ى الحتة األك ل   من اإلجظالي(.  %38م صار د الر )  63  سج ت  حص   ا  نشاط

م صةةار د الر  خاصةةة  اةةاع طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة  68.5مةةن ت ةة  االسةة ثظارات م غةةت 

 .م صار د الر 67.4ي صه  ااع المقل  الظواصالت محتة م غت    الهصلر جصن

  ا   الظصةة   يةصةةيلان عاثةةات  في الظسار التةةحصح ل حقصةة  صةةافي    ا   ظ ي  لمإلى أنه ل  كظا أشار

 2022م صةةار د الر مةةصن  ةةامي    2.063  ي  ةةغ  تحو  الاا ة إلى م وسةةطمجا   في    اتح اج االس ثظارت

% مةةن  ةةذا 60يةة ا توجصةةه نحةةو  .2021  أي حةةوالي ثالثةةة أضةةعاف اإلجظةةالي فةةي  ةةا  2025 

االس ثظارات إلى  ااع الاا ة الظ جلد"   اةةاع المقةةل الكهلمةةائي ل   ةةا ف اسةة ثظاراتهظا تقلي ةةا  إلةةى 

. كظا يجب م ةةا ية 2021مظس ويات  ا     م صار د الر   ى ال لتصب مقارنة  583م صار د الر    667

 خةةال  الي ةةل"م صةةار د الر  4.189  ةةلرا م وسةةطإلةةى  ل تةةل إجظالي االس ثظارات الظا ومة معةةل ذلةة 

لجصل ال الي من ال قمصةةات % من  ذا االس ثظارات إلى ا40  -%  20(  ي ا توجصه نحو  2030  –  2026)

  .المو ية  ااع الاا ة   الكلمون  تخزيمه  ااع اح جازالهصلر جصن   ااع ممخي ة الكلمون  مثل 

   اد  ستدا ة 

 التجاي الكرب ن وتخزييه 

 الهيد وجي  

 التاقة الي وية 

 الحرا ة الكهربائية 

الكهربائية وسائل اليقل   

 تخزي  التاقة 

 التاقة المتجددة 

 أسبا يا 

 البراييل 

 ك  يا 

 الهيد 

 اليابان 

 فر سا 

 المملكة المتحدة 

 ألما يا 

 ال اليا  المتحدة 
 الصي  
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 ً  الهيد وجي   : ابعا

 أن إال  ا يكةةن لةةه االَثلالك صةةل الواضةةحلةة   الظاضةةيكظتلر ل اا ة في    الهصلر جصن  إن اال  ظا 

في تمامي  ااع الهصةةلر جصن العةةالظي   ا  مهظا  ا د رظسصكون له   ماك  امالن رئصسصان في الي ل" الحالصة

 لحةةلإطار ال وجه نحةةو ا  في  2050 ا     مح و   صيلية  ان عاثات  صافيتحقص     السعي نحو   أوالً   ظا   

 فةةي   صةةه الظمتةةو  الهةةلف   ةةو م ويةةة  درجةةة 1.5 إلةةى الكل" األرضةةصة  حلار"  درجة  ارتياع  من

 خيض إلى اال  تاد  اا ات جظصع تح اج  األملل حقص   ذا  .  2015 لعا  غصل الظما  ل  ماريل  اتيا صة

 أمثةةل كخصةةار الهصةةلر جصن ما ي ةةلز   طوي ة  لظسافات  المقل الثقص ة التما ات ذل  في مظا  ان عاثاتها 

ً ثا ي.  القاا ات   ذا  في  االن عاثات  ل ق صل  مثةةل  الظ جةةلد"  الاا ةةة  متةةادر  مةةن  الظ زايل"  الحتةتسا ا    ،ا

 متادر تكالصف   جم ا  إلى جمب مع ال خيصض الظس ظل فيالكهل ضوئصة  الشظسصة   الاا ة  اللياح  طا ة

 . األخ ل ل هصلر جصن اال  تادية الجاذمصة د ا  تحسصن في  الكهلمائصة   الظح الت الظ جلد" الاا ة

 مجةةا  فةةي القصةةاد"   ى العالظي الس اا تسارع في فصل س كور نا الظس جل جائحة  سا ظت  ل  

 الظةةزد ج  ال حةةلي  مواجهةةة  فةةي  الهصةةلر جصن  أ ظصة  الل    من  العليل  تلرك  حص   المةصف   الهصلر جصن

 تختةةص   تةةاي  ةةذا السةةصاا    فةة .  تةةلا صات الجائحةةة  من  اال  تادي   ال عافي  الظما   تغصل  في  الظ ظثل

 دخةةو  إلةةى أدى مظةةا الهصةةلر جصن  لظشةةل  ات العالظصةةةظالصةةة ال ال حيصةةز حةةز  مةةن ك صةةل" حتةة 

 .الجصوا  تادية الظمافسة  الا في الهصلر جصن

فةةي الو ةةت   ل هصةةلر جصن   طمصةةة  اسةة لاتصجصة  أ   طليةة   خارطة  لليها  الل    من  العليليذكل أن  

 االتحاد األ ر مةةي مةةع  اتي    2021  لعا (  COP26)  الظما   ل غصل  الظ حل"  األما  مؤتظل  في       الحالي

 التصن  الهمل  الصامان  كوريا الجمومصة  الظظ كة الظ حةةل"   األمليكصة  الواليات الظ حل"تشظل    د لة  32

 ضةةظان  تةةوفل  المةصةةف الهصةةلر جصن  نشةةل تاةةويل ل سةةليع ا  مع العظل  ى   أس لالصا  كملا  تشص ي

  يةةاتي ذلةة  ضةةظن  2030الهصلر جصن الظ جلد  ممخيض الكلمون   ةةى مسةة وى العةةالا مح ةةو   ةةا   

تهةةلف إلةةى جعةةل ال كمولوجصةةا   Glasgow Breakthroughsسةةظى  تأرمعة أ لاف  الظصةةة جليةةل" 

   لقاا اتها ممهاية  ذا العقل. األمثل  األكثل جاذمصةالمةصية  الح و  الظس لامة  الخصار 

  التةةادر  ةةن :  امةةل الهصةةلر جصنالاا وي ل  حو الجغلافصا السصاسصة   ذا   ل أشار تقليل  

  2021  أغسةةالل  شةةه  أ ائةةل  مح ةةو   إلةةى أنةةه  2022الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد" في شهل يمايل  
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 ل هصةةلر جصن  الظسةة هلف   ل ال  د الر  م صار  65   ن  يقل  ال  ما  حكومات   ى مس وى العالاال  ختتت

           االل زامةةاتمةةاك ل  ةةذا     الصامةةان   ألظانصةةا  فلنسةةال مةةن  كةة   تعهةةل  مةةع  الظق ةةل   العقةةل  ملى    ى  المةصف

 (.21كما ي ضح الشكل )

 ( 21) الشكل
 ( 2030-2021) خالت الفترةالهيد وجي   لمشروعا  ت سط التم يل السي ح المحتمل المتاح 
 ( ليا  دوال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .IRENA, Geopolitics Hydrogen 2022   المصد :
 

أن الهصةةلر جصن األخ ةةل  ةةل يغصةةل جغلافصةةة  مةةوازين تجةةار" الاا ةةة  يعصةةل   ال قليل  أ ضح 

تلتصب  ال ات الاا ة   ى الظس ويات اإل  صظصة  األمل الذي يظهل الالي  لةهور ملاكةةز  ةةوى جليةةل" 

مع تو ع أن تس حوذ تجار" الهصةةلر جصن العالظصةةة   ةةى أكثةةل     ى أساس إن اج  اس هالك الهصلر جصن.

د لة  مماقةةة  30  في ول ال وجه اليع ي لظا يزيل  ن 2050ظالي إن اجه مح و   ا   % من إج30من  

كظةةا أشةةار إلةةى أن اإلمكانةةات ال قمصةةة إلن ةةاج الهصةةلر جصن   نحو ال خاصط ل ما   ال ات تجاريةةة نشةةاة.

ت جا ز مشكل ك صل الا ب العالظي الظ و ع. فالل   األكثل  ةةلر"   ةةى تولصةةل كهلمةةا  م جةةلد" رخصتةةة 

إلن ةةاج الهصةةلر جصن األخ ةةل.  أن العليةةل مةةن الةةل   ال ةةي تسةة ورد كامةةل سصكون لليها مصز" تمافسصة  

   ت الحالي يظكمها أن تت ح متلر" ل هصلر جصن األخ ل.اح صاجاتها من الاا ة في الو

الم جه للهيد وجي  الدعم    
تم يل الحياد التكي ل جي التي يمك  أن  
 تيتب  عليه  شروعا  الهيد وجي  
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 ً  الهيد وجي   : ابعا

 أن إال  ا يكةةن لةةه االَثلالك صةةل الواضةةحلةة   الظاضةةيكظتلر ل اا ة في    الهصلر جصن  إن اال  ظا 

في تمامي  ااع الهصةةلر جصن العةةالظي   ا  مهظا  ا د رظسصكون له   ماك  امالن رئصسصان في الي ل" الحالصة

 لحةةلإطار ال وجه نحةةو ا  في  2050 ا     مح و   صيلية  ان عاثات  صافيتحقص     السعي نحو   أوالً   ظا   

 فةةي   صةةه الظمتةةو  الهةةلف   ةةو م ويةةة  درجةةة 1.5 إلةةى الكل" األرضةةصة  حلار"  درجة  ارتياع  من

 خيض إلى اال  تاد  اا ات جظصع تح اج  األملل حقص   ذا  .  2015 لعا  غصل الظما  ل  ماريل  اتيا صة

 أمثةةل كخصةةار الهصةةلر جصن ما ي ةةلز   طوي ة  لظسافات  المقل الثقص ة التما ات ذل  في مظا  ان عاثاتها 

ً ثا ي.  القاا ات   ذا  في  االن عاثات  ل ق صل  مثةةل  الظ جةةلد"  الاا ةةة  متةةادر  مةةن  الظ زايل"  الحتةتسا ا    ،ا

 متادر تكالصف   جم ا  إلى جمب مع ال خيصض الظس ظل فيالكهل ضوئصة  الشظسصة   الاا ة  اللياح  طا ة

 . األخ ل ل هصلر جصن اال  تادية الجاذمصة د ا  تحسصن في  الكهلمائصة   الظح الت الظ جلد" الاا ة

 مجةةا  فةةي القصةةاد"   ى العالظي الس اا تسارع في فصل س كور نا الظس جل جائحة  سا ظت  ل  

 الظةةزد ج  ال حةةلي  مواجهةةة  فةةي  الهصةةلر جصن  أ ظصة  الل    من  العليل  تلرك  حص   المةصف   الهصلر جصن

 تختةةص   تةةاي  ةةذا السةةصاا    فةة .  تةةلا صات الجائحةةة  من  اال  تادي   ال عافي  الظما   تغصل  في  الظ ظثل

 دخةةو  إلةةى أدى مظةةا الهصةةلر جصن  لظشةةل  ات العالظصةةةظالصةةة ال ال حيصةةز حةةز  مةةن ك صةةل" حتةة 

 .الجصوا  تادية الظمافسة  الا في الهصلر جصن

فةةي الو ةةت   ل هصةةلر جصن   طمصةةة  اسةة لاتصجصة  أ   طليةة   خارطة  لليها  الل    من  العليليذكل أن  

 االتحاد األ ر مةةي مةةع  اتي    2021  لعا (  COP26)  الظما   ل غصل  الظ حل"  األما  مؤتظل  في       الحالي

 التصن  الهمل  الصامان  كوريا الجمومصة  الظظ كة الظ حةةل"   األمليكصة  الواليات الظ حل"تشظل    د لة  32

 ضةةظان  تةةوفل  المةصةةف الهصةةلر جصن  نشةةل تاةةويل ل سةةليع ا  مع العظل  ى   أس لالصا  كملا  تشص ي

  يةةاتي ذلةة  ضةةظن  2030الهصلر جصن الظ جلد  ممخيض الكلمون   ةةى مسةة وى العةةالا مح ةةو   ةةا   

تهةةلف إلةةى جعةةل ال كمولوجصةةا   Glasgow Breakthroughsسةةظى  تأرمعة أ لاف  الظصةةة جليةةل" 

   لقاا اتها ممهاية  ذا العقل. األمثل  األكثل جاذمصةالمةصية  الح و  الظس لامة  الخصار 

  التةةادر  ةةن :  امةةل الهصةةلر جصنالاا وي ل  حو الجغلافصا السصاسصة   ذا   ل أشار تقليل  

  2021  أغسةةالل  شةةه  أ ائةةل  مح ةةو   إلةةى أنةةه  2022الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد" في شهل يمايل  
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 ل هصةةلر جصن  الظسةة هلف   ل ال  د الر  م صار  65   ن  يقل  ال  ما  حكومات   ى مس وى العالاال  ختتت

           االل زامةةاتمةةاك ل  ةةذا     الصامةةان   ألظانصةةا  فلنسةةال مةةن  كةة   تعهةةل  مةةع  الظق ةةل   العقةةل  ملى    ى  المةصف

 (.21كما ي ضح الشكل )

 ( 21) الشكل
 ( 2030-2021) خالت الفترةالهيد وجي   لمشروعا  ت سط التم يل السي ح المحتمل المتاح 
 ( ليا  دوال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .IRENA, Geopolitics Hydrogen 2022   المصد :
 

أن الهصةةلر جصن األخ ةةل  ةةل يغصةةل جغلافصةةة  مةةوازين تجةةار" الاا ةةة  يعصةةل   ال قليل  أ ضح 

تلتصب  ال ات الاا ة   ى الظس ويات اإل  صظصة  األمل الذي يظهل الالي  لةهور ملاكةةز  ةةوى جليةةل" 

مع تو ع أن تس حوذ تجار" الهصةةلر جصن العالظصةةة   ةةى أكثةةل     ى أساس إن اج  اس هالك الهصلر جصن.

د لة  مماقةةة  30  في ول ال وجه اليع ي لظا يزيل  ن 2050ظالي إن اجه مح و   ا   % من إج30من  

كظةةا أشةةار إلةةى أن اإلمكانةةات ال قمصةةة إلن ةةاج الهصةةلر جصن   نحو ال خاصط ل ما   ال ات تجاريةةة نشةةاة.

ت جا ز مشكل ك صل الا ب العالظي الظ و ع. فالل   األكثل  ةةلر"   ةةى تولصةةل كهلمةةا  م جةةلد" رخصتةةة 

إلن ةةاج الهصةةلر جصن األخ ةةل.  أن العليةةل مةةن الةةل   ال ةةي تسةة ورد كامةةل سصكون لليها مصز" تمافسصة  

   ت الحالي يظكمها أن تت ح متلر" ل هصلر جصن األخ ل.اح صاجاتها من الاا ة في الو

الم جه للهيد وجي  الدعم    
تم يل الحياد التكي ل جي التي يمك  أن  
 تيتب  عليه  شروعا  الهيد وجي  

 
بي
 و
ألو

د ا
حا
الت
 ا

 يا 
لما
 أ

ليا 
ترا

اس
 

يدا 
ه ل

 

ان 
ياب
 ال

سا 
ر 
 ف

ليا 
تا
 اي

دة 
تح
الم
كة 

ممل
 ال

 يا 
ك 

 

يا 
رو
الي

 

دة 
تح
الم
  

اليا
ال 

 

يدا
 ك

 يا 
سبا

 أ

يدا 
ب ل

 

 ك 
 ما

الد
 

ي  
ص
 ال

ات 
رتغ

الب
 

لي 
شي
 ت



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  662021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 66 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

من جانب اَخل  تو ع ال قليل ارتياع الا ب   ةةى الهصةةلر جصن فةةي مم تةةف العقةةل الثالةة  مةةن 

القلن الحالي.  ح ى ذل  الو ت  سصت ح الهصلر جصن األخ ل ممافسا  ل هصلر جصن الظم ش مةةن الو ةةود 

لعالا   من الظ و ع حل   ذلةة  خةةال    ةةت م كةةل فةةي د   األحيوري من حص  ال ك ية   ى مس وى ا

مثل التصن  ال لازيل  الهمل.   ل كان الهصلر جصن األخ ل خصارا  مماسب ال ك ية ماليعةةل فةةي أ ر مةةا 

   من الظلجح أن يسا ا تجليل خاةةوط 2021إمان االرتياع القصاسي في أسعار الغاز الا صعي في  ا   

ي و ةةع أن يسةةا ا الهصةةلر جصن   اد" الا ةةب  تسةةهصل تجةةار" الهصةةلر جصن.أنامصب الغاز الا صعةةي فةةي زيةة 

 ةةل يةةمعكل األخ ل في تعزيز مل نة نةا  الاا ة   مع ذل  فإن نقةة  اإلمةةلادات  تق  ةةات األسةةعار  

   ى سالسل توريل الهصلر جصن مظا يؤثل س  ا    ى تك ية إن اجه  إيلادات تتليلا. 

 فةةي  الاا ة    ى  المهائي  الا ب  من  ك صل"  حتة ى      جصنالهصلر  يس حوذ  أن  الظ و ع   ذا  من

الظمةظةةات  تو عةةات جظصةةعفةةي الي ةةل" الحالصةةة.  تةهةةل  ا  تقلي ةة  حتة صةةيلية من  ا  ارتيا    2050   ا 

 الو ةةود لظمةة ش ماسةة خلا ا  )اللمةةادي  الهصةةلر جصن إن ةةاج مةةن ال ةةلريجي الةة خ   الل لصةةة أنةةه سةةص ا

  األزرا   الهصلر جصن   يكظ ه  الظهصظن   اإلن اج  مسار   و  األخ ل  الهصلر جصنسصكون      (األحيوري

 (.22كما ي ضح الشكل )   تخزيمه الكلمون اح جاز  مع األحيوري الو ود   ى يع ظل الذي

 ( 22) الشكل
 2050تقديرا  التلب العالمي على الهيد وجي  في عام 

 ( لي ن ط  – إ تاج الهيد وجي )
 

 

 

 

 

 
 

 .IRENA, Geopolitics Hydrogen 2022   المصد :

 
 الهيد وجي  الر ادح
 الهيد وجي  األي ق 
 الهيد وجي  األخضر 

 اليسبة المئ ية للتلب اليهائي على التاقة  
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فةةي شةةهل  لظج ةةل الهصةةلر جصن McKinsey & Companyللراسةةة أجلتهةةا شةةلكة   فقةةا   

الهصةةلر جصن  صةةل  لظشةةل  اتم صار د الر من ال ظويةةل الظختةة     160  يوجل ماليعل  2021نوفظ ل  

  ال ح صل  الظ جلد"  الاا ة  متادر  ماس خلا   األخ ل  الهصلر جصن  إلن اجها  نتي  تا تختص    ال اويل

م صةةار د الر    700 مع ذل    ماك حاجةةة إلةةى أكثةةل مةةن أرمعةةة أضةةعاف  ةةذا الظ  ةةغ  أ     .الكهلمائي

 (.22كما ي ضح الشكل )  2030ل حقص  مس وى الهصلر جصن المةصف الذي سصح اجه العالا  ا  

 ( 22) الشكل
   فج ة االستثما  في سالسل قيمة الهيد وجي 

 2030والمتل بة في الهيد وجي  لتى عام االستثما ا  المباشرة المعلية 
 ( ليا  دوال )

 

 

 

 

 

 

 
 

 .McKinsey & Company and Hydrogen Council   المصد :
 

 م امعةةة يم غةةي  ال الاا ةةة  الن قةةا  مكثصةةل أك ةةل صور" من جز   الهصلر جصنمشكل  ا   يُعل   

 السةة خلا   التةةحصحة  األ لويةةات  تحليةةل  سةةصكون    غصل ةةا   ةةن  مظعةةز    نشةةلا  تاةةويلا  اس لاتصجصات

 سةةصكونكظةةا     الكلمةةون  إزالةةة  جهةةود  فةةي  األجل  طوي ة   مسا ظ ه  ناا ه  ل وسصع  ا  ضل ري  الهصلر جصن

لحةةل مةةن ا  جهود  في  تسا ا  م ظاسكة    وا ل  مظعايصل   صلر جصن  سوا  الم كار  ا  ضل ري  الل لي  ال عا ن

 ل اةةويل األ سةةع ال ةةاثصلات فةةي المةةةل السصاسةةات صةةانعي   ةةى يجةةب  . ةةادف مشةةكل الظمةةا  تغصةةل

 .األمل  طوي ة إيجامصة ن ائش ل ظان الظس لامة ال مظصة   ى الهصلر جصن

 

 

 اإل تاج

 اليقل والت يي  

 االستخدام اليهائي 

 إجمالي االستثما ا  المتل بة  فج ة االستثما   االستثما ا  المباشرة المعلية 
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لحةةل مةةن ا  جهود  في  تسا ا  م ظاسكة    وا ل  مظعايصل   صلر جصن  سوا  الم كار  ا  ضل ري  الل لي  ال عا ن

 ل اةةويل األ سةةع ال ةةاثصلات فةةي المةةةل السصاسةةات صةةانعي   ةةى يجةةب  . ةةادف مشةةكل الظمةةا  تغصةةل

 .األمل  طوي ة إيجامصة ن ائش ل ظان الظس لامة ال مظصة   ى الهصلر جصن

 

 

 اإل تاج

 اليقل والت يي  

 االستخدام اليهائي 

 إجمالي االستثما ا  المتل بة  فج ة االستثما   االستثما ا  المباشرة المعلية 
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 68 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ً  العالمية  األلداث التي شهدتها الس ق البتروليةأهم  : خا سا
 

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

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

 +اإلجتماعات الوزارية لدول أوبك. 1
       أ مةة    د    لظجظو ةةة ة زاريةة  اتاج ظا ةة ثالثةةة   قةةل 2021من  ةةا     اللامعتا خال  اللمع  

 كال الي:    ي   ل" نقاط رئصسصة االتياا   ى تا خاللها

اس ظلار ال زا  الل   الظشاركة في إ الن ال عةةا ن م ةةظان سةةوا نيةةط مسةة قل  م ةةوازن   .1

 االس ظلار في ت مي نهش اس  ا ي  شياف يةةوفل االسةة قلار  إملاد فعا   آمن ل ظس ه كصن   

 ألسواا الميط.

أمليةةل  12فةةي    لةةل   أ مةة   الظ خةةذال اكصل   ى  ةةلار االج ظةةاع الةةوزاري العاشةةل    إ اد" .2

االج ظا ات الالحقة مظا في ذلةة  االج ظةةاع الةةوزاري   القلارات الظ خذا فيكذل      2020

 .2021يولصو  18في  لل   أ م   ال اسع  شل 

  ب/ي  ألةةف  400إ اد" ال اكصل   ى آلصة تعليل اإلن اج الشةةهلية الظع ظةةل" مالزيةةاد" مظقةةلار   .3

َ   2022 يمايل  2021خال  الشهور نوفظ ل  ديسظ ل   .الم ضح أد اهللجدوت  وفقا

   االس ياد" مةةن تظليةةل ف ةةل" ماالم ثا  ال ا  التياا خيض اإلن اجالل زا   ا  ى أ ظصة    ال اكصل .4

    ل أن يةة ا تظليةةل 2021  ديسظ لشهل  ح ى نهاية  ل ل   ذات االم ثا  ال عصف  ال عويض  

  .2022إلى شهل يونصو   23 ت   الي ل" خال  االج ظاع الوزاري 
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 ( 2022 يناير – 2021نوفمب ) خالل الفرتةدول أوبك+ املعتمد  إنتاجمستوى  
   (ألف بر يل/ي م)

 

    2021   فمبر   2021 ديسمبر  2022  يياير
 الجزائر  952 962 972
 أ ج ال 1377 1392 1406
 الك  غ   293 296 300
 غيييا االست ائية  115 116 117
 الجاب ن  168 170 172
 العراق  4193 4237 4281
 الك يت  2532 2558 2585
  يجيريا  1649 1666 1683
 السع دية  9913 10018 10122
 اال ا ا   2855 2885 2916
 أذ بيجان  647 654 661
 البحري   185 187 189
 برو اح  92 93 94

 كاياخستان  1540 1556 1572
  اليزيا  537 542 548
 المكسي   1753 1753 1753
 ُعمان  796 804 812

  وسيا 9913 10018 10122
 الس دان  68 69 69
 جي ب الس دان  117 118 119

  
  

 10دوت أوب    24047 24300 24554
 دوت خا ج أوب   15647 15794 15940

  
  

 دوت أوب +  39694 40094 40494
 

 . السحب من مخزونات النفط االستراتيجية في الدول المستهلكة الرئيسية2
أ  مت الواليات الظ حةةل" األمليكصةةة فةةي الثالةة   محا لة ل حل من االرتياع في أسعار الميط في 

م صةةون ملمصةةل مةةن مخز ناتهةةا االسةة لاتصجصة   50 ن  زمهةةا مصةةع    2021 العشل ن من شهل نوفظ ل  

كال  من ملكةةزي  م صون ملمصل من 10  ى المحو ال الي   الظ احة في ملاكز ال خزين اللئصسصة األرمعة

Big Hill   Bryan Mound  مواليةTexas م صون ملمصل من  5م صون ملمصل    7   ما يقلب من
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 ً  العالمية  األلداث التي شهدتها الس ق البتروليةأهم  : خا سا
 

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

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

 +اإلجتماعات الوزارية لدول أوبك. 1
       أ مةة    د    لظجظو ةةة ة زاريةة  اتاج ظا ةة ثالثةةة   قةةل 2021من  ةةا     اللامعتا خال  اللمع  

 كال الي:    ي   ل" نقاط رئصسصة االتياا   ى تا خاللها

اس ظلار ال زا  الل   الظشاركة في إ الن ال عةةا ن م ةةظان سةةوا نيةةط مسةة قل  م ةةوازن   .1

 االس ظلار في ت مي نهش اس  ا ي  شياف يةةوفل االسةة قلار  إملاد فعا   آمن ل ظس ه كصن   

 ألسواا الميط.

أمليةةل  12فةةي    لةةل   أ مةة   الظ خةةذال اكصل   ى  ةةلار االج ظةةاع الةةوزاري العاشةةل    إ اد" .2

االج ظا ات الالحقة مظا في ذلةة  االج ظةةاع الةةوزاري   القلارات الظ خذا فيكذل      2020

 .2021يولصو  18في  لل   أ م   ال اسع  شل 

  ب/ي  ألةةف  400إ اد" ال اكصل   ى آلصة تعليل اإلن اج الشةةهلية الظع ظةةل" مالزيةةاد" مظقةةلار   .3

َ   2022 يمايل  2021خال  الشهور نوفظ ل  ديسظ ل   .الم ضح أد اهللجدوت  وفقا

   االس ياد" مةةن تظليةةل ف ةةل" ماالم ثا  ال ا  التياا خيض اإلن اجالل زا   ا  ى أ ظصة    ال اكصل .4

    ل أن يةة ا تظليةةل 2021  ديسظ لشهل  ح ى نهاية  ل ل   ذات االم ثا  ال عصف  ال عويض  

  .2022إلى شهل يونصو   23 ت   الي ل" خال  االج ظاع الوزاري 
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 ( 2022 يناير – 2021نوفمب ) خالل الفرتةدول أوبك+ املعتمد  إنتاجمستوى  
   (ألف بر يل/ي م)

 

    2021   فمبر   2021 ديسمبر  2022  يياير
 الجزائر  952 962 972
 أ ج ال 1377 1392 1406
 الك  غ   293 296 300
 غيييا االست ائية  115 116 117
 الجاب ن  168 170 172
 العراق  4193 4237 4281
 الك يت  2532 2558 2585
  يجيريا  1649 1666 1683
 السع دية  9913 10018 10122
 اال ا ا   2855 2885 2916
 أذ بيجان  647 654 661
 البحري   185 187 189
 برو اح  92 93 94

 كاياخستان  1540 1556 1572
  اليزيا  537 542 548
 المكسي   1753 1753 1753
 ُعمان  796 804 812

  وسيا 9913 10018 10122
 الس دان  68 69 69
 جي ب الس دان  117 118 119

  
  

 10دوت أوب    24047 24300 24554
 دوت خا ج أوب   15647 15794 15940

  
  

 دوت أوب +  39694 40094 40494
 

 . السحب من مخزونات النفط االستراتيجية في الدول المستهلكة الرئيسية2
أ  مت الواليات الظ حةةل" األمليكصةةة فةةي الثالةة   محا لة ل حل من االرتياع في أسعار الميط في 

م صةةون ملمصةةل مةةن مخز ناتهةةا االسةة لاتصجصة   50 ن  زمهةةا مصةةع    2021 العشل ن من شهل نوفظ ل  

كال  من ملكةةزي  م صون ملمصل من 10  ى المحو ال الي   الظ احة في ملاكز ال خزين اللئصسصة األرمعة

Big Hill   Bryan Mound  مواليةTexas م صون ملمصل من  5م صون ملمصل    7   ما يقلب من
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 70 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  ى ال لتصب. مع اإل الن  Louisianaموالية  West Hackberry   Bayou Choctawملكزي 

      .    2021م صةةون ملمصةةل فةةي السةةامع  شةةل مةةن شةةهل ديسةةظ ل    18 ن إشعار مصةةع أخةةل لظةةا يتةةل إلةةى  

مال مسص  مع معض الل   اللئصسصة الظس ه كة األخةةلى  مظةةا فةةي   الواليات الظ حل" األمليكصة   امتكظا  

ذل  التصن  الهمل  الصامان  كوريا الجمومصة  ل سحب من مخز ناتها االس لاتصجصة.  في  ةةذا السةةصاا  

  كظةةا  ةةلرت االسةة لاتصجصة  مخز ناتها المياصةملمصل من الميط الخا  من    م صون  5إطالا    الهمل لرت  

م صةةون   3.17  لرت كوريا الجمومصة اإلفلاج  ن نحةةو  الصامان مصع جز  من مخز ناتها االس لاتصجصة   

  كظا أكلت التصن   ةةى ال وجةةه 2022ملمصل من مخز ناتها االس لاتصجصة خال  اللمع األ   من  ا  

ن  ةة  2021  مت فةةي ملايةةة شةةهل نةةوفظ ل نحو اس خلا  مخز ناتها االس لاتصجصة )يذكل أن التصن  ل أ

الغاز لصن  الليز  االس لاتصجصة لزياد" اإلملادات  د ةةا اسةة قلار األسةةعار فةةي   السحب من مخز نات

 مشكل  ا   تشصل ال و عات إلى أن السحب من الظخز نات االس لاتصجصة في   .(معض األسواا الظح صة

  حصةة  سةةصكون ةالل   الظس ه كة اللئصسصة سصكون تاثصلا   ى أسعار الميط محل د  لي ل" زممصة مؤ  ةة 

         ى ت   الل   تعويض المق  في مخز ناتها االس لاتصجصة.  

 ً   با ي  لتغير المياخ يةالتت  ا  في اتفاق :سادسا

 ، أيرليدا Glasgow(،  COP26 خرجا  قمة المياخ )  .1
 

 تتوصةة    2021وفظ ل نةة   13  –  1خةةال  الي ةةل" مةةن    (COP26)  قمة العمل المياخي   قلت

  ةةذاشان من  مشان الظما .  Glasgowاتياا إلى   –د لة  200  نحو  الذين يظث ون  -كافة أطلاف القظة  

مةةن  الحةةالي مةةن  تصةةل" العظةةل الظمةةاخي فةةي العقةةل  يسلعتياا أن  الا

من  2015اتياا ماريل لعا    تميصذ الئحة  وا ليسا ا في     أن  جهة

  ل تلكز  ظل رئاسة القظةةة   ةةى ال وصةةل إلةةى اتيةةاا .  جهة أخلى

Glasgow  العظل فةةي كافةةة أرجةةا  العةةالا   ةةى   مشان الظما    دفع

 : ي أرمعة أصعل"  

 .خيض االن عاثات – ال خيصف •

 .الظج ظعات الظ  لر" من آثار تغصل الظما مسا ل"  – ال كصف •

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 71 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 .الل   من تحقص  أ لافها الظماخصةتظكصن  – ال ظويل •

 اإلنجازات. من أجل تحقص  الظزيل من  معا  العظل  – ال عا ن •

 (:COP26وفيما يلي لمحة ع  إ جايا  قمة العمل المياخي )

ً   باال بعاثا تأ ي  ال ص ت    التخفيف: ➢  حككددة   علككى  سككت ى العككالم، و سككاهما   إلى الصفر تقريبا

  ستقبالً.  دولة، وتعزيز التدابير الرا ية إلى تخفيف آثا  تغير المياخ 153وطييا    

 م عهةةلات خيةةض المةةن إجظةةالي المةةاتش الظح ةةي العةةالظي مشةةظو% 90مةةا ييةةوا  االَنأصةة ح 

 2030  ةةا  مح ةةو  االن عاثةةاتد لةةة أ ةةلافا جليةةل" لخيةةض  153ت إلةةى التةةيل.   ضةةع االن عاثةةات

  األنةظة  من ت   الجهود  يلسي القوا ل  Glasgowاتياا  سوف يعجل    .  (مسا ظات محلد"  طمصا)

مظسةةا ظات جليةةل" أكثةةل   القةةاد   العةةا ال ي س لتكز   صها.   ل اتيقت الل   في القظة   ى أن تعود فةةي  

الظمةةا   كظةةا  ضةةعت ال ظسةةات   الظ حةةل" مشةةان طظوحةةات ال ق صةةل مةةن آثةةار  لألمةةا و"   ملنامش جليل  

 ةةى توجصةةه الاظوحةةة   ظ ةةت رئاسةةة القظةةة    األ ةةلاف وا ل ماريل.  ل ميصذ ت      الئحة  ى    األخصل"

تولصل الاا ة   ال و ةةف  ةةن إزالةةة الغامةةات  العظةةل في     ن اس خلا  اليحا  االم عادتعهلات الل   نحو  

           إلةةى اسةة خلا   االن قةةا   اإلسةةلاع مةةنان عاثةةات غةةاز الظصثةةان   خيةةض  قةةل ممهةةا مةةا ف السةة عاد"

 الظلك ات الكهلمائصة.

 : جه د لثيثة للتعا ل    تأثيرا  المياخ  واألضرا التكيف والخسائر   ➢

د لة مشظولة إما مال واصل مشةةان ال كصةةف أ  مةةالخاط الوطمصةةة ل  كصةةف مةةن   80  االَنأص حت  

 العةةا   خةةال د لةةة مخااهةةا    45الظماخصةةة    ةةل تقةةلمت    األخاةةارأجل رفع درجة الجا زية فةةي  جةةه  

لشصخ الظ ع ةة  مالهةةلف العةةالظي مشةةان اشل     –  Glasgow  ى ملنامش  ظل    االتياا. كظا تا  الظاضي

ال كصف   الذي سصكون القو" اللافعة  را  م ادرات ال كصةةف.   ةةل تعهةةلت الةةل   مظ ةةالغ غصةةل مسةة و ة 

 2019  ةةا  مظ ةةا ية ال ظويةةل الةةذي تةةا ال عهةةل مةةه فةةي  االل زا ل ظويل م ادرات ال كصف  مظا في ذل   

         الظصةةا   ةةى أ ةةلاف محةةلد" ل ظويةةل  يةة ا فصهةةا االتيةةااال ي  األ لىالظل"     تعل  ذا.  2025   ا مح و   

م ادرات ال كصف.   ل أ  مت الل    ن شلاكات جليل" ل حسصن فل  الحتو    ى ال ظويل  مظا فةةي 
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  ى ال لتصب. مع اإل الن  Louisianaموالية  West Hackberry   Bayou Choctawملكزي 

      .    2021م صةةون ملمصةةل فةةي السةةامع  شةةل مةةن شةةهل ديسةةظ ل    18 ن إشعار مصةةع أخةةل لظةةا يتةةل إلةةى  

مال مسص  مع معض الل   اللئصسصة الظس ه كة األخةةلى  مظةةا فةةي   الواليات الظ حل" األمليكصة   امتكظا  

ذل  التصن  الهمل  الصامان  كوريا الجمومصة  ل سحب من مخز ناتها االس لاتصجصة.  في  ةةذا السةةصاا  

  كظةةا  ةةلرت االسةة لاتصجصة  مخز ناتها المياصةملمصل من الميط الخا  من    م صون  5إطالا    الهمل لرت  

م صةةون   3.17  لرت كوريا الجمومصة اإلفلاج  ن نحةةو  الصامان مصع جز  من مخز ناتها االس لاتصجصة   

  كظا أكلت التصن   ةةى ال وجةةه 2022ملمصل من مخز ناتها االس لاتصجصة خال  اللمع األ   من  ا  

ن  ةة  2021  مت فةةي ملايةةة شةةهل نةةوفظ ل نحو اس خلا  مخز ناتها االس لاتصجصة )يذكل أن التصن  ل أ

الغاز لصن  الليز  االس لاتصجصة لزياد" اإلملادات  د ةةا اسةة قلار األسةةعار فةةي   السحب من مخز نات

 مشكل  ا   تشصل ال و عات إلى أن السحب من الظخز نات االس لاتصجصة في   .(معض األسواا الظح صة

  حصةة  سةةصكون ةالل   الظس ه كة اللئصسصة سصكون تاثصلا   ى أسعار الميط محل د  لي ل" زممصة مؤ  ةة 

         ى ت   الل   تعويض المق  في مخز ناتها االس لاتصجصة.  

 ً   با ي  لتغير المياخ يةالتت  ا  في اتفاق :سادسا

 ، أيرليدا Glasgow(،  COP26 خرجا  قمة المياخ )  .1
 

 تتوصةة    2021وفظ ل نةة   13  –  1خةةال  الي ةةل" مةةن    (COP26)  قمة العمل المياخي   قلت

  ةةذاشان من  مشان الظما .  Glasgowاتياا إلى   –د لة  200  نحو  الذين يظث ون  -كافة أطلاف القظة  

مةةن  الحةةالي مةةن  تصةةل" العظةةل الظمةةاخي فةةي العقةةل  يسلعتياا أن  الا

من  2015اتياا ماريل لعا    تميصذ الئحة  وا ليسا ا في     أن  جهة

  ل تلكز  ظل رئاسة القظةةة   ةةى ال وصةةل إلةةى اتيةةاا .  جهة أخلى

Glasgow  العظل فةةي كافةةة أرجةةا  العةةالا   ةةى   مشان الظما    دفع

 : ي أرمعة أصعل"  

 .خيض االن عاثات – ال خيصف •

 .الظج ظعات الظ  لر" من آثار تغصل الظما مسا ل"  – ال كصف •
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 .الل   من تحقص  أ لافها الظماخصةتظكصن  – ال ظويل •

 اإلنجازات. من أجل تحقص  الظزيل من  معا  العظل  – ال عا ن •

 (:COP26وفيما يلي لمحة ع  إ جايا  قمة العمل المياخي )

ً   باال بعاثا تأ ي  ال ص ت    التخفيف: ➢  حككددة   علككى  سككت ى العككالم، و سككاهما   إلى الصفر تقريبا

  ستقبالً.  دولة، وتعزيز التدابير الرا ية إلى تخفيف آثا  تغير المياخ 153وطييا    

 م عهةةلات خيةةض المةةن إجظةةالي المةةاتش الظح ةةي العةةالظي مشةةظو% 90مةةا ييةةوا  االَنأصةة ح 

 2030  ةةا  مح ةةو  االن عاثةةاتد لةةة أ ةةلافا جليةةل" لخيةةض  153ت إلةةى التةةيل.   ضةةع االن عاثةةات

  األنةظة  من ت   الجهود  يلسي القوا ل  Glasgowاتياا  سوف يعجل    .  (مسا ظات محلد"  طمصا)

مظسةةا ظات جليةةل" أكثةةل   القةةاد   العةةا ال ي س لتكز   صها.   ل اتيقت الل   في القظة   ى أن تعود فةةي  

الظمةةا   كظةةا  ضةةعت ال ظسةةات   الظ حةةل" مشةةان طظوحةةات ال ق صةةل مةةن آثةةار  لألمةةا و"   ملنامش جليل  

 ةةى توجصةةه الاظوحةةة   ظ ةةت رئاسةةة القظةةة    األ ةةلاف وا ل ماريل.  ل ميصذ ت      الئحة  ى    األخصل"

تولصل الاا ة   ال و ةةف  ةةن إزالةةة الغامةةات  العظةةل في     ن اس خلا  اليحا  االم عادتعهلات الل   نحو  

           إلةةى اسةة خلا   االن قةةا   اإلسةةلاع مةةنان عاثةةات غةةاز الظصثةةان   خيةةض  قةةل ممهةةا مةةا ف السةة عاد"

 الظلك ات الكهلمائصة.

 : جه د لثيثة للتعا ل    تأثيرا  المياخ  واألضرا التكيف والخسائر   ➢

د لة مشظولة إما مال واصل مشةةان ال كصةةف أ  مةةالخاط الوطمصةةة ل  كصةةف مةةن   80  االَنأص حت  

 العةةا   خةةال د لةةة مخااهةةا    45الظماخصةةة    ةةل تقةةلمت    األخاةةارأجل رفع درجة الجا زية فةةي  جةةه  

لشصخ الظ ع ةة  مالهةةلف العةةالظي مشةةان اشل     –  Glasgow  ى ملنامش  ظل    االتياا. كظا تا  الظاضي

ال كصف   الذي سصكون القو" اللافعة  را  م ادرات ال كصةةف.   ةةل تعهةةلت الةةل   مظ ةةالغ غصةةل مسةة و ة 

 2019  ةةا  مظ ةةا ية ال ظويةةل الةةذي تةةا ال عهةةل مةةه فةةي  االل زا ل ظويل م ادرات ال كصف  مظا في ذل   

         الظصةةا   ةةى أ ةةلاف محةةلد" ل ظويةةل  يةة ا فصهةةا االتيةةااال ي  األ لىالظل"     تعل  ذا.  2025   ا مح و   

م ادرات ال كصف.   ل أ  مت الل    ن شلاكات جليل" ل حسصن فل  الحتو    ى ال ظويل  مظا فةةي 
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. كظا تظخةةض  ةةن القظةةة حةةوار جليةةل حةةو  تلتص ةةات ل ظويةةل معالجةةة الخسةةائل األص صةذل  الشعوب  

 ال ظويل  آلصات  اضحة. خال من   األضلارمشان الخسائل     تا إحصا  ش كة سان صاغو األضلار

  بالغ ضخمةالتم يل: جم   ➢

مةةن ال ظويةةل الظمةةاخي   د الرم صةةار  100أحلزت الل   الظ قلمة تقلما نحو تميصذ  ةةلف جظةةع 

  ةةى أمعةةل تقةةليل. كظةةا إن مؤسسةةات ال ظويةةل الخاصةةة  2023  ةةا  سوف ي حق  ذل  الهلف مح ةةو   

إلى التةةيل.   ماالن عاثاتنحو م ادرات الوصو     م الغ ضخظة ال موك الظلكزية  ل  كيت   ى توجصه  

. 2025  ى المهش ال الي ل حقص   لف ال ظويل الظماخي لظةةا معةةل    Glasgow  ل اتيقت الل   في  ظة  

  نظوا. األ لحص  تعهلت الل   الظ قلمة مزياد" ك صل" في تظوي ها لتمادي   امة  مثل صمل ا الل   

➢  ً  للتيفيذ التعاون: العمل  عا

عجةةل مةةن  تصةةل" ال عةةا ن مةةصن الحكومةةات سةةوف ت  Glasgowال ي تحققت في  ظة    اإلنجازات

الظماخصةةة مشةةكل أسةةلع  مصمظةةا س سةةها   األ لاف الشلكات  مؤسسات الظج ظع الظلني من أجل تحقص   

         الظجالل ال عا نصةةة   كةةذل  الحةةوارات الظ ع قةةة مالاا ةةة  الظلك ةةات الكهلمائصةةة  الشةةحن  ال  ةةائع  

ة   وا ةةل مةةاريل الئحةةةمن إنجةةاز  (COP26) ظة العظل الظماخي  تظكمتفي تميصذ تعهلات الل  .   ل 

  ( الل ا الظقل  مشانها  االن عاثاتالظش لك  ن   )اإلمالا   إطار الشيافصة الظعزز   ى  حص  تا االتياا  

 أل ةةلاف             ةةى آلصةةة  معةةايصل جليةةل" مشةةان أسةةواا الكلمةةون العالظصةةة     ةةى إطةةار زممةةي مشةة لك 

 .االن عاثاتخيض  

 قمة  باد ة الشرق األوسط الخضراء  .2

في   الظظ كة العلمصة السعودية  الليا  م  لقمة األولى لمباد ة الشرق األوسط الخضراءا قلت  

صاحب السظو الظ كي األمصل محظةةل مةةن   مل و" كليظة من  2021من شهل أك ومل    ينالخامل  العشل

العلمصةةة س ظان من   ل العزيز آ  سعود  لي العهل نائب رئصل مج ل الوزرا   زيل الةةلفاع مالظظ كةةة 

في  اةةاع ال ص ةةة   د لصصن اد" مماقة الشلا األ سط  أفليقصا  مسؤ لون   مظشاركة  لد من    السعودية 

ال ةةي   شةةل  اتظ الاس عل  القاد"  الح ور خال  القظة الحزمة األ لى من ال ةةلامش  .   تغصل الظما 

 ةةادر" الشةةلا األ سةةط ال ي تس هلف اإلسةةها  فةةي تحقصةة  أ ةةلاف م أ  م ها الظظ كة العلمصة السعودية  
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األخ ل الاظوحة الظ ظث ة في د ا الجهود  ال عا ن في الظماقة لخيض االن عاثات الكلمونصة  إزال ها 

% من إجظالي اإلسهامات العالظصة الحالصة   زرا ةةة 10من خال  الح و  الا صعصة  ال كصف ماكثل من  

العةةالظي ل  شةةجصل الذي يعةةل أك ةةل   % مةةن الظسةة هلف5م صار شجل" في الظماقة  مظا يحقةة  نسةة ة    50

 ال لامش لزرا ة األشجار في العالا.

أنهةةا  العلمصةةة السةةعودية  تحقصقا  لظس هلفات م ادر" الشلا األ سةةط األخ ةةل  أ  مةةت الظظ كةةة

س عظل   ى إنشا  ممتة تعا ن د لصةةة ل ا صةة  ميهةةو  اال  تةةاد الةةلائلي ل كلمةةون   تاسةةصل ملكةةز 

إنشةةا  مجظةةع إ  صظةةي السةة خال  الكلمةةون  اسةة خلامه  تخزيمةةه   تاسةةصل ل الظماخي   صإ  صظي ل  غ

ملكز إ  صظي لإلنذار الظ كل مالعواصةةف لإلسةةها  فةةي تق صةةل الظخةةاطل التةةحصة الماتجةةة  ةةن موجةةات 

الغ ار   تاسصل ملكز إ  صظي ل  مظصة الظس لامة ل ثةةل " السةةظكصة لإلسةةها  فةةي رفةةع ال مةةوع ال صولةةوجي 

%   إنشا  ملنامش إ  صظي الس ظاار 15االن عاثات في  ااع األسظاك مقلامة  ال حلي  خيض مس وى  

%.  سصكون لهذا الظلاكز  ال ةةلامش د ر 20السحب لإلسها  في رفع مس وى الهاطل الظالي مقلامة  

 ك صل في تهص ة ال مصة ال ح صة الالزمة لحظاية ال ص ة  خيض االن عاثات  رفع مس وى ال مسص  اإل  صظي.

  ى إنشا  م ادر"  الظصة لإلسها  في تقليا ح و  الو ةةود   العلمصة السعودية   عظل الظظ كةكظا س

م صةةون شةةخ  مالعةةالا   إنشةةا  صةةمل ا لالسةة ثظار فةةي ح ةةو    750المةصف ل وفصل الغذا  ألكثل من  

يقارب  تقمصات اال  تاد اللائلي ل كلمون في الظماقة   ي  غ إجظالي االس ثظار في  اتصن الظ ادرتصن ما

% ممها   إيظانةةا  ما ظصةةة ال ص ةةة  الغاةةا  15   س سها الظظ كة في تظويل  لامة  سعودي  م صار لاير  39

الم اتي في أفليقصا  د ت القظة إلى تكثصف ال مسص   العظل الظشةة لك ل ظحافةةةة   صةةه  تمظص ةةه  إضةةافة 

 ظة  رفع مس وى ال مسص .الى تاسصل مؤسسة الظ ادر" الخ لا  كظؤسسة غصل رمحصة مس ق ة لل ا الق

 اناال ا  من الظسؤ لصة الظش لكة فةةي مواجهةةة ال حةةليات ال ص صةةة الظشةة لكة  اتيةة  القةةاد"   ةةى 

لوضع خارطة طلي  إ  صظصة   ممهجصة  ظل لظواجهة ال حليات  صةةوال  إلةةى تحقصةة    معا  أ ظصة العظل  

إلصةةه الظ ةةادر" فةةي سةة صل ال مظصةةة  تهةةلفمس هلفات م ادر" الشلا األ سط األخ ل  إيظانةةا  ما ظصةةة مةةا 

 الظس لامة ل ظماقة  الحياو   ى ال موع اإلحصائي فصها  اس عادته مظا يعود مالميع   ى د   العالا.
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األخ ل الاظوحة الظ ظث ة في د ا الجهود  ال عا ن في الظماقة لخيض االن عاثات الكلمونصة  إزال ها 
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أنهةةا  العلمصةةة السةةعودية  تحقصقا  لظس هلفات م ادر" الشلا األ سةةط األخ ةةل  أ  مةةت الظظ كةةة

س عظل   ى إنشا  ممتة تعا ن د لصةةة ل ا صةة  ميهةةو  اال  تةةاد الةةلائلي ل كلمةةون   تاسةةصل ملكةةز 

إنشةةا  مجظةةع إ  صظةةي السةة خال  الكلمةةون  اسةة خلامه  تخزيمةةه   تاسةةصل ل الظماخي   صإ  صظي ل  غ
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%.  سصكون لهذا الظلاكز  ال ةةلامش د ر 20السحب لإلسها  في رفع مس وى الهاطل الظالي مقلامة  

 ك صل في تهص ة ال مصة ال ح صة الالزمة لحظاية ال ص ة  خيض االن عاثات  رفع مس وى ال مسص  اإل  صظي.

  ى إنشا  م ادر"  الظصة لإلسها  في تقليا ح و  الو ةةود   العلمصة السعودية   عظل الظظ كةكظا س

م صةةون شةةخ  مالعةةالا   إنشةةا  صةةمل ا لالسةة ثظار فةةي ح ةةو    750المةصف ل وفصل الغذا  ألكثل من  

يقارب  تقمصات اال  تاد اللائلي ل كلمون في الظماقة   ي  غ إجظالي االس ثظار في  اتصن الظ ادرتصن ما

% ممها   إيظانةةا  ما ظصةةة ال ص ةةة  الغاةةا  15   س سها الظظ كة في تظويل  لامة  سعودي  م صار لاير  39

الم اتي في أفليقصا  د ت القظة إلى تكثصف ال مسص   العظل الظشةة لك ل ظحافةةةة   صةةه  تمظص ةةه  إضةةافة 

 ظة  رفع مس وى ال مسص .الى تاسصل مؤسسة الظ ادر" الخ لا  كظؤسسة غصل رمحصة مس ق ة لل ا الق

 اناال ا  من الظسؤ لصة الظش لكة فةةي مواجهةةة ال حةةليات ال ص صةةة الظشةة لكة  اتيةة  القةةاد"   ةةى 

لوضع خارطة طلي  إ  صظصة   ممهجصة  ظل لظواجهة ال حليات  صةةوال  إلةةى تحقصةة    معا  أ ظصة العظل  

إلصةةه الظ ةةادر" فةةي سةة صل ال مظصةةة  تهةةلفمس هلفات م ادر" الشلا األ سط األخ ل  إيظانةةا  ما ظصةةة مةةا 

 الظس لامة ل ظماقة  الحياو   ى ال موع اإلحصائي فصها  اس عادته مظا يعود مالميع   ى د   العالا.



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  742021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 74 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 جهود ةةا فةةي مجةةا    العلمصة السعودية  ظ ادرات الظظ كةل  ل   ل القاد"  ن تثظصمها  تقليل ا  

ال ص ة  ال غصل الظماخي   اتيقوا   ى تشكصل فلا  ظل مش لكة    قل  ذا القظةةة مشةةكل د ري لوضةةع 

 خاط تميصذية كيص ة م حقص  مس هلفات الظ ادر".

األ اةةار العلمصةةة الظتةةلر" ل   ةةل   )أ امةة ( خةةال  اج ظا ةةه          مج ل  زرا  ممةظةةة  يذكل أن  

الظك ب ال ميصذي ل ظمةظة ال مسص  مع الظظ كةةة     ك ف2021ال اسع من ديسظ ل  الذي  قل في    107ر ا  

العلمصة السعودية  ل عظل مع الل   األ  ا  لإلسها  في تيعصل م ةةادر" لالشةةلا األ سةةط األخ ةةل   

 صةةاحب السةةظو الظ كةةي  لةةي العهةةل األمصةةل محظةةل مةةن سةة ظان مةةن   ةةلالعزيز آ  سةةعود ال ي أط قهةةا  

يُسها في   عظل مع الل   األ  ا  ل  مي تا ص  ميهو  اال  تاد اللائلي ل كلمون كمهشماإلضافة إلى ال

معالجة االن عاثات الكلمونصة ماليقة مس لامة ا  تاديا    إدراجه ضظن اإلسهامات الوطمصة لكل د لة  

 متور" ت ظاشي مع ول ف الل   األ  ا   أ لوياتها.

 القمة العالمية لالقتصاد األخضر  .3

مظليمةةة دمةةي مل لةةة اإلمةةارات   الككدو ة السككابعة  كك  القمككة العالميككة لالقتصككاد األخضككر قلت  

صاحب السظو الشصخ محظةةل مةةن راشةةل   مل اية  2021أك ومل    7  –  6خال  الي ل" من  العلمصة الظ حل"  

لظسةة ق ل حشةةل الجهةةود   شةةعار    تحةةت   آ  مك و   نائب رئصل الل لة رئصل مج ل الوزرا  حاكا دمي

 الخ ةةلا    مظث ي الظؤسسات الحكومصةةة مظشاركة العليل من الظسؤ لصن  الشختصات العالظصة   مس لا 

: الشةة اب  االم كةةار   ةةي  . شهلت القظة ج سات حوارية  نل ات ضظن محا ر ا األرمعة األكاديظصصن

تةةا إطةةالا  لقظةةة  فةةي خ ةةا  ا  ال كمولوجصا الذكصة  سصاسات اال  تةةاد األخ ةةل   ال ظويةةل األخ ةةل.

   الذي ت ظن المقاط اللئصسصة ال الصة:2021اعالن دبي  

ت جةةا ز آثةةارا األجمةةل" ال ص صةةة ل شةةظل ال حةةليات   ا  م حةة   ا   الظص  ا  ان أزمة الظما  تشكل تهليلم  اإلدراك ➢

 اال  تادية  االج ظا صة  ال ص صة.

      إل اد" ممةةا  اال  تةةاد معةةل جائحةةة  لجهودأن ال عافي الظس لا   األخ ل يجب أن يوجه   ال اكصل   ى ➢

ع    كذل  ل حل من ارتياع درجات الحلار" إلةةى أ ةةل مةةن درج ةةصن م ةةوي صن  إمقةةا  ارتيةةا19-كوفصل

 درجة م وية فوا مس ويات ما   ل التما ة؛ مظا ي ظاشى مع اتيا صة ماريل. 1.5الحلار"  مل 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 75 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

من   ا  الشلاكات الشام ة ال ي تشكل فصها الحكومات    ااع األ ظا    الظج ظع الظلني  جز   تشجصع ➢

 العظل الجظا ي لألجصا  الحالصة  القادمة.

خيض الكلمةةون مةةن خةةال  تاةةويل اسةة لاتصجصة الةةل ا نحةةو ال حةةو  لال  تةةاد االخ ةةل مةةم  تشجصع ➢

  خارطة طلي  ل هصلر جصن األخ ل في دمي.

الظمةظة العالظصة لال  تاد األخ ل القصا  مةةل ر ا كظمتةةة رائةةل" ل  عةةا ن الةةل لي  ت ةةاد    مواص ة ➢

 نقل ال قمصات الحليثةةة مةةصن الةةل   الظ قلمةةة  المامصةةة  مةةع ملا ةةا" االح صاجةةات  الةةةل ف   الظعلفة

ة أل ل الل   نظوا   الل   الجزرية التغصل" المامصةةة  مهةةلف تعزيةةز  ضةةع  تميصةةذ سصاسةةات الخاص

 اال  تاد األخ ل   ى الظس ويات الوطمصة  اإل  صظصة  العالظصة.

  ى تمسص   موا مة االس جامة اإل  صظصة ل غصل الظما  مهلف ال ميصذ اليعا  ل ظسا ظات الظحلد"    العظل ➢

 لاتصجصات  السصاسات الوطمصةةة الظ ع قةةة مالظمةةا  مةةن خةةال  ملكةةز ال عةةا ن  طمصا   غصل ا من االس

اإل  صظي ال امع التيا صة األما الظ حل" اإلطارية مشان تغصل الظما  ال ةةامع ل ظمةظةةة العالظصةةة لال  تةةاد 

األخ ل في دمي   ذل  خال  أس وع الظما  اإل  صظي لل   مماقة الشةةلا األ سةةط  شةةظا  إفليقصةةا 

شةةهل فةةي  2020  انعقاد الل ر" الظق  ة من القظة العالظصة لال  تاد األخ ل في إكسةة و خال  2022

 .2022مارس 

 تحقي  الريادة في  جات الهيد وجي   ل ع  خا طة طري     العربية المتحدة   اإل ا ا  إعالن دولة   .4

 حقصةة  الليةةاد" فةةي مجةةا  ل ةةن خارطةةة طليةة   دولككة اإل ككا ا  العربيككة المتحككدةأ  مةةت 

خارطةةة ت ةة  ال   ت  ظن  Glasgow  في  COP26الهصلر جصن أثما  القظة العالظصة ل  غصل الظماخي  

ف ح متادر جليل" لخ   القصظةةة مةةن خةةال  تتةةليل الهصةةلر جصن   أوالً:   ت ظثل في  رئصسصةثالثة أ لاف  

ً   .ممخيض الكلمون  مش قاته  مم جاته إلةةى ممةةاط  االسةة صلاد اللئصسةةة مشةة قات تعزيةةز فةةل      ثا يككا

ً  .الهصةةلر جصن الجليةةل" مواسةةاة اليةةوالذ مةةمخيض الكلمةةون  الكصل سةةصن الظسةة لا   اال  ظةةا   ثالثككا

ياتي ذل    .2050   ا   التما ات األخلى ذات األ لوية  ال ي تسها في تحقص  الحصاد الظماخي مح و م

د لةةة اإلمةةارات فةةي شةةهل   هةةا  ال ةةي أ  م 2050تزامما  مع الظ ادر" االس لاتصجصة ل حصاد الظماخي  ةةا   

 .  2021أك ومل 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 74 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 جهود ةةا فةةي مجةةا    العلمصة السعودية  ظ ادرات الظظ كةل  ل   ل القاد"  ن تثظصمها  تقليل ا  

ال ص ة  ال غصل الظماخي   اتيقوا   ى تشكصل فلا  ظل مش لكة    قل  ذا القظةةة مشةةكل د ري لوضةةع 

 خاط تميصذية كيص ة م حقص  مس هلفات الظ ادر".

األ اةةار العلمصةةة الظتةةلر" ل   ةةل   )أ امةة ( خةةال  اج ظا ةةه          مج ل  زرا  ممةظةةة  يذكل أن  

الظك ب ال ميصذي ل ظمةظة ال مسص  مع الظظ كةةة     ك ف2021ال اسع من ديسظ ل  الذي  قل في    107ر ا  

العلمصة السعودية  ل عظل مع الل   األ  ا  لإلسها  في تيعصل م ةةادر" لالشةةلا األ سةةط األخ ةةل   

 صةةاحب السةةظو الظ كةةي  لةةي العهةةل األمصةةل محظةةل مةةن سةة ظان مةةن   ةةلالعزيز آ  سةةعود ال ي أط قهةةا  

يُسها في   عظل مع الل   األ  ا  ل  مي تا ص  ميهو  اال  تاد اللائلي ل كلمون كمهشماإلضافة إلى ال

معالجة االن عاثات الكلمونصة ماليقة مس لامة ا  تاديا    إدراجه ضظن اإلسهامات الوطمصة لكل د لة  

 متور" ت ظاشي مع ول ف الل   األ  ا   أ لوياتها.

 القمة العالمية لالقتصاد األخضر  .3

مظليمةةة دمةةي مل لةةة اإلمةةارات   الككدو ة السككابعة  كك  القمككة العالميككة لالقتصككاد األخضككر قلت  

صاحب السظو الشصخ محظةةل مةةن راشةةل   مل اية  2021أك ومل    7  –  6خال  الي ل" من  العلمصة الظ حل"  

لظسةة ق ل حشةةل الجهةةود   شةةعار    تحةةت   آ  مك و   نائب رئصل الل لة رئصل مج ل الوزرا  حاكا دمي

 الخ ةةلا    مظث ي الظؤسسات الحكومصةةة مظشاركة العليل من الظسؤ لصن  الشختصات العالظصة   مس لا 

: الشةة اب  االم كةةار   ةةي  . شهلت القظة ج سات حوارية  نل ات ضظن محا ر ا األرمعة األكاديظصصن

تةةا إطةةالا  لقظةةة  فةةي خ ةةا  ا  ال كمولوجصا الذكصة  سصاسات اال  تةةاد األخ ةةل   ال ظويةةل األخ ةةل.

   الذي ت ظن المقاط اللئصسصة ال الصة:2021اعالن دبي  

ت جةةا ز آثةةارا األجمةةل" ال ص صةةة ل شةةظل ال حةةليات   ا  م حةة   ا   الظص  ا  ان أزمة الظما  تشكل تهليلم  اإلدراك ➢

 اال  تادية  االج ظا صة  ال ص صة.

      إل اد" ممةةا  اال  تةةاد معةةل جائحةةة  لجهودأن ال عافي الظس لا   األخ ل يجب أن يوجه   ال اكصل   ى ➢

ع    كذل  ل حل من ارتياع درجات الحلار" إلةةى أ ةةل مةةن درج ةةصن م ةةوي صن  إمقةةا  ارتيةةا19-كوفصل

 درجة م وية فوا مس ويات ما   ل التما ة؛ مظا ي ظاشى مع اتيا صة ماريل. 1.5الحلار"  مل 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 75 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

من   ا  الشلاكات الشام ة ال ي تشكل فصها الحكومات    ااع األ ظا    الظج ظع الظلني  جز   تشجصع ➢

 العظل الجظا ي لألجصا  الحالصة  القادمة.

خيض الكلمةةون مةةن خةةال  تاةةويل اسةة لاتصجصة الةةل ا نحةةو ال حةةو  لال  تةةاد االخ ةةل مةةم  تشجصع ➢

  خارطة طلي  ل هصلر جصن األخ ل في دمي.

الظمةظة العالظصة لال  تاد األخ ل القصا  مةةل ر ا كظمتةةة رائةةل" ل  عةةا ن الةةل لي  ت ةةاد    مواص ة ➢

 نقل ال قمصات الحليثةةة مةةصن الةةل   الظ قلمةةة  المامصةةة  مةةع ملا ةةا" االح صاجةةات  الةةةل ف   الظعلفة

ة أل ل الل   نظوا   الل   الجزرية التغصل" المامصةةة  مهةةلف تعزيةةز  ضةةع  تميصةةذ سصاسةةات الخاص

 اال  تاد األخ ل   ى الظس ويات الوطمصة  اإل  صظصة  العالظصة.

  ى تمسص   موا مة االس جامة اإل  صظصة ل غصل الظما  مهلف ال ميصذ اليعا  ل ظسا ظات الظحلد"    العظل ➢

 لاتصجصات  السصاسات الوطمصةةة الظ ع قةةة مالظمةةا  مةةن خةةال  ملكةةز ال عةةا ن  طمصا   غصل ا من االس

اإل  صظي ال امع التيا صة األما الظ حل" اإلطارية مشان تغصل الظما  ال ةةامع ل ظمةظةةة العالظصةةة لال  تةةاد 

األخ ل في دمي   ذل  خال  أس وع الظما  اإل  صظي لل   مماقة الشةةلا األ سةةط  شةةظا  إفليقصةةا 

شةةهل فةةي  2020  انعقاد الل ر" الظق  ة من القظة العالظصة لال  تاد األخ ل في إكسةة و خال  2022

 .2022مارس 

 تحقي  الريادة في  جات الهيد وجي   ل ع  خا طة طري     العربية المتحدة   اإل ا ا  إعالن دولة   .4

 حقصةة  الليةةاد" فةةي مجةةا  ل ةةن خارطةةة طليةة   دولككة اإل ككا ا  العربيككة المتحككدةأ  مةةت 

خارطةةة ت ةة  ال   ت  ظن  Glasgow  في  COP26الهصلر جصن أثما  القظة العالظصة ل  غصل الظماخي  

ف ح متادر جليل" لخ   القصظةةة مةةن خةةال  تتةةليل الهصةةلر جصن   أوالً:   ت ظثل في  رئصسصةثالثة أ لاف  

ً   .ممخيض الكلمون  مش قاته  مم جاته إلةةى ممةةاط  االسةة صلاد اللئصسةةة مشةة قات تعزيةةز فةةل      ثا يككا

ً  .الهصةةلر جصن الجليةةل" مواسةةاة اليةةوالذ مةةمخيض الكلمةةون  الكصل سةةصن الظسةة لا   اال  ظةةا   ثالثككا

ياتي ذل    .2050   ا   التما ات األخلى ذات األ لوية  ال ي تسها في تحقص  الحصاد الظماخي مح و م

د لةةة اإلمةةارات فةةي شةةهل   هةةا  ال ةةي أ  م 2050تزامما  مع الظ ادر" االس لاتصجصة ل حصاد الظماخي  ةةا   

 .  2021أك ومل 

 



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  762021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 76 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

ا  في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا  
 

 في الدوت األعضاء في أواب  الُمقد ة  صاد ا  اليفط الخام    كمية   اال عكاس على  .1

كظصة صادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  فةةي أ امةة    ارتياعتشصل ال قليلات األ لصة إلى  

 نحةةو تةةل إلةةى مقارنة مةةاللمع السةةام  ل و ي/لمصلم ألف 786 محوم 2021من  ا    اللامعخال  اللمع  

 م صةةون ملمصةةل/يو    ةةى أسةةاس سةةموي.       2  ةةو مسةة وى ملتيةةع ممحةةو   و ي/ملمصةةلم صةةون  17.8

 مةةن الةةل   األ  ةةا (  خظسةةة)مةةن ضةةظمها    دوت أوبكك +   صةةا   إلى  مشكل رئصسي  االرتياع  اعزى  ذي 

خةةال    ةةى أسةةاس شةةهلي  يو /ملمصةةل ألةةف 400مظقلار  مالحياو   ى اَلصة الزياد" ال لريجصة الن اجها

ات اإلن اج  فقةةا  إلتيةةاا د   تخيص ال خ   من ي ا  .  ذا  من الظ و ع أن2021اللمع اللامع من  ا   

( 13) الجككدوتكمككا ي ضككح  .2022فةةي شةةهل سةة  ظ ل  يو /م صةةون ملمصةةل 5.8 د   أ مةة    ال الغةةة
 .(24)  والشكل

 ( 13لجدوت )ا
 (* 2021-2020)صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، وقيمة سي ح في كمية  الالتت   الرب  

     

  ) لي ن ب/ح(كمية الصاد ا   ) ليا  دوال (قيمة الصاد ا  

 2020   الراب الرب    15.773 63.3
 الثال  الرب    17.006 114.2

2021 
 * الراب الرب    17.791 129.9
 التغير ع     2021 الثال  الرب    0.786 15.7

.666 (  لي ن ب/ح)    2020 الراب الرب    2.018 
 .مصانات تقليلية  *   

 :  ا  الل 
الظ وسةط الشةهلي  م ةلب صادرات الميط في الل   األ  ا  مالح اإلس هالك الشهلي من ان اج الميط الخا  الشةهلي    كظصةتا اح ساب    -

لألسعار اليورية لخامات كل د لة في حجا التادرات المياصة الشهلية  تا تقليل  صظة التةادرات الشةهلية   ممهةا تةا اح سةاب القصظةة 
  ة ل ل   األ  ا .ال قليلية لتادرات الميط اللمع سموي 

 ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (  تقليلات أ لصة. :المصد 
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الربع الرابع  الربع األول الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 
2020 2021

ي م/ لي ن بر يل

كمية صاد ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

( 24) لشكلا  
 ،المقد ة للدوت األعضاء في  ي مة أواب  بصاد اته اليفط الخام قا  ة كمية إ تاج 

(2020- 2021 ) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (   المصد :

 قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب    اال عكاس على  .2

األسعار اليوريةةة لسةة ة خامةةات م وسط  الرتياع اإلنعكاس اإليجاميتشصل ال قليلات األ لصة إلى 

فةةي  الخةةا   الميط  صادرات   صظة    ى  2021   ا من    اللامعاللمع    خال  خامات الل   اال  ا     أ م 

  ةةل جائحةةة فصةةل س   مةةاالظسةةج ة  ظسةة ويات  ال  إلةةى  ل عةةود   نيةةل اللمةةعخال   الظقلر"    ا   الل   األ

 %13.8أي ممسةة ة     م صةةار د الر  15.7  محةةوم   صظة التةةادرات المياصةةة  ارتيعتفقل    .الظس جل  كور نا

  م صةةار د الر 66.3ممحةةو  ملتيةةع  و مس وى    م صار د الر  129.9تل إلى   مقارنة ماللمع السام  ل

          (13)  الجككدوتكمككا ي ضككح    العةةا  الظاضةةي   اللمع الظظاثل مةةنضعف القصظة الظسج ة في  أكثل من  أي  
 .(25)  والشكل
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ات اإلن اج  فقةةا  إلتيةةاا د   تخيص ال خ   من ي ا  .  ذا  من الظ و ع أن2021اللمع اللامع من  ا   
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لألسعار اليورية لخامات كل د لة في حجا التادرات المياصة الشهلية  تا تقليل  صظة التةادرات الشةهلية   ممهةا تةا اح سةاب القصظةة 
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 
2020 2021

بر يل/دوال  ليا  دوال 

قيمة صاد ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 25) الشكل
 ،في  ي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة  قا  ة  ست يا  أسعا  اليفط بقيمة صاد اته 

(2020- 2021 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (  المصد :
 

 أواب     ي مة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األداء االقتصادح   اال عكاس على  .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مةاللهةةا   ةةى مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

  حصةة  ارتيعةةت مسةة ويات المةةاتش فةةي القاا ةةات 2021مةةن  ةةا     اللامةةعالل   األ  ا  خال  اللمع  

المياصة مشكل م حوو.  يعةةزى ذلةة  فةةي األسةةاس إلةةى اسةة ظلار ال عةةافي فةةي أدا  اال  تةةاد العةةالظي           

رفةةع الظزيةةل مةةن القصةةود الظلت اةةة مةةل ا مةةن     ما صاح ه من ان عاف في مس ويات الا ب   ى الميط 

 ا   الذي كةةان لةةه د ر   شكل ال زا  د   أ م   مإتياا خيض اإلن اج س جل.مجائحة فصل س كور نا الظ

  د ظةةا  إضةةافصا  ال ي ارتيعت إلى أ  ى مس وياتها في  ل" أ وا سعار الميط  أل   ود" االرتياعفي    ا  ك صل

ال  تادات الل   األ  ا  في ممةظةةة أ امةة  ال ةةي شةةهلت ارتيا ةةا  م حووةةا   مةةلرجات م يا تةةه فةةي 

 ت المياصة ال ي تُعل من أ ا متادر اللخل القومي   تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس لامة.   اإليلادا

 ةةن   التةةادر  اَفةةاا اال  تةةاد األ  صظةةي: الشةةلا األ سةةط  اَسةةصا الوسةةاى   تقليلشصل  ي  ذا  

خاصةةة د   مج ةةل أن الةةل   الظتةةلر" ل ةةميط )إلةةى     2021  أك ةةوملفةةي شةةهل  صمل ا المقل الةةل لي  

 (ال ي تشهل  تصل" مكثية لعظ صات ال اعصا ضةةل فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  ال عا ن لل   الخ صش العلمصة

تحسةةن المشةةاط المياةةي ممسةة ة   يقةةلرس س يصل من تعافي الا ب العةةالظي  ارتيةةاع أسةةعار الةةميط  حصةة   
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لةةميط     و ما يعكةةل ارتيةةاع إن ةةاج ا2022% في  ا   4.4  مقلر" ت  غ   ممس ة  2021% في  ا   5.3

سصسا ا نشل ال قاحات  ارتياع في إملادات د   أ م  . كظا  الشهلية  لص صا  الزياد" ال لريجصة  د لة  في  

 %3.9ممسةة ة  تحسةةما  الذي يُ و ع أن يشةةهل   القااع غصل المياي  فيد ا الثقة  المشاط    فيأسعار الميط  

 إجظةةالي  يُ و ع اح وا  خسائل  الظ وسط  الظلى.    ى  ال والي  ى    2022   2021  في  امي  3.4% 

 مالظجظو ات األخلى.ل ميط مقارنة  الل   الظتلر" فيمشكل أك ل  الحقصقي الظح ي الماتش

 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 ام    ى صعصل  

 ل حلت من االَثار اال  تادية الظ اشل" الماجظة  ن جائحة فصل س كور نا الظس جل.  سا ظت مةةلامش 

اإلصةةالح اال  تةةادي ال ةةي يجةةلي تميصةةذ ا فةةي معةةض الةةل   األ  ةةا   الهادفةةة إلةةى د ةةا المشةةاط 

ليلية   ال ي أدت إلى تحسن نس ي في مس ويات المشاط في اال  تادي  تمويع القا ل" اإلن اجصة  ال ت

 القاا ات غصل المياصة  في الحل من تاثل األدا  اال  تادي لهذا الل  . 

في ممةظة أ ام  غصل أن  ماك مخا ف مشان ت اطؤ معلالت المظو اال  تادي ل ل   األ  ا   

          قةةصن تحةةصط ماَفةةاا اال  تةةاد العةةالظي    ى الظلى القليب  تظاشصا  مع  جةةود درجةةة  الصةةة مةةن  ةةل  الص

اإلنقاا ةةات فةةي سالسةةل ال وريةةل   ال غوط ال  ةةخظصة  ال سصظا الظعاكسةفي ول مخاطل ال اورات  

 فصل س كور نا الظس جل.    ل  إن ها  جائحة
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 
2020 2021

بر يل/دوال  ليا  دوال 

قيمة صاد ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 25) الشكل
 ،في  ي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة  قا  ة  ست يا  أسعا  اليفط بقيمة صاد اته 

(2020- 2021 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (  المصد :
 

 أواب     ي مة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األداء االقتصادح   اال عكاس على  .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مةاللهةةا   ةةى مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

  حصةة  ارتيعةةت مسةة ويات المةةاتش فةةي القاا ةةات 2021مةةن  ةةا     اللامةةعالل   األ  ا  خال  اللمع  

المياصة مشكل م حوو.  يعةةزى ذلةة  فةةي األسةةاس إلةةى اسةة ظلار ال عةةافي فةةي أدا  اال  تةةاد العةةالظي           

رفةةع الظزيةةل مةةن القصةةود الظلت اةةة مةةل ا مةةن     ما صاح ه من ان عاف في مس ويات الا ب   ى الميط 

 ا   الذي كةةان لةةه د ر   شكل ال زا  د   أ م   مإتياا خيض اإلن اج س جل.مجائحة فصل س كور نا الظ

  د ظةةا  إضةةافصا  ال ي ارتيعت إلى أ  ى مس وياتها في  ل" أ وا سعار الميط  أل   ود" االرتياعفي    ا  ك صل

ال  تادات الل   األ  ا  في ممةظةةة أ امةة  ال ةةي شةةهلت ارتيا ةةا  م حووةةا   مةةلرجات م يا تةةه فةةي 

 ت المياصة ال ي تُعل من أ ا متادر اللخل القومي   تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس لامة.   اإليلادا

 ةةن   التةةادر  اَفةةاا اال  تةةاد األ  صظةةي: الشةةلا األ سةةط  اَسةةصا الوسةةاى   تقليلشصل  ي  ذا  

خاصةةة د   مج ةةل أن الةةل   الظتةةلر" ل ةةميط )إلةةى     2021  أك ةةوملفةةي شةةهل  صمل ا المقل الةةل لي  

 (ال ي تشهل  تصل" مكثية لعظ صات ال اعصا ضةةل فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  ال عا ن لل   الخ صش العلمصة

تحسةةن المشةةاط المياةةي ممسةة ة   يقةةلرس س يصل من تعافي الا ب العةةالظي  ارتيةةاع أسةةعار الةةميط  حصةة   
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اإلنقاا ةةات فةةي سالسةةل ال وريةةل   ال غوط ال  ةةخظصة  ال سصظا الظعاكسةفي ول مخاطل ال اورات  

 فصل س كور نا الظس جل.    ل  إن ها  جائحة

 

 

 

 

 

 

 



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  802021

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 80 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ً  القريبعلى المدى   اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثا يا

 :اليفط الخامأسعا   -1

سةةصلتيع  م وسط سعل خا  ملنتأن إلى   األمليكصة  الاا ة  مع ومات  دار"إل  تشصل أحل  تو عات

م وسةةط سةةعل خةةا    يلتيةةعي و ةةع أن    كظا   2022من  ا     األ  د الر/ملمصل خال  اللمع    88.13  إلى

 .2022من  ا   األ  د الر/ملمصل خال  اللمع  85.04غلب تكساس األمليكي إلى 

  ل تل إلى 2022 ل شهلت ارتيا ا  م حووا  ُممذ ما ع  ا     اآلج ةيذكل أن أسعار الميط الخا   

رتيعةةت أسةةعار ال سةةوية لعقةةود خةةا  ملنةةت )  ةةل مورصةةة احصةة     أ  ى مسةة وياتها فةةي سةة عة أ ةةوا .

 2022  ف لايةةلمةةن شةةهل    اللامةةعخ ا  ج سات ال لا   لألس وع الظم هةةي فةةي    في  ICE)إن لكون صمم ا   

ممةةذ  ى لهةةا  و أ  ى مسةة و د الر/ملمصل  93.27ل تل إلى    2021% مقارنة ممهاية  ا   19.9ممس ة  

  كظا ارتيعت أسعار ال سوية لعقود خةةا  غةةلب تكسةةاس األمليكةةي )  ةةل مورصةةة 2014شهل أك ومل 

  ةةو  د الر/ملمصةةل 92.31% خال  نيل الي ل" ل تل إلى 22.7ممس ة  (  Nymexنصويورك ال جارية  

  .2014ممذ شهل س  ظ ل لها  ىأ  ى مس و

الظخةةا ف حصةةا  شةةح اإلمةةلادات   ةةى خ يصةةة ال ةةوتلات تزايةةل    يعزى ذل  مشكل رئصسةةي إلةةى 

 ةةلار د   أ مةة   مالحيةةاو   ةةى  الشلا األ سط   مماقة  الجصوسصاسصة الظ تا ل" في شلا أ ر ما  

 جود مؤشلات   ى  ل  تظكن معض د   مع اَلصة زياد" اإلن اج ال لريجصة   ل  ضخ كظصات إضافصة  

انخيا  ان اج لص صةةا مةةن ف ال   ن من تحقص  معلالت اإلن اج الظس هلفة    مثل نصجصليا  أنجوال  أ م   

مياصة من مصمةةا  السةةلر" ن صجةةة  ةةل   جةةود تو ف التادرات المع  ألف ب/ي    100مظعل   الخا   الميط  

 تق   الظخز نات في ملاكةةز ال خةةزين اللئصسةةصة   لظؤشلات في الو ت ذاته  تةهل ا  سعات تخزيمصة.

 )ال سةةصظا الغةةاز لصن(  اس ظلار  و" الا ب العالظي في ول ان عاف الا ب   ةةى الظم جةةات المياصةةةمع  

  ةةل ت جةةا زالخةةا   أسعار الميط  إلى أن تشصل ال و عات  .تزامما  مع تعافي نشاط ال تمصع  نقل ال  ائع

   مل ا من ال وجه نحو رفع الظزيل من القصود الظلت اة مجائحة فصل س كور نا. د الر/ملمصل 100

 اإل دادا  اليفتية العالمية: -2

إجظةةالي اإلمةةلادات  ارتيةةاعتشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةة ( إلةةى 

ب/ي  ألةةف 860ممحةةو   2022من  ا     األ  خال  اللمع    هاالمياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 81 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

خةةال  معل ذل  ل تةةل  م صون ب/ي   أن تس ظل في االرتياع    66مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى نحو  

ت ةة   م وسةةطي و ةةع ارتيةةاع  وبشكككل عككام،م صةةون ب/ي.   67.7إلةةى نحةةو    2022من  ا     اللامعاللمع  

 % مقارنة مالعا  السةةام   لصتةةل إلةةى4.7  أي ممس ة ي/ب  م صون  3ممحو    2022خال   ا   اإلملادات  

س كون الظحلكةةات اللئصسةةصة لهةةذا   .مس وى ال و عات السامقةنيل   و م صون ملمصل/يو     66.7  نحو

  . ر سصا  ال لازيل  كملا  كازاخس ان  المل يشاألمليكصة الواليات الظ حل"  المظو مشكل أساسي  ي

إن اج الميط   ارتياعمن جانب اَخل  تشصل أحل  تو عات إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى  

  Bakken  Eagle Ford  Haynesville)لئصسةةصة السةة ع الظمةةاط  فةةي الالتةةخلي األمليكةةي 

Niobrara  Permian  Appalachia  Anadarko) نحةةو لصتةةل إلةةى 2022 ف لايةةلشةةهل  فةةي 

 . 2020 مارسُممذ شهل له م صون ملمصل/يو     و أ  ى مس وى مسجل  8.540

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ةةب العةةالظي إجظةةالي    انخيةةا   تشصل تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مةة ( إلةةى

ب/ي مقارنة مةةاللمع السةةام  ل تةةل إلةةى   ألف  620ممحو    2022من  ا     األ  خال  اللمع    ى الميط  

ياتي  ذا تحس ا  ل جلد تةةلامصل اإلغةةالا فةةي وةةل االرتيةةاع الظ حةةوو فةةي  ةةلد  م صون ب/ي  99.1نحو  

إال أن تو عات المظو اال  تةةادي سليع االن شار من فصل س كور نا     Omicronاإلصامات مالظ حور  

معل ذلةة  لصتةةل إلةةى مسةة وى  صاسةةي ي  ةةغ حةةوالي   في حصن ي و ع ارتياع الا ب العالظيال تزا   وية.  

 . 2022م صون ب/ي خال  اللمع اللامع من  ا   102.9

م صةةون  4.2محةةو م 2022خةةال   ةةا  ي و ةةع ارتيةةاع إجظةةالي الا ةةب العةةالظي  وبشكككل عككام،

    و    م صون ملمصل/ يو   100.8  نحو  مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى  %4.3  أي ممس ة  و ي/لمصلم

 ةالظسةة خلمخاصةةة  )من الظ و ع أن تس ظل نواتش ال قاصل الخيصية  . حص   ال و عات السامقةنيل مس وى  

 الغةةاز لصنأن يواصةةل  ي و عفي دفع الا ب   ى الميط  مصمظا  (صما ة ال  ل كصظا ياتكظواد أ لصة في  

 جائحةةة فصةةل س كور نةةاإلى مسةة ويات مةةا   ةةل    العود"ال عافي    (خاصة مالمس ة ل مقل ال لي) الليز   

شهل  ااع السيل الخةةا  معةةض  ف صمظا  ود الاائلات  الا ب   ى فصظا ي ع   مأما . 2022 ا   خال   

 .2022كامال  في  ا   ا    ل ال يشهل تعافص م اخلا  األ ظا  م الظلت ط سيلال  ال يزا  االن عاف الظ حوو
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 80 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ً  القريبعلى المدى   اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثا يا

 :اليفط الخامأسعا   -1

سةةصلتيع  م وسط سعل خا  ملنتأن إلى   األمليكصة  الاا ة  مع ومات  دار"إل  تشصل أحل  تو عات

م وسةةط سةةعل خةةا    يلتيةةعي و ةةع أن    كظا   2022من  ا     األ  د الر/ملمصل خال  اللمع    88.13  إلى

 .2022من  ا   األ  د الر/ملمصل خال  اللمع  85.04غلب تكساس األمليكي إلى 

  ل تل إلى 2022 ل شهلت ارتيا ا  م حووا  ُممذ ما ع  ا     اآلج ةيذكل أن أسعار الميط الخا   

رتيعةةت أسةةعار ال سةةوية لعقةةود خةةا  ملنةةت )  ةةل مورصةةة احصةة     أ  ى مسةة وياتها فةةي سةة عة أ ةةوا .

 2022  ف لايةةلمةةن شةةهل    اللامةةعخ ا  ج سات ال لا   لألس وع الظم هةةي فةةي    في  ICE)إن لكون صمم ا   

ممةةذ  ى لهةةا  و أ  ى مسةة و د الر/ملمصل  93.27ل تل إلى    2021% مقارنة ممهاية  ا   19.9ممس ة  

  كظا ارتيعت أسعار ال سوية لعقود خةةا  غةةلب تكسةةاس األمليكةةي )  ةةل مورصةةة 2014شهل أك ومل 

  ةةو  د الر/ملمصةةل 92.31% خال  نيل الي ل" ل تل إلى 22.7ممس ة  (  Nymexنصويورك ال جارية  

  .2014ممذ شهل س  ظ ل لها  ىأ  ى مس و

الظخةةا ف حصةةا  شةةح اإلمةةلادات   ةةى خ يصةةة ال ةةوتلات تزايةةل    يعزى ذل  مشكل رئصسةةي إلةةى 

 ةةلار د   أ مةة   مالحيةةاو   ةةى  الشلا األ سط   مماقة  الجصوسصاسصة الظ تا ل" في شلا أ ر ما  

 جود مؤشلات   ى  ل  تظكن معض د   مع اَلصة زياد" اإلن اج ال لريجصة   ل  ضخ كظصات إضافصة  

انخيا  ان اج لص صةةا مةةن ف ال   ن من تحقص  معلالت اإلن اج الظس هلفة    مثل نصجصليا  أنجوال  أ م   

مياصة من مصمةةا  السةةلر" ن صجةةة  ةةل   جةةود تو ف التادرات المع  ألف ب/ي    100مظعل   الخا   الميط  

 تق   الظخز نات في ملاكةةز ال خةةزين اللئصسةةصة   لظؤشلات في الو ت ذاته  تةهل ا  سعات تخزيمصة.

 )ال سةةصظا الغةةاز لصن(  اس ظلار  و" الا ب العالظي في ول ان عاف الا ب   ةةى الظم جةةات المياصةةةمع  

  ةةل ت جةةا زالخةةا   أسعار الميط  إلى أن تشصل ال و عات  .تزامما  مع تعافي نشاط ال تمصع  نقل ال  ائع

   مل ا من ال وجه نحو رفع الظزيل من القصود الظلت اة مجائحة فصل س كور نا. د الر/ملمصل 100

 اإل دادا  اليفتية العالمية: -2

إجظةةالي اإلمةةلادات  ارتيةةاعتشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةة ( إلةةى 

ب/ي  ألةةف 860ممحةةو   2022من  ا     األ  خال  اللمع    هاالمياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 81 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

خةةال  معل ذل  ل تةةل  م صون ب/ي   أن تس ظل في االرتياع    66مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى نحو  

ت ةة   م وسةةطي و ةةع ارتيةةاع  وبشكككل عككام،م صةةون ب/ي.   67.7إلةةى نحةةو    2022من  ا     اللامعاللمع  

 % مقارنة مالعا  السةةام   لصتةةل إلةةى4.7  أي ممس ة ي/ب  م صون  3ممحو    2022خال   ا   اإلملادات  

س كون الظحلكةةات اللئصسةةصة لهةةذا   .مس وى ال و عات السامقةنيل   و م صون ملمصل/يو     66.7  نحو

  . ر سصا  ال لازيل  كملا  كازاخس ان  المل يشاألمليكصة الواليات الظ حل"  المظو مشكل أساسي  ي

إن اج الميط   ارتياعمن جانب اَخل  تشصل أحل  تو عات إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى  

  Bakken  Eagle Ford  Haynesville)لئصسةةصة السةة ع الظمةةاط  فةةي الالتةةخلي األمليكةةي 

Niobrara  Permian  Appalachia  Anadarko) نحةةو لصتةةل إلةةى 2022 ف لايةةلشةةهل  فةةي 

 . 2020 مارسُممذ شهل له م صون ملمصل/يو     و أ  ى مس وى مسجل  8.540

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ةةب العةةالظي إجظةةالي    انخيةةا   تشصل تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مةة ( إلةةى

ب/ي مقارنة مةةاللمع السةةام  ل تةةل إلةةى   ألف  620ممحو    2022من  ا     األ  خال  اللمع    ى الميط  

ياتي  ذا تحس ا  ل جلد تةةلامصل اإلغةةالا فةةي وةةل االرتيةةاع الظ حةةوو فةةي  ةةلد  م صون ب/ي  99.1نحو  

إال أن تو عات المظو اال  تةةادي سليع االن شار من فصل س كور نا     Omicronاإلصامات مالظ حور  

معل ذلةة  لصتةةل إلةةى مسةة وى  صاسةةي ي  ةةغ حةةوالي   في حصن ي و ع ارتياع الا ب العالظيال تزا   وية.  

 . 2022م صون ب/ي خال  اللمع اللامع من  ا   102.9

م صةةون  4.2محةةو م 2022خةةال   ةةا  ي و ةةع ارتيةةاع إجظةةالي الا ةةب العةةالظي  وبشكككل عككام،

    و    م صون ملمصل/ يو   100.8  نحو  مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى  %4.3  أي ممس ة  و ي/لمصلم

 ةالظسةة خلمخاصةةة  )من الظ و ع أن تس ظل نواتش ال قاصل الخيصية  . حص   ال و عات السامقةنيل مس وى  

 الغةةاز لصنأن يواصةةل  ي و عفي دفع الا ب   ى الميط  مصمظا  (صما ة ال  ل كصظا ياتكظواد أ لصة في  

 جائحةةة فصةةل س كور نةةاإلى مسةة ويات مةةا   ةةل    العود"ال عافي    (خاصة مالمس ة ل مقل ال لي) الليز   

شهل  ااع السيل الخةةا  معةةض  ف صمظا  ود الاائلات  الا ب   ى فصظا ي ع   مأما . 2022 ا   خال   

 .2022كامال  في  ا   ا    ل ال يشهل تعافص م اخلا  األ ظا  م الظلت ط سيلال  ال يزا  االن عاف الظ حوو
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خال     ى الميط    د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةط ب    ارتياعي و ع   في  ذا السصاا   

 حةةوالي % مقارنةةة مالعةةا  السةةام   لصتةةل إلةةى  4.1م صةةون ب/ي  أي ممسةة ة    1.8محةةوالي    2022 ا   

  ةةى الجةةز  مقصةةاد" الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  د   األمةةليك صن مةةع اسةة حواذ  ي /بم صةةون  46.4

 ممحةةو  د   خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةةةط ب    ارتياعكظا ي و ع  .  األك ل من  ذا االرتياع

الزيةةاد" اسةة ظلار ممةةلفو ا   .ي/بم صةةون  54.4%  لصتل إلةةى نحةةو  4.5  أي ممس ة  ي/بم صون    2.3

المقل  الو ود التما ي في ول تعافي المشاط اال  تادي خاصة فةةي الظ الد" في الا ب   ى   ود  

 . الل   األسصوية األخلى التصن  الهمل

  لحالة من  ل  الصقصن ملت اة مظجظو ةةة مةةن الشةةكوكال تزا  ال و عات خاضعة    وبشكل عام،

   ةةود المقةةل   ةةى  تاثصل ةةا  الظسةة جل  م حوراتةةه الجليةةل"يصل س كور نةةا  مال حليات الظ ع قة    :أ ظها

الجويةةة   ال ق  ةةاتالجصوسصاسةةصة   ال وتلات      مس ويات ال  خا الظلتيعة ال وريل  سالسلاخ ما ات   

  ف ةةال   ةةن الظلك ةةات الكهلمائصةةة غصل العادية   تاثصل ال اورات ال كمولوجصة مظا فةةي ذلةة  الل ظمةةة  

 .د التما صة  ايا ال جار" الظس ظل"  تاثصل ا   ى م ا  ات الو و
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 82 2021 الرابع الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

خال     ى الميط    د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةط ب    ارتياعي و ع   في  ذا السصاا   

 حةةوالي % مقارنةةة مالعةةا  السةةام   لصتةةل إلةةى  4.1م صةةون ب/ي  أي ممسةة ة    1.8محةةوالي    2022 ا   

  ةةى الجةةز  مقصةةاد" الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  د   األمةةليك صن مةةع اسةة حواذ  ي /بم صةةون  46.4

 ممحةةو  د   خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةةةط ب    ارتياعكظا ي و ع  .  األك ل من  ذا االرتياع

الزيةةاد" اسةة ظلار ممةةلفو ا   .ي/بم صةةون  54.4%  لصتل إلةةى نحةةو  4.5  أي ممس ة  ي/بم صون    2.3

المقل  الو ود التما ي في ول تعافي المشاط اال  تادي خاصة فةةي الظ الد" في الا ب   ى   ود  

 . الل   األسصوية األخلى التصن  الهمل

  لحالة من  ل  الصقصن ملت اة مظجظو ةةة مةةن الشةةكوكال تزا  ال و عات خاضعة    وبشكل عام،

   ةةود المقةةل   ةةى  تاثصل ةةا  الظسةة جل  م حوراتةةه الجليةةل"يصل س كور نةةا  مال حليات الظ ع قة    :أ ظها

الجويةةة   ال ق  ةةاتالجصوسصاسةةصة   ال وتلات      مس ويات ال  خا الظلتيعة ال وريل  سالسلاخ ما ات   

  ف ةةال   ةةن الظلك ةةات الكهلمائصةةة غصل العادية   تاثصل ال اورات ال كمولوجصة مظا فةةي ذلةة  الل ظمةةة  

 .د التما صة  ايا ال جار" الظس ظل"  تاثصل ا   ى م ا  ات الو و
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