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  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
 

1 | P a g e 2020خالل عام وبية الجن أمريكا كا الشمالية وأمري  في منطقتيتحليل أسواق البولي أوليفينات    
 

 الجنوبية  أمريكا اَمريكا الشمالية و منطقتيفي تحليل أسواق البولي أوليفينات 

 2020خالل عام 

 

  األحداث من  عدد  البولي أوليفينات في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية    أسواق  شهدت

في "  IHS Markit"طبقاً لتقرير أصدرته مؤسسة أي إتش إس ماركت    ،2020  خالل عامالهامة  

شباط فقد   2021فبراير/  أوليفينات  أسعارارتفعت  ،    أسعارسجلت  و ،  قياسيةارتفاعات    البولي 

، 2020األخيرة من عام    للرطل على مدار السبعة أشهر  سنت  24قدرة  ارتفاعا  إيثيلين  البولي  

،  نفسه  من العام  وفبراير يناير    شهريخالل    فقط  سنت   12بلغت حوالي    األسعار  زيادة فيمقابل  

تشهد أسواق البولي أوليفينات مثل هذه االرتفاعات في األسعار في    نن من المتوقع ألم يكحيث  

(، وما شهدته  19-تأثيرات موسم األعاصير، وانتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد تداعيات  ظل  

   .2020خالل عام   ، والمبيعاتاإلنتاجاألسواق من تحديات في  

 

،  في األسواق المحلية األسعار  انخفاض  بالسابقة    توقعاتالعلى عكس  جاء ارتفاع األسعار  

استمرار  خاصة   المخططمع  الموج تشغيل  الزمني لخطط    تنفيذ  من    األولى   ةبعض مشروعات 

الصادرات  زيادة  أيضاً  و   البولي إيثيلين، وإضافة طاقات جديدة من    ،مشروعات البتروكيماويات

طن  مليون    1.3بنحو    2020بداية عام    إضافته فيالمخطط  اإلنتاج الجديد  قُدر  حيث    .  األمريكية

. بلغ اإلنتاج  ٪5  يفي اإلنتاج المحلي للواليات المتحدة يقدر بحوال  زيادة  لسنوياً، وهو ما يعاد

مليون طن في نوفمبر من    2.147، مقابل  طن  مليون  2.140  حوالي   2020  يناير   شهر في  الفعلي  

لم تؤثر في  الطاقات اإلنتاجية الجديدة لم تظهر وفورات في الكميات و   يعني أن ، مما  العام نفسه

ً   األسعارخفض   . كما كان متوقعا
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لمنتجات البولي إيثيلين بدرجاته الثالث  المحلية    مؤشرات المبيعاتأظهرت  من جانب اَخر  

الواليات المتحدة  المختلفة "عالي الكثافة، والخطي منخفض الكثافة، ومنخفض الكثافة" في كل من  

إجمالي المبيعات    تبلغيث  ح  %، 3بلغ حوالي    ، انخفاضا طفيفاً 2020عام  خالل  األمريكية، وكندا  

يناير  طنمليون    1.235  مقابل،  طن مليون    1.194حوالي    نوفمبر المحلية لشهر   العام    في  من 

 .  ( 1الشكل )كما يبين  % خالل نفس الفترة،  12الصادرات بنسبة بلغت حوالي    كما انخفضت   .نفسه

 بدرجاته المختلفة،   ن: صادرات أمريكا وكندا من البولي إيثيلي(1الشكل )

 2020مقابل المبيعات في األسواق المحلية لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتحدة   الواليات  نسبة صادرات  من بلغت  إيثيلين   األمريكية  عام    البولي   2020خالل 

نحو  25.3  حوالي البالغ  إنتاجها  إجمالي  من  نسب   %24  بلغت  حين  في  سنوياً،  طن    ة مليون 

البولي بروبيلين نحو   البالغ حوالي  19.6صادراتها من  إنتاجها  مليون طن    9.2% من إجمالي 

%، من  70وجهة إلى كل من كندا، والمكسيك بنسبة بلغت حوالي م سنوياً، وكانت النسبة األعظم  
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نحو   فينيل كلوريد  البولي  المتحدة األمريكية من راتنجات  الواليات  بلغت صادرات  جانب أخر 

 مليون طن سنوياً.  8.26إجمالي إنتاجها البالغ  % من30

شهدت مستويات المخزون الشهري خالل الفترة من أبريل  أما من منظور المخزون فقد  

ً انخفاًضا  جائحة فيروس كورونا  انتشار  ، وهي فترة ذروة  2020  إلى أغسطس لم تظهر  و .  ملحوظا

اإلغالق    عمليات  بدءومع  ،  2020  أكتوبرشهر  الصناعة أي زيادة في مستويات المخزون إال في  

 . (2) الشكل كما يبين   ،ومايوأبريل  شهري  فيطبقته عديد من دول العالم الذي أو الجزئي  الكلي

 2020إنتاج البولي إيثيلين المحلي مقابل حركة المخزون في عام : (2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساحل    عرضت الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار راتنجات البولي إيثيلين  لعوامل  من ا

باإلضافة   ،مدمرةثالث أعاصير    إلىسبتمبر    إلىأغسطس  من شهر    الفترةفي    الخليج األمريكي

الساحلية  المناطق  على  التي تقع    المصانعأجبرت  التي    الشديدة، من العواصف االستوائية  عددإلى  



  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

4 | P a g e    2020عام  الجنوبية خاللأمريكا ومنطقتي أمريكا الشمالية  تحليل أسواق البولي أوليفينات في  
 

    . أشهر  بلغت عدة طويلةزمنية  فترات ل  استمروبعضها    اإلغالق، إلى    وتكساس، ويزياناللواليات  ل

 أغلقت أو خفضت معدالت اإلنتاج. البتروكيماويات الرئيسية التي مشروعات   (3الشكل )يبين 

 

   اإلنتاجأغلقت أو خفضت معدالت البتروكيماويات الرئيسية التي مشروعات   (3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر  ، مقارنة بإنتاج  ٪13بنسبة    سبتمبرشهر  في    نتاجانخفاض اإل  العوامل فيت تلك  ساهم

من أبريل إلى  خالل الفترة  للبولي إيثيلين تراكمي المخزون الكميات انخفاض  مما أدى إلى  يناير،

  راتنجاتبعض مشتقات توفر عدم  ، و في المخزون العجز تفاقم إلى وهو ما أدى  . 2020سبتمبر 

القوارير  إيثيلين  البولي   إنتاج  في  البالستيكية  البالستيكية،المستخدمة  في    واألفالم  المستخدمة 
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أن شهر    ، بيدالرئيسية بعض األسواق    في البالستيكية    الطعام   وإنتاج حاويات التغليف،  عمليات  

 . ارتفاع في مستويات المخزون أكتوبر شهد

 

هذا    ، ولم يكن أسعار البولي أوليفينات  ارتفاع  2021بدايات عام    اَخر شهدتمن جانب  

ً االرتفاع   ظهر  وقد    ،2020يناير حتى نوفمبر    ذ مستويات اإلنتاج أو المخزون من خفض  ب  مرتبطا

حيث    .  لبولي أوليفيناتراتنجات االفوري ل  أسعار الشحنوهو ارتفاع    جديد وفريد من نوعه،متغير  

٪ 158  المتحدة بنسبةإلى الساحل الغربي للواليات    شنغهايمدينة    الحاويات منقفزت أسعار شحن  

في المتوسط    دوالر   1545حوالي    2020  في يناير أسعار الشحن الفوري  بلغت  و  ،2020عن عام

كما    ،2021من عام  دوالر في يناير    4054حوالي  إلى    بينما قفزت  ،قدًما  40تبلغ سعتها    لحاوية

 . (3الشكل )يبين 

  2021يناير  -2020أسعار الشحن الفوري للحاويات خالل الفترة يناير  (:3الشكل )
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 (IMO 2020)البحرية الدولية    تطبيق االشتراطات الجديدة للمنظمةساهم بشكل ما  هذا وقد  

إال      .أسعارهفي  زيادة  الوقود البحري في  في  كبريت  الفيما يتعلق بخفض نسب    2020في يناير  

الزيادة لم   الهائلةفي هذه  كبير    تسهم بشكلأن هذه  المسبوقة    القفزات  في أسعار الشحن،  وغير 

الحاويات والسفن المتاحة  في    الحاد نقص  ال  وإنما يمكن أن يعزى هذا االرتفاع في األسعار إلى

 )خاصة الواليات المتحدة(.    ناألمريكتي التي تنقل المنتجات من الصين إلى 

 

تطورات المتالحقة في أسواق البتروكيماويات العالمية،  للاألمانة العامة  في ضوء متابعة  

ي  ، وخاصة البولالعالمية  األسواقفي    البولي أوليفينات  أسعار  خفضأن تنالمتوقع  من    فإنه كان

في  جديدة  إنتاجية إضافة طاقات  و  اإلنتاجية،الطاقات    مع زيادةوخاصة    المختلفة،   بدرجاتهإيثيلين  

منتجات  زيادة المخزون من  إلى توقعات    ، باإلضافة2020بداية عام    الشمالية فيمنطقة أمريكا  

  (، 19-  )كوفيد نتيجة ضعف الطلب كتأثير مباشر لجائحة كورونا  المختلفة    بدرجاتهالبولي إيثيلين 

بشكل  أسهمت    المتغيرات التيمن  إال أن هناك عدد    مستوى العالم.  التجارية على  األنشطةوتأثر  

في   إيثيلينارتفاع  كبير  البولي  أأسعار  حيث  األعاصير  ،  من  المفاجئة  الطبيعية  العوامل  دت 

دفع عدد ا الشمالية، إلى  أمريك  في منطقةدرجات الحرارة بشكل غير مسبوق    انخفاض  و   المدمرة،

مل، أو خفض  غالق الكامريكي إلى اإلكبير من مشروعات البتروكيماويات على سواحل الخليج األ 

. لذا فإنه  للحاويات  شحن الفوريالتكلفة    ارتفاعمستويات اإلنتاج لفترات زمنية طويلة، فضالً عن  

، 2021النصف األول من عام  اويات إلى معدالتها الطبيعة بعد  أسعار البتروكيم  المتوقع عودةمن  

 . مستوياته العادية ومع بدء فصل الربيع، وتحسن العوامل الجوية، وعودة النشاط التجاري إلى 

 

 


