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( 19-)كوفيد كورونا تداعيات جائحة تداعيات جائحة تداعيات 

على الطلب العالمي

2020عام النصف األول من خاللساسيةاألعلى البتروكيماويات

. نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات1

،  بستت   ،  بستت   ،  2020ةعم  لباصت  لوكل ا   بصتماع  ااتعة    خالل بصتماع  ااتعة    خالل بصتماع  ااتعة    صتاعة  لبترركيماعكاع  لبععبام  تعرضت  

لوستتتععر لبععبام  بطا  ،    يتمر ف   يتمر ف   لنخ عض اع صتتتعذ   بن ا  ، ك(19-)يوفمم    جعئح   فمرس يوركنعجعئح   فمرس يوركنعت شتتت   جعئح   ت شتتت   جعئح   ت شتتت   

ياع   .  ،  ااع زلد ا  لبرحماع  لبر  تولجههع لبصاعة ،  ااع زلد ا  لبرحماع  لبر  تولجههع لبصاعة ،  1991كلبذي اثل أيتر لنخ عض  ااذ ذرب لبخطمج ف  ةعم  كلبذي اثل أيتر لنخ عض  ااذ ذرب لبخطمج ف  ةعم  كلبذي اثل أيتر لنخ عض  

لبرأثمر ةطى  لبرأثمر ةطى  لبلبععبم ف لبععبم ف لبععبم   لبعمد ا  لالقرصتتعدل  لب ترح ذولب عاللب عاللبغالق  لإل  ذعب  شتتت   ذعب  شتتت بشتت ل رئمستت بشتت ل رئمستت بشتت ل رئمستتستتع ا  ستتع ا  ستتع ا

ً  لب مامتعئمت اارج  لباولد   ولاش ربح  ولاش ربح  ولاش خ ض اتمعتع  لبترركيماتعكاتع  كلبتوبمارل  ك ًلًل رظرظر بالرتتتع  لبوثم  بم   ظنظن

لالقرصتتعدي كناو لباعتج لباحط    لبصتتاعة   كلباشتتع لبصتتاعة   كلباشتتع لبصتتاعة   لب مامعئم  كلبترركيماعكا  كناو  لباارجع   ةطى  لبطط     ناو

لإلجاعب .

تأثر   ، ككلباهعئم  ا  لبترركيماعكاع    لوستتعستتم لبطط  لبععبا  ةطى لباارجع    ف    ف   بن لنخ عض نرج ة   

ارح  نستتتت  ارح  نستتتت  فارح  فارح  ف  ،كلبترركيماتعكاع  بشتتتت تل ارتتعا  خالل فررة جعئحت  يوركنعكلبترركيماتعكاع  بشتتتت تل ارتتعا  خالل فررة جعئحت  يوركنعكلبترركيماتعكالباولد لب مامتعئمت   أستتتتولق اارجتع  

قطعع  صتاعة   قطعع  صتاعة   لباسترخمم ف  قطعع  لباسترخمم ف  قطعع  لباسترخمم ف  لبتوب  بركبمطم     فتمااع لنخ ض لبطط  بشت ل ذعد ةطى اارجع     فتمااع لنخ ض لبطط  بشت ل ذعد ةطى اارجع     كلستع ،لخرالفع  

ً  شتهم  فقم   ،لبستمعرل   ًع ًع عتعت تاتا اااا ًعًأ ًع ع ع  وتوتو ت ت  مامام وطوطور طيطي لململ ماما امام مفمف وتوتو ب ب  تبتب ل وتوتولق تستس أنشتط  قطعةع   لب تمر  ف لب تمر  ف لب تمر    بستت  لالنخ عض أ

ًلًلًلبطط   كظل   لبتاعء كلبرشتتتممم. رقرقر قرقر رترت تتتت تتتت تستس   ف  قطعةع  لبرعتئ  كلبرغطم  نرمج  زاعدة   ف  قطعةع  لبرعتئ  كلبرغطم  نرمج  زاعدة   إاثمطم لبتوب   ةطى  اارجع   ةطى  اارجع   ةطى    ساسلبطط   البطط   ا

كبمااع نجم   .  كلذرمعجع  لبرعتئ  كلبرغطم   بطاولد لبغذلئم ، كلباارجع  لالستترهاليم  لالخرحكلذرمعجع  لبرعتئ  كلبرغطم   بطاولد لبغذلئم ، كلباارجع  لالستترهاليم  لالخرحكلذرمعجع  لبرعتئ  كلبرغطم     ،لباستترهط م  ط  

. ياع ظهر  ذل لبرتعا    ركت بطغ لبصتتممالنم   كلباطهرل  لبصتتممالنم   كلباطهرل  لبصتتممالنم     لباستترحاتترل  لباستترحاتترل  لبةطى    أن لبطط  ةطى لبجعن  لوخر

بعض لباارجع  اثل ذمث يعن لبطط  جممل ةطى   لبارخصتتصتت ،لباولد لب مامعئم   بشتت ل كلضتتح ف  أستتولق 

بشتمة نستت  لبطط  ةطى لباارجع  لباسترخما   ف  ذم   تأثر   ف  ذم   تأثر   ف  ذم   لبالصتق ،لبغعزل  لبصتاعةم  كلبطالءل  كلباولد  

إنرتع     أكبواتع  توزاع ضتتتتطر إبى إةتعدة  لبقطتعع  ااتع اعا  أن لاح زل  لبر رار كاولد لبرشتتتتحمم.ف  اجتعل  

اولجه  جزء ا  تطن لبرحماع  ةطى اسروح لبععبم.، ف  إ عر ، ف  إ عر ، بطراق  سراع اارجعت  لبخعص  

،  لبترركيماعكاع    دااعام م  ف  لباشتتهم لبععبا  بصتتاعة دااعام م  ف  لباشتتهم لبععبا  بصتتاعة   دااعام م  ف  لباشتتهم لبععبا  ب  دااعام م  ف  لباشتتهم لبععبا  ب  تحوال  إبى أستتععر لبا   لبععبام  لنخ عض أدح 

  ،  بر ط   ااخ ات    بر ط   ااخ ات    (لبصتخريلبستجمل )  غعزإنرع     امزتهع ف    امزتهع ف    خستر    خستر    ،لوارا م لبارحمةلبوالاع   أن  نجم ذمث 
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ً  لوكستتت لبشتتترق دكل ااطق   كا  لباروقع أن ترأثر  بعض كا  لباروقع أن ترأثر  بعض كا  لباروقع أن ترأثر   ًع ًع عتعت تطتط طتطت تتتت تتتت لنخ عض إنرع  لبا    كبشتتتمة  اع لذراعال   كبشتتتمة  اع لذراعال     كبشتتتمة    كبشتتتمة    تستس

إبى زاعدة أستتععر لبغعز ك و اع قم اؤدي    ،لباصتتعذ  لبغعز إنرع   يامع   إنرع   يامع   إنرع   خ ض ف  خ ض ف  ا   خ ض ا   خ ض اارج ةا   ا   اارج ةا   ا     اارج ةا     اارج ةا     كاعلبخ م ،

ياعدة   لإلاثعنغعز  لبطتمع  كتقطمل لبقمرة لبراعفستتتم  بطعمام ا  شتتتريع  لبترركيماعكاع  لبارتتط   بعستتترخملم  لبطتمع  كتقطمل لبقمرة لبراعفستتتم  بطعمام ا  شتتتريع  لبترركيماعكاع  لبارتتط   بعستتترخملم  لبطتمع  كتقطمل لبقمرة لبراعفستتتم  بطعمام ا  شتتتريع  لبترركيماعكاع  لبارتتط   

ىطىطىأالا  لباحرال ك    .تغذا  رئمستتم   بإلنرع تغذا  رئمستتم   بإلنرع تغذا  رئمستتم    طةطة ًلًلً مامام متمتم تتتت تشتش رمرمر مثمث أرأرأ ربرب ل و و ون دكل ااطق   آستتمع ي ل كلبصتتم  ةطى كج   دكل ااطق   آستتمع ي ل كلبصتتم  ةطى كج   دكل ااطق    ا ا

صتتتتاتعة     لةراتعد بستتتتتت  ةولئتم لقرصتتتتعدات   جمتمة ةولئتم لقرصتتتتعدات   جمتمة ةولئتم لقرصتتتتعدات    ولاش ربح ك  أكركبتعتجا  دكل لبارجح أن ا   ك  .لبرحتماتم 

  لباتعفثتع،اؤثر لنخ تعض ستتتتعر لبا   بشتتتت تل اتتعشتتتتر ةطى ت ط ت  لنرتع   لباتعفثتع، ذمتث لباتعفثتع، ذمتث لباتعفثتع، ذمتلبترركيماتعكاتع  فمهتع ةطى 

.كلبترركيماعكا لباارجع  لب مامعئم إنرع   ولاش ربح ولاش ربح ولاش كتحسم  

لبوقود لبطط  ةطى  خ ض    نرمج  جعئح   يوركنع ف نرمج  جعئح   يوركنع ف نرمج  جعئح   ا   دكل لبععبما   دكل لبععبما   ةمد   ف    ف  لإلغالقةاطمع   تستتتتتت   ياع      

  40-٪    30اع بم   ااع أدي إبى خ ض استرواع  إنرع  اصتعف  لبا   باست  يتمرة ترلكذ  ااع أدي إبى خ ض استرواع  إنرع  اصتعف  لبا   باست  يتمرة ترلكذ  ااع أدي إبى خ ض استرواع  إنرع  اصتعف  لبا   باست  يتمرة ترلكذ  ،لباخرط    بأنولة 

عاعاع.  ك.  ك.  لبقمعستتم   بإلنرع لبقمعستتم   بإلنرع لبقمعستتم     ٪ ا  لباستترواع   عتعتعتعتتتعتععر تتتشتتتتشتش شاشا جاجا ج ج  ف ف  مامام عتعتعتعتتتعتعع ف ف  تتتصتتتتصتص صاصا اباب ل ذ ذ ذه رمرمر ا ا  مثمث ث ث  ل ب ب ون رظرظًرل   لبترركيماعكاع ،ظنظن

  تش ل  ك  ك  ،لبترركيماعكاع  لنرع   ف   لباسرخما   لباولد لبخعم لوكبم كنقص ف  توفمر بعض لخرالل    قم ذمث    قم ذمث فإن   فإن   فإن

لباولد لبخعم اجاوة  جمامة ا  لبرحماع  لبرشتتغمطم   كلبرجعرا  بطجهع  لبععاط  لباولد لبخعم اجاوة  جمامة ا  لبرحماع  لبرشتتغمطم   كلبرجعرا  بطجهع  لبععاط  لباولد لبخعم اجاوة  جمامة ا  لبرحماع  لبرشتتغمطم   تولفر  خرالل  ف خرالل  ف خرالل  لال  إدلرةةاطم   

ف  اجعل لبترركيماعكاع .

. األداء المالي لصناعة البتروكيماويات2

  ،ةطى لودلء لباعب  بصتتتاعة  لب ماعكاع  كلبترركيماعكاع    يتمر    يتمر    اجاوةهع  بشتتت لاجاوةهع  بشتتت لف  اجاوةهع  ف  اجاوةهع  ف  لبرحماع  أثر   ذه      

كلبترركيماعكاع  ةطى استتروح لبععبم، ذمث نجم ةطى ستتتمل  كلنخ ض ذجم اتمعع  يتعر لباارجم  بط ماعكاع   

لباثعل لنخ عض ذجم لباتمعع  بشتريع  رئمستم  اثل ب بعستم ب، كشتري  بإاستراعنب، كشتري  ب يالاازب خالل 

% اقتعرنت  بحجم اتمعتع  لبربع لوكل ا  ةتعم  18-13اتع بم     ، باستتتت  ترلكذت  ، باستتتت  ترلكذت  ، باستتتت  ترلكذت2020لبربع لوكل ا  ةتعم  

لبربع  خاللخاللكلبترركيماعكاع   خكلبترركيماعكاع   خ  كلبترركيماعكاع     كلبترركيماعكاع     لب ماعكاع  مم  ا  مم  ا  نست  اتمعع  لباارجم  لبرئمستمنست  اتمعع  لباارجم  لبرئمستمنست  اتمعع  لباارجم  لبرئمست  تغمر    تغمر    (1لبشت ل ). اتم   2019

.2019ا  ةعم ، اقعرن  با س لب ررة 2020لوكل ا  ةعم 
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يين من الكيماويات والبتروكيماويات خالل الربع األول من  يين من الكيماويات والبتروكيماويات خالل الربع األول من  : تغير نسب مبيعات المنتجين الرئيسي: تغير نسب مبيعات المنتجين الرئيسي: تغير نسب مبيعات المنتجين الرئيس(1الشكل )

2019الفترة خالل  ، مقارنة بنفس 2020عام 

لباصمر:  /challengesلباصمر:  /https://adi-analytics.com/2020/06/16/petrochemicals-and-plastics-thinking-through-the-covid-19-challengesلباصمر:  

ي  ي  يشتراثللبااتعف لبقما    ل   لباارجع  لبارخصتصت اجعل   تعال ف    تعال ف    بر للبشتريع   بعض شتهم     كاع   بن،كاع   بن،كاع  

رمرمًرل ف ف   بSealed Airب  ستمطم لار  ستمطم لار  شتري   ك  ك  ب،Berry Globalببمري جطوبعل   متمت تيتي عةعًةع ع ع ع   بستت     بستت     ذجم  اتمععتهعذجم  اتمععتهعذجم  لر ت ت

  لبرجعرةبستتتت   ركل  بستتتت   ركل  لباهعئم   بستتتت   لباهعئم   بستتتت   لباهعئم   لبرعتئ  كلبرغطم   ا  اارجع   لبارخصتتتصتتت لباارجع   لباارجع   لبلبطط  لبارزلام ةطى  ناو  

.ةتر لإلنررن  كلبرسوق

البتروكيماوياتالكيماويات و. التداعيات المباشرة على االستثمار في مشروعات 3

لبرطورل  ة  يث  ف  اجعل اشتتركةع  لب ماعكاع  كلبترركيماعكاع   لبععاط لب ترح لبشتتريع   ترلق  

،   ظل ذعب  ةمم لبمقم  بألستتععر لبععبام  بطا   كلبغعز، كنرمج  بر شتت  جعئح  يوركنعظل ذعب  ةمم لبمقم  بألستتععر لبععبام  بطا   كلبغعز، كنرمج  بر شتت  جعئح  يوركنعظل ذعب  ةمم لبمقم  بألستتععر لبععبام  بطا   كلبغعز، كنرمج  بلبععبام   ف لبععبام   ف لبععبام     لالقرصتتعدا 

قم ك،لبترركيماعكاع  لب ماعكاع  كلسترثاعرلتهع ف  اجعل اشتركةع     استرقتلاسترقتلبشتأن  ابشتأن  ابشتأن  لبااعستت   التخع   قرلرتهعالتخع   قرلرتهعالتخع   

، لبترركيماعكاع   اشتتعراعهع ف  قطعع اشتتعراعهع ف  قطعع تا مذ  اشتتعراعهع ف  تا مذ  اشتتعراعهع ف  تا مذ  ، أك تأجمل  ف ، أك تأجمل  ف ، أك تأجمل  ةطى استتروح لبععبم ة   تأخمرةطى استتروح لبععبم ة   تأخمرةطى استتروح لبععبم ة   أةطا  ةمة  شتتريع  أةطا  ةمة  شتتريع  أةطا  ةمة  
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لتخع  قرلرل  لالسترثاعر  ف  لبارلذل لوكبى ا  لبرطوار كلبر   اطزم بهع ف  لبارلذل لوكبى ا  لبرطوار كلبر   اطزم بهع ف  لبارلذل لوكبى ا  لبرطوار كلبر   اعزلب  لباشتركةع  لبر خعصت  تطن

رهع  رهع  تطرتطرتط  ،ةمد يتمر ا  اشتركةعتهع  جمليعن  لبوالاع  لبارحمة لوارا م  أيثر لبمكل لبر  أةطا  ة  تأيعن  لبوالاع  لبارحمة لوارا م  أيثر لبمكل لبر  أةطا  ة  تأيعن  ك  ك  باهعئم .ل

.لبصم 

باع ف   بن لبشتتتريع   لبا قع  لبرأستتتاعبم  ذعدة ف ذعدة ف ذعدة   ة  تخ ماتتتع  يتمرة  ا  لبشتتتريع  يتمرة  ا  لبشتتتريع  اجاوة   يتمرة  اجاوة   يتمرة  اجاوة   أةطا  

  اطمعر    اطمعر  30  اطمعر دكالر إبى   اطمعر دكالر إبى 40خ ات  ذجم  ن قعتهع ا خ ات  ذجم  ن قعتهع ا   خ ات  ذجم    خ ات  ذجم    لبستعودا  كلبر أرلا و  اثل شتري اثل شتري لبرئمستم  لبار عاط   اثل لبرئمستم  لبار عاط   اثل لبرئمستم  لبار عاط   

ليليل ا ا %، ك  25ذولب   دكالر كباستت  بطغ   ًعً ًع عتعاعتعتاتعاعاعتع اااا أ ا ا  ت ا ت تات ا ا ت   شتريع  كأشتل،  كشتري   كشتري   ب إيستون اوبملب،شتري   خ خ

ًأةطا  أ. بمااع  شتري  ب دلكب، كشتري  ببمونمال بعزالباثل لب مامعئم  لبرلئمة إنرع  لباولد  ًع ًع تاتاعتعت بعض شتريع  اااا

ة  خ ض يتمر ف  ن قعتهع لبرأستاعبم  بهذل  لباتمعع  لبر  تارع  بعرت عع ف  ذجم    إنرع  لباارجع  لبارخصتصت 

. اثل شري  أم ثريب، كشري  ببمري بالسرمنبلبععم،

ًعًةطى  سترحم  ذه لبرخ ماتع  لبرأستاعبم  ا  قمرة  ذه لبشتريع    ةعم،بشت ل  ك ًع عاعا مقمقم تاتا ت ت  اااا اباب   كةع    ف  لباشتر  ف  لباشتر  ل

مبمبمالً ا ا  زيزيز ررررر تتتتتتتترترت تستس ك رترترح ت ت  لبح عظ ةطى لالستتترثاعرل  لبرأستتتاعبم  أك لبرحستتتماع  لباحمكدة ا  خالل  بن ف  بن ف  بن ل ب ب

تخ ماتع  لبا قع  لبرأستاعبم  ا  قتل (  ذجم  (  ذجم  (  2لبشت ل )  اتم     اتم     لبقعئا .  بطاشتركةع    بطاشتركةع    ةاطمع  لبرجمام كلبروستعع  ةاطمع  لبرجمام كلبروستعع  ةاطمع  لبرجمام كلبر

(  3لبشتتت ل )  بمااع ااثل    بمااع ااثل    .ياستتتت  ائوا  ا  توجم  لبا قع  لبرأستتتاعبم  لوكبم لبرئمستتتمم   بط ماعكاع   لبرئمستتتمم   بط ماعكاع   لبرئمستتتمم   لباارجم   

.2030-2020ف  لبععبم خالل لب ررة قمم لإلنشعء بطمكل لبرئمسم لإلنرعجم  بطاشركةع  بطعق ل

كنسبة مئوية من الرئيسيين للكيماويات الرئيسيين للكيماويات الرئيسيين تخفيضات النفقات الرأسمالية من قبل المنتجين حجم (2الشكل )

توجيه النفقات الرأسمالية األولية 

لباصمر: /challengesلباصمر: /https://adi-analytics.com/2020/06/16/petrochemicals-and-plastics-thinking-through-the-covid-19-challengesلباصمر: 
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في العالم  قيد اإلنشاء للدول الرئيسيةاإلنتاجية للمشروعات : الطاقة(3الشكل )

2030- 2020خالل الفترة 

لباصمر:  /petrochemicalsلباصمر:  /https://www.offshore-technology.com/comment/covid-19-demand-growth-petrochemicalsلباصمر:  

في منظمة أوابككورونا على الدول األعضاءتداعيات جائحةتداعيات جائحةتداعيات جائح. 4

  ا  لبمكل لوةاتعء ف  ااظا     ا  لبمكل لوةاتعء ف  ااظا     لوستعستم لوستولق لبرئمستم  بصتعدرل  لبترركيماعكاع   لبصتم   تاثل  

لبذي تطعت  لبصتتم  لبموم ف  لالقرصتتعد لبععبا  لبموم اقعرن  بععم  لب تمر تشتتمر لإلذصتتعئمع  إبى لبمكر ك.أكلبن

ا  لبترركيماعكاع   ا  لبترركيماعكاع   اارج  ا  لباارج  ا  لب  اارج    اارج    28بعمد بعمد ٪ ا  لالسرهالك لبععبا   ب٪ ا  لالسرهالك لبععبا   ب٪ ا  لالسرهالك لبععبا     22  ئذ ئذ ذمائذمائاثل  ذمااثل  ذماااثل  ااثل  لبصم   البصم   البصم   ةاماع يعن لسرهالك    2003

أذم أ م  لبصتم   تعم لبصتم   تعم لبصتم   كباع أن   ٪.43ويثر ا    2020  ترت ع  ذه لباستت  ف  ةعم    ترت ع  ذه لباستت  ف  ةعم    أنيعن  ا  لباروقع  يعن  ا  لباروقع  يعن    ك  ك  ،لبرئمستم 

لبر  تعزز ف  نهعا  لباطعف لبطط  ةطى  كلبااتعف ،بقما   للبععبام  بستطست  لبصتاعةع   ل   لبارليز لوستعستم   

لبروقعع  لبستتتعبق  أن اااو    يعن  لباثعل، فعطى ستتتتمل فعطى ستتتتمل ف. اثمر لبقط اثمر لبقط س  اثمر لبقطس  اثمر لبقطس  فإن ت شتتت  لب مرفإن ت شتتت  لب مر  فإن ت شتتت  لب   فإن ت شتتت  لب لبترركيماعكاع ،اارجع   

  اطمون    ف    اطمون    ف  33.9اارجع  لبترركيماعكاع ، كخعصت  اارج لبتوب  إاثمطم  ا  ةطى  لبطط  ف  أستولق لبصتم   

ناو لبططت  ، كب    2019% ة  ةتعم    6.5، بزاتعدة ذولب   2020اطمون    ف  ةتعم    36.1إبى    2019ةتعم  

تاخ ض  كلردل  تاخ ض  كلردل  تاخ ض  اروقع أن اروقع أن لبالبالبكا   ،% 8  نرمج  بهذه لبجعئح   باستتتتت نرمج  بهذه لبجعئح   باستتتتت نرمج  بهذه لبجعئح   لنخ ض   2020ذرى لبربع لبثعن  ا  ةعم  

.2020ةعم اطمون    ف اطمون    ف اطمون 3.3لبصم  باحو 

لوسولق لبصمام  ياع يعن  ف  ةعم    ذصصهع ا   ذصصهع ا لبعربم   سرحق  ن سلبعربم   سرحق  ن سلبعربم   كبعفررلض أن دكل لبخطمج  كةطى  ذل     

  فقم يعن  اعك    فقم يعن  اعك    ) جمت ع(  كذستتت  لبرقرار لبصتتتعدر ة  لالتحعد لبخطمج  بط ماعكاع  كلبترركيماعكاع  ،  2019

  ا  اارج لبتوب  إاثمطم     ا  اارج لبتوب  إاثمطم     لبااطق برقمار لب امع  لبر  اا   أن تسترورد ع لبصتم  ا  دكل ب( أ،  ستماعراو م  )

.(4لبش ل )لبش ل )لبياع اتم ، 2019اقعرن  اع لب امع  لب عطم  ف  ةعم لباثعل،ةطى ستمل 
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واردات الصين من منتج البولي إيثيلين من دول الخليج العربي(: 4الشكل )

/https://www.gpca.org.ae/2020/03/17/the-impact-of-covid-19-on-gcc-petrochemical-exportsلباصمر: 

سطسطس طبطب ً ًع ًع عقعق قتقت لبصم   اصل إجاعب   كلردل  اصل إجاعب   كلردل  اصل إجاعب     ا  لباروقع أن   ا  لباروقع أن   يعنقتل جعئح  يوركنع، فقم أ()لوسعس     ماعراوماعراوسمسمت ت 

  بولردلتهع    بولردلتهع    اقعرن   اطمون      اطمون    4.1  نحوإبى  2020ةعم    ف   ف لبتوب  إاثمطم ا  لبااط   لبعربم  لبسعودا   ا  اارج  ا  لبااط   لبعربم  لبسعودا   ا  اارج  ا  لبااط   لبعربم  لبسعودا   

طبطبطإال أنت     ،2019اطمون    ف   3.9باحو    لب عطمت  كلبر  قتمر   ً ًع ًع عتعقعتعتقتعقعقعتع قتقت ت ت  ك عقعقع ورورو رارا اباب ل بعتم ت شتتتت     ب()  طستتتتماتعراوطستتتتماتعراو ا ا 

فق .اطمون   3.7إبىلبولردل  لبولردل  لبتاخ ض أنجعئح  يوركنع 

لإلاعرل  لبعربم  لبارحمةا   دكب  ا   دكب    ا     ا     2019  ف  ةعم    ف  ةعم  لبصتتم  لب عطم كلردل  بطغ  كةطى جعن  أخر فقم  

واواو  اطمون    اطمون      اطمون    اطمون  1.6إبى   ا  لباروقع أن ترت ع لب امع    ا  لباروقع أن ترت ع لب امع    يعنك،        نحو  اطموننحو  اطمون  نحو    نحو    1.5نحو   عاعاعر امام متمت تستستتتت سطسط طبطب ً ًع ًع عقعق قتقت لوستتعستت    ت ت 

واواوكب    (،أ) عاعاعر امام تستسمتمت سطسط طبطب ً ًع ًع عقعق قتقت كةطى ن س لبااولل  .فق   اطمون     اطمون     1.4إبى تاخ ض  كلردلتهع تاخ ض  كلردلتهع لباروقع أن  تاخ ض  لباروقع أن  تاخ ض  لباروقع أن  فا فا ب( فب( فب( )ت تكب     كب     

  بعم ت شتتت  جعئح     بعم ت شتتت  جعئح     لبتوب  إاثمطم  ا   يل ا  لب وا  كقطرلبتوب  إاثمطم  ا   يل ا  لب وا  كقطرلبتوب  إاثمطم  ا     كلردل  لبصتتتم   ا  اارجكلردل  لبصتتتم   ا  اارجا  لباروقع أن تاخ ض  كلردل  لبصتتتم   ا  لباروقع أن تاخ ض  كلردل  لبصتتتم   فا  لباروقع أن تاخ ض  فا  لباروقع أن تاخ ض  ف

.يوركنع

  ، والتيتواجه صنننناعة الكيماويات والبتروكيماوياتالكبيرة التي لرغم من التحديات لرغم من التحديات لرغم من الاوعلى في النهايةو    

ببطء أ  المتوقع  مع إعادة فتح االقتصناد المتوقع  مع إعادة فتح االقتصناد المتوقع  فإنه  منفإنه  من  فإنه    فإنه    ،2020الربح خالل عام  من شنننها أ  تثرر على ووام 

  سنننر   وقت أ  وقت أ  فيالمناطق من العالم    في بعض   في بعض   منتجاتهعلى   الطلب  ارتفاعا فيارتفاعا فيارتفاعالبتروكيماويات  يشنننهد قطا 

.2021عام كبير خالل من المتوقع أ  يتعافى نمو الطلب على البتروكيماويات بشكل ومتوقع،مما وو 
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