
الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو
2020

ي
ثان

 ال
بع

لر
ا

20
20

التقرير الربع السنوي حول 





الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو
2020

التقرير الربع السنوي حول 



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 22020



3 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

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

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

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

 .2020 من  ا  الثانياللمع  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

   العوامةةا الظةةؤ ل" المياصةةة لميط الخا   الظم جاتاأسعار  في     الظ ظث ة   الميط العالظصةلسوا    اللئصسصة

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

  اةةورات فةةي ل  الثالكك   الجزء  ي الا   .العالظصةاألسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا   

  أسةةعاراألسعار اليورية ل غاز الا صعةةي   ال ي من أ ظها  أسواا الغاز الا صعي   لد من الظؤشلات في  

           . متةةادر ا مةةن الغةةاز الا صعةةي الظسةةصا    الكظصةةات الظسةة ورد"أسةةصاالغةةاز الا صعةةي الظسةةصا فةةي 

الجككزء   ختةةصفةةي مجةةا  الاا ةةات الظ جةةلد".    أخةةل ال اةةوراتلظ امعةةة    الجزء الراب   ختص  فصظا

ال ةةي شةةهلتها خةةلى  العواما األ    العواما الجغلافصة السصاسصةاال  تادية  أ م األحلاث  ل صان    الخامس

الجككزء   أمةةا   غصةةل م اشةةل"   ةةر أسةةعار الةةميط   أ كانت لها تأ صلات م اشل"    السوا ال  ل لصة العالظصة

  ي مةةا      األمةةور الظلت اةةة مةة   ماريس ل غصةةل الظمةةا   اتياافي  الحاص ة  ال اورات  فص ما      السادس

  ا  فةةي   ر ا  تادات الل   األ  ال  ل  ل  اورات في أسواا  االنعكاسات الظح ظ ة    الساب الجزء  

من ال قليل االَفاا الظس ق  صة ألسةةواا الةةميط العالظصةةة   الجزء الثامن واألخير يس عل     ممةظة أ امك.

   ر الظلى القتصل. 

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

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

 انعكاساتها   ر د لما األ  ا . ملى العالظصة  

   هللا  لي ال وفص                          

 األمصن العا                                                                                      

 بن سبت  سبت  علي                                                                               
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 8 العالمية التت  ا  االقتصادية  أوالً:

 11 الدوت الصياعيةاقتصادا  التت  ا  في  .1
 11 التت  ا  في اقتصادا  الدوت اليامية والدوت الياشئة .2

 ً  12 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

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

 12 أسعا  اليف ط الخام المختلفة أ.

 17   الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   ب.

 21 2020من عام  الثا ي خالت الرب    أسعا  اليفطالع امل المؤثرة على  .2

 21 الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 21 اإلمدادا  اليفتية العالمية -

 30 التلب العالمي على اليفط -

 37 المختلفةمست يا  المخزو ا  اليفتية العالمية  -

 42 أسعا  اليفط الع امل األخرى المؤثرة على  ب.

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

 44 والميتجا  اليفتية

 45 وا دا  وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتية   ب.

 47 وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا دا      ج.

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

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  51 أس اق الغاز التبيعي العالمية  التت  ا  في:  ثالثا

 51 األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي .1

 52 ا تاج الغاز الصخرح في ال اليا  المتحدة األمريكية  .2

 53 أس اق الغاز التبيعي المسيل في أسيا .3

 ً  57 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة :  ابعا

 ً  58 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية  : خامسا

 ً  60 با يس لتغير المياخ   اتفاقالتت  ا  في   :سادسا

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

62 

 ً  66 االَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى القصير :  ثاميا
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 األشكال قائمة 
رقم  

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

 16 .غرب تكساس

 17 .المعدال  الرب  السي ية ألسعا  خاما  بعض الدوت األعضاء :4الشكل 
          المعكككدال  الربككك  السكككي ية ألسكككعا  الغكككازولين الممتكككاز فكككي  :5الشكل 

 20 .األس اق الرئيسية

التت  ا  الرب  السي ية إلمدادا  العالم من الككيفط الخككام وسكك ائل  :6الشكل 
 .الغاز التبيعي

22 

التتككك  ا  الربككك  السكككي ية للمكككدادا  اليفتيكككة العالميكككة وفككك   :7الشكل 
 24 .الرئيسيةالمجم عا   

 26 ية.العالماليفتية مدادا  اإلالتغير الرب  السي ح في  :8الشكل 
المت سككط الربكك  السككي ح إلمككدادا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا   :9الشكل 

 28 .المتحدة وعدد الحفا ا  العاملة

تت   إجمالي عدد اآلبا  المحف  ة من اليفط والغاز الصخريين في  :10الشكل 
 29 .ال اليا  المتحدة األمريكية

:11الشكل   31 .التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط 
تت   الزيككادة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي دوت مي مككة  :12الشكل 

 39 التعاون االقتصادح والتيمية عن مت سط السي ا  الخمس السابقة 

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

 51 .المصافي العالمية

سككي ية للغككاز الصككخرح فككي ال اليككا  الاإلمككدادا  الربكك  مت سككط  :15الشكل 
 53 .المتحدة األمريكية

مقا  ة كمية إ تاج اليفط الخام بصاد اته المقككد ة للككدوت األعضككاء  :16الشكل 
 63 .في مي مة أواب 

مقا  ككة مسككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككاد اته المقككد ة للككدوت  :17الشكل 
 65 .األعضاء في مي مة أواب 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 قم                                            الجداوت قائمة  
 الصفحة

 10 .العالمية  ا  م  االقتصادالت قعا  األولية لمعدال   تت     :1الجدوت 
الف  يككة لسككلة خامككا  أوبكك  وخككام بر ككت وخككام مت سككط األسككعا   :2الجدوت 

 13 .غرب تكساس وبعض الخاما  العربية

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

 22   .تت   إمدادا  العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي :4الجدوت 
إمككدادا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا  المتحككدة وعككدد مت سككط  :5الجدوت 

 28 .الحفا ا  العاملة

 31 .تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية :6الجدوت 
 33   .تت   التلب على اليفط في الدوت الصياعية :7الجدوت 
)االقتصككادا  تتكك   التلككب علككى الككيفط فككي دوت العككالم األخككرى  : 8الجدوت 

 36 .اليامية والمتح لة(

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

 45 والصين والهيد  

تت   صككافي وا دا  )صككاد ا ( الميتجككا  اليفتيككة فككي ال اليككا   : 11الجدوت 
 45 المتحدة والصين والهيد  

 49    .العالمية تت   مت سط معدال  تشغيل مصافي التكرير : 12الجدوت 
 50   .تت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية : 13الجدوت 
 52  .يللغاز التبيعي في الس ق األمريكتت   مت سط األسعا  الف  ية  : 14الجدوت 
تت   كميا  ومت سط أسعا  الغاز التبيعي المسيل المسككت  د فككي  : 15الجدوت 

 56   .أس اق شمات شرق آسيا

       التتكك   الربكك  السككي ح فككي كميككة صككاد ا  الككيفط الخككام فككي  : 16 ت الجدو
 62 .الدوت األعضاء

            التتكك   الربكك  السككي ح فككي قيمككة صككاد ا  الككيفط الخككام فككي  : 17 ت الجدو
 64   .الدوت األعضاء
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالا 
 

ا  التةةصن )مإسةة ثم  ال  تةةاد العةةالظيحةةادا  فةةي أدا  اإنكظاشا      2020من  ا     الثانياللمع    شهل

اليتةة ي األسةةلأل  األ ظةة     صف مأنةة  اكنكظةةا   ملاية شهل أمليا(ُممذ   ا  ال ي أ ادت ف ح ا  تادا

فصةةل     جائحةةة  ةةر خ يصةةة   ذلك     جظود في كافة األنشاةمحالة من ال  ملفو ا     خال  العتل الحليث

أدى اكغالا اال  تادي الذي فلضةة   غال صةةة د      في  ذا السصاا   .(Covid-19كور نا الظس جل )

ناتج االس هالك إنخيا     إلر2020   مايو  أملياالعالم لظواجهة  ذه الجائحة   مخاصة خال  شهلي  

 جهةةة تةةلفقات ر       تحةةو    العالظصةةةنشاط التما ات ال حوي صة    طو    الخلمات مشكا م حوظ   

  كظةةا شةةهلت سةةوا العظةةا  تلاجعت ال جار" العالظصة   ا  حاد  ا  إنخياض شهل الا ب الخارجي    األموا  

ممسةة ة  العالظصةةة العظةةا  سا ات  انخيا تل ورا  م حوظا   حصث تشصل ممةظة العظا الل لصة إلر    العالظصة

  .كاما مل ا   ظصية م صون 400 فقلان عاد يُ  ما   و  2020  ا  من الثاني اللمع خال % 14

 اليصةةلرالي  االح صةةاطي ةةس  مج   السةةصظا  الك ةةلى  الظلكزية  ال موك   اص ت   مما    ر ماس   

د ةةم  تحيصةةز السصاسةةات إجةةلا ات     إنج  ةةلا   ممةةك  الصامان   ممك  األ ر مي  الظلكزي   ال مك  األمليكي

 حجةةم مةةن  خيصةةفال إلةةر  الهادفةةة  2020ال ي ملأتها في نهاية اللمع األ   من  ةةا    1المقلية ال صسصلية

 تكالصف ارتياأل من  الحل  السصولة توفصل زياد"خيض أسعار اليائل"      من مصمها   تلا صات  ذه الجائحة

 .االئ ظان لظخاطل شياف تقصصم   ر الحياظ مع  م ائقة تظل ال ي  ل شلكاتاال  لا  

  2020خةةال  شةةهل يونصةةو  تحسما  طيصيا     العالظصة  الثقة  مس ويات  ر الجانب اكيجامي  شهلت  

            تزاممةةا  مةةع تخيصةةف القصةةود  اسةة طماف المشةةاط اال  تةةادي مشةةكا جزئةةي فةةي العليةةل مةةن د   العةةالم 

           .2020 ةةا   الثةةاني المتةةف خةةال  مشةةأن مةةل  تعةةافي اال  تةةاد العةةالظي ال يةةا    ةةو مةةا يةةل و إلةةر 

 معض الل    د   )أ مك +( الذي توص ت إلص   ال اريخي مشأن خيض  صاسي لإلن اج  تيااإلكظا كان ل

في تحقص  االس قلار في  ا  إيجامص  ا  إنعكاس   األمليكصة  األخلى الظم جة ل ميط   من مصمها الواليات الظ حل"

يجلر الةةذكل  .(Covid-19جائحة فصل   كور نا الظس جل ) الظ  لر" من أسعار الميط الخا  العالظصة

مأن االس قلار في أسعار الس ع األساسصة   ال سةةصظا أسةةعار الةةميط  يُعةةل أمةةل ضةةل ري ل حقصةة  المظةةو 

 الظس لا  في أدا  اال  تاد العالظي. 

حةةلى االَلصةةات ال ةةي ت جةةأ إلصهةةا ال مةةوك الظلكزيةةة مةةن ضةةظن السصاسةةات المقليةةة  مهةةلف تحيصةةز المظةةو اال  تةةادي. أ  ةةي المقةةلي ال صسةةصل سصاسةةة 1
   ي تق ي م خ األموا   زياد" السصولة في األسواا خال  ف لات اللكود  من أجا تحليك  ج ة اال  تاد.  
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2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  إال أن غال صةةة دا  اال  تةةاد العةةالظيضةة امصة االَفةةاا الظسةة ق  صة أللغم  مةة فةةي الو ةةت ذاتةة   

   ر رأسها جائحة فصل   كور نةةا الظسةة جل   ال حليات  مالعليل من  تأ لهال و عات تشصل إلر اس ظلار  

(Covid-19) ال ةةوتلات تتةةا ل  تصةةل" إلةةر جانةةب  .جظصةةع األسةةواا فةةي لهةةا الظتةةاح ة  ال ةةغوط

اال  تةةادات الماشةةطة  ال ي تواجةة  ال غوط الشليل"   كذلك.   التصنالجصوسصاسصة مصن الواليات الظ حل"  

 إلةةر جانةةب  .في ظا ت ا   شهصة الظخاطل" مصن الظس ثظلين الل لصصن   صامهم مسحب أموالهم   المامصة

% مقارنةةة مةةاللمع 331ممحةةو    2020اللمةةع األ   مةةن  ةةا     ممهايةةة  الةةليون العالظصةةة  مسةة ويات  ارتياأل

تقةةليلات حةةلث  فقةةا  أل  تلي صةةون د الر 258 السام     ي أ  ر زياد" فت صة   ر اكطالا  مسةةج ة

حجم إصلارت اللين العالظي خال  اللمةةع الثةةاني مةةن  أن  ال ي أشارت أي ا  إلر ظعهل ال ظويا الل ليل

  .%   ر أسا  سموي127تلي صون د الر مزياد" نس  ها  12.5  ل م غ نحو 2020 ا  

اال  تةةاد العةةالظي   فااآتقليل صادر  ن  في أحلث    صمل ا المقل الل ليأكل      ذا السصاا   في

(   ةةر المشةةاط Covid-19أن تةةأ صل جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل )  2020 يونصةةوفةةي شةةهل 

كةةان أكثةةل سةة  ا  مةةن الظسةة وى الظم ةةةل        2020اال  تةةادي العةةالظي خةةال  المتةةف األ   مةةن  ةةا  

مةةع  جةةود حالةةة ملتيعةةة  من الظ و ع أن يكون ال عافي أكثل تلرجا  مظا أشارت إلص  ال م ؤات السةةامقة  

 . العالظي المظو م و عات حصطت صقصنال   ل من 

تشهل جظصع مماط  العةةالم )ماسةة  ثما  التةةصن( إنكظاشةةا  فةةي   أنل لي  ال  المقل  صمل ا  تو ع  مصمظا

 مةةلرجات م يا تةةة ك صةةل"  إنعكاسةةا  ل اةةور جائحةةة فصةةل   كور نةةا   2020خةةال   ةةا   ا  تةةاداتها

(  فعالصة اس لاتصجصات اكح وا    تيا ت الهصكةةا اال  تةةادي   اال  ظةةاد   ةةر Covid-19الظس جل )

خةةال   ةةا    المظةةو  ن ةةائجتكةةون    كظا ي و ةةع أنال لفقات الظالصة الخارجصة   إتجا ات المظو   ا الجائحة.  

   إجلا ات( Covid-19جائحة فصل   كور نا الظس جل )  اس ظلتما  إذا  في حالة مكثصل  أسوأ  2020

 الصقةةصن  ةةل  مةةن ك صةةل   ةةلر  مةةع   2021   ا   في  مسصط  يتعاف  حل ث  الظ و ع   من.  أطو   مل"  االح وا 

 . ال عافي   و" ملى  حو 

لعالظي ال  تاد السوا  مالمس ة    –  من ف ل" إلر أخلىال و عات مشأن المظو اال  تادي     ت  اين

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

 2020لعةةالظي فةةي  ةةا  ااال  تاد    إنكظا إلر    ال و عاتأحلث  تشصل   في  ذا السصاا     ال قليلات.ت ك  
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         السةةام فةةي نهايةةة اللمةةع التةةادر"  ال و عةةات األ لصةةة أ  ةةر مةةن سةة وىم  ةةو   (%4.9) مظعةةل 

  2021 ا   في% 5.4مظعل  اال  تاد العالظي  نظوإلر األ لصة  تشصل ال و عات مصمظا   %(3.0)ال الغة  

        % 5.8 ال الغةةةال و عةةات األ لصةةة التةةادر" فةةي نهايةةة اللمةةع السةةام  مقارنةةة م  و مسةة وى مةةمخيض  

 .(1) والشكل (1)  الجدوت  يوضحكظا 

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

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2020من عام  األوتالرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2020من عام  الثا يالرب   

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 العالم  (4.9)  5.4 (3.0)  5.8 (1.9) (0.4)

 الل   التما صة  (8.0)  4.8 (6.1)  4.5 (1.9)  0.3

 الواليات الظ حل"   (8.0)  4.5 (5.9)  4.7 (2.1) (0.2)

 الصامان (5.8)  2.4 (5.2)  3.0 (0.6) (0.6)

 مماقة الصور  (10.2)  6.0 (7.5)  4.7 (2.7)  1.3

 الظظ كة الظ حل" (10.2)  6.3 (6.5)  4.0 (3.7)  2.3
 التصن   1.0  8.2  1.2  9.2 (0.2) (1.0)

 الهمل  (4.5)  6.0  1.9  7.4 (6.4) (1.4)

 ال لازيا  (9.1)  3.6 (5.3)  2.9 (3.8)  0.7

 ر سصا  (6.6)  4.1 (5.5)  3.5 (1.1)  0.6
       

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

 المصاد :       
 .2020 يونصواَفاا اال  تاد العالظي   صمل ا المقل الل لي  تقليلة  
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(6.0)
(4.0)
(2.0)
0.0
2.0
4.0
6.0

الت قعا  في  هاية الرب  األوت 
2020من عام  

الت قعا  في  هاية الرب  الثا ي
2020من عام  

-3.0
-4.9

5.4 5.8

2020 2021

 (1) الشكل
 ( %)  2021 – 2020 ،العالمي  االقتصاد  م  معدتل  األولية الت قعا  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2020 يونصوصمل ا المقل الل لي  تقليل اَفاا اال  تاد العالظي   المصد :

                فةةي الحةةاد   لاجةةعالإلةةر مقارنةةة مةةاللمع السةةام   2020 ةةا   تو عةةات ال غصةةل فةةيد  يعةةو

  ةةر خ يصةةة جائحةةة فصةةل      ا  تادات الل   المامصة  الل   الماشطة  الل   التما صةا  تادات    أدا 

 .(Covid-19الظس جل )كور نا 
 

الدوت الصياعية اقتصادا   ا  في  التت   .  1  

فةةي الماتج الظح ةةر اكجظةةالي   إنكظا إلر    2020من  ا     الثانيفي نهاية اللمع    ال و عاتتشصل  

التادر" فةةي نهايةةة   ال و عاتأ  ر من    و مس وى     (%8.0)  مظعل   2020في  ا     الل   التما صة

فةةي  نظةةوحةةل ث إلةةر األ لصةةة تشةةصل ال و عةةات  مصمظةةا .%(6.1)ال الغةةة  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع 

ال و عةةات م  مقارنةةة  ةةو مسةة وى أ  ةةر     2020فةةي  ةةا     %4.8  مظعةةل   ا  تادات الةةل   التةةما صة

ً  (1) الجدوتكما ي ضح   %4.5 ال الغة في نهاية اللمع السام التادر"   .المشا  إليه سابقا

الياشئة الدوت  و الدوت اليامية  ي اقتصادا   التت  ا  ف .  2  

حصةةث تشةةصل أحةةلث الماشةةطة  الةةل   الل   المامصةةة   في تخ  ف اتجا ات المظو   ر نحو م زايل

   ذلك مل م جزئي من ال حيصةةز الةةذي 2020نظو ا  تاد التصن مشكا طيصف خال   ا   ال و عات إلر  

 ر سةةصا  ال لازيةةاالهمةةل  مةةن  كةةافةةي الظح ةةي اكجظةةالي المةةاتج   إنكظا ت صح  السصاسات. مصمظا ي و ع  
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إنخيةةا   ( ال ي أدت إلرCovid-19لك   ر خ يصة جائحة فصل   كور نا الظس جل ) ذ    ما ي الل  

ضةةغاا   شةةكايُ  ةةو مةةا   الةةل   الماشةةطة    في العليةةل مةةن الةةل   المامصةةة  أسعار الس ع األساسصةفي    حاد

      ةةذه الةةل    ا  تةةاداتالعليةةل مةةن  فةةي    تعةةافي م ظةةو حل ث  من  تعب  يُ    ر ا  تاداتها     م زايلا  

 مةةن  ظسةةا ل"المزيةةل مةةن    إلةةر  محاجةةة   سةة كون  م زاممة    مالصة   ا  تادية  صحصة  أزمات  تواج   ال ي

ً  (1)  الجدوتكما ي ضح  .الل لصة الظالصة  الظؤسسات من  الظ قلمة اال  تادات    .المشا  إليه سابقا

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

. كظا ن ما   مال ح صةةا حلكةةة ال جةةار" المياصةةة فةةي  العواما الظؤ ل"   صها  2020من  ا     الثانياللمع  

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

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

 المختلفة   الخام   أسعا  اليف ط   أ. 

فةةائض اسةة ظلار مم ةةأ ل"    2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    فةةي ملايةةةار الميط الخةةا   عأس  تها ت

ال كليل  الظعل   المياي الظ زايل في األسواا اليورية   ال لاجع الك صل في معلالت تشغصا متافي 

  ةةر   العةةالظي  غصةةل الظسةة و ة فةةي الا ةةب  تلمةلامخز نات الميط العالظصة    ر خ يصة  في  رتياأل  اال 

د   العةةالم تقلي ةةا  إلةةر   كةةاال ةةي دفعةةت    ( Covid-19مس ب جائحة فصل   كور نا الظسةة جل )الميط  

مةةل  تا صةة  مةةل م مةةن  نسةة صا   أسةةعار الةةميط تحسةةما     ةةا أن تشةةهل  .  تخاذ تلامصل  ز    صود   ر السيلإ

األخلين مثا الواليات اكتياا ال اريخي لخيض  صاسي لإلن اج مصن د   )أ مك+(  معض مم جي الميط  

        الظظ كةةة العلمصةةة السةةعودية كةةا مةةن  مةةع إجةةلا   2020األمليكصةةة فةةي ما ةةع شةةهل مةةايو  الظ حةةل"

. خةةال  شةةهل يونصةةو  خيص ات إن اج إضافصة  طو صةةةل د لة الكويت  د لة األمارات العلمصة الظ حل" 

العليل من   في ظا مل  اس طماف المشاط اال  تادي في   ر الميط اآلما  مشأن تعافي الا بإلر جانب 

     و ما أدى إلر تلاجع مخز نات الميط العالظصة.الل  

          مةةن  الثةةانياللمةةع  فةةياألسةةعار اليوريةةة لسةة ة خامةةات أ مةةك  م وسةةط إنخيةةض  مشةةكا  ةةا 

إلر  لصتا  السام % مقارنة ماللمع 48.3ما يعاد   أ د الر/ملمصا    24.9مشكا حاد م غ   2020 ا  
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ممحو   إنخياضا  مشكال  مذلك    د الر/ملمصا   26.6  و    2003أدنر مس وى ل  ممذ اللمع الثاني من  ا   

  .2019 ا  اللمع الظظا ا من % مالظقارنة مع 60.8أي ما يعاد  د الر/ملمصا   41.3

خال    األسعار اليورية لس ة خامات أ مك  م وسط في  ذا السصاا  تجلُر اكشار" إلر إنخيا   

           . 2002د الر/ملمصةةا    ةةو أدنةةر مسةة وى لةة  ُممةةذ شةةهل ديسةةظ ل 17.7إلةةر نحةةو  2020شهل أمليا  

         سةةموي لعسةةعار اليوريةةة لسةة ة خامةةات أ مةةك الظ وسةةط اللمةةع  ال  ،(2)  والشكككل  (2)  الجككدوت     يوضح

 .(2020 – 2019)خال  الي ل" 

 (2الجدوت )
 غرب تكساس خام مت سط األسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب  وخام بر ت و

 ( 2020 –  2019)،  وبعض الخاما  العربية
( برميلدوال /  )         

 التغير عن 
 2019 2020 (دوال /برميل)

      الرب   الخاما  
 2019 الثا ي

        الرب  
 2020 األوت

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

 سلة أوب  ميها :  67.9 62.2 63.1 51.5  26.6 (24.9) (41.3)

 خ صط التحلا  الجزائلي  69.1 61.5 64.1 52.9  28.0 (24.9) (41.1)

 العلمي الخيصف السعودي  68.7 63.1 64.2 52.7  26.5 (26.2) (42.2)

 مورمان االماراتي 68.0 62.5 63.7 52.7  30.5 (22.2) (37.5)

 خا  الكويت  68.0 62.5 63.5 51.8  25.8 (26.0) (42.2)

 السلر" ال ص ي 68.1 61.4 63.6 50.6  25.9 (24.6) (42.2)

 ال تل" العلا ي 67.7 61.8 62.6 50.8  26.3 (24.5) (41.4)

 خاما  اخرى :           

 دمي  67.4 61.1 62.1 50.7  30.8 (19.9) (36.6)

 ال حلي القالي  68.8 62.9 64.9 53.1  25.8 (27.3) (43.0)

 ملنت  68.7 61.8 63.2 50.2  29.2 (21.0) (39.4)

 خا  غلب تكسا   59.8 56.4 57.0 46.0  27.8 (18.2) (32.0)
  ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية. المصد :
.2020 مار  شهلالساد  من  مل  من أ مك خامات س ة من االكواد ري  ا ريمت خا  اس ثما  تم :مالل ة  
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20
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الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي 

2019 2020

 (2) الشكل
 (2020 -2019) ،لألسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب سي ح  الالمت سط الرب  

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

األ  ةةر جةةود" مظةةثال  ل ميةةوط )  ملنةةت  خا سعل  م وسط     صا اليلا مصن  ع ر س صا الظثا فالك لي ي.  

خةةال    دمةةي  خةةا لتالح  د الر/ملمصا    1.6  دمي )مظثال  ل ميوط الثقص ة( إلر  خا سعل  م وسط  الخيصية(  

م وسةةط  يقةةافر حصن . السام  اللمعد الر/ملمصا خال   0.5 مالظقارنة مع 2020من  ا    الثانياللمع  

مةةن  الثةةانياللمةةع د الر/ملمصةةا خةةال     2.6سعل نيط ملنت موا ع  م وسط  أ مك  ن    خامات  سعل س ة

 .السام  اللمعخال   س ة خامات أ مكلتالح د الر/ملمصا  1.3زياد" م غت مالظقارنة  2020 ا  

أسةةعار م وسةةط    إنخيةةا ت ك ال اورات في مشهل فل  ات األسعار ملرجة ك صل" إلةةر    ىتعز  

مقارنةةة مةةاللمع   2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةةال ملرجات م يا ت     الميوط الخا  اللئصسصة في العالم

 مةةاللمع السةةام  لص  ةةغمقارنةةة  د الر/ملمصةةا    19.9ممحةةو    يدم  خا سعل  م وسط    إنخيض  حصث  السام 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   د الر/ملمصا 21ممحو  ملنت خا سعل م وسط   إنخيض  د الر/ملمصا  30.8
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د الر/ملمصةةا   18.2ممحةةو    سةةعل خةةا  غةةلب تكسةةا م وسةةط    إنخيضكظا  د الر/ملمصا     29.2  لص  غ

 .د الر/ملمصا 27.8لص  غ  2020األ   من  ا  مقارنة ماللمع 

فةةي األسةةواا  2020خا  غلب تكسا  تس صم شهل مايو     قودأسعار    إنهصار  اكشار" إلرتجلُر   

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

فةةي سةةامقة (  –  37.63)  إلر أ ةةا مةةن صةةيل د الر ل  لمصةةا  2020العشل ن من شهل أمليا  الظواف   

حصةةث أضةةال   .1983   ةةا   ل ةةميط  الظس ق  صة  ال صع   ظ صات  مل   ممذ   تاريخصة  ي األ لر   ر اكطالا

كعقةةود تزاممةةا  مةةع  ةةلب إنهةةا  ال ةةلا     صهةةا    ال ائعون إلر اللفع ل ظش ل ن مقاما إم الك  ذه العقود

يم غي   ر مالكي العقود اس ال  كظصات الةةميط الخةةا  الظ يةة    صهةةا  نق هةةا كان     من  م  أ لب ل  سوية

 الفعلي  التسليم  بنقطة  التخزين  نشآتلم تخزيمها  في الو ت الذي  ارمت فص  ماليعا القلر" االس صعامصة  

Cushing  والية  في  Oklahoma  برميةة  مليةةون 76 بنحةةو تُقةة ر  والتةةي  النفةة،    علةة   األمريكيةةة 

 ك،نةةت العقةةو  إمةةت   تكةة،لي  أن يعنةةي ممةة، التخزين  تكلفة االرتف،ع الكبير في  ج،نب  إل    ،  تقريب 

أسعار  قود خا  ملنت إنخي ت    2020أمليا  وفي الح، ي والعشرون من شهر    .عليهم  تكلفة  أعل 

 .1999إلر أدنر مس وياتها ُممذ  ا   اآلج ةفي األسواا  2020 يونصوتس صم شهل  

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

 (Nymex)في مورصةةة    تكسا   غلب  القصاسي  األمليكي  الخا   ممافس   من  أ  رملرجة  (  ICE)  لملن

            إلةةرخةةال   ةةذا اللمةةع ل تةةا    أتسةةعت  إال أن اليل  ةةات مصمهظةةا  ةةل  2015   ةةا   مةةن  الثةةاني  اللمع  ممذ

 السام . اللمعد الر/ ملمصا خال   4.8مالظقارنة مع  أ  ر مس وى   و د الر/ملمصا  5.4

 2020  أمليةةاشةةهل    فياليل  ات مصن خا  ملنت  خا  غلب تكسا     اتسعت في  ذا السصاا   

ال غوط ال ي تعل  لهةةا خةةا  غةةلب تكسةةا     ر خ يصة   د الر/ملمصا  9.9م غ نحو    مشكا م حوظ

  الةةميط   ةةر الا ةةب فةةي الحةةاد نخيةةا اك ارتياأل في الظعةةل   مةةن الةةميط األمليكةةي   تيةةا م   سط

 الخةةا  الةةميط مخز نةةات فةةي سليعة زياد"  إلر  أدى  مظا   تكليل الميط  الظتافي  تشغصا   ظ صات   خيض

          معةةل ذلةةك ل تةةا خةةال  شةةهل  اليل  ةةات مةةصن خةةا  ملنةةت  خةةا  غةةلب تكسةةا  تق تةةت  .األمليكصةةة

 نخيا من اك د ظا  ك صلا  غلب تكسا  أسعار خا   ت قتحصث   د الر/ملمصا   2.46إلر    2020  يونصو

مةةع تو ةةع اسةة ظلار  ةةذا  األمليكصةةة  الةةميط  إمةةلادات األمليكةةي الحيةةل نشةةاط في  الظ و ع  من  سلألاأل
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سلة خاما  أوب  خام بر ت خام غرب تكساس

  الةةميط    ر  الا ب  تعافي    ر    إلر جانب معض الظؤشلاتالظ لنصة  سعار الميطألاكنخيا  اس جامة  

 مخز نات الميط الخا  األمليكصة.  إنخيا  

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

اكشار" اللئصسصة فةةي العةةالم )الخةةا  األمليكةةي    نيوط  لسعل س ة خامات أ مكسموية  الاللمع  الظعلالت  

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

 (3) الشكل
 ( 2020 -2019) ،لسعر سلة خاما  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكساس ة سي يالالرب   المعدال 

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 

 

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

     2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةةال   فل  اتهةةا  حلكةةة   نظةةط  األسةةعار  في  ال اور  انعكس ل   

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

            الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةياللمةةع   السةةام  اللمةةع مةةع مالظقارنةةة مسةة وياتهافةةي حةةادا   إنخياضةةا  

 .م يا تة ملرجات 

 2020مةةن  ةةا    الثانياللمع    خال   السعودي  الخيصف  العلمي  الخا م وسط سعل    إنخيضحصث  

ممس ة   إنخياضا  مذلك  مشكال     ملمصا /د الر  26.5  إلر  لصتا  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  49.8  ممس ة

 ال تةةليل خةةا م وسةةط سةةعل  إنخيةةضكظةةا  .% مالظقارنة مع اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي61.5
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خليط الصحراء الجزائرح العربي الخفيف السع دح م  بان االما اتي خام الك يت
السد ة الليبي البحرح القترح البصرة العراقي

ممسةة ة   ممخي ةةا     ملمصةةا/د الر  25.8  إلةةر  لصتةةا  اللمع السةةام   مع  مالظقارنة%  50.2  ممس ة  الكوي ي

  .الظاضي% مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من العا  62.1

 %42.1ممسةة ة    اكمةةاراتي  مورمةةان  خةةا   إنخيةةضقةةل  ف  األخلى   العلمصة  الخامات  يخص   فصظا

اللمةةع  % مالظقارنةةة مةةع55.1ممسةة ة  ممخي ةةا   ملمصةةا /د الر  30.5  لص  ةةغمالظقارنة مع اللمع السةةام   

السةةام    مالظقارنة مةةع اللمةةع%  48.7ممس ة    ال ص ي  السلر"  خا   إنخيضكظا     الظظا ا من العا  الظاضي

  % مالظقارنة مةةع اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي61.9ممس ة    ممخي ا    ملمصا   /د الر  25.9  لص  غ

 %51.5  %47.1 ممس ة ال تل" العلا ي  القالي ال حليالخا  الجزائلي   الخا من   كا   إنخيض

 26.3   ملمصةةةا/د الر 25.8   د الر/ملمصةةةا 28 إلةةةرمالظقارنةةةة مةةةع اللمةةةع السةةةام  % 48.3  

 الظماظلمالظقارنة مع اللمع % 61.2%   62.5  %59.5 ممس ة ممخي ة     د الر/ملمصا   ر ال والي

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

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

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     ب. 

م وسط أسعار الظم جات المياصة الظخ  يةةة خةةال    ر  أسعار الميط الخا     في  اكنخيا انعكس  

َ خةةلى ال ةةي شةةهلت  ةةي األ  العةةالم  األسواا اللئصسصة فةةي  كافي    2020 ا   من    الثانياللمع    إنخياضةةا
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اكنخيةةا  فةةي أسةةعار عةةزى  يُ كظةةا   نةةوأل الظمةة ج.    ممسب م يا تة حسةةب السةةوامقارنة ماللمع السام   

القصود   ر السةةيل  تةةلامصل العةةز  ال ةةي إتُخةةذت ل حةةل مةةن إن شةةار   الظم جات المياصة مشكا رئصسي إلر

 .كان ل  تأ صل س  ي   ر الا ب العالظي ( مظاCovid-19فصل   كور نا الظس جل )

 أسعا  الغازولين الممتاز   -

من  ا    الثانياللمع  خال     سيغاف  ةس ق  في    إنخياضا    الغاز لصن الظظ ازم وسط أسعار  شهل  

ممسةة ة  إنخياضا  مشكال   ملمصا /د الر 33 إلر لصتا  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  42.3  مس ةم  2020

إنخيض م وسط أسعار الغةةاز لصن الظظ ةةاز  كظا % مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من العا  الظاضي.55.8

 مالظقارنةةة %42.8 مسةة ةم س ق البحككر المت سككط في    السعل   في مقصة األسواا  حصث إنخيض م وسط

% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع 59.3ممس ة    إنخياضا  مشكال     ملمصا /د الر  31.5  إلر  لصتا  اللمع السام   مع

 مةةع مالظقارنةةة% 38.2 مسةة ةمالسةةعل   م وسط إنخيض  وتردامس ق  في  .الظظا ا من العا  الظاضي

مالظقارنة مع اللمع الظظا ا %  56ممس ة    انخياضا  مشكال     ملمصا /د الر  38.4  إلر  لصتا  اللمع السام 

 مةةع مالظقارنة% 34.3 مس ةمالسعل   م وسط إنخيض  الخليج األمريكككيس ق في  . من العا  الظاضي

% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع 54.1ممسةة ة    إنخياضةةا  مشةةكال     ملمصةةا /د الر  40.2  إلةةر  لصتا  اللمع السام 

 .العا  الظاضي من  الظماظل

 الثةةانياللمةةع أ  ر األسعار من مصن األسواا األرمعةةة خةةال   األمليكيالخ صج سوا حققت   ل  

         كظةةا يوضةةحال حةةل الظ وسةةطسةةوا   سةةوا سةةمغافور" ةةم  ر تةةلدا   ت  هةةا سةةوا 2020 ةةا   مةةن

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

 (دوال / برميل)

  الس ق  الممتاز الغازولين  زيت الغاز  زيت ال ق د 

 سمغافور" 74.8 80.1 63.6

 ر تلدا  87.2 81.8 61.2 الرب  الثا ي  
 ال حل الظ وسط  77.5 81.1 64.5
 الخ صج االمليكي 87.5 76.2 60.2
 سمغافور" 72.7 77.1 60.6

 ر تلدا  79.1 77.9 58.8 الرب  الثال   
 ال حل الظ وسط  72.0 77.7 62.1
 الخ صج االمليكي 82.0 73.8 50.7
 سمغافور" 75.0 76.9 42.4

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

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

 ر تلدا  38.4 37.3 28.0 2020الرب  الثا ي 
 ال حل الظ وسط  31.5 35.8 30.9
 الخ صج االمليكي 40.2 31.0 24.6

 سمغافور" (24.3) (24.6) (14.1)
       الرب  

 2020 األوت
 التغير عن 

 ( دوال /برميل)

 ر تلدا  (23.7) (25.7) (22.9)
 ال حل الظ وسط  (23.6) (26.1) (23.8)
 الخ صج االمليكي (21.0) (26.8) (11.8)
 سمغافور" (41.8) (42.3) (35.2)

      الرب  
 2019 الثا ي

 ر تلدا  (48.8) (44.6) (33.2)
 ال حل الظ وسط  (46.0) (45.3) (33.64)
 الخ صج االمليكي (47.3) (45.2) (35.6)

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

 المصاد : 
 ة أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك.    

 



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 202020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

20

40

60

80

100

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

2019 2020
س ق 

سيغاف  ة
س ق 

 وتردام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليج األمريكي

 (5) الشكل
 ( 2020 -2019) ،الغازولين الممتاز في األس اق الرئيسيةالمعدال  الرب  السي ية ألسعا  

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 أسعا  زيت الغاز   -

أسةةعار مةةن    أ  ةةرمسةة ويات    2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع  أسةةعار زيةةت الغةةاز خةةال     سج ت

أسةةعار   كظا سج ت مسةة ويات أ  ةةر مةةن ال حل الظ وسطسوا سوا سمغافور"    منكال  في  الغاز لصن  

م وسط مأ  ر    سيغاف  ة  س قاس أ ل      ل  األسواا اللئصسصة في العالم مشكا  ا .في كا    زيت الو ود

مالظقارنةةة مةةع اللمةةع %  39.4ممسةة ة    إنخياضةةا  مشةةكال     ملمصةةا /د الر  37.8    ةةوسعار زيت الغاز  أل

 مظ وسط  وتردام س قت  ها   من العا  الظاضي. الظماظل% مالظقارنة مع اللمع 52.8ممس ة     السام 

 إنخيةةا   ممسةة ة  مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام  %40.8 إنخيةةا د الر/ملمصةةا ممسةة ة  37.3 لسةةع

 م ةةغ سةةعل  مظ وسةةط  البحككر المت سككطسكك ق   م    % مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من العا  الظاضي.54.5

% مالظقارنةةة 55.9ممسةة ة      % مالظقارنة مع اللمع السةةام 42.2ممس ة    ممخي ا     د الر/ملمصا  35.8

 31    ةةوسةةعار  م وسةةط لعمأدنر    الخليج االمريكيس ق  ا   ل.  أخصمع اللمع الظظا ا من العا  الظاضي

  مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام  %46.4 إنخيا ممس ة  2020من  ا    الثانياللمع  د الر/ملمصا خال   

 العا  الظاضي. % مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من59.4 إنخيا  ممس ة 
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 أسعا  زيت ال ق د   -

مةةن  ةةا    الثةةانيخةةال  اللمةةع    سكك ق البحككر المت سككطفةةي  أسعار زيت الو ود  م وسط    إنخيض

         إنخياضةةا    مشةةكال    ملمصةةا /د الر  30.9  إلةةر  تةةاصل  اللمع السةةام   مع  مالظقارنة%  43.5  مس ةم  2020

         م وسةةط السةةعل فةةي إنخيةةض  . % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظمةةاظل مةةن العةةا  الظاضةةي52.2ممسةة ة 

مشةةكال  انخياضةةا    ملمصا /د الر  28  إلر  لصتا  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  45  مس ةم  س ق  وتردام

 زيةةت الو ةةودسةةعل    م وسط  إنخيض  كظا  .اللمع الظظا ا من العا  الظاضي% مالظقارنة مع  54.2ممس ة  

 ملمصا /د الر 28.3 إلر  لصتا  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  33.2  مس ةم  سيغاف  ة  سوا  في كال  من

الخلككيج سكك ق    % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي55.4ممسةة ة  إنخياضةةا  مشةةكال  
 إنخياضةةا  مشةةكال   ملمصةةا /د الر 24.6 إلر لصتا اللمع السام   مع  مالظقارنة%  32.5  مس ةم  األمريكي

  .العا  الظاضي % مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من59.2ممس ة 

2020من عام    الثا ي خالت الرب     أسعا  اليفط الع امل المؤثرة على  .  2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العواما ال ي كةةان لهةةا تةةأ صل    2020من  ا     الثانيخال  اللمع  ساد  

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

 الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق   أ. 

   اليفتية العالمية   اإلمدادا    -

 صاسصا  م ةةغ   إنخياضا  (  2شهل إجظالي اكملادات المياصة العالظصة )نيط خا   سوائا الغاز الا صعي

% مقارنةةة مةةاللمع 8.1  أي ممسةة ة 2020مةةن  ةةا     الثةةانيخةةال  اللمةةع    ملمصةةا/ يةةو   م صون  8.1  نحو

مقارنة  ملمصا/يو  م صون 7.4ممحو    ممخيض  و مس وى م صون ملمصا/ يو     91.8تا إلر صالسام  ل

اكتياا ال اريخي مل  تا ص   إلر رئصسيمشكا اكنخيا   يعزى ذلك   .ماللمع الظظا ا من العا  السام 

األخةةلين مثةةا الواليةةات الظ حةةل" لخيةةض  صاسةةي لإلن ةةاج مةةصن د   )أ مةةك+(  معةةض مم جةةي الةةميط 

الظظ كة العلمصة السعودية  د لة الكويت  د لة األمارات العلمصة الظ حل" كا من      مع إجلا األمليكصة

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت ) كما ي ضح    خيص ات إن اج إضافصة  طو صةل

ز" اليتا  ملاف  الحقا أ   حلات معالجة الغاز   تشظا   ر اكيثةان  ال ل مةان  ال صوتةان  ي ت ك األجزا  من الغاز ال ي تس خ ص كسوائا في أجه   2
 . ال م ان  مكثيات اَخلى
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 (4لجدوت )ا
 تت   إمدادا  العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي 

      (ملي ن برميل/ ي م)

    **دوت أوب   دوت خا ج أوب   إجمالي اإلمدادا  العالمية 

 2019الرب  الثا ي  34.8 64.4 99.2
 الرب  الثال   34.2 64.8 99.0
 الرب  الراب  34.4 66.4 100.8
 2020الرب  األوت  33.5 66.4 99.9
 الرب  الثا ي  30.8 61.0 91.8
 التغير عن    2020 األوتالرب    (2.7) (5.4) (8.1)

   2019 الثا يالرب    (4.0) (3.4) (7.4) ( ملي ن ب/ح)
 .مصانات تقليلية  *   

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

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

 (6) الشكل
 ( 2020  -2019) ،وس ائل الغاز التبيعيالخام  مدادا  العالم من اليفط سي ية إلال التت  ا  الرب  

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :
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 3أوب    دوت إمدادا    -
 الثةةانياللمةةع    أ مك خةةال   لل  اكملادات المياصة )نيط خا   سوائا الغاز الا صعي(    إنخي ت

       ل تةةا إلةةرمةةاللمع السةةام مقارنةةة    %8.1ملمصةةا/يو   أي ممسةة ة    م صةةون  2.7  محةةوم  2020 ا   من  

  .مةةن العةةا  الظاضةةي  الظمةةاظلاللمع  مةة   م صون/ملمصا مقارنة  4ممحو    ة  ممخي    م صون ملمصا/يو   30.8

       مةةن  الثةةانيخةةال  اللمةةع أ مةةك مةةن إجظةةالي اكمةةلادات المياصةةة العالظصةةة  د  حتةةة  أمةةا فصظةةا يخةةص

  %33.5 ال ةةالغ    الظحق  خال  اللمع السةةام من    أ  ر%    و مس وى  33.6م غت  فقل     2020 ا   

    كمككا ي ضككح  %35.1 ال ةةالغ    الظاضةةيخةةال  اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا     الظسةة وى الظحقةة    أ ا مةةن
ً  (4)  الجدوت( و7الشكل )  .المشا  إليه اَ فا

          2020مةةن  ةةا    الثةةانيأ مةةك مةةن الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع  د    امةةلادات    إنخي ةةت    ل ذا  

ممحو  ةممخي   م صون ملمصا/يو  25.6ل تا إلر   السام اللمع م ملمصا/يو  مقارنة م صون  2.7 ممحو

أ مك مةةن   د  إملادات    اس قلت  مصمظا  .اللمع الظظا ا من العا  الظاضيملمصا/يو  مقارنة م  م صون  3.9

 مةةل نيةةس الظسةة وى الظحقةة  خةةال  اللمةةع السةةام    ةةو    سوائا الغاز الا صعي  الميوط غصةةل ال ق صليةةة  

 .ماظل من العا  الظاضياللمع الظم مقارنة ألف ملمصا/يو  100  ممخي ة ممحو ملمصا/يو  م صون 5.2

دخا حصز الذي   مصن د   )أ مك +(القصاسي اتياا خيض اكن اج االل زا  ميأتي ذلك   ر خ يصة  

الظظ كةةة العلمصةةة السةةعودية  الكويةةت  األمةةارات كةةا مةةن  مةةع إجةةلا   2020ال ميصذ ما ع شهل مةةايو  

اكنخيةةا  إلةةر جانةةب   .2020خةةال  شةةهل يونصةةو     خيص ات إن اج إضافصة  طو صةةةلالعلمصة الظ حل"  

ُممةةذ السةةامع  شةةل مةةن شةةهل  حقو  الةةميط  ممشآتإغالا اس ظلار  مس ب   المياي  الحاد في إن اج لص صا

    ةةو مةةا يظثةةا 2020 اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا ألف ملمصا/يو  فقط خال   85لصتا إلر   2020يمايل  

 إلةةر  لصتةةالمياةةي  ا  إيةةلان  إن ةةاج  اس ظلار تلاجةةعتزامما  مع    % من مس وى إن اج اللمع السام .24.4

  ا   امةة   ال ةةون خةةال أدنةةر مسةة وى مسةةجا     و  2020  يونصوم صون ملمصا/يو  خال  شهل    1.9نحو  

 تلاجةةع إمةةلادات   اسةة ظلار  .  ةةر  اةةاأل الاا ةةة اكيلانةةي  اال  تادية األمليكصةةة غوطات  ل إنعكاسا   

ال ةةغوطات  ن صجة  2020 يونصوشهل خال   ملمصا/يو  ألف 356 ل تا إلر  الخا الميط من    فمز يال

  .األزمة اال  تادية  السصاسصة ال ي تظل مهااال  تادية األمليكصة  

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

 خا ج أوب    دوت إمدادا    -
 اللمعالظم جة من خارج ممةظة أ مك خال    الل  إجظالي اكملادات المياصة لظجظو ة    إنخيض

% مقارنةةة مةةاللمع 8.2ملمصةةا/يو   أي ممسةة ة    م صون  5.4  نحوم غ     صاسيمشكا    2020 ا   من    الثاني

 %5.3ملمصةةا/يو   أي ممسةة ة  م صةةون 3.4ممحةةو  ممخي ةةا  م صون ملمصا/ يو    61  لصتا إلر   السام 

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

 ( 2020 -2019) ،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسيةمدادا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  
 (ملي ن برميل/ ي م)

 

 

 

 

 

 
 

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

إجظالي اكمةةلادات المياصةةة لظجظو ةةة الةةل   الظم جةةة مةةن خةةارج في    اكنخيا  الحاد  يعزى 

    كةةال  مةةن إمةةلادت  إنخيةةا  إلةةرمشةةكا رئصسةةي  2020مةةن  ةةا   الثةةانيخةةال  اللمةةع ممةظةةة أ مةةك 

 الذي تةةم ال وصةةا إلصةة   خيض اكن اجماكتياا ال اريخي ل ال زاما     ر سصاالواليات الظ حل" األمليكصة  

 .  2020في مم تف شهل أمليا 

مةةذ مُ  الثانصةةة   ةةر ال ةةواليل ظةةل"  إن اج مجظو ة د   أمليكةةا الشةةظالصة  تلاجع في  ذا السصاا   

الواليات الظ حل" مةةن الةةميط  سةةوائا الغةةاز الا صعةةر إن اج  إنخيض  حصث 2017اللمع الثاني من  ا  

ملمصةةا/يو  مقارنةةة  م صةةون 1.9ممحةةو  إنخياضا  مشكال   م صون ملمصا/ يو    17.12  غ  صغصل ال ق صلية  ل

خةةال   إنخيةةض ةةل  ان اج الواليات الظ حل" من الميط الخا م وسط أن تجلُر اكشار" إلر   .ماللمع السام 
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    ةةو أدنةةر يةةو  /ملمصةةا م صةةون 10.5  إلةةر  2020  يونصةةوشةةهل  األس وأل الظم هي في الثاني  شل من  

إملادات كمةةلا   كظا إنخي ت.   فقا  ل صانات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة   مس وى ل  ُممذ نحو  امصن

          م صةةون ملمصةةا/يو  خةةال  شةةهل  4.52ل تةةا إلةةر  2020مةةن  ةةا   الثةةانيالمياصةةة خةةال  اللمةةع 

ال ةةي أ لتهةةا الشةةلكات الخظةةس  خيةةض الميقةةات اللأسةةظالصة  خاةةطاسةة ظلار    تزامما  مةةع   2020يونصو  

. (Covid-19ن صجة تلاجع أسعار الميط الخا    ر خ يصة جائحة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل )  اللئصسصة

مظوجب  صود اكن ةةاج   2019يمايل    الخا  الكملي الثقصا ممذ شهل    ما تجلُر اكشار" إلر إنخيا  إن اج

ل ق صا الظخز نات ال ي نظةةت مسةة ب محل ديةةة الاا ةةة الكملية    Albertaال ي فلض ها حكومة مقاطعة  

إمةةلادات  إنخي ت  .2020   ذا   ل تم تظليل االل زا  م  ك القصود ح ر نهاية شهل ديسظ ل ال تليلية

تزاممةةا  مةةع تلاجةةع إن اجهةةا مةةن الةةميط الخةةا          2020  مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خةةال     الظكسصك المياصة

     .2020ملمصا/يو  خال  شهل يونصو  1.65لصتا إلر نحو  االل زا  مإتياا د   )أ مك+(  ن صجة

 الثةةانياللمةةع خال   ملمصا/يو ألف  560حوالي ماكملادات من د   أمليكا الالتصمصة   إنخي ت

  مخاصةةة خةةال  شةةهلي أمليةةا  مةةايو      إن ةةاج ال لازيةةا   إنخيةةض   في  ةةذا السةةصاا   .2020من  ا   

 يعةةزى  ةةن تخيص ةةات فةةي اكن ةةاج   ا  لم تع ن رسظصال لازي صة    Petrobrasشلكة      ر اللغم من أن

    2020شةةهل مةةار  ممتةةة ل ظصةةاه ال ةةح ة فةةي أ اخةةل   62إغالا    ذلك اكنخيا  مشكا رئصسي إلر

لحياظ   ر الحل األدنر من الظوظيصن الظا ومصن لل م اكن اج  العظ صات اآلممةةة  سةةط اتي صا  في ظا  

تياأل إن ةةاج الةةميط الخةةا  فةةي ال لازيةةا (.  من الظ و ع ارCovid-19فصل   كور نا الظس جل )  جائحة

تزاممةةا  مةةع اسةة ظلار الظشةةاريع الجليةةل"  حصةةث تةةم اك ةةالن  ةةن      2020خال  المتف الثاني من  ا   

 .2020نهاية شهل يونصو في  Atapuحقا م FPSO P-70العائظة  الظمتةأ   تلف  ل ميط الخا  من 

إنخيةةض    ن ةةاجلإل   صاسةةيخيةةض  إجةةلا   مشةةأن    د   )أ مةةك +(إتياا  مل  تا ص      تزامما  مع  

 م صةةون ملمصةةا/يو   8.7نحو    لصتا إلر  2020من  ا     الثانيخال  اللمع  إن اج ر سصا من الميط الخا   

إن ةةاج  اسةة قلمصمظةةا  م صون ملمصا/يو  مقارنة مشةةهل أمليةةا. 2  ممخي ا  ممحو  2020خال  شهل يونصو  

ر سةةصا خةةال  مةةن    اكمةةلادات المياصةةةإجظةةالي    إنخيض   مشكا  ا    .في ر سصاسوائا الغاز الا صعي  

 م صون  10.2نحو    غ  صلمقارنة ماللمع السام   ملمصا/ يو     م صون  1.3  ممحو  2020من  ا     الثانياللمع  
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

اكملادات المياصة من ما ي مجظو ةةة د   االتحةةاد السةةوفص ي السةةام  ممحةةو   إنخي ت  كظا  .ملمصا/ يو 

 مقارنة مع اللمع السام .  ألف ملمصا/يو  270

خةةال    ملمصةةا/يو ألةةف    130محةةو  ممةةن د   أ ر مةةا التةةما صة    اكملادات المياصة   إنخي ت

تزامما  مع  ةةلار الحكومةةة المل يجصةةة م خيةةصض إن ةةاج الةةميط الخةةا   ذلك     2020من  ا     الثانياللمع  

م صةةون ملمصةةا/يو     1.6لصتةةا إلةةر نحةةو    2020شةةهل يونصةةو    مةةل  مةةنألف ملمصةةا/يو     250مظقلار  

  ةةر  الظكثيةةات    سةةوائا الغةةاز الا صعةةيانخيض إن اج  ل ظسا ل" في اس قلار سوا الميط العالظي. كظا  

تأجصةةا مةةل  تشةةغصا الظشةةاريع ال حليةةة  . يُذكل أنةة   ةةل تقةةلرSnøhvit التصانة في حقا خ يصة  ظ صات

      فقا  الحكومة المل يجصة.Yme   Linge   Hymeمثا حقو    2021الجليل" ح ر  ا  

 أ مةةك  د   مةةن المياصةةة اكمةةلادات فةةي سةةمويالاللمةةع  ال غصةةل معةةلالت (8) الشكككليوضةةح  

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

 (8) الشكل
 ( 2020  -2019) ، اليفتية العالميةمدادا  اإلسي ح في الالتغير الرب  

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

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



27 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

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

       مةةن  الثةةانياللمةةع  خةةال  التخلي الميط من  األمليكصة  الظ حل"  الواليات  إن اج  م وسط  إنخيض

اللمةةع   مظسةة ويات  مقارنةةة%  12.5  ممسةة ة  يأ   يو /ملمصا  م صون  1.136مشكا  صاسي م غ    2020   ا 

 م صةةون  7.976  لص  ةةغ   2016مةةذ اللمةةع الثالةةث مةةن  ةةا   مُ     ةةر ال ةةواليإنخيةةا    ةةاني  السام     و  

ملمصةةا/يو    ألف 489ممحو    ممخي ا  2018اللمع الثالث من  ا      و أدنر مس وى ُممذ   و ي/لمصام

  .2019 ا  % مقارنة ماللمع الظظا ا من 5.8أي ممس ة 

( ال ةةي أدت إلةةر Covid-19جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل )  يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر

  الةةميط التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل"   مةةن تك يةةة إن ةةاجتها ي أسعار الميط الخا  إلر مس ويات أ ا  

يُقلرم وسط أسةةعار ال عةةاد  كن ةةاج الةةميط التةةخلي مةةن االَمةةار الجليةةل" فةةي الظكةةامن اللئصسةةصة حصث  

 فصهةةا  الةةميط  اسةة خلاج  ي م  ال ي  قةالظما  في  ح ر   ل  لمصا  د الر  49مالواليات الظ حل" األمليكصة ممحو  

       فقةةا  ألحةةلث مسةةح فصةةلرالي ل اا ةةة تةةم إجلائةة  فةةي  ذلةةك    Texas  غةةلب  فةةي  ا  نسةة ص  رخةةصص  مشكا

 ال مقصةةب  شلكات    ر   السملات  األسهم  الظس ثظلين في  لاجع إ  ا ت.  مما    ر ذلك  Dallasمقاطعة  

في الواليات الظ حل" فةةي   طيل" إن اج الميط التخليفي    رئصسصا    س  ا    كانت   ال ي   الظس ق ة   التغصل"

   ل شهل موجة من حاالت إ الن اكفال .  ت سام 

      ت تتةةاريح الحيةةل الجليةةل"  مةةال زامن مةةن خاةةط خيةةض الميقةةات اللأسةةظالصة  إنخي ةة كظةةا 

لعةةا   ل حيةةل مصزانصاتهةةامةةن  األمليكصةةة التةةخلي الميط شلكات تق صصحصث تشصل أحلث ال صانات إلر  

مظةةا يُقةةارب  من إنيا هةةا السو صة القصظة حصث  من  شلكة  خظسة  شل  أك ل  خي ت  إذ   مشكا حاد  2020

          مةةن الثةةاني ل لمةةع الظالصةةة ل صاناتهةةا تو عاتهةةا فةةي Shell شةةلكة أ  مةةتالمتةةف.  فةةي  ةةذا السةةصاا  

 خسةةائل د الر م صةةار  8  مصمهةةامةةن    أصةةولها    صظةةة  مةةن  د الر  م صةةار  22  حوالي  شاب   ن  2020 ا   

 .الظ حل" الواليات في التخلي الميط مجا  في لعظ صاتها

شةةهل   فقةةل   2020مةةن  ةةا     الثةةانيأما فصظا يخص م وسط  لد الحيارات العام ةةة خةةال  اللمةةع  

 مقارنةةة "حيةةار 354  م ةةغ  2007فةةي  ةةا     إنخياضا   و األك ل   ر اكطالا ُممذ مل  تسجصا ال صانةةات

   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فر إن اج الميط التخلي فر الواليات الظ حل" األمليكصة   ر مماط      س عيظثا إن اج     4
Niobrara   Permian   Appalachia  ت م (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلر مماقة  Anadarko    ال ي أص حت  لفا  ل عليل من مم جي

 الميط التخلي  الغاز التخلي خال  السموات األخصل". 
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لفا ة ح/ملي ن ب

عدد الحفا ا  العاملة إ تاج اليفط الصخرح

         ُممةةذ اللمةةع الثةةاني مةةن لةة    ةةو أدنةةر مسةة وى   "حيةةار 359 إلةةر لصتةةا  اللمةةع السةةام  مظسةة ويات

أن  ةةلد الحيةةارات   يذكل  .2019من  ا     الثاني  ماللمع  مقارنة  "حيار  525  ممحو  ممخي ا     2016 ا   

أدنةةر   2020يونصةةو    لصُسةةجا فةةي شةةهل  2019ممةةذ ملايةةة  ةةا     م واصةةال  شةةهليا   العام ة يشهل تلاجعا   

 .(9)  والشكل  (5)  الجدوتكما ي ضح  حيار". 245مس وى ل    ر اكطالا   و 

 (5الجدوت )
 ( 2020 –  2019)، مت سط إمدادا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملة

 عدد الحفا ا  العاملة 
 (ة)لفا 

 إمدادا  اليفط الصخرح 
 برميل/ي م( )ملي ن  

 

 2019الثا ي الرب    8.464 884
 الثال   الرب    8.760 816
 الراب   الرب    9.134 735
 2020األوت الرب    9.111 712
 * الثا يالرب    7.976 359

 التغير عن  2020 األوتالرب    (1.136) (354)
 2019 الثا يالرب    (0.489) (525)

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

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

 
 

 (9) الشكل
    ،سي ح إلمدادا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملةالالمت سط الرب  

(2019  – 2020 ) 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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

عدد األبا  المحف  ة أسعا  اليفط الخام

 األبا  المحف  ة )المكتملة وغير المكتملة( من اليفط والغاز الصخريين في ال اليا  المتحدة  -

     خةةال  الظحيةةور" فةةي الواليةةات الظ حةةل"  صنالةةميط  الغةةاز التةةخليأمةةار   ةةلد إجظةةالي تلاجةةع

اللمةةع   مظس ويات  مقارنة  %54مطل أ  ممس ة    1746نحو  مشكا  صاسي م غ    2020من  ا     الثانياللمع  

ممحةةو   ممخي ة     2016ُممذ اللمع الثاني من  ا   ل     و أ ا مس وى    مطل   1490   لد ا  لص  غ   السام 

يعةةزى ذلةةك .  2019مقارنة ماللمع الظظا ا من  ةةا   %  63.5أ  ممس ة تلاجع تقلر محوالي  مطل    2589

ي الظس ق ة ل ق ةةصص مشكا رئصسي إلر القصود الظالصة ال ي فلضت   ر العليل من شلكات الميط التخل

فةةي ( ال ي أدت إلر إنخيا   Covid-19 ظ صات الحيل    ر خ يصة جائحة فصل   كور نا الظس جل )

 . لد األمار الظحيور" معطلدية عال ة الميط الخا    ال ي تلت ط مل ر ا م  أسعار

الظحيور" فةةي الواليةةات الميط التخلي  الغاز التخلي  أمار     لد  الجليل مالذكل  أن إجظالي 

 2014% ممذ اللمةةع الثالةةث مةةن  ةةا   70   ن  تزيلممس ة    م واصال       ل شهل تلاجعا  الظ حل" األمليكصة

    ذلك انعكاسا  ل  لاجع الذي شهلت  أسعار الميط الخا  ذلةةك الحةةصن 2016 ح ر اللمع الثاني من  ا  

    .(10)  كما ي ضح الشكل

 ( 10) الشكل
  ،تت   إجمالي عدد األبا  المحف  ة من اليفط والغاز الصخريين في ال اليا  المتحدة األمريكية

 ( 2020 – 2019الفترة )خالت 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  (  تقليل إن اجصة الحيل في مماط  الميط  الغاز التخلي  أ لاد مخ  ية.EIAإدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )  المصد :
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تعةةلف  ال ةةي     مك ظ ة اكنجةةازأن المس ة األك ل من األمار الظحيور"  أي ا     الجليل ماال  ظا   

  ي تلت ط معال ة طلدية مع م وسط أسعار الميط الخا   أما المس ة ال ا صةةة    الظك ظ ةماألمار الظحيور"  

من األمار الظحيور" ال ي م اس كظالها إال  مل  صو  أسعار الميط إلر مس ويات مماسةة ة لظم جةةي الةةميط 

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

األمار الظحيور" الظك ظ ةةة مةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" إجظالي  لد  

      مطةةل مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل تةةا إلةةر  1814ممحةةو    2020مةةن  ةةا     الثةةانياألمليكصة خةةال  اللمةةع  

 .2014رمع سموي ممذ مل  تسجصا ال صانات ما ع  ا   مس وىأ ا   و مطل   1475

اكجظةةالي ال لاكظةةي لعةةلد األمةةار الظحيةةور" غصةةل   ارتيةةاألحصن تشصل ال قليلات األ لصة إلةةر    في

  مطةةل  15  ممحةةو  2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمع    في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي  

مطل مقارنة  871 ممحوممخيض   و مس وى   مطل   7659 لد ا    لص  غ   السام اللمع    مظس ويات  مقارنة

 .2019ماللمع الظظا ا من  ا  

   التلب العالمي على اليفط   -

 م ةةغ نحةةو     حةةادمشةةكا  2020مةةن  ةةا   الثةةانيخةةال  اللمةةع  الةةميط    ر  العالظي  الا ب  إنخيض

ملمصةةا/ يةةو    م صةةون 82%  لصتةةا إلةةر 11.3  أي ممسةة ة اللمع السةةام ب/ي مقارنة مةة   م صون  10.4

مقارنةةة مةةاللمع الظظا ةةا مةةن العةةا    %16.8ملمصا/يو   أي ممسةة ة    م صون  16.6ممحو    إنخياضا  مشكال   

 د   العةةالم   فلض هاالقصود   ر السيل  إجلا ات العز  ال ي  إلر   يعزى ذلك مشكا رئصسي    الظاضي 

 .(11) والشكل( 6) الجدوتكما ي ضح  ( Covid-19إن شار فصل   كور نا الظس جل )  ل حل من
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الدوت الصياعية دوت العالم األخرى

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

      (ملي ن برميل/ ي م)

  الدوت الصياعية  دوت العالم االخرى  إجمالي التلب العالمي 

 2019الثا ي الرب    47.2 51.4 98.6
 الثال  الرب    48.5 52.0 100.5
 الرب  الراب  48.3 52.5 100.8
   2020الرب  األوت  45.5 46.9 92.4
 الرب  الثا ي*  35.9 46.1 82.0

 التغير عن    2020 األوتالرب    (9.6) (0.8) (10.4)
   2019 الثا يالرب    (11.3) (5.3) (16.6) ( ملي ن ب/ح)

 مصانات تقليلية*  

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

 

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

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 :2020من  ا   الثانيخال  اللمع  حل"   ر الل لصة الظجظو ات
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 في الدوت الصياعية على اليفط  التلب   -

            حةةواليم 2020 ةةا  مةةن  الثةةانياللمةةع خةةال  ر الةةميط   ةة  التةةما صة الةةل   ط ةةب إنخيةةض

      م صةةون   35.9نحةةو  لصتةةا إلةةر    مةةاللمع السةةام  مقارنةةة    %21.1أي ممسةة ة     ملمصةةا/ يةةو   م صون  9.6

مقارنةةة مةةاللمع   %23.9  أي ممس ة  ملمصا/يو   م صون  11.3ممحو      ممخيض  و مس وى    ملمصا/ يو  

 .الظظا ا من العا  الظاضي
 5.1  نحةةو  م ةةغ  حةةادمشةةكا    األمةةليك صن  د    ط ةةب  إنخيةةض  الل   التةةما صة  مجظو ة   ضظن

 م صةةون 6ممحةةو  ممخي ةةا  يةةو   /ملمصا م صون 19.3 لصتا إلراللمع السام  ملمصا/يو  مقارنة م  م صون

الا ب   ةةر  تلاجعمشكا رئصسي إلر   ذا يعزى  .ملمصا/يو  مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي

م صةةون ملمصةةا/يو   5.4ممحةةو  2020 أمليةةاخةةال  شةةهل   إنخيةةض  حصةةث  الميط في الواليةةات الظ حةةل"

م صون ملمصا/يو     14.7لصتا إلر     اكطالاأك ل إنخيا  شهلي   ر      و  مقارنة مالشهل السام  

 ذلك   ر خ يصةةة القصةةود الظيل ضةةة   ةةر حلكةةة السةةيل   ظ صةةات اكغةةالا شةة   الكام ةةة لال  تةةاد  

(    ةةو مةةا أ ةةل مشةةل"   ةةر الا ةةب فةةي جظصةةع Covid-19لظواجهة إن شار فصل   كور نا الظس جل )

ُ القاا ات  مخاصة  اا ي المقا  التما ة.   إدار" مع ومةةات   التةةادر"  ةةنةهةةل ال صانةةات األ لصةةة   ت

 17.5مةةايو  إلةةر  شةةهل  فةةي  يو   /م صةةون ملمصةةا  16.1إلةةر    ةةر الةةميط    الا بزياد"  الاا ة األمليكصة  

 .   تزامما  مع تخيصف القصود الظيل ضةيونصوشهل في يو  /م صون ملمصا

 الحةةادن صجةةة اكنخيةةا  مشكا حةةاد  الظكسصك   كملا في كال  من  ر الميط  الا ب    إنخيض  كظا

  مس ب جائحة فصةةل   لغاز لصن  الليز ا  خاصة   اللئصسصةالظم جات ال  ل لصة  غال صة  في الا ب   ر  

   (.Covid-19كور نا الظس جل )

 إلةة   ليصةة مق،رنة ب،لربع السةة،ب     يوم/برمي   مليون  3.1  بحواليأوروب،     و   ط ب   إنخيض

    المنةة، ر،لربع بةة  برمي /يوم مق،رنةةة مليون 4.1منخفض بنحو   وهو مستوى  يوم /برمي   مليون  10.2

اإلنتشةة،ر الواسةةع لفيةةرون كورونةة، المسةةتج   ويعةةزى  لةة  بشةةك  رليسةةي إلةة  .مةةن العةة،م الم، ةةي

(Covid-19  )   الطلب عل  الغةة،زولين والةة يز  والن،فتةة، وزيةةت الو ةةو   تراجع ح،  فيال ي أ ى إل

    ألم،ني، والمملكة المتحةة و وفرنسةة، وإيط،ليةة،األربعة المستهلكة الرليسية  وبخ،صة في ال و   المتبق 

 ع  بي،ن،ت اال تص،  الكلي  واألحوا  الجوية األكثر  فل،  من المعت،  في مث  ه ا   كم، ك،ن لك  من
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وفي ه ا السةةي،   تشةةير البي،نةة،ت األوليةةة إلةة    تراجع الطلب عل  النفط.   ورا  في  التو يت من الع،م

 إل  أ ن  مستوى له عل  اإلط  . 2020نخف،ض طلب  و  أوروب، عل  النفط خ   شهر أبري  إ

مقارنةةة مةةاللمع   يةةو /ملمصةةا  م صةةون  1.3  حواليم   الظحصط الهاديأسصا    د    ط ب  إنخيضمصمظا  

ملمصةةا/يو  مقارنةةة   م صةةون  1.2ممخيض ممحو  مس وى    و  يو    /ملمصا  م صون  6.4  إلر  لصتاالسام   

الةةذي الشةةهلي الظ واصةةا ال لاجةةع   يعزى ذلك مشكا رئصسةةي إلةةر .اللمع الظماظل من العا  الظاضيم

 مخاصة مع مل  تا ص  ضلائب االسةة هالك     ا  كاماتشهله الصامان في الا ب   ر الميط   ر ملى  

الصامانصةةة  ال ةةي أشةةارت   ما ةال جةةار"  التةة  فقا  لوزار"     ذلك  2019الظلتيعة في ملاية شهل أك ومل  

كةةال  مةةن اسةة لالصا   و نيس األمل الذي شهلت  جظصع فطات الظم جات ال  ل لصة  الا ب   ر إلر تق ص  

 .(7) الجدوتكما ي ضح  .(Covid-19تزامما  مع جائحة فصل   كور نا الظس جل )  الجمومصةكوريا  

 (7الجدوت )
 ( 2020 – 2019، )الصياعيةتت   التلب على اليفط في الدوت 

       (ملي ن برميل/ ي م)
  األمريكتين  دوت دوت أو وبا   الهادح/ دوت أسيا إجمالي الدوت الصياعية 

 2019الثا ي الرب    25.3 14.3 7.6 47.2
 الثال   الرب    26.0 14.8 7.7 48.5
 الراب   الرب    26.0 14.3 8.1 48.3
   2020األوت الرب    24.4 13.3 7.7 45.5
 * الثا ي الرب    19.3 10.2 6.4 35.9
التغير     2020 األوتالرب    (5.1) (3.1) (1.3) (9.6)

   2019 الثا يالرب    (6.0) (4.1) (1.2) (11.3) عن 
  

   * مصانات تقليلية.

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

 

 

 في الدوت اليامية على اليفط  التلب   -

 ألةةف 300 حةةواليم 2020 ةةا  مةةن  الثةةانياللمع  خال     الميط    ر  المامصة  الل    ط ب  إنخيض

     م صةةون ملمصةةا/ يةةو    41.4  نحةةولصتةةا إلةةر    مةةاللمع السةةام  مقارنةةة    %0.7أي ممسةة ة     ملمصا/ يو 

 .العا  الظاضي الظظا ا منمقارنة ماللمع  ملمصا/يو  م صون 4.6ممحو  ممخيض  و مس وى 
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  أفليقصةةا  األ سةةط  الشلا  مماقةفي    الميط    ر  ا بال  إنخيض  الل   المامصة   مجظو ة   ضظن

         إلةةر لصتةةامقارنةةة مةةاللمع السةةام   يةةو /ملمصةةا م صةةون 1 ممحةةو 2020مةةن  ةةا   الثةةانيخةةال  اللمةةع 

مقارنة ماللمع الظظا ا من  ملمصا/يو  م صون  1.1ممحو    ممخيض    و مس وى  يو /ملمصا  م صون  11.2

ألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع  674 موا ع   ر الميط  الل   العلمصة  ط ب  إنخيض  حصث   العا  الظاضي

 % من إجظالي ط ب الةةل   المامصةةة15.4  نحو    أي ما يشكايو /ملمصا  م صون  6.4  السام   لصتا إلر

 األ سةةط  الشةةلامماقةةة    فةةي  األخةةلى  الةةل    ط ةةب  إنخيةةض  مصمظةةا.  2020من  ا     الثانيخال  اللمع  

 ممخي ةةا    يو /ملمصا م صون 4.8 إلر لصتاألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع السام    356  موا ع   أفليقصا

  . العا  الظاضي اللمع الظظا ا منم ألف ملمصا/يو  مقارنة 310ممحو 

 2020مةةن  ةةا   الثةةانيخال  اللمةةع  ارتيا ا   فقل شهل  المامصة  اآلسصوية  الل    ط ب   فصظا يخص

  و مس وى   يو /ملمصا م صون 24.5 إلر لصتامقارنة ماللمع السام   يو /ملمصا م صون  1.1نحو  غ م

 .ملمصا/يو  مقارنة ممةصله الظسجا خال  العا  الظاضي م صون 2.7ممحو  ممخيض

 ل مظةةو اللئصسةةي الظحةةلك عةةليُ  الةةذيالا ةةب التةةصمي   ارتيةةاأل يعزى ذلك مشةةكا رئصسةةي إلةةر 

مقارنةةة   يةةو /ملمصةةا  م صةةون  2.3  مظقةةلار  الظةةذكور"   السةةوا  فةةي  ال عةةافي    اطل"  اآلسصوي  اال  تادي

    ةةو مسةة وى 2020مةةن  ةةا     الثانيخال  اللمع    و ي/لمصام  م صون  12.6  إلر  لصتاماللمع السام    

 سةةجا في  ذا السةةصاا    .ملمصا/يو  مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي  ألف  600ممحو    ممخيض

إال إن  كان أ ا حةةل" مظةةا كةةان   2020 أمليا خال  شهل م حوظا  تلاجعا   التصن    ر الميط في  ا ب  ال

مةةل  تخيصةةف ال ةةلامصل االح لازيةةة ال ةةي إتخةةذتها    ذلك   ر خ يصةةة  ص  خال  شهلي ف لايل  مار    

        شةةهل شةةهلي مةةايو  .(Covid-19) فصةةل   كور نةةا الظسةة جل لظمةةع إن شةةارالحكومةةة التةةصمصة 

زيةةاد" ط ةةب متةةافي ال كليةةل تحسةةن المشةةاط التةةما ي   إن عاشا  م حوظةةا  مةةل م مةةن   2020 يونصو  

أك ل من الظ و ع   ر الظم جات المياصة الظس خلمة فةةي العام ة في التصن   ر الميط  تزامما  مع ط ب  

  فقةةا  م صعات السصارات    ارتياأل)مثا غاز ال  ل   الظسصا  الماف ا(  إلر جانب    ل  ل كصظا ياتا  صما ة

  ةةو مةةا    2018 ةةا     ملايةمذ  مُ   مكاسب لهاالجظعصة التصمصة لظتمعي السصارات  مسج ة أك ل    ل صانات

  الغاز لصن.    ر  ا بال يُعل مؤشل   ر تعافي
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   ةةر الا ب إنخيض  فقل  اآلسصوي   اال  تاد  لمظو  اآلخل  الظحلك   يالهمل    تادالل  مالمس ة  أما

         يةةو  /ملمصةةا م صةةون 3.7 ملمصةةا/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر م صةةون 1محةةو م الةةميط

    فةةي  ةةذا السةةصاا   .ملمصةةا/يو  مقارنةةة اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي  م صون  1.1ممحو    ممخي ا  

 م صةةون 1.5نحةةو مشةةكا  صاسةةي م ةةغ   2020  أمليةةاخةةال  شةةهل  الا ب   ةةر الةةميط فةةي الهمةةل    إنخيض

. يةةأتي ذلةةك   ةةر 2007مسجال  أدنر مس وى ل  ُممذ شهل أغساس   مقارنة مالشهل السام  ملمصا/يو   

(   ال ةةي Covid-19الظيل ضة ل حل من إن شار فصل   كور نةةا الظسةة جل )خ يصة إجلا ات اكغالا  

أدت إلر إنخيا  حلكة السيل  أنشاة الزرا ةةة  التةةما ة  ال مةةا    مةةن  ةةم إنخيةةض الا ةةب   ةةر 

 2020.  خةةال  شةةهلي مةةايو  يونصةةو  الغةةاز لصن  الةةليز   زيةةت الو ةةود  الظم جات المياصة  مخاصةةة

الهمل مشكا م حةةوظ  تزاممةةا  مةةع ال خيصةةف ال ةةلريجي ل قصةةود فةةي مخ  ةةف إن عش الا ب   ر الميط في  

   .2019القاا ات  إال إن  ما زا  ممخي ا  مشكا ك صل مقارنة مظس ويات  ا  

       الثةةانيالا ةةب   ةةر الةةميط فةةي د   أمليكةةا الالتصمصةةة خةةال  اللمةةع    إنخيةةض   أخلى  جهة  من 

         م صةةون ملمصةةا/يو    5.8مقارنة ماللمع السام   لصتا إلةةر   و ي/لمصام  ألف  390  ممحو  2020من  ا   

الا ب   ر الةةميط   إنخيضحصث    .  ر أسا  سمويألف ملمصا/يو     770ممحو    ممخيض    و مس وى

  م صةةون ملمصةةا/يو  2.2 ألف ملمصا/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةا إلةةر  530ممحو  في ال لازيا  

   ود الاائلات مسةة ب   الغاز لصنالا ب   ر معةم الظم جات ال  ل لصة  مخاصة    إنخيا تزامما  مع  

ممحةةو   د   أمليكا الالتصمصة األخلى ط ب ارتيع مصمظا  .(Covid-19جائحة فصل   كور نا الظس جل )

 م صون ملمصا/ يو . 3.6 ألف ملمصا/ يو  مقارنة ماللمع السام  لصتا إلر 140

 الدوت المتح لة التلب على اليفط في   -

    مظقةةلار   2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةةال   إنخياضةةا    الةةميط    ةةر  الظ حولةةة  الل    ط ب  شهل

 مةةمخيضمسةة وى م صون ملمصا/يو     ةةو  4.7ألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع السام  لصتا إلر   480

اكنخيةةا          ةةل جةةا   ةةذا  الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي. مةةاللمعألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة  660ممحةةو 

        محةةواليط  هةةا   ةةر الةةميط  تلاجةةعال ةةي  السةةام  السةةوفص ي  اكتحةةاد  د    مجظو ةةةمةةن    مشكا رئصسةةي

 مةةمخيض  ةةو مسةة وى  يو  /ملمصا م صون 4.1 إلر لصتا السام مقارنة ماللمع   يو /ملمصا  ألف  420
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ط ةةب مةةا ي الةةل   الظ حولةةة ممحةةو   إنخيا   تزامما  مع     ر أسا  سمويألف ملمصا/يو     600ممحو  

 .(8) الجدوتكما ي ضح ألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع السام .  60

 (8الجدوت )
 ( 2020 – 2019)، تت   التلب على اليفط في دوت العالم األخرى )اإلقتصادا  اليامية والمتح لة(

( برميل/ ي مملي ن  ) 
        
 التغير عن 

 2019  2020 ( ملي ن ب/ح)
 

  الثا يالرب   
2019 

 األوتالرب   
2020 

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

 الدوت اليامية     46.0  46.4  46.6  41.7  41.4 (0.3) (4.6)
 ميها الدوت العربية :   7.2  7.2  7.2  7.1  6.4 (0.7) (0.8)
 الل   األ  ا       6.1  6.1  6.1  6.0  5.4 (0.6) (0.7)
 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.1  1.1  1.1  1.0 (0.1) (0.1)
 دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  5.1  5.8  5.3  5.1  4.8 (0.4) (0.3)
 إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا   12.3  13.0  12.5  12.2  11.2 (1.0) (1.1)
 الدوت اآلسي ية اليامية   27.2  26.5  27.6  23.3  24.5  1.1 (2.7)
 ممها: التصن   13.2  13.0  13.5  10.3  12.6  2.3 (0.6)
 الهمل     4.8  4.5  5.1  4.7  3.7 (1.0) (1.1)
 الل   األخلى     9.2  9.0  8.9  8.3  8.2 (0.1) (1.0)
 دوت أمريكا الالتييية   6.6  6.9  6.5  6.2  5.8 (0.4) (0.8)
 ممها: ال لازيا   2.8  2.8  2.8  2.7  2.2 (0.5) (0.6)
 الل   األخلى     3.8  4.1  3.7  3.5  3.6  0.1 (0.1)
 الدوت المتح لة    5.4  5.7  5.9  5.2  4.7 (0.5) (0.7)
 ممها: االتحاد السوفص ي السام    4.7  5.0  5.0  4.5  4.1 (0.4) (0.6)
 إجمالي طلب الدوت اليامية والمتح لة  51.4  52.0  52.5  46.9  46.2 (0.8) (5.2)

 مصانات تقليلية *       
 : مالل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

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

 

 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة  مست يا     -

مةةن  الثانينهاية اللمع   في  )التجا ية واإلستراتيجية(  إجمالي المخزو ا  اليفتية العالميةشهل  

   ةةغ صل% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  8.1أي ممسةة ة   م صون ملمصةةا 761 همقلار  صاسصا   ارتيا ا    2020 ا   
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% مالظقارنةةة مةةاللمع 14ملمصا  أي ممس ة   م صار  1.253ممحو    ارتيا ا  يظثا  ما     ملمصا  م صار  10.204

 . السام من العا   الظماظل

 5اليفتي في الدوت الصياعية التجا ح  المخزون  

      مةةن  الثةةانياللمةةع    نهايةةةفةةي    الصككياعية  الككدوت  فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخككزون  إجظالي  ارتيع

           ملمصةةا   م صةةار  3.250  إلةةر  لصتةةا  السةةام   اللمةةعمسةة وى     ن  ملمصا  م صون  262  مظقلار  2020   ا 

     . السةةام  العةةا  مةةن الظظا ةةا اللمةةع مسةة ويات  ةةن ملمصةةا م صةةون 320 مظقةةلار ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

    فةةي  ارتيةةع  ةةل الصككياعية الككدوت فككي  الخككام الككيفطمككن  التجككا ح  المخزون  إجظالي  أن  مالذكل الجليل  

 1.265 إلةةر لصتةةا السام  اللمعم مقارنة ملمصا م صون 116 مظقلار 2020من  ا   الثانياللمع    نهاية

    .يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظا ا  اللمعم صون ملمصا مقارنة م  142لتيع ممحو  م  مس وى  و  ملمصا     م صار

               مظقةةلارفةةي الةةل   التةةما صة  اليفتيككة  الميتجككا  التجككا ح مككن المخككزون إجظةةالي ارتيةةع كظةةا

      ملتيةةع  ةةو مسةة وى  ملمصةةا  م صةةار 1.985 إلةةر لصتةةا السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 146

 .السام  العا  من الظماظل اللمع ظس وياتم مقارنة ملمصا م صون 178 مظقلار

 مقارنة ملمصا م صون 162 مظقلار  ارتيع ل    األمريكتين  في  اليفتي  التجا ح  المخزون  يذكل أن  

 1.028   الخةةا  الةةميط مةةن ملمصةةا م صةةون 724 ممهةةا) ملمصا م صار 1.752  مل لصس قل السام   اللمعم

 ظسةة ويات اللمةةعم مقارنةةةم صون ملمصةةا   191مظقلار    ملتيع  و مس وى     (الظم جات  من  ملمصا  م صار

 .السام  العا  من الظماظل

 المخزون التجا ح اليفتي في ال اليككا  المتحككدة  ارتيعضظن مجظو ة د   األمليك صن   من   
  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةا  م صةةون  171  مظقلار  2020  من  ا   الثانياللمع    في نهاية

لظسةةجا فةةي الظسةة وى امقارنةةة مم صةةون ملمصةةا    149ممحةةو    ملتيع    و مس وى   ملمصا  م صار  1.452

فككي ال اليككا    من الككيفط الخككامالمخزون التجا ح      ارتيع  حصث  العا  الظاضينهاية اللمع الظظا ا من  
 فةةي  ةةذا   .ملمصةةا  م صةةون  534   مةةل  لصسةة قل  السةةام   مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةا  م صةةون  65  محوم  المتحدة

الظخز ن األمليكي من الميط الخا  أل  ر مس وى ل    ر اكطةةالا السصاا  تجلُر اكشار" إلر تسجصا 

ضةةغاا    ةةر الاا ةةة  يُشكا  مظا 2020م صون ملمصا في نهاية األس وأل الثالث من يونصو   540.7  و  

 ال يشظا الظخز ن   ر م ن الما الت.  5
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   . األمليكصةةة  Oklahoma   اليةةة  فةةي  Cushing  اليع ةةي  ال سةة صم  ممقاةةة  ال خةةزين  مشةةآتلظاالس صعامصة  

 مقارنةةة ملمصا م صون 106 شكا حاد م غم  اليفتية   الميتجا   التجا ح من  المخزون  إجظالي  ارتيع  كظا

القصاسةةي فةةي   نخيةةا اك  .  يعزى ذلك مشكا رئصسي إلرملمصا  م صون  918   مل  لصس قل  السام   ماللمع

 كليةةل العام ةةة فةةي الواليةةات الط ةةب متةةافي     إنخيةةا   2020الا ب الظح ةةي خةةال  شةةهل أمليةةا  

تسةةجصا أدنةةر   2020حصث شهل األس وأل الظم هي في الثامن مةةن شةةهل مةةايو  الظ حل"   ر الميط الخا    

إلةةر جانةةب إنخيةةا  معةةلالت تشةةغصا ت ةةك   1992مسةة وى ُممةةذ األسةة وأل األ   مةةن شةةهل مةةار  

القصود   ر السيل  إجةةلا ات     ر خ يصة   ال لاجع الحاد في الا ب الظح يتزامما  مع  ظتافي   ذلك  ال

 .(Covid-19العز  الظيل ضة لظمع إن شار فصل   كور نا الظس جل )

 ملمصةةا م صةةون 54 مظقةةلار ارتيةةعفقةةل  األو وبيككة الككدوت فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخككزون    أما 

        الخةةا   الةةميط  مةةن  ملمصةةا  م صةةون  369  ممهةةا)  ملمصةةا  م صةةار  1.083   مةةل  لصسةة قل  السام   اللمعم  مقارنة

 مسةة ويات اللمةةع  مالظقارنة معم صون ملمصا    102مظقلار    ملتيعا     (الظم جات  من  ملمصا  م صون  714   

الظخةةز ن ال جةةاري مةةن الظم جةةات  ارتيةةاأل   يعزى ذلك مشكا رئصسةةي إلةةر  .يالظاض  العا   من  الظظا ا

غةةالا اك مسةة بال لاجةةع الحةةاد فةةي الا ةةب الظح ةةي    ةةر خ يصةةة م صةةون ملمصةةا  48ممحةةو  المياصةةة

   مخاصةةة خةةال  (Covid-19لظواجهةةة جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل )  كامةةاالش      يال  تادا

 .2020شهلي أمليا  مايو 

 مالظقارنةةة مةةع  ملمصةةا  م صةةون  47محةةوالي  أسككيا  دوت  فككي  اليفتككي  التجا ح  المخزون  كظا ارتيع

         245   الخةةا  الةةميط مةةن ملمصةةا م صةةون 171 ممهةةا) ملمصةةا م صةةون 416  مةةل لصسةة قل السةةام  اللمةةع

 م صةةون ملمصةةا مالظقارنةةة مةةع مسةة ويات 28مظقةةلار  ملتيةةع  مس وى  و     (الظم جات  من  ملمصا  م صون

معةةلالت الظ حةةوظ فةةي    نخيةةا اك يعةةزى ذلةةك مشةةكا رئصسةةي إلةةر    .يالظاض  العا   من  الظظا ا  للمعا

في حصن كان   .المياصة  الظم جات    ر  الا ب  ضعفسط اس ظلار      متافي ال كليل في الصامان  تشغصا

 د را  في الحل من االرتياأل في الظخز نات.   ل لاجع  اردات الصامان من الميط الخا 

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

 ال مظصة إلر مس وى م وسط السموات الخظس السامقة  يُعل من أ ةةم أ ةةلاف اتيةةاا خيةةض اكن ةةاج مةةصن 

 ةةن ت ةةك الظخز نةةات    مسةة وىالزيةةاد" فةةي    أنتجةةلر اكشةةار" إلةةر  .  في  ذا السةةصاا   +(  أ مك)د    
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في نهاية شةةهل  م صون ملمصا 209.5إلر ت مشكا حاد ل تا  ل ارتيع م وسط السموات الخظس السامقة

          .2017 يونصةةوشةةهل نهايةةة مةةذ     ةةو أ  ةةر مسةة وى مُ  فقةةا  ألحةةلث ال صانةةات الظ احةةة  2020 مةةايو

 .(12)  الشكل  كما ي ضح

م صةةون   100م صون ملمصةةا )ممهةةا    300إلر تسجصا زياد"  صاسصة ت  غ    6 تُشصل أحلث ال قليلات

 .  2020م صون ملمصا من الظم جات( في نهاية شهل يونصو  200ملمصا من الميط الخا    

 ( 12) الشكل
 اليفتية في دوت مي مة التعاون االقتصادح والتيميةالتجا ية الزيادة في المخزو ا  تت   

 ( 2020 ي  ي  – 2019الفترة )يياير خالت  ،السابقة سي ا لخمس اعن مت سط 
 (برميل ملي ن)

 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence July 2020  /ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية  المصد :

 7التجا ح العالمي   المخزون 

 2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    فةةي نهايةةة  العالم  دوت  بقية  في  اليفتي  التجا ح  المخزون  ارتيع

ملتيةةع   و مس وى     ملمصا  م صار  3.617  إلر  لصتا  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصا  م صون  322  مظقلار

 إجمككالي  مسةة وى  يسةةجا   مةةذلك   يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظا ةةا  اللمعم صون ملمصا مقارنة مةة   568ممحو  
 مقارنة  2020من  ا     الثانياللمع    خال   ملمصا  م صون  585  ممحو  ارتيا ا    يالعالم  التجا ح  المخزون

6 Oil Market Intelligence July 2020 . 
 ال يشظا الظخز ن   ر م ن الما الت.  7
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 889 مظقلار ملتيع مس وى   و ملمصا  م صار 6.868 إلر لصتا السام  اللمع خال  الظسجا  مظس واه

 . السام  العا  من الظماظل اللمع مس ويات  ن ملمصا م صون

 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائم(   في البحر المخزون  

        143محةةوالي  2020مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  فةةي نهايةةة فككي البحككر اليفتككي المخككزون ارتيةةع

  مظقةةلار  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ملمصةةا م صةةار 1.476 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمعم  مقارنة  ملمصا  م صون

           حصةةث ارتيةةع مخةةز ن الةةميط  .السةةام  العةةا  مةةن الظمةةاظل اللمةةع مسةة ويات  ةةن ملمصةةا م صةةون 334

        م صةةار ملمصةةا   1.265م صون ملمصا مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةا إلةةر   61الظوانئ ممحو  العامل في  

مقارنةةة   م صون ملمصةةا  82ممحو    مالقلب من مماط  االس هالك اللئصسصةكظا ارتيع مخز ن الميط العائم  

 كيجةةاد الظ عةةام ون يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر سةةعي    م صون ملمصا.  211لصتا إلر    ماللمع السام 

  ةةر اكطةةالا   األك ل المياي الظعل   فائض أن م يُع قل  ما   سط  في ال ل  ال حل  ال خزين  مساحات

             ةةر الةةميط  مسةة ب جائحةةة فصةةل   كور نةةا العةةالظي   ةةر خ يصةةة اكنخيةةا  الحةةاد فةةي الا ةةب 

   .(Covid-19الظس جل )

 المخزون االستراتيجي 

 أفليقصةةا   جمةةوب   ال مظصةةة  اال  تةةادي  ال عةةا ن  ممةظةةة  د    فةةي  االستراتيجي  المخزون  ارتيع

 لصتةةا السةةام  اللمعمةة  مقارنةةة ملمصا م صون 33 مظقلار 2020من  ا    الثانياللمع    في نهاية   التصن

 .يالظاض العا  من الظظا ا اللمع  ن ملمصا م صون 30 مظقلار ملتيعا    ملمصا م صار 1.860 إلر

 20ممحةةو    2020مةةن  ةةا     الثةةانياللمع    في نهاية  8األمريكي  االستراتيجي  المخزون  ارتيع  ل  

ُممةةذ نهايةةة لةة    ةةو أ  ةةر مسةة وى    م صون ملمصا  655  لصتا إلراللمع السام   م  م صون ملمصا مقارنة

 زار" الاا ةةة  في  ةةذا السةةصاا  تجةةلُر اكشةةار" إلةةر أ ةةالن    .2018األس وأل الثاني من شهل أك ومل  

مةةمخيض   الخةةا الميط  م صون ملمصا من    حوالي ن  زمها شلا     2020في نهاية شهل مايو    األمليكصة

سا م في الحل من ال غط   ر الاا ةةة االسةة صعامصة ما االس لاتصجي.   و الك ليت من أجا االح صاطي  

 األمليكصة. Oklahoma الية  في Cushingممقاة ال س صم اليع ي مشآت ال خزين لظ

ا  الي ي تكسا   لويزيانا ال ي تح وى   ر خزانات  ظصقة تحت األر    سواح طو    ر موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  8
   ذلك  فقا  كدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.
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 9المخزون العالمي  إجمالي 

         10.204 إلةةر 2020مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  نهايةةة فةةي العككالمي المخككزون إجمككالي ارتيةةع

 ممحةةو   ارتيا ةةا    السةةام    مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةا  م صةةون  761  ممحةةو  ارتيا ا  مذلك    مسجال    ملمصا  م صار

 .(13) والشكل (9) الجدوتكما ي ضح   الظاضي العا  من الظظا ا ماللمع مقارنة ملمصا م صار 1.253

 (9الجدوت )
 تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب 

( برميلملي ن  )       
 التغير عن 

 2019 2020 ( ملي ن برميل)
  الثا يالرب    الميتقة 

2019 
 األوتالرب   

2020 
الرب   
 * الثا ي

الرب   
 االوت

الرب   
 الثا ي 

 األمريكتين    1561  1590  1752  162  191
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1303 1281 1452  171  149
 أو وبا   981  1029  1083  54  102
 الهادح/ أسيا  388  369  416  47  28
 إجمالي الدوت الصياعية   2930  2988  3250  262  320
 بقية دوت العالم   3049  3295  3617  322  568
 إجمالي المخزون التجا ح**   5979  6283  6868  585  889
 في البحر المخزون   1142  1333  1476  143  334
 المخزون االستراتيجي ميه :   1830  1827  1860  33  30
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  645  635  655  20  10

 إجمالى المخزون العالمى   8951  9443  10204  761  1253

كياية الظخز ن  ال جاري في الل     60.2  79.0  76.4 (2.6)  16.2
 التما صة ) يو  ( 

 * مصانات تقليلية.     

 ** اليشظا الظخز ن   ر م ن الما الت .   

 . وسصن تعمي سال ا  األر ا  مصن : مالل ة    
 المصاد :      
     - Oil Market Intelligence 

 
 
 

  .يشظا الظخز ن   ر م ن الما الت  الظخز ن االس لاتصجي 9
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الدوت الصياعية بقية دوت العالم المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

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

 (مليا  برميل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

مةةن   الثةةانياللمع    نهاية  في  الصياعية  الدوت  في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل

يةةو  مقارنةةة  2.6ممحةةو    مةةمخيضمسةة وى      و  االس هالك   من  يو   76.4إلر    تلاجعت   ل  2020 ا   

من الظس وى الظسجا في نهايةةة اللمةةع الظظا ةةا مةةن  أ  ر     السام اللمع نهاية مالظس وى الظسجا في

 .من االس هالكيو   60.2العا  الظاضي ال الغ 

 أسعا  اليفط المؤثرة على    الع امل األخرى   ب. 

 ع امل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

  2020 ا  من  الثانيخال  اللمع الخا  أسعار الميط  تا لت مهاال ي  الجصوسصاسصة  من العواما  

الةةلئصس األمليكةةي    ود" ال وتلات مصن الواليات الظ حل" األمليكصة  التصن مجلدا     ر خ يصةةة تهليةةل

الظج ةةس   توجةة    (Covid-19الظسةة جل )  كور نةةاالتةةصن  ردا    ةةر تيشةةي جائحةةة فصةةل    مظعا  ة  

         ي فةةي لوضةةع  ةةوانصن جليةةل"  آلصةةة إنيةةاذ لحظايةةة األمةةن القةةوم  فةةي التةةصن الةةوطمي لمةةواب الشةةعب

ملغم  ل  تالا اللئصس األمليكي إلر  جود تأ صل ل  ك ال وتلات   ر الظلح ةةة األ لةةر     ونغ كونغ
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 ماكضةةافة إلةةر. 2020من اكتيا صة ال جارية مصن الل ل صن  ال ي تةةم تو صعهةةا فةةي مم تةةف شةةهل يمةةايل 

 الواليات الظ حل"  إيلان في الخ صج العلمي. كال  من مصنالجصوسصاسصة ال وتلات معض 

 الدوال  األمريكي وأسعا  الفائدة  -

            مةةن  الثةةانيالةةل الر األمليكةةي خةةال  اللمةةع  مةةأدا إلةةر حةةل مةةا أسةةعار الةةميط الخةةا   تةةأ لت

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

ارتياأل الل الر األمليكي مقاما العظالت اللئصسةةصة مع  تزامما      2020  أملياالخا  إنخياضا  خال  شهل  

  في ظا تيشي جائحةةة آممة  اس ثظارية  مالذات   ن  الظس ثظل ن   سط محث   طة  ظالت األسواا الماش

  (.Covid-19فصل   كور نا الظس جل )

  2020   يونصةةو  مةةايو  يالل الر خال  شةةهل أسعار الميط الخا    اس ظل االرت اط العكسي مصن  

  األخةةلىالةةل الر مقامةةا العظةةالت اللئصسةةصة  صظة  إنخيا  أسعار الميط الخا  تزامما  مع ارتيعتحصث  

 اال  تةةادية الظؤشةةلات  تحسةةن  المقلي الظالي ال حيصز من الظزيل تو ع  سط  مخاصة مقاما الصور  

  ةةز فتلاجةةع     سةةطإنخي ةةت  صظةةة الةةل الر مقامةةا  ظةةالت األسةةواا الماشةةطة   .  الصور   مماقة  في

 مخيةةض سةةعل اليائةةل" لص ةةلا     مج س االح صاطي اليصلرالي  كظا كان لقلار   ن الظخاطل".  الظس ثظلين

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

  شاط المضا با   -

         مةةن  الثةةاني لمةةع لأسةةعار الةةميط الخةةا  م وسةةط  تلاجةةعلع ةةت الظ ةةارمات د را  ك صةةلا  فةةي 

           2020لخةةا  غةةلب تكسةةا  تسةة صم شةةهل مةةايو  اآلج ةةةإنهةةارت أسةةعار العقةةود حصةةث   2020 ةةا  

  إلةةر أ ةةا مةةن صةةيل د الر ل  لمصةةا فةةي سةةامقة 2020يو  األ مصن الظواف  العشل ن من شهل أمليةةا  

 ك صةةل" تعا ةةلات   ةةر مةةال و صع الظ ةةارمون ا صةة   خ يصةةة   ر   ذلك.  تاريخصة  ي األ لر   ر اكطالا

  تحقصةة   مصعهةةا   إ ةةاد"  األسعار  ارتياأل  في  أمال   ويات م لنصةتزامما  مع إنخيا  أسعار الميط إلر مس 

أضةةال ال ةةائعون إلةةر الةةلفع    لكةةن مةةا حةةلث  ةةو مزيةةل مةةن اكنخيةةا  فةةي األسةةعار  مظةةا مكاسةةب

 المقا  ال خزين. تكالصفل ظش ل ن مقاما إم الك  ذه العقود  خاصة مع ارتياأل 

 U.S Oil Fundي األمليكةة  الةةميط تةةمل اال خةةارج الكامةةا لمكظا تأ لت أسةةعار الةةميط سةة  ا  

خةةا   قةةود ج سةةات ال ةةلا     ةةر مةةن ( Exchange Trade Fund أك ل صمل ا مؤشلات نياةةي)
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طوي ة األمةةل    شلا   قود مس ق  صة أخلى   االس عاضة  مها م2020شهل يونصو  غلب تكسا  تس صم  

  .2020مايو تس صم شهل  قود  مثا ما شهلت  األسعاركنهصار  تجم ا  

مةةن  موجةةة  انصةةةظخا ف مشأن ت اطؤ  تصةةل" تعةةافي الا ةةب   ةةر الةةميط  مسةة ب ال زايل  كان ل 

في معض الل   ال ي خييت من القصود  إجةةلا ات   (Covid-19يصل   كور نا الظس جل )اكصامات م

 ل ميط.      اآلج ة  ا  الظ ارمصن   ر العقود   د را  في ال لاجع المس ي آلالعز  الظيل ضة

التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية لركة  .  3  

 من اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  وا دا  وصاد ا   أ.  

         مةةن  الثةةانياللمةةع  خةةال  الخةةا  الةةميط مةةن ال اليككا  المتحككدة األمريكيككة وا دا  إنخي ةةت

 6  نحةةو  ل   ةةغ  السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  7.2  ممس ة  أى  ي/ب  ألف  465  يمحوال  2020 ا   

ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظماظل من العةةا    م صون  1.2ممحو    ممخيض  و مس وى     ي/ب  م صون

% 8.9 ممسةة ة يأ ي/ب ألةةف 181 محةةوالر اليفتيككة الميتجككا  مككن وا داتهككا إ خفضككت كظةةا. السةةام 

   500ممحةةو    مةةمخيض  ةةو مسةة وى     ي/ب  م صةةون  1.9  حةةوالي  ل   ةةغ  السةةام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

   فةةي  ةةذا السةةصاا تجةةلُر اكشةةار" إلةةر .ن العةةا  السةةام الظماظل مب/ي مقارنة مظس ويات اللمع  ألف

إنخيا  الواردات األمليكصةةة مةةن الةةميط الخةةا   الظم جةةات المياصةةة خةةال  األسةة وأل الثالةةث مةةن شةةهل   

 األسةة وأل األ   مةةن   1992إلر أدنر مس وياتها ُممذ األس وأل الثالةةث مةةن شةةهل ف لايةةل    2020أمليا  

   ر ال لتصب. 2017شهل أمليا 

اللمةةع   خةةال   الخككام  الككيفط  مككن  المتحككدة  ال اليا   صاد ا   إنخي ت   التادرات  جانب     ر

 السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  15.4  ممسةة ة  يأ   ي/ب  ألف  551  يمحوال  2020من  ا     الثاني

مقارنة مظس ويات اللمع فقط ب/ي  فالآ 10ممحو   ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  3  نحول تا إلر  

      741 ممحةةو اليفتيككة الميتجككا  مككن األمريكيككةالصككاد ا   إ خفضككتكظةةا  .الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام 

       ي/ب م صةةون 4.8 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة %13.5 ممسةة ة أى  ي/ب ألةةف

  .الظاضياللمع الظظا ا من العا   ألف ب/ي مقارنة مظس ويات 452ممحو  ممخيضمس وى   و  
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ولةةت الواليةةات الظ حةةل" مجةةلدا  إلةةر مسةة ورد صةةافي ل ةةميط خةةال  اللمةةع الثةةاني مةةن      تح   مذلك

 صةةادرات نياصةةة مقارنةةة متةةافي   ب/ي ألةةف 54 نحو   ارداتها المياصة  صافي  حصث م غ  2020 ا   

 ب/ي  م صةةون 1.3نحةةو صةةافي  اردات نياصةةة م ةةغ    خةةال  اللمةةع السةةام  ي/ب ألةةف 592نحةةو   م غ

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    الظاضياللمع الظظا ا من العا    خال 

 ( 10الجدوت )
 تت   صافي وا دا  )صاد ا ( اليفط الخام في ال اليا  المتحدة والصين والهيد

       (ملي ن برميل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصين  الهيد 

   2019الثا ي الرب    4.1 10.0 4.5
 الثال   الرب    3.9 9.9 4.5
 الراب   الرب    2.9 10.8 4.6
   2020األوت الرب    2.9 10.2 4.7
 *  الثا يالرب    3.0 10.6 3.7

 التغير عن  2020 األوتالرب     0.086  0.317 (0.967)
 2019 الثا يالرب    (1.180)  0.583 (0.767) ( ملي ن ب/ح)

      
 ( 11الجدوت )

 في ال اليا  المتحدة والصين والهيد  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا دا  )صاد ا ( 
       (ملي ن برميل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصين  الهيد 

   2019الثا ي الرب    (2.9)  0.067 (0.340)
 الثال   الرب    (2.8) (0.017) (0.483)
 الراب   الرب    (3.0) (0.233) (0.472)
   2020األوت الرب    (3.5) (0.450) (0.167)
 *  الثا يالرب    (2.9)  0.084 (0.470)
 التغير عن  2020 األوتالرب     0.560  0.534 (0.303)

 2019 الثا يالرب    (0.047)  0.017 (0.130) ( ملي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية *   
 : مالل 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 مك.ةة 
 EIA  .      – General Administration of Customs, China)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )ةة 
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 وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا دا   ب.  

     317 حةةواليم 2020مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع    خةةال   الخككام  الككيفط  مككن  الصككين  وا دا   ارتيعت

       ي/ب م صةةون 10.6 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 3.1 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف

 .الظاضي العا ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا من  ألف 583ممحو  ملتيع  و مس وى 

ال صانةةات التةةادر"  ةةن اكدار" العامةةة ل جظةةارك التةةصمصة  ارتيةةاأل  اردات أحلث     تُةهل ذا  

% مقارنةةة 14.8م صون ملمصا/يو  أ  ممسةة ة  1.5ممحو  2020التصن من الميط الخا  خال  شهل مايو 

م صون ملمصا/يو     و أ  ةةر مسةة وى شةةهلي   ةةر اكطةةالا.   11.3مالشهل السام   ل تا إلر نحو  

 يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر  ارتياأل معلالت اس هالك متافي ال كليل العام ة في التصن من الةةميط 

الخا    تزايل أنشاة ال خزين   قب ال لاجةةع الحةةاد فةةي الا ةةب   ةةر خ يصةةة جائحةةة فصةةل   كور نةةا           

 .    (Covid-19الظس جل )

.  اص ت الظظ كة العلمصة السعودية اح ياظها مظلكز ا كأك ل مةةورد ل ةةميط الخةةا  إلةةر التةةصن 

 إلةةر نحةةو  2020خال  شهل مةةايو   اردات التصن من الميط الخا  السعودي    ارتيعت   في  ذا السصاا 

% مقارنةةة مالشةةهل 71  مس وى شةةهلي   ةةر اكطةةالا  ملتيعةةا  ممحةةو  و أ  ر     م صون ب/ي  2.16

 . ا من العا  الظاضيا% مقارنة مالشهل الظظ95 لسام    نحوا

 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف 383 محةةوالي اليفتيككة الميتجككا  مككن وا دا  الصككين ارتيعةةت كظةةا

 117ممحةةو  ملتيةةع  و مس وى   ي/ب م صون 1.6نحو  ل   غ  السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  32.9

  .ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا من العا  الظاضي

مةةن   الثةةانيتتلر التصن أي كظصات من الميط الخةةا  خةةال  اللمةةع    لم   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

) مخاصةةة الةةليز   الغةةاز لصن(  اليفتيككة الميتجككا  مككن صككاد اتها إنخي ةةتفةةي حةةصن  .2020 ةةا  

            1.5 نحةةةو ل   ةةةغ السةةةام  اللمةةةعظسةةة ويات م % مقارنةةةة9.3ألةةةف ب/ي  أي ممسةةة ة  151حةةةوالي م

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا    ألةةف    99ممحةةو    ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون

خةةال   صةةافي ل ظم جةةات المياصةةة أص حت مجلدا  مسةة وردالتصن  في  ذا السصاا  يذكل أن   .الظاضي

      .2019   ذلك ل ظل" األ لر ُممذ شهل نوفظ ل 2020شهلي مايو  يونصو 
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 محةةوالي  2020  من  ةةا   الثانياللمع    خال   للصين  اليفتية  ال ا دا   صافي  ارتيع   مشكا  ا 

            ي/ب م صةةون 10.6 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 8.7 ممسةة ة أي ي /ب ألةةف 851

          الظاضةةيب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا   ألةةف 601ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

ً  ماالمشا  إليه (11والجدوت ) (10)  كما ي ضح الجدوت  .اَ فا
 وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية ج.  

        967ممحةةو  2020مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط مككن الهيككد وا دا  إنخي ةةت

  و مس وى ممخيض ممحةةو   ي/ب م صون 3.7  حوالي  ل   غ  السام   للمعاظس ويات  م  مقارنةألف ب/ي  

  ما تجةةلُر اكشةةار" إلةةر إنخيةةا   اردات   ألف ب/ي مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.  767

م صةةون ب/ي   ةةو أدنةةر مسةة وياتها ُممةةذ           3.4إلةةر  2020الهمةةل مةةن الةةميط الخةةا  خةةال  شةةهل مةةايو 

     ذلك   ر خ يصة إنخيا  معلالت تشغصا الظتافي  ت خم الظخز نات ال جارية. 2015 ا  

% 16 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف 187  يحةةوالم  اليفتية  الميتجا   من   دا  الهيدوا  إنخي ت  كظا

         87ممحةةو  ملتيةةع    ةةو مسةة وى ي/ب ألةةف 980 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة

الجةةز  األك ةةل مةةن  ةةذا  يعةةزى   ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي

 افلضةة ه  ال ةةيم ةةأ ل" مةةإجلا ات اكغةةالا  زيةةت الو ةةود  الليز    اردات    ال لاجع فيإلر    اكنخيا 

   (.Covid-19الهمل ل حل من إن شار فصل   كور نا الظس جل )

          117 محةةوالر المياصةةة الظم جةةات مةةن صةةادرات الهمةةل ارتيعةةت  الصككاد ا ب  فصظةةا ي ع ةة 

          ي/ب م صةةون 1.5 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 8.8 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف

 اللمع الظظا ا من العا  الظاضي. مقارنة مظس ويات ألف ب/ي 217ممحو  ملتيع مس وى  و  

شكا م حوظ م  2020  من  ا   الثانياللمع    خال   للهيد  اليفتية  ال ا دا   صافي  يمخيض   مذلك

          3.2 إلةةةر لصتةةةا السةةةام  اللمةةع مةةةع مقارنةةةة% 28.2 ممسةة ة أي ي /ب م صةةةون 1.3 حةةةواليم ةةغ 

ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا   900ممحو  ممخيض  و مس وى     ي/ب  م صون

ً إليهما المشا   (11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    الظاضي  .سابقا

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  
           مةةن  الثةة،نيخةة   الربةةع  ملحةةو بشةةك   صنننا ة تكريننر النننفط العننام العالميننةأ اء  تراجةةع

 فةةي الطلةةب  الحةة،   اإلنخفةة،ضتزامنةة،  مةةع     2020  بخ،صة خةة   شةةهري أبريةة  ومةة،يو   2020ع،م  
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القيو  المفرو ة عل  السفر وإجراءات العز  التي تم فر ةةه، عل  خلفية  المحلي وطلب،ت التص ير  

 ك،فةةة فةةي الم حةة  الشةة،لع  تجةة، اإل  كةة،نو(   Covid-19للح  من إنتش،ر فيرون كورونةة، المسةةتج  )

و ةةو  الغةة،زولين و أسةةوا  فةةي الحةة، و الخسةة،لر اسةةتمرار هةةو األسةةوا  الع،لميةةة للمنتجةة،ت النفطيةةة

وهو م، شك   غط،  كبيرا  عل  مخزون،ت المنتجةة،ت النفطيةةة التةةي ارتفعةةت   .الكيروسينو  الط،لرات

إغةة   ر بشةةك  حةة،   ممةة، نةةت  عنةةه  إنخف ت هوامش ربح مصةة،في التكريةة إل  مستوي،ت  ي،سية  و

 الع ي  من المص،في في أوروب، وأسي، وأفريقي، لفترو غير مح  و. 

   شه ت تحسةةن،  نسةةبي،  فةةي األ اء خةة     صن،عة التكرير الع،لميةه ا وتجُ ر اإلش،رو إل  أن  

            حيث ارتفةةع طلةةب مصةة،في التكريةةر علةة  الةةنفط مةةع ارتفةة،ع معةة الت تشةةغيله،  2020شهر يونيو  

ب عم من ب ء استلن،  النش،ط اال تصةة، ي وتخفيةة  القيةةو  وإجةةراءات العةةز  المفرو ةةة  وإن كةة،ن 

  بشك  جزلي  في الع ي  من  و  الع،لم.

فطيةةة المكةةررو فةةي أسةةع،ر المنتجةة،ت النفي أح ث تق،ريرهةة، إلةة  أن   Bloombergوأش،رت  

التكريةةر  مصةة،في أنأسع،ر النفط الخ،م  كم، أش،رت إلةة  األسوا  الع،لمية لم تتع،  بنفن  وو تع،في 

 الطلةةب علةة  ارتفةةعحيث  المكررو  المنتج،ت عل  الطلبتواجه مشكلة أخرى تتمث  في ع م تس،وي 

الطبيعي  بةة  ج،لحةةة فيةةرون كورونةة، % من مع له  90إل  نحو    ال و   بعض  في  وال يز   الغ،زولين

 بعةةض أن وبةةين التقريةةر   منخف ةة،    يةةزا   ال  الط،لرات  و و   استه    لكنو   (Covid-19المستج  )

 .ب،ل يز  الط،لرات و و   مزج خ   من    واجهت ه   المشكلة المص،في

 2020مةةن عةة،م  الث،نيخ   الربع  معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية  ه ا و   تراجعت

مق،رنة  %10.1بنحو  منخفضوهو مستوى   %72.1ص  إل  تمق،رنة ب،لربع الس،ب  ل  %7.1بنحو  

 ارو معلوم،ت الط، ة األمريكيةةة  إله وفق،  ي كر أن   وفي ه ا السي،   .ب،لربع المم،ث  من الع،م الم، ي

مةةن  الثالةةثاألسةة وأل  خال مع الت تشغي  مص،في التكرير الع،ملة في الوالي،ت المتح و   تراجعتفق   

  2008  سةة  ظ لمةةن شةةهل    الثالةةث  و أدنةةر مسةة وى ممةةذ األسةة وأل  %  67.6إلر    2020  أملياشهل  

القصةةود   ةةر السةةيل  إجةةلا ات العةةز     ذلك   ةةر خ يصةةةال لاجع الحاد في الا ب الظح ي   تزامما  مع  

 .(12) الجدول كما يوضح  (Covid-19الظيل ضة لظمع إن شار فصل   كور نا الظس جل )
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 ( 12الجدوت )
 ( 2020 –  2019)، تت   مت سط معدال  تشغيل مصافي التكرير العالمية

 )%(       
 التغير عن 

 2019 2020 ( ملي ن ب/ح)
  الثا يالرب    الميتقة 

2019 
 األوتالرب   

   الثا يالرب    األوتالرب    * الثا يالرب    2020

 الدوت الصياعية :   83.1  81.2  71.1 (10.1) (12.0)
 األمليك صن   85.2  81.7  71.6 (10.1) (13.6)
 أ ر ما 80.4  80.5  70.6 (9.9) (9.8)
 الهادي / أسصا 82.0  80.8  70.4 (10.4) (11.6)
 اليامية والمتح لة: الدوت  81.5  76.2  72.9 (3.3) (8.6)
 الل   اآلسصوية المامصة   91.1  80.0  79.7 (0.3) (11.4)
 د   الشلا األ سط   82.2  75.4  67.5 (7.9) (14.7)

 د   أمليكا الالتصمصة  80.0  80.0  80.0 ةةة  ةةة 
 د   االتحاد السوفص ي السام   79.0  79.0  79.0 ةةة  ةةة 

 د   أفليقصا  59.4  61.5  60.8 (0.7)  1.4
 د   أ ر ما غصلالتما صة  80.0  78.3  68.3 (10.0) (11.7)
 المت سط العالمي  82.2  79.2  72.1 (7.1) (10.1)

 مصانات تقليلية *     
 : مالل ة     

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

 

خةةال    إنخي ةةت  فقةةل   المصافي العالميةالميتجا  اليفتية المكر ة من  كميا   بفصظا ي ع    أما  

تةةا  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل ملمصا/ يةةو  م صون 7.2نحو مشكا حاد م غ  2020من  ا    الثانياللمع  

 .  ر أسا  سمويم صون ملمصا/يو   8.9ممخي ة ممحو  م صون ملمصا/ يو   70.3إلر 

  الثةةاني متافي الل   التما صة خال  اللمع    من   الظم جات المياصة الظكلر"   إنخي ت حصث  

                31.2ر  ملمصةةةا/يو  مقارنةةةة مةةةاللمع السةةةام  ل تةةةا إلةةة   م صةةةون   5.2ممحةةةو    2020مةةةن  ةةةا   

متافي الل   المامصةةة  الظ حولةةة    من   الظم جات المياصة الظكلر"   إنخي ت   كظا .  م صون ملمصا/ يو  

كما ي ضككح      م صون ملمصا/ يو    39.0ملمصا/ يو  مقارنة ماللمع السام  ل تا إلر    م صون   2ممحو  

 . ( 14)   والشكل (  13)   الجدوت 
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 ( 13الجدوت )
 ( 2020 – 2019، )العالميةكميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي مت سط تت   

       )ملي ن برميل/ي م( 
 التغير عن 

 2019 2020 ( ملي ن ب/ح)
  الثا يالرب    الميتقة 

2019 
 األوتالرب   

   الثا يالرب    األوتالرب    * الثا يالرب    2020

 الدوت الصياعية :  37.37 36.41 31.23 (5.18) (6.14)
 األمليك صن   19.07 18.29 15.17 (3.12) (3.90)
 أ ر ما 11.85 11.68 10.54 (1.14) (1.31)
 الهادي / أسصا 6.45 6.44 5.52 (0.92) (0.93)
 الدوت اليامية والمتح لة:  43.27 42.91 39.04 (2.00) (2.74)

   ممها: الل   اآلسصوية المامصة     
 التصن  12.66 12.04 13.51  1.47  0.85

 الهمل  4.97 5.09 3.85 (1.24) (1.12)
 د   الشلا األ سط  7.19 6.30 5.90 (0.40) (1.29)
 ر سصا  5.38 5.88 5.12 (0.76) (0.26)
 د   أمليكا الالتصمصة  3.98 3.97 3.30 (0.67) (0.68)
 أفليقصا  2.23 2.39 1.99 (0.40) (0.24)
 د   أخلى**  6.87 7.24 5.37 (1.87) (1.50)
 اإلجمالي العالمي  80.65 79.31 70.27 (7.18) (8.88)

  مصانات تقليلية *     

  .  **  ما ي الل   المامصة األسصوية د   أ ر ما غصل التما صةتشظا  
 : مالل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.        
 المصاد :      

  .OPEC, Oil Market Report, July 2020 ةة
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الدوت الصياعية دوت العالم األخرى

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

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .OPEC, Oil Market Report, July 2020   المصد :
 

 ً  العالمية أس اق الغاز التبيعيالتت  ا  في  :ثالثا

األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي .  1  

 األمليكةةي  مالسةةوا   مةةلي  ملكةةز  فةةي  الا صعةةي الظسةةجا  ل غاز  اليوري  السعل  م وسط  إنخيض

)    ب(   حةةل" حلاريةةة ملياانصةةة  د الر لكةةا م صةةون  0.2محةةو  م  2020مةةن  ةةا     الثانيخال  اللمع  

 ممحةةةو                 إنخياضةةةا   مشةةةكال   ب      م صةةةون لكةةةا د الر 1.71مقارنةةةة مةةةاللمع السةةةام  لصتةةةا إلةةةر 

  ظةةا  مةةأن أ  ةةر مسةة وى       ب مقارنةةة مةةاللمع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي.  د الر لكا م صون  0.9

 ةةل تحقةة  خةةال    األمليكةةي  مالسةةوا   مةةلي  ملكةةز  في  الظسجالظ وسط السعل اليوري ل غاز الا صعي  

 السةةعل م وسط مقارنة  للى د الر لكا م صون     ب. 12.26 ملما م غ    2005من  ا     اللامعاللمع  

 ي  ةةح  2020مةةن  ةةا   الثةةانيخةةال  اللمةةع  10تكسةةا   غةةلب  خةةا   الا صعةةي مظ وسةةط  ل غاز  اليوري

 .(14)  الجدوتكما ي ضح  ب       م صون لكا د الر 3.1انخيا  أسعار الغاز الا صعي ممحو 

 

 م صون     ب. 5.80تم تحويا خا  غلب تكسا  إلر م صون  حل" حلار" ملياانصة )    ب(   ر أسا  أن ال لمصا يح وي     مغل  الظقارنة 10
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 ( 14الجدوت )
 للغاز التبيعي في الس ق األمريكيتت   مت سط األسعا  الف  ية 

     (دوال / ملي ن ولدة لرا ية بريتا ية )
  الغاز التبيعي *  خام غرب تكساس ** 

 2019الثا ي الرب    2.56 10.30
 الثال  الرب    2.38 9.72
 الراب الرب    2.40 9.83
 2020الرب  األوت  1.91 7.94
 الرب  الثا ي   1.71 4.79

 التغير عن  2020 األوتالرب    (0.20) (3.15)
 2019 الثا يالرب    (0.85) (5.51) ( دوال /م و ح ب)

 
 * كظا  و في ملكز  ملي. 

 م صون     ب.  5.80** تم تحويا خا  غلب تكسا  إلر م صون     ب   ر أسا  أن ال لمصا يح وي 
 المصاد :    
         لظمةظة أ مك.ة أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي  
 http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm ةة  

 

خةةال  اللمةةع م وسط األسعار اليورية ل غةةاز الا صعةةي فةةي السةةوا األمليكةةي  إنخيا    يعزى  

مسةة ب   التةةما ة الاا ةةة  اةةا ي فةةي الا صعةةي الغاز   ر الا ب نخيا إإلر   2020من  ا     الثاني

  الغةةاز الا صعةةيات  مخز نةة إجظةةالي    ارتيةةاألمجانةةب    (.Covid-19)  كور نا الظسةة جلجائحة فصل    

   ةةو 2020 يمةةايلممةةذ نهايةةة شةةهل لةة  مس وى  أ  ر  إلر  2020من  ا     الثانيفي نهاية اللمع    لصتا

       466 ممحةةو السةةامقة خظةةس أ ةةوا ال مةةلار   ةةر م وسةةا  ملتيعةةا   ةةن   ةةل  مكعةةب تلي صةةون 3.077

 .  مكعبم صار  ل   

 11  إ تاج الغاز الصخرح في ال اليا  المتحدة األمريكية .  2

   مةةن   الثةةانياللمةةع    خةةال   التةةخلي  الغةةاز  مةةن  الظ حل"  الواليات  إن اج  إجظاليوسط  م   إنخيض

 لص  ةةغالسةةام  اللمةةع   مظسةة ويات  مقارنةةة%  3.7  ممسةة ة    أيم ل مكعةةب  م صار  8.2  محوالي  2020   ا 

  Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فر إن اج الغاز التخلي فر الواليات الظ حل" األمليكصة   ر مماط      س عيظثا إن اج    11
Niobrara   Permian     Appalachia    مماقةAnadarko     مماقة  .  ذا مالواليات  Appalachia تُعل  التخلي  الغاز  تاويل  أك ل متادر 

  مظا أدى إلر زياد"  امة Marellellus      Uticaالظ حل" في الو ت الحالي  حصث ارتيع إن اج الغاز التخلي فصها مشكا م حوظ  مخاصة في حق ي  
 مليكصة حو  إن اجصة الحيل.في إن اج الغاز الا صعي في الواليات الظ حل"   ذلك  فق ا ل قليل إدار" مع ومات الاا ة األ
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% مقارنةةة مةةاللمع 2.9  أي ممسةة ة م ةةل مكعةةب م صةةار 6.1ممحةةو  ملتيعةةا    م ةةل مكعةةب م صةةار 211.8

 .2016ممذ اللمع اللامع من  ا   الثاني   ر ال والي يُعل  ذا اكنخيا   و  .2019الظظا ا من  ا  

    مةةن   الثةةانياللمةةع    اسةة ها  فقةةل  التةةخلي   الغةةازشةةهلي مةةن  ماكن اج األمليكي ال  فصظا ي ع    

إلةةر   مايوخال  شهل    ارتيع   م  .م ل مكعب  م صار  71.2  مس وى   مل  أمليا  شهل  خال   أي   2020   ا 

شةةهل يونصةةو   خةةال   م ةةل مكعةةب  م صار  68.8مسجال     اكنخيا   ا أن يعا د    .م ل مكعب  م صار  71.8

 .(15كما ي ضح الشكل )  2019  و أدني مس وى ل  ُممذ شهل يونصو 
 ( 15) الشكل

 ( 2020  - 2019) ،األمريكية لمتحدةالصخرح في ال اليا  ا لغاز سي ية لال اإلمداد  الرب  مت سط 
 ( ب  سية /متر مكعب مليا )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 الا صعةةي الغةةاز أنمليكصةةة األ الاا ةةة مع ومات دار"ك مصاناتلث  أح  تأظهل  أخلى   ناحصة  من

  2020  أمليةةال  شةةه  مكعةةب خةةال   م ةةل  م صةةار  84.6  م ةةغألمليكصة  ةةل  ا  الظ حل"  الواليات  في  الظسوا

 م صار م ل مكعب.  90.5 ال الغ  2019سجا في شهل ديسظ ل  ممخي ا   ن الظس وى القصاسي الظُ 

سيا آ أس اق الغاز التبيعي المسيل في  .  3  

 شةةلا  شةةظا   أسةةواا  في  الظسصا  الا صعي  الغاز  أسعار  في  ال اورات  ال الصة  اليقلات  تس عل 

 اللئصسةةصة   الظتةةادر    تةةايوان   التصن  الجمومصة   كوريا  الصامان  من  كا  من  الظس ورد"   الكظصات  سصاآ
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  الثةةانيخةةال  اللمةةع    الظسةةصا  الا صعةةي  الغاز  لظتلري  اليورية  الشحمات   ائل   صافي   الواردات  ل  ك

   .2020من  ا  

 أسعا  الغاز التبيعي المسيل  -

      مةةن الثةةانيخةةال  اللمةةع  اليابككان اسةة وردت  الةةذي الظسةةصا الا صعةةي  الغاز  أسعار  م وسط  ارتيع

                9.4 إلةةةةر لصتةةةةا السةةةةام  مةةةةاللمع مقارنةةةةة ب     م صةةةةون /د الر 0.1مظقةةةةلار  2020 ةةةةا  

اللمع الظظا ةةا مقارنة مةة ب          م صون  /د الر  0.1ممخيض ممحو      و مس وى   ب        م صون  /د الر

  الصامان  اس وردت  الذي  الظسصا  الا صعي الغاز    ظا  مأن أ  ر مس وى لظ وسط أسعار من العا  الظاضي.

 م صون     ب. /د الر 17.5 ملما م غ  2012من  ا   الثالث ل تحق  خال  اللمع 

 0.3  مظقةةلار  الجي بيككة  ك  يككا  اسةة وردت   الةةذي  الظسصا  الا صعي  الغاز  أسعار  م وسط  كظا ارتيع

  مشةةكال  مةةذلك د الر/ م صةةون     ب 9.1مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر  ب     م صةةون /د الر

مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.   ظةةا  مةةأن أ  ةةر   ب        م صون  /د الر  0.1مظقلار    إنخياضا  

 ةةل تحقةة  خةةال  اللمةةع  الجمومصةةة كوريةةا اس وردت   الذي  الظسصا  الا صعي  الغاز  مس وى لظ وسط أسعار

 م صون     ب. /د الر 16.6 ملما م غ  2008اللامع من  ا  

         0.8 مظقةةلار الصككينإنخيةةض م وسةةط أسةةعار الغةةاز الا صعةةي الظسةةصا الةةذي اسةة وردت  مصمظةةا 

   ةةو مسةة وى  د الر/ م صةةون     ب 7.3مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر  ب     م صةةون /د الر

اللمع الظظا ا مةةن العةةا  الظاضةةي.   ظةةا  مةةأن أ  ةةر مقارنة مب          م صون  /د الر  1.4ممخيض ممحو  

     ةةل تحقةة  خةةال  اللمةةع اللامةةع   التةةصن  اسةة وردت   الةةذي  الظسصا  الا صعي  الغاز  مس وى لظ وسط أسعار

 م صون     ب. /د الر 12 ملما م غ  2014من  ا  

             1.1 مظقةةلار تككاي ان اسةة وردت  الةةذي الظسةةصا الا صعةةي الغةةاز أسةةعار م وسةةط إنخيةةض 

مظقةةلار   ممخي ةةا  ب           م صةةون  /د الر  7.1  إلةةر  لصتا  ماللمع السام   مقارنة  ب        م صون  / الرد

 مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.  ب      م صون / د الر 1.3

 الكميا  المست  دة من الغاز التبيعي المسيل  -

أس اق شمات شككرق   في  الظسصا  الا صعي  الغاز  من  الظس ورد"  الكظصاتإجظالي  م وسط    إنخيض
% 5 ممسةة ة أي  طةةن م صون 2.3 مظقلار 2020من  ا     الثانياللمع    خال   الظخ  ية  الظتادر  من  أسيا
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طةةن مقارنةةة  م صةةون 0.5مظقةةلار  ملتيعطن    و مس وى  م صون 44 إلر تاصل السام  ماللمع مقارنة

 إلر الظلكز الثةةاني خ ةةف التةةصنالصامان    تلاجعت   وفي هذا السياق  ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.

مل  تعافي التصن   ر خ يصة  يأتي ذلك    .2020   يونصو  مايوالظسصا خال  شهلي    ل غاز  مس وردكأك ل  

 حةةث  الظسصا  في ظةةا  الغاز    ر  الا ب  ألا ارتي   (Covid-19جائحة فصل   كور نا الظس جل )من  

 اليحةةم  حةةلا    ةةر  الظع ظةةل"   ال لفطةةة  الكهلما   اس خلا   من  اكن قا     ر   ظس ه كصنل  التصمصة  الحكومة

ع  .ال  وث  لخيض جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل مسةةب  مصمظا يةا اال  تاد الصاماني في حالةةة تلاجةةُ

(Covid-19   )  إلةةر نحةةو   2020الظسةةصا خةةال  شةةهل مةةايو  حصث إنخي ت  اردات الصامان من الغاز

 الصامةةان  اسةة طماف   يعزى  ذا اكنخيا  أي ا  إلر  2009  و أدنر مس وى ُممذ  ا   م صون طن    4.5

    .  مو يةال ظيا التال تشغصا

مةةن الواليةةات   س أنيت مجلدا  إس صلاد الغةةاز الا صعةةي الظسةةصااتجلُر اكشار" إلر أن التصن  ل  

   ذلك معل إلغا  التصن ل لسو  الجظلكصة الظيل ضة ل عزيز الةةواردات مةةن السةة ع األمليكصةةة الظ حل"

     . 2020الظلح ة األ لر من اكتيا صة ال جارية مصن الل ل صن الظو عة خال  شهل يمايل في إطار 

أن موردي الغاز الا صعي الظسصا إلر التةةصن يواجهةةون ممافسةةة ك صةةل"   تجلر اكشار" إلركظا  

                   خةةط أنامصةةب   ةةل التةةصن إلةةر ر سةةصا مةةنلغةةاز الا صعةةي الظسةةصا ا ضةةخ مةةل  ممةةذمةةع ر سةةصا  

 Power of Siberia 12 أن فةةي يسةةهم    الةةذي مةةن الظ و ةةع أن2019 ديسظ ل شهل من الثاني في 

 .لصينلمسي  إل  اا الطبيعي الغ،ز مزو ي أكبر أح  روسي، تصبح

 مةةن  كةةا  فةةي   أسةةعاره  الظسةةصا  الا صعةةي  الغاز  من  الظس ورد"  الكظصات  (15)  الجدوت   يوضح 

 . تايوان التصن   الجمومصة  كوريا الصامان

 

 
 
 
 

 

م صةار  20م صار م ل مكعب من الغاز الا صعةي سةمويا    تتةا تك ي ة  إلةر  48مسعة  م ل   كص و Power of Siberia  4500طو  خط أنامصب    غي  12
 م ةل م صةار 38 ل وريةل  CNPC  التةصمصة الوطمصةة  الغةاز الميط  شلكة  غازمل   لكة ش مصن مو عة صيقة إطار فيد الر.   يأتي  ذا الظشل أل 

  ا . 30  لظل"  التصن   إلر  سص صليا شلا من  الل سي   الغاز من  سمويا   مكعب
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 ( 15الجدوت )
 * أس اق شمات شرق أسيا تت   كميا  و مت سط أسعا  الغاز التبيعي المسيل المست  دة في 

 مت سط أسعا  االستيراد
 )دوال  / م و ح ب( 

لصة 
الدوت  
العربية 
من 

ال ا دا 
% 

 الكميا  المست  دة 
 )ملي ن طن( 

 
ك  يا  
ك  يا   اإلجمالي اليابان  الصين  تاي ان  الجي بية 

 اليابان  الصين  تاي ان  الجي بية 

الثا ي  الرب   16.4 13.5 4.0 9.6 43.5 21.8 9.5 8.7 8.4 9.2
2019 

 الثال  الرب   19.4 15.2 4.4 9.1 48.1 20.0 9.7 8.5 9.0 9.5

 الراب  الرب   19.4 17.0 4.6 11.8 52.8 22.1 9.4 8.7 8.3 8.9

األوت الرب   21.4 8.2 4.2 12.5 46.3 21.7 9.3 8.1 8.2 8.8
2020 

 الثا ي الرب   14.7 15.5 4.7 9.1 44.0 18.3 9.4 7.3 7.1 9.1

0.3 (1.1 )  (0.8 )  0.1  (2.3 )  (3.4 )  0.5 7.3 (6.7 )  
الرب  
 األوت
 التغير   2020

 عن
(0.1 )  (1.3 )  (1.4 )  (0.1 )   0.5 (0.5 )  0.7 2.0 (1.7 )  

الرب  
  الثا ي
2019 

 مصانات تقليلية*         
  :مالل ة         

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.   
تتةةلر التةةصن مصانةةات  ةةن حصةةث لةةم   2020خال  شةةهل يمةةايل التصن  مصانات  حتة الل   العلمصة من الواردات ال تشظا    -

 خال   ذا الشهل.متادر  ارداتها 
 World Gas Intelligence, various issues. المصاد :    

 مصاد  وا دا  الغاز التبيعي المسيل  -

 حةةوالي 2020 من  ا  الثانياللمع  خال  أسواا شظا  شلا أسصا  إلر  استراليا  صاد ا   م غت

  كوريةةا الصامةةان  اردات إجظةةالي مةةن% 38.3 ممسةة ة األ لةةر الظلت ةةة فةةي ل ةةأتي طةةن  م صةةون 16.8

 .%9.9 ممس ة ماليزيا  م% 13.3 ممس ة قتر ت صها  نيسها الي ل" خال تايوان    التصن الجمومصة

  ل سةةا م  طةةن  م صةةون  8  حةةوالي  أسواا شظا  شةةلا أسةةصا  إلر  العربية  الدوت  صاد ا   م غت    ل

مقارنةةة  2020مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خةةال  األسةةواا ت ةةك  اردات إجظةةالي مةةن% 18.3 نسةة    مظةةا

 .الظظا ا من العا  الظاضي % خال  اللمع21.8السام     % خال  اللمع21.7مظسا ظة م غت نحو 
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 13صافي عائد الشحيا  الف  ية لمصد ح الغاز التبيعي المسيل  -

 الا صعةةي ل غةةاز  الظتةةلر"  الةةل    مةةن  لعلد  الظحق   الف  ية  الشحيا   عائد  بصافي  ي ع     فصظا

إلةةر مسةة ويات فقةةل تلاجةةع    2020من  ةةا     الثانيفي نهاية اللمع    أسصا  شلا  شظا   أسواا  في  الظسصا

     ب      م صةةون /د الر  1.90  م ةةغ   ائةةل  صةةافي  محققةةة  األ لةةر  الظلت ةةة  في  ر سصا  تأتي    حصثم لنصة

  /د الر 1.74  ائةةل متةةافي مالصزيةةا  ةةم ب      م صةةون /د الر 1.79  ائةةل متةةافي إنل نصسةةصا ت صهةةا

 1.55 قالل  العائل صافي م غ فصظا.  د الر/ م صون     ب 1.73   اس لالصا متافي  ائل  ب      م صون

 . ب     م صون /د الر 1.11  ل جزائل ب       م صون /د الر

 ً  14األس اق العالمية للتاقا  المتجددةالتت  ا  في  : ابعا

 2020مةةن  ةةا     الثةةانيخةةال  اللمةةع  إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا    لرات تولصل  نظو    تأ ل

      .إلةةر جانةةب معةةض ال حةةليات الظ ع قةةة مال ظويةةا (Covid-19فصةةل   كور نةةا الظسةة جل )مجائحةةة 

 الظم جةةات  مةةن  ل عليةةل  ال وريةةل  سالسا  في  اخ ما ات  لر حل ثإ  ي العالظيغالا اال  تاداكحصث أدى  

كنخيةةا  ا  ن صجةةة     صهةةا  الا ةةب  تلاجةةعتزامما  مةةع     لقااأل الاا ات الظ جلد"  الالزمة   ال كمولوجصات

 الظ جةةلد"  الاا ةةة  مشةةل  ات  ةةر    ا      و مةةا  ةةل يةةمعكس سةة  الحاد في أسعار متادر الاا ة ال ق صلية

 . انحو الظوجهة االس ثظارات حجمسوا  من حصث تو صت ال ميصذ أ  

 تشةةغصا  تو ةةف( فةةي  Covid-19 ذا السصاا  تس  ت جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل ) في  

. الجليةةل" الاا ة ل ظويا Bloomberg ل قليل   فقا    العالم   في  الليا   طا ة  تورمصمات  من  %11  حوالي

 الحتةةو   تأخل العظا    ر الظيل ضة القصود مس ب الجليل" الليا  محاات  تشصصل  أ ظا   تعا ت  كظا

 الجليةةل"  الظ جلد"  الاا ة  مشل  ات  دخو   ت اطؤ  إلر  يؤدي  ان  يظكن  ما    و  اللسظصة   الظوافقات    ر

 .الحالي  العا  خال  ال شغصا  ملح ة

        2020تقليةةل لهةةا صةةادر فةةي شةةهل مةةايو في أحةةلث  أشارت   ل    الل لصة  الاا ة   كالة  يذكل أن

 ل ظةةل" ذلةةك   2020  ةةا  خةةال تلاجع نظو  لرات تولصةةل  إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا    تو ع  إلر

  ائلات ال تليل مال حا  ممها تكالصف المقا  رسو  اكتا ".  13
 - Outlook for 2020 and 2021., IEA, Renewable Energy Market Update          در:االظت  14

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 &  Renewable Capacity Statistics 2020.       
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ال قليةةل  كظا أشةةار .(Covid-19الظس جل ) كور نا فصل     ر خ يصة جائحة   2000   ا   ممذ  األ لر

% من  لرات ال ولصل الظ افة 86مسا ظة الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة  طا ة الليا  ممحو    تو عإلر  

%   ر ال لتصب 12%    18ممس ة    إنخياضهظا  أن  من الظ و عغصل  خال   ذا العا      ل اا ات الظ جلد"

 فةةي  %13  ممسةة ة  المقةةا  الظس خل  في  ااأل  الحصوي  الو ود  إن اج  . مع تو ع إنكظا 2019مقارنة معا   

يشصل ال قليل إلةةر تو ةةع     ذلك     ر   ال "  . قليننحو    ممذ  اكن اج  في  انخيا   أ      و   2020   ا 

ل اا ةةات الظ جةةلد"   سةةصكون مةةن   ال مافسةةصة  القةةلر"    ر  الظمخي ة  الا صعي   الغاز  الميط  أسعار  تأ صل

 فلصةةة ال قليةةل أن  مةةاك ي ةةصن  ذلةةك    مةةع.  الظخااةةة  االس ثظارات  من  العليل  إلغا   أ   تأجصاالظلجح  

 حةةز  مةةن رئصسةةي  جةةز الظ جةةلد" الاا ةةة متةةادر فةةي االسةة ثظار جعةةا  خةةال   من   االتجاه   ذا  لعكس

 .االن عا ات من  الحل  العظا   فلص خ   في    و ما سصسا م اال  تاد ل مشصط الظتظظة ال حيصز

في أحلث تقاريل ةةا    IRENA   الظ جلد" ل اا ة الل لصة الوكالةتجلُر اكشار" إلر تأكصل كظا 

           ال ةةعف ت جةةا ز ممسةة ة تةةزداد أن يجةةب العةةالظي الاا ةةة مةةزيج فةةي الظ جةةلد" الاا ةةة حتةةة أن

الةةذي تشةةهله   ن شةةاراك   أشار ال قليةةل إلةةر  .الظس لامة  ال مظصة  أ لاف  تحقص مهلف     2030   ا   ح و م

 الشظسةةصة الاا ةةة تكةةالصف حصةةث إنخي ةةت تكالصيهةةا  انخيةةا  مةةع مةةال وازي الظ جةةلد" الاا ةةة تقمصةةات

 الليةةا   تورمصمةةات  أسةةعار  نخي ةةتإ  كظةةا  الظاضةةصة   العشةةل  السموات  خال   %90ممحو    الكهل ضوئصة

  اةةاأل  فةةي  السةةموي  االسةة ثظار  م ةةا يةإلةةر أ ظصةةة     قليةةلال   نةةوه  .نيسةةها  الي ةةل"  خال   %50  مظقلار

  د الر م صةةار 750 يقةةارب مةةا إلةةر في الو ةةت الحةةالي  د الر  م صار  330  حوالي  من  الاا ات الظ جلد"

  .الظا ومة مالوتصل" الظ جلد" الاا ة ت مي  مسار ل سليع

 ً العالمية  أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية : خامسا  

مشةةكا  لهةةا أ  سصكون كانتال ي الهامة مجظو ة من األحلاث  2020من  ا   الثانياللمع    هلش

 :ما ي ي األحلاث ت ك من أ م     ر السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة أ  مآخل

 ت صل دوت )أوب +( وبعض ميتجي اليفط إلى إتفاق تا يخي بشأن خفض قياسي لل تاج    . 1

ال ةةذان  (العةةاديصنغصةةل ) صن ال اسةةع  العاشةةلالوزاري  صناالج ظا   خال توص ت د   )أ مك +(  

مظشةةاركة معةةض مم جةةي الةةميط   إلن ةةاج صاسةةي لخيض    إلر إتياا مشأن   2020 قلا خال  شهل أمليا  
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إجةةلا  .  مظوجةةب  ةةذا اكتيةةاا مةةل     فصظا  صف مإتياا تاريخياألخلين  من مصمهم الواليات الظ حل"

  2020شةةهل مةةايو   ةةع  يو  ما/م صةةون ملمصةةا  9.7خا  مظقةةلار  الميط المن    إجظالي اكن اج  ر    خيض

            .  خةةال  مةةل" األشةةهل السةة ة ال الصةةة  2020يونصةةو  30 ت  ةةغ شةةهلين تم هةةي فةةي   ذلةةك لي ةةل" أ لصةةة

           7.7   سةةصكون ال خيةةصض اكجظةةالي الظ يةة    صةة   ةةو2020ديسةةظ ل  31 إلةةر 2020يولصةةو  1مةةن 

يمايل   1من     لظل" س ة  شل شهلا  يو   /م صون ملمصا  5.8  ص  ع ذلك تخيصض  لرهس.  يو /م صون ملمصا

 األسا  الظلجعي لحسةةاب ال عةةليالت  ةةو إن ةةاج شةةهل  ر أن يكون  .  2022أمليا    30   ح ر  2021

األسا  الظلجعي لكةةا ممهظةةا حصث يكون      ر سصالظظ كة العلمصة السعودية  ا  فصظا  لا  2018أك ومل  

   مةةع 2022  نهايةةة شةةهل أمليةةا  ح ةةر  ار ساري الظيعو القل ذا  .  سصكون  يو /م صون ملمصا  11   و

 .2021 ديسظ ل  شهلخال   المةل في إمكانصة تظليل القلارذلك  سص م 

ل   لةة الحةةادي  شةةل  الةةوزاري  لل   أ مةةك  اكج ظةةاأل 179الوزاري ر م  االج ظاأل    خال  

   مةةن أ ظهةةا   ماصةةل رئصسةةصة    ةةر  ةةل"تيةةاا  تةةم اك   2020ال ذان ُ قلا خال  شهل يونصو    )أ مك +(

يو   لظةةل" شةةهل  احةةل /م صةةون ملمصةةا  9.7  تظليل الظلح ة األ لر من تخيص ةةات اكن ةةاج ال الغةةة  أوالً:

الةةل   ال ةةي لةةم تةة ظكن مةةن الوصةةو  إلةةر االل ةةزا  ال ةةا    ثا يككاً:  .2020يولصةةو    31إضافي ل م هي فةةي  

  سةةص عصن   صهةةا ال عةةويض  ةةن طليةة  خيةةض 2020%( ماكتياا خال  شةةهلي مةةايو  يونصةةو  100)

 (. 2020اكن اج الظ ي    ص  خال  الشهور الثال ة ال الصة )يولصو  أغساس  س  ظ ل 
 

المملكة العربية السع دية ودولة الك يت ودولة اإلما ا  العربية المتحدة تخفيضا     إجراء   . 2

    2020إضافية وط عية على إ تاجهم خالت شهر ي  ي   

   شةةهلل الخةةا  الةةميطشةةلكة أرامكةةو إلةةر تخيةةصض إن اجهةةا مةةن السةةعودية     زار" الاا ةةة جهت  

  تُ اف إلر ال خيصض الةةذي ال زمةةت مةة  صا  طو صة ت  غ م صون ملمصا يوم  مكظصة إضافصة   2020يونصو  

هةةت الةةوزار" الشةةلكة إلةةر السةةعي لخيةةض كظا  ج  .إتياا د   )أ مك +(في  العلمصة السعودية  الظظ كة  

         .مال واف  مع  ظالئها   ن الظس وى الظس هلف 2020إن اجها في شهل مايو 

 أكل معالي  زيل الميط   زيل الكهلما   الظةةا  مالوكالةةة مل لةةة الكويةةت  تأيصةةل د لةةة الكويةةت 

لجهود الظظ كة العلمصة السعودية في إ اد" االس قلار  ال ةةوازن ألسةةواا الةةميط.  أ ةةلب  ةةن تلحصةةب 

خيصض إن اجها د لة الكويت مال مسص  الظش لك مع الظظ كة العلمصة السعودية  مشصلا  إلر إنها س  ادر م 
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    ماكضةةافة ل  خيةةصض الُظع ةةن 2020ألةةف ملمصةةا يومصةةا  لشةةهل يونصةةو    80من الةةميط طوا صةةة مظقةةلار  

 حسب حت ها  فقا  كتيا صة )أ مك +(.  

             ل لةةة اكمةةارات العلمصةةة الظ حةةل"م ال مصةةة ال ح صةةة زيةةل الاا ةةة    مةةن جان ةة  صةةل  معةةالي 

 ألةةف ملمصةةا يومصةةا   100ا طو ي إضافي إن اجها مةةن الةةميط مظقةةلار س خيض مشك  مأن د لة اكمارات

 .لجهود الظظ كة العلمصة السعودية ك اد" ال وازن لسوا الميط العالظي ذلك د ظا     لشهل يونصو الظق ا

وقف اإلنتاج من حقل العفجي الُمشترك بين كالا من المملكننة العربيننة السننعودية ودولننة الكويننت   .3
 .2020يونيو  عالل شهر 

أ  ن اللئصس ال ميصذي ل شلكة الكوي صة لميط الخ صج مالوكالة  أن ال جمة ال ميصذية الظش لكة   ي 

أ  ر  صطة إدارية معظ صات الخيجي الظش لكة  لرت   ف إن اج الميط مشكا مؤ ةةت مةةن حقةةا الخيجةةي 

اال   ار جظصع إجلا ات  اح صاطةةات السةةالمة خذ في يو  إم لا  من شهل يونصو الُظق ا  مع االَ   30لظل"  

 ةةلار   ةةف .  مةةصن أن  2020من لإلن ةةاج ت قائصةةا  فةةي ملايةةة شةةهل يولصةةو  الالزمة ل ظان االس طماف االَ 

( أ مةةك + )  لظمةظةةة الةةل   الظتةةلر" ل ةةميط  شةةلكائها  ةاالس ثمائص  اتاالن اج يأتي في أ قاب االج ظا 

          تيةةاا خيةةض حتةةص االن ةةاج لعةةلد مةةنإمةةن    ا مةةا تظخةةض  مهةة    2020أمليا    شهلفي    تقل ُ   ال ي

 .الل   الظم جة ن صجة ال لاجع الحاد في أسعار الميط

 ً   التت  ا  في اتفاق با يس لتغير المياخ  :سادسا

المياخ  ع   - تغير  مفاوضا   لقضايا  العربية  التفاوضية  للمجم عة  افتراضي  اجتماع    في  هاية قد 

    تم مما شة مسائا من أ ظها:، 2020بريل أ
 

 19-ن صجة جائحة كوفصل القادمة ال عليا   ر جل   الظيا ضات. 

    العلمصة الظجظو ة  الظحلد"  طمصا  حو   رأي  الظسا ظات   لليها يكون    مأن     INDCموضوأل 

م قليظها     ال ليث ل  االس عجا  م س صم ت ك الظسا ظات لسكلتارية االتيا صة   حو   تتور  اضح  

الختوص   مهذا  مسا ظاتها  مظلاجعة  مو ف  لليها  التما صة  الل    التور"   ح ر  ت  ح  ح ر 

 . 2020ديسظ ل  31 ح ر
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  الظجظو  إحاطة العلمصة  رئصس  ال يا ضصة  الل    الظجظو ات  م  ة  أن االج ظا ات االف لاضصة مع 

ال يا    ال يا ضصة مظواضصع  م ع قة  أي  لارات  إلر  تؤدي  العلمصة    لن  الظجظو ة  سج ت  كظا 

 متية رسظصة ال حيظ   ر أية مخلجات لهذه االج ظا ات.

  األخ ل     مما شة ال ظويا  ماريس كتمل ا  ماتياا  الظ ع قة  الظخ  ية  الظواضصع  تقاريل  امة  ن 

الظالصة  ال كصصف  الشيافصة  األمور  االس جامة  صمل ا  االتيا صة  تلامصل  من  السادسة   الظاد" 

اال  تادية  اآل ار  الظما  في ظا  مال عاما مع   ايا  ي ع    فصظا  العلمي  الظو ف    لالتيا صة  توج  

 الظ لت ة   ر الجائحة الظالصة.  االج ظا صة
 

الفرعيتين  ع  كما   - الهيئتين  م   ئيس  افتراضي  اجتماع  األمم    SBSTAو  SBIقد  التفاقية 

رئصس اليلي  ال يا ضي أكل  حصث    ،18/05/2020  بتا يخالمتحدة اإلطا ية بشأن تغير المياخ،  

  الظج ظعون   ر:  العلمي
 

    ال أكصل   ر     االج ظا ات اللسظصة فع صة  لصست اف لاضصة تحت أي ظلفأ ظصة أن تكون كذلك 

رسائا تمةصظصة فصظا ي ع   معقل االج ظا ات ل ظان الشيافصة  الشظولصة  العلالة في تمةصم الو ت 

 لجظصع االجملات ال ي لها توا صع  خاط  ظا محلد"  تجا زت  ذه الظوا صل. 
 

آخر،  جا ب  الم افقة  ومن  التكيف    ؤخرام  تمت  صيدوق  يقيمه  مشروع  أوت  ا تالق  على 

في   اللالتفاقية  وج دة    ية،ت  سالجمه  ية  البيئية  الي م  قد ا   تعزيز  الى  المشروع  يهدف  لي  

القيرواناالحي مديية  في  الريفية  المياط   في  يعتبر    ،ة  ب  ألدوه   المتعلقة  الهامة  ات  مجالمباد ا  

 اجهة ظاهرة تغير المياخ في ميتقتيا العربية. الجه د الدولية لم  إطا التكيف تحت 

الظيا ضات   سصل  إطار  ل ظما  أ في  الظ حل"  األمم  مؤتظل  تأجصا  ال لياانصة  الحكومة    لحت 

 Cop26  مس ب تلا صات جائحة فصل   كور نا الظس جل  كظا تقلر أي ا    2021  إلر شهل نوفظ ل

اليل صة   ل هصطات  االج ظا ات  القاد   ارجا  جظصع  أك ومل  الظما  ح ر شهل  م غصل  في    2020الظ ع قة 

 ملكز الظؤتظلات العالظي في مليمة  مون  مألظانصا. 

 ةةو       تجلُر اكشار" إلر أحلث ال قاريل التادر"  ن  كالة الاا ة الل لصة  ال ي تُةهل تلاجعةةا   

غالا اال  تةةادي  القصةةود   ةةر األك ل   ر اكطالا في إن عا ات غاز  اني أكسصل الكلمون  ن صجة اك

-Covidالسيل  إجلا ات العز  ال ي إتخذتها د   العالم ل حل من إن شار فصةةل   كور نةةا الظسةة جل )
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طةةن م ةةلي مةةن إن عا ةةات  م صةةار 2.6 نحو .   فقا  ل قليلات  كالة الاا ة الل لصة فإن ما يتا إلر(19

   لن ي م إطال ها. 2020ُظقلر لعا  % من اكجظالي ال8غاز  اني أكسصل الكلمون  أي حوالي 

 ً  في أواب على اقتصادا  الدوت األعضاء للتت  ا  في أس اق البتروت  اال عكاسا  المحتملة   :سابعا

قد ة  صاد ا  اليفط الخام    كمية   اال عكاس على  .1  في الدوت األعضاء في أواب  الم 

كظصة صادرات الميط الخا  فةةي الةةل   األ  ةةا  ك صل في    إنخيا تشصل ال قليلات األ لصة إلر  

مقارنةةة مةةاللمع السةةام    و ي/لمصةةام  م صةةون  1.7  نحةةو ةةغ  م  2020من  ا     الثانيفي أ امك خال  اللمع  

مقارنةةة  و ي/لمصةةام  م صةةون  1.8ممحةةو    مةةمخيض  و مسةة وى    و ي/ملمصام صون    16.2  نحو  تا إلر ل

اكتيةةاا ال ةةاريخي مشةةأن   إلةةرفةةي األسةةا     اكنخيةةا   اعزى  ةةذ ي  ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي 

  مةةع 2020خيض اكن اج القصاسي مصن د   )أ مك+(  الذي دخةةا حصةةز ال ميصةةذ فةةي ملايةةة شةةهل مةةايو  

  إلةةر جانةةب إغةةالا  ظ صةةات 2020% خال  شهل يونصةةو 107ارتياأل نس ة االل زا  مهذا اكتياا ل   غ  

الوطمصةةة   الظؤسسةةة  أ  مةةت  حصةةث   نةلا  ل ةل ف ال ي تُظل مهةةا الةة الدلص صا  د لة    اكن اج  ال تليل في

كمككا ي ضككح   .2020أكثةةل مةةن مةةل" خةةال  اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا     حالة  القو" القا ل"   ل ميط في لص صا
 .(16) والشكل( 16)  الجدوت

 ( 16الجدوت )
 * ( 2020-2019)سي ح في كمية صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       (ملي ن برميل/ي م)
  2019 2020 ( ملي ن ب/ح) التغير عن

    الثا يالرب    االوتالرب    الثا ي الرب    2020 األوتالرب    2019 الثا يالرب   
 االما ا    2.530  2.689  2.435 (0.254) (0.095)
 البحرين   0.166  0.166  0.170  0.004  0.004
 الجزائر   0.567  0.571  0.485 (0.086) (0.083)
 السع دية   7.308  7.386  7.089 (0.297) (0.219)
 العراق   3.810  3.812  3.469 (0.343) (0.341)
 قتر  0.335  0.337  0.368  0.031  0.033
 الك يت   2.296  2.356  2.137 (0.219) (0.159)

 ليبيا   0.928 **0.568 ةة  ةة  ةة 
 مصر  0.090  0.090  0.090 ةة  ةة 

 اإلجمالي  18.031 17.974  16.243 (1.731) (1.788)
 .مصانات تقليلية*

 لص صا.فقط ن صجة إغالا  ظ صات اكن اج  ال تليل نةلا  ل ةل ف ال ي تظل مها د لة   2020** تظثا مصانات شهل يمايل 
 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.   : مالل ة

  ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة. :المصد  
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ي م/ملي ن برميل

كمية صاد ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

 ( 16) لشكلا
 ،المقد ة للدوت األعضاء في مي مة أواب  بصاد اته اليفط الخاممقا  ة كمية إ تاج 

(2019- 2020 ) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 .  التادراتيظثا  االس هالكاليارا ما مصن اكن اج : مالل ة

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(   المصد :

 مةةن الةةميط الخةةا فةةي أ امةةك  إن اج الل   األ  ةةا   كظصة  ل  الشهليةحلكة الظعلالت  لأما مالمس ة  

الظقةةلر" لتةةادرات الةةميط الخةةا  فةةي الةةل    الكظصة انعكاساتها   ر  2020من  ا   الثانيخال  اللمع  

 2020  أمليةةا  شةةهل  يفةة الظقةةلر"    األ  ةةا   ل ةةل  الخةةا     الةةميط  صادرات  كظصة  ارتيعتفقل     األ  ا 

كظصةةة إن ةةاج الةةل   األ  ةةا   ارتيعةةت   ملما   م صون ب/ي  20.760مقارنة مالشهل السام  ل تا إلر  

 .م صون ب/ي 25.505 إلر من الميط الخا 

 14.787لةةر إمشةةكا حةةاد الكظصة الظقلر" لتادرات الميط الخا  في الل   األ  ا     إنخي ت

           تزامما  مع مل  تا ص  إتياا خيض اكن اج القصاسي لل   )أ مةةك+(     2020  مايوم صون ب/ي في شهل  

   شةةهل ي فةة . ي/ب م صةةون  19.530  إلةةر  كظصة إن اج الةةل   األ  ةةا  مةةن الةةميط الخةةا   إنخي ت  حصث

 مسةةج ة إنخياضةةهاالظقلر" لتادرات الةةميط الخةةا  فةةي الةةل   األ  ةةا    الكظصة   اص ت   2020  يونصو

  ذلةةك   ةةر خ يصةةة   م صةةون ب/ي  13.182    ةةو  2020مةةن  ةةا     الثانيمس وى لها خال  اللمع    أدنر

 كظصة إن اج الل   األ  ا  مةةن الةةميط الخةةا  تلاجعت  حصث اكن اج  ارتياأل نس ة االل زا  مإتياا خيض

  .ي/ب م صون 17.938 إلر
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 قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب    اال عكاس على  .2

األسعار اليورية لس ة خامةةات م وسط    في  الحاد  اكنخيا    اانعكتشصل ال قليلات األ لصة إلر  

      أمليةةا   مخاصةةة خةةال  شةةهل 2020   ةةا مةةن    الثةةانياللمةةع    خةةال  خامات الةةل   اال  ةةا     أ مك

مشةةكا   إنخي ةةت  فقةةل  نيةةس اللمةةعخةةال   الظقلر"    ا   في الل   األ  الخا   الميط  صادرات   صظة    ر

م صةةار  37.9تةةا إلةةر  مقارنة ماللمع السةةام  ل %54.4  أي ممس ة م صار د الر 45.1   صاسي م غ نحو

مقارنة ماللمع الظظا ةةا  %66.2  أي ممس ة م صار د الر  74.1ممحو    ممخيض  و مس وى     فقط  د الر

 .(17) والشكل( 17)  الجدوتكما ي ضح   العا  الظاضي  من

 ( 17الجدوت )
 * ( 2020-2019)سي ح في قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       (مليا  دوال )
  2019 2020 ( مليا  دوال ) التغير عن

    الثا يالرب    األوتالرب    الثا ي الرب    2020 األوتالرب    2019 الثا يالرب   
 االما ا    15.7  12.6  6.4 (6.2) (9.2)
 البحرين   1.0  0.8  0.4 (0.4) (0.6)
 الجزائر   3.6  2.7  1.2 (1.6) (2.4)
 السع دية   45.7  35.2  16.0 (19.2) (29.7)
 العراق   23.5  17.6  8.0 (9.5) (15.4)
 قتر  2.1  1.6  0.9 (0.8) (1.2)
 الك يت   14.2  11.0  4.7 (6.2) (9.5)

 ليبيا   5.8  1.1  ةة  ةة ةة  
 مصر  0.6  0.4  0.2 (0.2) (0.3)
 اإلجمالي  112.0  83.0  37.9 (45.1) (74.1)

 .مصانات تقليلية *     

 
 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  : مالل ة
 ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة.ممةظة األ اار العلمصة الظتلر"  :المصد 

تم اح ساب حجم صادرات الميط الخا  في الل   األ  ا   ذلك مال  االس هالك الشهلي من إن اج الميط الخةا  الشةهلي   م ةلب *  
     الظ وسط الشهلي لعسعار اليورية لخامات كةا د لةة فةي حجةم التةادرات المياصةة الشةهلية  تةم تقةليل  صظةة التةادرات الشةهلية  

 يلية لتادرات الميط اللمع سموية ل ل   األ  ا .       ممها تم اح ساب القصظة ال قل
 

 
 
 
 
 



65 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

20

30

40

50

60

70

80

20

40

60

80

100

120

140

الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني 
2019 2020

مليا  دوال  برميل/دوال 

قيمة صاد ا  اليفط الخام مت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 17) الشكل
 ،في مي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة مقا  ة مست يا  أسعا  اليفط بقيمة صاد اته 

(2019- 2020 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  المصد :

 الثةةانيخةةال  اللمةةع لعسعار اليورية لس ة خامةةات أ مةةك    الشهليةحلكة الظعلالت  لأما مالمس ة  

 انعكاساتها   ر  صظة صادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  الظقةةلر" خةةال  نيةةس   2020من  ا   

      2020  أمليةةا  شةةهل  يفةة الظقةةلر"    األ  ةةا   ل ةةل  الخةةا     الةةميط  صةةادرات   صظةةة  إنخي ةةتفقةةل     اللمع

السةةعل اليةةوري   إنخيةةا   تزامما  مةةع   م صار د الر  11.7  مقارنة مالشهل السام  ل تا إلر  ك صلمشكا  

          .د الر/ملمصةةا 17.7   ةةو 2002أدنةةر مسةة وى لةة  ممةةذ شةةهل ديسةةظ ل  إلةةر لسةة ة خامةةات أ مةةك

           شةةهل خةةال  صظةةة صةةادرات الةةميط الخةةا  فةةي الةةل   األ  ةةا  الظقةةلر"   تواصةةا اكنخيةةا  فةةي

السعل اليوري لس ة  ارتياأل ملغم  د الر/ملمصا 11.6ل تا إلر       إن كان مشكا طيصف 2020  مايو

 يعةةزى ذلةةك مشةةكا رئصسةةي إلةةر ال لاجةةع الحةةاد فةةي كظصةةة   د الر/ملمصةةا 25.2 إلةةر خامةةات أ مةةك

تادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  الظقلر" لقصظة  ال  ارتيعت  2020  يونصو في شهل    التادرات.

 تزاممةةا  مةةع   م صةةار د الر  14.6  ةةو    2020مةةن  ةةا     الثانيمس وى لها خال  اللمع    أ  رل تا إلر  

 .د الر ل  لمصا 37.1إلر السعل اليوري لس ة خامات  ارتياأل

 أواب    مي مة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األداء االقتصادح   اال عكاس على  .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مةاللهةةا   ةةر مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

المةةاتج فةةي القاا ةةات   مسةة ويات  تلاجعةةتحصةةث     2020مةةن  ةةا     الثانيخال  اللمع    الل   األ  ا 
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 مةةا صةةاح    أدا  اال  تاد العالظي فيالك صل ال لاجع   يعزى ذلك في األسا  إلر .مشكا حاد  المياصة

الظيل ضة   ر مس ب تلامصل العز   القصود العالظصة في مس ويات الا ب   ر الميط     صاسي  تلاُجعمن  

 .  ازدادت ال ةةأ صلات الظعاكسةةة مسةة ب(Covid-19) ان شار فصل   كور نا الظس جل  ل حل من  السيل 

د   )أ مك+( ال اريخي مصن  تياا  اكمق لنا  م خيصض اكن اج   ر خ يصة     إنخيا  أسعار الميط العالظصة

اكيةةلادات المياصةةة  تلاجعةةت من  م  مشأن خيض  صاسي لإلن اج  معض الل   األخلى الظم جة ل ميط  

  تسةةا م فةةي تحقصةة  ال مظصةةة الظسةة لامة. لل   األ  ةةا  ا   ال ي تُعل من أ م متادر اللخا القومي في

 في  ذا السصاا  تشصل أحلث تو عات لتمل ا المقل الل لي إلر إنخيا  إيلادات التةةادرات المياصةةة 

            م صةةار د الر فةةي   270ل ل   الُظتلر" ل ةةميط فةةي مماقةةة الشةةلا األ سةةط  شةةظا  أفليقصةةا مةةأكثل مةةن  

 .2019مقارنة معا   2020 ا  

     يجةةلي تميصةةذ ا فةةي معةةض الةةل   األ  ةةا    ملامج اكصال  اال  تادي ال ي   ذا   ل سا ظت

الهادفة إلر د م المشاط اال  تادي  تمويع القا ل" اكن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلر في الظمةظة   

األدا   تةةأ ل في الحل مةةن   2018ممذ  ا     تحسن نس ي في مس ويات المشاط في القاا ات غصل المياصة

الةةل   األ  ةةا  مةةن السصاسةةات المقليةةة  الظالصةةة   ي و ةةع أن تسةة يصلفةةي حةةصن    .لهةةذه الةةل    اال  تادي

  ةةر جائحةةة فصةةل    اال  تةةادية الظ لت ةةة  ةةاراآلاألخصةةل" لظواجهةةة   نةةةاآلال حيصزية ال ي ت م ها فةةي 

 .(Covid-19) كور نا الظس جل

 نسةة صا  مةةن  د ظةةا   2020ت قت ا  تادات الل   األ  ةةا  فةةي نهايةةة اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا    

  إتياا خيض اكن اج الظشار إلصةة  أ ةةالهاالل زا  م اس قلار أسعار الميط الخا    الذي تحق    ر خ يصة

 مع أسواا الميط العالظصة  تزامما   تو عات في  ال حسن  األمليكي الخا   الميط إن اجإنخيا   جانب إلر

ت ةةاطؤ معةةلالت المظةةو غصل أن  ماك مخا ف م زايل" مشأن . اال  تادات ف ح إ اد"مل  تخيصف القصود  

 مع ضعف تعافي اال  تاد العالظي. تظاشصا    القليب  ر الظلى  شكا  ا م ل ل   األ  ا اال  تادي 

 ً  على المدى القصير  اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثاميا

 أسعا  اليفط الخام: -1

 سةةص  غ  ملنةةت  خةةا   سةةعل  م وسةةطأن  إلر    األمليكصة  الاا ة  مع ومات  إدار"  تشصل أحلث تو عات

د الر/ملمصةةا خةةال  اللمةةع   43.5يلتيع إلر      2020   ا   مناللمع الثالث    خال   د الر/ملمصا  43.1
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

        د الر/ملمصةةا خةةال   40.6كظا ي و ع أن ي  غ م وسط سةةعل خةةا  غةةلب تكسةةا   اللامع من نيس العا .

    .د الر/ملمصا خال  اللمع اللامع من نيس العا  40.5إلر   يمخيض  2020ا  اللمع الثالث من  

 اإلمدادا  اليفتية العالمية: -2

إجظةةالي اكمةةلادات  إنخيةةضتشصل أحلث تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مةةك( إلةةر 

 280ممحةةو    2020خال  اللمع الثالث من  ا     الظم جة من خارج ممةظة أ مك  الل  المياصة لظجظو ة  

      يو ./م صةةون ملمصةةا 60.3% مقارنةةة مةةاللمع السةةام   ل تةةا إلةةر نحةةو 0.5ملمصا/يو   أ  ممس ة   ألف

  م صون ملمصا/يو . 61.1  ل   غ نحو   ا أن تعا د ت ك اكملادات ارتيا ها خال  اللمع اللامع من العا 

خةةال   أ مةةك لةةل  اكملادات المياصة )نيط خا   سوائا الغاز الا صعةةي( في حصن ي و ع ارتياأل  

 لظلح ةد   )أ مك+( ماكن قا  إلر ا  تزامما  مع  صا   مقارنة ماللمع السام   2020 ا   من  الثالث    اللمع

    ق ةةصص تخيص ةةات اكن ةةاج الظ يةة    صهةةا إلةةر ال ةةي تق ةةي م  إتياا خيض اكن اج القصاسي من  ال الصة

 . 2020 ح ر نهاية شهل ديسظ ل  2020م صون ملمصا/يو   مل ا  من ما ع شهل أغساس  7.7

 :التلب العالمي على اليفط -3

مةةل  تعةةافي الا ةةب العةةالظي تشصل أحلث تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مةةك( إلةةر  

  أي ممس ة زياد" ت  غ و ي/لمصام صون م  92.1لصتا إلر    2020  ر الميط خال  اللمع الثالث من  ا   

ط ةةب مجظو ةةة الةةل   التةةما صة ممسةة ة   حصث ي و ع ارتياأل   اللمع السام مقارنة مظس ويات  %  12.5

% 4.7ممسةة ة  ط ةةب مقصةةة د   العةةالم      كظا ي و ةةع ارتيةةاألو ي/لمصام صون م  44.1لصتا إلر  %  22.4

العةةالظي   ةةر الةةميط الا ةةب    ارتيةةاأل ت و ع ممةظةةة أ مةةك اسةة ظلار    .و ي/لمصام صون م  48لصتا إلر  

ط ةةب  حصةةث ي و ةةع ارتيةةاألو   م صةةون ملمصةةا/ي  95.8لصتةةا إلةةر    2020خال  اللمع اللامع مةةن  ةةا   

  إلةةرط ةةب مقصةةة د   العةةالم    كظا ي و ةةع ارتيةةاألو ي/لمصام صون م 45.8إلر  مجظو ة الل   التما صة  

 و . ي/لمصام صون م 50

 




