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  تقديم
الراميــة "  أوابــكاألمانة العامــة لمنظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول "  في إطار جهود

سياســات الطاقــة  لواضــعيأن تقــدم يســرها لمستجدات في الســوق البتروليــة العالميــة، ا  لرصد ومتابعة

ســنوي حــول التطــورات الالربــع    التقريــرفــي الــدول األعضــاء    لعاملين في مجال الصــناعة النفطيــةوا
  .2020 من عام  الثالثالربع والذي يغطي  ،العالميةالرئيسية في السوق البترولية 

الواقع واآلفاق المستقبلية للتطورات االقتصــادية العالميــة وفــق   من التقرير  األول  الجزء  يتناول

المؤشــرات التطــورات فــي    فيســتعرض  ،الثــاني  الجــزء  أمــا.  الدولية الرئيســية  االقتصادية  المجموعات

، والعوامل المؤثرة النفطية  لنفط الخام والمنتجاتاأسعار  في    والمتمثلة  ،النفط العالميةق  اسوأل  الرئيسية

، وحركة التجارة النفطيــة فــي خرىاألعوامل  الو  من عرض وطلب ومستويات المخزون النفطي  عليها

أخــر لمتابعــة    الثالــثالجــزء    ويتطــرق  .العالميــةاألسواق الرئيسية، وتطور صناعة تكرير النفط الخام  

الهيــدروجين كوقــود للمســتقبل.       الجــزء الرابــعويســتعرض فــي مجــال الطاقــات المتجــددة.  التطــورات

العوامــل و والعوامــل الجغرافيــة السياســيةاالقتصــادية أهم األحداث لبيان    الخامسالجزء    خصصفيما  

غير مباشرة على أســعار   وأوكانت لها تأثيرات مباشرة    البترولية العالميةالتي شهدتها السوق  خرى  األ

واألمــور  بــاريس لتغيــر المنــاخ اتفــاقفــي الحاصــلة التطــورات فيتنــاول  الســادسالجــزء  أمــا، الــنفط

علــى  البتــرولللتطــورات فــي أســواق االنعكاســات المحتملــة  الســابعالجــزء  ويتنــاول، المرتبطــة بــه

مــن التقريــر االَفــاق   واألخيــر  الثــامنالجــزء  ويستعرض    عضاء في منظمة أوابك.اقتصادات الدول األ

  . القريبالمستقبلية ألسواق النفط العالمية على المدى 

ً أن يقدم  هذا التقرير، فإنها تأمل    تُعدإذ  واألمانة العامة   لراســمي سياســات الطاقــة   مســتمراً   دعما

ً مهم  اً مصدر، وأن يمثل  في دولها األعضاء  المستقبلية لتعرف على المستجدات فــي الســوق البتروليــة ل  ا

  انعكاساتها على دولنا األعضاء. مدى العالمية و
  

  ،وهللا ولي التوفيق ،،                      
  

  األمين العام                                                                                      

  بن سبت سبت علي                                                                              
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  رقم    قائمة المحتويات
  الصفحة 

  8  العالمية التطورات االقتصادية  أوالً:

  11  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول اقتصادات  التطورات في  . 1
  11  دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التطورات في اقتصادات  . 2

 ً   12 التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا

  12  التطورات في األسعار الفورية للنفط الخام وبعض المنتجات النفطية . 1

  12  أسعار النفوط الخام المختلفة  أ.

  17    المنتجات النفطيةبعض أسعار  ب.

  21  2020من عام  الثالثخالل الربع  أسعار النفط العوامل المؤثرة على  . 2

  21  العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق أ.

  21  اإلمدادات النفطية العالمية -

  30  الطلب العالمي على النفط -

  36  مستويات المخزونات النفطية العالمية المختلفة  -

  42  أسعار النفط العوامل األخرى المؤثرة على  ب.

  44  حركة التجارة النفطية في األسواق الرئيسية  . 3
مــــن الــــنفط الخــــام الواليــــات المتحــــدة واردات وصــــادرات  أ.

  44  والمنتجات النفطية

  45  والمنتجات النفطيةواردات وصادرات الصين من النفط الخام   ب.

  47  واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية    ج.

  47  تطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية  . 4
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  رقم  قائمة المحتويات
  الصفحة 

 ً  51  التطورات في األسواق العالمية للطاقات المتجددة  : ثالثا

 ً   53  الهيدروجين : رابعا

 ً   57  األحداث التي شهدتها السوق البترولية العالمية أهم  : خامسا

 ً   59  باريس لتغير المناخ  اتفاقالتطورات في  :سادسا

 ً االنعكاسات المحتملة للتطورات فــي أســواق البتــرول علــى اقتصــادات   :  سابعا
  الدول األعضاء في أوابك

60  

 ً   65  القريباالَفاق المستقبلية ألسواق النفط العالمية على المدى  : ثامنا
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  األشكال قائمة 
رقم 

 الصفحة 
  11   .العالمي معدل نمو االقتصادلاألولية التوقعات   : 1الشكل 
  14  .المتوسط الربع السنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبك  : 2 الشكل

لسعر سلة خامات أوبك وخام برنت وخــام المعدالت الربع السنوية    : 3الشكل 
  16  .غرب تكساس

  17  .المعدالت الربع السنوية ألسعار خامات بعض الدول األعضاء  : 4الشكل 
المعـــدالت الربـــع الســـنوية ألســـعار الغـــازولين الممتـــاز فـــي   : 5الشكل 

  20  .األسواق الرئيسية

إلمدادات العالم من الــنفط الخــام وســوائل التطورات الربع السنوية    : 6الشكل 
  22 .الغاز الطبيعي

التطـــورات الربـــع الســـنوية لإلمـــدادات النفطيـــة العالميـــة وفـــق   : 7الشكل 
  24  .المجموعات الرئيسية

  26  ية.العالمالنفطية مدادات اإلالتغير الربع السنوي في   : 8الشكل 
الــنفط الصــخري فــي الواليــات المتوسط الربــع الســنوي إلمــدادات    : 9الشكل 

  28  .المتحدة وعدد الحفارات العاملة

والغــاز   الصــخري  تطور إجمالي عــدد اآلبــار المحفــورة مــن الــنفط  : 10الشكل 
  29  .الصخري في الواليات المتحدة

  31  .التطورات الربع السنوية للطلب العالمي على النفط: 11الشكل 
تطور الزيــادة فــي المخزونــات التجاريــة النفطيــة فــي دول منظمــة   : 12الشكل 

  39التعاون االقتصادي والتنمية عن متوسط السنوات الخمس السابقة 

  42  .في نهاية الربع تطور المخزونات النفطية العالمية  : 13الشكل 
ــي   : 14الشكل  ــورات فــ ــط التطــ ــن متوســ ــررة مــ ــات المكــ ــات المنتجــ كميــ

  51  .المصافي العالمية

  54   الطلب العالمي على الهيدروجين  : 15الشكل 
مقارنة كمية إنتاج النفط الخام بصادراته المقــدرة للــدول األعضــاء  : 16الشكل 

  62  .في منظمة أوابك

المقــدرة للــدول مقارنــة مســتويات أســعار الــنفط بقيمــة صــادراته   : 17الشكل 
  63  .األعضاء في منظمة أوابك
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رقم         الجداولقائمة   
 الصفحة 

  10  .العالمية اتنمو االقتصادالتوقعات األولية لمعدالت تطور   :1الجدول 
متوســط األســعار الفوريــة لســلة خامــات أوبــك وخــام برنــت وخــام   :2الجدول 

  13  .تكساس وبعض الخامات العربيةغرب 

المتوسط الربع الســنوي لألســعار الفوريــة للمنتجــات النفطيــة فــي   :3الجدول 
  19  .األسواق الرئيسية

  22   .تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي  :4الجدول 
ــات المتحــدة   :5الجدول  ــي الوالي ــنفط الصــخري ف ــدادات ال وعــدد متوســط إم

  28  .الحفارات العاملة

  30  .تطور الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية  :6الجدول 
دول منظمـــــة التعـــــاون تطـــــور الطلـــــب علـــــى الـــــنفط فـــــي   :7الجدول 

  33   .االقتصادي والتنمية

ــي دول   :  8الجدول  ــنفط فـ ــى الـ ــب علـ ــور الطلـ ــاون تطـ ــة التعـ ــارج منظمـ خـ
  36  .االقتصادي والتنمية

  41   .تطور المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربع  :  9الجدول 
تطور صافي واردات (صادرات) النفط الخام في الواليــات المتحــدة   :10الجدول 

  45  والصين والهند 

تطور صافي واردات (صــادرات) المنتجــات النفطيــة فــي الواليــات   :11الجدول 
  45  المتحدة والصين والهند 

  49    .العالمية تطور متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير :  12الجدول 
  50  .تطور كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالمية:  13الجدول 

التطــور الربــع الســنوي فــي كميــة صــادرات الــنفط الخــام فــي   :14 ل الجدو
  61  .الدول األعضاء

التطــور الربــع الســنوي فــي قيمــة صــادرات الــنفط الخــام فــي   :15 ل الجدو
  63   .الدول األعضاء
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  االقتصادية العالميةالتطورات  :أوالً 
 

عقــب تســجيله إلنكمــاش   ،2020الربع الثالث من عــام    بدأ تعافي أداء االقتصاد العالمي، خالل

، بسبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد األسرع واألعمقهو فصلي خالل الربع السابق وصف بأنه 

)Covid-19 والتــدابير ). يــأتي ذلــك تزامنــاً مــع اســتئناف النشــاط االقتصــادي وتخفيــف/ إلغــاء القيــود

. غيــر أن هنــاك حالــة فــي معظــم دول العــالم   هــذه الجائحــة  التي تم فرضها للحد من إنتشار  االحترازية

فــي   2020متزايدة من عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي االقتصاد العالمي خالل الفتــرة المتبقيــة مــن عــام  

 ً   .ظل بدء موجة ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا

خــالل الربــع   العالميــةقتصــادات  االعاد النشاط االقتصادي للتوسع في معظم    وفي هذا السياق،

إجراءات دعــم وتحفيــز السياســات ، بدعم من تدابير التحفيز الحكومية ومن بينها  2020الثالث من عام  

 األمريكي الفيدرالي االحتياطيلس مجالتي تبنتها البنوك المركزية الكبرى، وال سيما   1النقدية التيسيرية

 ، 2020، ُمنــذ نهايــة الربــع األول مــن عــام إنجلتــرا وبنــك اليابــان  وبنــك األوروبــي المركــزي والبنــك

   ).Covid-19( جائحة فيروس كورونا المستجدالسلبية لتداعيات ال حجم  من  تخفيفال والهادفة إلى

واإلنفــاق ، وسط إنتعاش مبيعــات التجزئــة  المعطيات، تراجعت معدالت البطالةوعلى وقع تلك  

والواليــات المتحــدة األمريكيــة  منطقــة اليــوروبخاصة فــي   واألنشطة الصناعية والخدمية،االستهالكي  

ــادها ــهد اقتص ــي ش ــت  الت ــية بلغ ــوتيرة قياس ــواً ب ــام 33.1نم ــن ع ــث م ــع الثال ــالل الرب          . 2020% خ

  تحسناً ملحوظاً، وارتفع حجم التجارة العالمية.   وشهد الطلب العالمي

قياســي الخفــض  الالتــاريخي بشــأن    تفــاقعلى االلتزام باإل  المستمرتأكيد دول أوبك +  كما كان ل

ً إنعكاس  ،لإلنتاج ً إيجابي  ا جائحــة فيــروس  المتضــررة مــن  النفط العالمية أسواقفي تحقيق االستقرار في   ا

الذكر بأن االستقرار فــي أســعار الســلع األساســية، وال ســيما بيجدر  و  .)Covid-19كورونا المستجد (

  أسعار النفط، يُعد أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام في أداء االقتصاد العالمي. 

  

 
ــدي التيســير سياســة 1 ــو االقتصــادي. أ هــي النق ــز النم ــدف تحفي ــة، به ــن ضــمن السياســات النقدي ــة م ــوك المركزي ــا البن ــي تلجــأ إليه ــات الت حــدى االَلي

  وهي تقضي بضخ األموال وزيادة السيولة في األسواق خالل فترات الركود، من أجل تحريك عجلة االقتصاد. 
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، داء االقتصــاد العــالميضبابية االَفــاق المســتقبلية أل  تشير غالبية التوقعات إلىفي الوقت ذاته،  

وسط تجدد إجراءات اإلغالق الجزئي والعزل العام في العديد من الدول علــى خلفيــة بــدء موجــة ثانيــة 

بمــا فيهــا االســتجابة  لهــا المصــاحبة والضــغوط )Covid-19جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (مــن 

المطلوبة على مستوى الصحة العامة، واضطراب النشاط المحلي، وتراجع الطلب، وضعف الســياحة، 

 إلــى جانــب  .قدان الوظائف، وخسائر الدخل، واإلنعكاسات السلبية على تدفقات رأس المــال العالميــةوف

 الديون العالميــة  مستويات  ارتفاع، وواألفراد  إنتهاء أثر التدابير التحفيزية التي استهدفت دعم الشركات

      ،2020ام الربــع األول مــن عــ  بنهايــة% 331نســبة إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي العــالمي إلــى نحــو 

       وهــي أعلــى زيــادة فصــلية علــى اإلطــالق، ،  2019% مقارنة بالربع األخيــر مــن عــام  10بزيادة تبلغ  

   .معهد التمويل الدوليصادرة عن تقديرات حدث وفقاً أل

االقتصــاد العــالمي فــي   فــاقآعــن  لــه  تقرير صادر  في أحدث    النقد الدوليصندوق  أكد    هذا وقد

التعــافي ســتظل غيــر  ه وبينما بدأ االقتصاد العالمي في التعافي، فأن وتيــرة هــذاأن  ،2020  أكتوبرشهر  

في اإلنتشار، وأن االقتصادات )  Covid-19جائحة فيروس كورونا المستجد (  مؤكدة في ظل استمرار

   قبل وقوع تلك الجائحة.  عليهالعالمية ستواجه مسارات صعبة للعودة إلى مستويات النشاط التي كانت 

وإن ظل عميقاً   ،يشهد االقتصاد العالمي ركوداً أقل حدة نوعاً ما  أن دولي  ال  النقد  صندوق  توقعو

مقارنة بالتنبؤات السابقة. وسيتند هذا التعديل إلى نتائج إجمالي الناتج المحلي اإلجمــالي   2020في عام  

دول منظمــة ال ســيما فــي اقتصــادات  (  2020التي كانت أفضل من المتوقع في الربــع الثــاني مــن عــام  

خــالل الربــع   رع مــن المتوقــعتعــافي اقتصــاد الصــين بشــكل أســ وكــذلك    )التعاون االقتصادي والتنمية

، والمبادرة باستجابات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى المالية العامة والسياسة النقديــة الثالث

           مــن  كبيــر قــدر مــع ،2021 عــام  فــي متواضــع يتعــاف حــدوث المتوقــع ومــن . واإلجــراءات التنظيميــة

  . التعافيا هذ قوة مدى حول اليقين   عدم 

لعالمي القتصاد السواء بالنسبة    –  من فترة إلى أخرىالتوقعات بشأن النمو االقتصادي    وتتباين 

ــدول البالنســبة أو  ــرادىقتصــادات ال ــي تطــرأ ف ــى المســتجدات الت ــاء عل ــك بن ــد ، وذل ــرة عن                   إعــداد فت

 2020لعــالمي فــي عــام  ااالقتصاد    إنكماشإلى    التوقعاتأحدث  تشير  وفي هذا السياق،    التقديرات.تلك  

ــدل ــو  ،)%4.4( بمع ــتوىموه ــل س ــن  أق ــة م ــات األولي ــادرة  التوقع ــع الص ــة الرب ــي نهاي ــابقف           ، الس
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 ،2021عام  في% 5.2بمعدل االقتصاد العالمي  نموإلى األولية  تشير التوقعات  بينما    %)5.2(البالغة  

        %،5.4 البالغــةالتوقعــات األوليــة الصــادرة فــي نهايــة الربــع الســابق مقارنــة بوهو مســتوى مــنخفض  

 .)1( والشكل )1( الجدول  يوضح كما 

 )1الجدول (
  )2021 -2020(العالمية،  االقتصاداتتطور التوقعات األولية لمعدالت نمو 

(%)     

 التوقعات األولية  التغير في
)%( 

التوقعات األولية في نهاية 
    2020من عام  الثانيالربع 

التوقعات األولية في نهاية 
     2020من عام  الثالثالربع 

2021 2021 2021 2020 2021 2020 
 العالم  (4.4)  5.2 (5.2)  5.4  0.8 (0.2)

دول منظمة التعاون   (5.8)  3.9 (8.1)  4.8  2.3 (0.9)
 االقتصادي والتنمية 

 الواليات المتحدة  (4.3)  3.1 (8.0)  4.5  3.7 (1.4)
 منطقة اليورو  (8.3)  5.2 (10.2)  6.0  1.9 (0.8)

)0.4 (  0.4 6.3 )10.2 (  5.9 )9.8 (  المملكة المتحدة  
  اليابان  (5.3)  2.3 (5.8)  2.4  0.5 (0.1)

 الصين   1.9  8.2  1.0  8.2  0.9 ــ
 الهند  (10.3)  8.8 (4.5)  6.0 (5.8)  2.8

 البرازيل  (5.8)  2.8 (9.1)  3.6  3.3 (0.8)
 روسيا  (4.1)  2.8 (6.6)  4.1  2.5 (1.3)
     

   مالحظة:   
   ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    

 المصادر:     
.2020أكتوبراَفاق االقتصاد العالمي،صندوق النقد الدولي، تقريرـ  
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(6.0)
(4.0)
(2.0)
0.0
2.0
4.0
6.0

  2020في نهاية الربع الثاني من عام    2020في نهاية الربع الثالث من عام  

-4.4 -5.2

5.2 5.4

2020 2021

  )1( الشكل
  )%( 2021 – 2020 ، العالمي االقتصاد نمو  معدلل األولية التوقعاتالتغير في 

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2020 أكتوبرصندوق النقد الدولي، تقرير اَفاق االقتصاد العالمي،  المصدر:

  

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اقتصادات  ات في  التطور .  1  

فــي الناتج المحلــى اإلجمــالي  إنكماشإلى    2020من عام    الثالثفي نهاية الربع    التوقعاتتشير  

مــن  أقــلوهــو مســتوى  ،)%5.8( بمعــدل 2020فــي عــام  دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

األوليــة تشير التوقعات    بينما  .%)8.1(البالغة    2020من عام    الثانيالصادرة في نهاية الربع    التوقعات

 مقارنــة أقــلوهــو مســتوى  ،2021فــي عــام    %3.9  بمعــدل  تلــك الــدولفي اقتصادات    نموحدوث  إلى  

ً  )1( الجدولكما يوضح  ،%4.8 البالغة في نهاية الربع السابقالتوقعات الصادرة ب   .المشار إليه سابقا

دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ي اقتصادات  التطورات ف .  2  
، دول خــارج منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  في  النمو على نحو متزايدتختلف اتجاهات  

، وذلك بدعم جزئــي 2020نمو اقتصاد الصين بشكل طفيف خالل عام حيث تشير أحدث التوقعات إلى  

الهنــد مــن  كــلفــي  المحلــي اإلجمــالي  النــاتج    إنكمــاشمن التحفيز الذي تتيحــه السياســات. بينمــا يتوقــع  

  ) Covid-19لــك علــى خلفيــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (وذ،  وباقي الدول  والبرازيلروسيا  و

  والــدول الناشــئة،  فــي العديــد مــن الــدول الناميــة أسعار السلع األساســيةفي   إنخفاض حاد  التي أدت إلى

العديــد مــن فــي    تعــافي ملمــوسحــدوث  مــن  صــعب  يُ وعلى اقتصــاداتها،    متزايداً ضغطاً    شكليُ هو ما  و
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   إلــى  بحاجــة  وســتكون   متزامنــة،  وماليــة  واقتصــادية  صــحية  أزمــات  تواجه  التي  ،هذه الدول  اقتصادات

 )1(  الجــدولكمــا يوضــح    .الدولية  المالية  المؤسسات  من و  المتقدمة  االقتصادات  من   مساعدةالمزيد من  
 ً    .المشار إليه سابقا

 ً   التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا
نستعرض فيما يلي أهم التطورات التي شهدتها أســعار الــنفط الخــام والمنتجــات النفطيــة خــالل 

. كما نتناول بالتحليــل حركــة التجــارة النفطيــة فــي والعوامل المؤثرة عليها  2020من عام    الثالثالربع  

  األسواق الرئيسية، وتطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية.

   النفطية   المنتجات بعض  األسعار الفورية للنفط الخام و التطورات في  .  1
  المختلفة   الخام   أسعار النفوط   أ. 

الفــائض فــي   ضامن إنخفــ بدعم    ،2020من عام    الثالثالربع    خاللار النفط الخام  عأس  ارتفعت

 –  عمليات التكرير ومعدالت التشغيل في مصافي النفط العاملة في المنــاطق الرئيســية  وتحسن نتاج،  اإل

تزامنــاً مــع  – )Covid-19(جائحة فيروس كورونــا المســتجد إنها ال تزال دون مستويات ما قبل رغم  

قيام المزيد من الدول بالغاء تــدابير العــزل   في ظلالتحسن التدريجي في الطلب على المنتجات النفطية  

مخزونــات الــنفط  أدى إلــى إنخفــاض ممــا، وبدايــة موســم العطــالت  جائحةهذه الالتي إتخذتها لمواجهة  

  األمريكية. الخام وبخاصة في الواليات المتحدة

وتيــرة تعــافي الطلــب علــى تباطؤ  تنامي المخاوف بشأن  ،  في األسعار  حد من هذا االرتفاعقد  و

   ) عالميــاً، Covid-19الجديــدة بفيــروس كورونــا المســتجد (  النفط على خلفيــة ارتفــاع عــدد االصــابات

إجراءات اإلغالق الجزئي والعزل العام، ويهدد االَمــال بشــأن تعــافي االقتصــاد مما قد يؤدي إلى تجدد  

توقع تراجع طلب مصافي التكريــر مــن الــنفط متــأثراً ببــدء موســم الصــيانة وهــوامش كذلك  و  العالمي.

رفع حالــة القــوة   عقبتجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض النفطي  باإلضافة إلى  التكرير المنخفضة.  

      الحقــول والمــوانئ النفطيــة الليبيــة "االَمنــة" واســتئناف إنتــاج وتصــدير الــنفط بعــد توقــف القاهرة عن  

  دام نحو ثمانية أشهر.
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 2020مــن عــام    الثالثالربع    فياألسعار الفورية لسلة خامات أوبك    متوسط  ارتفع،  بشكل عام 

 أدنــى مســتوى لــه   مرتفعــاً مــن ،  السابق% مقارنة بالربع  63.2ما يعادل    أودوالر/برميل،    16.8  بنحو

     بنحــو وهــو مســتوى مــنخفض دوالر/برميــل، 43.4 ، ليصــل إلــى2003نــذ الربــع الثــاني مــن عــام مُ 

ــل،  18.8 ــادل دوالر/برميـ ــا يعـ ــع 30.2أي مـ ــة مـ ــن % بالمقارنـ ــل مـ ــع المماثـ ــام الربـ           .2019عـ

سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبك خــالل المتوسط الربع ال ،)2(  والشكل  )2(  الجدول    ويوضح 

  .)2020 – 2019(الفترة 

 )2الجدول (
  غرب تكساس خام متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت و

  )2020 – 2019(،  وبعض الخامات العربية
    (دوالر/ برميل)

  التغير عن
 2019 2020 )دوالر/برميل(

     الربع  الخامات 
  2019  الثالث

      الربع 
  2020 الثاني

الربع  
  الثالث 

الربع  
 الثاني 

الربع  
  األول 

الربع  
  الرابع 

الربع  
  الثالث 

 سلة أوبك منها : 62.2 63.1 51.5 26.6  43.4  16.8 (18.8)

 خليط الصحراء الجزائري  61.5 64.1 52.9 28.0  43.6  15.6 (18.0)

 العربي الخفيف السعودي  63.1 64.2 52.7 26.5  43.6  17.2 (19.4)

 موربان االماراتي  62.5 63.7 52.7 30.5  43.7  13.2 (18.8)

 خام الكويت  62.5 63.5 51.8 25.8  43.5  17.7 (19.0)

 السدرة الليبي  61.4 63.6 50.6 25.9  41.7  15.7 (19.7)

 البصرة العراقي  61.8 62.6 50.8 26.3  44.3  18.0 (17.5)

 خامات اخرى :            

 دبي  61.1 62.1 50.7 30.8  42.8  12.0 (18.2)

 القطري البحري  62.9 64.9 53.1 25.8  43.9  18.1 (19.0)

 برنت  61.8 63.2 50.2 29.2  42.9  13.6 (18.9)

 خام غرب تكساس 56.4 57.0 46.0 27.8  40.9  13.1 (15.5)
 منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة. المصدر:
.2020 مارس شهرالسادس من بدء منأوبكخاماتسلةمناالكوادوري اورينت خام استثناء تم:مالحظة
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2019 2020

  )2( الشكل
  )2020 -2019( ،سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبكالالمتوسط الربع 

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

  
  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

 تبــاين تطورات فــي نمــط فروقــات األســعار، تمثلــت فــي    2020من عام    الثالثشهد الربع  قد  و

لثقيلة عالية المحتــوى وا  المنخفض  المحتوى الكبريتيذات  أسعار النفوط الخفيفة  متوسط  الفروقات بين  

األعلــى جــودة ممــثالً للنفــوط (  برنــت  خام سعر  متوسط  ، وصل الفرق بين  على سبيل المثالفالكبريتي.  

 برنــت  خــام لصــالح  دوالر/برميــل    0.04  دبي (ممثالً للنفــوط الثقيلــة) إلــى  خام سعر  متوسط  الخفيفة) و

 الربــعخــالل  لصــالح خــام دبــي  دوالر/برميــل    1.6  بالمقارنــة مــع  2020مــن عــام    الثالثالربع  خالل  

ــا. الســابق ــد بينم ــك عــن  خامــات ســعر ســلةمتوســط  يزي ــع خــام ســعر متوســط أوب ــت بواق  0.5 برن

لصــالح دوالر/برميــل    2.6زيــادة بلغــت  مع  بالمقارنة    2020من عام    الثالثالربع  دوالر/برميل خالل  

  .السابق الربعخالل  خام برنت

أســعار متوســط  ارتفــاعتلك التطورات في مشهد فروقات األســعار بدرجــة كبيــرة إلــى   ىتعزو  

مقارنــة بــالربع   2020مــن عــام    الثالــثالربــع    خــاللبدرجات متفاوته    النفوط الخام الرئيسية في العالم 

 42.8  مقارنــة بــالربع الســابق ليبلــغدوالر/برميل    12بنحو    يدب  خام سعر  متوسط    ارتفع، حيث  السابق

 مقارنــة بــالربع الســابق ليبلــغ  دوالر/برميل  13.6بنحو    برنت  خام سعر  متوسط    وارتفع،  دوالر/برميل
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مقارنــة دوالر/برميــل    13.1بنحــو    خــام غــرب تكســاسســعر  متوسط    ارتفعكما  دوالر/برميل،    42.9

  .دوالر/برميل 40.9ليبلغ  2020من عام  الثانيبالربع 

غــرب تكســاس تســليم شــهر برنــت وخــام  خــام  كالً مــن    عقودأسعار  ارتفاع    تجدُر اإلشارة إلى  

وبورصـــة  Nymex(عبـــر بورصـــتي نيويـــورك التجاريـــة  اآلجلـــةفـــي األســـواق  2020 أكتـــوبر

أعلــى ، إلــى  2020  أغســطسالعشرون من شهر  الخامس والموافق    الثالثاء، يوم  ICE)إنتركونتيننتال  

توقــف ال. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى  2020مستوياتها المسجلة ُمنذ الخــامس مــن شــهر مــارس  

% مــن إنتــاج الحقــول 84الــنفط الخــام، أو مــا يعــادل  مليــون برميــل/يوم مــن    1.6نحو  نتاج  المؤقت إل

      منصــة إنتــاج   299شــركات الطاقــة بــإخالء نحــو  ، حيــث قامــت  األمريكــي  البحرية في خليج المكسيك

% 90، وهو مستوى يقترب من نسبة إنقطاع بلغــت  Lauraعلى خلفية االعصار    منصة للحفر،  11و  

جرى إغالق تسع مصافي لتكريــر الــنفط تعــالج نحــو . كما  2005خالل عام    Katrinaأثناء االعصار  

  % من طاقة التكرير في الواليات المتحدة األمريكية.15مليون برميل/يوم، أو ما يعادل  2.9

ً أسعار العقود االَجلة لخام برنت وخــام غــرب تكســاس لضــغطاَ    هذا وتعرضت  خــالل  مزدوجــا

نذ شهر أبريل الماضــي، ويــأتي ذلــك  مُ   لها  الذي شهد تسجيل أول إنخفاض شهري  2020شهر سبتمبر  

موجــة ثانيــة مــن بــدء  تنامي المخاوف بشأن ضعف وتيــرة الطلــب علــى الــنفط تزامنــاً مــع    على خلفية

) على مســتوى العــالم، تركــز أغلبهــا فــي الواليــات Covid-19اإلصابات بفيروس كورونا المستجد (

دى إلى فرض قيود أكثــر صــرامة والعــودة المتحدة وأوروبا والهند وبعض دول أمريكا الالتينية، مما أ

 عقــب  إلجراءات اإلغالق الجزئي في عدة دول. إلى جانب المخاوف بشــأن تخمــة المعــروض النفطــي

إعالن المؤسسة الوطنية للنفط في دولة ليبيا (التي ال يشملها إتفاق دول أوبــك+) عــن رفــع حالــة القــوة 

 ام لمدة ثمانية أشهر.القاهرة واستئناف إنتاج وتصدير النفط بعد توقف د

 فــي  التبــادل القــاري  بورصة  في  برنت  خام   تداول  اراستمر  2020من عام    الثالثشهد الربع  و 

 )Nymex(في بورصــة    تكساس  غرب  القياسي  األمريكي  الخام   منافسه  من   أعلىبدرجة  )  ICE(  لندن 

            إلــىخــالل هــذا الربــع لتصــل    تقلصــت، إال أن الفروقــات بينهمــا قــد  2015  عــام   مــن   الثاني  الربع  منذ

وفــي هــذا   الســابق.  الربــعدوالر/ برميل خالل    5.4بالمقارنة مع    أقل  مستوى  وهو  دوالر/برميل،  2.5

ــن الســياق،  ــراً م ــاً كبي ــت أســعار خــام غــرب تكســاس دعم ــدادات بســبب موســم        تلق اضــطراب اإلم



الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 162020

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 2020 الثالثالربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية  16 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2019 2020

سلة خامات أوبك خام برنت خام غرب تكساس

كمــا تلقــت   .نشــاط الحفــرفــي    نخفــاضاإل  تزامنــاً مــعاألعاصير النشطة في خليج المكسيك األمريكي،  

        .مخزونات النفط الخام األمريكية إنخفاضأسعار خام غرب تكساس دعماً إضافياً من 

ً   )2(  الجدولو  )3(  الشكلمن  ويتضح تطور فروقات األسعار   الــذي يبــين   ،المشار إليــه ســابقا

اإلشارة الرئيسية فــي العــالم (الخــام األمريكــي   ونفوط  لسعر سلة خامات أوبكسنوية  الالربع  المعدالت  

  .)2020 -2019(خالل الفترة الخفيف، وخام برنت) 

  )3( الشكل
  )2020 -2019( ،لسعر سلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب تكساس ة سنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

     2020مــن عــام    الثالــثالربــع    خــالل  فروقاتهــا  حركــة  ونمــط  األســعار  في  التطور  انعكسقد  و

 شــهدت  حيــث  المســلك،  ذات  ســلكت  التــي  العربيــة  الخامــات  لمختلــف  الفوريــة  األسعار  مستويات  على

 ً   .متفاوتةوبدرجات  ،المماثل من العام الماضيالربع و السابق الربع مع بالمقارنة مستوياتهافي  ارتفاعا

 2020مــن عــام    الثالــثالربــع    خــالل  السعودي  الخفيف  العربي  الخام متوسط سعر    ارتفعحيث  

ً مشــكالً  برميــل،/دوالر 43.6 إلــى ليصــل الربــع الســابق مــع بالمقارنــة% 65 بنســبة بنســبة  إنخفاضــا

 الكــويتي  التصدير  خام متوسط سعر    ارتفعكما    .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي30.8
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2019 2020
خليط الصحراء الجزائري العربي الخفيف السعودي موربان االماراتي خام الكويت
السدرة الليبي البحري القطري البصرة العراقي

ً ،  برميــل/دوالر  43.5  إلــى  ليصــل  الربع السابق  مع  بالمقارنة%  68.7  بنسبة % 30.4بنســبة    منخفضــا

   .بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي

 %43.3بنســبة    اإلمــاراتي  موربــان   خــام   ارتفــعقــد  ف  األخــرى،  العربيــة  الخامــات  يخــص  وفيما

ً   برميــل،/دوالر  43.7  ليبلــغبالمقارنة مع الربع الســابق   الربــع   % بالمقارنــة مــع30.1بنســبة    منخفضــا

الســابق   % بالمقارنــة مــع الربــع60.7بنســبة    الليبــي  السدرة  خام   ارتفعكما    ،المماثل من العام الماضي

ً   برميل،  /دوالر  41.7  ليبلغ  ،% بالمقارنة مــع الربــع المماثــل مــن العــام الماضــي32.1بنسبة    منخفضا

  %70.4 و %55.9 بنســبةوالبصرة العراقــي  القطري البحريالخام الجزائري و  الخام من    كل  وارتفع

ــابق % 68.6و  ــة مــع الربــع الس  44.3و  برميــل/دوالر 43.9 و دوالر/برميــل 43.6 إلــىبالمقارن

 المناظربالمقارنة مع الربع % 28.4% و 30.2و %29.2 بنسبة منخفضةً  ،دوالر/برميل على التوالي

ً  )2( الجدول )4الشكل ( كما يوضح .من العام الماضي   .المشار إليه إنفا

  )4( الشكل
  )2020 -2019(  ، الدول االعضاءبعض ألسعار خامات   ة سنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

  بعض المنتجات النفطية أسعار    ب. 

متوسط أســعار المنتجــات النفطيــة المختلفــة خــالل على  أسعار النفط الخام    في  االرتفاعانعكس  

ً خــرى  التــي شــهدت هــي األ  العــالم   األسواق الرئيســية فــي  كلفي    2020عام  من    الثالثالربع    ارتفاعــا
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فــي أســعار   االرتفــاععــزى  يُ كمــا  ونــوع المنــتج.    بنســب متفاوتــة حســب الســوقمقارنة بالربع الســابق  

القيــود علــى الســفر وتــدابير العــزل التــي إتُخــذت إلغاء/ أو تخفيف   المنتجات النفطية بشكل رئيسي إلى

  .على الطلب العالمي إيجابيكان له تأثير  ) مماCovid-19فيروس كورونا المستجد (للحد من إنتشار 

  أسعار الغازولين الممتاز   - 

ً   الغازولين الممتازمتوسط أسعار  شهد   من عــام   الثالثالربع  خالل    سنغافورةسوق  في    ارتفاعا

ً مشــكالً    برميــل،/دوالر  47.3  إلــى  ليصــل  الربع الســابق  مع  بالمقارنة%  43.2  نسبةب  2020  إنخفاضــا

متوســط أســعار الغــازولين   ارتفــع  كمــا  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العــام الماضــي.34.9بنسبة  

 %50.6  نســبةب  ســوق البحــر المتوســط  فــي    الســعر   متوســط  ارتفــعاألسواق، حيث    باقيالممتاز في  

ً مشكالً    برميل،/دوالر  47.5  إلى  ليصل  الربع السابق  مع  بالمقارنة % بالمقارنــة 34.1بنســبة    إنخفاضــا

 بالمقارنــة%  38  نسبةبالسعر     متوسط  ارتفع  روتردامسوق  وفي    .مع الربع المماثل من العام الماضي

ً مشــكالً    برميــل،/دوالر  53  إلــى  ليصــل  الربع الســابق  مع % بالمقارنــة مــع الربــع 33بنســبة    انخفاضــا

% 31.6 نســبةبالســعر   متوســط ارتفــع، الخلــيج األمريكــيســوق فــي و. المماثــل مــن العــام الماضــي

ً مشكالً    برميل،/دوالر  52.9  إلى  ليصل  الربع السابق  مع  بالمقارنة % بالمقارنــة 35.5بنســبة    إنخفاضــا

  .العام الماضي من  المناظرمع الربع 

    مــن   الثالــثالربــع  أعلى األســعار مــن بــين األســواق األربعــة خــالل    روتردام سوق  حققت  وقد  

       ، كمــا يوضــح ســنغافورةســوق  و  البحــر المتوســطســوق  ثــم    الخلــيج األمريكــي، تلتها سوق  2020عام  

  .)5( والشكل )3( الجدول
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 )3الجدول (
  ) 2020 – 2019(، األسواق الرئيسيةالمتوسط الربع السنوي لألسعار الفورية للمنتجات النفطية فى

 (دوالر/ برميل)

    السوق   الممتاز الغازولين   زيت الغاز  زيت الوقود 

60.6 77.1 72.7 سنغافورة

79.1 77.9 58.8    2019الربع الثالث   روتردام
62.1 77.7 72.0 البحر المتوسط 
50.7 73.8 82.0 الخليج االمريكي
42.4 76.9 75.0 سنغافورة

77.3 79.0 60.8  الربع الرابع   روتردام
64.9 78.2 70.5 البحر المتوسط 
39.1 74.2 76.0 الخليج االمريكي
42.4 62.4 57.3 سنغافورة

62.1 63.0 51.0    2020الربع األول   روتردام
54.6 61.9 55.2 البحر المتوسط 
36.4 57.8 61.2 الخليج االمريكي
28.3 37.8 33.0 سنغافورة

38.4 37.3 28.0  الربع الثاني  روتردام
30.9 35.8 31.5 البحر المتوسط 
24.6 31.0 40.2 الخليج االمريكي
39.4 47.8 47.3 سنغافورة

53.0 47.5 39.5  الربع الثالث  روتردام
42.0 47.4 47.5 البحر المتوسط 
37.7 43.2 52.9 الخليج االمريكي
سنغافورة  14.3  10.0  11.1

     الربع 
 2020 الثاني

  التغير عن
 ) دوالر/برميل(

روتردام  14.6  10.3  11.5
البحر المتوسط   16.0  11.7  11.1
الخليج االمريكي  12.7  12.2  13.1

سنغافورة (25.4) (29.3) (21.2)
     الربع 

 2019  الثالث
روتردام (26.1) (30.4) (19.3)
البحر المتوسط  (24.5) (30.2) (20.2)
الخليج االمريكي (29.1) (30.6) (13.0)

 :  مالحظة
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. 

  المصادر: 
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.   
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سوق 

سنغافورة
سوق 

روتردام
سوق 

البحر المتوسط
سوق 

الخليج األمريكي

  )5( الشكل
  )2020 -2019(  ، الغازولين الممتاز في األسواق الرئيسيةالمعدالت الربع السنوية ألسعار 

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

  أسعار زيت الغاز   - 

أســعار مــن    أعلــىمســتويات    2020مــن عــام    الثالــثالربــع  أســعار زيــت الغــاز خــالل    سجلت

األســواق فــي كــل    زيــت الوقــودأســعار  ، كما سجلت مستويات أعلى من  سوق سنغافورةفي  الغازولين  

 وهــوســعار زيــت الغــاز متوســط ألبــأعلى  ســنغافورة سوقاستأثر  وقد  الرئيسية في العالم بشكل عام.

ً مشــكالً    برميل،/دوالر  47.8 بنســبة إنخفاضــاً  و  ،% بالمقارنــة مــع الربــع الســابق26.5بنســبة    ارتفاعــا

 47.5  رســع  بمتوســط  روتــردام  ســوقتلتهــا  و  مــن العــام الماضــي.  المنــاظر% بالمقارنة مع الربع  38

% بالمقارنــة مــع 39  إنخفاض  وبنسبة  ،بالمقارنة مع الربع السابق  %27.6  ارتفاعدوالر/برميل بنسبة  

، دوالر/برميــل  47.4  بلــغ  ســعر  بمتوســط  البحــر المتوســطســوق  ثم    الربع المماثل من العام الماضي.

 ً % بالمقارنــة مــع الربــع 38.9بنســبة  منخفضــاً  و  ،% بالمقارنــة مــع الربــع الســابق32.6بنســبة    مرتفعا

 43.2 وهــوســعار متوســط لألبــأدنى  الخلــيج االمريكــيســوق اً ر. وأخيــ المماثــل مــن العــام الماضــي

 ،بالمقارنــة مــع الربــع الســابق  %39.5  ارتفــاعبنسبة    2020من عام    الثالثالربع  دوالر/برميل خالل  

  العام الماضي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من 41.5 إنخفاضوبنسبة 
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  أسعار زيت الوقود   - 

 2020من عــام    الثالثخالل الربع    سوق البحر المتوسطفي  أسعار زيت الوقود  متوسط    ارتفع

ً  مشكالً   برميل،/دوالر  42  إلى  صليل  الربع السابق  مع  بالمقارنة%  36  نسبةب % 32.5بنســبة  إنخفاضــا

 نســبةب ســوق روتــردام متوســط الســعر فــي ارتفــع  و.  بالمقارنة مع الربع المنــاظر مــن العــام الماضــي

% 32.9مشــكالً انخفاضــاً بنســبة  برميــل،/دوالر 39.5 إلى ليصل الربع السابق  مع  بالمقارنة%  40.9

 ســوق  في كــالً مــن   زيت الوقودسعر    متوسط  ارتفع  كما  .بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي

ً مشــكالً  برميل،/دوالر 39.4 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة% 39.3 نسبةب  سنغافورة  إنخفاضــا

% 53.5  نسبةب  الخليج األمريكيسوق  و  ،% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي34.9بنسبة  

ً مشكالً    برميل،/دوالر  37.7  إلى  ليصل  الربع السابق  مع  بالمقارنة % بالمقارنــة 25.7بنســبة    إنخفاضــا

   .العام الماضي مع الربع المماثل من 

2020من عام    الثالث خالل الربع    أسعار النفط العوامل المؤثرة على  .  2  
مباشــر أو غيــر العديد من العوامل التي كــان لهــا تــأثير    2020من عام    الثالثخالل الربع  ساد  

  وهي كما يلي: ،على حركة أسعار النفط الخام مباشر 

 العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق   أ. 

   النفطية العالمية   اإلمدادات   - 
           نحــوبإنخفاضــاً  )  2إجمالي اإلمدادات النفطية العالميــة (نفــط خــام وســوائل الغــاز الطبيعــي  شهد

صل ي% مقارنة بالربع السابق ل1.1، أي بنسبة 2020من عام  الثالثخالل الربع  برميل/ يوم  مليون   1

مقارنــة بــالربع   برميــل/يوم   مليــون   8.4بنحــو    مــنخفضوهــو مســتوى  مليون برميــل/ يــوم،    90.6إلى  

 بــين االلتــزام بإتفــاق خفــض اإلنتــاج القياســي   إلــى  رئيسيويعزى ذلك بشكل    .المماثل من العام السابق

  ).6( الشكل ) و4الجدول ( كما يوضح  الذي دخل مرحلته الثانية، دول (أوبك+)

  

  
 

رافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز، وتشمل على اإليثان والبروبان والبيوتــان هي تلك األجزاء من الغاز التي تستخلص كسوائل في أجهزة الفصل وم    2
 .والبنتان ومكثفات اَخرى
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 )4لجدول (ا
  الطبيعيتطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز  

   (مليون برميل/ يوم)

     **دول أوبك  دول خارج أوبك إجمالي اإلمدادات العالمية 

 2019الربع الثالث   34.2 64.8 99.0
 الربع الرابع  34.4 66.4 100.8
 2020الربع األول   33.5 66.6 100.1
 الربع الثاني  30.8 60.8 91.6
 الربع الثالث*  29.1 61.5 90.6
  التغير عن  2020 الثانيالربع  (1.7)  0.7 (1.0)

  2019  الثالثالربع  (5.1) (3.3) (8.4)  ) مليون ب/ي(
 .بيانات تقديرية  *   

  . 2020منظمة أوبك بدء من شهر يناير إنسحابها من عضويةال تشمل بيانات دولة األكوادور التي أعلنت**
 :  مالحظة  

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 : المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.   

  )6( الشكل
  )2020 -2019( ،وسوائل الغاز الطبيعيالخام مدادات العالم من النفط سنوية إلالالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(

  

  .التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك،  المصدر:
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  3أوبك   دول إمدادات   -
 الثالــثالربــع    أوبك خــالل  لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)    إنخفضت

     ، لتصــل إلــىبــالربع الســابقمقارنــة    %5.5برميــل/يوم، أي بنســبة    مليــون   1.7  نحــوب  2020عام  من  

الربع بــ   مقارنــة  %14.9يوم، أي بنســبة  /برميــل  مليــون   5.1بنحــو    ةً منخفض،  برميل/يوم مليون    29.1

أوبــك مــن إجمــالي اإلمــدادات النفطيــة العالميــة   دولحصة    أما فيما يخص  .من العام الماضي  المناظر

المحقــق خــالل الربــع مــن    أقــل%، وهــو مســتوى  32.1بلغــت  فقد  ،  2020عام  من    الثالثخالل الربع  

ــابق ــالغ  الس ــن ، %33.6والب ــل م ــق وأق ــام الماضــي المســتوى المحق ــن الع ــل م ــع المماث         خــالل الرب

ً  )4( الجدول) و7الشكل ( كما يوضح ،%34.5والبالغ    .المشار إليه اَنفا

          2020مــن عــام    الثالــثأوبــك مــن الــنفط الخــام خــالل الربــع  دول  امــدادات    إنخفضت  وقدهذا  

بنحو  ةمنخفض ،مليون برميل/يوم  23.8لتصل إلى ، السابقالربع ب برميل/يوم مقارنة  مليون   1.7  بنحو

أوبك مــن   دولإمدادات    استقرت  بينما  .الربع المماثل من العام الماضيبرميل/يوم مقارنة ب  مليون   5.1

عنــد نفــس المســتوى المحقــق خــالل الربــع الســابق وهــو    سوائل الغاز الطبيعي والنفوط غيــر التقليديــة  

  .الربع المناظر من العام الماضيب مقارنة ألف برميل/يوم  100، منخفضة بنحو برميل/يوم  مليون  5.2

دخل حيز الذي    ،ك +)بين دول (أوبالقياسي  اتفاق خفض اإلنتاج  االلتزام بيأتي ذلك على خلفية  

اســتمرار   بســبب،  النفطي  اإلنخفاض الحاد في إنتاج ليبياإلى جانب    .2020مطلع شهر مايو    ُمنذ  التنفيذ

ألــف برميــل/يوم   122ليصل إلى    ،2020ُمنذ السابع عشر من شهر يناير    حقول النفطو  منشآتإغالق  

المماثــل مــن % من مستوى إنتاج الربــع  11  نحو  ، وهو ما يمثل2020  من عام   الثالثالربع  فقط خالل  

مليــون برميــل/يوم خــالل   1.9  ليصل إلــىلنفطي  ا  إيران   إنتاج  استمرار تراجعتزامناً مع    .العام السابق

ً عام  ثالثون   خاللأدنى مستوى مسجل    وهو  2020  الربع الثالث من عام  ضــغوطات للإنعكاســاً  ذلك  و  ،ا

 ،الخــام الــنفط  من    فنزويال  تراجع إمدادات  استمرارو  .اإليرانيعلى قطاع الطاقة    االقتصادية األمريكية

األزمــة االقتصــادية الضــغوطات االقتصــادية األمريكيــة و نتيجــة برميــل/يوم، ألــف 359 لتصــل إلــى

   .والسياسية التي تمر بها

 
انسحاب دولة األكوادور من عضوية المنظمة، وبناء على ذلك ال يتضمن إجمــالي إمــدادات دول أوبــك إنتــاج األكــوادور البــالغ  2020يناير شهد شهر     3

 مليون برميل/يوم من النفط الخام، وفقاً للتقارير الشهرية حول السوق النفطية لمنظمة أوبك.  0.5حوالي 
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34.2 34.4 33.5 30.8 29.1

64.8 66.4 66.6 60.8 61.5

دول أوبك دول خارج أوبك

  خارج أوبك   دول إمدادات   -
 الربــعالمنتجة من خارج منظمة أوبــك خــالل    الدولإجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة    ارتفع

ليصــل   ،% مقارنــة بــالربع الســابق1.1برميل/يوم، أي بنســبة    مليون   0.7  نحوب  2020عام  من    الثالث

 %5.1برميــل/يوم، أي بنســبة  مليــون   3.3بنحــو  وهو مستوى منخفض  مليون برميل/ يوم،    61.5  إلى

ً  المشار )4( الجدول) و7الشكل ( كما يوضح ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي   .إليه سابقا
  )7( الشكل

  )2020 -2019( ،النفطية العالمية وفق المجموعات الرئيسيةمدادات إلسنوية لالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

إجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في    االرتفاع  يعزىو

    كــالً مــن الواليــات المتحــدة إمــدادت    ارتفــاع  إلــىبشــكل رئيســي    2020مــن عــام    الثالــثخالل الربــع  

ً وبالرغم من إنخفاض إمدادات روسيا النفطية ،  ودول أمريكا الالتينية خفــض ل القياســيباإلتفــاق  التزاما

  . 2020الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر أبريل  (أوبك+) دولبين  اإلنتاج

 األمــريكتين إنتــاج دول    ارتفعوضمن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  في هذا السياق،  

الواليــات المتحــدة مــن الــنفط وســوائل إنتــاج  ارتفــع، حيــث عقب إنخفاضه على مدى الربعين السابقين 

ً مشـــكالً  مليـــون برميـــل/ يـــوم، 17.5بلـــغ يالغـــاز الطبيعـــى غيـــر التقليديـــة، ل                680بنحـــو  ارتفاعـــا

األمريكيــة انتاج الواليات المتحدة  متوسط  أن    تجدُر اإلشارة إلى  .برميل/يوم مقارنة بالربع السابق  ألف
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مــن  األخيــرمليــون برميــل/يوم خــالل األســبوع   1.1  بشكل قياسي بلغ نحــو  إنخفض  قد  من النفط الخام 

مليون برميل/يوم، وهو أدنى مستوى له ُمنذ األسبوع األول مــن   9.7ليصل إلى    2020شهر أغسطس  

         الـــذي اجتـــاح واليتـــي لويزيانـــا وتكســـاس،  Lauraوذلـــك بســـبب اإلعصـــار  ،2018شـــهر ينـــاير 

      يــر،مركز صناعة الــنفط فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأدى إلــى توقــف منشــاَت اإلنتــاج والتكر

خــالل بشــكل طفيــف  إمــدادات المكســيك النفطيــة    ارتفعــتكما  .  دارة معلومات الطاقة األمريكيةإلوفقاً  

على خلفية   ،2020برميل/يوم خالل شهر أغسطس    1.9ليصل إلى نحو    ،2020  الربع الثالث من عام 

وبــدء اســتئناف عمليــات التحميــل بعــد   Pemexزيادة إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول مثل حقــل  

  .)Covid-19اإليقاف المؤقت بسبب قيود جائحة فيروس كورونا المستجد (

 4.85لتصــل إلــى    2020مــن عــام    الثالثإمدادات كندا النفطية خالل الربع    إنخفضت  في حين 

 خفــض النفقــات الرأســمالية خطــطاســتمرار  تزامناً مع ،2020 أغسطسمليون برميل/يوم خالل شهر  

جائحــة فيــروس   بســبب  المنخفضــة  أســعار الــنفط الخــام   في ظل  الرئيسيةالتي أقرتها الشركات الخمس  

 الثقيل منــذ شــهروهنا تجدُر اإلشارة إلى إنخفاض إنتاج الخام الكندي  .  )Covid-19كورونا المستجد (

لتقليــل المخزونــات الكنديــة    Albertaبموجب قيود اإلنتاج التي فرضتها حكومة مقاطعة    2019يناير  

، هذا وقد تم تمديد االلتــزام بتلــك القيــود حتــى نهايــة شــهر التي نمت بسبب محدودية الطاقة التصديرية

   .2020ديسمبر 

    مــن   الثالــثبرميــل/يوم خــالل الربــع  ف  اَال  10نحــو  ارتفاعــاً طفيفــاً بلــغ    وشهدت دول أوروبــا

.      العمــالق فــي النــرويج  Johan Sverdrupيــأتي ذلــك وســط زيــادة اإلنتــاج مــن حقــل  ،2020عــام 

و   Ymeمثــل حقــول    ،2021تأجيل بدء تشغيل المشاريع البحرية الجديدة حتى عــام    يُذكر أنه قد تقرر

Linge  وHyme النرويجية.، وفقاً للحكومة    

اإلمدادات من دول ارتفعت  أما فيما يخص دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فقد  

 وفــي هــذا الســياق،  .2020مــن عــام    الثالــثالربع  خالل    برميل/يوم ألف    320حوالي  بأمريكا الالتينية  

رب مســتوياته البرازيلالنفط الخام في  إنتاج    ارتفع ، وبخاصة خالل شهري يوليو وأغسطس، ليصــل قــُ

ارتفاع اإلنتاج القياسي فــي حقــل ، ويعزى ذلك في األساس إلى  2019المسجلة في نهاية العام الماضي  
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2019 2020
دول أوبك دول خارج أوبك

Búzios  حقل  اإلنتاج في، وتعافي  Lula،    مــن حقــل  الفعلــي  اإلنتــاج  وبدءAtapu    فــي الجــزء الواقــع

     البرازيلية. Petrobras، وفقاً لشركة الملح الشرقي من منطقة ما قبل 

 ً روســيا   إمــدادات  تإنخفضــ   ،نتــاجلإل  قياسيخفض  إجراء  بشأن    دول (أوبك +)إتفاق  ب  والتزاما

وهــو مســتوى   مليــون برميــل/يوم   9.8نحــو    صــل إلــىتل  2020مــن عــام    الثالــثخــالل الربــع    النفطية

اإلمدادات النفطيــة مــن بــاقي   إنخفضت  كما  .السابقألف برميل/يوم مقارنة بالربع    380منخفض بنحو  

  مقارنة مع الربع السابق.  ف برميل/يوم الاَ  10شكل طفيف بلغ مجموعة دول االتحاد السوفيتي السابق ب

 أوبــك، دول مــن  النفطيــة اإلمــدادات فــي ســنويالالربــع  التغيــر معــدالت )8( الشــكليوضــح و

  .)2020 -2019( الفترة خالل خارجها من  المنتجة والدول

  )8( الشكل
  )2020 -2019( ،النفطية العالمية مدادات اإلسنوي في الالتغير الربع  

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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  الحفارات العاملة وتطور عدد  ، 4النفط الصخري في الواليات المتحدة   إنتاج  -

        الثالــثالربــع  خــالل الصــخري الــنفط مــن  األمريكيــة المتحــدة الواليــات إنتــاج متوســط ارتفــع

     الســابق، الربــع  بمســتويات مقارنــة% 3.7 بنســبة يأ ،يــوم /برميــل ألــف 282 بنحــو 2020 عــام مــن 

وهــو مســتوى   ،وم يــ /رميــلب  مليون   7.864  ليبلغ،  2019من عام    األخيرنذ الربع  مُ له    ارتفاع  أولوهو  

  .2019عام % مقارنة بالربع المماثل من 10.4برميل/يوم، أي بنسبة  ألف 909 بنحو  منخفض

ارتفــاع أســعار  بشكل رئيسي إلى  في الواليات المتحدةبدء تعافي إنتاج النفط الصخري  يعزى  و

أحدث مسح فيدرالي للطاقة تم إجرائــه فــي أظهر  وقد    .هإلى مستويات أعلى من تكلفة إنتاج  النفط الخام 

إلى أن سعر خام غرب تكساس الذي تحتاجه شركات الطاقة األمريكية لتغطية نفقات   Dallasمقاطعة  

ــار  ــةتشــغيل االَب ــورة المكتمل ــين  المحف ــا ب ــراوح م ــة  23يت ــي منطق ــل ف              Eagle Fordدوالر/برمي

       .   دوالر/برميل في مناطق أخرى 36و 

التــي للتخفيضــات الكبيــرة    نظراً   اً دوديبدو مح  صناعة النفط الصخري األمريكيانتعاش  إال أن  

)،      Covid-19بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ( فــي النفقــات الرأســماليةاجرتهــا الشــركات 

 والمســتقلة،  الصــغيرة  التنقيــب  شــركات  علــى  والسندات  األسهم   المستثمرين في  راجع إقبالتإلى جانب  

ً  كانت التي ً  سببا    .في الواليات المتحدة في وقت سابق النفط الصخريفي طفرة إنتاج  رئيسيا

على األراضي الفيدرالية بشــكل ملحــوظ خــالل الربــع   تصاريح الحفر الجديدة  ارتفعت  هذا وقد

إنخفاض أسعار النفط عن المســتوى الــذي تحتاجــه شــركات الطاقــة بالرغم من    ،2020الثالث من عام  

   Midlandدوالر/برميــل فــي حقــل    46األمريكية لحفر بئر جديد بشكل مربح، والذي يتراوح ما بــين  

     حــدث مســح فيــدرالي للطاقــة ، وفقــاً ألPermianبمنطقــة  Delawareدوالر/برميــل فــي حقــل  52و 

  . Dallasتم إجرائه في مقاطعة 

إنخفــض   فقــد  ،2020من عام    الثالثأما فيما يخص متوسط عدد الحفارات العاملة خالل الربع  

فصــلي وهو أدنى مســتوى    ،ةحفار  224  إلى  ليصل  ،الربع السابق  بمستويات  مقارنة  ةحفار  135  بنحو

ً ،  2007على اإلطالق ُمنذ بدء تسجيل البيانات في عام  له    بــالربع  مقارنــة  ةحفــار  592  بنحــو  منخفضــا
 

،  Bakken  ،Eagle Ford  ،Haynesvilleج النفط الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  مناطق رئيسية فى إنتا  سبع يمثل إنتاج     4
Niobrara  ،Permian، Appalachia  وتضم(Utica and Marcellus)  باالضافة إلى منطقة ،Anadarko    التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي

 النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات األخيرة. 
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2019 2020

حفارة ي/مليون ب

عدد الحفارات العاملة إنتاج النفط الصخري

إلــى حــد كبيــر     متواصــالً شــهرياً  أن عدد الحفارات العاملة يشــهد تراجعــاً    يذكر  .2019من عام    الثالث

         أدنــى مســتوى لــه علــى اإلطــالق وهــو 2020 أغســطس، ليُســجل فــي شــهر 2019منــذ بدايــة عــام 

  .)9( والشكل  )5( الجدولكما يوضح  حفارة. 222

 )5الجدول (
  )2020 –  2019(، إمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الحفارات العاملةمتوسط 

  عدد الحفارات العاملة 
 )ة(حفار

  إمدادات النفط الصخري  
  (مليون برميل/يوم)

  

   2019الثالث  الربع  8.814 812
 الرابع  الربع  9.091 730
 2020األول  الربع  9.011 697
 الثاني الربع  7.583 350
 الثالث* الربع  7.437 221

2019  الثالثالربع  (1.377) (591)  التغير عن 2020 الثانيالربع  (0.146) (129)
 بيانات تقديرية  *  
 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. : مالحظة  

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

  

  )9( الشكل
     ،سنوي إلمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الحفارات العاملةالالمتوسط الربع 

)2019 – 2020(  
  
  
  
  

 

 

 

 
  

  

  

   أعداد مختلفة.، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، )EIA( إدارة معلومات الطاقة األمريكية المصدر:
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الربع الثالث الربع الرابع الربع األول 
2020

الربع الثاني  الربع الثالث

بئر برميل/دوالر

عدد األبار المحفورة أسعار النفط الخام

  األبار المحفورة (المكتملة وغير المكتملة) من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة  - 

     خــالل المحفــورة فــي الواليــات المتحــدة  ين الــنفط والغــاز الصــخريأبــار  عــدد إجمــالي تراجــع

     ،الســابقالربــع  بمســتويات مقارنــة %41.4بئــر أو بنســبة  622نحــو ب 2020مــن عــام  الثالــثالربــع 

، 2014عــام    مطلــععلى اإلطالق ٌمنــذ بــدء تســجيل تلــك البيانــات  له  وهو أقل مستوى    بئر،  879  ليبلغ

  . 2019مقارنــة بــالربع المماثــل مــن عــام  %  76.4أو بنســبة تقــدر بحــوالي  بئر    2843بنحو    منخفضةً 

عالقة طردية مع عدد األبار والتي ترتبط بدورها بارتفاع أسعار النفط الخام،  يأتي ذلك على الرغم من  

علــى العديــد مــن شــركات   المفروضةالقيود المالية  استمرار  بشكل رئيسي إلى    المحفورة. ويعزى ذلك

جائحــة فيــروس إنخفاض األربــاح بســبب  ي المستقلة لتقليص عمليات الحفر، على خلفية  النفط الصخر

     .)10( يوضح الشكلكما ، )Covid-19كورونا المستجد (

  )10( الشكل
     ، في الواليات المتحدة الصخريوالغاز   الصخري تطور إجمالي عدد األبار المحفورة من النفط
  )2020 – 2019خالل الفترة (

  
  

  
  

 

 

 

 
 

  

   أعداد مختلفة.)، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية ( المصدر:
  

تعــرف باألبــار والتــي    ،مكتملــة اإلنجــازأن النسبة األكبر من األبــار المحفــورة    الجدير بالذكر،

وهي ترتبط بعالقة طردية مع متوسط أسعار الــنفط الخــام، أمــا النســبة الباقيــة مــن   ،المحفورة المكتملة

األبار المحفورة ال يتم استكمالها إال عنــد وصــول أســعار الــنفط إلــى مســتويات مناســبة لمنتجــي الــنفط 
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 تراجــعوفي هذا السياق، تشير التقديرات األوليــة إلــى    والغاز الصخري وتعرف باألبار غير المكتملة.

األبار المحفورة المكتملــة مــن الــنفط الصــخري والغــاز الصــخري فــي الواليــات المتحــدة جمالي عدد  إ

      بئــر مقارنــة بــالربع الســابق لتصــل إلــى 427بنحــو  2020مــن عــام  الثالــثاألمريكيــة خــالل الربــع 

  .2014ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات مطلع عام  مستوىأقل وهو بئر،  1026

اإلجمالي التراكمــي لعــدد األبــار المحفــورة غيــر   إنخفاضحين تشير التقديرات األولية إلى    في

، بئــر 147 بنحــو 2020من عــام   الثالثالربع    في نهايةالمكتملة من النفط الصخري والغاز الصخري  

بئر مقارنة   645  بنحومنخفض  وهو مستوى    بئر،  7592عددها    ليبلغ  ،السابقالربع    بمستويات  مقارنة

  .2019بالربع المماثل من عام 

   الطلب العالمي على النفط   - 

ب/ي  مليــون  8.4نحــو ب 2020مــن عــام  الثالــثخــالل الربــع  النفط على العالمي الطلب  ارتفع

ً برميل/ يــوم، مشــكالً    مليون   91%، ليصل إلى  10.2، أي بنسبة  الربع السابقمقارنة ب بنحــو   إنخفاضــا

اســتئناف النشــاط إلــى ويعــزى ذلــك  ،علــى أســاس ســنوي %9.4برميــل/يوم، أي بنســبة  مليــون  9.5

إنتشــار   للحــد مــن   دول العــالم    فرضــتهاالقيود على السفر وإجراءات العزل التــي  االقتصادي وتخفيف  

  .)11( والشكل) 6( الجدولكما يوضح  ،فيروس كورونا المستجد

 )6الجدول (
  )2020 – 2019(، تطور الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية

   (مليون برميل/ يوم)
إجمالي الطلب  

 العالمي 
دول خارج منظمة التعاون   

  االقتصادي والتنمية 
دول منظمة التعاون 
 االقتصادي والتنمية 

  

 2019الثالث  الربع  48.5 52.0 100.5
 الربع الرابع  48.3 52.5 100.8
   2020الربع األول   45.4 47.3 92.7
 الربع الثاني  37.6 45.0 82.6
 الربع الثالث*  43.3 47.7 91.0
  التغير عن  2020 الثانيالربع   5.7  2.7  8.4

  2019  الثالثالربع  (5.2) (4.3) (9.5)  ) مليون ب/ي(
 بيانات تقديرية *  

 : المصادر   
   مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.ـ أعداد
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دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  )11( الشكل
  )2020 -2019( ،التطورات الربع السنوية للطلب العالمي على النفط 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

 مــن  مجموعــة لكــل الــنفط علــى الطلــب مســتويات شــهدتها التــي للتطــورات بيــان  يلــي وفيمــا

  :2020من عام  الثالثخالل الربع  حدة على الدولية المجموعات

  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في  على النفط  الطلب   -

 الثالــثالربــع  خــالل  ى الــنفط  عل  موعة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمج  طلب  ارتفع

ليصــل إلــى   بالربع السابق،مقارنة    %15.2أي بنسبة    ،برميل/ يوم   مليون   5.7  حواليب  2020عام  من  

، أي بنســبة برميــل/يوم  مليــون  5.2بنحــو   مــنخفضوهــو مســتوى  مليــون برميــل/ يــوم، 43.3نحــو 

  .مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 10.7%
 نحــوب  األمــريكتين   دول  طلــب  ارتفع  موعة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمج  وضمن 

ً يــوم،  /برميل  مليون   23.9  ليصل إلىالربع السابق  برميل/يوم مقارنة ب  مليون   3.9  2.1بنحــو    منخفضــا

 تعــافيبشــكل رئيســي إلــى    ذلــكويعــزى    .برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل مــن العــام الماضــي  مليون 

  % مــن إجمــالي االرتفــاع فــي طلــب84.2والذي ســاهم بنحــو    ،الطلب على النفط في الواليات المتحدة

 ألــف 880بنحــو  2020 يوليــوخــالل شــهر الطلب األمريكــي   ارتفعوفي هذا السياق    دول األمريكتين.
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القيود تخفيف  مليون برميل/يوم، وذلك على خلفية    18.3ليصل إلى    مقارنة بالشهر السابق،برميل/يوم  

وبــدء اســتئناف )، Covid-19فيــروس كورونــا المســتجد (  جائحة  بسببالمفروضة على حركة السفر  

الصــادرة عــن إدارة ظهر البيانات األوليــة  وتُ قطاعي النقل والصناعة.    النشاط االقتصادي وبخاصة في

شــهر فــي يوم /مليــون برميــل 18.6 نحــو إلــىعلــى الــنفط  الطلــبزيــادة معلومــات الطاقــة األمريكيــة 

مع يوم، تزامناً /مليون برميل 18نحو  خالل شهر سبتمبر إلىإنخفاضه  الطلب   يعاودأغسطس، قبل أن 

التوقــف المؤقــت لمصــافي ، و)Covid-19بدء الموجة الثانية من جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (

    في خليج المكسيك األمريكي.  موسم األعاصير النشطةالتكرير على خلفية 

، وإن كــان بشــكل نســبي، فــي ظــل المكسيكو  كندا  في كالً من على النفط    الطلب  بدء تعافي  كما

    ).Covid-19بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (االعتماد المتزايد على العمل والتعلم عن بُعد 

 يــوم /برميــل مليــون  1.9 بحــوالي 2020خالل الربع الثالث من عام أوروبا    دول  طلب  وارتفع

 مليــون   1.9مــنخفض بنحــو    وهــو مســتوى  يوم،/برميل  مليون   12.9  إلى  ليصلمقارنة بالربع السابق  

تخفيــف القيــود   ويعزى ذلك بشــكل رئيســي إلــى  .من العام الماضي  المناظرالربع  ب  برميل/يوم مقارنة

، وتزامناً مع موسم )Covid-19اإلنتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد (على السفر عقب تراُجع  

، وبخاصــة فــي الــدول األربــع الغــازولين والــديزلالعطــالت الصــيفية الــذي قــدم دعمــاً للطلــب علــى 

إلــى تشــير  البيانــات األوليــة    إال أن   .، ألمانيــا والمملكــة المتحــدة وفرنســا وإيطاليــاالمستهلكة الرئيســية

بســبب الموجــة الثانيــة مــن  2020 ســبتمبرخــالل شــهر مجدداً إنخفاض طلب دول أوروبا على النفط  

  .)Covid-19جائحة فيروس كورونا المستجد (

 ليصلمقارنة بالربع السابق  قط  ف يوم /برميل  ألف 20 بنحو  الهادئأسيا   دول طلب  إنخفضبينما  

الربع المنــاظر برميل/يوم مقارنة ب  مليون   1.2منخفض بنحو  مستوى  وهو  يوم،  /برميل  مليون   6.5  إلى

ضعف الطلب المحلي وبخاصة في اليابان التي تراجعت وارداتهــا   ويعزى ذلك إلى  .من العام الماضي

ُمنذ أكثر من خمسة عقود، قبل أن ترتفع إلى أدنى مستوي لها    2020من النفط الخام خالل شهر يوليو  

الطلــب علــى   إلى جانب اســتمرار ضــعفبشكل ملحوظ خالل شهر أغسطس (ذروة الطلب الصيفي).  

 ، الجنوبيــةكوريــا  كــالً مــن اســتراليا وهــو نفــس األمــر الــذي شــهدته  وجميع فئات المنتجات البترولية،  

 .)7( الجدولكما يوضح  .)Covid-19تزامناً مع جائحة فيروس كورونا المستجد (
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 )7الجدول (
  ) 2020 – 2019، (دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةتطور الطلب على النفط في 

    (مليون برميل/ يوم)
دول منظمة التعاون  إجمالي 

دول أوروبا   الهادئ دول أسيا االقتصادي والتنمية      األمريكتين دول

   2019الثالث  الربع  26.0 14.8 7.7 48.5
 الرابع  الربع  26.0 14.3 8.1 48.3
   2020األول  الربع  24.3 13.4 7.8 45.4
 الثاني  الربع  20.0 11.0 6.5 37.6
 * الثالث الربع  23.9 12.9 6.5 43.3
التغير    2020 الثانيالربع   3.9  1.9 (0.02)  5.7

  2019  الثالثالربع  (2.1) (1.9) (1.2) (5.3)  عن
  

  * بيانات تقديرية.
 : المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.  

  

  االقتصادي والتنمية خارج منظمة التعاون  دول  في  على النفط  الطلب   -

مــن   الثالــثالربع  خالل    النفط  على  خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنميةدول    طلب  ارتفع

 47.7ليصــل إلــى  بــالربع الســابق،مقارنــة  %6أي بنســبة  ،برميــل/ يــوم  مليون   2.7  بنحو  2020عام  

   مقارنــة بــالربع المماثــل مــن   برميــل/يوم   مليــون   4.3بنحــو    مــنخفضوهو مستوى    مليون برميل/ يوم،

.العام الماضي

خــالل الربــع   وأفريقيــا  األوســط  الشــرق  منطقةفي    النفط  على  طلبال  ارتفع  ،الدولتلك    وضمن 

 مليــون   11.9  إلــى  ليصــلمقارنــة بــالربع الســابق    يــوم /برميــل  مليون   1.2  بنحو  2020من عام    الثالث

مقارنــة بــالربع المماثــل مــن العــام   برميــل/يوم   مليــون   1.2بنحــو    مــنخفض، وهــو مســتوى  يوم /برميل

ألــف برميــل/يوم مقارنــة بــالربع   700  بواقــع  علــى الــنفط  الــدول العربيــة  طلــب  ارتفــع  حيث  ،الماضي

دول خــارج % مــن إجمــالي طلــب 14.9 نحــو ، أي ما يشكليوم /برميل مليون  7.1 السابق، ليصل إلى

 األخرى  الدول  طلب  ارتفع  كما.  2020من عام    الثالثخالل الربع    منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 4.8  إلــى  ليصــلألف برميل/يوم مقارنة بالربع الســابق    470  بواقع  وأفريقيا  األوسط  الشرقمنطقة    في

ً ، يوم /برميل مليون     . العام الماضي الربع المماثل من ب ألف برميل/يوم مقارنة 1.1بنحو  منخفضا
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ً   فقد شهد  اآلسيوية  الدول  طلب  وفيما يخص نحــو لغ  ب  2020من عام    الثالثخالل الربع    ارتفاعا

وهــو مســتوى   ،يــوم /برميــل  مليــون   24.9  إلــى  ليصــلمقارنــة بــالربع الســابق    يــوم /برميــل  مليون   0.7

  .برميل/يوم مقارنة بنظيره المسجل خالل العام الماضي مليون  1.6بنحو  منخفض

 وقــاطرة  اآلســيوي  االقتصــادي  للنمــو  الرئيســي  المحــرك  عديُ   الذيالطلب الصيني،    ارتفع  حيث

 مليون  13 إلى  ليصلمقارنة بالربع السابق،  يوم /برميل  ألف 100  بمقدار  المذكورة، السوق  في  التعافي

الربــع المماثــل مــن المسجل خــالل  مستوى  نفس ال، وهو  2020من عام    الثالثخالل الربع    وم ي/رميلب

مســجالً ،  2020  يوليو  الصين خالل شهرعلى النفط في  طلب  ال  ارتفعوفي هذا السياق،    .العام الماضي

االرتفــاع الملحــوظ فــي الطلــب علــى   وذلك على خلفيــة،  2020أعلى مستوى شهري له ُمنذ بداية عام  

وارتفاع الطلــب علــى الغــازولين بعــد خمســة أشــهر مــن األداء   بمشاريع البنية التحتية،الديزل مدفوعاً  

استمرار   2020  سبتمبرشهر  و  أغسطسوشهد شهر    .السلبي تزامناً مع زيادة مبيعات سيارات الركاب

تعافي الطلب على النفط، حيث تلقى الطلب على الغازولين دعماً من عودة حركة المرور بشــكل ثابــت 

)، رغــم اإلنخفــاض النســبي فــي Covid-19تويات ما قبل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (إلى مس

الــرحالت   تراُجع نســبة تشــغيلوقود الطائرات بسبب  الطلب على  نخفض  مبيعات السيارات، في حين إ

وحققــت معظــم أنــواع الوقــود   .الســفر الجــوي المحلــي  اإلنتعاش الــذي شــهدهوعلى الرغم من    ،الدولية

     الصناعي مكاسب إيجابية بدعم من تواصل ارتفاع مؤشرات اإلنتاج الصناعي.

 علــى  الطلــب  ارتفــعد  فقــ   اآلسيوي،  االقتصاد  لنمو  اآلخر  المحرك  ،يالهند  قتصادالل  بالنسبة  أما

ً ،  يوم   /برميل  مليون   3.6  مقارنة بالربع السابق ليصل إلىفقط  برميل/يوم    ألف  40نحو  ب  النفط  منخفضا

الطلب على النفط فــي الهنــد   إنخفض  وفي هذا السياق،  .على أساس سنويبرميل/يوم    مليون   0.9بنحو  

تمديد اإلجــراءات التقيديــة علــى حركــة  تزامناً مع  ،بشكل طفيف  2020  وأغسطس  يوليو  يخالل شهر

وتراجــع النشــاط االقتصــادي   بما في ذلك القيود المفروضة على السفر الجوي الدولي والمحلي،  التنقل

تزايــد عــدد اإلصــابات بفيــروس كورونــا   علــى خلفيــة  ،البنــاءالصناعة وو  النقل  اتوبخاصة في قطاع 

الغــازولين والــديزل   المنتجات النفطية وبخاصــةومن ثم إنخفض الطلب على  ،  )Covid-19(  المستجد

، تزامناً مــع محدودالطلب على النفط في الهند بشكل    ارتفع  2020  سبتمبر. وخالل شهر  وزيت الوقود

    .، وتحسن األداء االقتصاديللقيود في مختلف القطاعات الجزئيالتخفيف 
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   مــن   الثالــثالطلب على النفط فــي دول أمريكــا الالتينيــة خــالل الربــع    ارتفع  ،أخرى  جهة  من و

         مليــون برميــل/يوم،  6.2مقارنــة بــالربع الســابق، ليصــل إلــى  وم ي/رميــلب  ألــف  560  بنحو  2020عام  

الطلب على النفط في  ارتفعحيث  .على أساس سنويألف برميل/يوم  700بنحو   منخفض  وهو مستوى

   ، مليــون برميــل/يوم  2.6 ألــف برميــل/يوم مقارنــة بــالربع الســابق، ليصــل إلــى 430بنحــو البرازيــل 

حــدت مــن االَثــار الســلبية الناجمــة عــن   اإلعالن عن خطط إصــالح هيكليــة حكوميــة، التــيتزامناً مع  

روس كورونــا المســتجد بســبب جائحــة فيــ إجراءات اإلغالق الصــارمة وسياســات التباعــد اإلجتمــاعي  

)Covid-19(.  ألــف برميــل/ يــوم مقارنــة   130بنحــو    ،دول أمريكا الالتينية األخــرى  طلب  ارتفع  كما

  مليون برميل/ يوم. 3.6 بالربع السابق ليصل إلى

ً   النفط  على  دول أورأسيا  طلب  شهدو  270  بمقــدار  2020مــن عــام    الثالــثالربع    خالل  ارتفاعا

بنحــو   مــنخفضمســتوى  مليون برميل/يوم، وهو    4.9ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى  

من  بشكل رئيسي االرتفاعوقد جاء هذا   المماثل من العام الماضي.  بالربعألف برميل/يوم مقارنة    860

 3.2 إلى ليصل السابقمقارنة بالربع  يوم /برميل ألف 160 بحواليطلبها على النفط   ارتفعالتي    روسيا

 كمــا ارتفــع  .على أســاس ســنويبرميل/يوم    مليون   1.8بنحو    منخفضوهو مستوى    يوم،/برميل  مليون 

  .)8( الجدولكما يوضح ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق.  60بنحو  دول أورأسياطلب باقي 
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 )8الجدول (
  )2020 – 2019(،  خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنميةتطور الطلب على النفط في دول  

 (مليون برميل/ يوم)
    

  التغير عن
 2019 2020 ) مليون ب/ي(

 
  الثالثالربع 

2019 
  الثانيالربع 

2020  
الربع  
  الثالث* 

الربع  
 الثاني 

الربع  
  األول 

الربع  
 الرابع 

الربع  
  الثالث 

 الدول العربية :  7.2  7.2  7.1  6.4  7.1  0.7 (0.1)
 الدول األعضاء       6.1  6.1  6.0  5.4  6.0  0.6 (0.1)

 باقي الدول العربية  1.1  1.1  1.1  1.0  1.1  0.1 ــ
دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا   5.8  5.3  5.2  4.3  4.8  0.5 (1.1)
 وسط وأفريقياإجمالي الشرق األ 13.0 12.5 12.3 10.7  11.9  1.2 (1.2)
 الدول اآلسيوية  26.5 27.6 23.7 24.2  24.9  0.7 (1.6)
 منها: الصين  13.0 13.5 10.7 12.9  13.0  0.1  0.02
 الهند     4.5  5.1  4.8  3.5  3.6  0.04 (0.9)
 الدول األخرى     9.0  8.9  8.2  7.8  8.3  0.5 (0.7)
 دول أمريكا الالتينية   6.9  6.5  6.1  5.6  6.2  0.6 (0.7)
 منها: البرازيل   2.8  2.8  2.7  2.2  2.6  0.4 (0.2)
 الدول األخرى     4.1  3.7  3.4  3.4  3.6  0.1 (0.5)
 دول أورأسيا    5.7  5.9  5.2  4.6  4.9  0.3 (0.9)
 روسيا منها:   5.0  5.0  3.4  3.0  3.2  0.2 (1.8)

خارج منظمة دول إجمالي طلب  52.0 52.5 47.3 45.0  47.7  2.7 (4.3)
 التعاون االقتصادي والتنمية 

 بيانات تقديرية *    
 :  مالحظة    

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.      

   
    :المصادر

لمنظمة أوبك.اعداد مختلفة من التقرير الشهري-
 

 المخزونات النفطية العالمية المختلفة  مستويات    - 

الثالث من   نهاية الربع  في  (التجارية واإلستراتيجية)  إجمالي المخزونات النفطية العالميةشهد  

ً   2020عام    9.868بلــغ يل% مقارنة بالربع الســابق 2.6أي بنسبة  ،مليون برميل 267 همقدار  إنخفاضا

ً يمثل  ما    ،برميل  مليار  المنــاظر% بالمقارنــة بــالربع  10.9برميل، أي بنسبة    مليون   969بنحو    ارتفاعا

  . السابقمن العام 
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  5دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية النفطي في  التجاري  المخزون  

فــي  في دول منظمة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  النفطي  التجاري  المخزون  إجمالي  إنخفض

 إلــى ليصــل الســابق الربــعمســتوى  عــن  برميــل مليــون  45 بمقــدار  2020  عــام   من   الثالثالربع    نهاية

 مــن   المماثــل  الربع  مستويات  عن   برميل  مليون   230  بمقدار  مرتفعوهو مستوى    برميل،  مليار  3.166

الربع   في نهاية  إنخفض  قد  الخام  من النفط  التجاري  المخزون  إجمالي  أن   بالذكر. والجدير  السابق  العام 

برميل،   مليار  1.172  إلى  ليصل  السابق  الربعب  مقارنة  برميل  مليون   56  بمقدار  2020من عام    الثالث

 ارتفــع  بينمــا  .يالماضــ   العــام   مــن   المماثــل  الربعمليون برميــل مقارنــة بــ   98رتفع بنحو  م  مستوىوهو  

 الســابق  بــالربع  مقارنــة  برميــل  مليــون   11  بمقــدار  النفطيــة   المنتجــات  التجاري من  المخزون  إجمالي

 مســتوياتب  مقارنــة  برميــل  مليــون   132  بمقــدار  مرتفــعوهو مستوى    برميل،  مليار  1.994  إلى  ليصل

  .السابق العام  من  المناظر الربع

 فــي  النفطــي  التجــاري  المخزون    ومن ضمن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إنخفض
   برميــل  مليــار  1.653  عنــد  ليســتقر  الســابق  الربعبــ   مقارنــة  برميــل  مليــون   58  بمقدار  األمريكتيندول  

 مرتفــعوهــو مســتوى    ،)المنتجات  من   برميل  مليار  1.017  و  الخام   النفط  من   برميل  مليون   636  منها(

  .السابق العام  من  المناظر مستويات الربعب مقارنةمليون برميل  95بمقدار 

   مــن   الثالــثالربــع    فــي نهايــة  الواليــات المتحــدةالمخزون التجاري النفطــي فــي    إنخفض  حيث

ــدار 2020 عــام  ــون  31 بمق ــل ملي ــة برمي ــالربع مقارن ــدر ليســتق الســابق ب ــار 1.421 عن ــل ملي        ، برمي

لمسجل فــي نهايــة الربــع المماثــل مــن المستوى امقارنة بمليون برميل    129بنحو    مرتفع  وهو مستوى

 نحوب األمريكية في الواليات المتحدة من النفط الخامالمخزون التجاري   إنخفض، حيث العام الماضي

ــون  42 ــل ملي ــة برمي ــالربع مقارن ــابق ب ــتقر الس ــد ليس ــون  492 عن ــل ملي ــياق،  .برمي ــذا الس ــي ه           وف

     ُمنــذ بدايــة شــهر مســتوى لــه  ألدنــىتجدُر اإلشارة إلــى تســجيل المخــزون األمريكــي مــن الــنفط الخــام 

ويعــزى ذلــك   .2020  ســبتمبرمــن    األخيــرمليون برميل في نهاية األسبوع    488.1وهو    2020أبريل  

وإنخفــاض واردات   ،2020بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب المحلي خــالل شــهري يوليــو وأغســطس  

التوقف المؤقت إلنتــاج الــنفط كذلك  ووارتفاع معدالت تشغيل مصافي التكرير،    النفط الخام األمريكية،

 
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت.  5
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 إجمــالي  ارتفــع  فــي حــين   الخام في خليج المكســيك األمريكــي علــى خلفيــة موســم األعاصــير النشــطة.
 عنــد ليســتقر الســابق  بــالربع  مقارنــة  برميل  مليون   11  بنحو  النفطية   المنتجات  التجاري من  المخزون

التوقف المؤقت لعمليات مصافي التكرير العاملة علــى ســاحل الخلــيج وذلك برغم    ،برميل  مليون   929

الطلب المحلي  إنخفاض ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى  األمريكي على خلفية موسم األعاصير النشطة،

ً  ،2020 شــهر ســبتمبرخــالل  الثانيــة مــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد بــدء الموجــة   مــع تزامنــا

)Covid-19( إلــى جانــب ارتفــاع الــواردات األمريكيــة مــن المنتجــات النفطيــة خــالل الربــع الثالــث ،     

     . 2020من عام 

 مقارنــة  برميــل  مليــون   9  بمقــدار  إنخفــضفقــد    دول أوروبا  في  النفطي  التجاري  المخزون    أما

 مليون  713 و الخام  النفط من  برميل مليون  376 منها(  برميل مليار  1.089 عند  ليستقر السابق  الربعب

ً   ،)المنتجات  من   برميل  مــن   المماثــل  مســتويات الربــع  بالمقارنــة مــعمليون برميل    110بمقدار    مرتفعا

    المخــزون التجــاري مــن المنتجــات النفطيــة  إنخفــاض  ويعزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى  .يالماض  العام 

ع اإلنتشــار الواســع لفيــروس كورونــا المســتجد  علــى خلفيــة تخفيــف القيــود علــى الســفر عقــب تراجــُ

)Covid-19 الغــازولين والــديزل)، وتزامناً مع موسم العطالت الصيفية الذي قدم دعماً للطلب على ،

   .2020 وأغسطس يوليوخالل شهري 

 برميــل مليــون  22بحــوالي ا الهــادئ أســي دول فــي النفطــي التجــاري المخــزون ارتفــع بينمــا

 و  الخــام   الــنفط  من   برميل  مليون   159  منها(  برميل  مليون   424  عند  ليستقر  السابق  الربع  بالمقارنة مع

مليــون برميــل بالمقارنــة مــع  25بمقــدار  مرتفــع مســتوىوهــو  ،)المنتجــات مــن  برميــل مليــون  265

ارتفــاع واردات اليابــان مــن   ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى  .يالماض  العام   من   المماثل  لربعا  مستويات

 ،الرتفاع عمليات مصافي التكريرفي حين كان  النفط الخام، مع ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية.  

  دوراً في الحد من االرتفاع في المخزونات. 

في دول منظمــة التعــاون االقتصــادي   بالمخزونات التجارية النفطيةبالذكر أن الوصول    الجدير

والتنمية إلى مستوى متوسط السنوات الخمس السابقة، يُعد من أهــم أهــداف اتفــاق خفــض اإلنتــاج بــين 

عــن تلــك المخزونــات    مســتوىالزيــادة فــي    أن إلــى  تجــدر اإلشــارة  . وفي هذا الســياق،  +)  أوبك(دول  

فــي نهايــة شــهر   مليــون برميــل  291.2  سجلت مستوى قياسي بلــغقد    متوسط السنوات الخمس السابقة



39 الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 2020

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 2020 الثالثالربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية  39 

 

0

50

100

150

200

250

300

ير 
ينا

20
19

ير
برا

ف
س

مار يل
بر

إ
يو

ما
يو

ون
ي

يو
يول

س
سط

أغ
بر

بتم
س

بر
تو

أك
بر

فم
نو

بر
سم

دي
ير 

ينا
20

20
ير

برا
ف

س
مار يل
بر

أ
يو

ما
يو

ون
ي

يو
يول

س
سط

أغ
بر

بتم
س

مليون برميل مــن  50(منها   مليون برميل  200  نحو  قبل أن تنخفض بعد ذلك لتصل إلى  ،2020  يونيو

    .6ألحــدث التقــديراتوفقــاً ، ســبتمبرفــي نهايــة شــهر    مليون برميل مــن المنتجــات)  150النفط الخام و  

  .)12( الشكل كما يوضح

  )12( الشكل
  النفطية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التجارية  الزيادة في المخزونات تطور 

  )2020 سبتمبر – 2019الفترة (يناير خالل   ، السابقة سنواتلخمس ا عن متوسط 
  )برميل مليون(

  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence Oct. 2020 /منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

  7التجاري العالمي   المخزون 

فــي  التعــاون االقتصــادي والتنميــةفي دول خــارج منظمــة   النفطي  التجاري  المخزون  إنخفض

 3.528 إلــى ليصــل  الســابق  الربعبــ   مقارنة  برميل  مليون   54  بمقدار  2020من عام    الثالثالربع    نهاية

، يالماضــ  العــام  مــن  المماثل الربعمليون برميل مقارنة ب 551مرتفع بنحو وهو مستوى    ،برميل  مليار

ً   يالعالم  التجاري  المخزون  إجمالي  مستوى  يسجل  وبذلك الربع   خالل  برميل  مليون   99  بنحو  إنخفاضا

 برميــل،  مليــار  6.694  إلــى  ليصــل  السابق  الربع  خالل  المسجل  بمستواه  مقارنة  2020من عام    الثالث

  . السابق العام  من  المناظر الربع مستويات عن  برميل مليون  781 بمقدار مرتفع مستوى وهو

 
6 Oil Market Intelligence October 2020 .  
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت.  7
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  والمخزون العائم) (المخزون العابر    في البحر المخزون  

        156بحــوالي    2020مــن عــام    الثالــثالربــع    فــي نهايــة  فــي البحــر  النفطــي  المخزون  إنخفض

  بمقــدار    مرتفــعوهــو مســتوى    ،برميــل  مليــار  1.320  إلــى  ليصــل  السابق  الربعب  مقارنة  برميل  مليون 

           مخــزون الــنفط   إنخفــضحيــث    .الســابق  العــام   مــن   المنــاظر  الربــع  مســتويات  عــن   برميــل  مليون   161

        مليــار برميــل،   1.155مليون برميل مقارنة بالربع السابق، ليصــل إلــى    110الموانئ بنحو  العابر في  

 مليــون برميــل 46بنحــو  بــالقرب مــن منــاطق االســتهالك الرئيســيةمخزون الــنفط العــائم   إنخفضكما  

    مليون برميل. 165ليصل إلى  مقارنة بالربع السابق

  المخزون االستراتيجي 

 أفريقيــا  وجنــوب  والتنميــة  االقتصــادي  التعاون   منظمة  دول  في  االستراتيجي  المخزون  إنخفض

 ليصــل  الســابق  الربعبــ   مقارنة  برميل  مليون   12  بمقدار  2020من عام    الثالثالربع    في نهاية  والصين 

ً  ،برميل مليار 1.854 إلى   .يالماض العام  من  المماثل الربع عن  برميل مليون  27 بمقدار مرتفعا

  بنحــو  2020مــن عــام    الثالــثالربــع    في نهايــة  8األمريكي  االستراتيجي  المخزون  إنخفضوقد  

ُمنــذ نهايــة له  مستوى    اقلوهو    ،مليون برميل  643  ليصل إلىالربع السابق  ب  مليون برميل مقارنة  12

 .2020 مايومن شهر  األولاألسبوع 

  9العالمي المخزون   إجمالي 

ــي العــالمي المخــزون إجمــالي إنخفــض ــة ف ــع  نهاي ــثالرب ــى 2020مــن عــام  الثال          9.868 إل

ً بذلك    مسجالً   برميل  مليار ً   الســابق،  بــالربع  مقارنــة  برميــل  مليــون   267  بنحو  إنخفاضا  بنحــو  وارتفاعــا

  .)13( والشكل )9( الجدولكما يوضح ، الماضي العام  من  المماثل بالربع مقارنة برميل مليون  969

  
  
  
  

 
ل واليتي تكساس ولويزيانا التي تحتوى على خزانات عميقة تحت األرض،  سواح   طول على  مواقع أربع  في األمريكي االستراتيجي المخزون  تواجدي  8

    وذلك وفقاً إلدارة معلومات الطاقة األمريكية. 
   .يشمل المخزون على متن الناقالت والمخزون االستراتيجي 9
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 )9الجدول (
  تطور المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربع

( برميل مليون  )     
  التغير عن

 2019 2020 ) مليون برميل(
  الثالثالربع  المنطقة 

2019  
  الثانيالربع 

2020  
الربع  
  * الثالث 

الربع  
  الثاني 

الربع  
  الثالث 

95 )58 (  األمريكتين    1558  1711 1653 
129 )31 (  منها : الواليات المتحدة األمريكية 1292 1452 1421 
110 )9(  أوروبا   979  1098 1089 
 ئ الهاد أسيا  399  402 424 22 25

230 )45 ( دول منظمة التعاون االقتصادي  إجمالي   2936  3211 3166 
 والتنمية 

551 )54 ( منظمة التعاون االقتصادي دول خارج   2977  3582 3528 
 والتنمية 

781 )99 (  إجمالي المخزون التجاري**   5913  6793 6694 
161 )156 (  في البحر المخزون   1159  1476 1320 
27 )12 (  المخزون االستراتيجي منه :   1827  1866 1854 

)2(  )12 (  المخزون االستراتيجي األمريكي   645  655 643 
969 )267 (  إجمالى المخزون العالمى  8899  10135 9868 

12.0 )2.0 ( دول منظمة كفاية المخزون  التجاري في    61.2  75.2 73.2 
( يوم )التعاون االقتصادي والتنمية

بيانات تقديرية.    *

اليشمل المخزون على متن الناقالت .    **

ً : مالحظة     .األرقام بين قوسين تعني سالبا
 المصادر:     
    -Oil Market Intelligence
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الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2019 2020
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المخزون في البحر  المخزون االستراتيجي

  )13( الشكل
  )2020  -2019( ،في نهاية الربع تطور المخزونات النفطية العالمية 

  )مليار برميل (
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

 التعــاون االقتصــادي والتنميــةدول منظمــة    في  التجاري  المخزون  كفاية  أن   باالهتمام   والجدير

مســتوى   وهــو  االســتهالك،  مــن   يــوم   73.2إلــى    تراجعــت  قــد  2020مــن عــام    الثالــثالربــع    نهاية  في

من المستوى المســجل   أعلىق، و  الساب  الربع  نهاية  مقارنة بالمستوى المسجل في  يومين بنحو    منخفض

 .من االستهالكيوم  61.2في نهاية الربع المماثل من العام الماضي البالغ 

 أسعار النفط المؤثرة على    العوامل األخرى   ب. 

 عوامل الجغرافية السياسية (الجيوسياسية)   - 

ــي الجيوسياســية مــن العوامــل  ــاالت ــاثرت به ــنفط  ت ــع الخــام أســعار ال ــثخــالل الرب ــن  الثال            م

 تأجيــل مراجعــة المرحلــة األولــى مــن اإلتفاقيــة التجاريــة المبرمــة بــين الواليــات المتحــدة  ،2020عام  

إلى أجل غير مسمي، وفقاً لتصــريحات   2020التي تم التوصل إليها في شهر يناير  والصين    األمريكية

تلــك خــاوف المتعلقــة بفــي المفاوضــات بشــأن معالجــة الم  ، قبــل أن يــتم إحــراز تقــدم الرئيس األمريكي

المخاوف بشأن تنامي التوترات الجيوسياسية في منطقــة الشــرق األوســط وكذلك    المرحلة من اإلتفاقية.

 عقب اإلنفجار المأساوي الذي وقع في الميناء الرئيسي بالعاصمة اللبنانية، بيروت. 
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 الدوالر األمريكي وأسعار الفائدة  - 

            مــن   الثالــثالــدوالر األمريكــي خــالل الربــع    بــأداء  بشــكل ملحــوظأســعار الــنفط الخــام    تأثرت

شهدت أسعار الــنفط  وفي هذا السياق، وذلك على خلفية العالقة العكسية التي تربط بينهما.  ،2020عام  

ً الخام   الــدوالر األمريكــي مقابــل   إنخفــاضمــع  تزامنــاً    ،2020  وأغســطس  يوليــو  يخالل شهر  ارتفاعا

أدنى مستوى لــه ُمنــذ   10حيث سجل مؤشر الدوالر  ،وعمالت األسواق الناشئةالعمالت الرئيسية  معظم  

ع اتفاقيــة يــ تحسن التوقعات االقتصادية في منطقــة اليــورو علــى خلفيــة توقوسط  ،  2018شهر سبتمبر  

كمــا كــان لقــرار   ).Covid-19المســتجد (جائحــة فيــروس كورونــا  لمواجهــة تــداعيات    التحفيز المالي

     يتــراوح  دون تغييــر عنــد مســتوى  ســعر الفائــدة    باإلبقــاء علــىمجلس االحتياطي الفيــدرالي األمريكــي  

   % دوراً في تراُجع قوة الدوالر األمريكي. 0.25% إلى 0ما بين 

    ، 2020 ســبتمبرالــدوالر خــالل شــهر وأســعار الــنفط الخــام واســتمر االرتبــاط العكســي بــين  

العمــالت الرئيســية معظــم  الــدوالر مقابــل  قيمــة    ارتفــاع  أسعار النفط الخــام تزامنــاً مــع  إنخفضتحيث  

 بــدء موجــة ثانيــة مــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد  ، وســطوبخاصــة مقابــل اليــورو ،األخــرى

)Covid-19(  تقاليــة المقــررة ضــمن إجــراءات خــروج حالة عدم اليقين بشأن الفترة اإلنفي أوروبا، و

. ليسجل مؤشر الدوالر أكبر ارتفــاع 2020بريطانيا من االتحاد األوروبي، والتي تنتهي مع نهاية عام  

  أسبوعي له في نحو أربعة أشهر، تزامناً مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا األمريكية.

 نشاط المضاربات  - 

          مــن  الثالــثلربــع لأســعار الــنفط الخــام متوســط  ارتفــاعفــي  محــدوداً لعبــت المضــاربات دوراً 

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح إتفاق خفــض اإلنتــاج القياســي بــين دول أوبــك+ فــي ،  2020عام  

تحقيق االستقرار ألسواق النفط، وهو ما ساعد إلى حد كبير في الحد من نشاط المضاربين فــي أســواق 

  .الخام  الذين يستثمرون في التقلبات الحادة ألسعار النفط ،النفط الخام االَجلة

مــن   موجــة ثانيــةمخاوف بشأن تباطؤ وتيرة تعــافي الطلــب علــى الــنفط، بســبب  ال  لتناميكان  و

عمليات البيــع لجنــي األربــاح زيادة  ، دوراً في  على مستوى العالم فيروس كورونا المستجد  اإلصابات ب

  .     2020خالل شهر سبتمبر  للنفط اآلجلةقبال على العقود آلا وتراجع من قبل المستثمرين،

 
     يقيس أداء الدوالر األمريكي مقابل سلة من العمالت الرئيسية. 10
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التجارة النفطية في األسواق الرئيسية حركة  .  3  

 من النفط الخام والمنتجات النفطية الواليات المتحدة  واردات وصادرات  أ.  

ــة واردات إنخفضــت ــات المتحــدة األمريكي ــن  الوالي ــنفط م ــع  خــالل الخــام  ال ــثالرب ــن  الثال          م

       نحــو لتبلــغ الســابق الربــع بمســتويات مقارنــة% 8.7 بنســبة أى ي/ب ألــف 519 يبحــوال 2020عــام 

ب/ي مقارنة بمستويات الربع المنــاظر مــن   مليون   1.4بنحو    منخفضوهو مستوى    ،ي/ب  مليون   5.5

 بنســبة يأ ي/ب ألــف 104 بحــوالى  النفطيــة  المنتجــات  مــن  وارداتهــا  ارتفعــت  في حــين .  العام السابق

   بنحــو  مــنخفضوهــو مســتوى    ،ي/ب  مليــون   2  حــوالي  لتبلــغ  الســابق  الربــع  بمستويات  مقارنة%  5.6

  .ن العام السابقالمناظر مب/ي مقارنة بمستويات الربع  ألف 384

إنخفــاض الــواردات األمريكيــة مــن الــنفط الخــام خــالل   ،وفي هذا الســياق تجــدُر اإلشــارة إلــى

إلى أدنى مستوياتها ُمنذ األســبوع الثالــث مــن شــهر فبرايــر   2020  أغسطسمن شهر    األخيراألسبوع  

، وإنخفاض الواردات األمريكية من المنتجات النفطية خالل األسبوع الثاني من شهر أغســطس 1992

، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلــى 1993األخير من شهر يناير  إلى أدنى مستوياتها ُمنذ األسبوع    2020

، مركــز صــناعة الــنفط فــي الواليــات Texasو    Louisianaالــذي اجتــاح واليتــي    Lauraاإلعصار  

  المتحدة، وأدى إلى توقف منشاَت اإلنتاج والتكرير، وفقاً إلدارة معلومات الطاقة األمريكية.

الربــع   خــالل  الخــام  الــنفط  مــن  المتحــدة  الواليات  صادرات  إنخفضت  ،الصادرات  جانب  وعلى

لتصل   السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  2.9  بنسبة  يأ  ،ي/ب  ألف  89  يبحوال  2020من عام    الثالث

مقارنــة بمســتويات الربــع فقــط  ب/ي    فالآ  4بنحــو    منخفضوهو مستوى    ،ي/ب  مليون   2.9  نحوإلى  

           بنحــو النفطيــة المنتجــات مــن الصــادرات األمريكيــة ارتفعــت فــي حــين  .المماثــل مــن العــام الســابق

      ،ي/ب مليــون  4.8 حــوالي لتبلــغ الســابق الربــع بمســتويات مقارنــة %1.1 بنســبة أى، ي/ب ألــف 52

   .الماضيالربع المماثل من العام  ألف ب/ي مقارنة بمستويات 315بنحو  منخفضمستوى وهو 

    مــن    الثالــثصــافي للــنفط خــالل الربــع  مصــدرولــت الواليــات المتحــدة مجــدداً إلــى تح وبــذلك

 نفطيــة  وارداتمقارنــة بصــافي  ،ب/ي ألف 324 نحو النفطية صادراتها صافي، حيث بلغ 2020عام  

 خــاللب/ي    مليــون   1.1نحــو  صافي واردات نفطية بلغ  و  ،خالل الربع السابق  ي/ب  ألف  54نحو    بلغ

  .)11والجدول ( )10( الجدولكما يوضح  ،الماضيالربع المماثل من العام 
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 )10الجدول (
  تطور صافي واردات (صادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة والصين والهند 

    (مليون برميل/يوم)
    المتحدة   الواليات  الصين الهند

 2019الثالث  الربع  3.9 9.9 4.5
 الرابع  الربع  2.9 10.8 4.6
   2020األول  الربع  2.9 10.2 4.7
   الثانيالربع  3.0 11.4 3.6
 *  الثالث الربع  2.5 11.7 3.5

  التغير عن 2020 الثانيالربع  (0.430)  0.367 (0.133)
2019  الثالثالربع  (1.369)  1.867 (1.000)  ) مليون ب/ي(

   

 )11الجدول (
  في الواليات المتحدة والصين والهند  المنتجات النفطية تطور صافي واردات (صادرات) 

    (مليون برميل/يوم)
    المتحدة   الواليات  الصين الهند

   2019الثالث  الربع  (2.8) (0.017) (0.483)
 الرابع  الربع  (3.0) (0.233) (0.472)
   2020األول  الربع  (3.5) (0.450) (0.167)
   الثانيالربع  (2.9)  0.256 (0.380)
 *  الثالث الربع  (2.8)  0.200 (0.150)
  التغير عن 2020 الثانيالربع   0.052 (0.056) 0.230

2019  الثالثالربع  (0.069)  0.217  0.333  ) مليون ب/ي(
 بيانات تقديرية  *   
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   
 المصادر:     

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.ــ 
 EIA  .     –General Administration of Customs, China)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (ــ 

 

 وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية واردات  ب.  

ن الصـين واردات ارتفعــت نفط ـم      367 حــواليب 2020مــن عــام  الثالــثالربــع  خــالل الخـام اـل

ــف ــة% 3.2 بنســبة أي ،ي/ب أل ــع بمســتويات مقارن ــغ الســابق الرب ــون  11.7 حــوالي لتبل       ،ي/ب ملي

  .الماضي العام ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من  مليون  1.9بنحو  مرتفعوهو مستوى 
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ارتفــاع واردات   تُظهر أحدث البيانــات الصــادرة عــن اإلدارة العامــة للجمــارك الصــينية،هذا و

، ي/بمليــون    12.1إلى نحو    2020  يوليومن النفط الخام خالل شهر    (أكبر مستورد عالمي)    الصين 

استهالك مصافي التكرير العاملة في الصين من النفط الخام، وتزايد أنشطة ارتفاع معدالت  على خلفية  

متأثرة بالتباطؤ الحاد في   مليون برميل/يوم خالل شهر أغسطس  11.22إلى    خفضن. قبل أن تالتخزين 

الصــين وتيرة شراء مصافي التكرير للنفط، عقب االرتفاع الكبيــر فــي مخزوناتهــا. وعــاودت واردات  

       مليــون برميــل/يوم،  11.8 نحــو لتصــل إلــى 2020 ســبتمبرخــالل شــهر ارتفاعهــا  مــن الــنفط الخــام 

   والبــالغ نحــو  2020مســتوى مــنخفض مقارنــة بالمســتوى القياســي الُمســجل فــي شــهر يونيــو  غير إنه  

 . مليون برميل/يوم  12.9

تجدُر اإلشارة إلى أن واردات الصين من النفط الخام األمريكي قد ارتفعت إلى مســتوى قياســي 

، وذلــك فــي ظــل ســعي الصــين للوفــاء باتفاقهــا 2020ألف برميــل/يوم خــالل شــهر ســبتمبر    952بلغ  

التجاري مع الواليات المتحدة األمريكية، والــذي يتضــمن إلتــزام الصــين بشــراء المزيــد مــن منتجــات 

مركزهــا كــأكبر مــورد للــنفط الخــام إلــى   علــىالمملكة العربيــة الســعودية    وحافظتقة األمريكية.  الطا

خالل شهر يوليو وللمــرة األولــى  ، عقب تراجعها إلى المركز الثالث2020خالل شهر سبتمبر    الصين 

   في نحو عامين، على خلفية إتفاق دول أوبك+ بشأن خفض قياسي لإلنتاج. 

 بنســبة أي ،ي/ب ألــف 367 بحــوالي النفطيــة المنتجــات مــن الصــين واردات إنخفضــت بينمــا

بنحــو   مــنخفضوهــو مســتوى    ،ي/ب  مليــون   1.2نحــو    لتبلــغ  السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  23.4

   .ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي 117

مــن   الثالــثتصدر الصين أي كميات من النفط الخــام خــالل الربــع    لم   ،الصادراتب  وفيما يتعلق

والغــازولين)   زيــت الغــاز(وبخاصــة    النفطيــة  المنتجات  من  صادراتها  إنخفضتفي حين    .2020عام  

ــوالي ب ــبة  311حـ ــف ب/ي، أي بنسـ ــة23.7ألـ ــتويات ب % مقارنـ ــعمسـ ــابق الربـ ــغ السـ ــو لتبلـ                   نحـ

ب/ي مقارنــة بمســتويات الربــع المماثــل مــن  ألــف  333بنحــو  منخفضوهو مستوى  ،ي/ب  مليون   1

 ُمنذ  صافي للمنتجات النفطية  أصبحت مجدداً مستوردالصين  وفي هذا السياق، يذكر أن    .الماضيالعام  

       .2019، وذلك للمرة األولى ُمنذ شهر نوفمبر 2020مايو شهر 

 بحــوالي 2020 من عــام  الثالثالربع  خالل  للصين  النفطية  الواردات  صافي  ارتفع  وبشكل عام 

          ، ي/ب مليــون  11.9 إلــى ليصــل الســابق الربــع مــع مقارنــة% 2.7 بنســبة أي ي،/ب ألــف 311
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        ، الماضــيب/ي مقارنــة بمســتويات الربــع المماثــل مــن العــام    مليــون   2.1بنحــو    مرتفــعوهو مســتوى  

ً  ماالمشار إليه )11والجدول ( )10( كما يوضح الجدول   .اَنفا
 واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية ج.  

ــع  خــالل الخـام الـنفط مـن الهنـد واردات إنخفضــت ــثالرب         133بنحــو  2020مــن عــام  الثال

وهو مستوى منخفض بنحــو   ،ي/ب  مليون   3.5  حوالي  لتبلغ  السابق  لربعامستويات  ب  مقارنةألف ب/ي  

أن الهنــد لــم تســتورد وهنا تجدُر اإلشارة إلــى    ب/ي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.  مليون   1

وذلك للمــرة األولــى   ،2020  سبتمبرخالل شهر  أي كمية من النفط الخام من دول الكومنولث المستقلة  

  أعوام.  ةُمنذ أكثر من ثالث

ــا ــدردات وا إنخفضــت كم ــن الهن ــة المنتجــات م ــف 103 يحــوالب النفطي  بنســبة أي ،ي/ب أل

    بنحــو  مــنخفض، وهــو مســتوى  ي/ب  ألــف  850  حوالي  لتبلغ  السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  10.8

الجــزء األكبــر مــن هــذا ويعــزى    ،ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثــل مــن العــام الماضــي  34

 افرضــته  التــيمتــأثرة بــإجراءات اإلغــالق  زيــت الوقــود  الديزل وواردات    التراجع فيإلى    اإلنخفاض

    ).Covid-19الهند للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (

ــق ــد إنخفضــت ،الصـادراتب وفيمــا يتعل ــة المنتجــات مــن  صــادرات الهن           333 بحــوالى النفطي

 مستوىوهو    ،ي/ب  مليون   1  حوالي  لتبلغ  السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  25  بنسبة  أي  ،ي/ب  ألف

  الربع المماثل من العام الماضي. مقارنة بمستويات ألف ب/ي 366بنحو  منخفض

 طفيــفشــكل  ب  2020  مــن عــام   الثالثالربع    خالل  للهند  النفطية  الواردات  صافي  يرتفع  وبذلك

   ،ي/ب  مليــون   3.3  إلــى  ليصــل  الســابق  الربــع  مــع  مقارنــة%  3  بنســبة  أي  ي،/ب  ألــف  97  حواليبلغ  

    ، ألــف ب/ي مقارنــة بمســتويات الربــع المماثــل مــن العــام الماضــي  667بنحــو    منخفضوهو مستوى  

ً إليهما المشار  )11والجدول ( )10( الجدولكما يوضح    .سابقا

صناعة تكرير النفط الخام العالمية تطور  .  4  

ــن  ــام أداء  تحس ــنفط الخ ــر ال ــناعة تكري ــةص ــكل  العالمي ــبيبش ــع  نس ــالل الرب ــثخ ــن  الثال            م

على المحلي وطلبات التصدير  الطلب ارتفاعتزامناً مع ،  2020  يوليوبخاصة خالل شهر    ،2020عام  

القيود المفروضة على السفر وإجراءات العزل التي تم فرضــها للحــد مــن إنتشــار تخفيف/ إلغاء  خلفية  
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، وهو ما خفف مــن الضــغط علــى ووسط ذروة موسم الصيف )Covid-19فيروس كورونا المستجد (

مخزونــات المنتجــات النفطيــة التــي إنخفضــت مــن مســتوياتها القياســية، كمــا تــم إعــادة تشــغيل بعــض 

جــاءت المكاســب والمصافي التي سبق وأن تم إغالقها في أوروبا وأسيا وأفريقيا خالل الربــع الســابق. 

شــهري فــي اً شــغيل المســتقر نســبيوالت 2020القويــة فــي إنتاجيــة المصــافي العالميــة فــي شــهر يوليــو 

التــي شــهدت فــي على حساب اإلنخفاضات الحادة في هوامش ربح مصافي التكريرأغسطس وسبتمبر  

   . 2020رغم تحسنها بشكل طفيف خالل شهر سبتمبر ، أحد أسوأ فصولها 2020الربع الثالث من عام 

مصــافي التكريــر قــد تعمــل علــى   في أحدث تقاريرها إلــى أن   Bloombergأشارت  هذا وقد  

قد يؤثر بشكل ســلبي علــى وتيــرة تعــافي ما    ووهإذا استمرت هوامش الربح السلبية،  خفض التدفقات  

  سعار.األالطلب العالمي على النفط الخام ويهدد انتعاش 

األداء ُمنــذ نهايــة تجُدر اإلشارة إلى أن صناعة التكرير العالمية قــد شــهدت تبــاطؤ فــي تعــافي 

، متــأثرة بــالتوقف المؤقــت لعمليــات التكريــر فــي مصــافي الــنفط العاملــة علــى  2020شهر أغسطس  

ساحل خليج المكسيك األمريكي بسبب موسم األعاصير، وبدء أعمال الصيانة الموسمية فــي أوروبــا، 

  .    )Covid-19وسط بدء موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (

 2020مــن عــام    الثالــثخالل الربع    معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية  ارتفعت  هذا وقد

بنحــو   مــنخفضوهو مستوى    ،%72.1صل إلى  تمقارنة بالربع السابق لفقط    %0.1  طفيف بلغ  بنحو

دارة معلومــات إله وفقــاً  يذكر أنــ   ،وفي هذا السياق  .مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي  11.8%

 خــاللمعدالت تشغيل مصافي التكريــر العاملــة فــي الواليــات المتحــدة    فقد ارتفعت  الطاقة األمريكية،

أعلى مستوى مســجل ُمنــذ األســبوع األخيــر % وهو  82إلى    2020األسبوع الثالث من شهر أغسطس  

  %71.8إلــى    2020خالل األسبوع األول من شــهر ســبتمبر    . قبل أن تنخفض2020من شهر مارس  

     ،Lauraبســبب اإلعصــار  2020س المستوى المســجل فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر مــايو  وهو نف

  .)12( الجدول كما يوضح
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 )12الجدول (
  )2020 – 2019(، تطور متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية 

(%)       
  التغير عن

  2019 2020 ) مليون ب/ي(
  الثالثالربع  المنطقة 

2019  
  الثانيالربع 

2020  
الربع  
  * الثالث 

الربع  
  الثالثالربع   الثاني 

  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  86.0  71.1  71.3  0.2 (14.7)
 األمريكتين   87.5  71.8  72.1  0.3 (15.5)
  أوروبا  84.9  70.3  70.7  0.4 (14.2)
 ئ الهاد أسيا 83.7  70.3  70.8  0.5 (12.9)

خارج منظمة التعاون االقتصادي دول  82.1  72.6  73.1  0.5 (8.9)
  : والتنمية

 الدول اآلسيوية  90.5  80.0  80.7  0.7 (9.8)
(12.7) 2.2  70.2  68.0 82.9   دول الشرق األوسط 

80.0 80.0  80.0 ــ ــ  دول أمريكا الالتينية
79.0 79.0  79.0 ــ ــ  السوفيتي السابقدول االتحاد 

 دول أفريقيا  61.8  61.8  54.8 (7.0) (7.1)
  أوروبية أخرى دول  80.0  68.3  63.3 (5.0) (16.7)
 المتوسط العالمي 83.9  72.0  72.1  0.1 (11.8)

 بيانات تقديرية *    
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.

  

خــالل   ارتفعــت  فقــد  ،المصــافي العالميــةالمنتجات النفطية المكررة من  كميات  بفيما يتعلق  أما  

 74.3صــل إلــى تالســابق لمقارنــة بــالربع  برميــل/ يــوم   مليــون   4.4نحــو  ب  2020من عام    الثالثالربع  

  .على أساس سنويمليون برميل/يوم  8.6منخفضة بنحو  مليون برميل/ يوم،

دول منظمــة التعــاون االقتصــادي  مصــافي    مــن   المنتجــات النفطيــة المكــررة   ارتفعــت حيث  

برميــل/يوم مقارنــة بــالربع الســابق    مليــون   2.9بنحــو    2020من عــام    الثالث خالل الربع    والتنمية 

دول  مصــافي    مــن   المنتجــات النفطيــة المكــررة   ارتفعــت   كمــا .  مليون برميل/ يوم   33.6ى  لتصل إل 
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برميــل/ يــوم مقارنــة بــالربع الســابق    مليــون   1.5بنحــو    خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  . ) 14(   والشكل )  13(   الجدول كما يوضح    ، مليون برميل/ يوم   40.7  نحو   لتصل إلى 

عاملــة  تسع مصــافي لتكريــر الــنفط  مؤقت ل إغالق  قد تسبب في    Lauraأن اإلعصار  يذكر  

% مــن  15مليــون برميــل/يوم، أو مــا يعــادل    2.9تعالج نحــو  على ساحل خليج المكسيك األمريكي  

  . 2020  نهاية شهر أغسطس في    طاقة التكرير في الواليات المتحدة األمريكية 

  )13الجدول (
  )2020 – 2019، (كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالميةمتوسط تطور 

       (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2019 2020 ) مليون ب/ي(
  الثالثالربع  المنطقة 

2019  
  الثانيالربع 

2020  
الربع  
  * الثالث 

الربع  
   الثالثالربع   الثاني 

)5.17 (  2.90 33.63 30.73  :  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 38.80
)2.42 (  2.20 17.12 14.92  األمريكتين   19.54
)1.72 (  0.40 10.78 10.38  أوروبا  12.50
)1.03 (  ئ الهاد أسيا 6.76 5.43 5.73 0.30 

)3.41 (  1.50 40.67 39.17 دول خارج منظمة التعاون االقتصادي  44.08
 : والتنمية

  ومنها:الدول اآلسيوية      
1.10 0.29 14.05 13.76  الصين  12.95

)1.01 (  الهند  4.96 3.86 3.95 0.22 
)1.13 (  دول الشرق األوسط 6.95 5.60 5.82 0.16 
)0.63 (  روسيا  5.89 5.10 5.26 0.04 
)0.82 (  دول أمريكا الالتينية 4.11 3.25 3.29 0.09 
)0.32 (   أفريقيا  2.32 1.90 2.00 0.10 
)0.60 (   دول أخرى**  6.90 5.70 6.30 0.60 
)8.57 (  4.40 74.33 69.86  اإلجمالي العالمي 82.90

  بيانات تقديرية *    
. األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وباقي الدول األسيويةدول أوروبا غيرتشمل **

 :  مالحظة   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     

ــ OPEC, Oil Market Report, October 2020.
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دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  )14( الشكل
  )2020 -2019( ، المصافي العالمية المنتجات المكررة منكميات متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

 .OPEC, Oil Market Report, October 2020  المصدر:
  

 ً   األسواق العالمية للطاقات المتجددة التطورات في  :ثالثا

، 2020مــن عــام  الثالــثخــالل الربــع إنتاج الطاقات المتجددة عالمياً قدرات توليد ونمو    تحسن 

بعــض وفيــروس كورونــا المســتجد  جائحــة    عقب التباطؤ الحاد الذي شهده خالل الربــع الســابق بســبب

 اســتئناف النشــاطأدى    فقــد  ، إال أنه ما يزال دون مستويات ما قبــل الجائحــة.التحديات المتعلقة بالتمويل

لقطــاع الطاقــات   الالزمــة  والتكنولوجيــات  المنتجــات  من   للعديد  التوريد  سالسل  إنتعاشلى  إ  ياالقتصاد

كــان لــه ، وهو ما  أسعار مصادر الطاقة التقليدية  ارتفاع  نتيجة  ،عليها  الطلب  زيادةتزامناً مع    ،المتجددة

سواء من حيث توقيــت التنفيــذ   المتجددة  الطاقة  مشروعاتعلى    إنعكاساً إيجابياً، وإن كان بشكل نسبي،

 2020والتي شهدت إنخفاضاً حاداً خالل النصف األول من عــام    هانحو  الموجهة  االستثمارات  حجم أو  

، وفقاً ألحدث البيانات الصــادرة عــن الوكالــة 2019% مقارنة بالفترة المماثلة من عام  34بلغت نسبته  

  الدولية للطاقات المتجددة.  

 " الصــادر فــي2020"اَفاق الطاقة العــالمي    تقريرفي  أشارت  قد    الدولية  الطاقة  وكالة  يذكر أن 

 إمــدادات سيســاهم بالنســبة األكبــر مــن الزيــادة فــي الشمســية الطاقــة انتاج أن  إلى ،2020  أكتوبرشهر  
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% 80  نحــو  المتجــددة  الطاقــة  شكلتُ   أن   حيث يتوقع  المقبل،  العقد  خالل  المتجددة  المصادر  من   الكهرباء

 أن  المتوقــع مــن  إنــهكمــا  .الحاليــة الظــروف ظــل فــي العــالم  مســتوى  على  الكهرباء  توليد  في  النمو  من 

، 2050  عــام   بحلول  الكهرباء  إلنتاج  األساسية  الوسيلة  باعتبارها  الفحم   المتجددة  الطاقة  مصادر  تتجاوز

 فــي  الريــاح  وطاقــة  الكهروضــوئية  بالخاليــا  تعمل  التي  الشمسية  للطاقة  المجمعة  الحصة  حيث سترتفع  

ً  الكهرباء  توليد  .2019 عــام  فــي% 8 بنحــومقارنــة  2030 عــام فــي % 30 مــن  يقــرب مــا إلــى عالميــا

 الــذي للطاقــة الوحيــد  الرئيســي  المصــدر  هــو  المتجددة  المصادر  من   الكهرباء  توليدأن    وأوضح التقرير

ــو يواصــل ــي النم ــام  ف ــتثمار، وأن 2020 ع ــي االس ــة مصــادر ف ــددة الطاق ــز المتج ــن  رئيســي ءج            م

ــزم  ــز ح ــيط المصــممة التحفي ــالمي االقتصــاد لتنش ــاهم الع ــا سيس ــو م ــي، وه ــق ف ــرص خل ــل، ف            العم

  .االنبعاثات من  الحدو

في شهر نــوفمبر   وكالة الطاقة الدولية  " الصادر عن 2020أشار تقرير "الطاقات المتجددة  كما  

إلــى مســتوى   ســتزيد  الطاقة المتجددة في جميــع أنحــاء العــالم   االضافات الجديدة لقدرات  أن   إلى  2020

 مــن إجمــالي  %90  ، يمثــل هــذا االرتفــاع حــوالي2020عــام    مــع نهايــةجيجاوات    200قياسي يقارب  

وذلك بــدعم مــن مشــروعات الريــاح والطاقــة المائيــة  ،خالل نفس العام  التوسع في سعة الطاقة العالمية

صة في كالً من الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصــين اللتــان مــن والطاقة الشمسية الكهروضوئية بخا

مصــادر   التقريــر أن وأظهــر  % في طاقة الرياح والطاقــة الشمســية.  30الُمقدر أن يشهدا ارتفاعاً بنسبة  

. )Covid-19جائحة فيروس كورونــا المســتجد (الطاقة المتجددة خارج قطاع الكهرباء تعاني من آثار  

أول انخفاض سنوي لــه   2020خالل عام    هد الوقود الحيوي المستخدم في النقلمن المقرر أن يشحيث  

ً نذ عقدين، مدفوع مُ   ،نخفاض أسعار الوقــود األحفــوري، وإبالهبوط األوسع في الطلب على وقود النقل  ا

قــد مما يقلل من الجاذبية االقتصادية للوقود الحيوي. كما أن الطلب على الطاقة الحيويــة فــي الصــناعة  

في النشاط االقتصادي. تتمثل النتيجة الصــافية لهــذه االنخفاضــات   الملحوظنتيجة لالنخفاض    ضتإنخف

في الطلب العالمي على الطاقة المتجددة فــي  %1ونمو الطاقة المتجددة في زيادة إجمالية متوقعة بنسبة 

قياسي في إضافات الطاقــة التوسع  ال  فيالهند واالتحاد األوروبي    تساهم ويتوقع التقرير أن    .2020عام  

. 2015نــذ عــام  مُ   لهــا  أسرع نمو، وهو  2020خالل عام    %10  تصل إلى نحو  المتجددة العالمية بنسبة

 والطويل. يُظهر توقعات الطلب القوي على مصادر الطاقة المتجددة على المدى المتوسط  ماوهو 
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فــي أحــدث تقاريرهــا،   المتجــددة  للطاقة  الدولية  الوكالةتأكيد    تجدُر اإلشارة إلى  من جانب اَخر،

% بحلــول 57% حاليــاً إلــى  26مــن    تزداد  أن   يجب  العالمي  الطاقة  مزيج   في  المتجددة  الطاقة  حصة  أن 

 وأشــار التقريــر إلــى  .المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيقبهدف    الضعف،  تتجاوز  بنسبة، أي  2030عام  

 تكــاليف  حيــث إنخفضــت  تكاليفهــا،  انخفــاض  مع  بالتوازي  المتجددة  الطاقة  تقنياتالذي تشهده    نتشاراإل

 أســعار  نخفضــتإ  كمــا  الماضــية،  العشــر  الســنوات  خــالل  %90بنحــو    الكهروضــوئية  الشمسية  الطاقة

 السنوي  االستثمار  مضاعفةإلى أهمية    تقريرال  ونوه  .نفسها  الفترة  خالل  %50  بمقدار  الرياح  توربينات

     )2018-2013خــالل الفتــرة (  دوالر  مليــار  300  متوســط بلــغ نحــو  مــن   المتجــددةالطاقــات    قطاع  في

   عالميــاً  المتجــددة الطاقــة تبنــي مســار لتســريع ،2050عــام  حتــى دوالر مليــار 800 يقــارب مــا إلــى

   .المطلوبة بالوتيرة

 ً الهيدروجين  :رابعا  

  الهيدروجين من أبســط العناصــر وأكثرهــا وفــرة، يمكــن تخزينــه واســتخدامه لنقــل الطاقــة يُعد  

وباستطاعته تخزين كمية هائلة   ،القابلة لالستخدام، فهو عنصر كيميائي حامل للطاقة وليس مصدراً لها

كما يمكن استخدامه في خاليا الوقود لتوليد الكهرباء أو الطاقة والحرارة وهو وقود نظيــف   ،من الطاقة

        الممكــن غيــر لكــن مــن وســتهلك فــي خليــة وقــود ال ينــتج إال المــاء والكهربــاء والحــرارة. أي عنــدما يُ 

 مجموعــةهنــاك  وفي الطبيعة ويجب إنتاجه من المركبات التي تحتويه.    بشكل منفرديجاد الهيدروجين  إ

 والنوويــة  المتجــددة  الطاقة  مصادر  ذلك  في  بما  الهيدروجين،  إنتاج  على  قادرة  الوقود  أنواع  من   متنوعة

 شــكل  فــي  أو  األنابيــب  خطــوط  طريق  عن   كغاز  الهيدروجين   نقل  يمكن .  والنفط  والفحم   الطبيعي  والغاز

 المنازل  لتزويد  وميثان   كهرباء  إلى  تحويله  يمكن   كما.  المسال  الطبيعي  الغاز  مثل  ،السفن   بواسطة  سائل

  .والطائرات والسفن  والشاحنات للسيارات وقود وإلى التغذية، وصناعة بالطاقة

أصــبح   نذ منتصــف القــرن العشــرين مُ ، فال يتجزأ من صناعة الطاقة  اً الهيدروجين جزء  ويُعتبر

ً شائع  الهيدروجين   استخدام  بالهيــدروجين  مستخدمين الصــناعيين إمداد ال  ويُعدتكرير النفط.  صناعة  في    ا

يســتمر الطلــب علــى هــذا ومــن األعمــال التجاريــة الرئيســية علــى مســتوى العــالم.    في الوقــت الحــالي

  .)15( الشكل كما يوضح، 1975أكثر من ثالثة أضعاف منذ عام بنما  حيثالهيدروجين في االرتفاع 
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  )15( الشكل
  )2018 -1975( ،الطلب العالمي على الهيدروجين

  ) مليون طن(

  

  

  

  

  

  

على   الطلب  تمثل  مثل النقل وتطبيقات تحويل الطاقة الكهربائية إلى غاز  األخرى  والنقية  واألمونيا  التكرير  صناعات  :مالحظات
والحديد  الميثانول  صناعات  والملوثات.  اإلضافات  من  صغيرة  مستويات  على  يحتوي  هيدروجين  تتطلب  محددة  تطبيقات 

م الغازات  خليط  من  كجزء  الهيدروجين  تستخدم  تطبيقات  على  الطلب  تمثل  األخرى  والمختلطة  المخلق،  المختزل  الغاز  ثل، 
  للوقود والمواد األولية.  

 .وكالة الطاقة الدولية  المصدر:

الحالي  الطلب    يصل النقي  العالمي  الهيدروجين  السنة  70حوالي  إلى  على  في  طن          مليون 

ً بالكامل تقريب  هيتم توفير،  مليون طن من النفط المكافئ  330حوالي  أو ما يعادل            من الوقود األحفوري   ا

الفحم العالمي  استهالك  من    %2  نسبةالغاز الطبيعي العالمي واستهالك  من    %6  نسبة،  )والفحم   الغاز(

  ما يتمتع به من سمات تشمل تعتمد األسواق الحالية للهيدروجين على  ونتاج الهيدروجين.  إل  مخصص

الطاقة  ال  اهمحتووللتخزين    يتهوقابل  ه وزنهخف من  كتلة  عالي  على   وإمكانيةلكل وحدة  بسهولة  إنتاجه 

  نطاق صناعي.  

       إلــى   المتجــددةيرتكز االهتمام المتزايد باالستخدام الواسع النطاق للهيــدروجين ألنظمــة الطاقــة  

دون انبعاثــات مباشــرة لملوثــات بــ يمكــن اســتخدام الهيــدروجين  أوالً،حد كبير على ســمتين إضــافيتين:  

) نقية(أخرى  األمونيا  التكرير  الحديد  الميثانول  
 المختزل

) ةمختلط(أخرى   
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مــن مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر الطاقــة  إنتاجهيمكن ثانياً: الهواء أو غازات االحتباس الحراري. و

     . والطاقة النوويةالكهرباء المتجددة والكتلة الحيوية ، حيث يمكن إنتاجه من منخفضة الكربون 

الكربــون لــيس   ةاسع النطاق للطاقة منخفضو  ناقالً االهتمام بإمكانيات الهيدروجين باعتباره  إن  

علــى مــدى العقــود األخيــرة، قــام عــدد كبيــر مــن الخبــراء بالبحــث فــي إمكانيــة إنتــاج ف  باألمر الجديــد،

الهيدروجين من مصادر متنوعة، ونقلــه وتخزينــه، واســتخدامه لتــوفير خــدمات الطاقــة النهائيــة بــدون 

 فقــد زاد  لى استخدام خاليا الوقــود فــي قطــاع النقــل.إلى حد كبير ع   هذه األبحاثركزت  وقد    ،انبعاثات

ً االهتمام بالهيدروجين خالل   التــي شــهدتها صــدمات  المــع    فترة السبيعينيات من القرن الماضــي تزامنــا

 إلــى فــي ذلــك الوقــت أشارت التوقعــات  و  ،واالهتمام بتلوث الهواء  اإلمداداتونقص    الخام   أسعار النفط

يمكن أن يكون للهيدروجين المنتج من الفحم أو الكهرباء النوويــة دور مهــم فــي أنه على المدى الطويل  

وتم إنشاء برنامج التعاون في مجال تكنولوجيا خاليا الوقود والهيــدروجين  ،وخاصة للنقل  توفير الطاقة

ــي عــام  ــة ف ــة الدولي ــة الطاق ــابع لوكال ــدروجين إال أن . 1977الت ــات الهي ــد تضــاءل االهتمــام بإمكاني        ق

 وتصاُعد المعارضة بشــأن اســتخدام ثبوت وفرة موارد النفط والغاز، وتراجع أسعار النفط،    على خلفية

   .من خالل تدابير الرقابة مشاكل تلوث الهواء ومعالجةالطاقة النووية، 

مزيــد مــن الدراســات حــول إجــراء  التسعينيات، أدى القلق بشأن تغير المنــاخ إلــى    وخالل فترة

احتجــاز الكربــون وتخزينــه، والطاقــة المتجــددة، عمليــات  التركيز بشكل خاص على    مع  ،الهيدروجين 

      كشــفت العديــد مــن شــركات صــناعة الســيارات الكبــرى النقــاب عــن ســيارات الهيــدروجين ووالنقــل. 

منخفضــة خــالل الخام  أسعار النفط    وفي ظل بقاءعلى خلفية التقدم السريع في تكنولوجيا خاليا الوقود.  

 تلــكالــذي كــان مــن الممكــن أن يجعــل  و  المقدم للهيدروجين   الدعم   تراجعالعقد،  هذا  الثاني من  النصف  

  المشاريع أقرب إلى االتجاه السائد.

العقد األول من القرن الحادي والعشرين، بــدأ القلــق بشــأن تغيــر المنــاخ يتــرجم إلــى   بداية  وفي

علــى والــنفط إلــى الظهــور.  لب علــى  الطإجراءات تستهدف قطاع النقل، وعادت المخاوف بشأن ذروة  

ً الرغم من أن الطاقة النووية لم تكن مفضلة عالمي جيل جديد من إنشاء    كانت معلقة على، إال أن اآلمال  ا

المحطات النووية األرخص ثمناً والتقسيم الحراري للمياه كانت أساسية للعديد من التقديرات المنخفضة 

علــى خلفيــة تبــدد ، تراجعــت التوقعــات بشــأن الهيــدروجين 2010عــام  لتكــاليف الهيــدروجين. بحلــول
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 ،، وعدم اليقين بشأن قوة تطــورات سياســة المنــاخالمخاوف حيال وصول الطلب على النفط إلى ذروته

    وليــة األ  هتحتيــ ال  ىبنــ ال  هــا مــن احتياجاتوالتــي    والتقدم في المركبات الكهربائية التــي تعمــل بالبطاريــات

  ركبات الهيدروجين.أقل تكلفة من م

مــوردي الكهربــاء بعــد ذلــك ليشــمل كــل مــن  األصوات المؤيدة للهيــدروجين  وحالف  وتوسع الت

وشــركات   ،وشركات صناعة الســيارات  ،ومرافق الكهرباء والغاز  ،ومنتجي الغاز الصناعي  ،المتجددة

لم. ويشــمل وحكومــات معظــم االقتصــادات الكبــرى فــي العــا  ،وشركات الهندسة الكبرى  ،النفط والغاز

ً أيض    الهيدروجين كمادة وسيطة لإلنتاج. الصناعات التي تستخدم  ا

قوي، مما أثار االهتمام الشديد بين ال  هاحافظت تقنيات الهيدروجين على زخم،  2019وفي عام  

ً   2019عام  كان    حيث  ،صانعي السياسات ً   عاما اكتســب و  ،فــي تشــغيل قــدرة التحليــل الكهربــائي  قياسيا

ً إنتاج واستخدام أشكال منخفضة الكربون من الهيدروجين زخم وتم اإلعالن عــن العديــد   ،غير مسبوق  ا

 الفــت للنظــر،تسارعت مبيعات مركبات خاليا الوقود الهيدروجينيــة بشــكل كما  .  الخطط المستقبليةمن  

ً عمل بخاليا الوقود تقريبتضاعف سوق السيارات الكهربائية التي تو  كل مــن   بسبب التوسع المتميز في  ا

يــأتي ذلــك قبــل أن يشــهد العــالم جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد  .الجنوبيــة الصين واليابــان وكوريــا

)Covid-19  علــى سالســل التوريــد لهــا تــأثير  مــن المــرجح أن يكــون  والتــي    2020) في أوائــل عــام

   وجين، التي تتطلب سلسلة إمداد جيدة التنسيق ورأس مال كبير.تقنيات الهيدر وبخاصة علىالعالمية 

      ، وقطــاع البتروكيماويــاتتكريــر الــنفط،  قطــاع  الطلــب الحــالي علــى الهيــدروجين فــي  يقتصر  

ــا وبشــدةتصــنيع الصــلب، قطــاع و ــأثرت جميعه ــي ت ــا المســتجد بتفشــي  والت ــروس كورون  جائحــة في

)Covid-19(  .  ،9  بنســبة  تتوقع وكالة الطاقــة الدوليــة انخفــاض اســتهالك البنــزين وفي هذا السياق% 

انخفــض الطلــب علــى المــواد كمــا  ،  2020في عــام    %26بنسبة  ووقود الطائرات    %6بنسبة  والديزل  

  .%7الميثانول بنسبة كالكيميائية الرئيسية المنتجة باستخدام الهيدروجين 

بســبب التراخــي فــي قــت الحــالي تواجــه بعــض الصــعوبات  فــي الوتكنولوجيا الهيــدروجين    إن 

 عرض تقنيات االستخدام النهائي الرئيسية وتأخير (أو حتى إلغاء) مشاريع اإلنتاج منخفضــة الكربــون.

استبدال الهيدروجين عــالي و  ،حاجة إلى مزيد من الجهود من أجل التوسع لتقليل التكاليفوهنا تظهر ال

وتوسيع استخدام الهيــدروجين لتطبيقــات   ،بون في التطبيقات الحاليةالكربون بهيدروجين منخفض الكر
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دعــم نشــر البنيــة التحتيــة   هذه الجهود، حيث أن في تأمين  المالية  ويمكن أن تساعد حزم التحفيز    جديدة.

 اســتخدام مــن  أيضــاً  وتصنيع التحليل الكهربائي لن يساعد في الحفاظ على الزخم فحسب، بــل سيســرع  

  مع خلق فرص العمل الالزمة لالنتعاش االقتصادي.الطاقة، قطاع في تكامل ق التحقيالهيدروجين ل

إزالة الكربون من إنتاج الهيدروجين. وسيستلزم ذلــك هو  يةتحديات المستقبلالسيكون أحد هذا و

) الغاز الطبيعــي المقتــرن 2) الكهرباء المتجددة (والنووية) إلنتاج الهيدروجين األخضر و(1استخدام (

 مــن المتوقــع وثاني أكسيد الكربون أو تحويله إلى كربون صــلب إلنتــاج الهيــدروجين األزرق.   بتخزين 

ً رئيســي  اً أن تلعب كل من طرق إنتاج الهيــدروجين منــزوع الكربــون دور فــي تلبيــة احتياجــات الطاقــة   ا

  المستقبلية في العالم. ومع ذلك، يمكن أن يتمتع الهيدروجين األزرق بميزة على المدى القريب. 

 ً العالمية أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية :خامسا  

بشــكل   لها  أو سيكون   كانتالتي  الهامة  مجموعة من األحداث    2020من عام    الثالثالربع    هدش

  :ما يلي األحداث تلكومن أهم ، على السوق البترولية العالمية انعكاسات إيجابية أو سلبية أو بآخر

  إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لدول أوبك+  .1
خــالل الربــع الثالــث   لدول (أوبــك+)  للمراقبة  المشتركة  الوزارية  للجنة  إجتماعات  ت ثالثةُعقد

ــام  ــن عــ ــر2020مــ ــة " ، عبــ ــي  "،Videoconferenceتقنيــ ــمو الملكــ ــاحب الســ ــة صــ                   برئاســ

رئيساً لإلجتماع، ووزير الطاقة   –األمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية  

   رئيساً مشاركاً. –الروسي 

  لدول (أوبك+) للمراقبة المشتركة الوزارية للجنة اإلجتماع العشرون

 التاليــة  المرحلــة  إلــى  االنتقال، وشهد اإلتفاق على  2020ُعقد في الخامس عشر من شهر يوليو  

مليــون برميــل/يوم،      7.7التــي تقضــي بتقلــيص تخفيضــات اإلنتــاج المتفــق عليهــا إلــى  تفاقيــة،اإل مــن 

النشــاط   بدء اســتئناف  مع  مشجعة  تحسن   ماتعال  وجود  اإلجتماع  الحظ. و2020مطلع شهر أغسطس  

 في فرضها عيدأُ قد  جزئية أو محلية إغالق عمليات هناك يكون  قد أنه حين  في. العالم   حول  االقتصادي

    .اآلجلة األسواق أو الفورية األسواق في سواء واضحة، التعافي عالمات فإن  ،المناطق بعض
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  لدول (أوبك+) للمراقبة المشتركة الوزارية للجنة العشرونالحادي واإلجتماع  

 بنســبة التوافــق تحقيق أن ، تم خالله التأكيد على 2020ُعقد في التاسع عشر من شهر أغسطس  

ــن % 100 ــع م ــدول جمي ــاركة ال ــة الماضــية،المش ــهدته الشــهور الثالث ــذي ش ــنقص ال ــويض ال           ، وتع

     علــى  الــنفط  ســوق  اســتقرار  تحقيــقو  التــوازن   إعــادة  لجهــود  حيــوي  أمــر  هــو  بــل  فحســب،  عادالً   ليس

والحــظ اإلجتمــاع وجــود بعــض الــدالئل علــى حــدوث تحســن تــدريجي فــي أوضــاع       .الطويــل المــدى

 التعــافي  وتيــرة  بــدتسوق النفط العالمي، بما في ذلك تقليص الفجوة بين العرض والطلب. ومع ذلــك،  

ً  كان  مما أبطأ   جائحة فيروس كورونا المستجد.  من  مطولة موجة مخاطر تزايد مع متوقعا

  لدول (أوبك+) للمراقبة المشتركة الوزارية للجنة العشرونالثاني واإلجتماع 

، وأوصــى اإلجتمــاع بتمديــد فتــرة التعــويض    2020ُعقد فــي الســابع عشــر مــن شــهر ســبتمبر  

، بعــد أن تعهــدت 2020للدول التي لم تلتزم بتخفيضات اإلنتاج المتفق عليها حتى نهاية شــهر ديســمبر 

تلك الــدول بــالتعويض الكامــل عــن فــائض اإلنتــاج، وهــو مــا يــدعم جهــود إعــادة التــوازن المســتمرة،   

         تكــون  بــأن  ى اإلجتمــاعأوصــ اعد فــي تحقيــق اســتقرار الســوق النفطيــة علــى المــدى البعيــد. كمــا ويســ 

وبخاصــة فــي ظــل   الحاجــة  عنــد  الضــرورية  التــدابير  مــن   المزيد  التخاذ  استعداد  على  المشاركة  الدول

   .)Covid-19ارتفاع عدد حاالت اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (

  إجتماع وزراء الطاقة في مجموعة دول العشرين  .2
ســبتمبر   28و    27ُعقد إجتماع وزراء الطاقــة فــي مجموعــة دول العشــرين علــى مــدى يــومي  

العزيــز بــن ســلمان وزيــر الطاقــة بالمملكــة العربيــة   عبدر  صاحب السمو الملكي األمي، برئاسة  2020

. وخالل اإلجتماع تم التأكيد علــى أهميــة حــزم التحفيــز "Videoconferenceتقنية "  عبر،  السعودية

األنشطة االقتصادية، وضرورة االلتزام بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة لتعزيز  

)، وأقــر البيــان الختــامي إجــراءات Covid-19وفعالة للتغلب على جائحة فيروس كورونــا المســتجد (

  المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.  

  الوفرة المشتركة عودة اإلنتاج في عمليات    . 3

ســنوات تــم عــودة االنتــاج فــي   5ول مــرة بعــد توقــف دام  أعلنت وزارة النفط الكويتية أنــه " أل

       ".2020فــي بدايــة يوليــو  بــين دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية  عمليات الــوفرة المشــتركة  
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 ،االنتــاج فــي حقــل الخفجــي المشــتركف  تم اســتئنا  ،2020يوليو  شهر  ول من  في األبأنه "    أعلنت  كما

على الخطط التشغيلية الموضــوعة   بناءً   ،2020من يونيو    اً توقف دام لمدة شهر واحد إعتبار  وذلك بعد

    وقعــت كــالً مــن   2019. يــذكر أنــه فــي الرابــع والعشــرون مــن شــهر ديســمبر  وباالتفاق بين الطــرفين 

ية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة "المقسومة" واتفاقيــة دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على اتفاق

تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومــذكرة تفــاهم تتعلــق بــاجراءات اســتئناف 

   ســنوات. وتشــمل المنطقــة "المقســومة"  5اإلنتــاج النفطــي لــدى الجــانبين، وذلــك بعــد توقــف دام لمــدة 

ً  "، ويصل إنتاجهماحقلي "الخفجي" و "الوفرة     ألف برميل يومياً.   500إلى نحو  معا
 

  القمة األولى لإلنتقال إلى الطاقة النظيفة   . 4

"القمة األولى لإلنتقال إلى الطاقــة   2020في التاسع من شهر يوليو    وكالة الطاقة الدولية  عقدت

، بمشــاركة عــدد كبيــر مــن وزراء الطاقــة ألكبــر الــدول Videoconferenceالنظيفــة" عبــر تقنيــة 

المستهلكة للطاقة فــي العــالم مثــل الواليــات المتحــدة والصــين والهنــد، واألمــين العــام لألمــم المتحــدة، 

 الضــوء المشــاركون  ســلطوقــد  ليميــة والدوليــة.ومفوض االتحاد األوروبي، والعديد من المنظمات األق

 فيــروس كورونــا المســتجد  جائحــة  آثار، وبخاصة  العالم   في  والمناخ  الطاقة  تحديات  معالجةكيفية    على

)Covid-19(  الطاقــة تحــوالت  لدعم   طرق  إيجاد  أهمية  على  مؤكدين   بهم،  الخاصة  الطاقة  أنظمة  على 

     التــي تــم مناقشــتها،  الرئيســية الموضــوعات ومــن بــين . الحاليــة التحــديات مــن  الــرغم  علــى النظيفــة

ــى الحاجــة ــد إل ــن  المزي ــار م ــي االبتك ــل مجــاالت ف ــدروجين، مث ــة الهي ــاء قطــاع جعــل وكيفي            الكهرب

    .واستدامة مرونة أكثر

 ً     التطورات في اتفاق باريس لتغير المناخ : سادسا

السابع    عقدت - التنسيقي  إجتماعها  (أوابك)  للبترول  المصدرة  العربية  الدول  لمنظمة  العامة  األمانة 

يومي   األعضاء  الدول  في  البيئة  لخبراء  المرئي    2020نوفمبر    2و    1والعشرون  اإلتصال  عبر 

"zoom  من مجموعة  على  التأكيد  تم  حيث  المنظمة  في  األعضاء  الدول  ممثلي  وبحضور   "

 وبة خالل المرحلة القادمة من المفاوضات.التوصيات المطل
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ومن جانب اَخر، أصبح إنسحاب الواليات المتحدة األمريكية من إتفاق باريس لتغير المناخ ساري   -

نوفمبر   الرابع من شهر  في  إتفاقية  2020المفعول  من  تنسحب رسمياً  العالم  في  دولة  أول  ، وهي 

مرة أخرى في المستقبل في حال موافقة الحكومة    تغير المناخ، كما تستطيع أن تنضم إلى اإلتفاقية

 األمريكية الحالية الجديدة.   

إلى   العالمية  تجدُر اإلشارة  الطاقة  تقرير "اَفاق  الصادر عن  2020أن  الدولية "  الطاقة    وكالة 

   تراجعاً هو األكبر إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ستشهد    قد أظهر أن   ،2020في شهر أكتوبر  

  ). ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقةCovid-19على اإلطالق، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع  مليار طن متري من    2.3الدولية فإن ما يصل إلى  

  ، لن يتم إطالقها. 2019جمالي الٌمقدر لعام من اإل%  7 أي حوالي ،الطاقة

" وجميع االجتماعات للهيئات Cop26كما يُذكر أنه قد تم تأجيل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ "

عام   حتى  المناخ  بتغير  المتعلقة  نظراً 2021الفرعية  وذلك  الحالية    ،  والسالمة  الصحة  لتدابير 

  أن تُعقد ة فيروس كورونا المستجد. هذا ومن الُمقرر  لجائح  استجابة المطبقة في جميع أنحاء العالم  

االفتراضية   اإلجتماعات  من  المناخ،  سلسلة  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  إتفاقية  لحوارات 

الفترة   المناخ)  2020نوفمبر/ديسمبر  خالل  في    ،(حوارات  العمل  تعزيز  في  المساعدة      بهدف 

  ".  Cop26الطريق لنجاح مؤتمر األمم المتحدة للمناخ " إطار الهيئات الفرعية، مما يمهد 

 ً   في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا

  في الدول األعضاء في أوابك الُمقدرة  صادرات النفط الخام    كمية   االنعكاس على  . 1
كمية صادرات النفط الخام فــي الــدول األعضــاء كبير في    إنخفاضتشير التقديرات األولية إلى  

صــل تمقارنة بالربع السابق ل وم ي/رميلب مليون  2 نحولغ ب 2020من عام   الثالثفي أوابك خالل الربع  

بــالربع مقارنــة  وم ي/رميــلب مليــون  3.6بنحــو   مــنخفضوهو مستوى    وم ي/برميلمليون    14.2  نحو  إلى

اإلتفــاق التــاريخي بشــأن خفــض   إلــىفــي األســاس    اإلنخفــاض  اعزى هذوي  المماثل من العام الماضي،

، مع ارتفاع نسبة 2020اإلنتاج القياسي بين دول (أوبك+) والذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر مايو  

، وهي األعلى ُمنذ شهر مايو الماضــي 2020  شهر سبتمبر  في%  102  لتصل إلىااللتزام بهذا اإلتفاق  

ــت           ــة الكوي ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــل المملك ــن قب ــة م ــافية الطوعي ــات اإلض ــتثناء التخفيض (باس
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  إلــى جانــب إغــالق عمليــات اإلنتــاج والتصــدير فــي  .ودولة اإلمارات العربية المتحدة في شهر يونيو)

الوطنيــة للــنفط   المؤسســة  استئنافها عقب إعالن والمقرر  ،  دنظراً للظروف التي تُمر بها البالليبيا  دولة  

  .عن المنشأت االَمنة حالة "القوة القاهرة"عن رفع 2020في التاسع عشر من شهر سبتمبر  في ليبيا

ويعزى جزء من هذا اإلنخفاض إلى ارتفاع الطلب على النفط في الــدول األعضــاء تزامنــاً مــع 

ــود  ــا المســتجد تخفيف/إلغــاء القي ــروس كورون واإلجــراءات المفروضــة للحــد مــن إنتشــار جائحــة في

)Covid-19 ،(  الجدولكما يوضح )16( والشكل) 14(.  

 ) 14الجدول (
  * )2020-2019(سنوي في كمية صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، الالتطور الربع  

    (مليون برميل/يوم)
  2019 2020 )مليون ب/ي( التغير عن

2019  الثالثالربع      الثالثالربع   الثاني الربع   الثالث الربع   2020 الثانيالربع 
 االمارات  2.548 2.435 2.083 (0.352) (0.465)

 البحرين   0.166 0.170 0.166  (0.004)  ــ
 الجزائر  0.575 0.485 0.390 (0.095) (0.185)
 السعودية  7.054 7.089 6.320 (0.769) (0.734)
 العراق  3.875 3.469 2.943 (0.526) (0.932)

 قطر  0.335 0.368 0.335 (0.033) ــ
 الكويت  2.251 2.137 1.861 (0.276) (0.390)
ــ ــ (0.875) ــ  ليبيا  0.875

 مصر  0.090 0.090 0.090  ــ  ــ
 اإلجمالي  17.769  16.243  14.188 (2.055) (3.581)

 .بيانات تقديرية*
 األرقام بين قوسين تعني سالبا.  : مالحظة

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية. :المصدر  
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2019 2020

يوم/مليون برميل

كمية صادرات النفط الخام كمية إنتاج النفط الخام

  )16( لشكلا
  ،المقدرة للدول األعضاء في منظمة أوابك بصادراته النفط الخاممقارنة كمية إنتاج 

)2019- 2020(  
  

 
 
 
  
 

 
  

  
 .  الصادراتيمثل  االستهالكالفارق ما بين اإلنتاج : مالحظة

  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)   المصدر:

  قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك   االنعكاس على  . 2

األسعار الفوريــة لســلة خامــات متوسط  رتفاعال اإلنعكاس اإليجابيتشير التقديرات األولية إلى  

  فــي   الخــام   النفط  صادرات  قيمة  على  2020  عام من    الثالثالربع    خاللوخامات الدول االعضاء    أوبك

قبــل جائحــة فيــروس  دون مســتويات مــا ال تــزالإال إنهــا   ،نفــس الربــعخــالل  المقدرة  عضاء  الدول األ

 %50.9أي بنســبة    ،مليــار دوالر  19.3  بنحو  تلك القيمة  ارتفعتفقد    )،Covid-19(  المستجد  كورونا

 ، مليــار دوالر 45بنحــو  مــنخفضوهــو مســتوى  ،مليــار دوالر 57.2صل إلى تمقارنة بالربع السابق ل

  .)17( والشكل) 15( الجدولكما يوضح  العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من  %44أي بنسبة 
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2019 2020

مليار دوالر برميل/دوالر

قيمة صادرات النفط الخام متوسط أسعار سلة أوبك

 )15الجدول (
  * )2020-2019(سنوي في قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، الالتطور الربع 

    (مليار دوالر)
  2019 2020 ) مليار دوالر( التغير عن

2019  الثالثالربع     الثالثالربع   الثاني الربع   الثالث الربع   2020 الثانيالربع 
 االمارات  14.6  6.4  8.4  2.0 (6.3)
 البحرين  1.0  0.4  0.7  0.3 (0.3)
 الجزائر  3.3  1.2  1.6  0.4 (1.7)

 السعودية  40.9  16.0  25.4  9.4 (15.6)
 العراق  22.0  8.0  12.0  4.0 (10.0)
 قطر  1.9  0.9  1.4  0.5 (0.6)
 الكويت  12.9  4.7  7.4  2.7 (5.5)
 ليبيا  4.9  ــ ــ ــ (4.9)
 مصر 0.5  0.2  0.4  0.1 (0.2)

 اإلجمالي  102.2  37.9  57.2  19.3 (45.0)
 .بيانات تقديرية*  

  

  األرقام بين قوسين تعني سالبا.   : مالحظة
 العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية.منظمة األقطار  :المصدر

تم احتساب حجم صادرات النفط الخام في الدول األعضاء وذلك بطرح االستهالك الشهري من إنتاج النفط الخــام الشــهري، وبضــرب *  
المتوسط الشهري لألسعار الفورية لخامــات كــل دولــة فــي حجــم الصــادرات النفطيــة الشــهرية، تــم تقــدير قيمــة الصــادرات الشــهرية، 

  يرية لصادرات النفط الربع سنوية للدول األعضاء.      ومنها تم احتساب القيمة التقد
  

  )17( الشكل
  ، في منظمة أوابك للدول األعضاءالمقدرة مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته 

)2019- 2020(  
  

 
 
 
 
 
 

  
  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:
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  أوابك   منظمة   دول األعضاء في ل ل الكلي    األداء االقتصادي   االنعكاس على  . 3

ألقت التطورات في السوق البتروليــة العالميــة بظاللهــا علــى مســتويات األداء االقتصــادي فــي 

النــاتج فــي القطاعــات  مســتويات تحســنتحيــث  ،2020مــن عــام   الثالــثخالل الربــع    الدول األعضاء

 إنتعــاشوما صــاحبه مــن    أداء االقتصاد العالمي  نمو  ويعزى ذلك في األساس إلى  .نسبيبشكل    النفطية

تدابير العــزل والقيــود العالميــة المفروضــة علــى تخفيف/ إلغاء  بسبب  في مستويات الطلب على النفط،  

ارتفاع نسبة التزام دول أوبك+   وشكل.  )Covid-19(  انتشار فيروس كورونا المستجد  للحد من   السفر

بإتفاق الخفض القياسي لإلنتاج والذي نجح في استرداد جزء من الخسائر في أسعار النفط التي ال تزال 

منظمة أوابــك ، دعماً إضافياً القتصادات الدول األعضاء في % من مستواها قبل الجائحة40أقل بنسبة  

ً ارتفاع   التي شهدت  اإليرادات النفطية والتي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي،  وبدرجات متفاوته في  ا

     وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بالصــدمة هــي االكثــر تضــرراً    للــنفطالدول الُمصــدرة  هذا ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن  

وما ترتــب عليهــا مــن إنخفــاض   )Covid-19(  فيروس كورونا المستجدالمزدوجة الناجمة عن جائحة  

  حاد في أسعار النفط الخام العالمية والطلب عليه. 

ــي هــذا الســياق،  ــة وف ــذتها غالبي ــي نف ــة الت ــة التحفيزي ــة والحــزم المالي        حــدت السياســات النقدي

           مــن   بشــكل نســبي  على صعيد الصحة والمالية العامة والقطاع المالي  في منظمة أوابك  الدول األعضاء

بــرامج اإلصــالح   وســاهمت  ثار االقتصادية المباشرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونــا المســتجد.االَ 

الهادفة إلى دعم النشاط االقتصــادي وتنويــع االقتصادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول األعضاء،  

تحسن نسبي في مســتويات النشــاط فــي القطاعــات غيــر القاعدة اإلنتاجية والتصديرية، والتي أدت إلى  

   .لهذه الدول األداء االقتصادي تأثر في الحد من  ،النفطية

شــكل ب  للــدول األعضــاءتباطؤ معدالت النمــو االقتصــادي  غير أن هناك مخاوف متزايدة بشأن  

ً  ،القريبعلى المدى   عام  ،  تعــافي االقتصــاد العــالمي حالــة عــدم اليقــين بشــأن ضــعف وتيــرةمع  تماشيا

  ).  Covid-19وسط بدء موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (

  

  



65 الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 2020

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 2020 الثالثالربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية  65 

 

 ً   القريبعلى المدى  النفط العالميةسواق أل المستقبلية االَفاق :ثامنا
 أسعار النفط الخام: -1

 ســيبلغ  متوســط ســعر خــام برنــتأن  إلى    األمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  تشير أحدث توقعات

دوالر/برميــل فــي   42.1  يرتفــع إلــى  قبــل أن ،  2020دوالر/برميل خالل الرابع الرابع من عــام    40.1

    فــي حــين يتوقــع أن يبلــغ متوســط ســعر خــام غــرب تكســاس األمريكــي  .2021الربع األول مــن عــام  

دوالر/برميل في الربــع   40.2  وأن يرتفع إلى،  2020دوالر/برميل خالل الرابع الرابع من عام    38.8

   .2021األول من عام 

 اإلمدادات النفطية العالمية: -2

إجمــالي اإلمــدادات   ارتفــاعتشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبتــرول (أوبــك) إلــى  

 660بنحــو    2020مــن عــام    الرابــعالربــع    في  المنتجة من خارج منظمة أوبك  الدولالنفطية لمجموعة  

      يوم./مليــون برميــل 62.1% مقارنــة بــالربع الســابق، لتصــل إلــى نحــو 1.1برميل/يوم، أو بنسبة    ألف

 مليون برميل/يوم.  63  نحو  ، لتبلغ2021عام  من    األولالربع    فيتلك اإلمدادات ارتفاعها    وأن تواصل

مــن   الرابع  الربع  في  أوبك  لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  يتوقع ارتفاع    كما

رفــع حالــة القــوة القــاهرة وإنتهــاء اإلغالقــات فــي كافــة ، تزامنــاً مــع مقارنة بالربع الســابق  2020عام  

       النفطــي إلــى نحــو  هــاوصــول إنتاجو،  في دولة ليبيا (التــي ال يشــملها إتفــاق أوبــك+)الحقول والموانئ  

     ، 2021م مليــون ب/ي بحلــول بدايــة عــا 1.3برميــل/يوم، مــع اســتهداف معــدل إنتــاج يبلــغ  مليــون  1

         ألــف ب/ي فقــط  100وفقــاً للمؤسســة الوطنيــة للــنفط فــي دولــة ليبيــا، مقارنــة بمعــدل إنتــاج بلــغ نحــو 

 .2020في أوائل شهر سبتمبر 

إلى تراُجع إنتــاج الــنفط أحدث توقعات إلدارة معلومات الطاقة األمريكية  من جانب اَخر، تشير  

% مقارنــة 2.7ألف ب/ي أي بنسبة  216بنحو  2020الصخري األمريكي خالل الربع الرابع من عام  

  مليون ب/ي.     7.648بالربع السابق ليصل إلى نحو 
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 :الطلب العالمي على النفط  -3

تعــافي الطلــب  اســتمرارتشير أحــدث توقعــات منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول (أوبــك) إلــى 

 ، وإن كــان بــوتيرة أبطــأ مــن الربــع الســابق،   2020مــن عــام    الرابــعالعالمي على الــنفط خــالل الربــع  

 .الربــع الســابقمقارنة بمستويات % 2.9، أي بنسبة زيادة تبلغ وم ي/رميلمليون ب  93.7  نحو  ليصل إلى

 نحــو    ليصــل إلــى%  2.3بنســبة    دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــةطلــب    حيث يتوقــع ارتفــاع

مليون  49.8% ليصل إلى  3.5بنسبة  دول العالم   باقيطلب   ، كما يتوقع ارتفاعوم ي/رميلمليون ب  43.9

 2021مــن عــام    األولخالل الربــع  العالمي على النفط  الطلب    ارتفاعوتتوقع منظمة أوبك    .وم ي/رميلب

دول منظمــة التعــاون طلــب مجموعــة  حيــث يتوقــع ارتفــاعوم، مليــون برميــل/ي 95 نحــو ليصــل إلــى

 نحو إلىدول العالم  باقيطلب  ، كما يتوقع ارتفاعوم ي/رميلمليون ب  45.3 نحو إلى  االقتصادي والتنمية

  وم. ي/رميلمليون ب 49.7
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