
20
18

ل
�و

ع ا
رب

ال

الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس
2020

التقرير الربع السنوي حول 

20
19





الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس
2020

التقرير الربع السنوي حول 



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 22020

التقرير الربع السنوي حول 



3 الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 2020

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

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

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

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

 .2020 من  ا  األ  اللمع  الذي يغاي   العالميةالرئيسية في الس ق البترولية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سةة عل   ي   األمور الظلت اة مه ماريس ل غصل الظماخ اتياافي الحاص ة ال اورات فص ما    السادس

  ر ا  تادات  ال  ل  ل  اورات في أسواا االنعكاسات الظح ظ ة من ال قليل  واألخير الساب الجزء 

    ا  في ممةظة أ امك.الل   األ

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

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

 انعكاساتها   ر د لما األ  ا . ملى العالظصة  

   هللا  لي ال وفص                          

 األمصن العا                                                                                     

 بن سبت سبت علي                                                                                       
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 10 المؤشرا  الرئيسية

 16 التت  ا  االقتصادية العالمية أوالً:

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

 ً  38 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية : ثا يا

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

 38 أسعا  اليف ط الخام المختلفة 1.1

 45  الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   2.1

 49 2020من عام  األوتخالت الرب   أسعا  اليفطالع امل المؤثرة على  .2

 49 الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق 1.2

 49 اإلمدادا  اليفتية العالمية 1.1.2

 59 التلب العالمي على اليفط 2.1.2

 67 مست يا  المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة  3.1.2

 73 أسعا  اليفطالع امل األخرى المؤثرة على  2.2
 75 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3

مككككن الككككيفط الخككككام ال اليككككا  المتحككككدة وا دا  وصككككاد ا   1.3
 75 والميتجا  اليفتية

 83 اليفط الخام والميتجا  اليفتيةوا دا  وصاد ا  الصين من   2.3

 84 وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية  3.3

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

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  88 أس اق الغاز التبيعي العالمية التت  ا  في:  ثالثا

 88 التبيعي في الس ق األمريكياألسعا  الف  ية للغاز  .1

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

 90 أس اق الغاز التبيعي المسيل في أسيا .3

 ً  94 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة :  ابعا

 ً  100 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية : خامسا

 ً  105 با يس لتغير المياخ   اتفاقالتت  ا  في  :سادسا

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

107 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 األشكالقائمة 
رقم  

 الصفحة
 المتعلقككة بمعككدت اليمكك  االقتصككادحاألوليككة الت قعككا  التقككديرا  و :1الشكل 

 19  2020 – 2019 ،العالمي

في الدوت  الت قعا  األولية لمعدت اليم  االقتصادحالتقديرا  و :2الشكل 
 20 2020 –  2019، الصياعية

الت قعككا  األوليككة لمعككدت اليمكك  االقتصككادح فككي الككدوت التقديرا  و :3الشكل 
 33  2020 – 2019اليامية والدوت الياشئة، 

المت سككط الربكك  السككي ح لاسككعا  الف  يككة لسككلة خامككا  أوبكك ،  :4الشكل
2014 – 2020  41 

المعدال  الرب  السي ية لسعر سلة خاما  أوب  وخام بر ككت وخككام  :5الشكل 
 43 2020 – 2019غرب تكساس، 

المعدال  الربكك  السككي ية ألسككعا  خامككا  بعككض الككدوت األعضككاء،  :6الشكل 
2019 – 2020 44 

المعدال  الرب  السككي ية ألسككعا  الغككازولين الممتككاز فككي األسكك اق  :7الشكل 
 47 2020 – 2019الرئيسية، 

 سككبة الضككريبة مككن أسككعا  الغككازولين الممتككاز فككي بعككض الككدوت  :8الشكل 
 48 2020 فبرايرالصياعية، شهر 

التت  ا  الرب  السي ية إلمدادا  العالم من الككيفط الخككام وسكك ائل  :9الشكل 
 2020 – 2019 ،الغاز التبيعي

50 

التتككك  ا  الربككك  السكككي ية للمكككدادا  اليفتيكككة العالميكككة وفككك   :10الشكل 
 52  2020 – 2019المجم عا  الرئيسية 

التغير الرب  السي ح في إمدادا  العككالم مككن الككيفط وسكك ائل الغككاز  :11الشكل 
 55  2020 – 2019 ،التبيعي

السككي ح إلمككدادا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا  المت سككط الربكك   :12الشكل 
 57 2020 – 2019، المتحدة وعدد الحفا ا  العاملة

تت   إجمالي عدد اآلبا  المحف  ة من اليفط والغاز الصخريين في  :13الشكل 
 58  2020 – 2014 ،ال اليا  المتحدة األمريكية

:14الشكل                الككككيفط،التتكككك  ا  الربكككك  السككككي ية للتلككككب العككككالمي علككككى  
2019 – 2020 60 
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2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 
 األشكالقائمة 

رقم  
 الصفحة

التت  ا  الرب  السي ية للتلب على الككيفط فككي الككدوت الصككياعية،  : 15الشكل 
2019 – 2020  63 

  التتكك  ا  الربكك  السككي ية للتلككب علككى الككيفط فككي الككدوت الياميككة، :16الشكل 
2019 – 2020  67 

تت   الزيككادة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي دوت مي مككة  :17الشكل 
 70 التعاون االقتصادح والتيمية عن مت سط السي ا  الخمس السابقة 

                     ،فككككي  هايككككة الربكككك  تتكككك   المخزو ككككا  اليفتيككككة العالميككككة :18الشكل 
2019 – 2020 73 

                  الخكككككام، الكككككيفط مكككككن المتحكككككدة ال اليكككككا  وا دا  مصكككككاد  : 19الشكل 
2019 – 2020 78 

 ،           مصكككاد  وا دا  ال اليكككا  المتحكككدة مكككن الميتجكككا  اليفتيكككة :20الشكل 
2019 – 2020  78 

 81  2020-2019وجهة صاد ا  ال اليا  المتحدة من اليفط الخام،  :21الشكل 
            المتحكككدة مكككن الميتجكككا  اليفتيكككة،وجهكككة صكككاد ا  ال اليكككا   :22الشكل 

2019 – 2020   81 

كميككا  الميتجككا  المكككر ة مككن المصككافي مت سككط التتكك  ا  فككي  :23الشكل 
 88 2020 – 2019 العالمية،

سككي ية للغككاز الصككخرح فككي ال اليككا  الاإلمككدادا  الربكك  مت سككط  :24الشكل 
 90 2020 – 2019المتحدة األمريكية، 

 105 التغير في اإل باعاثا  المرتبتة بالتاقة :25الشكل 
مقا  ة كمية إ تاج اليفط الخام بصاد اته المقككد ة للككدوت األعضككاء  :26الشكل 

 108 2020 – 2016في مي مة أواب ، 

مقا  ككة مسككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككاد اته المقككد ة للككدوت  :27الشكل 
 110 2020 – 2016األعضاء في مي مة أواب ، 
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2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 قم                                           الجداوتقائمة  
 الصفحة

الت قعككا  األوليككة لمعككدال  اليمكك  االقتصككادح التقككديرا  وتتكك    :1الجدوت 
 18 2020 – 2019 العالمية،

مت سككط األسككعا  الف  يككة لسككلة خامككا  أوبكك  وخككام بر ككت وخككام  :2الجدوت 
 40 2020 – 2019غرب تكساس وبعض الخاما  العربية، 

المت سط الرب  السككي ح لاسككعا  الف  يككة للميتجككا  اليفتيككة فككي  :3الجدوت 
 46  2020 – 2019، األس اق الرئيسية

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

 57 2020 – 2019الحفا ا  العاملة، 

،              تتكك   التلككب العككالمي علككى الككيفط وفكك  المجم عككا  الدوليككة :6الجدوت 
2019 – 2020   60 

 62  (2020 – 2019، )تت   التلب على اليفط في الدوت الصياعية :7الجدوت 
تتكك   التلككب علككى الككيفط فككي دوت العككالم األخككرى )االقتصككادا   : 8الجدوت 

 66  2020 - 2019، اليامية والمتح لة(

 72 تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب    : 9الجدوت 
مصككاد  وا دا  ال اليككا  المتحككدة األمريكيككة مككن الككيفط الخككام  : 10الجدوت 

 77 2020 – 2019والميتجا  اليفتية، 

ن الككيفط الخككام وجهككة صككاد ا  ال اليككا  المتحككدة األمريكيككة مكك  : 11الجدوت 
 80 2020 – 2019 ،والميتجا  اليفتية

تت   صافي وا دا  )صاد ا ( اليفط الخام في ال اليككا  المتحككدة  : 12الجدوت 
 82 والصين والهيد  

تت   صككافي وا دا  )صككاد ا ( الميتجككا  اليفتيككة فككي ال اليككا   : 13الجدوت 
 82 المتحدة والصين والهيد  

العالميكككة،             تتككك   مت سكككط معكككدال  تشكككغيل مصكككافي التكريكككر : 14الجدوت 
2019 – 2020   86 

 87 تت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية   : 15الجدوت 
 89  يللغاز التبيعي في الس ق األمريكتت   مت سط األسعا  الف  ية  : 16الجدوت 
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2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 
 قم                                         الجداوتقائمة 

 الصفحة
تت   كميا  ومت سط أسعا  الغاز التبيعي المسيل المسككت  د فككي  : 17الجدوت 

 93 أس اق شمات شرق آسيا  

 98  2019قد ا  ت ليد التاقا  المتجددة في الدوت األعضاء،  : 18الجدوت 
 98  2017إ تاج التاقا  المتجددة في الدوت األعضاء،  : 19الجدوت 
األهككداا االسككتراتيجية للتاقككة المتجككددة فككي الككدوت األعضككاء فككي  : 20الجدوت 

 99 مي مة أواب   

تخفيضا  اإل تاج اإلضافية وفقككاً للتفككاق بككين دوت )أوبكك   ( فككي  : 21الجدوت 
 101 2019شهر ديسمبر 

التت   الرب  السي ح فككي كميككة صككاد ا  الككيفط الخككام فككي الككدوت  : 22 تالجدو
 107 2020 – 2019األعضاء، 

التت   الرب  السي ح فككي قيمككة صككاد ا  الككيفط الخككام فككي الككدوت  : 23 تالجدو
 109  2020 – 2019األعضاء، 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 المؤشرا  الرئيسية

 األداء االقتصادح .1

 صككدمة كبيككرة وفريككدة مككن   عهككا      2020االقتصاد العالمي خالت الرب  األوت من عام  شهد ،
  فهي مزيج من صلم ي العل   الا ب   ذلك   ةةر خ يصةةة لم ي اجه مثياًل لها على مدا  عق د

(. مظا دفع الحكومات حو  العالم إلر فل   صود Covid – 19إن شار فصل س كور نا الظس جل )

  ر السيل  إتخاذ تةةلامصل  ةةز  لظمةةع إن شةةار ت ةةك الجائحةةة    ةة ط نشةةاط التةةما ات ال حوي صةةة 

العالظصة   شةةهلت األسةةواا الظالصةةة اضةةالاما  شةةليلا    تحولةةت  جهةةة تةةلفقات ر  س األمةةوا   

ر" العالظصة   انهارت أسعار الس ع األ لصة   شهل الا ب الخارجي إنخياضا  حادا    تلاجعت ال جا

 مشكا  ا  دخا اال  تاد العالظي في حالة من اللكود  سط جظود في كافة األنشاة.    ر   ةةع 

  في إتخاذ إجلا ات  امة لل م  تحيصةةز السصاسةةات الك لى الظلكزية ال موكت ك الظعاصات  ملأت 

اإليجامصةةة لكةة     ةةاراآلتي ذلك لصحةةل مةةن يأ. تلمةال حجم من  خيصفال المقلية ال صسصلية تهلف إلر

من تلاُجع حل" ال وتلات حو  ال جةةار"  ال كمولوجصةةا مةةصن الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  التةةصن 

 قب تو صع الظلح ة األ لر من اإلتيا صة ال جارية مصمهظا   إ ةة ن ملياانصةةا  ةةن خل جهةةا مشةةكا 

 . األ ر مي تحاداأل رسظي من

 تعةةل  ركةةود مأسوأ 2020خ    ا   العالظي اال  تاد يظل أنل لي ال المقل صمل ا  و ع ي  ذا

   . أ ةةوا  10 ممةةذ العالظصةةة الظالصةةة األزمةةة تةةلا صات كةةا ذلةةك في م جا زا   الك صل الكساد  ممذ له

 الظ و ةةع  مةةن. مشةةل" العةةالظياال  تةةادي  المظةةو انكظاش في   الك صل العا  اإلغ ا  ي س ب أن 

 . ال عافي  و" ملى حو  الصقصن  ل  من ك صل  لر مع  2021  ا  في جزئي يتعاف حل ث

 أس اق اليفط الخام  .2

األسعا  .1.2  

 لصتةةا  2020من  ةةا   األ  خ   اللمع  لسلة خاما  أوب  األسعا  الف  يةمت سط  إ خفض

 إ خفككض  كظةةا  د الر/ملمصةةا 51.5  ةةو  2017إلر أدنر مس وى له ممةةذ اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا  

مت سككط سككعر خككام غككرب   إنخيةة   د الر/ملمصةةا 50.2لصتةةا إلةةر  بر ككت خككاممت سككط سككعر 

 الف  يككة األسككعا  مسككت يا    ةةرال اةةور   ةةذا انعكةةس . د الر/ملمصةةا 46لصتةةا إلةةر  تكسككاس
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ً  شةةهلت حصةة  لظسةة ك ا ذات سةة كت ال ةةي العربية الخاما  لمختلف مالظقارنةةة مةةع اللمةةع  إ خفاضككا

الظخ  يةةة فةةي كافةةة  مت سط أسككعا  الميتجككا  اليفتيككة  ر انعكس   كظا م يا تةملرجات السام   

ً ال ي شهلت  ي األخلى األسواا اللئصسصة في العالم  ممسةةب م يا تةةة حسةةب  في إتجا اتها إ خفاضا

  نوع الظم ج.  السوا

اإلمدادا  اليفتية .22.  

  نيط خا   سوائا الغاز الا صعي( خ   اللمع  إجمالي اإلمدادا  اليفتية العالمية إ خفض(

تا لص % مقارنة ماللمع السام  0.7أي ممس ة  ملمصا/ يو   ألف 700حو مم  2020من  ا   األ  

 .م صون ملمصا/ يو  99.7إلر 

         اإلمدادا  اليفتية ) فط خام وس ائل الغاز التبيعي(  إ خفضتوعلى مست ى المجم عا ، 

مقارنة   %2.1أي ممس ة  ملمصا/يو   ألف 700 ممحو 2020 ا  من  األ  اللمع  خ   أوب  لدوت

إجمالي اإلمدادا  اليفتية لمجم عة  ارتيع مصمظا .م صون ملمصا/يو  33.2ل تا إلر  ماللمع السام 

 ملمصا/يو   ألف 20 ممحو  2020 ا  من  األ  اللمع خ    الميتجة من خا ج مي مة أوب  الدوت

 .م صون ملمصا/ يو  66.5 لصتا إلر % مقارنة ماللمع السام  0.03  أي ممس ة فقط

 من  األ  اللمع  خ   الصخرح اليفط من المتحدة ال اليا  إ تاجم    معدت إ خفض        

  اللمع السام مقارنة م% 1.9 مإنخيا  م غ نس  ه  أي و ي/ لمصام م صون 8.915 لص  غ 2020  ا 

مت سط عدد الحفا ا   إ خفض كما .2016  و اإلنخيا  األ   ممذ اللمع الثال  من  ا  

 مقارنة "حيار 23 ممحو    ر ال والي الخامسل لمع في مماط  إن اج الميط التخلي  العاملة

  يذكل أن  لد الحيارات العام ة     في  ذا السصااحيار" 712 إلر لصتا السام  اللمع مظس ويات

          إجمالي  وتراج  .2014حيار" خ   اللمع اللامع من  ا   1293 ل م غ أ  ر معل  له   و 

     مقارنة ل مئ 257ممحو  في الواليات الظ حل"المحف  ة  ينبا  اليفط والغاز الصخريا  عدد 

   2018لها   ر ال والي ممذ اللمع األخصل من  ا   الخامس    و ال لاجع اليت ي ماللمع السام 

 مئل.   3020لص  غ  لد ا 
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التلب على اليفط .23.  

 من  األ  خ   اللمع م صون ملمصا/يو   8.4م غ مشكا حاد  اليفط على العالمي التلب إ خفض

           % 8.3 مإنخيةةةا  م ةةةغ نسةةة  ه  أي م صةةةون ملمصةةةا/ يةةةو  92.4 نحةةةو لصتةةةا إلةةةر 2020 ةةةا  

 .اللمع السام مقارنة م

        من  األ  اللمع خ    الصياعية الدوت طلبإ خفض  وعلى مست ى المجم عا  الدولية،

نحو لصتا إلر  ماللمع السام  مقارنة  %6.2  أي ممس ة ملمصا/ يو  م صون 3حوالي م 2020 ا  

 م صون 5.4محوالي  اليامية والدوت المتح لة الدوت طلب إ خفض كظا. م صون ملمصا/يو  45.3

 .ملمصا/ يو  م صون 47.1 % مقارنة ماللمع السام  لصتا إلر10.3ملمصا/يو   أي ممس ة 

اليفتيةالمخزو ا   .24.  

  األ  نهايةةة اللمةةع  فةةي )التجا ية واإلسككتراتيجية( إجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية ا تف 

        9.390  ةةغ صل% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  5.8م صون ملمصةةا  أي ممسةة ة  517ممحو  2020 ا  من 

 والتيميككة االقتصككادح التعككاون مي مككة دوت فككي االستراتيجي المخزون إ خفض كظا. ملمصا م صار

 مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 7 مظقةةلار 2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  في نهايةةة والصين أفريقيا وجي ب

 .ملمصا م صار 1.818 إلر لصتا السام  ماللمع

لركة التجا ة اليفتية .25.  

  2020 من  ا  األ  اللمع  خ  األمريكية  المتحدة لل اليا  اليفتية الصاد ا  صافي ا تف 

 اللمعمةة  مقارنةةة% 9.9 ممسةة ة للهيككد اليفتية ال ا دا  صافي ا تف كظا   ي/ب ألف 592نحو إلر 

% 7.7 ممسةة ة للصككين اليفتية ال ا دا  صافي إ خفضمصمظا  .ي/ب م صون 4.5 إلر لصتا السام 

   ي/ب م صون 9.8 إلر لصتا السام  اللمعم مقارنة

أداء مصافي التكرير .26.  

 2020من  ا   األ  خ   اللمع  مت سط معدال  تشغيل مصافي التكرير العالمية إ خفض  

كميا  إ تاج المصافي العالمية  إنخي ت %. 79.2تا إلر  مقارنة ماللمع السام  ل %3.7ممحو 

تا إلر   ملمصا/ يو  مقارنة ماللمع السام  ل م صون 5نحو مشكا حاد م غ  من الميتجا  اليفتية

 . ملمصا/ يو م صون  77.1
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 أس اق الغاز التبيعي  .3

األسعا  .3.1  

 األمريكككي بالسكك ق هيككرح مركككز فككي التبيعي المسككجل للغاز الف  ح لسعرا مت سط إ خفض 

 (  ح ب)  حل" حلارية ملياانصةةة د الر لكا م صون 0.5مظقلار  2020من  ا   األ  اللمع خ   

 .ب ح   م صون لكا د الر 1.91 السام  لصتا إلر ماللمعمقارنة 

 مةةن  األ  خةة   اللمةةع  اليابككان است  دته الذح المسيل التبيعي الغاز أسعا  مت سط إ خفض

        /د الر 9.5 إلةةر لصتةةا السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ب ح   م صةةون/د الر 0.1 ظقةةلارم 2020 ةةا  

 مةةلما م ةةغ  2012    ظا  مأن أ  ر مس وى له  ل تحق  خ   اللمع الثال  مةةن  ةةا  ب ح   م صون

 الصككين اسككت  دته الككذح المسككيل التبيعككي الغككاز أسككعا  مت سككط  إنخيةة د الر/ملمصا   17.5

  ب ح   م صةةون /د الر 8.1 د الر/ م صون   ح ب مقارنة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر 0.6مظقلار 

    /د الر 12 مةةلما م ةةغ  2014  ظا  مأن أ  ر مس وى لةةه  ةةل تحقةة  خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا  

 ك  يا الجي بيككة است  دته الذح المسيل التبيعي الغاز أسعا  مت سط إ خفضكظا  .ب ح   م صون

  ب ح   م صون /د الر 8.8 إلر لصتا السام ماللمع  مقارنة ب ح   م صون لكا د الر 0.1 مظقلار

 د الر/ 16.6 مةةلما م ةةغ  2008  ظا  مأن أ  ر مس وى له  ل تحق  خةة   اللمةةع اللامةةع مةةن  ةةا  

          تككاي ان اسككت  دته الككذح المسككيل التبيعككي الغككاز أسككعا  مت سككط إ خفككض   م صةةون   ح ب

    . ب ح   م صون /د الر 8.2 إلر لصتا السام ماللمع  مقارنة ب ح   م صون لكا د الر 0.1 مظقلار

اإل تاج .3.2  

 مةةن  األ  اللمةةع خةة    إجمالي إ تاج ال اليا  المتحككدة مككن الغككاز الصككخرحمت سط  إ خفض  

 218.9 السام  لصتا إلر ماللمعمقارنة  %2م صار م ل مكعب  أي ممس ة  4.5 محوالي 2020 ا  

 .2016 يُعل  ذا اإلنخيا   و األ   ممذ اللمع اللامع من  ا    م ل مكعب م صار

الصاد ا  .3.3  

 حوالي أس اق شمات شرق أسيا إلى من الغاز التبيعي المسيل العربية الدوت صاد ا  بلغت 

من  األ  اللمع  خ   الل   ت ك  اردات إجظالي من% 21.7 نس  ه مظا  ل سا م طن م صون 10

 . الظاضيالظظا ا من العا  % خ   اللمع 25.8مقارنة مظسا ظة م غت نحو  2020 ا  
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 أس اق التاقا  المتجددة  .4

 تأثر  ً   2020خ   اللمع األ   من  ا    م  قد ا  ت ليد وإ تاج التاقا  المتجددة عالميا

.      ( إلر جانب مع  ال حليات الظ ع قة مال ظوياCovid-19مإن شار فصل س كور نا الظس جل )

 الاا ة  صما ة مم جات لجظصع ياللئصس الظتلرحص  أدى إغ ا اال  تاد في التصن ال ي تُعل 

 الظم جات  ذه من ل عليل ال وريل س سا في اخ ما ات    مس ب  ذه الجائحة  إلر حل ثالظ جلد"

اال  تادي في الل   لقااع الاا ات الظ جلد". كظا أدى تلاُجع المظو  ال زمة  ال كمولوجصات

            الظ جلد" الاا ة متادر    ر الا ب تلاجع إلر  األ ر مصة  الواليات الظ حل" األمليكصة

   ر حجم  ن صجة اإلنخيا  الحاد في أسعار متادر الاا ة ال ق صلية    و ما  ل يمعكس س  صا  

 الل لصة  الاا ة  كالةا  أشارت . في  ذا السصاالظ جلد" الاا ة متادر نحو الظوجهة االس ثظارات

إلر تو ع تلاجع نظو  لرات تولصل  إن اج    2020في أحلث تقليل لها صادر في شهل مايو 

   ر خ يصة جائحة  2000  ا  ممذ األ لر ل ظل" ذلك   2020  ا  خ  الاا ات الظ جلد"  الظصا  

 .(Covid-19الظس جل ) كور نا فصل س

 اال عكاسا  المحتملة للتت  ا  في أس اق البتروت على اقتصادا  الدوت األعضاء   .5

 مةةن  األ  خةة   اللمةةع الظقةةلر"  كميككة صككاد ا  الككيفط الخككام فككي الككدوت األعضككاء إ خفضككت      

           م صةةةون ب/ي.  17.6تةةا إلةةةر  مقارنةةةة مةةاللمع السةةةام  ل ب/ي ألةةف 710ممحةةةو  2020 ةةا  

               مةةن اال  خةة   اللمةةع الظقةةلر"  قيمككة صككاد ا  الككيفط الخككام فككي الككدوت األعضككاء إ خفضككت كما

 م صار د الر. 82.8تا إلر  مقارنة ماللمع السام  ل م صار د الر 24.1ممحو  2020 ا  

  ألقككت التتكك  ا  فككي السكك ق البتروليككة العالميككة ب اللهككا علككى مسككت يا  األداء االقتصككادح        

  حصةة  تلاجعةةت مسةة ويات المةةاتج فةةي 2020خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا   فككي الككدوت األعضككاء

.  يعةةزى ذلةةك           2019القاا ات المياصة مشكا م حوظ   قب ال حسن الذي شةةهلته فةةي نهايةةة  ةةا  

األساس إلر ال لاجع الك صل في أدا  اال  تاد العالظي  ما صاح ه من تلاُجع حاد في مس ويات في 

  ر خ يصةةة ان شةةار  مس ب تلامصل العز   القصود العالظصة الظيل ضة   ر السيل الا ب   ر الميط  

العالظصةةة              إنخيةةا  أسةةعار الةةميط      ةةو مةةا أدى إلةةر(Covid-19) فصةةل س كور نةةا الظسةة جل

 لةةل   األ  ةةا  ااإليلادات المياصة ال ي تُعل من أ م متادر اللخا القةةومي فةةي   من  م إنخيا 
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مةةلامج اإلصةة ح اال  تةةادي ال ةةي يجةةلي   ذا   ةةل سةةا ظت  تسا م في تحقص  ال مظصة الظس لامة.

ال  تادي  تمويةةع القا ةةل" الهادفة إلر د م المشاط اتميصذ ا في مع  الل   األ  ا  في الظمةظة  

الةةل   فةةي حةةصن ي و ةةع أن تسةة يصل  األدا  اال  تةةادي. تةةأ ل فةةي الحةةل مةةن اإلن اجصةةة  ال تةةليلية 

 اآل ةةاراألخصةةل" لظواجهةةة  اآل نةةةاأل  ا  من السصاسات المقلية  الظالصة ال حيصزية ال ي ت م هةةا فةةي 

 غصةةل أن  مةةاك مخةةا ف (Covid-19)   ر جائحة فصل س كور نا الظسةة جل اال  تادية الظ لت ة

 م زايل" مشأن ت اطؤ معلالت المظو اال  تادي ل  ك الل   مشكا  ا    ر الظلى القليب.  
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 االقتصادية العالميةالتت  ا   :أوالً 

      فليةةل" مةةن نو هةةا ك صةةل" صةةلمة   2020خ   اللمةةع األ   مةةن  ةةا  اال  تاد العالظي  شهل

  ر خ يصة إن شار  ذلك فهي مزيج من صلم ي العل   الا ب  مثص   لها   ر ملار  قود   يواجهلم 

   فلضةةت الحكومةةات حةةو  العةةالم  صةةودا    في  ةةذا السةةصاا  .(Covid – 19فصل س كور نا الظس جل )

  العالظصةةةنشاط التما ات ال حوي صةةة     ط  ر السيل  اتخذت تلامصل  ز  لظمع إن شار ت ك الجائحة  

 شةةهل الا ةةب   تحولةةت  جهةةة تةةلفقات ر  س األمةةوا   شهلت األسةةواا الظالصةةة اضةةالاما  شةةليلا   

دخةةا  مشكا  ا    انهارت أسعار الس ع األ لصة   تلاجعت ال جار" العالظصة   ا  حاد ا  إنخياضالخارجي 

      ت ةةك الظعاصةةات     ةةر   ةةعفةةي كافةةة األنشةةاة.  اال  تاد العالظي في حالة من اللكةةود  سةةط جظةةود

 الظلكةةزي  ال مةةك األمليكةةي اليصةةلرالي االح صةةاطي ةةس مج   السةةصظا الك ةةلى الظلكزيةةة ال موكملأت 

لةةل م  تحيصةةز السصاسةةات المقليةةة تخةةاذ إجةةلا ات  امةةة إفةةي   إنج  ةةلا  ممةةك الصامةةان  ممةةك األ ر مةةي

 ال يةةا   إ ةةاد"   أسةةعار اليائةةل"خيةة    من مصمهةةا التلمة  حجم من  خيصفال تهلف إلر 1ال صسصلية

  .االئ ظان لظخاطل شياف تقصصم   ر الحياظ مع  م ائقة تظل ال ي ل شلكات الظقلمة القل   مشأن

تلاُجع حل" ال ةةوتلات حةةو  ال جةةار"  ال كمولوجصةةا ك   من اإليجامصة ل  اراآللصحل من تي ذلك يأ 

هظةةا  تو صةةع الظلح ةةة األ لةةر مةةن اإلتيا صةةة ال جاريةةة مصممصن الواليات الظ حل" األمليكصة  التصن  قب 

 .األ ر مي تحاداأل خل جها مشكا رسظي من ن ملياانصا  إ  ن 

       د   )أ مةةك  (  إتيةةااتا صةة   2020أ   ةةارا  مةةن أ   شةةهل يمةةايل مةةل   مةةن جانةةب أخةةل  

           ةةر مسةة ويات اإلن ةةاج الظ يةة    صهةةا ملمصةةا/يو  ألةةف 500ممحةةو إضةةافي خيةة  إجةةلا   مشةةأن

 العالظصةةةميط الةة  أسةةواا   ةةر محةةل د له إنعكاس إيجاميمظا كان . 2020 ذلك ح ر نهاية شهل مارس 

تتةةاُ ل حةةل" ال ةةوتلات مةةن    (Covid-19جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) الظ  ةةلر" مةةن

  .2020الشلا األ سط خ   اللمع األ   من  ا   الجصوسصاسصة في

  إال أن غال صةةة أدا  اال  تةةاد العةةالظيلغم صةةعومة ال م ةةو  الظسةة ق  ي مةة  مةة فةةي الو ةةت ذاتةةه  

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

حةةلى االيلصةةات ال ةةي ت جةةأ إلصهةةا ال مةةوك الظلكزيةةة مةةن ضةةظن السصاسةةات المقليةةة  مهةةلف تحيصةةز المظةةو اال  تةةادي. أ  ةةي المقةةلي ال صسةةصل سصاسةةة 1
   ي تق ي م خ األموا   زياد" السصولة في األسواا خ   ف لات اللكود  من أجا تحليك  ج ة اال  تاد.  
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(Covid-19) في مع  الل    الق ايا الظالصةإلر جانب  .جظصع األسواا في لها الظتاح ة  ال غوط

 ال ةةوتلات الجصوسصاسةةصة خاصةةة مةةصن الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   األ  ا  في األتحةةاد األ ر مةةي

ال ةةغوط   كذلك  ر أسعار الاا ة.   تؤ لإملادات الميط العالظصة  تُعاا تؤدي إلر  ال ي  ل    إيلان

فةةي ظةةا ت ةةا   شةةهصة الظخةةاطل" مةةصن الظسةة ثظلين  اال  تادات الماشئة  المامصةةة ال ي تواجه الشليل"

تزامما  مع  صو  مس ويات الةةليون العالظصةةة إلةةر أ  ةةر مسةة وى لهةةا  .الل لصصن   صامهم مسحب أموالهم

   % 322  أي مةةا يعةةاد  2020خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا   تلي صةةون د الر 257   ر اإلط ا   ةةو

  معهل ال ظويا الل لي. قليلات    فقا  لمن الماتج الظح ي اإلجظالي العالظي

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

 اال  تةةادية فال ةةلا صات. العةةالظي المظو م م ؤات يحصط شليل يقصن  ل   ماكأن   2020في شهل أمليا 

جائحة فصل س كور نا الظس جل  مسار ذلك في مظا مها  ال م ؤ يتعب مالا ت يا ا  واما   ر تع ظل

(Covid-19)  مةةالعل   الظ ع قةةة االضةةالامات  مةةلى فعالص هةةا   درجةةة االح ةةوا  جهةةود  كثافةةة 

   ةةر  اآل ار  اإلنياا أنظاط في  ال حوالت العالظصة  الظالصة األسواا أل ضاع الحاد ال شليل  تلا صات

 . الظ ق  ة األ لصة الس ع  أسعار الثقة

 ركةةود مأسةةوأ 2020خةة    ةةا   العةةالظي اال  تةةاد يظةةل أنل لي الةة  المقةةل صةةمل ا تو ةةع مصمظا

 . أ ةةوا  10 ممةةذ العالظصةةة الظالصةةة األزمة تلا صات كا ذلك في م جا زا   الك صل الكساد  ممذ له تعل 

 حةةل ث الظ و ةةع  مةةن. مشل" العالظياال  تادي  المظو انكظاش في   الك صل العا  اإلغ ا  ي س ب أن 

تكةةون  كظةةا تو ةةع أن. ال عافي  و" ملى حو  الصقصن  ل  من ك صل  لر مع  2021  ا  في جزئي يتعاف

جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  اسةة ظلتمةةا  إذا  في حالة مكثصل أسوأ 2020خ    ا   المظو ن ائج

(Covid-19 )األسةةواا ا  تةةادات   ةةر حةةل" أكثةةل ضةةلر   ةةع أ  أطةةو   مةةل" االح وا   إجلا ات 

  اسةةعة غةةائل" آ ةةار ظهةةلت إذا أ  الظالصةةة  األ ضةةاع تشةةليل اسةة ظل أ  المامصةةة   اال  تادات الماشئة

 .ال االة  اس ظلار الشلكات إغ ا مس ب المااا

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

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

 2019لعةةالظي فةةي  ةةا  ااال  تةةاد نظةةو إلةةر  ال قةةليلاتأحةةلث تشصل  في  ذا السصاا   ال قليلات.ت ك 
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تشةةصل  مصمظةةا .السةةام فةةي نهايةةة اللمةةع التةةادر"  ال و عةةات األ لصةةة نيةةس مسةة وى  و   %2.9 مظعل 

مقارنةةة   2020 ةةا   فةةي% 3.0مظعةةل  اال  تةةاد العةةالظي  حةةل ث ركةةود فةةيإلةةر األ لصةةة  ال و عةةات

 % 3.3 مظعةةل   ال ي كانت تشةةصل إلةةر تحقصةة  نظةةوال و عات األ لصة التادر" في نهاية اللمع السام  م

 .(1) والشكل (1) الجدوت  يوضحكظا 

 (1الجدوت )
 ( 2020 -2019)الت قعا  األولية لمعدال  اليم  االقتصادح العالمية، التقديرا  وتت   

(%) 
       

التقديرا   التغير في
 الت قعا  األوليةو

(%) 

الت قعا  األولية التقديرا  و
من  الراب في  هاية الرب  

  2019عام 

الت قعا  األولية التقديرا  و
من  األوتفي  هاية الرب  

   2020عام 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 العالم  2.9 (3.0)  2.9  3.3 ةة (6.3)
 الل   التما صة  1.7 (6.1)  1.7  1.6 ةة (7.7)
 الواليات الظ حل"   2.3 (5.9)  2.3  2.0 ةة (7.9)
 الصامان  0.7 (5.2)  1.0  0.7 (0.3) (5.9)
 مماقة الصور   1.2 (7.5)  1.2  1.3 ةة (8.8)

(7.9)  الظظ كة الظ حل" 1.4 (6.5) 1.3 1.4 0.1 
 التصن  6.1  1.2  6.1  6.0 ةة (4.8)
 الهمل  4.2  1.9  4.8  5.8 (0.6) (3.9)
 ال لازيا  1.1 (5.3)  1.2  2.2 (0.1) (7.5)
 ر سصا  1.3 (5.5)  1.1  1.9  0.2 (7.4)
       

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

 المصاد :      
 .2020 أمليا   يمايلصمل ا المقل الل لي  تقليلي ايفاا اال  تاد العالظي  ة  
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-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2019في  هاية الرب  الراب  من عام   2020في  هاية الرب  األوت من عام  

2.9 2.93.3

-3.0

2019 2020

 (1) الشكل
 ( %) 2020 – 2019 ،العالمي االقتصادح اليم  معدتب المتعلقة األولية الت قعا التقديرا  و

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020   أمليا يمايلصمل ا المقل الل لي  تقليلي ايفاا اال  تاد العالظي   المصد :

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

  ر خ يصة جائحة فصل س كور نا  الماشئة ا  تادات الل   المامصة  الل     الل   التما صةا  تادات 

 .(Covid-19الظس جل )
 

الدوت الصياعيةاقتصادا  ا  في التت  . 1  

فةةي نظةةو المةةاتج الظح ةةر اإلجظةةالي إلةةر  2020مةةن  ةةا   األ  في نهاية اللمع  ال قليلاتتشصل 

التادر" فةةي نهايةةة اللمةةع  ال و عاتمس وى نيس   و   %1.7 مظعل  2019في  ا   الل   التما صة

 حل ث ركود فةةي ا  تةةادات الةةل   التةةما صةإلر األ لصة تشصل ال و عات  مصمظا .2019من  ا   اللامع

 ال ةةي كانةةت تشةةصل  في نهاية اللمع السةةام ال و عات التادر" م مقارنة   2020في  ا   %6.1 مظعل 

ً  (1) الجدوت  (2) الشكلكما ي ضح   %1.6 إلر تحقص  نظو مظعل   .المشا  إليه سابقا
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-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

2019في  هاية الرب  الراب  من عام   2020في  هاية الرب  األوت من عام  

1.7 1.71.6

-6.1

2019 2020

 (2) الشكل
 ( % ) 2020  -2019 ،في الدوت الصياعية االقتصادح اليم  لمعدت األولية الت قعا التقديرا  و

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020يمايل   أمليا صمل ا المقل الل لي  تقليلي ايفاا اال  تاد العالظي   المصد :

  ال اليا  المتحدة األمريكيةاقتصاد  ..11

          فةةي اج ظا ةةه الةةذي ُ قةةل  الظلكةةزي(ال مةةك )األمليكةةي مج ةةس االح صةةاطي اليصةةلرالي  ةةلر 

 الثانصة   ةةر ال ةةواليل ظل"  ذلك    2لإل لا سعل اليائل" اللئصسي  اإلمقا    ر  2020 يمايلشهل  في

 ةةن مج ةةس االح صةةاطي أشار ال صان التةةادر   في  ذا السصاا  .%1.75% إلر 1.50ص لا ح ما مصن ل

  ويةةة  ظةةا سةةوا  أ ضاع اال  تادي ل مشاط مس لا  نظو لل م م ئميُعل  ذا السعل اليصلرالي إلر أن 

 الظخةةاطل إلةةر محةةلد مشةةكا في حصن لم ي الا ال صان %.2يق لب من الظس هلف ال الغ  ت خممعل   

 .التصن في( Covid-19كور نا الظس جل ) كور نا فصل س تيشي من الماجظة اال  تادية

  خةة   إج ظةةاع إتخةةذ مج ةةس االح صةةاطي اليصةةلرالي األمليكةةي 2020 مةةارسشهل ملاية  في 

  ةةلا ح مةةا مةةصنظقلار نتف نقاة مئوية ل م  ر األموا  االتحادية اليائل"  أسعار مخي  لارا    اجا 

 الظالصة األزمة ممذ ةالعادي ج ظا اتاال جل   خارجألسعار اليائل"  خي  أ       و%1.25% إلر 1

جائحةةة  آ ار من اال  تاد األمليكي حظاية تس هلف خاو" فيجا   ذا القلار  .2008  ا  في العالظصة

 الظسة ه ك أسةعار  مؤشةل العظةا   سةوا  و" في ت ظثا رئصسة    ماصل    ة   ر اليائل"   أسعار  لار في األمليكي اليصلرالي س االح صاطي مج يع ظل 2
 . العالظي الظح ي اال  تادي  المظو   (ال  خم)
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فقةةا  ل  صةةان    ذلةةك مح ظةةا ل   تةةاد العةةالظي(   ممةةع ركةةود Covid-19الظسةة جل ) كور نةةا فصل س

 مج س االح صاطي اليصلرالي   الذي أشار إلر أن أسس اال  تاد األمليكي ما زالت  وية. التادر  ن

      في خاو" طارئةةة لةةل م اال  تةةاد األمليكةةي   ةةلر مج ةةس االح صةةاطي اليصةةلرالي األمليكةةي 

     خيةة  أسةةعار اليائةةل" اللئصسةةصة مظقةةلار نقاةةة مئويةةة كام ةةة ل  ةةلا ح  2020في مم تف شهل مارس 

مج س االح صاطي اليصلرالي إلةةر أن تةةلا صات . حص  أشار ال صان التادر  ن %0.25% إلر 0ما مصن 

 الظةةلى فةةي األمليكةةي اال  تةةادي المشاط كا ا س ثقا( Covid-19جائحة فصل س كور نا الظس جل )

 ملنامجةةا  مج ةةس االح صةةاطي اليصةةلرالي  أط ةة  اظك .اال  تادية ال و عات   ر مخاطل  تيل  القليب

   ةةر اليائةةل" م خيةةص   ةةا   مالصةةة   أ راا سةةملات شةةلا ل د الر م صةةار 700 حجظةةه المقةةلي ل  صسصل

     .الظلكزية ال موك مصن االئ ظان خاوط ت اد  تيا صاتإ

اال  تةةاد أدا  مةةع إلةةر حةةل ك صةةل  م سةةقةمج س االح صاطي اليصةةلرالي  ات لار تجا   ذا   ل

المتةةف الثةةاني مةةن خةة    الذي شهل تلاجعةةا  م حوظةةا    2020خ   اللمع األ   من  ا   األمليكي

خةة   شةةهلي يمةةايل  الزرا صةةة لفةةي القاا ةةات غصةة   ةةلد الوظةةائفارتيةةع حصةة   .2020 شهل مارس

 مل م مةةنألف  ظصية   ر ال لتصب   251  ألف  ظصية  214نحو  مشكا أكثل من الظ و ع م غ ف لايل 

 مةةن   ةةلاال  إ أكثةةل حةةلار" درجةةات ظةةا في احل   ا  في  تصل" مأ  ر مقااع ال شصصل الوظائف ارتياع

فةةي  لاجةةع  ةةلد الوظةةائف   ةةا أن ي . ال خةةزين المقةةا مقاةةا ي ال وظصةةف رتيةةاع ا إلر جانب  الظع اد

 تعةةود ل وظةةائف القصاسةةي المظو من س سة ل م هي  مشكا حاد مارسخ   شهل القاا ات غصل الزا صة 

 تزاممةةا  مةةع خ ةةوع  ألةةف  ظصيةةة 881 نحو مليكياال  تاد األ  حص  خسل 2010 أك وملشهل  إلر

   جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  مسةة ب  ةةا   ةةز  إلجةةلا ات تقلي ةةا   الواليةةات األمليكصةةةجظصةةع 

(Covid-19في المتف الثاني من الشهل ).   ل صانات مك ب إحتا ات العظا األمليكي. ذلك  فقا 

م وسةةط المظةةو السةةموي فةةي األجةةور لكةةا العةةام صن فةةي القاةةاع الخةةا  غصةةل  أما فصظةةا يخةةص

مقارنة مالشهل الظظا ةةا مةةن  2020 يمايلخ   شهل % 3.1نحو فقل سجا الزرا ي مالواليات الظ حل" 

  ةةر % 3.3  ارتيع إلةةر  ف لايل  ر أساس سموي خ   شهل % 3العا  السام     ا أن ي لاجع إلر 

 الظةةمخي  الةةلخا أصحاب العظا  من الكثصل خل ج مع تزامما   2020 مارسأساس سموي خ   شهل 

 .(Covid-19الظس جل ) كور ناجائحة فصل س  تيشي جلا  العظا سوا من
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خةة   شةةهل مشكا طيصةةف في الواليات الظ حل" األمليكصة معل  ال االة  ارتيع  في الو ت ذاته

ممذ نحو   و أدنر مس وى له % 3.5 إلر ف لايلخ   شهل      ا أن ي لاجع %3.6 إلر 2020 يمايل

%    ةةو ال يعكةةس إلةةر 4.4مسةةج    2020  ا د معل  ال االة ارتيا ه خ   شهل مارس  . ا  50

(  ال ةةي أدت إلةةر ارتيةةاع ط  ةةات إ انةةة Covid-19جائحة فصل س كور نا الظسةة جل ) حل ك صل تأ صل

م صون ط ب جليل خ   األس وع الظم هي  6.6إلر مس وى  صاسي م غ نحو في الواليات الظ حل" ال االة 

    في الثامن  العشل ن من شهل مارس. 

 إلةةر الا صةةة الل ايةةة  مسةة  زمات الظسةة عظ ة السةةصارات أسةةعار تلاجةةع أدى من جهةةة أخةةلى 

  لصس قل معل  ال  خم الشهلي 2020شهل يمايل  خ    الظ مس الظساكن أسعار ارتياع تأ صل ت شي

              %2.5 مسةة وى إلةةر ال  ةةخم السةةموي معةةل  ارتيةةع%  مصمظةةا 0.1 مةةل مسةة وى مةةمخي  م ةةغ 

           خةة   شةةهل اسةة قل معةةل  ال  ةةخم الشةةهلي   .2018  ي أك ل زياد" مسةةج ة لةةه ممةةذ شةةهل أك ةةومل 

             %.2.3تلاجةةع معةةل  ال  ةةخم السةةموي إلةةر فةةي حةةصن نيةةس مسةة وى الشةةهل السةةام     مةةلف لايةةل 

            2015مةةن شةةهل يمةةايل   ةةلر مةةأك لتلاجةةع معةةل  ال  ةةخم الشةةهلي  2020 شةةهل شةةهل مةةارس 

مسةة ب  الاصلان  تذاكل  الظ مس اليمل صة  اإل امة ينال مز تكالصف في إنخيا  حاد  سط %0.4  و 

   %. 1.5معل  ال  خم السموي إلر (  كظا تلاجع Covid-19جائحة فصل س كور نا الظس جل )

. 2020مةةن  ةةا   األ  اللمع  خ   م حوظمشكا األمليكي  اإلن اج التما ي إجظالي تلاجع 

 %0.5 ممحةةو 2020 يمةةايلفي شهل  األمليكي اإلن اج التما ي تلاجعتشصل أحلث ال صانات إلر حص  

  مثا  ذا ال و صت من كا  ا  في الظع اد من أدفأ جوية أحوا   سط ال لفئة   ر الا ب  انخيإ ن صجة

      اإلن ةةاج التةةما ي  ارتيةةع ف لايةةل فةةي شةةهل   ت ةةاطؤ إن ةةاج شةةلكة  مةةويمج  مةةن الاةةائلات الظلنصةةة.

    خةة   شةةهل مةةارس  ك صةةلا  تلاجعةةا    ةةا أن يشةةهل . الظلاف   ااع إن اجمارتياع  مل وما    %0.5 ممحو

 مةةن العليةةل إغةة اإلةةر  مشةةكا رئصسةةي    يعةةزى1946%   و أك ل تلاجع ممةةذ شةةهل يمةةايل 5.4م غ 

 صةةما ة تةةأ لت كظةةا(  Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) ان شةةار لظمةةع المشاط    ف الظتانع

 .ال وريل س سا انقااع مأزمة الغصار   اع السصارات

تُعل الظسا م األك ل في د م اال  تاد األمليكي    ال ي م صعات ال جزئة شهلتمن جانب أخل  

فةةي  ت ايمةةا    تظثةةا حةةوالي   ةة  اإلنيةةاا االسةة ه كي فةةي الواليةةات الظ حةةل"فةةي الو ةةت الحةةالي  حصةة  
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% 0.6ظعةةل  م 2020يمةةايل  شةةهلخةة    تارتيعةة حص    2020من  ا   األ  خ   اللمع مس وياتها 

م صعةةات  إنخي ةةتف لايةةل  شةةهلخةة    . السصارات  األ ةةاث مظ صعات ملفو ة  مقارنة مالشهل السام 

   2020مةةارس خةة   شةةهل    ةةا أن تةةمخي  .شةةهلي%   ةةر أسةةاس 0.4 مشةةكا طيصةةف م ةةغال جزئة 

%   ر أسةةاس شةةهلي  8.3  ي   1992 تصل"   ر اإلط ا ممذ مل  تسجصا ال صانات في  ا  ك ل أم

القصةةود  مسةة ب يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر تلاجع م صعات الغاز لصن  السصارات  األ اث  الظ مةةس  

    (.Covid-19كور نا الظس جل ) فصل س إن شارلظواجهة   إجلا ات اإلغ ا الظيل ضة  ر السيل 

         نقاةةة فةةي شةةهل  130.4 ارتيةةع إلةةر ةةل مؤشةةل  قةةة الظسةة ه ك يةةذكل أن  فةةي  ةةذا السةةصاا  

    ةةا أن ي لاجةةع خةة   شةةهل نقاةةة 132.6 مسج    ف لايلخ   شهل      اصا ارتيا ه2020 يمايل

فصةةل س كور نةةا  جائحةةة تيشةةي مع  الوظائف اال  تاد الظخا ف مشأن ميعا نقاة 118.8إلر  مارس

      (.Covid-19الظس جل )

   قب تو صع ألمليكصة  التصنا الظ حل" الواليات مصن حو  ال جار" ال وتلاتاجع حل" تل  أدى

   خةة   شةةهل  األمليكةةي ال جةةاري العجةةز إلةةر إنخيةةا  الظلح ة األ لر من اإلتيا صة ال جاريةةة مصمهظةةا 

م صةةار د الر   فقةةا  ل صانةةات مك ةةب  45.5% مقارنةةة مالشةةهل السةةام   مسةةج   6.4ممحةةو  2020 يمايل

مسةةج   أدنةةر  ف لايةةل  اصا العجز ال جاري األمليكي تلاجعةةه خةة   شةةهل  اإلحتا ات األمليكي.

%   ةةي األك ةةل 12.3أي ممس ة إنخيةةا   م صار د الر  39.9  و  2016شهل س  ظ ل مس وياته ممذ 

  اإلمةةلادات اللأسةةظالصة السةة ع اردات تلاجع يعزي ذلك مشكا رئصسي إلر    2018ممذ شهل مارس 

        شةةهل  ممةةذ   لصسةةجا إجظةةالي الةةواردات أدنةةر مسةة وى لةةهاالسةة ه كصة  السةة ع  الظةةواد التةةما صة

 تلاجةةع مةةع  م صار د الر 44.4إلر  مارس.   ا د العجز ال جاري ارتيا ه خ   شهل 2017 أك ومل

        األمليكةةي ال جةةاري العجةةز تلاجةةع.  مشةةكا  ةةا  الةةواردات تلاجةةع تجةةا زت مةةوتصل" التةةادرات

ة 2020اللمةةع األ   مةةن  ةةا   خةة   مةةاللمع  مقارنةةة% 17.8  أي حةةوالي د الر م صةةار 28.1محو مةة

 .السيل   ر قصودال  اإلن اج  ظ صات إيقاف   سط 2019  ا  من الظظا ا

           األمليكةةي الةةلئصس إدار" ا  ظةةا  محةةور   ةةي التةةصن  مةةع ال جةةار" فجةةو" أمةةا فصظةةا يخةةص

م صةةار د الر  26.1  حصةة  تلاجعةةت مةةن  2020من  ا   األ    اللمع خ  مشكا م حوظ تق تت قلف

ممةةذ     ةةو أدنةةر مسةة وى لهةةا مةةارسخ   شهل فقط  د الر م صار 11.9 إلر 2020 يمايلخ   شهل 
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 في  ذا السصاا  تجلر اإلشار" إلر تلاجع الواردات األمليكصةةة مةةن التةةصن خةة    .2004يمايل شهل 

  مصمظةةا تلاجعةةت 2009م صار د الر   و أدنر مس وى من شهل ف لايل  19.8إلر  2020شهل مارس 

م صةةار د الر   ةةو أدنةةر مسةة وى  6.8إلر  2020التادرات األمليكصة إلر التصن خ   شهل ف لايل 

األمليكي مع التصن خةة    الس عي  مشكا  ا  تلاجع إجظالي العجز ال جاري. 2010شهل أمليا ممذ 

 53.9لصتا إلر نحو   2019% مقارنة ماللمع اللامع من  ا  34.7ممحو  2020اللمع األ   من  ا  

مةةل  تا صةة   إلر جانب  (Covid-19ذلك   ر خ يصة جائحة فصل س كور نا الظس جل )  م صار د الر 

  مك ب ال علاد األمليكي.    فقا  ل صاناتالظلح ة األ لر من االتيا صة ال جارية مصمهظا

تو صةةع  ةةن  2020 يمةةايل شل من شةةهل  الخامسفي اإل  ن  تميُذكل أنه  ل  في  ذا السصاا  

واليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  التةةةصن.               الكةة   مةةن  الظلح ةةة األ لةةر مةةن االتيا صةةة ال جاريةةة مةةصن

  موافقة التصن   ر زياد"  صظةةة  ارداتهةةا مةةن السةة ع األمليكصةةة موا ةةع  ذه الظلح ة ت  ظن تياصصا 

 123.3 موا ةةع التةةصن  ارداتتلتيةةع  صظةةة   ةةر أن  .مةةن اإلتيا صةةةم صار د الر في العا  األ    76.7

 .      م صار د الر 200 نحو الزياد" اإلجظالصة في  صظة الواردات  مذلك ت  غ  خ   العا  الثاني م صار د الر

أمليكصة متةةمعة  إضةةافة إلةةر  اردات أخةةلى  لس ع ت  ظن الزياد" في  صظة الواردات  شلا  التصن 

الواليات الظ حل" مخيةة  نسةةب .  ذا  س قو  في  ااع الاا ة األمليكصة    اردات في  ااع الخلمات

  س ق       إلغا  ضلائب االس صلاد اإلضافصة م2019 س  ظ لشهل لضت في اللسو  الجظلكصة  ال ي فُ 

        مةةن  صظةةة  ارداتهةةا مةةن التةةصن   %65 حةةوالي سةة  قي ضةةلائب  رسةةو    ةةر  ةةو مةةا يعمةةي إنهةةا 

 ُ  لةةن تقةةو   ماإلضةةافة إلةةر ذلةةك .من  صظة  ارداتهةةا األمليكصةةة% 57 قي التصن   ر ما نس  ه مصمظا س 

ال كمولوجصا الخاصة مها  كأحل شل ط الشلكات األمليكصة العام ة   ر أراضصها  م س صم مإج ارالتصن 

 .ال   ب في  ظ  ها ل عزيز تمافسصة صادراتهاال جو  إلر معل   مع تعُهل التصن .العظا

 إلةةر حةةوالي تحةةاد األ ر مةةياالاألمليكي مةةع  الس عي العجز ال جاري إنخي  من جانب أخل 

 خةة   شةةهل ف لايةةل مسةةج   حةةوالي        اصةةا تلاجعةةه  2020 يمةةايلخةة   شةةهل  م صةةار د الر 12.2

 17.7 نحةةو   ةةا أن يعةةا د ارتيا ةةه إلةةر  2019م صار د الر   و أدنر مس وى ممذ شةةهل ف لايةةل  10

ز ال جةةاري السةة عي األمليكةةي مةةع العجةة إجظةةالي  تلاجةةع مشكا  ا    .مارسم صار د الر خ   شهل 
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  لصتةةا إلةةر % مقارنة ماللمع السةةام 11.2ممحو  2020خ   اللمع األ   من  ا  تحاد األ ر مي اال

    فقا  ل صانات مك ب ال علاد األمليكي.م صار د الر 39.8نحو 

   ي عةةصن رصةةل تواجةةه أدا  اال  تةةاد األمليكةةيمالصةةة سصاسةةصة  ال تزا   ماك تحةةليات  ذا   

 ةةذه يأتي في مقلمةةة الظؤشلات اللئصسصة  مؤشلات األ ظا   ن كثب في الظس ق ا القليب.  العليل من

إضةةافة إلةةر الق ةةايا الظ ع قةةة مال جةةار" (  Covid-19جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) ال حةةليات 

   دار" اإلالخ فةةات مةةصن  جةةود معةة   الع  ةةات ال جاريةةة مةةصن الواليةةات الظ حةةل"  التةةصن   خاصةةة

ال وتلات السصاسةةصة مجانب   ال ي ي  عهاحو  السصاسات المقلية  مج س اإلح صاطي اليصلرالي  األمليكصة

  .2020الُظقلر إجلا  ا في الثال  من شهل نوفظ ل اإلن خامصة اللئاسصة ة ال ي تأتي تزامما  اللاخ ص

نظو المةةاتج الظح ةةر إلر  2020من  ا   األ  في نهاية اللمع  ال قليلاتتشصل في  ذا السصاا   

في الُظقلر  ظس وىنيس ال  و   %2.3 مظعل  2019في  ا  االمليكصة في الواليات الظ حل" اإلجظالي 

إلةةر تو ةةع  2020مةةن  ةةا   األ  في نهايةةة اللمةةع األ لصة تشصل ال و عات  في حصن .السام نهاية اللمع 

  مقارنة مال و عات التادر" في نهاية اللمع السام   ال ي كانةةت 2020% في  ا  5.9 إنكظاشه مظعل 

ً إليه   المشا  (1كما ي ضح الجدوت )%  2تشصل إلر تحقص  نظو مظعل    .ا  فا

  الصياعية الهادح/دوت أسيااقتصادا   .1.2

        2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع خةة    االقتصككاد اليابككا ي إنكظةةاش  صانةةاتالأظهةةلت أحةةلث 

    و ما يعمي دخوله رسظصا  فةةي ملح ةةة اللكةةود اليمةةي  مسةة ب ت عةةات  ذلك ل لمع الثاني   ر ال والي

 .2015 يُشكا ذلك أ   ركود لةةه ممةةذ مم تةةف  ةةا   ( Covid-19جائحة فصل س كور نا الظس جل )

  %0.7ممحةةو  الصامةةاني اال  تةةادحجةةم  نتةةف مةةن أكثةةل يشةةكا الةةذي الظح ي االس ه ك تلاجع حص 

 فقةةا  ل  صانةةات التةةادر"   %6ممحو  التادرات تإنخي    %0.5ي ممس ة اللأسظال اإلنياا نخي  إ

 ال ةةلامصل ةةل  نجةةاح تلاجع اإلن اج التما ي    يأتي  ذا إلر جانبمن مك ب رئصس الوزرا  الصاماني. 

         ضةةلي ة الظ صعةةات معةةل  زيةةاد"  خيصةةف تةةأ صلل لصامانصةةةا الحكومةةة اتخةةذتها ال ةةي الظ ةةاد"سةة ثمائصة اال

   اسةة ظلار تةةأ ل أدا  اال  تةةاد الصامةةاني ماألضةةلار 2019 أك ةةومل شةةهلخةة   % 10% إلةةر 8 مةةن

     ةةا   الةةذي إج ةةاح الصامةةان  60نحةةو    األ ةةوى ممةةذ Hagibis الظادية الك صةةل" ال ةةي سةة  ها إ تةةار  

      مظةةا فةةي ذلةةك صةةما ة السةةصارات.   اةةا اإلن ةةاج فةةي القاا ةةات اللئصسةةصة 2019خ   شهل أك ومل 
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م صةةار يةةن يامةةاني   100  ل دفع ذلك الحومة الصامانصة إلر اإل  ن  ن حزمة تحيصز مالي أخلى مقصظة 

        يامةةاني  ال ةةي تلي صةةون يةةن  13.2مقصظةةة إ  ظاد ةةا سةةامقا  تةةم ال ةةي  حزمةةة الحةةوافز الظالصةةةل م ةةم إلةةر 

 . 2020د م المظو اال  تادي في  ا  مهلف   القاد أمليا شهل في  من الظخاط أن ت لأ

   مقارنةةة مالشةةهل السةةام % 1.5 ممحةةو 2020خ   شهل يمةةايل الا ب الظح ي  ارتيع  ذا   ل

   إن كةةان شهل ف لايل  اصا ارتيا ه خ   . نقاة 39.2 إلر  قة الظس ه كصنمؤشل  مل م من تحسن

نقاة.   38.2% مقارنة مالشهل السام   تزامما  مع تلاجع مؤشل  قة الظس ه كصن إلر 0.5مظعل  أ ا م غ 

% مقارنةةة مالشةةهل السةةام     ةةر خ يصةةة تلاجةةع مؤشةةل  قةةة 4.5  ةةا أن ي لاجةةع مشةةكا م حةةوظ م ةةغ 

     .    2009نقاة   و أدنر مس وى ُممذ شهل مارس  31.1الظس ه كصن إلر 

تشةةصل حصةة    سةةوا العظةةا نقةةص العظالةةة فةةي تعاني من مشك ة تزا يجلر الذكل أن الصامان ال 

     2017مقارنةةة معةةا  % 20ممسةة ة  2040فةةي  ةةا   القةةوى العام ةةة فةةي الصامةةان اشإنكظةة ال و عات إلر 

 ال صانةةات ت و ةةع  إذ الظوالصةةل معةةل  انخيةةا  مقامةةا فةةيهةةا م الشصخوخة معلالت رتياعإنعكاسا  ال ذلك 

فةةي الصامةةان              االج ظةةا ي األمةةن  أمحةةاث السةةكاني ل  عةةلاد الةةوطمي الظعهةةل  ةةن التةةادر" اللسةةظصة

       ل سةةكان العةةا  ال عةةلاد مةةن% 40 يقةةارب مةةا إلةةر أكثةةل أ   امةةا   65 ال ةةالغصن السةةكان نسةة ةأن تتةةا 

  ةةر  2020فةةي ملايةةة شةةهل ف لايةةل  الصامانصةةة الحكومةةة صةةاد ت   في  ذا السصاا. 2060  ا  مح و 

          .2020ملايةةة مةةن شةةهل أمليةةا    امةةا   70 إلةةر ال قا ةةل سةةن ةةانون ياالةةب الشةةلكات ملفةةع مق ةةلح 

     ك صةةلا   تغصةةلا   يعكةةس 2018 ةةا   مم تةةف فةةي ليةةلج  ةةانونأ لت تجلُر اإلشار" إلر أن الصامان  ل كظا 

             العظالةةة فةةي الةةمقص ل خيصةةف األجم صةةة العام ةةة األيةةلي مةةن مزيةةل مةةلخو  سةةظحمظةةا   سصاسةة ها فةةي

  .2025 مح و  أجم ي  اما م صون نتف نحوحص  تح اج الصامان إلر   2019ممذ ملاية شهل أمليا 

  2020خ   اللمةةع األ   مةةن  ةةا   العظ ت اللئصسصة األخلىالصاماني مقاما الصن  أدا   ت اين

تلاجةةع الةةصن الصامةةاني فةةي العشةةل ن مةةن شةةهل فةةي  ةةذا السةةصاا    وته  ل إنخي ت مشكا  ا .  إال أن

 ارتيةةاع مصمهةةا مةةن العوامةةا  مةةن ظزيج  م أ لا  مإلر أدنر مس وى له خ    شل" شهور 2020ف لايل 

 جاذمصة أكثل ال ي جع  ه  (Covid-19جل  )الظس  كور ناجائحة فصل س  خ يصة   راألمليكي  الل الر

إلةةر أ ةةا  2020  ا أن ي لاجع الل الر األمليكي في ال اسع من شةةهل مةةارس  .ل ظس ثظلين كظ ذ اّمن

يةةأتي ذلةةك فةةي الو ةةت  مس وى له في   ث أ وا  أما  الصن الصاماني الذي ارتيع الا ب   صه كظ ذ اّمن.
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 الن شةةار اال  تةةادية ال ةةلا صات لظواجهةةة الاةةار في إج ظا ه ال مك الظلكزي الصاماني  أ  ن فصه الذي

 إضةةافصا   تخيصيةةا   ةةن   2020 مةةارسخةة   شةةهل  الذي إنعقل  (Covid-19) الظس جل كور نا فصل س

 مةةل ن  احةةل  ا  ملتها ل شلكات جليل"  ل   تقليم  لر   ال ي ي  عها الظل نة فائقة المقلية ل سصاسصة

 أمليكي. د الر م صار 18.8نحو  مظقلار الشلكات سملات من لظش لياته األ تر الحل  زياد" فوائل 

إنخيةةا  مل م من   2020من  ا   األ  اللمع خ    في الصامانمعل  ال  خم  ت اطؤ اس ظل 

إنخيةة  حصةة    (Covid-19أسعار الاا ة  الس ع األخلى مس ب جائحة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

%   ةةر أسةةاس 0.4إلةةر  معل ذلك   اصا إنخياضه%   ر أساس سموي  0.7 لص  غ يمايلخ   شهل 

تحقصةة  لةةر أن إ الصامةةاني الظلكةةزي ال مةةك  في  ذا السصاا  أشةةار .ف لايل  مارس يسموي خ   شهل

 الو ةةت فةةي ال  خم اتجاه أنكظا أشار إلر   سص غلا مع  الو ت %2الظس هلف   و  ال  خم معل 

   .الميط أسعار مانخيا  سص أ ل الحالي

أك ةةومل  يإنخي  اإلن اج التما ي فةةي الصامةةان فةةي شةةهل تزامما  مع زياد" ضلي ة الظ صعات  

فةةي  اةةاع   ةةو مةةا يشةةصل إلةةر اسةة ظلار ال  ةةاطؤ     ةةر أسةةاس سةةموي% 6.2ممسةة ة  2019  نوفظ ل

   ذلةةك تظاشةةصا  مةةع اسةة ظلار تلاجةةع  قةةة الشةةلكات التةةما صة  مخاصة التما ات ال حوي صة ال تمصع

 فقا  ل صانات  لصتا  صظة مؤشل الثقة إلر صيل من المقاط    ر ال والي  اللامعالصامان ل لمع في الك لى 

   ال مك الظلكزي الصاماني.

ت ةةاطؤ نظو ةةا اس ظل فقل   2020من  ا  األ   خ   اللمع  أما فصظا يخص التادرات الصامانصة

 .(Covid-19فةةي ظةةا جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) تزامما  مع تزايل  شاشة اال  تاد العةةالظي

              مقارنةةة مالشةةهل الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام % 2.6ممسةة ة  2020 يمةةايلفةةي شةةهل  تإنخي ةة حصةة  

     .  ةةر أسةةاس سةةموي %1   إن كةةان ممسةة ة أ ةةا م غةةت ف لايةةلخةة   شةةهل فةةي ال لاجةةع  تاسةة ظل م 

   ةةر  شةةل السةةادس ل شةةهل الصامةةان صةةادرات تلاجعت فقا  ل  صانات األ لصة لوزار" الظالصة الصامانصة   

  ةةو أك ةةل إنخيةةا  لهةةا فةةي            2020 مةةارس %   ر أسةةاس سةةموي خةة   شةةهل11.7 ممس ة ال والي

 أنحةةا  جظصةةع فةةي (Covid-19) كور نةةا يصةةل سالواسةةع ل ن شةةارخ يصةةة اال  ذلةةك   ةةرأرمعة أ وا   

ل سةةصارات  إلةةر               تويوتةةاشةةلكة   مثةةا اللئصسةةصة الظتةةمعة الشةةلكات معةة    ةةو مةةا دفةةع الصامةةان 

 .اإلن اج م ع ص  القصا 
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الصامةةان  الواليةةات الجليل مةةصن   جارىال تياااال تجلُر اإلشار" إلر مل  تا ص  في  ذا السصاا  

          ملايةةة مةةع   التةةما صة الزرا صةةة السةة ع   ةةر الجظلكصةةة اللسةةو  خيةة  مشةةاناألمليكصةةة الظ حةةل" 

 زرا صةةة مم جةةات   ةةر الجظلكصةةة اللسةةو  إلغةةا  أ  م خيةةص  الصامةةان االتيةةاا ةةذ   ي ةةز  .2020 ا  

 األخةةلى األمليكصةةة الظم جةةات أما  أك ل فل  ت اح أن   ر د الر  م صار 7.2 مقصظة أمليكصة  غذائصة

   ةةل الشةةلاكة اتيا صة أ  ا  مع م كافئة فل  الظ حل" ل واليات يهصي  مظا  الصامانصة األسواا للخو 

 اللسةةو  تخيةةص  أ  مإلغةةا  الظ حةةل" الواليةةات س قو  الظقاما   في . كملا أس لالصا مثا الهادي الظحصط

 تكصصةةف أجهةةز" غصةةار   اةةع الظعةةلات تتةةمصع مثا الصامانصة التما صة الس ع   ر الظيل ضة الجظلكصة

 %   ةةر2.5ة ال الغةة  اللسةةو  الجظلكصةةة األمليكصةةة إلغةةا    ةةر مصيةة  ال  ةةذا االتيةةاا غصةةل أن .الهوا 

  .الصامانصة السصارات

 صامةةان لاإلجظالي  ينظو الماتج الظح إلر  2020من  ا   األ  في نهاية اللمع  ال قليلات تشصل 

 2019 ا   من اللامعفي نهاية اللمع  الُظقلرالمظو من  أ ا %    و مس وى0.7مظعل   2019في  ا  

مظعةةل   2020 ةةا   المةةاتج الظح ةةي اإلجظةةالي فةةي إنكظاشتشصل ال و عات األ لصة إلر  كظا. %1 ال الغ 

         %0.7  ال ةةي كانةةت تشةةصل إلةةر تحقصةة  نظةةو موا ةةعفي نهاية اللمع السام   مقارنة مال و عات  5.2%

ً المشا  إليه  (1كما ي ضح الجدوت )  .ا  فا

  األو وبيةدوت اقتصادا  ال .1.3

مقارنةةة  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع خ   % 3.8إنكظاشا  موا ع  ميتقة الي  و اقتصاد سجا

.   1995  و أك ل إنكظةةاش فتةة ي   ةةر اإلطةة ا ممةةذ مةةل  الس سةة ة الزممصةةة فةةي  ةةا    ماللمع السام 

 يعةةزى ذلةةك مشةةكا  .2009  ةةا  مةةن الثالةة  اللمةةع ممةةذ األك ةةل االنخيةةا  كان سموي  أساس    ر

فصةةل س  تيشي جائحةل ضة لظمع رئصسي إلر القصود الظيل ضة   ر السيل  إجلا ات العز  العا  الظي

 الوحصةةل" الل لةةة  ةةي فم مةةلا كانةةت ةةذا   ةةل  .2020فةةي شةةهل مةةارس  (Covid-19كور نا الظس جل )

               ذلةةةك  فقةةةا  ل  قةةةليلات األ لصةةةة %0.1 ممسةةة ة نظةةةو تسةةةجصا اسةةة اا ت ال ةةةي الصةةةور  مظماقةةةة

  .األ ر مي ل تحاد ال امع اإلحتا ات ظك بل

ا الصةةور  مماقةةة شةةهلت فةةي  ةةذا السةةصاا         اال  تةةادية الظؤشةةلات معةةةم فةةي حةةادا   انخياضةة 

       سةةموي  أسةةاس   ةةر %1.6 ممسةة ة التةةما ي اإلن ةةاج نخيةة حصةة  إ. 2020خةة   شةةهل مةةارس 
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 ظماقةال د   مصن ل جار"تلاجعت ا   سموي أساس   ر% 8.9 ممس ة ال جزئة م صعات صظة   إنخي ت

 تلاجةةع. كظةةا يةةور  م صةةار 153.3 الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام  مسةةج ة الشةةهلم مقارنةةة% 12.1 ممسةة ة

      مقارنةةة مةةاللمع السةةام % 0.2 ممسةة ة 2020خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا   الصةةور  مظماقةةة ال وظصف

 لةةذلك   ن صجةةة. 2013  ةةا  مةةن الثةةاني اللمةةع فةةيتسةةجصا ال صانةةات   مةةل  ممةةذ فت ي تلاجع أ     و

لةةه          مسةة وى أدنةةر مسةةج     نقاةةة 67 إلةةر األ ر مصةةة ل ظيوضةةصة العةةا  األ ظةةا   قةةة مؤشةةل نخيةة إ

 لظعةةةم ل غايةةة مهةةم ا  تةةادي  اةةاع   ةةو  السةةصاحة  ااع تأ لكظا  .2009  ا  في الظالصة األزمة ُممذ

 تلاجعت م صعات  . إس انصا  إياالصا فلنسا في الك صل" اال  تادات خاصةم   الصور  مماقة ا  تادات

    فقا  للاماة متمعي السصارات األ ر مصة.1990السصارات الجليل" إلر أدنر مس وى لها ممذ  ا  

 ف لايةةل تشصل أحلث ال صانات الظ ع قة مظعل  ال االة في مماقة الصور  إلر انخياضه في شةةهل 

% خةة   7.4  ةةا أن يلتيةةع إلةةر . 2008 مةةارس%    و أدنر مس وى له ممةةذ شةةهل 7.3إلر  2020

شةةهل مةةارس الةةذي شةةهل مةةل  تا صةة  إجةةلا ات العةةز  الح ةةوا  إن شةةار فصةةل س كور نةةا الظسةة جل.           

تلاجع في فلنسا خةة   شةةهل  ي  اين معل  ال االة   ر نااا  اسع ما مصن د   مماقة الصور   حص  

 إلةةر فةةي الظانصةةا ارتيةةع. مصمظةةا 2008%   و أدنر مس وى له ممذ شهل ديسظ ل 8.1إلر  2020ف لايل 

  % 10كظةةا اسةة ظل معةةل  ال االةةة مإياالصةةا  مةةل مسةة وى أ ةةا مةةن   .2020 خ   شهل مارس  3.5%

   .2020 خةة   شةةهل مةةارس %8.4 م لاجعةةا  مشةةكا م حةةوظ إلةةر  ةةر ال ةةوالي  العاشةةل ذلك ل شةةهل 

% خ   نيس الشهل  ل م هي س سةة ة ال لاجةةع ال ةةي يشةةهل ا 14.5ة في أس انصا إلر  ارتيع معل  ال اال

   .سوا العظا في حسن     ر خ يصة ال2019ممذ شهل س  ظ ل 

 فقةةا  ل  صانةةات  2020من  ا   األ  خ   اللمع  تلاجعا  أما فصظا يخص معل  ال  خم فقل شهل 

الظعل  الظس هلف من   ا ال مك   ن لص  عل  مارسفي شهل   ر أساس سموي % 0.7األ لصه  مسج   

 %. 2 من   ص  أ ا يكون أن يم غي الذيالظلكزي األ ر مي  

لظواجهةةة تةةلا صات جائحةةة  الصةةور  مماقةةة فةةي اللئصسصة ال حيصز تلامصل  ن اإل  ن تم  ذا   ل

الةةذي  المقةةلي ال حيصةةز  تةةلامصل الظالصةةة ال ةةلامصل ذلةةك فةةي مظا  (Covid-19كور نا الظس جل )فصل س 

 مةةن أكثةةل  ذه الل م إجلا ات تظثا . لل م ا  تادات د   الظماقة األ ر مي الظلكزي ال مك  ضعها

 الظ و ةةع مةةن . الصةةور  لظماقةةة السموي اإلجظالي الظح ي الماتج من %25 حوالي أ  يور   تلي صون 3
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 فةةي مخاصةةة  المقةةلي ال حيصز إلجلا ات اإليجامي ال أ صل ر ية 2020أن يشهل المتف الثاني من  ا  

% 4.3 ممسةة ة الخةةا  ل قاةةاع اإل لا  ارتيع  حص  ل س ثظاررئصسي  محلك   و اإل لا   نشاط

 .2009  ا  ممذ مس وى أ  ر   و  2020 مارس خ   شهل سموي أساس   ر

 تسةةهصا ضةةظن يةةور  م صةةار 115 نحةةو األ ر مةةي الظلكةةزي ال مةةك ختةةص السصاا  في  ذا 

 ال مةةوك ل شةةجصع الشةةل ط تخيصةةف ممةةذ يالحةةه  اةةا  أ   فةةي  أ ةةوا  3 ملتةةه األجةةا طويا إ لا 

           إلةةرلإل لا   اليائل" أسعار  خي  ل  موك السصولة من مزيل توفصل كظا  لر .اال  لا    ر ال جارية

  الحقصقي اال  تاد إلر مل ر م الظا  أ لضوا إذا الظقلضصن إلر األموا  دفع يعمي مظا %0.75سالب 

   ةةر اليائل" معل    %0   و له  تاريخي مس وى أدنر  مل االس لشادية اليائل" سعل   ر اإلمقا  مع

  ةةن إ  نةةه   ةةل المقليةةة  سصاسةة ه تغصصةةل األ ر مي الظلكزي ال مك أ  ن %. 0.5 سالب  مل الودائع

 محا لةةة فةةي   خاصةةة  امة  ل   لشلا  يور  م صار 750 مقصظة  الومائي الاار  الشلا  ملنامج 

 الظخةةا ف  تهلئةةة  (Covid-19لجائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) اال  تةةادية ال ةةلا صات الح وا 

األزمة الظالصة  ممذاأل لر  " ذلك ل ظل  الظع اد المقلية السصاسة اج ظاع ان ةار د ن  األسواا في السائل"

 تجظصةةل الصةةور  مماقةةة فةةي الظتةةارف مةةن األ ر مةةي الظلكةةزي ال مةةك ط ةةب  .2008  ةةا  العالظصةةة

 السةةصولة   ةةر ل حيةةاظ  األ ةةا   ةةر 2020 أك ةةوملشهل  ح رأ  إ اد" شلا  األسهم  األرماح توزيعات

 األسةةل لظسةةا ل" اس خلامها يظكن ال ي اإل لا  تسهص ت  د م الخسائل اس صعاب   ر قلر"ال  تعزيز

 (.Covid-19جائحة فصل س كور نا الظس جل ) تيا م ظا في التغصل"  الشلكات

م أ لا  مالعليل من ال حةةليات ال ةةي تح ةةاج سصةا ا  تاد مماقة الصور    تشصل ال و عات إلر أن

( ال ةةي مةةن الظ و ةةع           Covid-19جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) إلر م امعة مس ظل"   من أ ظها 

مقارنة % 11.4إلر  2020  تاد خ   اللمع الثاني من  ا  االأن ت س ب في تزايل حل" اإلنكظاش في 

             2020 ةةا      ةةا حةةل ث إن عةةاش خةة   المتةةف الثةةاني مةةن مةةاللمع الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام 

 مةةنحصةة   .مشأن درجة  ذا اإلن عاش  تو صةةت حل  ةةه فةةي د   الظماقةةة  ماك مع  الشكوك إن كان 

   ةةر حةةل" أكثةةل تةةأ صل حةةل ث فةةي( Covid-19جائحة فصل س كور نا الظس جل )ت س ب  أن الظح ظا

% 5.8 ممسةة ةمةةصن د   الظماقةةة  فتةة ي انكظاش أك ل فلنسا سج تال ي  فلنسا في الظح صة ال اورات

     .2020  ا  من الثال  اللمع ح ر الظح ي االس ه ك تأ ل يس ظل   لمقارنة ماللمع السام   
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% 4.7 في حصن ي ل  الوضع أكثل ض امصة مالمس ة ل   تةةاد اإلياةةالي ال ةةي شةةهل إنكظاشةةا  م ةةغ

  يمةةي ال لكةةودال حالةةة فةةي رسةةظصا   يلخ ةةه مظةةا  مقارنة مةةاللمع السةةام  2020خ   اللمع األ   من  ا  

 اإلحتةةا ات ظك ةةب   فقةةا  ل  قةةليلات األ لصةةة ل2019 من اللامع اللمع في% 0.1 ممس ة هنكظاشإ  قب

ثال  أ  ةةر مسةة وى ل ةةليون السةةصادية فةةي إم  ك إياالصا ليأتي ذلك تزامما  مع  .األ ر مي ل تحاد ال امع

الظيوضةةصة األ ر مصةةة ل ق صةةا اإلنيةةاا  خيةة  مس ظل" مةةن ضغوط    و ما يجع ها في مواجهة  العالم

 .  2020 ا  خ   % 1.8 ممحو جز الظوازنة 

خةة   اللمةةع األ    اال  تاد األلظةةاني أك ل ا  تاد في مماقة الصور    وأدا   أما فصظا يخص

    ةةر أسةةاس فتةة ي% 2.2م غ  أ ا حل" فقل ي ل  الوضع أف ا  حص  سجا إنكظاشا    2020من  ا  

 األ ةةوا  فةةي الزممصةةة الي ةةل" مةةميس مقارنةةة األ    اللمةةع خةة   ألظانصةةا تسةةج ه تلاجع أك لإال إنه يُعل 

 فةةي  ةةذا السةةصاا  إنخيةة  اإلنيةةاا  .2008/2009في  ا   العالظصة الظالصة األزمةخ    ح ر السامقة

 إنخي ةةت كظةةا  %3.1ممحةةو   تلاجعةةت التةةادرات األلظانصةةة % 3.2ممحةةو  الخةةا االسةة ه كي 

            األلظةةاني االتحةةادي اإلحتةةا  مك ةةب فقةةا  ل صانةةات  ذلةةك   %6.9اللأسةةظالصة ممحةةو  سةة ثظاراتاال

 %9.2 ممسةة ة 2020 مةةارسشةةهل  خةة   األلظةةاني التةةما ي اإلن ةةاجال ي أشارت أي ا  إلةةر تلاجةةع 

                 .1991 يمةةايلشةةهل  فةةي تسةةجصا ال صانةةات مةةل  ممةةذ  تصةةل" أك ةةلمقارنةةة مالشةةهل السةةام     ةةي 

  .أ وى انكظاش حل ث د ن حالت  ل  الظلتيعة االس ه كصة الل لة  نيقات ال ما  اس ثظاراتغصل أن 

و  أزماتةةه أسةة القااع اللئصسي في التما ة األلظانصة   و صما ة السصارات   ااع  يواجه ذا 

مسةة ب جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل     فةةي ظةةا إغةة ا الظتةةانع سةةط تلاجةةع حةةاد فةةي اإلن ةةاج 

(Covid-19).  الظلت اةةة   ذه الجائحةةةحل ث ال ي يواجهها من   ا  ن قاداتاإليأتي ذلك إلر جانب  

  الظعةةايصل الشةةل ط اسةة صيا  أجةةا مةةنالكلمةةون  أكسةةصل  ةةاني غةةاز ان عا ةةات خيةة  عل   لرتةةه   ةةرم

       .2021  ا  من مل ا   م ا صقها األ ر مي االتحاد ياالب ال ي الجليل"  األ ر مصة

 ممسةة ة      أنةةه مةةن الظ و ةةع إنكظةةاش اال  تةةاد األلظةةاني األلظةةاني اال  تةةاد  زيةةل أ  ةةن ذا   ةةل 

ممذ  مس ب تلا صات تيشي جائحة فصل س كور نا الظس جل    و أك ل إنخيا   2020% في  ا  6.3

   .1970  ةةر اإلطةة ا ممةةذ مةةل  تسةةجصا  ةةذه اإلحتةةا ات فةةي  ةةا   األك ةةل  األزمة الظالصة العالظصةةة 

 . 2021 أشار إلر تو ع إن عاش اال  تاد خ    ا  



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 322020

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

المشةةاط اال  تةةادي أل ةةم شةةلكا  أ ر مةةا ال جةةاريصن   ال لاجع الحاد فيفإن    "   ر ذلك  

الواليات الظ حل" األمليكصة  التةةصن   ةةل أ ةةل ماليعةةا   ةةر اال  تةةادات الظع ظةةل"   ةةر ال تةةليل مةةن 

 ال علييةةات مةةن األ ر مصةةة الظخةةا فألظانصا   إلةةر حةةل مةةا فلنسةةا. كظةةا تجةةلر اإلشةةار" إلةةر اسةة ظلار 

 الواليةةات مةةصن  تزاممةةا  مةةع الخ فةةات اال  تةةادية السةةصارات هةةا أ ظ األ ر مصةةة السةة ع   ر األمليكصة

 . األ رمي  االتحاد األمليكصة الظ حل"

      اإلجظةةالي  نظةةو المةةاتج الظح ةةيإلةةر  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع فةةي نهايةةة  ال قليلات تشصل  

األ لصةةة التةةادر" فةةي  ال و عةةاتمسةة وى نيةةس   ةةو   %1.2 مظعةةل  2019في  ا   مماقة الصور في 

 مقارنةةة %7.5مظعةةل   2020المةةاتج فةةي  ةةا   إنكظةةاشتشةةصل ال و عةةات إلةةر  مصمظا. السام نهاية اللمع 

 (1الجككدوت ) كمككا ي ضككح   %1.3 مال و عات في نهاية اللمع السام  ال ي كانت تشصل إلر نظوه مظعةةل 
 .ا  فاً المشا  إليه 

  ةةلارممةةذ  قتصككاد المملكككة المتحككدةا ال ةةي أك ميةةت الصقةةصنحالة  ةةل   تجلُر اإلشار" إلر ت شي

الثال   العشلين من  في أجلته اس ي ا    ل ذي توص ت إلصه ملياانصاال األ ر مي تحاداأل من الخل ج

صادا مج س العظو  ال ليااني مشكا نهائي   ر إتياا خل ج ملياانصا مةةن حص   .2016 شهل يونصو

  كةة   مةةن  و ةةع    ةةا أن ي2020( فةةي الثةةاني  العشةةل ن مةةن شةةهل يمةةايل Brexitاالتحةةاد األ ر مةةي )

 2020في اللامةةع  العشةةل ن مةةن شةةهل يمةةايل  األ ر مي الظج س  رئصس األ ر مصة الظيوضصة رئصسة

. مغال صة ك صل" م إحال ه إلر ال للظان األ ر مي الذي صادا مل ره   ر  ذا اإلتياا ل    ذا اإلتياا   ر

مةةن   ةةوية  رسةةظصا  خةةل ج ملياانصةةا   تم اإل  ن  ةةن 2020 في الحادي  الث  ون من شهل يمايل 

معل أكثل من   ث أ وا  مةةن اإلنقسةةامات  ذلك   د لة 27الذي أص ح  لد أ  ائه  االتحاد األ ر مي

      .الجاري العا  نهاية ح رأي  ا  لشه أحل  شل ملتها ان قالصة مي ل" تياا ذا  يق ي االق  ات.  ال 

فةةي اإلجظةةالي  ينظةةو المةةاتج الظح ةة إلةةر  2020من  ا   األ  في نهاية اللمع  ال قليلاتتشصل  

فةةي نهايةةة اللمةةع  الظقةةلرالمظةةو مةةن  أ  ةةر   و مس وى  %1.4مظعل   2019الظظ كة الظ حل" في  ا  

 2020من  ا   األ  في نهاية اللمع كظا تشصل ال و عات األ لصة  %.1.3 ال الغ  2019من  ا   اللامع

اللمةةع اللامةةع مةةن  في نهايةةةمقارنة مال و عات السامقة % 6.5مظعل   2020الماتج في  ا   إنكظاشإلر 

 %.1.4 ال ي كانت تشصل إلر تحقص  نظو مظعل   2019 ا  
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الصين الهيد البرازيل  وسيا

الياشئةالدوت والدوت اليامية ي اقتصادا  التت  ا  ف. 2  

حصةة  تشةةصل أحةةلث الماشةةئة  الةةل   الل   المامصةةة   في تخ  ف اتجا ات المظو   ر نحو م زايل

      2020 الهمةةل خةة    ةةا  مةةن التةةصن  كةة   فةةي  تلاجع معل  نظو الماتج مشةةكا م حةةوظال و عات إلر 

يةةأتي ذلةةك   ةةر خ يصةةة جائحةةة فصةةل س   ك   مةةن ر سةةصا  ال لازيةةاالماتج في  إنكظاشي و ع  في حصن

فةةي العليةةل مةةن  أسعار الس ع األساسةةصةفي  إنخيا  حاد ( ال ي أدت إلرCovid-19كور نا الظس جل )

تعةةافي حةةل ث تةةعب يُ    ر ا  تةةاداتها   م زايلا  ضغاا   شكايُ  و ما   الل   الماشئة   الل   المامصة

 م زاممةةة   مالصةةة  ا  تةةادية صةةحصة أزمةةات تواجةةه ال ي   ذه الل   ا  تاداتالعليل من في  م ظوس

كمككا ي ضككح  .الل لصةةة الظالصةةة الظؤسسةةات مةةن  الظ قلمة اال  تادات من ظسا ل"ال إلر محاجة  س كون
   .المشا  إليه سابقاً  (1) الجدوت  (3) الشكل

 (3) الشكل
 ،الياشئةالدوت اليامية وفي الدوت  االقتصادح اليم  لمعدت األولية الت قعا التقديرا  و

2019-  2020 
(% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020  أمليا يمايلصمل ا المقل الل لي  تقليلي ايفاا اال  تاد العالظي   المصد :

         2020خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا   ةةاني أك ةةل ا  تةةاد فةةي العةةالم  االقتصاد الصييي إنكظش

              مةةل  تسةةجصا مصانةةات المةةاتج الظح ةةي اليتةة ي  مةةل 1992ُممةةذ  ةةا     ةةو أ   إنكظةةاش فتةة ي

 .%6.8اال  تةةاد ممسةة ة  إلةةر إنكظةةاش أشةةار الةةذي ل ظك ب الوطمي لإلحتا ات في التصن  ذلك  فقا  
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ظهةةوره مةةل   الةةذي  (Covid-19الظسةة جل ) كور نا فصل س ح وا إجلا ات إ س  تتيأتي ذلك معلما 

    الظاضةةي  العةةا  أ اخةةلفةةي   مةةؤر" تيشةةي اليصةةل س    مال حليل في مليمة    انالتصن في مل"   أل

 .إيقاف المشاط التما ي  ال جاري  فل   صود   ر السيل في

أن جائحةةة فصةةل س كور نةةا  تشصل أحلث ال قاريل التادر"  ن  زار" ال جةةار" التةةصمصة إلةةر 

 2020اللمع األ   من  ةةا  خ   االس ثظار األجم ي الظ اشل  تلاجع( أدت إلر Covid-19الظس جل )

             م صةةار د الر 30.7 نحةةو إلةةر % مقارنةةة مةةاللمع الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام  لصتةةا10.8ممحةةو 

           ذلةةك رغةةم مةةل  تا صةة   .%   ةةر أسةةاس سةةموي14.1 شةةهل شةةهل مةةارس  حةةله تلاجةةع ممحةةو 

      ال جمةةة اللائظةةة    الةةذي تةةم إ  ظةةاده مةةن   ةةا 2020 انون االس ثظار األجم ةةي الظوحةةل مةةع ملايةةة  ةةا  

             2019مةةارس  فةةي شةةهل  التةةصن(  أ  ةةر  صئةةة تشةةليعصة فةةي NPCل ظج ةةس الةةوطمي الشةةع ي )

مصئةةة شةةيافة   ادلةةة  مسةة قل"  تةةوفصل يهلف  ذا القانون إلر جذب ر  س األموا  األجم صة من خ   

 . ل ظس ثظلين األجانب

     مةةن  األ  خةة   اللمةةع مشةةكا  ةةا  اليةةائ  ال جةةاري ل تةةصن مةةع د   العةةالم  تلاجع ذا   ل 

           شةةهلي يمةةايل  ف لايةةلسج ت  التةةصن خةة      فقا  ل صانات إدار" الجظارك التصمصة. حص  2020 ا  

 يعكةةس مةةا    ةةو 2018 ذلك ل ظل" األ لةةر ممةةذ شةةهل مةةارس م صار د الر   7.09ي  غ   جزا  تجاريا  

       .التةةصمي اال  تةةاد   ةةر( Covid-19الظسةة جل ) كور نةةا فصةةل س ان شةةار ل ةةلا صات الشةةليل األ ةةل

  تزامما  مع تخيصف القصود 2020مارس خ   شهل ر م صار د ال 19.9فائ  تجاري م غ  يحق   ا أن 

   إجلا ات العز  الظيل ضة ممذ مم تف  ذا الشهل.

في مم تف  حو  ال جار" مصن الالفصنتياا اإل  و صع الظلح ة األ لر منل كانفي  ذا السصاا  

 األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات مةةع ل تصن ال جاري اليائ   اإنخيد را  نس صا  في   2020شهل يمايل 

 نحةةو إلةةر خةة   شةةهلي يمةةايل  ف لايةةل . حص  إنخي   ذا اليةةائ 2020خ   اللمع األ   من  ا  

 % مقارنةةة مةةالي ل" الظظا  ةةة مةةن العةةا  السةةام  39.8  و مس وى مةةمخي  ممحةةو  م صار د الر 25.4

  فقا  ل صانات إدار" الجظارك التصمصة.  م صار د الر 15.3مسج    شهل مارس اس ظل ال لاجع خ   
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اإلن ةةاج  إنكظةةاشتزاممةةا  مةةع أدا  القااع التما ي فةةي التةةصن  تها ي كظا تجلر اإلشار" إلر 

اح وا  جائحةةة تلامصل مإغ ا الظتانع   ر خ يصة  م أ لا    2020من  ا  األ    اللمع التما ي خ  

          فقةةا  ل صانةةات الظك ةةب الةةوطمي لإلحتةةا  فةةي التةةصن. (Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

 مظعةةل  م ةةغ 2020 يمةةايل  ف لايةةل يخةة   شةةهلإنكظاشةةا  اإلن ةةاج التةةما ي فةةي التةةصن  سةةجاحص  

 تصةةل"  ت لاجةةع  ةةا أن    ر األ ةةا. 1990  و اإلنكظاش األ   ممذ  ا     ر أساس سموي % 13.5

  مةةل م مةةن % مقارنة مالشةةهل الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام 1.1إلر  2020مارس خ   شهل  اإلنكظاش

مةةع تخيصةةف القصةةود  إجةةلا ات العةةز  الظيل ضةةة              اللئصسةةي التةةما ي المشةةاط فةةي جزئصةةة  ةةود"

 ممذ مم تف  ذا الشهل.  

م غةةت نسةة  ه  حاد مشكا 2020خ   اللمع األ   من  ا   الظح ي الا ب إجظالي نخي إ  ل  

    ال ةةي تُعةةل مةةن ركةةائز اال  تةةاد التةةصمي ال جزئةةة  صعةةات%   ر أساس سموي  م أ لا  م لاجع م5.8

      . لظك ةةب اإلحتةةا  الةةوطمي فةةي التةةصنقةةا   ف  %   ةةر أسةةاس سةةموي19مظعةةل   حصةة  إنخي ةةت

  سةةط التةةصن أنحةةا  جظصةةع فةةي  الظاةةا م ال جاريةةة الظحةة ت  يعزى ذلك مشكا رئصسي إلةةر إغةة ا

 نيسةةه  الو ةةت  فةةي .(Covid-19الظسةة جل )فصةةل س كور نةةا  ان شةةار مةةن الحةةل إلةةر اللامصةةة الجهود

 ن لنتاإل   ل الخلمات إلر الظس ه كصن تحو  مع نس ي س قلارإ   ر اإلن لنت   ل الظ صعات حافةت

       . سةةموي أسةةاس   ةةر%0.8 ممسةة ة نخي ةةتإ حصةة   الظمةةاز مةةال زامن مةةع االل ةةزا  مال قةةا  فةةي 

خةة    ال جزئةةة م صعةةات إجظالي من% 23.6 نحو ل ظثا ن لنتاإل   ل الظادية الس ع م صعات  ارتيعت

 .2020من  ا   األ   اللمع

% مقارنةةة مالشةةهل الظمةةاظل مةةن 5.4إلر  2020 يمايلأما معل  ال  خم فقل ارتيع خ   شهل 

 الظوسةةظصة العوامةةاكةة   مةةن  م ةةأ صل   ذلةةك 2012  و أ  ر مس وى له ُممذ شهل يمةةايل العا  السام   

(  ل ُسةةجا أسةةعار الغةةذا  Covid-19الظسةة جل ) كور نةةا فصل س جائحة  التصمصة  السمة رأس لعا ة

    يخةة   شةةهل  ةةر أسةةاس سةةموي  %4.3   %5.2إلةةر  تلاجةةع معةةل  ال  ةةخم  ارتيا ةةا  م حوظةةا .

 ف لايل  مارس   ر ال لتصب.
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الةةل م ل الحكومةةة التةةصمصة م خيص ةةات ضةةلي صة  أشةةكا  أخةةلى مةةن تعهةةُ تجلر اإلشةةار" إلةةر 

(   ةةر Covid-19ل شلكات فةةي محا لةةة ل  خيصةةف مةةن تةةلا صات جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

    تةةوجصهي م ةةلأ  ةةن التةةصن فةةي ل  ةةلائب الل لةةة مت حة كشيتاال  تاد التصمي.  في  ذا السصاا  

 لألشةةخا  الةةلخا ضةةلي ة إلغةةا  سةةص م  حصةة  اللئصسةةصة القاا ةةات فةةي الظالصةةة ال ةةغوط مةةن ل حةةل

 ال ةةلائب للافعي الظ افة القصظة ضلي ة إلغا  سص م كظا  مكافح ها  األ مئة من الو اية في الظشاركصن

 2020  ةةا  فةةي الشةةلكات تك ةةلتها ال ي الخسائل تلحصا مع إمكانصة   الظاا م المقا مثا  اا ات في

فةةي الثالةة   شةةل مةةن ( الظلكةةزي ال مةةك) التةةصمي الشعب ممك أ ل كظا  .أ وا   ظانصة أ تا ا ف ل" إلر

 إلةةر ماإلضةةافة د الر  م صةةار 79 ي  ةةغ نحةةو تحيصةةزي ملنةةامج  ةةن اإل ةة ن  ةةر  2020شهل مارس 

 .التصمي الظتلفي المةا  في السصولة توفصلفي  يسهم ما   و  %1ممس ة  االح صاطي تخيص 

        اال  تةةاد التةةصمي فةةي  إلةةر نظةةو 2020مةةن  ةةا   األ  فةةي نهايةةة اللمةةع  ال قةةليلات تشةةصل 

. كظةةا تشةةصل السةةام مس وى ال و عات التادر" فةةي نهايةةة اللمةةع نيس   و  % 6.1مظعل   2019 ا  

من ال و عات التةةادر"  أ ا%   و مس وى 1.2مظعل   2020الماتج في  ا   نظوال و عات األ لصة إلر 

 %.6في نهاية اللمع السام   ال الغة 

 إلر إنكظاشه صئة االحتا ات في الهمل تقليلات أحلث تشصل  ،االقتصاد الهيدح يخصأما فصظا 

(  ال ةةي أدت Covid-19مس ب جائحة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) 2020خ   اللمع األ   من  ا  

             االسةة ثظار الخةةا  االسةة ه ك نخيةةا   تزاممةةا  مةةع إاال  تةةادية األنشةةاة جظصةةع تو ةةفإلةةر 

 جانةةبم. الهصك صةةة اإلصةة حات  ال ةةأخصل فةةي  الظتةةلفي  غصل الظتلفي القاا صن في السصولة  صود 

    أ  ةةر مسةة وى   ةةو  2020%   ر أساس سةةموي خةة   شةةهل يمةةايل 7.59 إلر ال  خممعل   تسارع

    ةةا أن ي لاجةةع الظح ي الا بحاد في   تلاجع الغذائصة الظواد أسعار مارتياع ا  ملفو  2014  ا ممذ 

          %   ةةر أسةةاس سةةموي خةة   شةةهل مةةارس  مق لمةةا  مةةن الظعةةل  الظسةة هلف 5.84إلر معل  ال  خم 

 أ  ةةرإلةةر  2020 مارس شهل   خفي الهمل  ال االة معل  كظا ارتيع .  مك الظلكزي%  فقا  ل6ال الغ 

 .  ر أساس سموي %8.7   و 2016ممذ شهل أغساس  ىمس و
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اع  اةة  مةةن مةةل ا    األخةةلى القاا ات من العليل فيو اال  تاد الهملي نظ ت اطؤ لظس يظكنكظا 

 الظح ةةي المةةاتج من %16 نحو شكايُ الزرا ة الذي اع  ا إلر  العقارات  االتتاالت  المقا التما ة

  ل يواجه القااع الزرا ي أزمةةة نقةةص  ظالةةة  القو" العام ة.  في  ذا السصاا نتف  أكثل  اإلجظالي

 القصةةود الظيل ضةةة   ةةر ال مقةةا ظةةا فةةي ذلةةك   2020في اللمع الثاني من  ةةا   حتادخ   موسم ال

 .(Covid-19الظس جل ) كور نا فصل سجائحة  لظواجهة االج ظا ي ال  ا ل  إجلا ات

       الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة ال ةةوتلات ال جاريةةة مةةصن الهمةةل   تلاجعةةت  مةةن جانةةب أخةةل 

تجلُر اإلشار" إلةةر  .  في  ذا السصاا 2020 قب زيار" اللئصس األمليكي ل همل في نهاية شهل ف لايل 

 مةةن العةةالم فةةي مسةة يصل أك ل الهمل  من( GSP) 3الظعظم األف  صات نةا  سحبالقلار األمليكي مشأن 

   ةةر جظلكصةةة رسةةوما   الهمةةل .  في الظقاما فلضةةت2019يونصو   ا   ارا  من الخامس من شهل المةا 

 . 2019ا  من السادس  شل من شهل يونصو ا   ار أمليكصة س عة 28 نحو

        22.5 مقصظةةة تحيصزيةةة حزمةةة  ةةن الهمليةةة الحكومةةة أ  مةةت  لةةل م اال  تةةادمحا لةةة فةةي  

 المقةةودتةةوفصل  تشةةظا % فقط من الماتج الظح ي اإلجظالي 1  و ما يظثا  أشهل     ة لظل" د الر م صار

 لل ايةةةا ل حتصا ال لائب مةةن  اةةاع المهائي الظو ل تظليل إلر ماإلضافة ل يقلا   الح وب الظجانصة 

           ذلةةك    ةةر  ةة  "    ال خيص ةةات ال ةةلي صة للجةةا  األ ظةةا .التةة ة ذات  القاا ةةات التةةحصة

جائحةةة فصةةل س  تةةلا صات الح ةةوا   د الر م صةةار  صظ ةةه ل همةةل طةةار  تظويةةا   ةةر الل لي ال مك  اف 

التةةلم صن   قةةب  ر اال  تاد الهملي الةةذي يشةةهل ت ةةاطؤ فةةي المظةةو  (Covid-19كور نا الظس جل )

         فةةي الك صةةل" اليئةةات مةةن الظح صةةة المقةةل أ راا سةةحب تقةةلر  مةةلما األ لةةر  ظاالقوي صن ال ي تعل  له

             ظلكزيةةة الظوحةةل"   ةةر السةة ع  الخةةلماتال  ةةلي ةال تا صةة الثانصةةة  مةةلما تةةم    2016 نوفظ لل شه

 . 2017 يولصو شهل في

           2020فةةي السةةامع  العشةةل ن مةةن شةةهل مةةارس ( RBI) الهمةةلي االح صةةاطي ممةةك أ  ةةن كظةةا

      جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل  آ ةةار مةةن ال خيصةةف إلةةر تهةةلف ال ةةي اإلجةةلا ات مةةن العليةةل  ةةن

(Covid-19 )الظسةة ثظلين  الشةةلكات معمويةةات د ةةممهةةلف  السةةصولة   تعزيةةز الظةةالي المةا    ر  

سةةعل  خيةة  ةةذه اإلجةةلا ات  ت ةةظمت. اإلغةة ا ظ صةةة  أ ما  األموا  إلر الشلكات  صو   ضظان
  ةانون مظوجةبإطةار ممةظةة ال جةار" العالظصةة  فةي ال لنةامج ا  ظةاد  تةمّ نةا  يقل  معام ة معيا" من اللسو  الجظلكصة لس ع الل   الظسة يصل" الظعصمةة.   3

 .1976 يمايل 1 في تميصذه  تم المامصة الل   في اال  تادي المظو ل عزيز 1974 لعا  ال جار"
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 أسةةاس نقاةةة 75 مظقةةلار  ال جاريةةة ل  مةةوك  ل ضه   ر اليائل"     و سعل Repoاليائل" اللئصسي  

 ال مةةوك  دائةةع   ةةر اليائةةل" خيةة  كظةةا  2010 مةةارسشةةهل  ممذ مس وى أ ا   و% 4.4إلر  لصتا

 اإللزامةةي االح صةةاطي معةةل  خيةة %   4 إلةةر أسةةاس نقاةةة 90 مظقلار( اإليلاع فائل") لليه ال جارية

 .الظالي ل مةا  المقلية السصولة من د الر م صار 50ل وفصل نحو  ال جارية ل  موك

مجائحة فصةةل س كور نةةا تأ ل اال  تاد الهملي   ر الظلى القليب س ظل  ذا  من الظ و ع أن ي

ئة    ةةو مةةا يظكةةن الماشةة  األسواا  ال ي أدت إلر تلاجع شهصة الظس ثظلين في (Covid-19الظس جل )

إلر إ اد" ظهور مخةةاطل العظةة ت األجم صةةة ال ةةي كانةةت موجةةود"  اس ثظارتهمأن يؤدي في حا  سحب 

 .2014  ا  ا  

 2019في الهمل في  ةةا  الماتج  إلر نظو 2020من  ا   األ  في نهاية اللمع  ال قليلات تشصل 

 ال الغةةة  2019مةةن  ةةا   اللامعالتادر" في نهاية اللمع  ال و عات من أ ا   و مس وى% 4.2مظعل  

  و مس وى  2020% في  ا  1.9 إلر تحقص  نظو في الماتج ممحواأل لصة تشصل ال و عات  كظا. 4.8%

 .%5.8 ال الغة  في نهاية اللمع السام  التادر"ال و عات أ ا من 

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

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

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

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

المختلفة الخام أسعا  اليف ط .1.1  

غصل  تلمةلما م أ ل"  2020من  ا   األ  خ   اللمع مشكا حاد ار الميط الخا  عأس تلاجعت

       ( Covid-19مسةة ب جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )  ةةر الةةميط  العةةالظي الظسةة و ة فةةي الا ةةب

 مةةن ك صةةل فةةائ   سةةط ال ي دفعت جظصع د   العالم تقلي ا  إلر إتخاذ تلامصل  ز    صةةود   ةةر السةةيل 

الةةذي شةةهل  2020 مةةارسشةةهل  جا  الجز  األك ل من  ةةذا ال لاجةةع فةةي. العالظصة الخا  إملادات الميط

إلةةر أدنةةر  ل تةةا  2008  ا  في العالظصة الظالصة األزمة ممذألسعار الميط الخا   شهلي إنخيا  أك ل

 .2003  ا ممذ  مس وياتها
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  بيح إضافي خفض دوت )أوب   ( بشأن إجراء  تتبي  إتفاق بدء ،بالرغم من يأتي ذل 
، 2020م  بداية عام  اإل تاج المتف  على خفضها سابقاً  على مست يا  برميل/ي م ألف 500

      والصين، األمريكية وت قي  المرللة األولى من اإلتفاقية التجا ية بين ال اليا  المتحدة
 .2020والت ترا  الجي سياسية المتصاعدة في ميتقة الشرق األوسط خالت شهر يياير 

الذح ُعقد في    4خالت اإلجتماع ال زا ح الثامن )أوب   (دوت  عدم ت صل م  تزامياً  و 
 القائمخفض إضافي لل تاج أو لتى تمديد اإلتفاق إلى إتفاق بشأن  ،2020السادس من شهر ما س 

   .2020في  هاية شهر ما س فعلياً   لييتهي 2016شهر ديسمبر ميذ  بييهم

من  األ  خ   اللمع األسعار اليورية لس ة خامات أ مك  م وسط إنخي  في  ذا السصاا  

   2019من  ا   اللامع% مقارنة ماللمع 18.4ما يعاد   أ د الر/ملمصا   11.6مظقلار  2020 ا  

مشك   مذلك  د الر/ملمصا  51.5  و  2017إلر أدنر مس وى له ممذ اللمع الثاني من  ا   لصتا

  . 2019 ا  اللمع الظظا ا من % مالظقارنة مع 18.3أي ما يعاد  د الر/ملمصا   11.5ممحو  إنخياضا  

سموي لألسعار اليورية لس ة خامات أ مك خ   الظ وسط اللمع ال ،(4) والشكل (2) الجدوت   يوضح

 . (2020 – 2019)الي ل" 

 من ال قليل.  103صيحة ر م   4
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 (2الجدوت )
 تكساسغرب خام مت سط األسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب  وخام بر ت و

 ( 2020 –  2019)، وبعض الخاما  العربية
         (دوال / برميل)

 التغير عن
 2019 2020 (دوال /برميل)

     الرب   الخاما 
 2019 األوت

       الرب  
 2019 الراب 

الرب  
 *األوت

الرب  
 الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الثا ي

الرب  
 األوت

(11.5)  (11.6)  سلة أوب  ميها : 63.0 67.9 62.2 63.1 51.5 

(10.5)  (11.3)  خ صط التحلا  الجزائلي 63.3 69.1 61.5 64.1 52.9 

(11.3)  (11.4)  العلمي الخيصف السعودي 64.0 68.7 63.1 64.2 52.7 

(12.1)  (11.0)  مورمان االماراتي 64.8 68.0 62.5 63.7 52.7 

(11.3)  (11.7)  الكويتخا   63.1 68.0 62.5 63.5 51.8 

(11.7)  (13.1)  السلر" ال ص ي 62.3 68.1 61.4 63.6 50.6 

(11.7)  (11.8)  ال تل" العلا ي 62.5 67.7 61.8 62.6 50.8 

 خاما  اخرى :       

(12.7)  (11.3)  دمي 63.5 67.4 61.1 62.1 50.7 

(11.0)  (11.8)  ال حلي القالي 64.1 68.8 62.9 64.9 53.1 

(13.0)  (13.0)  ملنت 63.2 68.7 61.8 63.2 50.2 

(8.9)  (11.0)  خا  غلب تكساس 54.9 59.8 56.4 57.0 46.0 
  ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية. المصد :

.تقليليةخامات س ة أ مك  أسعار*   
.2020 مارس شهلالسادس من  مل  من أ مك خامات س ة من االكواد ري ا ريمت خا  اس ثما  تم :مالل ة  
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 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 
 

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

 ت ةةاينتاةةورات فةةي نظةةط فل  ةةات األسةةعار  تظث ةةت فةةي  2020من  ا   األ  شهل اللمع  ل  

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

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

خةة    دمةةي خةةا لتالح د الر/ملمصا  0.5 دمي )مظث   ل ميوط الثقص ة( إلر خا سعل م وسط الخيصية(  

.  السةةام  اللمةةعخةة    ملنةةتلتةةالح خةةا  د الر/ملمصا  1.2 مالظقارنة مع 2020من  ا   األ  اللمع 

د الر/ملمصةةا  1.3سةةعل نيةةط ملنةةت موا ةةع م وسةةط أ مك  ن  خامات سعل س ةم وسط  يزيلفر حصن 

           خةة    ملنةةتلتةةالح خةةا  د الر/ملمصةةا  0.1مالظقارنةةة مةةع  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع خةة   

 .السام  اللمع

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

مقارنةةة مةةاللمع  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةة  ملرجات م يا تةةه  الميوط الخا  اللئصسصة في العالم

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةةغد الر/ملمصةةا  11.3ممحةةو  يدم خا سعل م وسط  إنخي   حص  السام 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   د الر/ملمصا 13ممحو  ملنت خا سعل م وسط   إنخي   د الر/ملمصا 50.7
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مقارنة د الر/ملمصا  11ممحو  خا  غلب تكساسسعل م وسط  إنخي كظا د الر/ملمصا   50.2 لص  غ

 .د الر/ملمصا 46لص  غ  2019من  ا   اللامعماللمع 

فةةي نهايةةة ج سةةات ال ةةلا   فةةي األسةةواا  اآلج ةإنخيا  أسعار الميط الخا   تجلُر اإلشار" إلر 

  يةةو  األ مةةصن ICE) مورصةةة إن لكون صمم ةةا   Nymex)  ل مورص ي نصويورك ال جارية  األسصوية

 مسةةج ة  2016 ف لايةةلشةةهل  ممةةذ امس وياته أدنرل تا إلر   2020الظواف  ال اسع من شهل مارس 

 ج سةةات ملنةةتخةةا   قةةود  أنهةةتحصةة    1991  ةةا  ممةةذ  احةةل يو  في الظئوية مالمس ة تلاجع أك ل

 قةةود    كظا إنخي ت مل ال سوية د الر ل  لمصا 34.36 ل   غ  %24.1 ممخي ة ممحو  ال لا  

 يعةةزى  . مل ال سةةوية د الر ل  لمصا 31.13  ل   غ %24.6 األمليكي ممحو خا  غلب تكساس 

خي  إضافي لإلن ةةاج ذلك مشكا رئصسي إلر  ل  توصا د   )أ مك  ( إلر إتياا مشأن إجلا  

 .2020أ  ح ر تظليل اإلتياا القائم مصمهم  الذي يم هي في الحةةادي  الث  ةةون مةةن شةةهل مةةارس 
     يةةو  األ مةةصن الظوافةة  الث  ةةون مةةن شةةهل اآلج ةةة الخةةا أسةةعار الةةميط  تهةةا يلُر اإلشار" إلةةر كظا تج

الظسةة جل  كور نةةافصةةل س تيةةا م أزمةةة مع    تزامما  2002مس وياتها ممذ  ا  أدنر  إلر  2020مارس 

(Covid-19  حص .)22.76 ل   غ  %8.7 ممخي ة ممحو  ال لا   ج سات ملنتخا   قود  أنهت 

  %6.6 كةةي ممحةةو األملي  قةةود خةةا  غةةلب تكسةةاس    كظا إنخي ت مل ال سوية د الر ل  لمصا

 . مل ال سوية د الر ل  لمصا 20.09ل   غ 

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

 ممةةذ (WTI) الظ وسةةط تكسةةاس غةةلب القصاسةةي األمليكي الخا  ممافسه من أ  رملرجة ( ICE) لملن

            إلةةرخةة    ةةذا اللمةةع ل تةةا  تق تةةت  إال أن اليل  ةةات مصمهظةةا  ةةل 2015  ةةا  مةةن الثةةاني اللمةةع

 أ ايُعل  كظا  السام  اللمعد الر/ ملمصا خ    5.5مالظقارنة مع  أ ا مس وى   و د الر/ملمصا  4.8

 .ملنت خا لتالح  د الر/ملمصا خ   اللمع الظظا ا من العا  الظاضي 9مالظقارنة مع 

 2020 يمةةايلشةةهل  فةةياليل  ات مصن خا  ملنت  خا  غلب تكساس  اتسعت في  ذا السصاا  

علالت تشةةغصا تلاجع مالذي شهل    سوا الميط األمليكصة زياد" مخا ف الظس ثظلين مشأن  ر خ يصة 

اليل  ةةات مةةصن  تق تةةت .  ارتياع مخز نات الغاز لصن  زيت الو ةةود الظقاةةل  متافي الميط العام ة

لهةةا        إلةةر أدنةةر مسةة وى  2020معةةل ذلةةك ل تةةا خةة   شةةهل مةةارس  خا  ملنت  خةةا  غةةلب تكسةةاس
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سلة خاما  أوب  خام بر ت خام غرب تكساس

حص  إنخي ت أسعار خا  ملنت مشكا أك ةةل م ةةأ ل"  د الر/ملمصا  3.28  و  2017يونصو  ممذ شهل

الحاد في الا ب   ةةر الةةميط  إنخيةةا   ال لاجع ن صجةالظحصط األط سي م لاكم الظخز نات في حو  

ف     ةةن ال و عةةات مارتيةةاع تةةلفقات الةةميط الخةةا  مةةن معلالت تشغصا متافي تكليل الميط العالظصة  

        األمليكصةةةالخةةا   الةةميط إمةةلادات نظةةو نخيا إم ال و عات أ اتفي حصن  .الشلا األ سط إلر أ ر ما

            الةةل م معةة   األنامصةةب خاةةوط  ةةلرات  توسةةصع االسةة ثظارات خيةة  مسةة ب 2020خةة    ةةا  

ً  (2) الجدوت  (5) الشكلمن  ي  ح تاور فل  ات األسعار  .تكساس غلب لخا    المشا  إليه سككابقا

     اإلشةةار" اللئصسةةصة فةةي العةةالم   نيةةوط لسةةعل سةة ة خامةةات أ مةةكسةةموية الاللمةةع الةةذي ي ةةصن الظعةةلالت 

 .(2020 -2019)خ   الي ل" )الخا  األمليكي الخيصف   خا  ملنت( 

 (5) الشكل
 ( 2020 -2019) ،لسعر سلة خاما  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكساس ةسي يالالرب   المعدال 

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 

 

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

     2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةة   فل  اتهةةا حلكةةة  نظةةط األسةةعار فةةي ال اةةور انعكس ل  

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

اللمع الظظا ا مةةن شهلت إنخياضا  مالظقارنة مع  كظا السام  اللمع مع مالظقارنة مس وياتهافي  إنخياضا  

 .م يا تة ملرجات  العا  الظاضي 
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خليط الصحراء الجزائرح العربي الخفيف السع دح م  بان االما اتي خام الك يت
السد ة الليبي البحرح القترح البصرة العراقي

 2020مةةن  ةةا   األ  اللمع  خ   السعودي الخيصف العلمي الخا م وسط سعل  إنخي حص  

ممس ة  إنخياضا  مذلك مشك    ملمصا /د الر 52.7 إلر لصتا اللمع السام  مع مالظقارنة% 17.8 ممس ة

 ال تةةليل خةةا م وسةةط سةةعل  إنخيةة كظةةا  .مالظقارنة مع اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي% 17.6

ممسةة ة  ممخي ةةا    ملمصةةا/د الر 51.8 إلةةر لصتةةا اللمع السةةام  مع مالظقارنة% 18.4 ممس ة الكوي ي

  .% مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من العا  الظاضي17.9

 %17.2ممسةة ة  اإلمةةاراتي مورمةةان خةةا  إنخيةة قةةل ف األخلى  العلمصة الخامات يخص  فصظا

اللمةةع  % مالظقارنةةة مةةع18.7ممسةة ة  ممخي ةةا   ملمصةةا /د الر 52.7 لص  ةةغمالظقارنة مع اللمع السةةام  

السةةام   % مالظقارنة مةةع اللمةةع20.5ممس ة  ال ص ي السلر" خا  إنخي كظا   الظظا ا من العا  الظاضي

  % مالظقارنة مةةع اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي18.8ممس ة  ممخي ا   ملمصا  /د الر 50.6 لص  غ

 %18.2  %17.6 ممس ة ال تل" العلا ي  القالي ال حليالخا  الجزائلي   الخا من  كا  إنخي 

 50.8   ملمصةةةا/د الر 53.1  د الر/ملمصةةةا 52.9 إلةةةرمالظقارنةةة مةةةع اللمةةةع السةةام  % 18.9  

 الظماظلمالظقارنة مع اللمع % 18.7%   17.2  %16.5 ممس ة ممخي ة     د الر/ملمصا   ر ال والي

ً  (2) الجدوت (6الشكل ) كما ي ضح .من العا  الظاضي  .المشا  إليه إ فا

 (6) الشكل
 ( 2020 -2019) ،الدوت االعضاءبعض ألسعا  خاما   ةسي يالالرب   المعدال 

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :
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بعض الميتجا  اليفتيةأسعا   .1.2  

م وسط أسعار الظم جات المياصة الظخ  يةةة خةة     ر أسعار الميط الخا   في اإلنخيا انعكس 

ي خةةلى األال ي شهلت  ةةي  العالم األسواا اللئصسصة في مع في  2020 ا  من  األ  اللمع   إنخياضةةا

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

أسعا  الغازولين الممتاز .1.2.1  

من  ا   األ  اللمع خ    سيغاف  ةس ق في  إنخياضا   الغاز لصن الظظ ازم وسط أسعار شهل 

 إنخياضةةا  مشةةك    ملمصةةا /د الر 57.3 إلةةر لصتةةا اللمع السةةام  مع مالظقارنة% 23.6 مس ةم 2020

إنخيةة  م وسةةط أسةةعار الغةةاز لصن  كظا % مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من العا  الظاضي.14.8ممس ة 

 %21.7 مسةة ةم سكك ق البحككر المت سككط فةةي  السةةعل  الظظ از في مقصة األسواا  حص  إنخي  م وسط

% مالظقارنةةة 15.6ممسةة ة  إنخياضةةا  مشك    ملمصا /د الر 55.2 إلر لصتا اللمع السام  مع مالظقارنة

% 19.6 مسةة ةمالسةةعل   م وسةةط إنخيةة   وتككردامسكك ق  فةةي  .مع اللمع الظظا ا من العةةا  الظاضةةي

% مالظقارنةةة 16.7ممسةة ة  انخياضةةا  مشك    ملمصا /د الر 62.1 إلر لصتا اللمع السام  مع مالظقارنة

 مسةة ةمالسةةعل   م وسةةط إنخيةة   الخلككيا األمريكككيسكك ق فةةي  . مع اللمع الظظا ا من العا  الظاضةةي

% 16.4ممسةة ة  إنخياضةةا  مشةةك    ملمصا /د الر 61.2 إلر لصتا اللمع السام  مع مالظقارنة% 19.5

 .العا  الظاضي من  الظماظلمالظقارنة مع اللمع 

 ةةا   مةةن األ  اللمةةع أ  ر األسعار من مصن األسواا األرمعة خةة    ر تلدا سوا حققت   ل 

         كظةةا يوضةةحال حةةل الظ وسةةطسةةوا   سةةوا سةةمغافور" ةةم  الخ ةةصج األمليكةةي  ت  هةةا سةةوا 2020

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

 (دوال / برميل)

  الس ق الممتازالغازولين  زيت الغاز زيت ال ق د

 سمغافور" 67.3 77.0 62.6

 ر تلدا  74.6 79.3 59.8 2019الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط 65.4 79.2 62.1
 الخ صج االمليكي 73.2 74.3 60.2
 سمغافور" 74.8 80.1 63.6

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

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

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

 ر تلدا  62.1 63.0 51.0  2020الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط 55.2 61.9 54.6
 الخ صج االمليكي 61.2 57.8 36.4
 سمغافور" (17.7) (14.5) (0.1)

      الرب  
 2019 الراب 

 التغير عن
 ( دوال /برميل)

 ر تلدا  (15.2) (16.0) (9.9)
 ال حل الظ وسط (15.3) (16.3) (10.3)
 الخ صج االمليكي (14.8) (16.4) (2.7)
 سمغافور" (10.0) (14.6) (20.2)

     الرب  
 2019 األوت

 ر تلدا  (12.5) (16.3) (8.8)
 ال حل الظ وسط (10.2) (17.2) (7.53)
 الخ صج االمليكي (12.0) (16.5) (23.8)

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

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

سيغاف  ة
س ق 

 وتردام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليا األمريكي

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

 ( دوال /برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

التةةما صة اللئصسةةصة ي  ةةح مأنةةه  الةةل  في مع  لظم ج الغاز لصن  مل مقارنة السعل المهائي  

 ذه ال ةةلائب  شك تال لائب الظمخي ة في ت ك السةةوا  إذ نس ة األ ا في السوا األمليكصة مس ب 

     % فةةي كمةةلا 36.8% من السعل المهائي ل غاز لصن مقارنة ممس ة 19.7 حوالي 2020 ف لايلفي شهل 

في معةة  الةةل   األ ر مصةةة األخةةلى % 62من  أكثل % في أس انصا  53.7 % في الصامان   45.3  

   كمككا ي ضككح   (%64.9 إياالصةةا  % 63.2 الظظ كةةة الظ حةةل"   %62.8 فلنسةةا % 62.6 ألظانصةةا)
 .(8) الشكل
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أمريكا كيدا اليابان أسبا يا ألما يا المملكة
المتحدة

فر سا إيتاليا

الضريبة السعر قبل الضريبة

 (8) لشكلا
 2020 فبرايرشهر  ،أسعا  الغازولين الممتاز في بعض الدوت الصياعية منالضريبة   سبة

 ( لتردوال /)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .2020 مارس كالة الاا ة الل لصة  احتائصات أسعار الاا ة   المصد :

أسعا  زيت الغاز .2.2.1  

أسةةعار مةةن  أ  ةةرمسةة ويات  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع أسةةعار زيةةت الغةةاز خةة    سةةج ت

  كظا سج ت مس ويات الخ صج األمليكي(سوا )ماس ثما  األسواا اللئصسصة في العالم كا في الغاز لصن 

  وتردام س قاس أ ل    ل األسواا اللئصسصة في العالم مشكا  ا .في كا  زيت الو ودأسعار أ  ر من 
% مالظقارنةةة 20.3ممسةة ة  إنخياضةةا  مشةةك    ملمصا /د الر 63   وسعار زيت الغاز م وسط ألمأ  ر 

 سكك قت  هةةا   مةةن العةةا  الظاضةةي. الظمةةاظل% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع 20.6ممسةة ة    مع اللمةةع السةةام 
  مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام  %18.8 إنخيةةا د الر/ملمصةةا ممسةة ة  62.4 لسع مظ وسطسيغاف  ة 

 البحككر المت سككطسكك ق  ةةم  العةةا  الظاضةةي.% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظا ةةا مةةن 19 إنخيا   ممس ة

ممسةة ة    % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام 20.8ممس ة  ممخي ا    د الر/ملمصا 61.9 م غ سعل مظ وسط

م وسةةط مةةأدنر  الخليا االمريكيس ق ا  ل.  أخص% مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من العا  الظاضي21.8

 %22.1 إنخيةةا ممسةة ة  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع د الر/ملمصةةا خةة    57.8   ةةوسةةعار لأل

 العا  الظاضي. % مالظقارنة مع اللمع الظظا ا من22.2 إنخيا  ممس ة   مالظقارنة مع اللمع السام 
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أسعا  زيت ال ق د .3.2.1  

 2020مةةن  ةةا   األ  خةة   اللمةةع  سكك ق البحككر المت سككطفةةي أسعار زيت الو ود  إنخي ت

         إنخياضةةا  مشةةك    ملمصةةا /د الر 54.6 إلةةر لصتةةا اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 15.9 مسةة ةم

         م وسةةط السةةعل فةةي إنخيةة   . % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظمةةاظل مةةن العةةا  الظاضةةي12.1ممسةة ة 

            ملمصةةةا /د الر 51 إلةةةر لصتةةةا اللمةةةع السةةةام  مةةةع مالظقارنةةةة% 16.2 مسةةة ةم سككك ق  وتكككردام

 م وسةةط إنخيةة  كظةةا .% مالظقارنة مع اللمع الظظا ا مةةن العةةا  الظاضةةي14.7مشك   انخياضا  ممس ة 

 اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 0.1 مس ةم سيغاف  ة سوا في ك   من طيصفمشكا  زيت الو ودسعل 

    % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظا ةةا مةةن 32.3ممسةة ة  إنخياضةةا  مشةةك    ملمصةةا /د الر 42.4 إلةةر لصتةةا

           إلةةر لصتةةا اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 7 مسةة ةم الخلككيا األمريكككيسكك ق    العةةا  الظاضةةي

  العةةا  الظاضةةي % مالظقارنة مع اللمع الظظا ةةا مةةن39.6ممس ة  إنخياضا  مشك    ملمصا /د الر 36.4

السيل  تلامصل العز  ال ةةي إتُخةةذت ل حةةل مةةن إن شةةار فصةةل س القصود   ر  ذلك مشكا رئصسي إلريعزى 

 .كان له تأ صل س  ي   ر الا ب العالظي   ر زيت الو ود ( مظاCovid-19كور نا الظس جل )

2020من عام  األوتخالت الرب   أسعا  اليفطالع امل المؤثرة على . 2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العواما ال ةةي كةةان لهةةا تةةأ صل  2020من  ا   األ  خ   اللمع ساد 

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

الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق .1.2  

  اليفتية العالمية اإلمدادا . 1.1.2

    ممحةةو إنخياضةةا  ( 5شهل إجظالي اإلملادات المياصة العالظصةةة )نيةةط خةةا   سةةوائا الغةةاز الا صعةةي

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  0.7  أي ممسةة ة 2020مةةن  ةةا   األ  خةة   اللمةةع  ملمصا/ يو  ألف 700

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةا/يو  ألةةف 500ممحةةو  ملتيع  و مس وى م صون ملمصا/ يو    99.7تا إلر صل

لكةة   مةةن  اإلمةةلادات المياصةةة  تلاجةةع إلةةر  ةةا مشكا اإلنخيا   يعزى ذلك  .الظظا ا من العا  السام 

        2016ال ةةي شةةهلت إنخياضةةا   ةةو األ   ممةةذ اللمةةع الثالةة  مةةن  ةةا  الظ حةةل" الواليات    د   أ مك

 (.9) الشكل ( و4الجدوت ) كما ي ضح

 صوتةان  ي ت ك األجزا  من الغاز ال ي تس خ ص كسوائا في أجهز" اليتا  ملاف  الحقا أ   حلات معالجة الغاز   تشظا   ر اإليثةان  ال ل مةان  ال  5
 . ال م ان  مكثيات ايخلى
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 (4لجدوت )ا
 تت   إمدادا  العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي

      (ملي ن برميل/ ي م)

   **دوت أوب  دوت خا ج أوب  إجمالي اإلمدادا  العالمية

 2019األوت الرب   34.8 64.4 99.2
 الرب  الثا ي 34.3 64.4 98.7
 الرب  الثال  33.7 64.8 98.5
 الرب  الراب  33.9 66.4 100.3
 *2020الرب  األوت  33.2 66.5 99.7
 التغير عن  2019 الراب الرب   (0.7)  0.02 (0.7)

  2019 األوتالرب   (1.6)  2.1  0.5 (ملي ن ب/ح)

  
 .مصانات تقليلية  * 

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

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

 (9) الشكل
 ( 2020  -2019) ،وس ائل الغاز التبيعيالخام مدادا  العالم من اليفط سي ية إلالالتت  ا  الرب  

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ مك   المصد :
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 6أوب  دوتإمدادا   -
 األ  اللمةةع  أ مةةك خةة   لل  اإلملادات المياصة )نيط خا   سوائا الغاز الا صعي(  إنخي ت

       ل تةةا إلةةرمةةاللمع السةةام مقارنةةة  %2.1ملمصةةا/يو   أي ممسةة ة  ألةةف 700 محةةوم 2020 ةةا  مةةن 

 .من العةةا  الظاضةةي الظماظلاللمع م م صون/ملمصا مقارنة 1.6ممحو  ة  ممخي   ملمصا/يو م صون  33.2

       مةةن  األ  خةة   اللمةةع أ مةةك مةةن إجظةةالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة  د  حتةةة  أمةةا فصظةةا يخةةص

  %33.8 ال ةةالغ  الظحقةة  خةة   اللمةةع السةةام من  أ ا%    و مس وى 33.3م غت فقل   2020 ا  

    كمككا ي ضككح  %35.1 ال ةةالغ  خةة   اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي الظسةة وى الظحقةة   أ ا مةةن
ً  (4) الجدوت( و10الشكل )  .المشا  إليه ا  فا

          2020مةةن  ةةا   األ  أ مةةك مةةن الةةميط الخةةا  خةة   اللمةةع د   امةةلادات  إنخي ةةت   ةةل

ممحةةو  ةممخي   م صون ملمصا/يو  28.3ل تا إلر   السام اللمع م ملمصا/يو  مقارنة ألف 800 ممحو

أ مةةك مةةن  د  إملادات  ارتيعت مصمظا .اللمع الظظا ا من العا  الظاضيملمصا/يو  مقارنة م م صون 1.7

 اللمةةع  اللمع السةةام مةة  ألف ملمصا/يو  مقارنة 100ممحو سوائا الغاز الا صعي  الميوط غصل ال ق صلية 

 .م صون ملمصا/يو  4.9 الظماظل من العا  الظاضي  ل تا إلر

إلصه خي  اإلن اج مصن د   )أ مك  ( ال ي توص ت تعليا ماتياا  االل زا يأتي ذلك   ر خ يصة 

  ةةر  ملمصةةا/يو  ألةةف 500ممحةةو إضةةافي خيةة  إجةةلا  مشةةأن  2019في السادس من شهل ديسظ ل 

إغةة ا  مسةة ب  اإلنخيةةا  الحةةاد فةةي إن ةةاج لص صةةا مةةن الةةميط الخةةا    . مس ويات اإلن اج الظ ي    صهةةا

   من مصمها حقا الشةةلار" )أك ةةل حقةةا نياةةي فةةي أ تةةر جمةةوب غلمةةي لص صةةا(  الظوانئ  حقو  الميط

% 88    ةةو مسةة وى مةةمخي  ممحةةو 2020ألف ملمصا/يو  فقةةط خةة   شةةهل مةةارس  91لصتا إلر 

م صةةون  2نحةةو  إلةةر لصتةةالمياةةي ا إيةةلان إن اج اس ظلار تلاجعتزامما  مع  .2020ارنة مشهل يمايل مق

إنعكاسةةا    ا   امةة     ةةون خةة  أدنةةر مسةة وى مسةةجا    ةةو 2020 مةةارسملمصةةا/يو  خةة   شةةهل 

مةةن  فمةةز ي  تلاجع إملادات  اس ظلار .  ر  ااع الاا ة اإليلاني  غوطات اال  تادية األمليكصةل 

ال غوطات اال  تادية  ن صجة  2020شهل مارس خ    ملمصا/يو  ألف 660 ل تا إلر  الخا الميط 

  .األزمة اال  تادية  السصاسصة ال ي تظل مهااألمليكصة  

د   أ مةك إن ةاج األكةواد ر ال ةالغ  انسحاب د لة األكواد ر من   وية الظمةظة   مما    ر ذلك ال ي  ةظن إجظةالي إمةلادات 2020يمايل شهل شهل   6
 م صون ملمصا/يو  من الميط الخا    فقا  ل  قاريل الشهلية حو  السوا المياصة لظمةظة أ مك.  0.5حوالي 
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 خا ج أوب  دوتإمدادا   -
 اللمةةعالظم جة من خارج ممةظة أ مةةك خةة    الل  إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة  ارتيع

% مقارنة ماللمع 0.03  أي ممس ة  فقط ملمصا/يو   ألف 20 نحومشكا طيصف م غ   2020 ا  من  األ  

 %3.2ملمصةةا/يو   أي ممسةة ة  م صةةون 2.1ممحو  ا  ملتيعم صون ملمصا/ يو    66.5 لصتا إلر  السام 

ً  المشا  (4) الجدوت( و10الشكل ) كما ي ضح  الظاضيمقارنة ماللمع الظظا ا من العا    .إليه سابقا
 ( 10) الشكل

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

 

 

 

 

 

 
 

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

إجظالي اإلمةةلادات المياصةةة لظجظو ةةة الةةل   الظم جةةة مةةن خةةارج في الايصف  اإلرتياع يعزى 

 المةةل يجكةةا مةةن ارتيةةاع إمةةلادت  إلةةرمشةةكا رئصسةةي  2020من  ا   األ  خ   اللمع ممةظة أ مك 

 . من الميط الخا  تلاجع إملادات الواليات الظ حل" األمليكصة مع ال لازيا  ر سصا  

ل ظل" األ لر ممذ اللمع الثاني مةةن  إن اج مجظو ة د   أمليكا الشظالصة تلاجع في  ذا السصاا  

  الواليات الظ حل" مةةن الةةميط  سةةوائا الغةةاز الا صعةةر غصةةل ال ق صليةةة  إن اج  إنخي   حص  2017 ا  

 .ألف ملمصةةا/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  100ممحو  إنخياضا  مشك    م صون ملمصا/ يو   19.05  غ صل

        خةة   شةةهل  إنخيةة  ةةل  ان ةةاج الواليةةات الظ حةةل" مةةن الةةميط الخةةا م وسةةط أن تجةةلُر اإلشةةار" إلةةر 

      يةةو  /ملمصةةا م صةةون 12.7 إلةةرصتةةا لارنة مالشهل السةةام  مق يو /ملمصا ألف 67 ممحو 2020 يمايل
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     فةةي نهايةةة   اسةة قل  ف لايةةلم صةةون ملمصةةا/يو  فةةي شةةهل  12.8تةةا إلةةر حةةوالي صل معل ذلك  م ارتيع

        األمليكصةةة فقةةا  ل صانةةات إدار" مع ومةةات الاا ةةة    مةةل نيةةس مسةة وى الشةةهل السةةام  مةةارسشةةهل 

             Texasفةةي كةة   مةةن  اليةةة  الةةميط التةةخلي إن ةةاج تلاجةةع يعةةزى ذلةةك مشةةكا رئصسةةي إلةةر 

   . North Dakota  الية 

 2020مةةن  ةةا   األ  فصه إملادات كملا المياصة خ   اللمع  ارتيعت ذا في الو ت الذي يأتي  

خيةة   خاةةط تزامما  مةةعالظحق  خ   اللمع السام   مقارنة مالظس وى ألف ملمصا/يو  فقط  20ممحو 

ن صجةةة تلاجةةع أسةةعار  Albertaمقاطعة في  اللئصسصةال ي أ لتها الشلكات الخظس  الميقات اللأسظالصة

  مةةا تجةةلُر اإلشةةار" إلةةر . (Covid-19الميط الخةةا    ةةر خ يصةةة جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

مظوجب  صود اإلن ةةاج ال ةةي فلضةة ها حكومةةة  2019يمايل  إنخيا  إن اج الخا  الكملي الثقصا ممذ شهل

   ذا   ةةل تةةم اا ة ال تليليةل ق صا الظخز نات ال ي نظت مس ب محل دية الالكملية  Albertaمقاطعة 

 إمةةلادات الظكسةةصك المياصةةة ارتيعةةت كظةةا .2020تظليل االل زا  م  ك القصود ح ر نهايةةة شةةهل ديسةةظ ل 

                ال ةةةي يقود ةةةا ن ةةةاج اإلخ يصةةةة زيةةةاد"   ةةةر   2020 اللمةةةع األ   مةةةن  ةةةا خةةة    طيصةةةفمشةةةكا 

                          ال لاجةةةةع الظ حةةةةةوظ فةةةةي إن ةةةةةاج  تزاممةةةةةا  مةةةةع  2019ممةةةةذ شةةةةةهل يولصةةةةو  Xanab حقةةةةا

  . حق   نياصا   20لمحو   اويلال تأجصا  لد من مشاريع   Ku-Maloob-Zaap (KMZ)حقو  

اللمةةع األ   مةةن       ألةةف ملمصةةا/يو  10اإلمةةلادات مةةن د   أمليكةةا ال تصمصةةة محةةوالي  ارتيعةةت

        مسةةج    2020خةة   شةةهل يمةةايل  إن ةةاج ال لازيةةا   مخاصةةة زيةةاد"  ذلةةك   ةةر خ يصةةة  2020 ةةا  

       . Lula   Búzios ي  ن صجةةة اإلن ةةاج الظ زايةةل مةةن حق ةة  م صةةون ب/ي 3.17 ر ةةم  صاسةةي جليةةل   ةةو

 الظمتةةة  ظةةام صةةون ب/ي  ن صجةةة  2.97إلةةر  2020 ف لايةةلاإلن اج في خ   شةةهل   ا أن يمخي  

 مشكا نسةة ي   اصا إنخياضه. ممحو خظس طا  ها اإلن اجصة Búziosحقا في  FPSO P-75العائظة 

      Buziosزياد" إن اج حقو  مماقة ما   ةةا الظ ةةح  مخاصةةة حقةةا   ذلك رغم 2020 مارسخ   شهل 

                        )أك ةةةل حقةةةا نيةةةط فةةةي الظصةةةا" العظصقةةةة فةةةي العةةةالم م ك يةةةة رفةةةع ممخي ةةةة( إلةةةر مسةةة وى  صاسةةةي 

 .ال لازي صة Petrobras   فقا  لشلكة ألف ملمصا/يو  520 م غ

      مظقةةلار ن ةةاجإضةةافي لإلخيةة  إجةةلا  مشةةأن  د   )أ مةةك  (إتيةةاا مةةل  تا صةة    تزامما  مع  

خةة   اللمةةع األ   مةةن إنخي  إن اج ر سصا من الميط الخا    2020ما ع  ا    ألف ملمصا/يو  500



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 542020

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

م صةةون ملمصةةا/يو . مصمظةةا شةةهل  10.6 مخاصة خ   شهلي ف لايل  مارس  مسج   نحو  2020 ا  

ل"  ةة  مةةن سةةص صليا غةةلب فةةي الظوسةةظصة األنظةةاطفي ر سصا ارتيا ا  مسةة ب إن اج سوائا الغاز الا صعي 

 .Chayandinskoye غةةاز  حقا Russkoye  شظا   Yamal LNG    Rospan  مثا مشاريع

     ممحةةو 2020ر سةةصا خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا  مةةن  اإلمةةلادات المياصةةةارتيع إجظالي   مشكا  ا  

اإلمةةلادات  ارتيعت كظا .ملمصا/ يو  م صون 11.5نحو   غ صلمقارنة ماللمع السام  ملمصا/ يو  ألف  50

      مقارنةةة مةةع  ألةةف ملمصةةا/يو  40المياصةةة مةةن مةةا ي مجظو ةةة د   االتحةةاد السةةوفص ي السةةام  ممحةةو 

 اللمع السام . 

خ   اللمةةع  ملمصا/يو ألف  130محو ممن د   أ ر ما التما صة  اإلملادات المياصة ارتيعت 

          Johan Sverdrup حقةةاالزيةةاد" الظ حوظةةة فةةي إن ةةاج خ يصةةة   ةةر  ذلةةك   2020مةةن  ةةا   األ  

        األ لةةر الظلح ةةة مةةن  مةةل  اإلن ةةاج  2020شةةهل ف لايةةل فةةي المةةل يج خةة    Skogul حقةةا 

 أكثةةل   ةةو أحةةل الظحةةلد  الظو ةةل مةةن أ ةةوا   ةة ث   ةةا ذلةةك    محل المل يج في Ærfugl لظشل ع

يةةذكل أن  .د الر/ملمصةةا 15 حةةوالي ي  ةةغ تعةةاد  مسةةعل المل يجي الجلف   ر رمحصة ال مظصة مشاريع

    م صةةون ملمصةةا/يو   1.4إن اج الميط المل يجةةي  ةةل إنخيةة  إلةةر أ ةةا مسةة وى لةةه   ةةر اإلطةة ا   ةةو 

مسةةج          2020 يمةةايلخةة   شةةهل فةةي الظظ كةةة الظ حةةل" اإلن ةةاج  ارتيةةع . 2019خةة   شةةهل يونصةةو 

    ةةا أن يةةمخي  معةةل ذلةةك 2019  و أ  ر مس وى لةةه ممةةذ شةةهل مةةارس   ملمصا/يو م صون  1.21

 مشكا  ا  من الظ و ةةع اسةة قلار معةةل  إن ةةاج  م صون ملمصا/يو  خ   شهل مارس. 1.07لصتا إلر 

   م صون ملمصا/يو . 1.15 مل نيس مس وى العا  السام    و  2020الظظ كة الظ حل" خ    ا  

الظم جةةة مةةن خةةارج  الةةل  إجظةةالي اإلمةةلادات المياصةةة لظجظو ةةة  نخيةةا  و ةةع إ ذا  من الظ

% مقارنة مالعا  السةةام   5.4م صون ملمصا/يو   أي ممس ة  3.53ممحو  2020خ    ا   ممةظة أ مك

 م صون ملمصا/يو .    61.5لصتا إلر 

 أ مةةك  د   مةةن المياصةةة اإلمةةلادات فةةي سةةمويالاللمةةع  ال غصةةل معلالت (11) الشكليوضح  

 .(2020 -2019) الي ل" خ   خارجها من الظم جة  الل  
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 ( 11) الشكل
 ( 2020 -2019) ،سي ح في إمدادا  العالم من اليفط وس ائل الغاز التبيعيالالتغير الرب  

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

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

 وتت   عدد الحفا ا  العاملة،7اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة إ تاج -
       مةةن  األ  اللمةةع  خةة   التةةخلي الةةميط مةةن األمليكصةةة الظ حل" الواليات إن اج معل  إنخي 

السةةام     ةةو اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 1.9 ممسةة ة يأ  يةةو /ملمصا ألف 174 محوالي 2020  ا 

 764ممحو  ملتيعا    و ي/لمصام م صون 8.915 لص  غ  2016اإلنخيا  األ   ممذ اللمع الثال  من  ا  

  .2019 ا  % مقارنة ماللمع الظظا ا من 9.4ملمصا/يو   أي ممس ة  ألف

( ال ةةي أدت إلةةر Covid-19جائحة فصل س كور نا الظس جل )   يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر

أسعار الميط الخا  إلر مس ويات أ ا من تك ية الكثصل من مم جي الميط التةةخلي فةةي الواليةةات تها ي 

  الظسةة ق ة  التةةغصل" ال مقصةةب شةةلكات   ةةر  السملات األسهم الظس ثظلين في  لاجع إ  ا الظ حل"  لص

حصةة     في الواليات الظ حةةل" فةةي   ةةت سةةام في طيل" إن اج الميط التخلي رئصسصا   س  ا   كانت  ال ي

خ   األس وع األ   من  %24 ممس ةإنخي ت أسهم شلكات الاا ة الظلرجة في ال ورصة األمليكصة 

أ  ن  لد ك صةةل مةةن  ةةذه    2008 أك وملشهل  ممذ أس و ي انخيا  أك ل   و  2020شهل مارس 

   Bakken  Eagle Ford  Haynesvilleمماط  رئصسصة فر إن اج الميط التخلي فر الواليات الظ حل" األمليكصة   ر مماط    س عيظثا إن اج   7
Niobrara  Permian    Appalachia  ت م (Utica and Marcellus) ماالضافة إلر مماقة  Anadarko   ال ي أص حت  لفا  ل عليل من

 مم جي الميط التخلي  الغاز التخلي خ   السموات األخصل".
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ت تتاريح الحيل الجليل"  مال زامن من خاةةط إنخي  كظا  فقا  ل  وم صلج. الشلكات  ن   ف العظا 

 الواليةةات فةةي لةةميطا يمم جةة  أك ةةلأحةةل   Occidental شةةلكة أ  متحص  خي  الميقات اللأسظالصة  

 مل   لد من شلكات الةةميط التةةخلي مثةةا . لليها االس ثظاري اإلنياا أنواع كافة إيقاف    نالظ حل"

  صك ة إ اد" إلر الشلكات من العليل تلجأفي حصن   ل حيل  ن مل  تسجصا إف سهل Whitingشلكة 

    فقا  ل ع  الظتادر.إف سها إ  ن ل جمب مليونصاتها

  يةةأتي ذلةةك  قةةب ال  ةةاطؤ الةةذي شةةهله نظةةو اإلن ةةاج األمليكةةي مةةن الةةميط التةةخلي خةة           

م صةةون ملمصةةا/يو  فةةي شةةهل ديسةةظ ل           9.089  رغةةم ارتيا ةةه لظسةة وى  صاسةةي م ةةغ 2019 ةةا  

 تشكص ت أك ل   Permian حو مس ب مشاكا م ع قة مال مصة ال ح صة  مخاصة خاوط األنامصب في  

 ال مصةةة  ةةلر" مةةن مكثصةةل أسلع متور" اإلن اج تمامي   الذي شهل الظ حل" الواليات في التخلي الميط

إلةةر جانةةب تأجصةةا معةة  ال وسةةعات الظخاةةط لهةةا لزيةةاد" الاا ةةة  .معهةةا ال عامةةا فةةي ل ظماقة ال ح صة

 ضةةغط تحةةت اإلنياا مخي   ليل" صخلي نيط شلكات  صا  معامما  تزاالس صعامصة لخاوط األنامصب  

  .اإلن اج زياد" من ملال   األرماح تمظصة   ر مال لكصز طال وا الذين الظس ثظلين 

اصةةا   فقةةل  2020مةةن  ةةا   األ  أما فصظا يخص م وسط  لد الحيارات العام ة خ   اللمةةع 

     إلةةر لصتةةا اللمةةع السةةام  مظسةة ويات مقارنةةة "حيةةار 23 ممحةةو   ر ال ةةوالي الخامسل لمع  هضاإنخي

       .2019مةةن  ةةا   األ   مةةاللمع مقارنةةة "حيةةار 223 ممحةةو مةةمخي  مسةة وى   ةةو  "حيةةار 712

         .2019ممةةذ ملايةةة  ةةا   م واصةة   شةةهليا  الجةةليل مالةةذكل  أن  ةةلد الحيةةارات العام ةةة يشةةهل تلاجعةةا  

 .(12) والشكل  (5) الجدوتكما ي ضح 
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لفا ة ح/ملي ن ب

عدد الحفا ا  العاملة إ تاج اليفط الصخرح

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

    
 الحفا ا  العاملةعدد 

 (ة)لفا 
 إمدادا  اليفط الصخرح 
 )ملي ن برميل/ي م(

 

 2019األوت الرب   8.151 935
 الثا ي الرب   8.440 884
 الثال  الرب   8.743 816
 الراب  الرب   9.089 735
 *2020األوت الرب   8.915 712
 2019 الراب الرب   (0.174) (23)

 التغير عن
 2019 األوتالرب    0.764 (223)

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

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

 

 
 ( 12) الشكل

   ،ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملةسي ح إلمدادا  اليفط الصخرح في الالمت سط الرب  
(2019  – 2020 ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 582020

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

0
20
40
60
80
100
120

0

1200

2400

3600

4800

6000
بئر برميل/دوال 

عدد األبا  المحف  ة أسعا  اليفط الخام

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

الظحيةةور" فةةي  صنالةةميط  الغةةاز التةةخليأمةةار   ةةلد إجظالي تلاجعتشصل ال قليلات األ لصة إلر 

  السةةام اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةمئل   257ممحو  2020من  ا   األ  خ   اللمع الواليات الظ حل" 

      ةةلد ا لص  ةةغ  2018مةةن  ةةا   األخصةةلممةةذ اللمةةع   ةةر ال ةةوالي لهةةا  الخةةامس ييتةة ال  لاجةةعال  و 

مقارنةةة % 28.2أ  ممسةة ة تلاجةةع تقةةلر محةةوالي مئةةل  1188ممحو  ممخي مئل    و مس وى  3020

مشكا رئصسي إلر القصود الظالصة ال ي فلضت   ر العليل من يعزى ذلك . 2019ماللمع الظظا ا من  ا   

خ يصةةة جائحةةة فصةةل س كور نةةا     ي الظسةة ق ة ل ق ةةصص  ظ صةةات الحيةةل    ةةر شةةلكات الةةميط التةةخل

ع  ةةة أسعار الميط الخةةا    ال ةةي تةةلت ط مةةل ر ا مفي ( ال ي أدت إلر إنخيا  Covid-19الظس جل )

 . لد األمار الظحيور" معطلدية 

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

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

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

    .(13) كما ي ضح الشكل

 ( 13) الشكل
  ،الصخريين في ال اليا  المتحدة األمريكيةتت   إجمالي عدد األبا  المحف  ة من اليفط والغاز 

 ( 2020 – 2014خالت الفترة )
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

      مئةةل مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل تةةا إلةةر 429ممحةةو  2020مةةن  ةةا   األ  األمليكصةةة خةة   اللمةةع 

 .2019مئل مقارنة ماللمع الظظا ا من  ا   334ممحو    و مس وى ملتيعمئل   3231

اإلجظالي ال لاكظةةي لعةةلد األمةةار الظحيةةور" غصةةل  إنخيا حصن تشصل ال قليلات األ لصة إلر  في

  مئةةل 211 ممحةةو 2020من  ةةا   األ  اللمع  في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي 

مئل مقارنة  914 ممحوممخي    و مس وى  مئل  7575 لد ا  لص  غ  السام اللمع  مظس ويات مقارنة

 .2019ماللمع الظظا ا من  ا  

 مةةل" سةة  حو  الظ حةةل" الواليةةات إلةةر أن  األمصلكصة الاا ة مع ومات إدار" ذا  تشصل تو عات 

 الظ  قصة الي ل" أغ ب  خ    2020  ا  من الثال  اللمع خ   الخا  ل ميط صافي مس ورد إلر أخلى

األمليكصةةة مةةن الةةميط الخةةا  إن اج الواليات الظ حةةل"  مشكا  ا   ي و ع تلاجع  .2021  ا  نهاية ح ر

             11.69ألةةةف ملمصةةةا/يو  مقارنةةةة مالعةةةا  الظاضةةةي  لصتةةةا إلةةةر  540ممحةةةو  2020خةةة    ةةةا  

 .2021ألف ملمصا/يو  خ    ا   790يعق ه تلاجع ممحو   ملمصا/يو م صون 

  اليفطالتلب العالمي على . 2.1.2

 مشةةكا حةةاد م ةةغ نحةةو     2020مةةن  ةةا   األ  خةة   اللمةةع  الةةميط   ةةر العالظي الا ب إنخي 

ملمصةةا/ يةةو    م صةةون 92.4%  لصتةةا إلةةر 8.3  أي ممسةة ة اللمع السةةام ب/ي مقارنةةة مةة  م صون 8.4

العةةا  مقارنةةة مةةاللمع الظظا ةةا مةةن  %6.5ملمصةةا/يو   أي ممسةة ة  م صةةون 6.4ممحةةو  إنخياضةةا  مشةةك   

 ذلك   ر خ يصة القصةةود   ةةر السةةيل  إجةةلا ات العةةز  ال ةةي إتخةةذتها د   العةةالم لظواجهةةة  الظاضي 

 .(14) والشكل( 6) الجدوتكما ي ضح  ( Covid-19إن شار فصل س كور نا الظس جل )
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الدوت الصياعية دوت العالم األخرى

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

      (ملي ن برميل/ ي م)

  الدوت الصياعية دوت العالم االخرى  إجمالي التلب العالمي

 2019األوت الرب   47.7 51.1 98.8
 الثا يالرب   47.2 51.4 98.6
 الثال الرب   48.5 52.0 100.5
 الرب  الراب  48.3 52.5 100.8
 *2020الرب  األوت  45.3 47.1 92.4
 التغير عن  2019 الراب الرب   (3.0) (5.4) (8.4)

  2019 األوتالرب   (2.4) (4.0) (6.4) (ملي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية*  

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

 

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

 (برميل/ ي مملي ن )
 

 

 

 

 

 

 
 

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

مشةةكا حةةاد ي  ةةغ نحةةو  2020خ    ةةا   الميط   ر العالظي الا ب  ذا  تشصل ال و عات إلر إنخيا 

 .ملمصا/ يو  م صون 90.6%  لصتا إلر نحو 9.1م صون ب/ي مقارنة ماللمع السام   أي ممس ة  9.1
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 الظجظو ةةات مةةن مجظو ةةة لكةةا الةةميط   ةةر الا ةةب مس ويات شهلتها ال ي ل  اورات مصان ي ي  فصظا

 :2020خ   اللمع األ   من  ا   حل"   ر الل لصة

 في الدوت الصياعيةعلى اليفط التلب  -

            حةةواليم 2020 ةةا  مةةن  األ  اللمةةع خةة   ر الةةميط   ةة  التةةما صة الةةل   ط ةةب إنخيةة 

      م صةةون  45.3نحةةو لصتةةا إلةةر  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %6.2أي ممسةة ة   ملمصةةا/ يةةو  م صةةون 3

مقارنةةة مةةاللمع  %5  أي ممسةة ة ملمصةةا/يو  م صةةون 2.4ممحةةو   مةةمخي   ةةو مسةة وى  ملمصةةا/ يةةو  

 .الظظا ا من العا  الظاضي
      نحةةو مشةةكا م حةةوظ م ةةغ األمةةليك صن د   ط ةةب إنخيةة  الةةل   التةةما صة مجظو ةةة  ضةةظن

 600ممحةةو  ممخي ا  يو   /ملمصا م صون 24.5 لصتا إلراللمع السام  ملمصا/يو  مقارنة م م صون 1.5

الا ب  تلاجع يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر  .ألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي

مقارنة مالشهل السةةام  لصتةةا  2020 يمايلخ   شهل  إنخي   حص    ر الميط في الواليات الظ حل"

 ضةةعف  ذلةةك   ةةر خ يصةةة مسج   أك ل إنخيا  شهلي   ر ملى  ا   م صون ملمصا/يو   20.2إلر 

 ال  ل كصظا يةةاتالظم جات ال  ل لصة الخيصية خاصة ت ك الظس خلمة كظواد  سصاة لتما ة الا ب   ر 

ل اقةةس نةةةلا   الةةليز  الا ب   ةةر تلاجع إلر جانب  مثا غاز ال  ل   الظسصا/الغاز الا صعي الظسصا

      الا ةةب األمليكةةي خةة     تواصةةا إنخيةةا  .األكثل دفئا  مةةن الظع ةةاد فةةي مثةةا  ةةذا الو ةةت مةةن العةةا 

ال ةةي شةةهل ا خةة   الشةةهل السةةام           م ةةأ لاُ مةةميس العوامةةا  م صون/يةةو  20.1مسةةج    ف لايةةلشةةهل 

 2020مةةارس شةةهل   فةةي    ذلك  فقا  ألحلث ال صانات الظ احةةة.إضافة إلر ت اطؤ اال  تاد األمليكي

جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل مةةال زامن مشةةكا حةةاد الةةميط   ةةر  الظح ي األمليكةةيالا ب إنكظش 

(Covid-19 ال ي ) فةةل   صةةود   ةةر حلكةةة السةةيل   إجةةلا   ظ صةةات دفعت الواليات الظ حةةل" إلةةر

 .مشل"   ر الا ب   ر الميط في  اا ي المقا  التما ة أغ ا ش ه كام ة ل   تاد  مظا أ ل

ن صجةةة اإلنخيةةا  مشةةكا حةةاد  الظكسةةصك   كمةةلا فةةي كةة   مةةن  ةةر الةةميط الا ةةب  إنخي  كظا

          لغةةاز لصن  الةةليز  ا خاصةةة  اللئصسةةصةالظم جةةات ال  ل لصةةة غال صةةة الظ حةةوظ فةةي الا ةةب   ةةر 

  . الماف ا  الكصل سصن
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 إلاا  ليصاالمقارنة بالربع الساااب   يوم/برميل مليون 1.3 بحواليأوروبا  دول ط ب  إنخي 

    المنااا رالربع باا  برمياال/يوم مقارنااة مليااون 1.1منخفض بنحااو  وهو مستوى يوم،/برميل مليون 13

اإلنترااار الواسااع لفياارون سورونااا المساات د  ويعاا ى كلااك برااسل رليسااي إلاا  .العااام الما اايماان 

(Covid-19 )  عف الطلب عل  الغا ولين والدي ل والنافتا و يااا الودااود المتبقاا ، الكي أدى إل 

وإنخف ا مؤرراا اإلنتاج الصناعي في االدتصاداا األربعااة الرليسااية، ألمانيااا والمملسااة المتحااد  

 عف بياناا االدتصاد السلي، واألحوال ال وية األسثاار دفلااا  ماان  سما سان لسل من، ا وإيطالياوفرنس

 ترا ع الطلب عل  النفط.، دورا  في المعتاد في مثل هكا التوديا من العام

مقارنةةة  يةةو /ملمصةةا ألةةف 200 حةةواليممشةةكا   الظحةةصط الهةةاديأسصا  د   ط ب إنخي مصمظا 

ألةةف ملمصةةا/يو   600مةةمخي  ممحةةو مسةة وى   و يو   /ملمصا م صون 7.9 إلر لصتاماللمع السام  

اس ظلار ال لاجع الذي تشهله الصامان في    ر خ يصة يأتي  ذا .اللمع الظماظل من العا  الظاضيمقارنة م

 مخاصةةة مةةع مةةل  تا صةة  ضةةلائب االسةة ه ك  الا ب   ر الميط   ر مةةلى ال سةةعة أشةةهل األخصةةل" 

 فقا  لوزار" اال  تاد الصامانصة  ال ي أشارات إلةةر تق ةةص    ذلك 2019الظلتيعة في ملاية شهل أك ومل 

  الجمومصةةةكوريةةا   ةةو نيةةس األمةةل الةةذي شةةهلته جظصع فئات الظم جات ال  ل لصةةة تقلي ةةا   الا ب   ر 

 .(15) والشكل( 7) الجدوتكما ي ضح  .(Covid-19ل )تزامما  مع جائحة فصل س كور نا الظس ج

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

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

 2019األوت الرب   25.1 14.1 8.5 47.7
 الثا ي الرب   25.3 14.3 7.6 47.2
 الثال  الرب   26.0 14.8 7.7 48.5
 الراب  الرب   26.0 14.3 8.1 48.3
 * 2020األوت الرب   24.5 13.0 7.9 45.3
التغير   2019 الراب الرب   (1.5) (1.3) (0.2) (3.0)

    2019 األوتالرب   (0.6) (1.1) (0.6) (2.4) عن
تقليلية.* مصانات     

 :المصاد      
 ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ مك. 
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 .مخ  يةممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد  المصد :

  2020خةة    ةةا   ملمصا/ يو  م صون 5.2 حوالير الميط مالتما صة    الل  ط ب   اإنخي ي و ع 

 .م صون ملمصا/ يو  42.7نحو لصتا إلر  السام   مالعا مقارنة  %10.9أي ممس ة 

 في الدوت الياميةعلى اليفط التلب  -
      مشةةكا م حةةوظ  2020 ةةا  مةةن  األ  اللمةةع خةة    الةةميط   ةةر المامصةةة الةةل   ط ةةب إنخيةة 

          نحةةولصتةةا إلةةر  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %10.1أي ممسةة ة   ملمصةةا/ يةةو  م صةةون 4.7 حةةواليم ةةغ 

        مقارنةةة مةةاللمع الظظا ةةا  ملمصةةا/يو  م صون 3.7ممحو  ممخي   و مس وى  م صون ملمصا/ يو   41.9

 .العا  الظاضي من

  أفليقصةةا األ سةةط الشلا مماقةفي  الميط   ر ا بال إنخي  المامصة الل    مجظو ة  ضظن

         إلةةر لصتةةامقارنةةة مةةاللمع السةةام   يةةو /ملمصةةا ألةةف 280 موا ةةع 2020مةةن  ةةا   األ  خ   اللمع 

مقارنة ماللمع الظظا ا مةةن  ملمصا/يو  ألف 480ممحو  ممخي     و مس وى يو /ملمصا م صون 12.2

ألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة  126ممحو الا ب   ر الميط في الل   العلمصة  إنخي  حص   الظاضيالعا  

     أي مةةا يشةةكايةةو /ملمصةةا م صةةون 7.1 اللمع الظظا ا من العا  الظاضةةي  لصتةةا إلةةر ماللمع السام   

 ط ةةب إنخيةة  مصمظةةا. 2020من  ةةا   األ  خ   اللمع  % من إجظالي ط ب الل   المامصة16.9 نحو
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ألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   154ممحو   أفليقصا األ سط الشلامماقة  في األخلى الل  

    اللمع الظظا ةةا مةةنمةة  ألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة 354ممحةةو  ممخي ا    يو /ملمصا م صون 5.1 إلر لصتا

  . العا  الظاضي

      مةةن  األ  خةة   اللمةةع  حةةادا   إنخياضةةا   فقةةل شةةهل المامصةةة اآلسةةصوية الةةل   ط ةةب  فصظا يخةةص

      يةةو /ملمصا م صون 23.4 إلر لصتامقارنة ماللمع السام   يو /ملمصا م صون 4.1نحو  غ م 2020 ا  

 .ملمصا/يو  مقارنة ممةصله الظسجا خ   العا  الظاضي م صون 3.1ممحو  ممخي   و مس وى 

   ةةاطل" اآلسةةصوي اال  تةةادي ل مظةةو اللئصسةةي الظحلك عليُ  الذيالا ب التصمي   تها ى حص 

      إلةةر لصتةةامقارنةةة مةةاللمع السةةام    يةةو /ملمصةةا م صةةون 3.3 مظقةةلار الظةةذكور"  السةةوا فةةي ال عةةافي

       2.4ممحةةو  مةةمخي     ةةو مسةة وى 2020مةةن  ةةا   األ  خةة   اللمةةع  و يةة /لمصةةام م صةةون 10.3

  ةةر الةةميط ا ةةب ال سجا في  ذا السصاا   .ملمصا/يو  مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي م صون

 المقةةا    ةةود   ر الا ب إنخيا     ذلك   ر خ يصة2020 يمايل خ   شهل تلاجعا  نس صا  التصن في 

ال ي  اد" مةةا تشةةهل  الجليل" القظلية السمة رأس  ا ةمن   ماللغم الغاز لصن الاائلات   ود  خاصة

  .(Covid-19) جائحة فصل س كور نا الظس جلزياد" ك صل" في حلكة السيل   يعزى ذلك إلر 

في ط ب التصن   ر الظم جات   ر اإلط ا أك ل إنخيا  شهلي  2020 شهل شهل ف لايل 

  (السةةكمي القاةةاع فةةي الكهلما  تولصل من د م   ر حتا الذي)مإس ثما  زيت الو ود الظ  قي  المياصة

  تو ةةف اإلن ةةاج التةةما ي       الظةةلن  إغةة ا الجةةوي السةةيل مةةن ل حةةل الحكومصةةة اإلجةةلا ات تزامما  مع

تلاجةةع الا ةةب   في  ةةذا السةةصاا  (Covid-19في محا لة ل حل من إن شار فصل س كور نا الظس جل )

        2013م صةةون ملمصةةا/يو    ةةو أدنةةر مسةة وى ممةةذ شةةهل أغسةةاس  2.1  ةةر الغةةاز لصن إلةةر 

%   ةةر أسةةاس سةةموي  ن صجةةة تلاجةةع حلكةةة السةةيل 52 إنخي  الا ب   ر   ود الاائلات ممسةة ة 

مجائحةةة  التةةصن فةةي الةةميط   ةةر الا ةةبتأ ل  واصات  .%  فقا  لظك ب اإلحتا  التصمي83.5ممس ة 

      مةةن أكثةةل لصةةمكظش مشةةكا حةةاد م ةةغ  2020 مةةارس شةةهل في( Covid-19فصل س كور نا الظس جل )

    .يو /ملمصا م صون 2
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   ةةر الا ب إنخي  فقل اآلسصوي  اال  تاد لمظو اآلخل الظحلك  يالهمل   تاد ل مالمس ة أما

         يةةو  /ملمصةةا م صةةون 4.7 ألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر 360محةةو م الةةميط

    فةةي  ةةذا السةةصاا  .ألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي 290ممحةةو  ممخي ا  

مقارنةةة مالشةةهل ألف ملمصا/يو   94ممحو  2020خ   شهل يمايل الا ب   ر الميط في الهمل  إنخي 

 الظشةة ليات مةةليلي مؤشةةل ارتيةةاع مةةن الةةلغم   ةةر الةةليز     ةةر الا ةةب إنخيةةا  ن صجةةةالسةةام   

     الو ةةود  زيةةت  ةةر  الا ةةب  انخيةة إ إلةةر جانةةب  أشةةهل  ظانصةةة ممةةذ التما ي إلر أ  ةةر مسةة وياته 

   .(IMO 2020) ال غصصةةلات ال مةصظصةةة ل ظمةظةةة ال حليةةة الل لصةةة تميصةةذ إلةةر ك صةةل حل إلر ذلك  يلجع

 تزاممةةا  مةةع   ألةةف ملمصةةا/يو  40نحةةو شةةكا طيصةةف م ةةغ مالا ةةب   ةةر الةةميط  ارتيع ف لايل في شهل 

 األ وا  الظسج ة خ   المظو مس ويات م وسط من مكثصل أدنر ظا  لكمهتحسن الظؤشلات التما صة  

  الصو /ملمصةةاألةةف  800 خةة   شةةهل مةةارس ممحةةو الةةميط   ةةر الا ب مخي   ا أن ي .السامقة الث ث

 الحكومة فلض ها ال ي  ال لامصل    ذلك   ر خ يصةاإلط ا   ر  نخيا إ أك ل   و سموي  أساس    ر

 ال مةةا نشةةاط  ت ةةاطؤ(   ال ةةي أدت إلةةر Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) ن شارإ   ر ل حل من

  .ال جارية الظلك ات م صعات في الك صل ال  اطؤ إلر ماإلضافة الزرا صة   األنشاة

       األ  الا ةةب   ةةر الةةميط فةةي د   أمليكةةا ال تصمصةةة خةة   اللمةةع  إنخيةة   أخةةلى جهة من 

         م صةةون ملمصةةا/يو    6.3مقارنة ماللمع السام   لصتا إلةةر  و ي/لمصام ألف 280 ممحو 2020من  ا  

الا ب   ر الةةميط  إنخي حص   .  ر أساس سمويألف ملمصا/يو   100ممحو  ممخي    و مس وى

  م صةةون ملمصةةا/يو  2.7 ألف ملمصا/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةا إلةةر 100ممحو في ال لازيا 

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

  د   أمليكةةا ال تصمصةةة األخةةلى ط ةةب إنخيةة  كظةةا .(Covid-19جائحة فصل س كور نا الظسةة جل )

 م صون ملمصا/ يو . 3.6 ألف ملمصا/ يو  مقارنة ماللمع السام  لصتا إلر 180ممحو 

 الدوت المتح لةالتلب على اليفط في  -

    مظقةةلار  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةة   إنخياضةةا   الةةميط   ةةر الظ حولةةة الةةل   ط ب شهل

 مةةمخي مسةة وى م صون ملمصا/يو     ةةو  5.2ألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع السام  لصتا إلر  670

اإلنخيةةا          ةةل جةةا   ةةذا  الظظا ةةا مةةن العةةا  الظاضةةي. مةةاللمعألةةف ملمصةةا/يو  مقارنةةة  240ممحةةو 
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        محةةواليط  هةةا   ةةر الةةميط  تلاجةةعال ةةي  السةةام  السةةوفص ي اإلتحةةاد د   مجظو ةةةمةةن  مشكا رئصسةةي

 مةةمخي   ةةو مسةة وى  يو  /ملمصا م صون 4.5 إلر لصتا السام مقارنة ماللمع  يو /ملمصا ألف 540

ط ةةب مةةا ي الةةل   الظ حولةةة ممحةةو  إنخيا  تزامما  مع    ر أساس سمويألف ملمصا/يو   200ممحو 

 .(8) والجدوت( 16) الشكلكما ي ضح ألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع السام .  130

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

 (ملي ن برميل/ ي م)
        
 التغير عن

 2019 2020 (ملي ن ب/ح)
 

 األوتالرب  
2019 

 الراب الرب  
2019 

الرب  
 *األوت

الرب  
 الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الثا ي

الرب  
 األوت

(3.7)  (4.7)  الدوت اليامية   45.6 46.0 46.4 46.6 41.9 
(0.1)  (0.1)  ميها الدوت العربية : 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 
(0.1)  (0.1)  الل   األ  ا      6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 
(0.03)  (0.03)  ما ي الل   العلمصة 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
(0.4)  (0.2)  دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا 5.5 5.1 5.8 5.3 5.1 
(0.5)  (0.3)  وأفريقياإجمالي الشرق االوسط  12.7 12.3 13.0 12.5 12.2 
(3.1)  (4.1)  الدوت اآلسي ية اليامية 26.5 27.2 26.5 27.6 23.4 
(2.4)  (3.3)  10.3 513.  ممها: التصن 12.6 13.2 13.0 
(0.3)  (0.4)  الهمل   5.0 4.8 4.5 5.1 4.7 
(0.5)  (0.5)  8.4 8.9 09.  الل   األخلى   8.9 9.2 
(0.1)  (0.3)  أمريكا الالتيييةدوت  6.4 6.6 6.9 6.5 6.3 
(0.1)  (0.1)  ممها: ال لازيا 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 

(0.2) ةة  الل   األخلى   3.6 3.8 4.1 3.7 3.6 
(0.2)  (0.7)  الدوت المتح لة  5.5 5.4 5.7 5.9 5.2 
(0.2)  (0.5)  ممها: االتحاد السوفص ي السام  4.7 4.7 5.0 5.0 4.5 
(4.0)  (5.4)  47.1 52.5 052.  إجمالي طلب الدوت اليامية والمتح لة 51.0 51.4 

 مصانات تقليلية *       
 : مالل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.         

  

  :المصاد 
 ا لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك. -
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الدوت العربية دوت اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدوت األسي ية اليامية دوت أمريكا الالتييية

 ( 16) الشكل
 ( 2020 -2019) ،الياميةسي ية للتلب على اليفط في الدوت الالتت  ا  الرب  

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

  2020خ    ةةا   ملمصا/ يو  م صون 3.9 ذا  ي و ع إنخيا  ط ب الل   المامصة  الظ حولة محوالي 

  .م صون ملمصا/ يو  47.9 نحولصتا إلر  السام   مالعا مقارنة  %7.5أي ممس ة 

المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة مست يا  . 3.1.2  

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

    % مقارنةةة مةةاللمع السةةام  5.8أي ممسةة ة   م صةةون ملمصةةا 517 همقةةلارم حوظةةا   ارتيا ةةا   2020 ةةا  

% مالظقارنةةة 7.1م صةةون ملمصةةا  أي ممسةة ة  620ممحةةو  ارتيا ةةا  يظثةةا ما   ملمصا م صار 9.390   غ صل

 . السام من العا   الظماظلماللمع 

 8اليفتي في الدوت الصياعيةالتجا ح المخزون  -

      مةةن األ  اللمةةع  نهايةةةفةةي  الصككياعية الككدوت فككي اليفتككي التجككا ح المخككزون إجظةةالي ارتيع

           ملمصةةا  م صةةار 2.951 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمةةعمسةة وى   ةةن ملمصةةا م صةةون 49 مظقلار 2020  ا 

     . السةةام  العةةا  مةةن الظظا ةةا اللمةةع مسةة ويات  ةةن ملمصةةا م صةةون 83 مظقةةلار ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 ال يشظا الظخز ن   ر م ن الما  ت. 8
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    فةةي  ارتيةةع  ةةل الصككياعية الككدوت فككي  الخككام مككن الككيفط التجككا ح المخزون إجظالي أن مالذكل الجليل 

 1.120 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمعمةة  مقارنة ملمصا م صون 24 مظقلار 2020من  ا   األ  اللمع  نهاية

    .يالظاضةة  العةةا  مةةن الظظا ةةا اللمعم صةةون ملمصةةا مقارنةةة مةة  6لتيع ممحو م مس وى  و ملمصا   م صار

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

      ملتيةةع  ةةو مسةة وى  ملمصةةا  م صةةار 1.831 إلةةر لصتةةا السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 25

 .السام  العا  من الظماظل اللمع ظس وياتم مقارنة ملمصا م صون 77 مظقلار

 مقارنةةة ملمصةةا م صون 54 مظقلار ارتيع ل  األمريكتين في اليفتي التجا ح المخزون يذكل أن 

 م صون 946   الخا  الميط من ملمصا م صون  646  ممها) ملمصا م صار  1.592  مل  لصس قل السام   اللمعم

 الظمةةاظل ظس ويات اللمةةعم مقارنةم صون ملمصا  83مظقلار  ملتيع  و مس وى   (الظم جات من ملمصا

 .السام  العا  من

 المخزون التجا ح اليفتي في ال اليككا  المتحككدة ارتيعضظن مجظو ة د   األمليك صن  من  
  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 20 مظقةةلار 2020 مةةن  ةةا  األ  اللمع  في نهاية

لظسجا في نهايةةة الظس وى امقارنة مم صون ملمصا  58ممحو  ملتيع   و مس وى  ملمصا م صار 1.281

 في ال اليا  المتحدة من اليفط الخامالمخزون التجا ح   ارتيع  حص  العا  الظاضياللمع الظظا ا من 
      ملمصةةا م صةةون 469  مةةل لصسةة قل السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 39 نحةةوشكا م حةةوظ م ةةغ م

  مظا شةةكا ضةةغاا    ةةر الاا ةةة االسةة صعامصة 2019  و أ  ر مس وى ممذ نهاية اللمع الثاني من  ا  

 إنخيةة  مصمظةةا. األمليكصةةة Oklahoma  اليةةة فةةي Cushing اليع ي ال س صم ممقاة ال خزين مشآتلظ

 السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 19 مظقةةلار اليفتيككة  الميتجككا  التجا ح من المخزون إجظالي

اإلنخيا  الظ حوظ في ط ةةب متةةافي  .  يعزى ذلك مشكا رئصسي إلرملمصا م صون 812  مل لصس قل

       تكليةةل الةةميط العام ةةة فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   ةةر الةةميط الخةةا    مخاصةةة خةة   شةةهل 

مةةه إلةةر أدنةةر فةةي األسةة وع األخصةةل م ت ةةك الظتةةافيتشةةغصا معةةلالت  تلاجعالذي شهل  2020مارس 

  ذلةةك   ةةر خ يصةةة  ال لاجع الحاد في الا ب الظح يتزامما  مع    9أكثل من س عة أ وا ممذ  امس وياته

 .(Covid-19القصود   ر السيل  إجلا ات العز  الظيل ضة لظمع إن شار فصل س كور نا الظس جل )

  
 من ال قليل. 86صيحة ر م  9
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 مقارنةةة ملمصا م صون 34 مظقلار ارتيعفقل  األو وبية الدوت في اليفتي التجا ح المخزون أما 

 653   الخةةا  الةةميط مةةن ملمصةةا م صةةون 353 ممهةةا) ملمصةةا م صةةون 1.006  مل لصس قل السام  اللمعم

 الظظا ةةا مسةة ويات اللمةةع مالظقارنةةة مةةعم صون ملمصا  27مظقلار  ملتيعا    (الظم جات من ملمصا م صون

 الظخةةز ن ال جةةاري مةةن الظم جةةات المياصةةة ارتيةةاع  يعزى ذلك مشكا رئصسي إلةةر .يالظاض العا  من

مشةةكا     ال  تةةاداإغةة ا  مسةة بال لاجع الحاد في الا ةةب الظح ةةي    ر خ يصة م صون ملمصا  31ممحو 

 .(Covid-19لظواجهة جائحة فصل س كور نا الظس جل ) ش ه كاما

    ( الخةةا  الةةميط مخةةز نمخاصةةة  )أسككيا دوت فككي اليفتككي التجككا ح المخككزون إنخيةة  مصمظةةا

      ملمصةةا م صةةون 353  مةةل لصسةة قل السةةام  اللمةةع مالظقارنةةة مةةع ملمصةةا م صةةون 38مشةةكا م حةةوظ م ةةغ 

 مةةمخي  مسةة وى  و   (الظم جات من ملمصا م صون 232   الخا  الميط من ملمصا م صون 121 ممها)

 يعةةزى ذلةةك مشةةكا  .يالظاضةة  العا  من الظظا ا للمعا م صون ملمصا مالظقارنة مع مس ويات 27مظقلار 

 نخيةةا إ  سط  2020رئصسي إلر تلاجع  اردات الصامان من الميط الخا  خ   شهلي يمايل  ف لايل 

 2020الذي شهل خ   شهل يمةةايل   المياصة الظم جات   ر الا ب  ضعف  الظتافي معلالت تشغصا

       (Covid-19  مسةة ب جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )2016أك ةةل تلاجةةع شةةهلي لةةه ممةةذ  ةةا  

 .الصامانصة  التما ة  ال جار" اال  تاد  زار" فقا  ل صانات 

في د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي  مالظخز نات ال جارية المياصةالجليل مالذكل أن الوصو  

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

 278م غةةت نحةةو ت ةةك الظخز نةةات  مسةة وى أنتجةةلر اإلشةةار" إلةةر .  في  ذا السةةصاا   ( أ مك)د   

 ةةن م وسةةاها   تلاجعةةت. 2017هل يمايل م صون ملمصا  مل مل  دخو   ذا االتياا حصز ال ميصذ في ش

تزيل  ن  ذا الظ وسةةط     ا أن 2018شهل أمليا  ح ر شهل س  ظ ل  خ   الي ل" منلخظس سموات 

دخو  تعةةلي ت   تزامما  مع. 2018 ديسظ لملمصا في شهل  م صون 28 نحومجلدا   ل تا الزياد" إلر 

  تلاجعةةت  ةةذه الزيةةاد" إلةةر 2019اتياا خي  اإلن اج مصن د   )أ مك  ( حصز ال ميصذ في شهل يمايل 

    ةةر الةةلغم مةةن   ا أن تلتيع مشةةكا م حةةوظ معةةل ذلةةك  أمليام صون ملمصا فقط في شهل  7.6نحو 

       . 2019م صةةون ملمصةةا فةةي شةةهل يونصةةو 67مسةةج ة  اسةة ظلار االل ةةزا  القةةوي م  ةةك ال عةةلي ت 

  ةةر الظخز نةةات  2020 انعكس  لار د   )أ مك  ( م ظليل إتياا خي  اإلن اج ح ر شةةهل مةةارس 
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ال جارية المياصة في د   ممةظة ال عةةا ن اال  تةةادي  ال مظصةةة  حصةة  تلاجعةةت الزيةةاد"  ةةن م وسةةط 

تا صةة   مةةل .  مةةع 2019 ديسةةظ لفةةي شةةهل  ملمصةةا م صون 29.5إلر ل تا السموات الخظس السامقة 

  ةةر مسةة ويات اإلن ةةاج  ملمصةةا/يو  ألةةف 500 ممحوإضافي خي  إتياا د   )أ مك  ( مشأن إجلا  

  تلاجعت الزياد"  ن م وسط السموات الخظس السامقة 2020الظ ي    ر خي ها سامقا   مع ملاية  ا  

 2020مشةةكا م حةةوظ معةةل ذلةةك   مخاصةةة فةةي شةةهل مةةارس م صون ملمصا    ا أن تلتيةةع  12.9إلر 

          كمككا ي ضككح .2017م صةةون ملمصةةا    ةةو أ  ةةر مسةة وى ممةةذ شةةهل ديسةةظ ل  88.6ل تةةا إلةةر 
 .(17) الشكل

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

 ( 2020 ما س – 2017الفترة )يياير خالت  ،السابقة لخمس سي ا اعن مت سط 
 (برميل ملي ن)

 

 

 

 

 

 

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

 10التجا ح العالمي المخزون -
 2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  فةةي نهايةةة العككالم دوت بقيككة في اليفتي التجا ح المخزون ارتيع

ملتيةةع   و مس وى   ملمصا م صار 3.295 إلر لصتا السام  اللمعم مقارنة ملمصا م صون 306 مظقلار

 يشظا الظخز ن   ر م ن الما  ت.ال  10
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 إجمككالي مسةة وى يسةةجا  مةةذلك  يالظاضةة  العةةا  مةةن الظظا ةةا اللمعم صون ملمصا مقارنة مةة  385ممحو 
 مقارنة 2020من  ا   األ  اللمع  خ   ملمصا م صون 356 ممحو ارتيا ا   يالعككالم التجا ح المخزون

 468 مظقلار ملتيع مس وى   و ملمصا  م صار 6.246 إلر لصتا السام  اللمع خ   الظسجا مظس واه

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

 في البحرالمخزون  -
    م ةةغ م حةةوظمشةةكا  2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  فةةي نهايةةة في البحر اليفتي المخزون ارتيع

      ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ملمصةةا م صةةار 1.326 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمعمةة  مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 168

  حصةة  ارتيةةع مخةةز ن الةةميط  .السةةام  العا  من الظماظل اللمع مس ويات  ن ملمصا م صون 166 مظقلار

        م صةةار ملمصةةا   1.204م صةةون ملمصةةا مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةا إلةةر  145فةةي الظةةوانئ ممحةةو 

       لصتةةا  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  %23.2ممسةة ة   ةةر مةة ن المةةا  ت كظةةا ارتيةةع مخةةز ن الةةميط العةةائم 

فةةي  ال خةةزين مساحات إليجاد الظ عام ون يعزى ذلك مشكا رئصسي إلر سعي  م صون ملمصا. 122إلر 

  ر اإلط ا    ر خ يصة اإلنخيةةا   األك ل المياي الظعل   فائ  أنهم يُع قل ما  سط ال ل  ال حل

   .(Covid-19  ر الميط  مس ب جائحة فصل س كور نا الظس جل )العالظي الحاد في الا ب 

 المخزون االستراتيجي -
 أفليقصةةا  جمةةوب  ال مظصةةة اال  تةةادي ال عا ن ممةظة د   في االستراتيجي المخزون إنخي 

 إلر لصتا السام  اللمعم مقارنة ملمصا م صون 7 مظقلار 2020من  ا   األ  اللمع  في نهاية  التصن

 .يالظاض العا  من الظظا ا اللمع  ن ملمصا م صون 14 مظقلار ممخي ا    ملمصا م صار 1.818

 مةةل نيةةس  2020من  ا   األ  اللمع  في نهاية 11األمريكي االستراتيجي المخزون اس قل  ل 

م صةةون ملمصةةا مةةن الخةةا  الثقصةةا  385) م صون ملمصةةا 635 الظس وى الُظحق  خ   اللمع السام    و

ملمصةةا  م صةةون 14ممحةةو  ا  ممخي ةة   م صون ملمصا من الخا  األمليكي الخيصةةف( 250 الي الك ليت   

 ة ةة الق ص األ ةةوا  خةة   أنةةه يذكل السصاا   ذا  في .الظظا ا من العا  الظاضينهاية اللمع  مالظقارنة مع

      االتحاديةةة  الظصزانصةةة ل ظويةةا ملمصةةا م صةةون 290 نحةةو م صةةع ألمليكةةيا الكةةونجلس سةةظح  الظاضةةصة

  .2027  ا  نهاية مح و  ملمصا م صون 410 نحو إلر الظخز ن حجم خي  مهلف  ذلك

ا  الي ي تكساس  لويزيانا ال ي تح وى   ر خزانات  ظصقة تحت األر   سواح طو    ر موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي 11
   ذلك  فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.
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 12العالميالمخزون  إجمالي -
 ملمصا م صار 9.390 إلر 2020من  ا   األ  اللمع  نهاية في العالمي المخزون إجمالي ارتيع

          620 ممحةةو  ارتيا ةةا   السةةام   مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةا م صةةون 517 ممحةةو ارتيا ةةا  مةةذلك  مسةةج   

 .(18) والشكل (9) الجدوتكما ي ضح   الظاضي العا  من الظظا ا ماللمع مقارنة ملمصا م صون

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

( برميلملي ن  )       
 التغير عن

 2019 2020 (ملي ن برميل)
 األوتالرب   الميتقة

2019 
 الراب الرب  

2019 
الرب  
 *األوت

الرب  
 الراب 

الرب  
 األوت

 األمريكتين   1509  1538  1592  54  83
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1223 1261 1281  20  58
 أو وبا  979  972  1006  34  27

 الهادح/أسيا  380  391  353 (38) (27)
 إجمالي الدوت الصياعية  2868  2902  2951  49  83
 بقية دوت العالم  2910  2989  3295  306  385
 إجمالي المخزون التجا ح**  5778  5890  6246  356  468
 في البحرالمخزون   1160  1158  1326  168  166
 المخزون االستراتيجي ميه :  1832  1825  1818 (7) (14)
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  649  635  635  ةة (14)
 إجمالى المخزون العالمى  8770  8873  9390  517  620

كياية الظخز ن  ال جاري في الل     60.7  63.3  80.7  17.4  20.0
 التما صة ) يو  (

 * مصانات تقليلية.     

 ** اليشظا الظخز ن   ر م ن الما  ت .   

 : مالل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.      

 المصاد :     
     - Oil Market Intelligence 

 

 

  .يشظا الظخز ن   ر م ن الما  ت  الظخز ن االس لاتصجي 12
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الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت 

2019 2020

الدوت الصياعية بقية دوت العالم المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

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

 (مليا  برميل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues المصد :

مةةن  األ  اللمةةع  نهايةةة في الصياعية الدوت في التجا ح المخزون كفاية أن ماال  ظا   الجليل

 17.4ملتيةةع ممحةةو مس وى    و االس ه ك  من يو  80.7ارتيعت مشكا م حوظ ل   غ   ل 2020 ا  

من الظس وى الظسةةجا فةةي نهايةةة اللمةةع  أ  ر     السام اللمع نهاية يو  مقارنة مالظس وى الظسجا في

 .من االس ه كيو   60.7الظظا ا من العا  الظاضي ال الغ 

أسعا  اليفطالمؤثرة على  الع امل األخرى .22.  

ع امل الجغرافية السياسية )الجي سياسية( .1.2.2  

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

مظةةا أدى إلةةر تو صع الظلح ة األ لر من اإلتيا صة ال جارية مصن الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  التةةصن  

        مشةةكا ك صةةل  ال ةةي اسةة ظلت   ةةر مةةلى العةةامصن الظاضةةصصن. هظةةاال ةةوتلات ال جاريةةة مصمحةةل"  عتلاجةةُ 

  2020خةة   شةةهل يمةةايل  األ سةةطتتةةا ل ال ةةوتلات الجصوسصاسةةصة فةةي مماقةةة الشةةلا  إلةةر جانةةب

خل جهةةا ملياانصا   إ  ن  إيلان القااع المياي في  ر الجليل" ال غوطات اال  تادية األمليكصة  

 . األ ر مي تحاداال منرسظصا  
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الدوال  األمريكي وأسعا  الفائدة .2.2.2  

          2020من  ا   األ  الل الر األمليكي خ   اللمع  مقو"إلر حل ما أسعار الميط الخا   تأ لت

شةةهلت أسةةعار الةةميط الخةةا    فةةي  ةةذا السةةصاا   ذلك   ر خ يصة الع  ة العكسةةصة ال ةةي تةةلمط مصمهظةةا.

ارتيةةاع الةةل الر األمليكةةي مقامةةا معةةةم العظةة ت مع تزامما    2020إنخياضا  نس صا  خ   شهل يمايل 

فةةي تق ةةا الظخةةاطل  سةةط تزايةةل ال ةةوتلات  ال ق  ةةات الك صةةل" رغم  ا الماشئة  ظ ت األسوااللئصسصة 

الةةل الر  أسةةعار الةةميط الخةةا  .  اس ظل االرت اط العكسةةي مةةصن الجصوسصاسصة في مماقة الشلا األ سط

الل الر  صظة حص  إنخي ت أسعار الميط الخا  تزامما  مع ارتياع   2020األمليكي خ   شهل ف لايل 

العظ ت اللئصسصة  الماشئة  مخاصة خ   األسةةامصع الث  ةةة األ لةةر مةةن الشةةهل    ةةا أن غال صة مقاما 

خ   األسةة وع  (Covid-19فصل س كور نا الظس جل ) مان شار الظ ع قة الشكوكم ي أ ل مشكا م حوظ

ارتيةةاع سةةعل   تزاممةةا  مةةع 2020خ   شهل مةةارس  مشكا حاد إنخي ت أسعار الميط الخا   .األخصل

 )ماسةة ثما  اليلنةةك السويسةةلي  الةةصن الصامةةاني( صةةلف الةةل الر األمليكةةي مقامةةا العظةة ت اللئصسةةصة

  2008 ا   خ   أكثل الشهور تق  ا  في أسواا العظ ت ممذ األزمة الظالصة العالظصة  الماشئةالعظ ت  

 أ ةةوا .      4تسجصا أك ل تلاجع ل ل الر األمليكي في أسةة وع  احةةل ممةةذ ممه  الذي شهل األس وع األ   

           ي مشةةكا رئصسةة  2020خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا   األمليكةةي الةةل الر  صظةةة فةةي االرتيةةاع يعود ذا  

              سةةط تيشةةي جائحةةة فصةةل س كور نةةا آممةةة اسةة ثظارية مةة ذات  ةةن الظسةة ثظل ن محةة إلةةر 

 (.Covid-19الظس جل )

  شاط المضا با  .3.2.2

  2020من  ةةا   األ  أسعار الميط الخا  خ   اللمع  تلاجعلع ت الظ ارمات د را  ك صلا  في 

مشأن تلاجع الا ب   ر  مظخا ف الظس ثظلين م أ ل" 2020يمايل أسعار الميط في شهل  إنخي تفقل 

 الظخا ف مشأن إن شار فصل س كور نا الظسةة جل الميط األمليكصة  ارتياع مخز نات  ر خ يصة الميط  

(Covid-19)  اإليجامصةةة ل و صةةع الواليةةات الظ حةةل"  التةةصن   ةةر   ةةاراآلل اغي   ر  خارج التصن

الجصوسصاسةةصة الظ تةةا ل" فةةي مماقةةة الشةةلا ال ةةوتلات    الظلح ة األ لر من االتيا صة الجارية مصمهظا

مخاااوف المسااتثمرين  تناااميمةةع تزامما   ف لايلشهل   اس ظل تلاجع أسعار الميط الخا  خ  . األ سط

فصةةل س كور نةةا  انترااار تسااار   ل في الخام،النفط  عل  والطلب العالمي االدتصاد نمو فاقآ برأن
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          الظسةةة ثظلين  ظ ةةةارمصنل السةةة  صة اسةةة ظلت الل يةةةة  .خةةةارج التةةةصن (Covid-19الظسةةة جل )

لظخةةا ف مشةةأن  فةةل" الظعةةل   المياةةي   مخاصةةة مةةع         ةةر خ يصةةة ا  2020 مةةارسشةةهل   خةة 

  )أ مك  ( إلر إتياا مشأن خي  إضافي لإلن اج أ  ح ر تظليل اإلتيةةاا القةةائم مصةةمهمد     ل  توصا

القصود   ر السيل  إجلا ات العةةز   إلر جانب الظخا ف مشأن تلاجع الا ب العالظي   ر الميط مس ب

  (.Covid-19فصل س كور نا الظس جل ) ل حل من إن شارال ي ملأت تيلضها د   العالم 

التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسيةلركة . 3  

من اليفط الخام والميتجا  اليفتيةال اليا  المتحدة وا دا  وصاد ا   .3.1  

 2020من  ةةا   األ  اللمع  خ   الخا  الميط من ال اليا  المتحدة األمريكية وا دا  ارتيعت

  ي/ب م صةةون 6.4 ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 2.3 ممسةة ة أى ي/ب ألف 146 يمحوال

     ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظمةةاظل مةةن العةةا  السةةام .  ألةةف 602ممحةةو  مةةمخي   و مسةة وى 

 مقارنةةة% 10.5 ممسةة ة يأ ي/ب ألةةف 239 محةةوالر اليفتيككة الميتجككا  من وا داتها إنخي ت مصمظا

ب/ي  ألةةف 86ممحةةو  مةةمخي   ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 2 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمع مظس ويات

 .ن العا  السام الظماظل ممقارنة مظس ويات اللمع 

 ممةظةةةخةةارج الظم جةةة مةةن  الل   اس حوذت فقل    من اليفط الخامال ا دا لمصاد    مالمس ة

خةة   اللمةةع  األمليكصةةة الظ حةةل" ل واليةةات الخا  الميط  اردات إجظالي من% 86.3 حوالي   ر أ مك

 كمةةلا ظ ةةت  ةةل . % خ   اللمع الظظا ا من العةةا  السةةام 76.8مقارنة محوالي  2020من  ا   األ  

مقارنةةة ممسةة ة  ها مةةن الةةميط الخةةا  اردات اجظالي من% 61.1 ممس ة الظ حل" ل واليات اللئصسي الظز د

  .العا  السام % خ   اللمع الظظا ا من 54.1

 الةةميط  اردات إجظةةالي مةةن% 13.7 حوالي   ر أ مك ممةظة في األ  ا  الل   اس حوذت 

% خةة   23.2مقارنةةة محةةوالي  2020مةةن  ةةا   األ  خ   اللمةةع  األمليكصة الظ حل" ل واليات الخا 

  من ضظن د   أ مك  اسةة أ لت الةةل   األ  ةةا  فةةي ممةظةةة أ امةةك  .اللمع الظظا ا من العا  السام 

% خ   16.8 ممحومقارنة  األمليكصة الظ حل" ل واليات الخا  الميط  اردات إجظالي من%  12.5 ممحو

 .اللمع الظظا ا من العا  السام 
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الظم جةةة مةةن  الةةل   اسةة حوذت فقةةل  لميتجككا  اليفتيككة  مككن االكك ا دا مصاد أما فصظا يخص 

مةةن  األمليكصةةة الظ حةةل" لواليةةاتا  اردات إجظةةالي مةةن% 95.4 حةةوالي   ةةر أ مةةك ممةظةةةخةةارج 

خ   اللمةةع الظظا ةةا مةةن  %89.6مقارنة محوالي  2020من  ا   األ  خ   اللمع  الظم جات المياصة

الظم جةةات المياصةةة حصةة  ماح صاجاتهةةا مةةن  الظ حةةل" ل واليةةات اللئصسةةي الظز د كملا  تعل .العا  السام 

% خةة   32.4ها من الظم جات المياصةةة مقارنةةة ممسةة ة  اردات جظاليإ من% 29.1 إلر مس ة ص ت ال

  اللمع الظظا ا من العا  السام .

     إجظةةالي مةةن فقةةط% 4.6 حةةوالي   ةةر أ مةةك ممةظةةة فةةي األ  ةةا  الةةل   اسةة حوذت مصمظةةا

مقارنةةة  2020مةةن  ةةا   األ  خةة   اللمةةع  األمليكصةةة الظ حةةل" ل واليةةات الظم جةةات المياصةةة  اردات

 مةةن ضةةظن د   أ مةةك  اسةة أ لت الةةل    .خةة   اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام  %10.4محةةوالي 

 الظ حةةل" ل واليةةات الظم جةةات المياصةةة  اردات إجظةةالي مةةن% 4األ  ةةا  فةةي ممةظةةة أ امةةك ممحةةو 

 (10) الجككدوت كمككا ي ضككح  اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام % خةة   7.4مقارنةةة ممحةةو  األمليكصة
 (.20) و (19) ينالشكلو

 اردات الواليةةات الظ حةةل" المياصةةة مةةن  تو ةةفاسةة ظلار  في  ذا السصاا  تجلر اإلشةةار" إلةةر  

   ذلك   ر خ يصة ال غوطات اال  تةةادية األمليكصةةة   ةةر 2020من  ا   األ  خ   اللمع  فمز ي 

      2019حصةةز ال ميصةةذ فةةي الثةةامن  العشةةلين مةةن شةةهل أمليةةا  ال ةةي دخ ةةت  ااع الاا ة فةةي فمةةز ي  

% مةةن إجظةةالي  اردات الواليةةات 2.2  % 4.1حةةوالي حتةةة م غةةت  مقامةةا اسةة حواذ فمةةز ي    ةةر

   .خ   اللمع الظظا ا من العا  السام الظ حل" من الميط الخا   الظم جات المياصة   ر ال لتصب 
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 ( 10الجدوت )
 ( 2020 -2019)مصاد  وا دا  ال اليا  المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا  اليفتية، 

           (ملي ن برميل / ي م)
 الميتجا  اليفتية

 

 اليفط الخام

 
 األوتالرب  

2020* 
 األوتالرب  

 2019 
 األوتالرب  

2020* 
 األوتالرب  

 2019 
 اليسبة

 اليسبة الكمية  )%( 
 اليسبة الكمية  )%( 

 اليسبة الكمية  )%( 
 الكمية  )%( 

 دوت أوب  1.6 23.2 0.9 13.7 دوت أوب  0.2 10.4 0.1 4.6

الل   األ  ا   0.2 7.4 0.07 4.0
الل   األ  ا   1.2 16.8 0.8 12.5 في أ امك

 في أ امك

د   أ مك غصل  0.1 3.0 0.03 0.6
أ مك غصل د    0.4 6.4 0.1 1.2 العلمصة

 العلمصة
 دوت خا ج أوب  5.4 76.8 5.5 86.3 دوت خا ج أوب  1.9 89.6 1.9 95.4
كملا    0.7 32.4 0.6 29.1  كملا 3.8 54.1 3.9 61.1 
ر سصا    0.2 10.1 0.5 24.5  الظكسصك 0.6 8.9 0.7 11.0 
الظكسصك    0.04 2.1 0.12 5.8  كولوم صا 0.4 5.2 0.3 4.7 
كوريا الجمومصة    0.1 5.0 0.11 5.3  ما ي د   العالم 0.6 8.6 0.6 9.5 
الظظ كة الظ حل"    0.07 3.3 0.06 3.1       

       ولملا    0.1 4.1 0.06 2.7

الهمل    0.12 5.6 0.06 2.7       

ال لتغا     0.03 1.3 0.04 1.9       

كولوم صا    0.04 1.9 0.04 1.8       

أس انصا    0.04 1.7 0.03 1.7       

م جصكا    0.06 2.8 0.03 1.7       

سمغافور"    0.02 1.0 0.03 1.5       

الصامان    0.02 1.1 0.03 1.5       

االكواد ر    ةة  ةة 0.03 1.3       

ال لازيا    0.07 3.1 0.02 1.0       

ما ي د   العالم    0.3 14.1 0.2 9.8       
 إجمالي ال ا دا  7.0  6.4  إجمالي ال ا دا  2.1  2.0 

 مصانات تقليلية*    

 :المصد          
 (.EIAة إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )      
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 ( 19) الشكل
 ( 2020  -2019) ،مصاد  وا دا  ال اليا  المتحدة من اليفط الخام 

 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 .EIA)مع ومات الاا ة األمليكصة )إدار"  المصد :

 ( 20) الشكل
 ( 2020  -2019) ،مصاد  وا دا  ال اليا  المتحدة من الميتجا  اليفتية

 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .EIA)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ) المصد :

 

13.7 23.2 

4.6 10.4 
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 األ  اللمع  خ   الخا  الميط من الظ حل" الواليات صادرات ارتيعت  الصاد ا  جانب    ر

ل تةةا إلةةر  السام  اللمع مظس ويات مقارنة% 5.2 ممس ة يأ  ي/ب ألف 177 يمحوال 2020من  ا  

ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا مةةن  ألف 850ممحو  ملتيع  و مس وى   ي/ب م صون 3.6 نحو

 ممس ة أى  ي/ب ألف 242 ممحو المياصة الظم جات من التادرات األمليكصة ارتيعتكظا  .العا  السام 

 591ممحو  ملتيعمس وى   و   ي/ب م صون 5.5 حوالي ل   غ السام  اللمع مظس ويات مقارنة 4.6%

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

% مةةن 14.9في الظلت ة األ لةةر ممسةة ة  كملاتأتي   من اليفط الخام ل جهة الصاد ا ة  مالمس 

خةة   % 16.9 مقارنةةة ممسةة ة 2020مةةن  ةةا   األ  إجظالي صادرات الواليات الظ حل" خ   اللمةةع 

فةةي   ولمةةلا   %12.6ممسةة ة الظلت ة الثانصة  في كوريا الجمومصة  تأتي  اللمع الظظا ا من العا  السام 

 صادرات الواليات الظ حةةل" مةةن الةةميط الخةةا  إلةةر التةةصن تتو ي ذا   ل  .%11الظلت ة الثالثة ممس ة 

          الةةل ل صنمةةصن  حةةو  ال جةةار"ال ةةوتلات حةةل"  تلاجةةع  ذلك ملغم  2020خ   شهلي يمايل  ف لايل 

تجةةلُر اإلشةةار" إلةةر   فةةي  ةةذا السةةصاا  .مصمهظا تو صع الظلح ة األ لر من اإلتيا صة ال جارية   ر خ يصة

 2018أك ومل(  –تو ف صادرات الواليات الظ حل" من الميط الخا  إلر التصن خ   الي ل" )أغساس 

  .مع ومات الاا ة األمليكصة إدار"التادر"  ن  ل  صانات فقا    2019يمايل   خ   شهل

فةةي الظلت ةةة  الةةل   األسةةصويةتةةأتي   لميتجككا  اليفتيككةمككن ا وجهككة الصككاد ا أما فصظا يخص 

مةةن الظم جةةات المياصةةة خةة   األمليكصة % من إجظالي صادرات الواليات الظ حل" 20.8األ لر ممس ة 

              الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام  خةة   اللمةةع % 19.3 مقارنةةة ممسةة ة 2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع 

            خةة   اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا  السةةام . % 22.7 % مقارنةةة ممسةة ة18.9ممسةة ة  الظكسةةصكت صهةةا 

  ةةر  كمةةلا  الةةل   األ ر مصةةة   اسةة حوذت %17.2 حوالي   رأمليكا ال تصمصة  د   اس حوذت   ل

 .(22)و (21) ينالشكلو (11) الجدوت ي ضحكما   %   ر ال لتصب11.8   %15.5 حوالي
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 ( 11الجدوت )
 ( 2020 -2019)وجهة صاد ا  ال اليا  المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا  اليفتية، 

( برميل / ي م ملي ن ) 
 الميتجا  اليفتية

 

 اليفط الخام

 األوتالرب   
2020* 

 األوتالرب  
 2019 

 األوتالرب  
2020* 

 األوتالرب  
 2019 

 اليسبة
 اليسبة الكمية )%(

 اليسبة الكمية )%(
 اليسبة الكمية )%(

 الكمية )%(

الل    0.9 19.3 1.1 20.8
 كملا    0.5 16.9 0.5 14.9 األسصوية

 كوريا الجمومصة 0.4 12.9 0.5 12.6 الظكسصك  1.1 22.7 1.0 18.9

د   أمليكا  0.9 19.0 0.9 17.2
  ولملا    0.31 11.2 0.4 11.0 ال تصمصة

الل    0.7 13.8 0.9 15.5
 الظظ كة الظ حل"    0.2 9.0 0.3 9.1 األ ر مصة

 الهمل    0.26 9.7 0.3 7.5 كملا 0.5 9.5 0.6 11.8

ما ي د    0.8 15.7 0.9 15.8
 تايوان    0.17 6.4 0.23 6.4 العالم

 سمغافور"    0.08 2.8 0.18 5.0     
 تاي نل    0.17 6.3 0.16 4.6     
 اياالصا    0.11 4.2 0.11 3.2     
 فلنسا    0.05 2.0 0.08 2.2     
 الظانصا    0.03 1.2 0.08 2.1     
 ال لازيا    0.03 1.0 0.08 2.1     
 المظسا    0.00   0.07 2.0     
 أس انصا    0.02 0.8 0.06 1.7     
 اللنظارك    0.01 0.4 0.06 1.7     
 ايللملا    0.04 1.5 0.05 1.5     
 مصل     0.01 0.3 0.05 1.4     
 فص ما     0.02 0.6 0.05 1.4     
 انل نصسصا    0.00   0.04 1.2     
 ما ي د   العالم 0.3 12.8 0.3 8.4     

إجمالي  4.9  5.5 
إجمالي  2.7  3.6  الصاد ا 

 الصاد ا 
 مصانات تقليلية *         

 المصد :         
 (.EIAة إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ) 
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 ( 21) لشكلا
 ( 2020  -2019) ،وجهة صاد ا  ال اليا  المتحدة من اليفط الخام

 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .EIA)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ) المصد :

 ( 22) الشكل
 ( 2020  -2019) ،صاد ا  ال اليا  المتحدة من الميتجا  اليفتيةوجهة 

(% ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .EIA)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة ) لمصد :ا
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خ   اللمع  ب/ي ألف 592 إلر نحوة ل واليات الظ حل" مياصالتادرات ال صافي رتيعا  مذلك

 خةة   اللمةةع السةةام  ي/ب ألةةف 79نحةةو  صادرات نياصة م ةةغمقارنة متافي   2020األ   من  ا  

 1.5نحةةو صةةافي  اردات نياصةةة م ةةغ    الذي شهل تحو  الواليات الظ حل" إلةةر متةةلر صةةافي ل ةةميط

 .(13والجدوت ) (12) الجدوتكما ي ضح   الظاضياللمع الظظا ا من العا   خ  ب/ي  م صون

 ( 12الجدوت )
 ال اليا  المتحدة والصين والهيدتت   صافي وا دا  )صاد ا ( اليفط الخام في 

       (ملي ن برميل/ي م)

  المتحدة  ال اليا  الصين الهيد

  2019األوت الرب   4.3 9.9 4.6
 الثا ي الرب   4.1 10.0 4.5
 الثال  الرب   3.9 9.9 4.5
 الراب  الرب   2.9 10.8 4.6
 * 2020األوت الرب   2.9 10.2 4.7

0.100 (0.600)  (0.031)  التغير عن 2019 الراب الرب   
(.5141) 0.347 0.100 (ملي ن ب/ح)  2019 األوتالرب   

      
 ( 13الجدوت )

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

  المتحدة  ال اليا  الصين الهيد

(0.301)  (0.100)  (2.8)   2019األوت الرب   
(0.340)  0.067 (2.9)  الثا ي الرب   
(0.483)  (0.017)  (2.8)  الثال  الرب   
(0.472)  (2330.)  (3.0)  الراب  الرب   
(0.167)  (0.450)  (3.5)  * 2020األوت الرب   

0.306 (0.217)  (0.481)  التغير عن 2019 الراب الرب   
50.13 (ملي ن ب/ح)  (0.350)  (0.677)  2019 األوتالرب   

 مصانات تقليلية *   
 : مالل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.   
 المصاد :     

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك.ةة 
 EIA  .      – General Administration of Customs, China)مع ومات الاا ة األمليكصة )إدار" ةة 
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وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتيةوا دا   .3.2  

شكا م حةةوظ م ةةغ م 2020من  ا   األ  اللمع  خ   الخا  الميط من الصين وا دا  إنخي ت

      10.2 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 5.5 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف 600 حةةوالي

        ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظا ةةا مةةن  ألةةف 347ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون

 .الظاضي العا 

ادر"  ةةن اإلدار" العامةةة ل جظةةارك التةةصمصة إلةةر صةة  رسةةظصة مصانةةاتحةةلث أ أشةةارت   ةةل ةةذا 

        يمةةةايل  ي   شةةهلخةةة م صةةةون ب/ي فقةةط  0.2ممحةةو  الخةةةا  الةةميط مةةةن التةةصن  اردات إنخيةةا 

     10.5ل تةةا إلةةر نحةةو  ( Covid-19رغةةم جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )  2020  ف لايةةل

لمت االسةة صلاد ط  صةةات  يعةةزى ذلةةك إلةةر أن  م صةةون ب/ي                 شةةهور   ةةا لهةةذين الشةةهلين  ةةل  ةةُ

خةة   شةةهل مةةارس   تلاجعت  اردات التةةصن مةةن الةةميط الخةةا  مشةةكا م حةةوظ الجائحة.ت ك  مل  من

 تشةةغصا معةةلالت إنخيةةا  ن صجةةة  2019م صون ب/ي    و أ ا مس وى ممذ شهل يولصةةو  9.7مسج ة 

ال لاجةةع الحةةاد فةةي الا ةةب   ةةر الةةميط    ةةر خ يصةةة القصةةود   ةةر السةةيل  تزامما  مةةع  متافي ال كليل

   .(Covid-19 إجلا ات العز  ال ي فلضةة ها التةةصن ل حةةل مةةن إن شةةار فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

    م صةةون ب/ي خةة    11.1يذكل أن  اردات التةةصن مةةن الةةميط الخةةا   ةةل سةةج ت مسةة وى  صاسةةي م ةةغ 

 .2019شهل نوفظ ل 

خةة    )الظعاد تتةةليله   ةةل مالصزيةةا( اإليلانيمن الميط الخا  جع  اردات التصن  اس ظل تلا

ال ةةغوطات اال  تةةادية األمليكصةةة الظيل ضةةة   ةةر    ةةر خ يصةةة ذلك   2020 من  ا  األ  اللمع 

         الظشةة لين أك ةةل مةةن    هةةا التةةصن كانةةت  ال ةةي  2019فةةي شةةهل مةةايو  صةةادرات الةةميط اإليلانصةةة

من الةةميط  اردات التصن  أنمصانات إدار" الجظارك التصمصة  أظهلتفي  ذا السصاا    .اإليلاني ل ميط

مإنخيةةا  م غةةت   2020اللمةةع األ   مةةن  ةةا  خ   ألف ب/ي فقط  74 ل م غت نحو  الخا  اإليلاني

 .مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي% 84.2نس  ه 

    اص ت الظظ كةةة العلمصةةة السةةعودية اح ياظهةةا مظلكز ةةا كةةأك ل مةةورد ل ةةميط الخةةا  في الظقاما 

خةة   م صةةون ب/ي  1.77حةةوالي  اردات التصن من الةةميط الخةةا  السةةعودي  إلر التصن  حص  م غت

      م صةةون ب/ي 1.67  ةةو مسةة وى أ  ةةر مةةن م وسةةط الةةواردات ال ةةالغ   2020 اللمع األ   مةةن  ةةا 

 % مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.15.3   مارتياع م غت نس  ه 2019 ا   في
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 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف 267 محةةوالي المياصةةة الظم جةةات مةةن  اردات التةةصن إنخي ةةت اكظةة 

ممحةةو  مةةمخي   ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 1.2نحةةو  ل   ةةغ السام  اللمع مظس ويات مقارنة% 18.6

  .ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا من العا  الظاضي 167

مةةن  األ  تتلر التصن أي كظصات مةةن الةةميط الخةةا  خةة   اللمةةع  لم  الصاد ا ب  فصظا ي ع  

         50حةةوالي م ةةغ  طيصةةفمشةةكا  المياصةةة الظم جةةات مةةن صةةادراتها إنخي ةةتفةةي حةةصن  .2020 ةةا  

  ةةو مسةة وى   ي/ب م صون 1.6 نحو ل   غ السام  اللمعظس ويات م % مقارنة3ألف ب/ي  أي ممس ة 

 مةةذلك تةةةا التةةصن  .الظاضةةيب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا من العا   ألف 183ممحو  ملتيع

      .2019متلر صافي ل ظم جات المياصة ممذ شهل نوفظ ل 

 2020 مةةن  ةةا  األ  اللمةةع  خةة   للصككين اليفتيككة الكك ا دا  صككافي إنخيةة   مشةةكا  ةةا 

    ي/ب م صةةون 9.8 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 7.7 ممس ة أي ي /ب ألف 817 محوالي

        الظاضةةيب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظا ةةا مةةن العةةا   فالآ 3ممحةةو  مةةمخي   ةةو مسةة وى 

ً  ماالمشا  إليه (13والجدوت ) (12) كما ي ضح الجدوت  .ا  فا

وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية .3.3  

ألةةف ب/ي  100ممحو  2020من  ا   األ  اللمع  خ   الخا  الميط من الهيد وا دا  ارتيعت

 ذلك   ي/ب م صون 4.7 حوالي ل   غالظاضي  اللمع الظظا ا من العا   السام  للمعاظس ويات م مقارنة

  ر خ يصة حتو  الهمل   ر مع  شحمات الميط الخا  الُظخي ة ال ي تم تحوي ها مةةن التةةصن مسةة ب 

 المياصةةة الظم جةةات مةةن ردات الهمةةل ا ارتيعةةت كظةةا (.Covid-19جائحة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل )

 م صةةون 1.2 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 8.3 ممس ة أي  ي/ب ألف 89 يحوالم

  ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا من العا  الظاضةةي  268ممحو  ملتيع    و مس وى ي/ب

غاز ال  ل   الظسا   الليز  في الواردات من  القوي إلر المظو االرتياعالجز  األك ل من  ذا  يعزى 

  ةةا أن ت لاجةةع معةةل ذلةةك م ةةأ ل"   مقارنةةة مالشةةهل السةةام  2020 يمةةايلزيةةت الو ةةود خةة   شةةهل  

   (.Covid-19مإجلا ات اإلغ ا الذي فلض ه الهمل ل حل من إن شار فصل س كور نا الظس جل )

          217 محةةوالر المياصةةة الظم جةةات مةةن صةةادرات الهمةةل إنخي ةةت  الصككاد ا ب  فصظةةا ي ع ةة 

          ي/ب م صةةون 1.3 حةةوالي ل   ةةغ السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 14 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف

 اللمع الظظا ا من العا  الظاضي. مقارنة مظس ويات ألف ب/ي 133ممحو  ملتيع مس وى  و 
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 406 محةةوالي 2020 مةةن  ةةا  األ  اللمةةع  خ   للهيد اليفتية ال ا دا  صافي يلتيع  مذلك

  ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 4.5 إلةةر لصتةةا السةةام  اللمةةع مةةع مقارنة% 9.9 ممس ة أي ي /ب ألف

 الجككدوتكمككا ي ضككح   ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظا ا من العا  الظاضي 235ممحو  ملتيع
ً إليهما المشا   (13والجدوت ) (12)  .سابقا

صياعة تكرير اليفط الخام العالميةتت   . 4  

         ،2020من عااام  األولخالل الربع برسل عام  العالميةصناعة تكرير النفط الخام أداء  ترا ع

، حياات تااأثر ينايرالنفطية العالمية أداء متباين خالل رهر  المنت اا أسواق أ هرا وفي هكا السياق،

 واسااتمرار  ااعف ،النفطيااة المنت اااادطا  التسرير األمريسي بارتفااا  مسااتوياا المخ وناااا ماان 

 المنت اااا أسااواق رااهدا بينمااا. في مثل هكا التوديا من العام التدفلة ودود عل غير المتودع  الطلب

 آساايا، وفااي. ارتفااا  الصااادراا باادعم ماان ،سبير  مساسب النفطية في أوروبا )بإستثناء  يا الغا (

 عااالي الودااود  يا الملحو ة التي حققها مساسببدعم من ال إت اها  صعوديا   المنت اا أسواق رهدا

 .لخسالر األخرى المنت اا فروق  ميع وبرغم تعرض ،(HSFO) السبريا

 نتي ااةدوتها في الوالياا المتحد  وأوروبا  النفطية فقدا أسواق المنت اا ف لايل خ   شهل 

عل  خلفية ا طراباا دطا  الطيران الدولي،  ،ال غوط الرديد  التي رهدتها أسواق ودود الطالراا

رااهدا أسااواق  ( خااارج الصااين. فااي حااينCovid-19إنعساسا  إلنترار فياارون سورونااا المساات د )

اإلنخفاااض السبياار فااي أسااعار المااواد  من بدعم، التسرير هوامش ارتفاعا  حادا  في ويةالمنت اا األسي

 الفااالض المحلااي ماان المنت اااا النفطيااة،     ترا ااع ممااا أدى إلاا  ،القويااة المنت اااا وصادرااالخام، 

 (.Covid-19فيرون سورونا المست د ) الحة  بسبب الودود باستهالك لحقا التي األ رار برغم

بالترا ع الحاد في الطلااب علاا  خلفيااة القيااود علاا  الساافر ، المنت اا النفطيةأسواق  وتأثرا

،       (Covid-19وإ ااراءاا العاا ل التااي تاام فر ااها للحااد ماان إنترااار فياارون سورونااا المساات د )

علاا  الاارغم ماان ، الوالياااا المتحااد  . حيت ترا عااا أسااواق التسرياار فااي2020 خالل رهر مارن

، وعادا هااوامش التسرياار فااي أساايا اإلنخفاض الملحو  في مع م المخ وناا من المنت اا النفطية

 الخسااالر اسااتمرار هااو األسااواق  ميااع فااي المالح  الرالع ت اهاإل سانإل  المنطقة السلبة م ددا . و

 .ال وي السفر ا طراباا بسبب السيروسينو الطالرااودود  أسواق في الحاد 



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 862020

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 2020ماان عااام  األولخالل الربع  معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية ترا عاهكا ودد 

مقارنااة  %4.2بنحااو  منخفضوهو مستوى  ،%79.2صل إل  تمقارنة بالربع الساب  ل %3.7بنحو 

دار  معلوماا الطادة األمريسيااة، إله وفقا  يكسر أن ،وفي هكا السياق .بالربع المماثل من العام الما ي

 2018 يونيااورااهر  معدالا ترغيل مصافي التسرير العاملة في الوالياااا المتحااد  خااالل ارتفعافقد 

األسةة وع  خةة  % 82.3 دباال أن تترا ااع إلاا  ،%97وهااو  1998إل  أعل  مستوى لهااا منااك عااام 

      2013شةةهل مةةارس   ةةو أدنةةر مسةة وى ممةةذ األسةة وع األ   مةةن  2020األخصةةل مةةن شةةهل مةةارس 

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

 .(14) الجدول كما يوضح ،(Covid-19الظيل ضة لظمع إن شار فصل س كور نا الظس جل )

 ( 14الجدوت )
 ( 2020 –  2019)، تت   مت سط معدال  تشغيل مصافي التكرير العالمية

 )%(       
 التغير عن

 2019 2020 (ملي ن ب/ح)
 األوتالرب   الميتقة

2019 
 الراب الرب  

  األوتالرب   الراب الرب   *األوتالرب   2019

 الدوت الصياعية : 84.2 85.2  82.7 (2.4) (1.4)
 األمليك صن  83.6 86.2  84.7 (1.5)  1.0
 أ ر ما 83.4 84.4  80.5 (3.9) (3.0)
 الهادي/أسصا 87.0 83.6  81.3 (2.3) (5.7)
 الدوت اليامية والمتح لة: 82.7 81.4  76.3 (5.1) (6.4)

 الل   اآلسصوية المامصة  91.9 88.7  79.9 (8.9) (12.0)
 د   الشلا األ سط  84.0 84.1  76.8 (7.3) (7.2)
 ال تصمصةد   أمليكا  80.0 80.0  80.0 ةةة ةةة
 د   االتحاد السوفص ي السام  79.0 79.0  79.0 ةةة ةةة

 د   أفليقصا 57.9 62.0  60.1 (2.0)  2.2
 د   أ ر ما غصلالتما صة 80.0 80.0  80.0 ةةة ةةة

 المت سط العالمي 83.4 82.9  79.2 (3.7) (4.2)
 مصانات تقليلية *     

 : مالل ة     
 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.      
 المصاد :     
 .Oil Market Intelligence, various issues ةة   
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خةة    إنخي ةةت فقةةل  المصافي العالميةالميتجا  اليفتية المكر ة من كميا  بفصظا ي ع   أما 

 77.1تا إلر  ماللمع السام  لمقارنة  ملمصا/ يو  م صون 5مشكا حاد م غ  2020من  ا   األ  اللمع 

 .العا  الظاضي اللمع الظظا ا منم م صون ملمصا/يو  مقارنة 4.5ممخي ة ممحو  م صون ملمصا/ يو  

 األ  متافي الل   التما صة خةة   اللمةةع  من الظم جات المياصة الظكلر" إنخي تحص  

              35.8ر ملمصةةةا/يو  مقارنةةةة مةةةاللمع السةةةام  ل تةةةا إلةةة  م صةةةون 1.5ممحةةةو  2020مةةةن  ةةةا  

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

          م صةةون ملمصةةا/ يةةو  41.3ملمصةةا/ يةةو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل تةةا إلةةر  م صةةون 3.5ممحةةو 
 .(23) والشكل( 15) الجدوتكما ي ضح 

 ( 15الجدوت )
 ( 2020 – 2019، )كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالميةمت سط تت   

       )ملي ن برميل/ي م(
 التغير عن

 2019 2020 (ملي ن ب/ح)
 األوتالرب   الميتقة

2019 
 الراب الرب  

  األوتالرب   الراب الرب   *األوتالرب   2019

 الدوت الصياعية : 37.5 37.3 35.8 (1.460) (1.620)
 األمليك صن   18.4  18.9  18.2 (0.700) (0.190)
 أ ر ما  12.2  12.0  11.3 (0.680) (0.880)
 الهادي/أسصا  6.9  6.4  6.3 (0.080) (0.550)
 الدوت اليامية والمتح لة: 44.1 44.8 41.3 (3.550) (2.830)
 الل   اآلسصوية المامصة  ممها:  23.2  24.1  22.1 (1.940) (1.080)
 التصن  12.6  13.7  12.0 (1.640) (0.580)
 د   الشلا األ سط   7.3  6.8  6.6 (0.250) (0.750)
 د   أمليكا ال تصمصة  4.1  4.0  3.8 (0.260) (0.300)
 السوفص ي السام د   االتحاد   7.0  7.1  6.8 (0.300) (0.200)
 أخلى**  2.5  2.6  2.3 (0.300) (0.200)
 اإلجمالي العالمي 81.6 82.1 77.1 (5.010) (4.450)

  مصانات تقليلية *     

 ** تشظا د   أفليقصا  د   أ ر ما غصل التما صة.  
 : مالل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.       
 المصاد :     

 .Oil Market Intelligence, various issues ةة           .OPEC, Oil Market Report, various issues ةة
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الدوت الصياعية دوت العالم األخرى

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

 (ملي ن برميل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .OPEC, Oil Market Report, various issues./  Oil Market Intelligence, various issues  المصد :
 

 ً  العالمية أس اق الغاز التبيعيالتت  ا  في  :ثالثا
األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي. 1  

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

)  ح ب(   حةةل" حلاريةةة ملياانصةةة د الر لكةةا م صةةون 0.5محةةو م 2020مةةن  ةةا   األ  خ   اللمع 

 ممحةةةو                 إنخياضةةةا   مشةةةك    ب  ح   م صةةةون لكةةةا د الر 1.91مقارنةةةة مةةةاللمع السةةةام  لصتةةةا إلةةةر 

  ظا  مأن أ  ر مس وى لظ وسةةط  العا  الظاضي.  ح ب مقارنة ماللمع الظظا ا من  د الر لكا م صون 1

 اللامةةع ل تحق  خ   اللمع  األمليكي مالسوا  ملي ملكز في الظسجاالسعل اليوري ل غاز الا صعي 

 اليةةوري السةةعل م وسةةط مقارنةةة  لةةلى د الر لكةةا م صةةون   ح ب. 12.26 ملما م ةةغ  2005من  ا  

انخيةةا   ي  ةةح  2020مةةن  ةةا   األ  خةة   اللمةةع  13تكسةةاس غةةلب خةةا  الا صعي مظ وسط ل غاز

 .(16) الجدوتكما ي ضح ب   ح   م صون لكا د الر 6.03أسعار الغاز الا صعي ممحو 

 
 

 م صون   ح ب. 5.80تم تحويا خا  غلب تكساس إلر م صون  حل" حلار" ملياانصة )  ح ب(   ر أساس أن ال لمصا يح وي    مغل  الظقارنة 13
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 ( 16الجدوت )
 تت   مت سط األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي

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

 2019األوت الرب   2.92 9.47
 الثا ي الرب   2.56 10.30
 الثال  الرب   2.38 9.72
  الراب  الرب  2.40 9.83
 2020الرب  األوت  1.91 7.94

(1.89)  (0.49)  التغير عن 2019 الراب الرب   
(1.53) (دوال /م و ح ب)  (1.01)  2019 األوتالرب   

 
 في ملكز  ملي.* كظا  و  

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

 

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

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

   الغةةاز الا صعةةيات مخز نةة إجظةةالي مجانةةب اسةة ظلار  (.Covid-19) جائحة فصل س كور نا الظس جل

ممةةذ لةةه أدنر مسةة وى  إلر 2020في نهاية اللمع األ   من  ا    مل مس ويات ملتيعة  رغم إنخياضه

 ملار   ر م وساه ملتيعا   نما زا   حص    ل  مكعب تلي صون 1.986   و 2019نهاية شهل مايو 

 . ماقس الش ا  الظع ل مشكا ك صل   م أ لا  م صار  ل  مكعب 286 ممحو السامقة خظس أ وا ال

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

   مةةن  األ  اللمةةع  خةة   التةةخلي الغةةاز مةةن الظ حةةل" الواليات إن اج إجظاليوسط م  إنخي 

 لص  ةةغالسةةام  اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 2 ممسةة ة   أيم ةةل مكعةةب م صةةار 4.5 محةةوالي 2020  ةةا 

% مقارنةةة مةةاللمع 10.4  أي ممسةة ة م ةةل مكعةةب م صةةار 20.7ممحو  ملتيعا    م ل مكعب م صار 218.9

 .2016 يُعل  ذا اإلنخيا   و األ   ممذ اللمع اللامع من  ا   .2019الظظا ا من  ا  

  Bakken  Eagle Ford  Haynesvilleمماط  رئصسصة فر إن اج الغاز التخلي فر الواليات الظ حل" األمليكصة   ر مماط    س عيظثا إن اج  14
Niobrara  Permian    Appalachia   مماقةAnadarko    تُعل مماقة .  ذا Appalachia أك ل متادر تاويل الغاز التخلي مالواليات

  مظا أدى إلر زياد"  امة Marellellus    Uticaارتيع إن اج الغاز التخلي فصها مشكا م حوظ  مخاصة في حق ي الظ حل" في الو ت الحالي  حص  
 في إن اج الغاز الا صعي في الواليات الظ حل"   ذلك  فق ا ل قليل إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة حو  إن اجصة الحيل.
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    مةةن  األ  اللمةةع  اسةة ها فقةةل التةةخلي  الغةةازشةةهلي مةةن ماإلن اج األمليكةةي ال  فصظا ي ع   

خ   شةةهل ف لايةةل  إنخي   م .م ل مكعب م صار 74.8 مس وى  مل يمايل شهل خ   أي  2020  ا 

  ةةا أن يعةةا د االرتيةةاع  .2019 يونصةةو  ةةو أدنةةي مسةة وى لةةه ممةةذ شةةهل م ل مكعب  م صار 69.7إلر 

 .(24ي ضح الشكل )كما   مارسشهل  خ   م ل مكعب م صار 74.4مسج   
 ( 24) الشكل

 ( 2020  - 2019) ،األمريكية لمتحدةالصخرح في ال اليا  ا لغازسي ية لالاإلمداد  الرب  مت سط 
 ( ب  سية /متر مكعب مليا )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

  2020 ف لايةةلل شةةه مكعةةب خةة   م ةةل م صةةار 83.5 م ةةغألمليكصة  ل ا الظ حل" الواليات في الظسوا

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

سياآأس اق الغاز التبيعي المسيل في . 3  

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

 اللئصسةةصة  الظتةةادر   تةةايوان  التصن الجمومصة  كوريا الصامان من كا من الظس ورد"  الكظصات سصاآ

  األ  خةة   اللمةةع  الظسةةصا الا صعةةي الغةةاز لظتلري اليورية الشحمات  ائل  صافي  الواردات ل  ك

   .2020من  ا  
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 أسعا  الغاز التبيعي المسيل .1.3

      مةةن األ  خةة   اللمةةع  اليابككان اسةة وردته الةةذي الظسصا الا صعي الغاز أسعار م وسط إنخي 

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

اللمع الظظا ةةا مقارنة مةة ب  ح   م صون /د الر 1.6ممخي  ممحو    و مس وى  ب ح   م صون /د الر

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

 م صون   ح ب. /د الر 17.5 ملما م غ  2012من  ا   الثال  ل تحق  خ   اللمع 

         0.6 مظقةةلار الصككين إنخيةة  م وسةةط أسةةعار الغةةاز الا صعةةي الظسةةصا الةةذي اسةة وردته 

   ةةو مسةة وى  د الر/ م صةةون   ح ب 8.1مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر  ب ح   م صةةون /د الر

اللمع الظظا ا مةةن العةةا  الظاضةةي.   ظةةا  مةةأن أ  ةةر مقارنة مب  ح   م صون /د الر 1.7ممخي  ممحو 

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

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

 0.1 مظقةةلار الجي بيككة ك  يا اس وردته الذي الظسصا الا صعي الغاز أسعار م وسط إنخي كظا 

  مشةةك   مةةذلك د الر/ م صةةون   ح ب 8.8مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةا إلةةر  ب ح   م صةةون /د الر

مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.   ظةةا  مةةأن أ  ةةر  ب ح   م صون /د الر 2.5مظقلار  إنخياضا  

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

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

             0.1 مظقةةلار تككاي ان اسةة وردته الةةذي الظسةةصا الا صعةةي الغةةاز أسةةعار م وسةةط إنخيةة  

مظقةةلار  ممخي ةةا  ب   ح   م صةةون /د الر 8.2 إلةةر لصتا ماللمع السام  مقارنة ب ح   م صون / الرد

 مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي.  ب ح   م صون / د الر 1.4

 الكميا  المست  دة من الغاز التبيعي المسيل .2.3

أس اق شمات شككرق  في الظسصا الا صعي الغاز من الظس ورد" الكظصاتإجظالي م وسط  إنخي 
 ممسةة ة أي  طةةن م صةةون 6.5 مظقةةلار 2020مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةة   الظخ  يةةة الظتةةادر من أسيا

    5.3مظقةةلار  مةةمخي طةةن    ةةو مسةة وى  م صةةون 46.3 إلةةر تةةاصل السةةام  مةةاللمع مقارنةةة% 12.3

أي مصانةةات  لتةةصنلةةم تُتةةلر ا  وفي هككذا السككياق طن مقارنة ماللمع الظظا ا من العا  الظاضي. م صون
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 اح يةةةت الصامةةان  .2020 ن كظصة أ  أسعار  ارداتها من الغاز الا صعةةي الظسةةصا خةة   شةةهل يمةةايل 

 قةةب تلاجعهةةا إلةةر    2020الظسةةصا خةة   شةةهلي ف لايةةل  مةةارس  ل غةةاز مسةة وردمظلكز ةةا كةةأك ل 

فةةي حةةصن تلاجعةةت  .2019خ   شهلي نوفظ ل  ديسظ ل    ل ظل" األ لر الظلكز الثاني خ ف التصن

 من إ م ان إ  نتزامما  مع إلر الظلكز الثال  خ ف كوريا الجمومصة   2020التصن خ   شهل ف لايل 

 شةةحمة 14 إلغةةا  نحةةو ال ي أتاحةةت لهةةا   القا ل" القو"  حالة  ن التصن  في الاا ة مجظو ات أك ل

  مظوج ةةه  الا صعصةةة ل كوارث  اد" مختص ممل   و  ا ألا   ر الظسصا الا صعي لغازا من مس ورد"

يةةأتي ذلةةك مسةة ب   ظةة   أخةةلين.تحويةةا ت ةةك الشةةحمات إلةةر  تم   العقود من الجان صن ك  تحلر ي م 

   (.Covid-19  ر خ يصة جائحة فصل س كور نا الظس جل )  حاد في ط ب التصنال لاجع ال

مةةن الواليةةات  تجلُر اإلشار" إلر أن التصن  ل أس أنيت مجلدا  إس صلاد الغةةاز الا صعةةي الظسةةصا

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

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

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

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

 روساايا تصبح أن في يسهم    الذي من الظ و ع أن2019 ديسظ ل شهل من الثاني في 15 سص صليا  و" 

 .لصينلمسيل إل  اا الطبيعي الغا  م ودي أسبر أحد

 مةةن كةةا فةةي  أسةةعاره الظسةةصا الا صعةةي الغاز من الظس ورد" الكظصات (17) الجدوت  يوضح 

 . تايوان التصن   الجمومصة  كوريا الصامان

 

 
 
 
 
 
 
 

م صار د الر.   يأتي  20م صار م ل مكعب من الغاز الا صعي سمويا    تتا تك ي ه إلر  48مسعة  م ل   كص و 4500 طو  خط أنامصب   و" سص صليا   غي  15
 مةن سةمويا   مكعةب م ل م صار 38 ل وريل  CNPC  التصمصة الوطمصة  الغاز الميط  شلكة  غازمل   لكة ش مصن مو عة صيقة إطار في ذا الظشل ع 

  ا . 30 لظل" التصن   إلر لياسص ص شلا من  الل سي   الغاز
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 ( 17الجدوت )
 * أس اق شمات شرق أسيا تت   كميا  و مت سط أسعا  الغاز التبيعي المسيل المست  دة في 

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

لصة 
الدوت 
العربية 
من 

ال ا دا 
% 

 الكميا  المست  دة
 )ملي ن طن(

 
ك  يا 
ك  يا  اإلجمالي اليابان الصين تاي ان الجي بية

 اليابان الصين تاي ان الجي بية

 األوتالرب   22.2 15.0 4.0 10.4 51.6 25.8 10.9 9.8 9.6 11.3
2019  

 الثا يالرب   16.4 13.5 4.0 9.6 43.5 21.8 9.5 8.7 8.4 9.2

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

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

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

(0.1)  (0.1)  (0.6)  (0.1)   (6.5)  0.7 (0.4)  (8.8)  2.0 
الرب  
 الراب 
 التغير  2019

 عن
(2.5)  (1.4)  (1.7)  (1.6)   (5.3)  2.1 0.2 (6.8)  (0.8)  

الرب  
 األوت
2019 

 مصانات تقليلية*         
  :مالل ة         

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

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

 مصاد  وا دا  الغاز التبيعي المسيل .3.3

 حةةوالي 2020 من  ا  األ  اللمع  خ   أسواا شظا  شلا أسصا إلر استراليا صاد ا  م غت

  كوريةةا الصامةةان  اردات إجظةةالي مةةن% 33.7 ممسةة ة األ لةةر الظلت ةةة فةةي ل ةةأتي طةةن  م صةةون 15.6

 .%13.6 ممس ة ماليزيا  م% 16.6 ممس ة قتر ت صها  نيسها الي ل" خ  تايوان    التصن الجمومصة

 ل سةةا م طةةن م صةةون 10 حةةوالي أسواا شظا  شلا أسصا إلر العربية الدوت صاد ا  م غت   ل

مقارنةةة مظسةةا ظة  2020من  ا   األ  اللمع  خ   الل   ت ك  اردات إجظالي من% 21.7 نس  ه مظا

 .الظظا ا من العا  الظاضي % خ   اللمع25.8السام     % خ   اللمع22.1م غت نحو 
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 16صافي عائد الشحيا  الف  ية لمصد ح الغاز التبيعي المسيل .3.4

 الا صعةةي ل غةةاز الظتةةلر" الةةل   مةةن لعلد الظحق  الف  ية الشحيا  عائد بصافي ي ع    فصظا

فقةةل تلاجةةع مشةةكا حةةاد      2020مةةن  ةةا   األ  فةةي نهايةةة اللمةةع  أسصا شلا شظا  أسواا في الظسصا

     ب  ح   م صةةون /د الر 2.21 حةةل د فةةي  ائةةل صةةافي محققةةة األ لةةر الظلت ةةة فةةي ر سةةصا تأتي حص 

  /د الر 2.03  ائةةل متةةافي مالصزيةةا  ةةم ب  ح   م صةةون /د الر 2.08  ائةةل متةةافي إنل نصسةةصا ت صهةةا

 1.77 قاةةلل العائةةل صةةافي م ةةغ فصظةةا. د الر/ م صون   ح ب 2   اس لالصا متافي  ائل ب ح   م صون

 . ب ح   م صون /د الر 1.28  ل جزائل ب  ح   م صون /د الر

 ً  17المتجددةاألس اق العالمية للتاقا  التت  ا  في  : ابعا
 2020خةة   اللمةةع األ   مةةن  ةةا  إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا   ةةلرات تولصةةل  نظو  تأ ل

      .إلةةر جانةةب معةة  ال حةةليات الظ ع قةةة مال ظويةةا (Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) مإن شةةار

 الاا ةةة صةةما ة مم جةةات لجظصةةع ياللئصسةة  الظتةةلرتُعةةل  ال ةةيحص  أدى إغ ا اال  تاد فةةي التةةصن 

 الظم جةةات  ةةذه مةةن ل عليةةل ال وريةةل س سةةا فةةي اخ ما ةةات إلةةر حةةل ث مس ب  ذه الجائحةةة   الظ جلد"

ع المظةةو اال  تةةادي فةةي الةةل    ال زمةةة  ال كمولوجصةةات لقاةةاع الاا ةةات الظ جةةلد". كظةةا أدى تلاجةةُ

            الظ جةةلد" الاا ةةة متةةادر   ةةر الا ةةب تلاجةةع إلةةر  األ ر مصةةة  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة

   ةةر حجةةم      ةةو مةةا  ةةل يةةمعكس سةة  صا  إلنخيا  الحةةاد فةةي أسةةعار متةةادر الاا ةةة ال ق صليةةةا ن صجة

 .الظ جلد" الاا ة متادر نحو الظوجهة االس ثظارات

  2020تقليل لها صادر في شهل مايو في أحلث  الل لصة الاا ة  كالةأشارت في  ذا السصاا  

 ل ظةةل" ذلةةك   2020  ةةا  خةة  تلاجع نظو  لرات تولصةةل  إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا   تو ع إلر

ال قليةةل  كظا أشةةار .(Covid-19الظس جل ) كور نا فصل س   ر خ يصة جائحة  2000  ا  ممذ األ لر

% من  لرات ال ولصل الظ افة 86مسا ظة الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة  طا ة اللياح ممحو  تو عإلر 

  ةةر   % 12%   18ممسةة ة  إنخياضةةهظا أنةةه مةةن الظ و ةةعغصةةل خةة    ةةذا العةةا    ل اا ات الظ جلد"

 ممسةة ة المقةةا الظسةة خل  فةةي  اةةاع الحصةةوي الو ود إن اج . مع تو ع إنكظاش2019ال لتصب مقارنة معا  

  ائلات ال تليل مال حا  ممها تكالصف المقا  رسو  اإلتا ". 16
 - Outlook for 2020 and 2021., IEA, Renewable Energy Market Update          در:االظت  17

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 &  Renewable Capacity Statistics 2020.       
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يشةةصل ال قليةةل  ذلك    ر    " . قليننحو  ممذ اإلن اج في انخيا  أ     و  2020  ا  في 13%

ل اا ةةات الظ جةةلد"   ال مافسةةصة القةةلر"   ةةر الظمخي ةةة الا صعةةي  الغةةاز الةةميط أسةةعار تةةأ صلإلر تو ةةع 

يةةلى ال قليةةل أن  ذلةةك   مةةع. الظخااةةة االسةة ثظارات من العليل إلغا  أ  تأجصا سصكون من الظلجح 

 رئصسةةي  جةةز الظ جةةلد" الاا ةةة متةةادر في االس ثظار جعا خ   من  االتجاه  ذا لعكس فلصة  ماك

 مةةن الحةةل  العظةةا  فةةل  خ ةة  فةةي    ةةو مةةا سصسةةا م اال  تةةاد ل مشةةصط الظتظظة ال حيصز حز  من

 .االن عا ات

في أحلث تقاريل ةةا    IRENA   الظ جلد" ل اا ة الل لصة الوكالةتجلُر اإلشار" إلر تأكصل كظا 

           ال ةةعف ت جةةا ز ممسةة ة تةةزداد أن يجةةب العةةالظي الاا ةةة مةةزيج فةةي الظ جةةلد" الاا ةةة حتةةة أن

الةةذي تشةةهله  ن شةةاراإل  أشار ال قليةةل إلةةر .الظس لامة ال مظصة أ لاف تحقص مهلف   2030  ا  ح و م

 الشظسةةصة الاا ةةة تكةةالصف حصةة  إنخي ةةت تكالصيهةةا  انخيةةا  مةةع مةةال وازي الظ جةةلد" الاا ةةة تقمصةةات

 الليةةاح تورمصمةةات أسةةعار نخي ةةتإ كظةةا الظاضةةصة  العشةةل السموات خ   %90ممحو  الكهل ضوئصة

  اةةاع فةةي السةةموي االسةة ثظار م ةةا يةإلةةر أ ظصةةة   قليةةلال  نةةوه .نيسةةها الي ةةل" خ   %50 مظقلار

  د الر م صةةار 750 يقةةارب مةةا إلةةر في الو ةةت الحةةالي د الر م صار 330 حوالي من الاا ات الظ جلد"

األخصةةل"  ال اةةورات ال الصةةة اليقلات تس عل   .الظا ومة مالوتصل" الظ جلد" الاا ة ت مي مسار ل سليع

   في األسواا العالظصة ل اا ات الظ جلد":

 أس اق التاقة الكهرومائية: .1
% مقارنةةة مالعةةا  السةةام   1اإلجظالي العالظي لقلرات تولصل الاا ةةة الكهل مائصةةة ممسةة ة  ارتيع

    ةةل اسةة حوذت كةةا مةةن التةةصن  ال لازيةةا 2019جصجا اط في نهايةةة  ةةا   1310.3لصتا إلر نحو 

 إنخيةة  مصمظةةااإلجظالي.  ذلك% من 60 المل يج   ر حوالي   ر سصا  الهملحل"  كملا  الواليات الظ 

% مقارنةةة مالعةةا  السةةام  0.1 مشكا طيصف م ةةغ نحةةواإلجظالي العالظي من الاا ة الكهل مائصة الظم جة 

           ذلةةك  فقةةا  ألحةةلث ال صانةةات الظ احةةة   2017فةةي  ةةا   سةةا ة تصةةلا اط 4158.2إلةةر نحةةو  تةةاصل

   .(18) الجدوت كما ي ضح

أ امةةك  فقةةل م ةةغ إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة ممةظةةة أمةةا فصظةةا يخةةص الةةل   األ  ةةا  فةةي 

    الظحقةة  خةة  ظسةة وى نيةةس الجصجةةا اط    ةةو  7.153نحةةو  2019الكهل مائصة الظ احة مها في  ةةا  
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   سةةا ة فةةي  تصةةلا اط 18.259في حصن م غ إجظالي إن اجها مةةن الاا ةةة الكهل مائصةةة نحةةو  العا  السام .

 .(19) الجدوت كما ي ضح  2016% مقارنة معا  7ممحو  ممخي   و مس وى   2017 ا  

 ذا  يواصا ال مك الل لي د ظه لظشاريع الاا ة الكهل مائصة الظتةةظظة  الظميةةذ" مشةةكا جصةةل  

  ار تغصل الظماخ. اي مهلف د م ال مظصة الظح صة  ال خيصف من 

 طاقة الرياح: أس اق .2
   % مقارنةةة مالعةةا  السةةام   10.4ارتيةةع اإلجظةةالي العةةالظي لقةةلرات تولصةةل طا ةةة الليةةاح ممحةةو 

   تُعةةل أسةةصا أك ةةل سةةوا أ  صظصةةة لاا ةةة الليةةاح 2019جصجا اط في نهاية  ةةا   622.7لصتا إلر نحو 

%   ةةم الواليةةات الظ حةةل" 31.5% من اإلجظالي العالظي  ي صها أ ر مةةا محتةةة 41.5محتة تتا إلر 

% مقارنةةة 18.4%. كظا ارتيع اإلجظالي العالظي من طا ة اللياح الظم جة ممحو 16.6األمليكصة محتة 

  .(18) الجدوت كما ي ضح  2017في  ا   سا ة تصلا اط 1134.4مالعا  السام  ل تا إلر نحو 

أ امك  فقل م ةةغ إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل طا ةةة الليةةاح ممةظة أما فصظا يخص الل   األ  ا  في 

       % مقارنةةة17.9 ملتيةةع ممحةةو  ةةو مسةة وى جصجةةا اط   1.648نحةةو  2019الظ احةةة مهةةا فةةي  ةةا  

       2017سا ة في  ا   تصلا اط 2.694في حصن م غ إجظالي إن اجها من طا ة اللياح نحو  .العا  السام م

 .(19) الجدوت كما ي ضح  2016% مقارنة معا  4.8  و مس وى ملتيع ممحو 

ح               االجليل مالذكل أنةةه اسةة جامة ل ا ةةب العةةالظي الظ زايةةل   ةةر تقمصةةات  مشةةاريع طا ةةة الليةة  

 ا  موردي ال ورمصمات الهوائصة  ماوري الظشاريع م وسةةصع  فةة ح متةةانع  مكاتةةب جليةةل" فةةي جظصةةع 

 العالم.أنحا  

 التاقة الشمسية: أس اق .3
   % مقارنةةة مالعةةا  السةةام  20ارتيع اإلجظةةالي العةةالظي لقةةلرات تولصةةل الاا ةةة الشظسةةصة ممحةةو 

  % 58.6أسةةواا رئصسةةصة نحةةو  أرمعةةة   حققةةت 2019جصجا اط في نهاية  ةةا   586.4لصتا إلر نحو 

 الهمل. ةةذا   ةةل مةةلأت  ألظانصةةا من  ةةذه الزيةةاد"   ةةي التةةصن  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  الصامةةان 

األسواا الماشئة في الظسا ظة مشكا ك صل في المظو العالظي إلجظةةالي  ةةلرات الاا ةةة الشظسةةصة الظ احةةة. 

العا  السام  ل تا إلةةر % مقارنة م32.9الظم جة ممحو  الشظسصةاا ة الكظا ارتيع اإلجظالي العالظي من 

 .(18) الجدوت كما ي ضح  2017في  ا   سا ة تصلا اط 437.3نحو 
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أ امك  فقل م غ إجظالي  لرات تولصل الاا ة الشظسةةصة ممةظة أما فصظا يخص الل   األ  ا  في 

     % مقارنةةة 125.5جصجةةا اط    ةةو مسةة وى ملتيةةع ممحةةو  4.603نحةةو  2019الظ احةةة مهةةا فةةي  ةةا  

متةةل كةةا مةةن إلر ارتياع  لرات تولصل الاا ةةة الشظسةةصة فةةي مشكا رئصسي مالعا  السام    يعزى ذلك 

نحةةو لصتةةا إلةةر إجظالي إن اج الل   األ  ا  مةةن الاا ةةة الشظسةةصة  ت ا ف .  السعودية االمارات 

 .(19) الجدوت كما ي ضح  2017سا ة في  ا   تصلا اط 2.344

 ل اس خلمت العاا ات متور" م زايل" مهلف رفع  لرتها   ةةر  العليل من د   العالميُذكل أن 

 /سةةمت 3  لمت معةة  األسةةواا  اةةا ات جليةةل" ممخي ةةة ت  ةةغ أ ةةا مةةن حص تولصل الاا ة الشظسصة  

الهمةةل  األردن  السةةعودية  جمةةوب افليقصةةا  االمةةارات   لمت  ل" د   مةةن مصمهةةاكص و اط سا ة  كظا 

 اا ات ممخي ة جلا  ل اا ةةة الشظسةةصة.  فةةي الواليةةات الظ حةةل"  أدى إنخيةةا  أسةةعار شةةلا  الاا ةةة 

 الظ جلد" إلر جعا الاا ة الشظسصة أكثل جاذمصة من طا ة الغاز الا صعي في العليل من الظوا ع.  

 :18التاقة الحي ية أس اق .4
% مقارنة مالعا  السام   لصتا 5.2إلجظالي العالظي لقلرات تولصل الاا ة الحصوية ممحو ارتيع ا

  كظا ارتيع اإلجظالي العةةالظي مةةن الاا ةةة الحصويةةة الظم جةةة 2019جصجا اط في نهاية  ا   123.8إلر 

   .(18) الجدوت كما ي ضح  سا ة تصلا اط 495.4% مقارنة مالعا  السام  ل تا إلر نحو 6.1ممحو 

أ امك  فقل م غ إجظالي  لرات تولصةةل الاا ةةة الحصويةةة ممةظة أما فصظا يخص الل   األ  ا  في 

العةةا  م % مقارنةةة10.6مسةة وى ملتيةةع ممسةة ة جصجا اط    و  0.125نحو  2019الظ احة مها في  ا  

             2017سةةا ة فةةي  ةةا   تصةةلا اط 0.459في حصن م غ إجظالي إن اجها من الاا ة الحصوية نحةةو  السام .

           كمككا ي ضككح  العةةا  السةةام  تصةةلا اط سةةا ة فقةةط مقارنةةة مظسةة وى 0.01أ ةةا ممحةةو   ةةو مسةة وى 
 .(19) الجدوت

 ذا  تحلز صما ة الاا ة الحصوية تقلما  من خ   الل م األكةةاديظي  الحكةةومي ل  كمولوجصةةات 

 الظمافسة الظ زايل" من متادر الاا ة الظ جلد" ممخي ة ال ك يةةة األخةةلى الجليل" في األسواا. غصل أن 

إضةةافة إلةةر الظخةةا ف مشةةأن اسةة لامة معةة  أشةةكا  الاا ةةة الحصويةةة  ةةل إنعكسةةت سةة  ا    ةةر الظمةةاخ 

  االس ثظاري في أسواا الاا ة الحصوية    و ما يشكا  ائقا  أما  إن اج الاا ة الحصوية.

جةةات            الاا ةةة الحصويةةة  ةةي الاا ةةة ال ةةي يةة م تولصةةل ا مةةن الظخ يةةات  الميايةةات الع ةةوية الحصوانصةةة أ  الم اتصةةة  تقمصةةة الو ةةود الحصةةوي   مةةن الظم   18
 .التما صة  ال جارية 
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 ( 18لجدوت )ا
 2019في الدوت األعضاء،  ت ليد التاقا  المتجددةقد ا  

 (جيجاواط)
  التاقة الكهرومائية طاقة الرياح التاقة الشمسية التاقة الحي ية اإلجمالي

 االما ا  ةة 0.001 1.883 0.001 1.885
 البحرين ةة 0.001 0.006 ةة 0.007
 الجزائر 0.228 0.010 0.448 ةة 0.686
 ت  س 0.066 0.245 0.062 ةة 0.373
 السع دية ةة 0.003 0.394 ةة 0.397
 س  ية 1.494 0.001 0.002 0.007 1.504
 العراق 2.514 ةة 0.037 ةة 2.551
 قتر ةة ةة 0.005 0.038 0.043
 الك يت ةة 0.012 0.093 ةة 0.105
 ليبيا ةة ةة 0.005 ةة 0.005
 مصر 2.851 1.375 1.668 0.079 5.973
 الدوت األعضاء 7.153 1.648 4.603 0.125 13.529
 العالم 1310.3 622.7 586.4 123.8 2536.8

  2020Statistics  CapacityIRENA, Renewable. :المصد 
 

 ( 19الجدوت )
 2017في الدوت األعضاء،  إ تاج التاقا  المتجددة

       (تيراواط ساعة)

  التاقة الكهرومائية طاقة الرياح التاقة الشمسية التاقة الحي ية اإلجمالي

7920.  االما ا  ةة 0.001 0.785 0.006 
090.0  البحرين ةة 0.001 0.008 ةة 

 ت  س 0.017 0.449 0.112 ةة 0.578
6350. .0560 0.019 0.560 ةة   الجزائر 
1600.  السع دية ةة 0.005 0.155 ةة 

 س  ية 0.754 0.001 ةة 0.033 0.788
 العراق 4.582 ةة 0.057 ةة 4.640

1230.  قتر ةة ةة 0.008 0.115 
660.0  الك يت ةة 0.018 0.049 ةة 

 ليبيا ةة ةة 0.008 ةة 0.008
95715.  مصر 12.850 2.200 0.602 0.305 

 الدوت األعضاء 18.259 2.694 2.344 0.459 23.756
 العالم 4158.2 1134.4 437.3 495.4 6190.9

 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 :المصد 
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 األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك:

     الظخ  يةةة ظ جةةلد"الظتةةادر ال ضع إطار  ظةةا  لمةةي مشةة لك ل عزيةةز إن ةةاج الاا ةةة مةةن تم 

ال ر ا  ظلتها   (2030 – 2010) العلمصة ل اويل اس خلامات الاا ة الظ جلد"  االس لاتصجصةاس مادا  إلر 

 .2013يمةةايل  فةةي شةةهل مالعاصظة السعودية  الليا   القظة العلمصة ال مظوية اإل  تادية  اإلج ظا صة

 .الاا ة مزيج في الظ جلد" الاا ة مشاركة ل مظصة يوجه مش لك  لمي  ظا أ   ذه االس لاتصجصة  تعل 

 أصلرت جامعة الل   العلمصة دلصا الاا ة الظ جلد"  كيا " الاا ةةة فةةي الةةل   العلمصةةة 2017 في  ا  

 ل مظصةةةةا أ ةةةلاف تحقصةةة  نحةو العلمصةة الةل   ا  ظلتةه الةةذي ال وجةه اال   ار فةي الذي أخذ  الُظحلث

ةةة الظسةةة لامة ةةكا  2030 العالظصة ةةامع الهةةةلف خةةةا   مشة ةة لامة الظلت ةةةط السة ةةة ماسة ةةة أنةظة    .الاا ة

  (20) الجدوتفي  ي م ضحةه كمامجظو ة من األ لاف االس لاتصجصة الوطمصة   م  ظما  

 ( 20الجدوت )
 في مي مة أواب   األهداا االستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء

. 2050 ا   مح و  % 44ممس ة  الظم جة في مزيج الاا ة  المةصيةمسا ظة الاا ة   االما ا  

  تلتيةع إلةر 2025 ا  مح و  % 5ممس ة الظم جة مسا ظة الاا ة الظ جلد" في مزيج الاا ة 
 البحرين 2035% مح و   ا  10

. 2030%  ا  30مسا ظة الاا ة الظ جلد" من الكهلما  الظم جة مح صا  ممس ة   ت  س 

. 2030%  ا  37مسا ظة الاا ة الظ جلد" من الكهلما  الظم جة مح صا  ممس ة   الجزائر 

.2203%  ا  30ممس ة   تغاصة جز  من اح صاجات الاا ة من متادر الاا ة الظ جلد"  السع دية 

 س  ية . 2030 ا   % 30مسا ظة الاا ة الظ جلد" في مزيج الاا ة ممس ة 

القةلر" الظلك ةة )الاا ةة الشظسةصة  طا ةة الليةاح( ممسة ة  مسا ظة الاا ة الظ جلد" في مزيج
 العراق 2020% مح و   ا  1

.2022 ا   .  في  500إلر مسا ظة الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة  الحلارية رفع   قتر 

. 2030%  ا   15في تولصل الكهلما  ممس ة  ال لي ةمسا ظة الاا ة   الك يت 

  2020%  ا  7 مسا ظة الاا ة الشظسصة  طا ة اللياح من الاا ة الكهلمائصة الظم جة ممس ة
 ليبيا . 2025%  ا  10   ممس ة

 مصر . 2022%  ا   20الاا ة الظ جلد" من إجظالي الاا ة الكهلمائصة الظولل" ممس ة مسا ظة 
 

 .7201 لعا  جامعة الل   العلمصة   دلصا الاا ة الظ جلد"  كيا " الاا ة في الل   العلمصة - :د االمص
 



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 1002020

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  

2020 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 الظ جةةةةلد" الاا ةةةةة اسةةة خلامات ل اةةةويل العلمصةة اإلسة لاتصجصة ناةاا توسةصعتم يُذكل إنه  ل 

مظا ي واف  مع الهةةلف السةةامع مةةن أ ةةلاف األمةةم  الظسةة لامة  ل اا ةةة العلمصةةة اإلسةة لاتصجصة ل تةة ح

الذي يمص   ر   ضظان حتو  الجظصع م ك ية مصسور"   ر خلمات الاا ةةة الظ حل" ل  مظصة الظس لامة 

  . الحليثة الظو و ة  الظس لامة 

 ً العالمية أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية :خامسا  

مشةةكا  لهةةا أ  سصكون كانتال ي الهامة مجظو ة من األحلاث  2020من  ا   األ  اللمع  هلش

 :ما ي ي األحلاث ت ك من أ م     ر السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة أ  مآخل

 خفض إضافي لل تاج  بشأن )أوب   ( دوتتتبي  إتفاق بدء  .1

تةةم )أ مةةك  ( تا صةة  اإلتيةةاا الةةذي ممةظة أ مك  مع  مم جي الميط من خارجهةةا ملأت د   

إجلا    مشأن 2019في إج ظا ها الوزاري السامع الذي ُ قل في السادس من شهل ديسظ ل  ال وصا إلصه

مسةة قا  فةةي االج ظةةاع   ةةر مسةة ويات اإلن ةةاج الظ يةة    صهةةا  ملمصةةا/يو  ألف 500ممحو إضافي خي  

       .2020 ح ةةر نهايةةة شةةهل مةةارس  2020 يمةةايل شةةهل   ةةارا  مةةن ملايةةة  ذلةةك ا  الةةوزاري الخةةامس

    م صةةون ملمصةةا/يو  1.7ن  ةةذا االتيةةاا أن يةةؤدي إلةةر خيةة  إن ةةاج د   )أ مةةك  ( ممحةةو  مةةن شةةأ

    ماإلضافة إلر ذلك س واصا العليةةل مةةن الةةل   الظشةةاركة فةةي اإلتيةةاا مسةةا ظاتها الاو صةةة اإلضةةافصة  

ي ضككح         كمككا  م صةةون ملمصةةا/يو  2.1 مظةةا  ةةل يةةؤدي إلةةر خيةة  إن ةةاج د   )أ مةةك  ( مةةأكثل مةةن
    .(21الجدوت )
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 ( 21الجدوت )
 تخفيضا  اإل تاج اإلضافية وفقاً للتفاق 

 2019في شهر ديسمبر  بين دوت أوب  وبعض ميتجي اليفط من خا جها )أوب   (
 )ملي ن برميل/ي م( 

 

الكمية اإلضافية المتف  
على خفضها بدء من شهر 

2020يياير   

مست ى اإل تاج بداية 
2019من شهر يياير   

الكمية المتف  
 على خفضها

مست ى اإل تاج 
 *المرجعي

 

(0.372)  25.937 (0.812)  دوت أوب  26.749 
(0.012) 1.025 (0.032)  الجزائل 1.057 

(0.047) 1.481 ةة  أنجوال 1.528 
(0.004)  الكونغو 0.325 (0.010) 0.315 

 اإلكواد ر 0.524 (0.016) 0.508 ةة
(0.001)  غصمصا االس وائصة 0.127 (0.004) 0.123 
(0.002)  الجامون 0.187 (0.006) 0.181 
(0.050)  العلاا 4.653 (0.141) 4.512 
(0.055)  الكويت 2.809 (0.085) 2.724 
 نصجصليا 1.738 (0.053) 1.685 (0.021)
 السعودية 10.633 (0.322) 10.311 (0.167)
 اإلمارات 3.168 (0.096) 3.072 (0.060)
(0.131)  17.937 (0.383)  دوت خا ج أوب  18.320 
 أذرمصجان 0.796 (0.020) 0.776 (0.007)
 ال حلين 0.227 (0.005) 0.222 (0.002)
 مل نوي 0.131 (0.003) 0.128 (0.001)
 كازخس ان 1.900 (0.040) 1.860 (0.017)
 مالصزيا 0.627 (0.015) 0.612 (0.005)
 الظكسصك 2.017 (0.040) 1.977 (0.018)
 ُ ظان 0.995 (0.025) 0.970 (0.009)
 ر سصا 11.421 (0.230) 11.191 (0.070)
 السودان 0.074 (0.002) 0.072 (0.001)
 جموب السودان 0.132 (0.003) 0.129 (0.001)

       إجمالي 45.069 (1.195) 43.874 (0.503)
 ( أوب  ) دوت

 

 . كازخس ان   أذرمصجان    الكويت  مإس ثما  (  أ مك)  د   لكا  2018 أك ومل شهل إن اج  و الظلجعي اإلن اج مس وى* 
 ا : مالل     

 .اإلن اج خي  إتياا من فمز ي    إيلان   لص صا من كا اس ثما  تم - 
 .2018 س  ظ ل  شهل إن اج  و أذرمصجان   الكويت من لك  الظلجعي اإلن اج مس وى - 
 . 2018 نوفظ ل شهل إن اج مس وى  و لكازخس ان الظلجعي اإلن اج مس وى - 
 الظتلر" ل   ل   )أ مك(.  الل  ممةظة  :المصد  
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 لمراقبة اإل تاج وفقاً إلتفاق دوت )أوب   ( المشتركة الفيية للجية االستثيائي االجتماع .2

  6إلةةر  4ُ قل االج ظاع االسةة ثمائي ل جمةةة اليمصةةة الظشةة لكة لظلا  ةةة اإلن ةةاج خةة   الي ةةل" مةةن 

مظقل ممةظة أ مك  مالعاصظة المظسا ية  فصصما.  أ صت ال جمة في نهاية اإلج ظاع م ظليل  2020ف لايل 

   الظ ةةي فةةي تعةةليا 2020 إ ةة ن ال عةةا ن  ح ةةر نهايةةة  ةةا  تعلي ت اإلن اج الاو صة فةةي إطةةار 

الس  ي لجائحة فصةةل س كور نةةا   لاآل ذلك   ر خ يصة . 2020إضافي ح ر نهاية اللمع الثاني من  ا  

 (   ر الا ب   ر الميط  أسواا الميط.Covid-19الظس جل )

 إتفاق دوت )أوب   (الثامن عشر للجية ال زا ية المعيية بمراقبة  االجتماع .3

مةةصن  االج ظاع الثامن  شل ل جمة الوزارية الظعمصة مظلا  ةةة اتيةةاا خيةة  اإلن ةةاجُ قلت أ ظا  

       األمصةةل   ةةلالعزيز مةةن سةة ظان  ملئاسةةة سةةظو  2020فةةي اللامةةع مةةن شةةهل مةةارس د   )أ مةةك  ( 

 األمةةصن العةةا  لظمةظةةة   نائب رئصس ال جمة –  نةصله الل سي  رئصس ال جمة –  زيل الاا ة السعودي

.   قب أخ  ا  أ ظا  ال جمة ال ي ُممع من ح ور ا التحيصصن ما ب من األمانةةة العامةةة لظمةظةةة أ مك

 زيةةل  (  صةةلح معةةالي  زيةةل الةةميط Covid-19الظسةة جل ) كور نةةاأ مك خوفا  من إن شةةار فصةةل س 

 أن ال جمة سوف تلفةةع تقليل ةةا حةةو    ر/ خالل الياضااللك ومل لة الكويت   الكهلما   الظا  مالوكالة

لل   أ مك كظةةا أ ضةةح  أن ال جمةةة  178ر م   )االس ثمائي(الوضع المياي العالظي لإلج ظاع الوزاري 

معمصة مظلا  ة خي  اإلن اج  مس ويات اإلن اج  نسةةب االل ةةزا  ل ةةل   مةةن ممةظةةة أ مةةك  الةةل   مةةن 

 خارجها ف     ن مما شة االحتائصات  جلا   اإلن اج ل ل   جظصعا  . 

 وب ()االستثيائي( لمي مة الدوت المصد ة للبتروت )أ 178 قم  االجتماع .4

  2020)االس ثمائي( لل   ممةظة أ مك في الخامس من شةةهل مةةارس  178ُ قل اإلج ظاع ر م 

معةةالي  زيةةل الاا ةةة مالجظهوريةةة الجزائليةةة المظسةةا ية  فصصمةةا  ملئاسةةة  مظقةةل الظمةظةةة مالعاصةةظة

   الةةميط سةةوا م اةةورات   ظةةا   اإلج ظةةاع أحةةاط ذا   ل الليظو لاطصة الشع صة  الظهملس/ محظل  ل اب. 

 ل ي ةةل" الةةميط سةةوا تو عةةات  اسةة عل  2019 ديسةةظ ل السةةادس مةةن شةةهل فةةي األخصلاإلج ظاع  ممذ

(         Covid-19فصةةل س كور نةةا الظسةة جل ) تيشةةي أشةةار اإلج ظةةاع إلةةر أن  .2020  ةةا  مةةن الظ  قصةةة

      خاصةةة  2020  ةةا  فةةي الةةميط   ةةر  الا ةةب العالظصةةة اال  تةةادية ال و عات   ر ك صل س  ي تأ صلله 

  . الثاني األ   اللمعصن في
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تةةم اإلتيةةاا   ةةر       سةةوا الةةميط نةل  جهات حو  اآلرا  تواف  إلر  مالمةل ذلك    ر  مما   

              صهةةا الظ يةة  ال عةةليا مسةة ويات م ظليةةل لةةل   )أ مةةك  ( الثةةامن الةةوزاري االج ظةةاعرفع توصصة إلر 

. العةةا  من الظ  قصة ل ي ل" اإلج ظاع الوزاري السامع لل   )أ مك  (  لل   أ مك 177ر م  االج ظاع في

 مال ماسب تا صقه   ي م2020 يونصو 30 ح ر يو  /ملمصا م صون 1.5  لره إضافي م عليا  كذلك توصصة

        ال عةةا ن إ ةة ن فةةي الظشةةاركة أ مةةك فةةي األ  ةةا  غصةةل  الةةل  ( ي/ب م صةةون 1) أ مةةكد    مةةصن

 أ مةةك  ممةظةةة ة  ةةوي  من إنسحامها كواد راإل مإ  ن   ظا   اإلج ظاع أحاطكظا  (.م صون ب/ي 0.5)

  .2020 يمايل 1 من ا   ارا  

 مةةن الظزيةةلالةةل   األ  ةةا  فةةي ممةظةةة أ مةةك   فةةود ر سةةا   قةةل االج ظةةاع نهايةةة    قةةب

    ح ةةر ب/ي م صةةون 1.5 ال ةةالغ الظق ةةلح اإلضةةافي ال عةةليا ف ةةل" م ظليةةل ال وصةةصة   لر ا  الظشا رات

 .2020 يونصو 30 من ملال     2020  ا  نهاية

 ال زا ح الثامن لدوت )أوب   ( االجتماع .4

             2020ُ قةةل اإلج ظةةاع الةةوزاري الثةةامن لةةل   )أ مةةك  ( فةةي السةةادس مةةن شةةهل مةةارس 

 مصمهم  ذا  لم ي م ال وصا إلر إتياا مشأن إجلا  خي  إضافي   ر اإلن اج أ  ح ر تظليل اإلتياا القائم

الاا ةةة   في  ذا السةةصاا  صةةلح  زيةةل. 2020مارس  الحادي  الث  ون من شهل الظقلر إن هائه في 

 لن تكون  ماك  صود   ر إن اج الميط. 2020الل سي مأن أ   ارا  من أ   أمليا 

 عام  15الك يت ت ق  إتفاق الستيراد الغاز المسيل من قتر لمدة  .5

  اةةل شةةلكة مةةع إتيا صة مصع  شلا  طوي ة األمل ل غةةاز الظسةةصا الكوي صة ال  ل   مؤسسة   عت

 الا صعةةي الغةةاز مةةن طةةن م صةةون 3  ال ل   ل  ( د لةةة الكويةةت ممحةةوتز د مظوج ها )شلكة  ل   ل   

  فقةةا  ل تيا صةةة سةة  لأ شةةحمات الغةةاز الا صعةةي الظسةةصا الوصةةو  لظحاةةة  . ةةا  15 لظل" سمويا   الظسصا

 .2022  ا  من ا   ارا   االس ق ا  في مجظع الغاز الا صعي الظسصا في مصما  الز ر الكوي ي

 في الجزائر  البتروت لتكرير مصي  لبياء اتفاق ت قي  .6

         الجمومصةةة  اكوريةة   إسةة انصامةةن  نشةةلك ص مةةع  قةةلالجزائليةةة   سةةوناطلاك شةةلكة    عةةت

ُ م صار د الر أمليكي    3.7  ت  غ تك ي ة نحو الخا  ال  ل   ل كليل متمع ل ما   اإلجظالصةةة طا  ةةه قةةلرت

 .الظم جات ل خزين  ف ا  معالجة  حلاتإنشا  العقل    ي  ظن سمويا   طن م صون 5 حواليمة
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 اليفط من برميل ملي ن 8.1 من أكثر تخزين على اليابان م  تتف  اإلما ا  .7

ل  عةةا ن مةةع الصامةةان فةةي مجةةا  الاا ةةة  تيا ةةا  إشلكة م ل   أمةةوظ ي الوطمصةةة  أدنةةوك     عت

 مظوجةةب   لظل"  ةة ث أ ةةوا  الخا  في مس ود ات يامانصةالميط م صون ملمصا من  8.1ل خزين أكثل من 

الظمشةةآت الصامانصةةة  مصعةةه إلةةر  ظ ئهةةا   أدنوك  تخةةزين الةةميط الخةةا  فةةي شلكة   تس اصع تياااإل  ذا

 .شلياة أن تغاي أي نقص في إملادات الميط مالسوا الصامانصة مكظصات محلد"  إذا ما   ع

 اإلما ا  في ضخمطبيعي  غاز لقل اكتشاا .8

    ضةةخم مظخةةز ن الا صعةةي ل غةةاز جليةةل حقةةا اك شةةاف  العلمصة الظ حةةل" اإلماراتد لة  أ  مت

  .الةةذاتي االك يةةا  تحقصةة   ةةلف مةةن اال  ةةلاب فةةي   و ما سصسةةا م مكعب   ل  تلي صون 80 ممحو قلريُ 

  فةةي  ةةذا السةةصاا   .الوا عةةة مةةصن إمةةاراتي دمةةي  أمةةوظ يلحقا الظك شف في الظماقة الظشةة لكة  يقع ا

  عت شلكة م ل   أموظ ي الوطمصة  أدنوك     صئة دمةةي ل  جهصةةزات    ةةر اتيا صةةة ل اةةويل مةةوارد 

 .سم  حقا ج ا   يأالغاز في الظشل ع الظش لك الذي أط     صه 

 " الُمشتركالخفجي" لقل في اليفط إ تاج عمليا  ا تالق .9

 ال ةةلريجي اإلن ةةاج  ظ صات في ال ل  تمفي مصان لها إلر أنه  الظش لكة الخيجي  ظ صاتأشارات 

 ال ليةةة الظعامةةا فةةي  الغةةاز الميط  اس ق ا   ال حلية الظحاة  تشغصا األ لصة  اآلمار من الخيجي محقا

.              الظواصةةيات حسةةب  اإلن ةةاج الثامةةت ال شةةغصا مسةة وى إلةةر الوصةةو  الظ و ةةع  مةةن ل ظعالجةةة 

 الكويةةتلةةة د  ك   من   عت  2019في اللامع  العشل ن من شهل ديسظ ل  في  ذا السصاا  يذكل أنه 

 حق ةةي تشةةظا ال ةةي   الظقسةةومة  الظماقةةة تقسةةصم ماتيا صة م حقة اتيا صةر    السعوديةالظظ كة العلمصة  

  مةةذكل" مصمهظةةا الظقسةةومة ل ظماقةةة الظحاذيةةة الظغظةةور" الظماقةةة تقسصم  اتيا صة   الوفل"    الخيجي 

 أ وا .  خظست ع   مإجلا ات اس ئماف اإلن اج المياي للى الجان صن   ذلك معل تو ف دا  لظل"  تيا م

 تراج  لاد في إ تاج ليبيا من اليفط الخام .10

الثةةامن  شةةل مةةن   مت الظؤسسة الوطمصة ل ميط في لص صا  تلاجع إن اج الميط مشةةكا ك صةةل ممةةذ أ

  إ ل إ  ن الظؤسسة حالةةة  القةةو" القةةا ل"   معةةل إيقةةاف تتةةليل الةةميط مةةن مةةوانئ 2020يمايل  شهل

ملمصا/يو   ألف 91 في  ذا السصاا  يذكل أن إن اج لص صا من الميط الخا   ل م غ  .رئصسصة في شلا ال  د

 .2019م صون ملمصا/يو  خ   شهل ديسظ ل  1.140مقارنة ممحو  2020فقط خ   شهل مارس 
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 ً   التت  ا  في اتفاق با يس لتغير المياخ :سادسا
 السككادساألطككراا  مةةؤتظل تأجصةةافةةي  (Covid-19) تس  ت جائحة فصل س كور نا الظسةة جل

          فةةي  قةةله الظقةةلر الةةذي كةةان مةةن    الظمةةاخ تغصةةل حةةو  الظ حةةل" لألمةةم (COP26والعشككرين )

 ال ةةامع COP مك ةةب   ةةا مةةن القةةلار  ةةذا اتُخذ .   ل2020 نوفظ لشهل  في اإليللملية غ سكومليمة 

 .فةةي إياالصةةا  شلكائها الظ حل" الظظ كة معمال عا ن  الظماخ  تغصل مشأن اإلطارية الظ حل" األمم تيا صةال

 إجةةلا  معةةل الظماسب الو ت في  2021  ا  في جل ل ه إ اد" تظت الذي الظؤتظل موا صل تحليل سص م 

 جظصةةع تلكصةةز إمكانصةةة الجل لةةة إ ةةاد"   ةةظن مةةن الظقةةلر أن ت .األطةةلاف مةةع الظما شةةات مةةن مزيةةل

 إلجةةلا  الو ةةت من الظزيل  س  صح الحصوي الظؤتظل  ذا في مما ش ها س  م ال ي الق ايا   ر األطلاف

 الظمةةاخي الاظوح زياد"العظا   ر  الظعمصصن جظصعفصه  سصواصا في الو ت الذي  ال زمة االس علادات

   مظا ي ظاشر مع إتياا ماريس ل غصل الظماخ.االن عا ات  خي  التظود   ر القلر"  مما 

جعةةا   ذا  تجلُر اإلشار" إلر أحلث ال قاريل التادر"  ن  كالة الاا ة الل لصة  ال ي تُةهل تلا

 و األك ل   ر اإلط ا في إن عا ات غاز  اني أكسصل الكلمةةون  ن صجةةة اإلغةة ا اال  تةةادي  القصةةود 

  ر السيل  إجةةلا ات العةةز  ال ةةي إتخةةذتها د   العةةالم ل حةةل مةةن إن شةةار فصةةل س كور نةةا الظسةة جل 

(Covid-19)طةةن م ةةلي مةةن  م صار 2.6 نحو .   فقا  ل قليلات  كالة الاا ة الل لصة فإن ما يتا إلر

  لن يةة م إط  هةةا. 2020% من اإلجظالي الُظقلر لعا  8إن عا ات غاز  اني أكسصل الكلمون  أي حوالي 

 (25كما ي ضح الشكل )
 ( 25) الشكل

   )مليا  طن مترح( التغير السي ح في اإل بعاثا  المرتبتة بالتاقة
 
 
 
 
 
 
 
  لصة.  كالة الاا ة الل   :المصد 

 

الكساد 
الكبير

الحرب العالمية الثا ية

األزمة 
المالية 
العالمية

 ( Covid-19جائحة )
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 :وتلمي مة األقتا  العربية المصد ة للبترة ا ة العاماألموعلى صعيد 

 قد اجتماع افتراضي للمجم عة التفاوضية العربية لقضايا مفاوضا  تغير المياخ ي م األ بعاء عُ  .1

   تم مما شة مسائا من أ ظها:، 2020بريل أ 22 الم اف  لك
 

 19-ن صجة جائحة كوفصل القادمة ال عليا   ر جل   الظيا ضات. 

  موضوع الظسا ظات الظحلد"  طمصا حو  رأي الظجظو ة العلمصةINDC    يكون لليما تتور   مأن

م قليظها ح ر ت  ح    ال لي     ل  االس عجا  م س صم ت ك الظسا ظات لسكلتارية االتيا صة اضح 

          التور"   ح ر الل   التما صة لليها مو ف مظلاجعة مسا ظاتها مهذا الختو  ح ر

 .2020ديسظ ل  31

 باتريشا اسبيي زا  ئيسة  /السيدةمن  ي  صا الر رئصس الظجظو ة ال يا ضصة العلمصة اتتا   اتي

لن تؤدي   الل    الظجظو ات ال يا ضصةن االج ظا ات االف لاضصة مع أؤكل فصها   ر ت ،االتفاقية

إلر أي  لارات م ع قة مظواضصع ال يا  . كظا سج ت الظجظو ة العلمصة متية رسظصة ال حيظ  

   ر أية مخلجات لهذه االج ظا ات.

   كظا نا ش االج ظاع تقاريل  امة  ن الظواضصع الظخ  ية الظ ع قة ماتياا ماريس كتمل ا ال ظويا

ادسة من االتيا صة  تلامصل االس جامة  صمل ا ال كصصف  الشيافصة  األمور األخ ل   الظاد" الس

الظماخ في ظا اآل ار الظالصة ل تيا صة  توجه الظو ف العلمي فصظا ي ع   مال عاما مع   ايا 

 الظ لت ة   ر الجائحة الظالصة.  االج ظا صةاال  تادية 
 

التفاقية األمم المتحدة  SBSTAو SBIقد اجتماع افتراضي م   ئيس الهيئتين الفرعيتين عُ  .2

رئصس اليلي   أكل حص   ،2020/ 05/ 18 الم اف  االثيين ي م ،اإلطا ية بشأن تغير المياخ

  الظج ظعون   ر:   ال يا ضي العلمي
 

 لف كذلك ال أكصل   ر أ ظصة أن تكون االج ظا ات اللسظصة فع صة  لصست اف لاضصة تحت أي ظ

رسائا تمةصظصة فصظا ي ع   معقل االج ظا ات ل ظان الشيافصة  الشظولصة  العلالة في تمةصم الو ت 

 .لجظصع االجملات ال ي لها توا صع  خاط  ظا محلد"  تجا زت  ذه الظوا صل
 

  ر انا ا أ   مشل ع يقصظه صمل ا ال كصف ل تيا صة في  مؤخلا تظت الظوافقة  من جانب آخل 

" في الظماط   احص  يهلف الظشل ع الر تعزيز  لرات المةم ال صئصة  جود" الحص  صة ونسالجظهورية ال
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الجهود  إطارا  ال كصف تحت ظجالظ ادرات الهامة الظ ع قة م أحل  و يع  ل    اللييصة في مليمة القصل ان

  ظا ل" تغصل الظماخ في مماق ما العلمصة. الل لصة لظواجهة

 ً  في أواب على اقتصادا  الدوت األعضاء للتت  ا  في أس اق البتروت اال عكاسا  المحتملة  :سابعا

 صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب  كمية اال عكاس على .1

كظصة صادرات الميط الخا  في الل   األ  ا  في أ امةةك  إنخيا تشصل ال قليلات األ لصة إلر 

 نحةةو تةةا إلةةر مقارنة مةةاللمع السةةام  ل و ي/لمصام ألف 710 محوم 2020من  ا   األ  خ   اللمع 

مقارنة مةةاللمع الظظا ةةا مةةن  و ي/لمصام ألف 634ممحو  ممخي   و مس وى  و ي/ملمصام صون  17.6

لص صةةا د لةةة فةةي إن ةةاج الةةميط فةةي  ال لاجع الحةةاد إلرفي األساس  اإلنخيا  اعزى  ذ ي العا  الظاضي 

   الوطمصةةة ل ةةميط  إ ةة ن الظؤسسةةةألف ملمصا/يو  مقارنة ماللمع السام    ذلك   ةةر خ يصةةة  819ممحو 

إلةةر جانةةب  .حالة  القو" القا ل"   معل إيقاف تتليل الميط من موانئ رئصسصة في شلا الةة  د في لص صا

. ماللغم مةةن السةةام مقارنة مةةاللمع ألف ملمصا/يو   118محو مالسعودية الظظ كة العلمصة إن اج  تلاجع

( 22) الجككدوتكمككا ي ضككح  .ارتياع اإلن اج في ك   من د لة اإلمارات العلمصة الظ حل"  د لةةة الكويةةت
 .(26) والشكل

 ( 22الجدوت )
 * ( 2020-2019)سي ح في كمية صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       (ملي ن برميل/ي م)
  2019 2020 (ملي ن ب/ح) التغير عن

   األوتالرب   الراب الرب   األوتالرب   2019 الراب الرب   2019 األوتالرب  
 االما ا   2.535  2.538  2.689  0.150  0.154
 البحرين  0.166  0.166  0.166 ةة ةة

 الجزائر  0.577  0.573  0.571 (0.003) (0.006)
 السع دية  7.610  7.484  7.386 (0.098) (0.225)
 العراق  3.785  3.814  3.812 (0.002)  0.027
 قتر  0.335  0.335  0.337  0.002  0.002
 الك يت  2.327  2.298  2.356  0.057  0.029

 ليبيا  0.736  0.938  0.120 (0.818) (0.616)
 مصر  0.119  0.119  0.119 ةة ةة

 اإلجمالي 18.190  18.266  17.556 (0.710) (0.634)
 .مصانات تقليلية*     

 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  : مالل ة

  ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة. :المصد  
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كمية صاد ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

 ( 26) لشكلا
 ،المقد ة للدوت األعضاء في مي مة أواب  بصاد اته اليفط الخاممقا  ة كمية إ تاج 

(2016- 2020 ) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 .  التادراتيظثا  االس ه كاليارا ما مصن اإلن اج : مالل ة
 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  المصد :

 

 مةةن الةةميط الخةةا فةةي أ امةةك إن اج الل   األ  ةةا  كظصة ل الشهليةحلكة الظعلالت لأما مالمس ة 

الظقةةلر" لتةةادرات الةةميط الخةةا  فةةي الةةل    الكظصة انعكاساتها   ر  2020من  ا   األ  خ   اللمع 

 2020 يمةةايل شةةهل يفةة الظقةةلر"  األ  ةةا  ل ةةل  الخةةا   الميط صادرات كظصة إنخي تفقل   األ  ا 

كظصة إن اج الةةل   األ  ةةا   إنخي ت  ملما  م صون ب/ي 17.602مقارنة مالشهل السام  ل تا إلر 

 .م صون ب/ي 23.262 إلر من الميط الخا 

إلةةر إنخياضةةها ل تةةا الكظصة الظقةةلر" لتةةادرات الةةميط الخةةا  فةةي الةةل   األ  ةةا     اص ت

كظصة إن اج الةةل   األ  ةةا  مةةن الةةميط  إنخيا ن صجة   2020 ف لايلم صون ب/ي في شهل  17.035

الظقةةلر" لتةةادرات الةةميط  الكظصةةة شةةهلت  2020 مةةارس شةةهل ي ف. ي/ب م صون 22.695 إلر الخا 

مس وى لها خ   اللمةةع  أ  ر ل سجا  م غ نحو م صون ب/ي ا  م حوظ ارتيا ا  الخا  في الل   األ  ا  

كظصة إن اج الةةل   األ  ةةا   زياد"   ر خ يصة ذلك   م صون ب/ي 18.030   و 2020من  ا   األ  

  كظا يعزى جز  من  ذا االرتياع إلةةر ال لاجةةع المسةة ي فةةي ي/ب م صون 23.569 إلر من الميط الخا 
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الا ب   ر الميط في الل   األ  ا    ر خ يصة القصود   ةةر السةةيل  تةةلامصل العةةز  الظيل ضةةة لظمةةع 

   (.Covid-19إن شار فصل س كور نا الظس جل )

 قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب  اال عكاس على .2

األسعار اليورية لس ة خامةةات م وسط  في الحاد اإلنخيا  ساانعكتشصل ال قليلات األ لصة إلر 

    مخاصةةة خةة   شةةهل مةةارس     2020  ةةا مةةن  األ  اللمةةع  خةة   خامات الةةل   اال  ةةا   أ مك

محةةو م إنخي ةةت  فقةةل نيةةس اللمةةعخةة   الظقةةلر"   ةةا  في الل   األ الخا  الميط صادرات  صظة   ر

         م صةةار د الر 82.8تةةا إلةةر  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل %22.5  أي ممسةة ة م صةةار د الر 24.1

     مقارنةةة مةةاللمع الظظا ةةا مةةن  %20.3  أي ممسةة ة م صةةار د الر  21.1ممحةةو  مةةمخي   ةةو مسةة وى 

 .(27) والشكل( 23) الجدوتكما ي ضح  العا  الظاضي 

 ( 23الجدوت )
 * ( 2020-2019)سي ح في قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       (مليا  دوال )
  2019 2020 (مليا  دوال ) التغير عن

   األوتالرب   الراب الرب   األوتالرب   2019 الراب الرب   2019 األوتالرب  
 االما ا   14.8  14.9  12.6 (2.3) (2.2)
 البحرين  0.9  1.0  0.8 (0.2) (0.2)
 الجزائر  3.3  3.4  2.7 (0.7) (0.6)
 السع دية  43.7  44.1  35.2 (8.9) (8.5)
 العراق  21.3  22.0  17.6 (4.4) (3.7)
 قتر  1.9  2.0  1.6 (0.4) (0.3)
 الك يت  13.2  13.4  10.9 (2.5) (2.3)
 ليبيا  4.2  5.5  0.9 (4.6) (3.3)
 مصر  0.7  0.7  0.6 (0.1) (0.1)
 اإلجمالي 104.0  106.9  82.8 (24.1) (21.1)

 .مصانات تقليلية *     

 
 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  : مالل ة
  ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة. :المصد 

تم اح ساب حجم صادرات الميط الخا  في الل   األ  ا   ذلك مالح االس ه ك الشهلي من إن اج الميط الخةا  الشةهلي   م ةلب * 
     الظ وسط الشهلي لألسعار اليورية لخامات كةا د لةة فةي حجةم التةادرات المياصةة الشةهلية  تةم تقةليل  صظةة التةادرات الشةهلية  

 يلية لتادرات الميط اللمع سموية ل ل   األ  ا .       ممها تم اح ساب القصظة ال قل
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مليا  دوال  برميل/دوال 

قيمة صاد ا  اليفط الخام مت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 27) الشكل
 ،في مي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة مقا  ة مست يا  أسعا  اليفط بقيمة صاد اته 

(2016- 2020 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  المصد :

 

 األ  خةة   اللمةةع لألسعار اليورية لسةة ة خامةةات أ مةةك  الشهليةحلكة الظعلالت لأما مالمس ة 

 انعكاساتها   ر  صظة صادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  الظقةةلر" خةة   نيةةس  2020من  ا  

      2020 يمةةايل شةةهل يفةة الظقةةلر"  األ  ةةا  ل ةةل  الخةةا   الةةميط صةةادرات  صظةةة إنخي ةةتفقةةل   اللمةةع

السةةعل اليةةوري  إنخيا  تزامما  مع  م صار د الر 35.8 مقارنة مالشهل السام  ل تا إلر مشكا طيصف

 صظةةة صةةادرات الةةميط الخةةا  فةةي   تواصا اإلنخيةةا  فةةي .د الر/ملمصا 65.1 إلر لس ة خامات أ مك

 ن صجةةة إنخيةةا   د الر/ملمصةةا 27.8ل تةةا إلةةر  2020 ف لايةةل شةةهل خ  الل   األ  ا  الظقلر" 

قصظةةة ال إنخي ةةت 2020 مةةارس.  في شةةهل د الر/ملمصا 55.5 إلر السعل اليوري لس ة خامات أ مك

        مةةن  األ  مس وى لها خةة   اللمةةع  أدنرل تا إلر تادرات الميط الخا  في الل   األ  ا  الظقلر" ل

 السةةعل اليةةوري لسةة ة خامةةات أ مةةك الحاد فةةي ال لاجع تزامما  مع  م صار د الر 19.3  و  2020 ا  

  د الر ل  لمصةةا 33.9لصتا إلر   2008  ا  في العالظصة الظالصة األزمة له ممذ شهلي إنخيا  أك لم

  .2003ممذ شهل س  ظ ل    و أدنر مس وى له
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 أواب  مي مة دوت األعضاء فيللالكلي  األداء االقتصادح اال عكاس على .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مة لهةةا   ةةر مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

المةةاتج فةةي القاا ةةات  مسةة ويات تلاجعةةتحصةة    2020مةةن  ةةا   األ  خ   اللمةةع  الل   األ  ا 

  يعزى ذلةةك فةةي األسةةاس إلةةر .2019 ا   في نهايةالذي شهلته  ال حسن قب   م حوظمشكا  المياصة

ع ما صةةاح ه مةةن  العا ( ما عال لاية القوية في  رغم) أدا  اال  تاد العالظي فيالك صل ال لاجع   تلاجةةُ

    مسةة ب تةةلامصل العةةز   القصةةود العالظصةةة الظيل ضةةة   ةةر السةةيل في مس ويات الا ب   ر الةةميط   حاد

إنخيةةا  أسةةعار الةةميط      ةةو مةةا أدى إلةةر(Covid-19)   ر خ يصة ان شار فصل س كور نا الظس جل

           اإليةةلادات المياصةةة  ال ةةي تُعةةل مةةن أ ةةم متةةادر الةةلخا القةةومي فةةي إنخيةةا العالظصةةة   مةةن  ةةم 

  تسا م في تحقص  ال مظصة الظس لامة. لل   األ  ا  ا

     ملامج اإلص ح اال  تادي ال ي يجةةلي تميصةةذ ا فةةي معةة  الةةل   األ  ةةا    ذا   ل سا ظت

الهادفة إلر د م المشاط اال  تادي  تمويع القا ل" اإلن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلر في الظمةظة  

األدا   تةةأ ل في الحل مةةن  2018ممذ  ا   تحسن نس ي في مس ويات المشاط في القاا ات غصل المياصة

زيةةة ال ةةي الل   األ  ا  مةةن السصاسةةات المقليةةة  الظالصةةة ال حيص في حصن ي و ع أن تس يصل اال  تادي.

   ةةر جائحةةة فصةةل س كور نةةا الظسةة جل اال  تةةادية الظ لت ةةة  اراآلاألخصل" لظواجهة   نةاآلت م ها في 

(Covid-19) ت ةةاطؤ معةةلالت المظةةو اال  تةةادي ل  ةةك الةةل    غصل أن  مةةاك مخةةا ف م زايةةل" مشةةأن   

   .القليب  ر الظلى  شكا  ا م
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