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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 3 2021 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

 .2021 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

   العوامل الظؤثل" المياصة  لميط الخا   الظم جاتاأسعار  في     الظ ظث ة   الميط العالظصةا  اسوأل  اللئصسصة

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

أخةةل لظ امعةةة  الثالكك الجككزء     ختةة   .العالظصةاألسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا   

الهصةةلر جصن كو ةةود الظس جلات فةةي    الجزء الراب  يس عل   في مجا  الاا ات الظ جلد".    ال اورات

 الجصوسصاسةةصة العوامةةل اال  تةةادية أ ةةا األحةةلا  ل صةةان  الخككا  الجككزء  ختةة فصظةةا ل ظسةة ق ل. 

غصةةل م اشةةل"   أ كانت لهةةا تةةاثصلات م اشةةل"  ال  ل لصة العالظصةال ي شهلتها السوا خلى العوامل األ 

 مةةاريل ل غصةةل الظمةةا   اتيةةاافةةي  الحاصةة ة  ال اةةورات  فص مةةا      السككا  الجزء    أما     ى أسعار الميط

  ى   ال  ل  ل  اورات في أسواا  االنعكاسات الظح ظ ة    الساب الجزء     ي ما      األمور الظلت اة مه

مةةن ال قليةةل اال فةةاا   واألخيككر  الثككا  الجككزء   يس عل       ا  في ممةظة أ امك.ا  تادات الل   األ

 . القليبالظس ق  صة ألسواا الميط العالظصة   ى الظلى 

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

  علف   ى الظس جلات فةةي السةةوا ال  ل لصةةة ل  ا  مهظ  ا  متلر   أن يظثل  في د لها األ  ا   الظس ق  صة

 انعكاساتها   ى د لما األ  ا . ملى العالظصة  
 

   هللا  لي ال وفص                          

 

 األمصن العا                                                                                      

 ب  سبت  سبت  علي                                                                               
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 4 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 8 العالمية التت  ا  االقتصا ية  أوالً:

 11 االقتصا ا  المتقد ة التت  ا  في  .1
 12 االقتصا ا  اليا ية والياشئةالتت  ا  في  .2

 ً  12 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

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

 12 أسعا  اليف ط الخام المختلفة أ.

 18   الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   ب.

 21 2021   عام  األوت خالت الرب    أسعا  اليفطالع ا ل المؤثرة على  .2

 21 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 21 اإل دا ا  اليفتية العالمية -

 31 التلب العالمي على اليفط -

 38  ست يا  المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة -

 43 أسعا  اليفط الع ا ل األخرى المؤثرة على  ب.

 45 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3
 ككككك  الككككيفط الخكككككام ال اليكككككا  المتحككككدة وا  ا  وصككككا  ا   أ.

 45 والميتجا  اليفتية

 47 وا  ا  وصا  ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية   ب.

 49 اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا  ا  وصا  ا  الهيد       ج.

 50 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4
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 5 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  53 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجد ة : ثالثا

 ً  57 الهيد وجي   :  ابعا

 ً  61 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية  : خا سا

 ً  64 با ي  لتغير المياخ   اتفاقالتت  ا  في   :سا سا

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

68 

 ً  72 القريباالَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى  :  ثا يا
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 6 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 األشكال قائمة 
رقم  

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

 16 .غرب تكسا 

 17 .الدوت األعضاءالمعدال  الرب  السي ية ألسعا  خا ا  بعض  :4الشكل 
          المعكككدال  الربككك  السكككي ية ألسكككعا  الغكككايولي  الممتكككاي فكككي  :5الشكل 

 20 .األس اق الرئيسية

التت  ا  الرب  السي ية إل دا ا  العالم    الككيفط الخككام وسكك ائل  :6الشكل 
 .الغاي التبيعي

22 

العالميكككة وفككك  التتككك  ا  الربككك  السكككي ية لل كككدا ا  اليفتيكككة  :7الشكل 
 24 .المجم عا  الرئيسية

 27 ية.العالماليفتية  دا ا  اإلالتغير الرب  السي ح في  :8الشكل 
المت سككط الربكك  السككي ح إل ككدا ا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا   :9الشكل 

 29 .وعد  الحفا ا  العا لةاأل ريكية المتحدة  

والغككاي  الصككخرح المحفكك  ة  كك  الككيفطتت   إجمككالي عككد  ا بككا    :10الشكل 
 30 .األ ريكية الصخرح في ال اليا  المتحدة

:11الشكل   32 .التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط 
تت   الزيككا ة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي  وت  ي مككة  :12الشكل 

 40 الخم  السابقة   األع امالتعاون االقتصا ح والتيمية ع   ت سط 

 43 .في  هاية الرب   تت   المخزو ا  اليفتية العالمية :13الشكل 
         كميككككا  الميتجككككا  المكككككر ة  كككك   ت سككككط التتكككك  ا  فككككي  :14الشكل 

 53 .المصافي العالمية

إ تاج الهيككد وجي  األخضككر وتح يلككخ واسككتخدا اتخ اليهائيككة عبككر  :15الشكل 
 57   ام التاقة

 59 (2050 – 2020تكلفة إ تاج الهيد وجي  األخضر خالت الفترة ) :16الشكل 
بصا  اتخ المقككد ة للككدوت األعضككاء  قا  ة كمية إ تاج اليفط الخام   :17الشكل 

 69 .في  ي مة أواب 

 قا  ككة  سككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككا  اتخ المقككد ة للككدوت  :18الشكل 
 71 .األعضاء في  ي مة أواب 
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 7 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 

 قم                                            الجداوت قائمة  
 الصفحة

 10 .العالمية  ا  م  االقتصا الت قعا  األولية لمعدال   تت     :1الجدوت 
 ت سككط األسككعا  الف  يككة لسككلة خا ككا  أوبكك  وخككام بر ككت وخككام  :2الجدوت 

 13 .غرب تكسا  وبعض الخا ا  العربية

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

 22   .تت   إ دا ا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي :4الجدوت 
 األ ريكيككة   ت سط إ دا ا  اليفط الصككخرح فككي ال اليككا  المتحككدة :5الجدوت 

 28 .وعد  الحفا ا  العا لة

 31 .تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية :6الجدوت 
              وت  ي مكككككة التعكككككاون تتككككك   التلكككككب علكككككى الكككككيفط فكككككي  :7الجدوت 

 34   .االقتصا ح والتيمية

خكككا ج  ي مكككة التعكككاون           تتككك   التلكككب علكككى الكككيفط فكككي  وت  : 8الجدوت 
 37 .االقتصا ح والتيمية

 42   .تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب  : 9الجدوت 
 صافي وا  ا  )صا  ا ( اليفط الخام في ال اليككا  المتحككدةتت     : 10الجدوت 

 47 والصي  والهيد   األ ريكية

تت   صككافي وا  ا  )صككا  ا ( الميتجككا  اليفتيككة فككي ال اليككا   : 11الجدوت 
 47 والصي  والهيد  األ ريكية المتحدة  

 51    .العالمية تت    ت سط  عدال  تشغيل  صافي التكرير : 12الجدوت 
 52   .تت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية : 13الجدوت 
 56 قد ا  ت ليد التاقا  المتجد ة العالمية : 14 ت الجدو
 سككت يا  اال تككاج الت عيككة وفقككاً للتعككديال  الجديككدة إلتفككاق  وت  : 15 ت الجدو

 63 أوب + بشأن خفض اإل تاج 

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

            التتكك   الربكك  السككي ح فككي قيمككة صككا  ا  الككيفط الخككام فككي  : 17 ت الجدو
 70   .الدوت األعضاء



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 82021

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 8 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالا 
 

ملت ط مةةوتصل"  ت ايما  م حوظا   2021خال  اللمع األ   من  ا   ة  العالظص  اتاال  تاد  أدا   شهل

توزيع ال قاحات  حجا الل ا الظقل  من السصاسةةات اال  تةةادية. فع ةةى مسةة وى اال  تةةادات الظ قلمةةة  

 شهل أدا  اال  تاد األمليكي تعافصا  م حوظا  مل ا من ال قل  الك صل الذي أحلزتةةه فةةي توزيةةع ال قاحةةات

تلي صةةون   1.9الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة مقصظةةة   إ لار أضخا ملامج ال حيصز اال  تادي في تةةاري   

 جةةلد  ظ صةةات ا غةةالا ممصة نظوا  أ ل مةةن الظ و ةةع م ةةاثل"   د الر  في حصن شهلت اال  تادات األ ر

 سةةط زيةةاد" م ةةالد" فةةي  ةةلد ا صةةامات ميصةةل   كور نةةا فل   صود أكثل صلامة   ى السةةيل  

ظ ةةا يات م الظلت اةة  معض الظخا ف صلوجص سمس ب مشاكل توزيع ال قاحات  جهود   مائ  الظس جل  

   مالظثل   ى مس وى اال  تادات المامصة  الماشئة   ةةاد أدا  اال  تةةاد التةةصمي إلةةى مسةة وى .  مح ظ ة

  د   أخلى األمل ذاته.  لا تحق ما   ل جائحة فصل   كور نا الظس جل  في حصن 

إجةةلا ات د ةةا  تحيصةةز السصاسةةات المقليةةة اس ظلت تلامصل ال حيصز الحكومصةةة  مةةن مصمهةةا مصمظا  

 األمليكةةي اليصةةلرالي االح صةةاطي ةةل مجال ةةي ت م هةةا ال مةةوك الظلكزيةةة الك ةةلى   ال سةةصظا   1ال صسصلية

   2020  ُممةةذ نهايةةة اللمةةع األ   مةةن  ةةا  إنج  ةةلا  ممةةك الصامةةان  ممةةك األ ر مةةي الظلكةةزي  ال مةةك

 (. Covid-19 لا صات الس  صة لجائحة فصل   كور نا الظس جل )ال حجا من  خيصفال  الهادفة إلى

يُعةةل          الةةذي  اسةة ظلارا  لسةةعصها نحةةو تحقصةة  ال ةةوازن  االسةة قلار فةةي أسةةواا الةةميط العالظصةةة

إتيةةاا تخيص ةةات    أوبكك + وت     تت    أمل ضل ري ل حقص  المظو الظس لا  في أدا  اال  تاد العالظي

م صةةون ب ي مةةلال  مةةن ا تيةةاا السةةام  الةةذي كةةان   7.2ل ت ح    2021خال  شهل يمايل  ا ن اج    خيض

ألةةف ب ي   75تق ةةص  تةةلريجي مقةةلار   أ ق ه  م صون ب ي     5.8  يق ي م ق ص  ت ك ال خيص ات إلى

الظظ كةةة العلمصةةة السةةعودية تخيص ةةات إضةةافصة  أجةةلت   2021فقةةط خةةال  شةةهلي ف لايةةل  مةةار  

 م صون ملمصل يو  خال  نيل الظل".  1 تطو صة في إن اجها المياي م غ

اال  تةةاد العةةالظي فةةي شةةهل   فااآ  حو أشار صمل ا المقل الل لي في أحل  تقليل له     ذا   ل

 جود درجة  الصة من  ل  الصقصن تحصط م و عات نظو اال  تاد العالظي  فالكثصل من   إلى  2021  أمليل

  ى ن صجة الس اا مصن اليصةةل    ال قاحةةات.  مصمظةةا يظكةةن لزيةةاد" ال قةةل    ةةى   تزا  م و يةاألمور ال  
 

حةةلى اال لصةةات ال ةةي ت جةةا إلصهةةا ال مةةوك الظلكزيةةة مةةن ضةةظن السصاسةةات المقليةةة  مهةةلف تحيصةةز المظةةو اال  تةةادي. أ  ةةي المقةةلي ال صسةةصل سصاسةةة 1
   ي تق ي م   األموا   زياد" السصولة في األسواا خال  ف لات اللكود  من أجل تحليك  ج ة اال  تاد.  
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 9 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

لجليل" الظ حور" من اليصل   ال ي تقا   ال قاحات مس وى ال قاحات أن يحسن ال م ؤات  فإن السالالت ا

   العةةالظي مةةاكثل مةةن  نارتيةةاا الةةليمةةع    ياتي ذلك تزاممةةا  يظكن أن تؤدي إلى إنخيا  حاد في ال م ؤات.  

ر              تلي صةةون د ال 281 لصتةةل إلةةى مسةة وى  صاسةةي ي  ةة  نحةةو  2020تلي صةةون د الر خةةال   ةةا   24

مةةال لاكا   ا    مةةلفو الي الماتج الظح ي ا جظالي العالظي خةةال  نيةةل العةةا % من إجظ355أي ما يعاد   

الحاد في اال  لا  الحكومي مس ب جائحة فصل   كور نا الظس جل   فقا  ألحل  ال قليلات التةةادر" 

 . 2021في شهل ف لايل   ن معهل ال ظويل الل لي

تسا ا ال ةةلامصل ا ضةةافصة   ةةى مسةة وى السصاسةةة الظالصةةة ال ةةي   أنل لي  ال  المقل  صمل ا   ي و ع

  مظةةا فةةي ذلةةك مةةا تةةا ا  ةةالن  مةةه فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة 2021أ  م ها معض الل   لعا  

ف ال   ن    إطالا الظوارد الظالصة من حزمة ال عافي الظعل فة ماسا  الجصل القاد  لالتحاد األ ر مي  

فةةي المتةةف الثةةاني مةةن   لال  تاد العةةالظي  القو"في توفصل مزيل من     ال اعصظاتجهود حظالت  تسارا  

من خال  زياد" المشاط اال  تادي ماال  تةةادات الظ قلمةةة مةةع ان قةةا  اال ثةةار الظواتصةةة إلةةى   2021 ا   

  .الشلكا  ال جاريصن

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

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

 2020لعالظي فةةي  ةةا  ااال  تاد   إنكظاشإلى    ال قليلاتأحل   تشصل   في  ذا السصاا     ال قليلات.ت ك  

            السةةام فةةي نهايةةة اللمةةع التةةادر"  األ لصةةة ال قةةليلات مةةن أ ةةل سةة وىم  ةةو   (%3.3) مظعةةل 

  2021 ةةا     فةةي%  6مظعةةل   اال  تاد العالظي    نظوإلى  األ لصة    تشصل ال و عات  مصمظا    %(3.5)ال الغة  

          % 5.5 ال الغةةةال و عةةات األ لصةةة التةةادر" فةةي نهايةةة اللمةةع السةةام  مقارنةةة م أ  ةةى  ةةو مسةة وى 

 .(1) والشكل (1)  الجدوت  يوضحكظا 
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 (1الجدوت )
 ( 2021  -2020)العالمية،  االقتصا ا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2020   عام   الراب الرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2021   عام  األوتالرب   

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

0.5  0.2  5.5 (3.5 )  العالم  (3.3)  6.0 

0.8  0.2  4.3 (4.9 )  اال  تادات الظ قلمة (4.7)  5.1 

1.3  (0.1) 5.1 (3.4 )  الواليات الظ حل"   (3.5)  6.4 

0.2  0.6  4.2 (7.2 )  مماقة الصور  (6.6)  4.4 

 الظظ كة الظ حل" (9.9)  5.3 (10.0) 4.5  0.1  0.8

0.2  0.3  3.1 (5.1 )  الصامان (4.8)  3.3 
 التصن   2.3  8.4 2.3 8.1  ةة  0.3

( 8.0) 11.5  ةة  1.0  الهمل  (8.0)  12.5 

0.1  0.4  3.6 (4.5 )  ال لازيل  (4.1)  3.7 

0.8  0.5  3.0 (3.6 )  ر سصا  (3.1)  3.8 
       

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

 المصا  :       
 . 2021صمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات ا فاا اال  تاد العالظي  يمايل  أمليل ة  
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 (1) الشكل
 (%)  2021 – 2020 ،العالمي االقتصا   م  معدتل األولية الت قعا التغير في 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2021  أمليل  يمايلا فاا اال  تاد العالظي  مس جلات صمل ا المقل الل لي  تقليل  المصد :

 

المتقد ة قتصا ا   اال ا  في  التت   .  1  

فةةي الماتج الظح ى ا جظةةالي    إنكظاشإلى    2021من  ا     األ  في نهاية اللمع    ال قليلاتتشصل  

التةةادر" فةةي  ال قةةليلاتمةةن  أ ل  و مس وى   (%4.7-) مظعل   2020في  ا     اال  تادات الظ قلمة

 الظ حةةل" الواليةةات ا  تاد سجل في  ذا السصاا    .%(4.9-)ال الغة    2020من  ا     اللامعنهاية اللمع  

 مماقة ا  تاد  شهل الثانصة  العالظصة الحلب ُممذ له أدا  أسوأ   و  %(3.5-)  مظعل   إنكظاشا    األمليكصة

 اال  تةةاد  إنكظةة   كظةةا.  %(6.6-)  م ةة    صاسةةي   مظعةةل   2013   ةةا   ُممةةذ  لةةه  األ     و  إنكظاشا    الصور 

 حجا  نتف  من  أكثل  يشكل  الذي  الظح ي  الا ب  م لاجع  م اثلا    2009   ا   ُممذ  له   تصل"  ما  ى  الصاماني

 (.Covid-19) الظس جل كور نا فصل   جائحة مس ب الصاماني اال  تاد

   2021فةةي  ةةا     %5.1  مظعةةل الظ قلمةةة    تةةادات  اال  نظةةوإلةةى  األ لصة  تشصل ال و عات    مصمظا 

كمككا ي  كك     %4.3  ال الغةةة  فةةي نهايةةة اللمةةع السةةام ال و عةةات التةةادر"  م  مقارنة  أ  ى  و مس وى  
ً المشا  إليخ  (1)  الجدوت  .سابقا
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اليا ية والياشئة قتصا ا   اال ي  التت  ا  ف .  2  

 ال قليلاتحصث تشصل     اال  تادات المامصة  الماشئة  في  تخ  ف اتجا ات المظو   ى نحو م زايل

 مظعةةل  نظةةوا   حق  الذي الوحصل اللئصسي اال  تاد  ولصُت ح  2020ا  تاد التصن خال   ا    نظوإلى  

    ل أن يواصل المظةةو  مةةوتصل" فتةة صة  صاسةةصة م غةةت 1976  ا  ممذ له مس وى أدنى   و  2.3%  م  

مشةةكل   الهمةةلفةةي  الظح ي ا جظةةالي  الماتج    إنكظ   في حصن  .2021% خال  اللمع األ   من  ا   18.3

 ر سةةصا  ال لازيةةلكظةةا شةةهلت    1979   ا   ُممذ  األ لى  ل ظل"   ذلك  %(8.0-)م      2020في  ا   حاد  

        .   ةةى خ يصةةة جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل  إنكظاشةةا  فةةي المةةاتج الظح ةةي ا جظةةالي  مةةا ي الةةل  

مزيةةل   إلةةى  م زاممة محاجةةة   مالصة   ا  تادية  صحصة  أزمات  تواجه  ال يمعض ت ك الل       س كون ذا  

  حصةةث  ةةل ت ةةال إلةةى فةةل  الل لصةةة الظالصةةة الظؤسسات من  الظ قلمة  اال  تادات  من  ظسا ل"من ال

 .مقارنة ماال  تادات الظ قلمة 2022   2021إجلا ات ا غالا  االح وا  مشكل م كلر في  امي 

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

. كظا ن ما   مال ح صةةل حلكةةة ال جةةار" المياصةةة فةةي  العوامل الظؤثل"   صها  2021من  ا     األ  اللمع  

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

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

 المختلفة   الخام   أسعا  اليف ط   أ. 

اس ظلار   منمل ا     2021من  ا     األ  اللمع    خال مشكل م حوظ  ار الميط الخا   عأسارتيعت  

  فعلككى جا ككب التلككب  .ال اورات ا يجامصة في أساسصات سوا الميط  أسةةواا العقةةود اآلج ةةة ا يجامصةةة

الشةة ا   ةةار  ال ةةل د" فةةي أجةةزا  ك صةةل" مةةن نتةةف الكةةل" زيت ال لفئةةة   ةةى خ يصةةة    اس هالكارتيع  

 تزايةةلت اال مةةا  .  شةةظا  ا سةةصا أ ر مةةا    الواليات الظ حل" األمليكصة   مال حليل في  األرضصة الشظالي

الخةةا  العالظصةةة       ُصلت إمةةلادات الةةميطوعلى جا ب اإل دا ا .  مشان ارتياا الا ب العالظي   ى الميط

 أجةةلت   إتيةةاا خيةةض ا ن ةةاجإظهار مس ويات تواف   ويةةة مةةع تعةةليالت    وت أوب + اص ت  حصث  

م صون ملمصةةل يو    ةةى مةةلى   1الظظ كة العلمصة السعودية خيض إضافي  طو ي   ى إن اجها مظقلار  

مسةة ب موجةةة الاقةةل مشةةكل  صاسةةي   تعا ةةت ا مةةلادات األمليكصةةة     2021شهلي ف لايةةل  مةةار   
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مشةةكل مؤ ةةت مسةة ب جمةةو  سةةيصمة   تعا ةةت تةةلفقات الةةميط الخةةا  العالظصةةة  كظا  الظ جظل غصل الظس و ة

 ت قةةت أسةةعار الةةميط  .تع صةة  حلكةةة الظالحةةة مالقمةةا"ما أدى إلى   و  حا يات  ظال ة في  ما" السويل  

 .ال عا ن اال  تادي  ال مظصةل   ممةظة ل صةظخز نات المياالظس ظل في النخيا  االالخا  د ظا  من  

ثالثةةة مةةن   موجةةة  الح وا   أ ر ما  في  ا غالا   صود  تجلد   في األسعار  حل من  ذا االرتياا ل   

مسةة ب أزمةةة ا مةةلادات الماجظةةة  ةةن تةةاخصل  تعثل جهةةود توزيةةع ال قاحةةات   فصل   كور نا الظس جل

 اس ظلار العقومات اال  تادية األمليكصة. رغاا صادرات الميط الخا  ا يلانصة اارتي   الشحمات

 2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع   فياألسعار اليورية لس ة خامات أ مك    م وسط  ارتيع   مشكل  ا 

  د الر ملمصةةل   60  لصتةةل إلةةى   السةةام % مقارنةةة مةةاللمع  36.5ما يعاد     أ د الر ملمصل     16  ممحو

  اللمةةع الظظاثةةل مةةن % مالظقارنةةة مةةع 16.5أي ما يعةةاد   د الر ملمصل     8.5  ممحو  ملتيع  و مس وى  

سموي لألسعار اليورية لس ة خامات الظ وسط اللمع  ال  ،(2)  والشكل  (2)  الجدوت     يوضح  .2020 ا   

 .(2021 – 2020)أ مك خال  الي ل" 

 (2الجدوت )
 غرب تكسا  خام خا ا  أوب  وخام بر ت و ت سط األسعا  الف  ية لسلة 
 (  وال / بر يل)، (2021 –  2020)،  وبعض الخا ا  العربية

         
 التغير ع  

 2020 2021 ( وال /بر يل)
      الرب   الخا ا  

 2020 األوت
        الرب  

 2020 الراب 
الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

 سلة أوب   يها :  51.5  26.6  43.4  44.0  60.0  16.0  8.5
 خ صط التحلا  الجزائلي  52.9  28.0  43.6  44.1  61.1  17.0  8.2
 العلمي الخيصف السعودي  52.7  26.5  43.6  44.2  60.5  16.3  7.8
 مورمان االماراتي 52.7  30.5  43.7  44.5  60.1  15.5  7.4
 ي الكوي ال تليل خا   51.8  25.8  43.5  44.2  60.3  16.1  8.5
 السلر" ال ص ي 50.6  25.9  41.7  42.0  59.2  17.1  8.6
 ال تل" العلا ي 50.8  26.3  44.3  44.6  60.4  15.9  9.6

 خا ا  اخرى :           
 دمي  50.7  30.8  42.8  44.6  60.0  15.4  9.3
 ال حلي القالي  53.1  25.8  43.9  44.1  60.6  16.5  7.5
 ملنت  50.2  29.2  42.9  44.1  60.8  16.7  10.6
 خا  غلب تكسا   46.0  27.8  40.9  42.7  57.8  15.1  11.8

  ممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية. المصد :
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2020 2021

 (2) الشكل
 (2021 -2020) ،لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب سي ح  الالمت سط الرب  

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

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

 ت ةةاينتاةةورات فةةي نظةةط فل  ةةات األسةةعار  تظث ةةت فةةي  2021من  ا    األ  شهل اللمع   ل   

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

األ  ةةى جةةود" مظةةثال  ل ميةةوط )  ملنةةت  خا سعل  م وسط     صل اليلا مصن  ع ى س صل الظثا فالك لي ي.  

خةةال   ملنت خا لتالح د الر ملمصل  0.8 دمي )مظثال  ل ميوط الثقص ة( إلى خا سعل  م وسط  الخيصية(  

  . السةةام   اللمةةعخةةال     دمةةيلتةةالح خةةا   د الر ملمصةةل    0.5  مالظقارنة مةةع  2021من  ا     األ  اللمع  

مالظقارنة د الر ملمصل  0.8 ملنت موا ع خا سعل م وسط أ مك  ن  خامات سعل س ةم وسط     ل  مصمظا

 .السام  اللمعد الر ملمصل خال   0.1مع  

أسةةعار م وسةةط  ارتيةةاات ك ال اورات في مشهل فل  ات األسةةعار ملرجةةة ك صةةل" إلةةى    ىتعز  

مقارنةةة مةةاللمع   2021مةةن  ةةا     األ  اللمةةع    خةةال ملرجات م يا تةةه    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

       مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةة د الر ملمصةةل  15.4ممحةةو   يدمةة   خةةا سةةعل  م وسةةط    ارتيع  حصث  السام 

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   د الر ملمصةةل  16.7ممحةةو    ملنةةت  خا سعل  م وسط     ارتيع   د الر ملمصل  60
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مقارنة د الر ملمصل  15.1ممحو  سعل خا  غلب تكسا م وسط  ارتيعكظا د الر ملمصل   60.8 لص   

 .د الر ملمصل 57.8لص     2020من  ا   اللامعماللمع 

أسعار  قود كال  من خا  ملنت  خا  غةةلب تكسةةا  فةةي األسةةواا   إنخيا تجلُر ا شار" إلى  

 الخظةةصل  يةةو   ICE) مورصةةة إن لكون صمم ةةا     Nymex)  ل مورص ي نصويةةورك ال جاريةةة    اآلج ة

    اك ل انخيةةا  يةةومي لهةةا فةةي أكثةةل مةةن سةة ة أشةةهلمةة    2021  مةةار من شهل    الثامن  شلالظواف   

م زايل الظخا ف مشان حل   موجة جليةةل" مةةن االصةةامات ميصةةل   كور نةةا الظسةة جل خاصةةة              م اثل"

في أ ر ما  مظا اضةةال العليةةل مةةن الةةل   األ ر مصةةة مثةةل إياالصةةا  فلنسةةا إلةةى إ ةةاد" فةةل  القصةةود 

فةةي   ظ صات ا غالا ل حل من ان شار  ذا اليصل  . إلةةى جانةةب تو ةةع تعثةةل جهةةود توزيةةع ال قاحةةات  

معض الظماط  حو  العالا  مس ب أزمة ا ملادات الماجظة  ن تاخصل الشحمات  الظخا ف حصةةا  مةةلى 

مظا أثار حالة من  ل  الصقةةصن مشةةان سةةل ة ال عةةافي اال  تةةادي  ان عةةاش ا مان  فعالصة أحل ال قاحات   

 .    ى الميط الا ب العالظي

ممس ة   2021خال  اللمع األ   من  ا   ملنت  خا    قود  فقل ارتيعت      ى الظس وى اليت ي  

خةةا   قةةود  مقارنة ماللمع السام     و ثاني ارتياا فتةة ي لهةةا   ةةى ال ةةوالي. كظةةا ارتيعةةت    22.6%

     و رامع ارتياا فت ي لها   ى ال والي.%21.9ممس ة األمليكي  غلب تكسا 

 فةةي ال  ةةاد  القةةاري مورصةةة فةةي ملنت  خا   تلا    اراس ظل  2021من  ا     األ  شهل اللمع   

 (Nymex)في مورصةةة    تكسا   غلب  القصاسي  األمليكي  الخا   ممافسه  من  أ  ىملرجة  (  ICE)  لملن

 نحةةو  إلةةىخال   ةةذا اللمةةع ل تةةل    اتسعت  إال أن اليل  ات مصمهظا  ل  2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

ت قةةت     ل  السام .  اللمعد الر  ملمصل خال     2.6مالظقارنة مع    أ  ى  مس وى    و  د الر ملمصل   3.4

       ال يةةا   مشةةان تو عةةات الا ةةب العةةالظي   ةةى الةةميط  تشةةليل أساسةةصات  خةةا  ملنةةت د ظةةا  مةةنأسةةعار 

 ن ةةاج   ا  العود" السةةليعة نسةة صمةة   م ةةاثلا  ارتياا خا  غلب تكسةةا  الوسةةصط  في حصن ت اطا  .  سوا الميط

غصةةل الظسةة و ة ال ةةي   ال ةةلدموجةةة    مسةة ب  الةةذي شةةهل ا نخيا  القصاسةةي   قب    األمليكيالخا   الميط  

األمليكي   ةةلد ك صةةل مةةن الواليةةات   الميط التخلي ن اج    الظتلر اللئصسي  Texasإج احت  الية  

ال ي انخي ت إلةةى أدنةةى   ال كليل األمليكصةمتافي  ان عاش  ظ صات   ط   مقارنة م   األخلىاألمليكصة  

مةةاك ل  تصةةل"   أدى ارتياا مخز ن الةةميط الخةةا  األمليكةةيمظا     مس وى لها   ى ا طالا لميل الس ب
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سلة خا ا  أوب  خام بر ت خام غرب تكسا 

خةةا  غةةلب تكسةةا  . كظةةا تةةاثل  1982أس و صة   ى ا طالا ُممذ مل  تسجصل ت ةةك ال صانةةات فةةي  ةةا   

    الا ةةب ال ةةعصف مةةن أ ر مةةا  آسةةصا تزاممةةا  مةةع    انخيا  صةةادرات الةةميط الخةةا  األمليكصةةةم  الوسصط

 األمليكصة.إدار" مع ومات الاا ة  صانات ل ا   فق  صصانة الظتافيمل  موسا   سط 

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

ا شار" اللئصسصة فةةي العةةالا )الخةةا  األمليكةةي    نيوط  لسعل س ة خامات أ مكسموية  الاللمع  الظعلالت  

 .(2021 -2020)خال  الي ل" الخيصف   خا  ملنت( 

 (3) الشكل
 ( 2021 -2020) ،لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكسا  ة سي يالالرب   المعدال 

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

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

     2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال  فل  اتهةةا حلكةةة  نظةةط  األسةةعار  فةةي  ال اةةور  انعكل ل   

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

 .م يا تة ملرجات   السام  اللمع مع مالظقارنة مس وياتهافي  ارتيا ا  

 2021مةةن  ةةا     األ  اللمةةع    خةةال   السةةعودي  الخيصف  العلمي  الخا م وسط سعل    ارتيعحصث  

ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل  د الر 60.5 إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة%  36.9  ممس ة

 الكةةوي ي ال تةةليل خا م وسط سعل  ارتيعكظا  .% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي14.8



17 الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 2021

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 17 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

0

20

40

60

80

الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت 

2020 2021

خليط الصحراء الجزائرح العربي الخفيف السع  ح خام التصدير الك يتي   بان اال ا اتي
السد ة الليبي البحرح القترح البصرة العراقي

% 16.4ممسةة ة    ملتيعةةا     ملمصةةل د الر  60.3  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مع  مالظقارنة%  36.4  ممس ة

  .مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

 %34.9ممسةة ة  ا مةةاراتي مورمةةان خةةا   ارتيةةعقةةل  ف  األخةةلى   العلمصةةة  الخامةةات  يخةة    فصظا

اللمةةع الظظاثةةل   % مالظقارنة مع14ممس ة    ملتيعا    ملمصل  د الر  60.1  لص   مالظقارنة مع اللمع السام   

       لص  ةة السةةام     % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع40.8ممسةة ة    ال ص ةةي  السةةلر"  خةةا   ارتيةةعكظا     من العا  الظاضي

ت  ارتيعةة    الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي% مالظقارنة مع اللمع  17ممس ة    ملتيعا    ملمصل    د الر  59.2

     %37.3   %38.4 ممسةة ة ال تةةل" العلا ةةي   القالي  ال حليالخا   الجزائلي    الخا من    كل  أسعار

 60.4   ملمصةةل د الر 60.6   د الر ملمصةةل 61.1 إلةةىمالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام  % 35.6  

 الظمةةاظلمالظقارنةةة مةةع اللمةةع  %  19%    14.1     %15.5  ممس ة  ملتيعة   د الر ملمصل   ى ال والي

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

 (4) الشكل
 ( 2021 -2020) ،الدوت االعضاءبعض ألسعا  خا ا   ة سي يالالرب   المعدال 

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ مك  ال قليل الشهلي حو  السوا  المصد :
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 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     ب. 

م وسط أسةةعار الظم جةةات المياصةةة الظخ  يةةة خةةال    ى  أسعار الميط الخا     في  االرتيااانعكل  

 ارتيا ةةا  خةةلى ال ةةي شةةهلت  ةةي األ  العالا  األسواا اللئصسصة في  معةافي    2021 ا   من    األ  اللمع  

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

 أسعا  الغايولي  الممتاي   -

    مةةن   األ  اللمةةع  خةةال     سككيغاف  ةسكك ق  فةةي    ارتيا ةةا    الغاز لصن الظظ ةةازم وسط أسعار  شهل  

 ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصل  د الر 67.1 إلى لصتل اللمع السام  مع مالظقارنة% 37.8 مس ةم  2021 ا   

 سكك ق الخلككيم األ ريكككي فةةي ارتيةةع كظا % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.17.1ممس ة  

% 24.2ممس ة  ارتيا ا  مشكال   ملمصل  د الر 76 إلى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  42.5  مس ةم

السيل لق ةةا  العاةةالت  ارتيةةاا زياد" حلكة    ملفو ا  ممالظقارنة مع اللمع الظماظل من العا  الظاضي

 الذي أدى إلى تسجصل  ظ صات متافي ال كليل مس ب الاقل الظ جظلتو ف  التادرات إلى الظكسصك  

  ارتيةةع .2019  ةةى مسةة وياتها ُممةةذ شةةهل أغسةةال أل لصن في مورصة نصويورك  زالعقود اال ج ة ل غا

 اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة %40.1 مس ةم  س ق البحر المت سط  فيالغاز لصن الظظ از    سعلم وسط  

% مالظقارنة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  20.5ممس ة  ارتيا ا  مشكال    ملمصل  د الر  66.5  إلى  لصتل

 لصتةةل  اللمع السةةام   مع  مالظقارنة%  35.3  مس ةمالسعل     م وسط  ارتيع   وتر امس ق   في    .الظاضي

 .% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي13ممس ة  ارتيا ا  مشكال   ملمصل  د الر 70.2 إلى

 األ  اللمةةع أ  ى األسعار من مصن األسةةواا األرمعةةة خةةال    الخ صج األمليكيسوا  حققت    ل  

         كظةةا يوضةةح سةةوا ال حةةل الظ وسةةط سةةمغافور"سةةوا ثةةا  ر تةةلدا ت  هةةا سةةوا   2021 ةةا   مةةن

 .(5) والشكل (3)  الجدوت
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 (3الجدوت )
 ( 2021 –  2020)، المت سط الرب  السي ح لألسعا  الف  ية للميتجا  اليفتية فى األس اق الرئيسية

 ( وال / بر يل)

  الس ق  الممتاي الغايولي   ييت الغاي  ييت ال ق   

 سمغافور" 57.3 62.4 42.4

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

 ر تلدا  38.4 37.3 28.0 الرب  الثا ي 
 ال حل الظ وسط  31.5 35.8 30.9
 الخ صج االمليكي 40.2 31.0 24.6
 سمغافور" 47.3 47.8 39.4

 ر تلدا  53.0 47.5 39.5 الرب  الثال  
 ال حل الظ وسط  47.5 47.4 42.0
 الخ صج االمليكي 52.9 43.2 37.7
 سمغافور" 48.7 48.8 48.2

 ر تلدا  51.9 48.9 45.0 الرب  الراب 
 ال حل الظ وسط  47.5 49.0 46.7
 الخ صج االمليكي 53.3 47.7 40.3
 سمغافور" 67.1 65.7 64.5

 ر تلدا  70.2 66.0 61.7 2021الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط  66.5 65.5 62.9
 الخ صج االمليكي 76.0 63.3 51.8
 سمغافور"  18.4  16.9  16.3

       الرب  
 2020 الراب 

 التغير ع  
 (  وال /بر يل)

 ر تلدا   18.3  17.0  16.7
 ال حل الظ وسط   19.0  16.4  16.1
 الخ صج االمليكي  22.7  15.6  11.5
 سمغافور"  9.8  3.3  22.2

      الرب  
 2020 األوت

 ر تلدا   8.1  3.0  10.8
 ال حل الظ وسط   11.3  3.5  8.23
 الخ صج االمليكي  14.8  5.5  15.4

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

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

سيغاف  ة
س ق 

 وتر ام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليم األ ريكي

 (5) الشكل
 ( 2021 -2020) ،المعدال  الرب  السي ية ألسعا  الغايولي  الممتاي في األس اق الرئيسية

 (  وال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 ييت الغاي   أسعا    -

 أسعار الغاز لصنمن   أ لمس ويات    2021من  ا     األ  اللمع  أسعار زيت الغاز خال     سج ت

 سكك قاسةة اثل    ةةل األسةةواا اللئصسةةصة فةةي العةةالا مشةةكل  ةةا .في كةةل    زيت الو ودأسعار  أ  ى من     
% 34.8ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال    ملمصةةل  د الر  66    ةةوسعار زيةةت الغةةاز  م وسط ألما  ى     وتر ام

 مةةن العةةا  الظاضةةي.  الظمةةاظل% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع  4.8ممس ة     ارتيا ا     مالظقارنة مع اللمع السام 

مالظقارنةةة مةةع اللمةةع   %34.7  ارتيااد الر ملمصل ممس ة    65.7  لسع  مظ وسط  سيغاف  ة  س قت  ها   

 البحر المت سطس ق  ثا    % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.5.3  ارتياا   ممس ة   السام 

  ملتيعةةا     % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام 33.5ممس ة    ملتيعا     د الر ملمصل  65.5  م    سعل  مظ وسط

مةةادنى   الخلككيم اال ريكككيسكك ق  ا   ل.  أخصةة % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي5.7ممس ة  

 %32.7 ارتيةةااممسةة ة  2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع د الر ملمصل خال   63.3   وسعار م وسط لأل

 العا  الظاضي. % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من9.5 ارتياا ممس ة   مالظقارنة مع اللمع السام 
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 أسعا  ييت ال ق     -

 مس ةم  2021من  ا     األ  خال  اللمع    سيغاف  ةس ق  في  أسعار زيت الو ود  م وسط    ارتيع

% 52.3ممسةة ة    ارتيا ةةا    مشةةكال    ملمصةةل  د الر  64.5  إلةةى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  33.8

 مسةة ةم البحر المت سككطس ق  م وسط السعل في  ارتيع .  مالظقارنة مع اللمع الظماظل من العا  الظاضي

% 15.1ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةكال     ملمصةةل  د الر  62.9  إلةةى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  34.5

      فةةي كةةال  مةةن  زيةةت الو ةةودسةةعل    م وسةةط  ارتيةةع  كظةةا  .مالظقارنة مع اللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي

مشةةكال    ملمصةةل  د الر  61.7  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة%  37.1  مس ةم   وتر ام  س ق

 مسةة ةم الخليم األ ريكككيس ق      % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي21.1ممس ة    ارتيا ا  

% 42.4ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةكال     ملمصةةل  د الر  51.8  إلةةى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  28.5

  .العا  الظاضي مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من

2021   عام    األوت خالت الرب     أسعا  اليفط الع ا ل المؤثرة على  .  2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العوامل ال ةةي كةةان لهةةا تةةاثصل  2021من  ا     األ  خال  اللمع  ساد  

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

 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق   أ. 

   اليفتية العالمية   اإل دا ا    -

           محةةوم ارتيا ةةا  ( 2إجظالي ا مةةلادات المياصةةة العالظصةةة )نيةةط خةةا   سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  شهل

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  0.8  أي ممسةة ة  2021مةةن  ةةا     األ  خةةال  اللمةةع    ملمصل  يو   ألف  700

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل يو  م صةةون 7.2ممحو  ممخيض  و مس وى م صون ملمصل  يو     93تل إلى  صل

 )مةةن ضةةظمها ر سةةصا(   مةةك  أتق ةةص  د      إلةةى  رئصسةةي يعزى ذلك مشةةكل    .الظظاثل من العا  السام 

  ارتياا ا ملادات من أ ر ما  أمليكةةا الالتصمصةةة  التةةصن    إلى جانبخيض ا ن اجل خيص ات إتياا 

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت )  كما ي   

 

 
لاف  الحقل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى ا يثةان  ال ل مةان  ال صوتةان  ي ت ك األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  م   2

 . ال م ان  مكثيات ا خلى



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 222021

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 22 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

85

90

95

100

105

الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت 

2020 2021

 (4لجدوت )ا
 العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي تت   إ دا ا   

      ( لي ن بر يل/ ي م)

   وت أوب     وت خا ج أوب   إجمالي اإل دا ا  العالمية 

 2020الرب  األوت  33.4 66.8 100.2
 الرب  الثا ي  30.7 61.1 91.8
 الرب  الثال   29.0 61.5 90.5
 الرب  الراب  30.1 62.3 92.3
 * 2021الرب  األوت  30.2 62.8 93.0
 التغير ع     2020 الراب الرب     0.2  0.5  0.7

   2020 األوتالرب    (3.2) (4.0) (7.2) (  لي ن ب/ح)
 .مصانات تقليلية  *   

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

 (6) الشكل
 ( 2021  -2020) ،وس ائل الغاي التبيعيالخام   دا ا  العالم    اليفط سي ية إلال التت  ا  الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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



23 الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 2021

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 23 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 3أوب     وت إ دا ا    -
من   األ  اللمع    أ مك خال   لل  ا ملادات المياصة )نيط خا   سوائل الغاز الا صعي(    ارتيعت

 30.2    ل تةةل إلةةىمةةاللمع السةةام مقارنة    %0.6ملمصل يو   أي ممس ة    ألف  177  مظقلار  2021 ا   

من   الظماظلاللمع  م  مقارنة  %9.4يو   أي ممس ة   ملمصل  م صون  3.2ممحو    ة  ممخي    م صون ملمصل يو 

 اللمةةعخةةال  أ مك مةةن إجظةةالي ا مةةلادات المياصةةة العالظصةةة   د  حتة    أما فصظا يخ   .العا  الظاضي

 ال ةةال   الظحقةة  خةةال  اللمةةع السةةام من    أ ل%    و مس وى  32.5م غت  فقل     2021 ا   من    األ  

          %33.3 ال ةةال   خةةال  اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي الظسةة وى الظحقةة   أ ةةل مةةن  32.6%

ً  (4)  الجدوت( و7الشكل )  كما ي     .المشا  إليخ اَ فا

          2021مةةن  ةةا   األ  أ مةةك مةةن الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع د   امةةلادات  ارتيعةةت   ةةل ةةذا 

ممحةةو   ةممخي    م صون ملمصل يو   25.1ل تل إلى     السام اللمع  م  ملمصل يو  مقارنة  ألف  197  ممحو

أ مك من  د  إملادات  انخي ت مصمظا .اللمع الظظاثل من العا  الظاضيملمصل يو  مقارنة م  م صون  3.1

اللمع مةة  مقارنةةةفقةةط ألف ملمصةةل يو   20 مشكل طيصف م  سوائل الغاز الا صعي  الميوط غصل ال ق صلية  

 .  ى أسا  سموي ألف ملمصل يو  20  ممخي ة ممحو ملمصل يو  م صون 5.1ل تل إلى   السام 

ألةةف   500مظقةةلار  ل خيص ةةات إتيةةاا خيةةض ا ن ةةاج    + وت أوب تق ص     ياتي ذلك   ى خ يصة

ألةةف ب ي فقةةط خةةال    75مقةةلار   مشةةكل تةةلريجي    ثةةا تق صتةةها  2021خال  شهل يمةةايل  ملمصل يو   

       الةةميط الخةةا  فةةي لص صةةا ال ةةي فةةي إن ةةاج إلةةى جانةةب الزيةةاد" الظ ةةالد"  .  2021شهلي ف لايل  مار   

. 2021مةةن  ةةا   األ  خةةال  اللمةةع  ي ب م صةةون 1.2نحةةو ال يشظ ها إتياا خيض ا ن اج لصتل إلى  

 لغا  ةةى الةة م صون ملمصةةل يو   2.2 لصتل إلى ل لمع الثاني   ى ال والي إيلان إن اج ارتياا ف ال   ن

 إمةةلادات  رتيةةاا   ا  ةةى  اةةاا الاا ةةة ا يلانةةيلظيل ضةةة  ا   ةةغوطات اال  تةةادية األمليكصةةةلامن  

   ةةى الةةلغا مةةن  ملمصةةل يو    ألةةف  513  ل تل إلةةى  ل لمع الثاني   ى ال والي  الخا الميط  من    فمز يال

  .األزمة اال  تادية  السصاسصة ال ي تظل مهاال غوطات اال  تادية األمليكصة  

 
انسحاب د لة األكواد ر من   وية الظمةظة   مما    ى ذلك ال ي  ةظن إجظةالي إمةلادات د   أ مةك إن ةاج األكةواد ر ال ةال    2020يمايل  شهل شهل      3

 م صون ملمصل يو  من الميط الخا    فقا  ل  قاريل الشهلية حو  السوا المياصة لظمةظة أ مك.  0.5حوالي  
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2020 2021
 وت خا ج أوب  وت أوب 

إن اجهةةا المياةةي    ىالظظ كة العلمصة السعودية تخيص ات إضافصة طو صة   جلا  ذا   ل كان  

حةةل مةةن ارتيةةاا ا مةةلادات شةةهلي ف لايةةل  مةةار   د را  فةةي ال    ى ملىم صون ملمصل يو     1  م غت

 .  2021المياصة لل   أ مك خال  اللمع األ   من  ا  

 خا ج أوب     وت إ دا ا    -
 اللمةةعالظم جة من خارج ممةظة أ مةةك خةةال     الل  إجظالي ا ملادات المياصة لظجظو ة    ارتيع

 لصتل إلةةى   % مقارنة ماللمع السام 0.8ملمصل يو   أي ممس ة    ألف  500  محوم  2021 ا   من    األ  

مقارنةةة   %6ملمصةةل يو   أي ممسةة ة    م صةةون  4ممحةةو    و مس وى مةةمخيض  م صون ملمصل  يو      62.8

ً  المشا  (4)  الجدوت( و7الشكل ) كما ي     ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي  .إليخ سابقا
 (7) الشكل

 ( 2021 -2020) ،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسية دا ا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  
 ( لي ن بر يل/ ي م)

 

 

 

 

 

 
 

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

إجظالي ا ملادات المياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج ممةظة أ مك في    االرتياا  يعزى 

د   أ راسصا )مةةن ضةةظمها من  كل إملادت ارتياا إلىمشكل رئصسي  2021من  ا   األ  خال  اللمع 

 الواليات الظ حل" األمليكصة ماللغا من إنخيا  إملادات    .الالتصمصة  التصن أ ر ما  أمليكا    ر سصا(

 . 2021خال  شهل ف لايل مظوجة الاقل الظ جظل غصل الظس و ة م اثل" المياصة 
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             إن ةةةاج  انخيةةةضفقةةةل  ،4 وت  ي مكككة التعكككاون االقتصكككا ح والتيميكككة مالمسةةة ة  مةةةلادات 

الواليةةات الظ حةةل" مةةن إن ةةاج    إنخيةةا   تزامما  مةةع   2021من  ا     األ  خال  اللمع    األمليك صند    

 إنخياضةةا  مشةةكال   م صةةون ملمصةةل  يةةو   17.2 نحةةو   ةة صالميط  سوائل الغةةاز الا صعةةى غصةةل ال ق صليةةة ل

انخيةةا  معةةل  ان ةةاج  تجةةلُر ا شةةار" إلةةى  مةةا  .ملمصل يو  مقارنة ماللمع السةةام   ألف  150محوالي  

 2021الميط الخا  في الواليات الظ حل" خةةال  األسةة وا الظم هةةي فةةي ال اسةةع  شةةل مةةن شةةهل ف لايةةل  

م صون ملمصل يو    و نيل مس وى ا نخيا  القصاسي الظسجل في األسةة وا األخصةةل مةةن   1.1مظقلار  

لاقل الظ جظل غصةةل   ى خ يصة موجة ا ذلك  م صون ملمصل يو .    9.7لصتل إلى    2020شهل أغسال  

األمليكةةي   ةةلد ك صةةل مةةن  الةةميط التةةخلي ملكةةز صةةما ة Texasالظسةة و ة ال ةةي إج احةةت  اليةةة 

ل الةةميط  مةةل ر    اال مةةار    تس  ت في إنقاةةاا تةةاريخي ل  صةةار الكهلمةةائي   الواليات األخلى   تجظةةُ

 مواليةةة   Cushingمظا في ذلك ت ك ال ي تمقل الميط من أك ل ملكةةز تخةةزين فةةي   في خاوط األنامصب  

Oklahoma فقا  ل صانات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة. إلى ساحل الخ صج األمليكي    

م صةةون  5.51 ل تل إلةةى 2021من  ا   األ  إملادات كملا المياصة خال  اللمع   انخي ت  كظا

الكمليةةة فةةي  Alberta    ى اللغا مةةن أ ةةالن حكومةةة مقاطعةةة 2021 ف لايلملمصل يو  خال  شهل 

ل ق صةةل الظخز نةةات ال ةةي نظةةت   2018إنها س لفع  صود ا ن اج ال ي فلض ها  ةةا     2020شهل أك ومل  

.  يعزى ذلك ا نخيا  مشةةكل رئصسةةي 2021مل ا  من شهل يمايل     مس ب محل دية الاا ة ال تليلية

( الظم ج من تلس ات synthetic)  االصاما يالميط الخا    ص ومصن  تلاجع ان اج  ال  إن اجإلى انخيا   

 . 2020 ن الظس وى القصاسي الظسجل في نهاية  ا   ال ص ومصن الظعل فة ماللما  المياصة

  مةةل مسةة وى       2021 مةةن  ةةا  األ  اللمةةع إمةةلادات الظكسةةصك المياصةةة خةةال   اسةة قلت مصمظةةا

 إلةةى  خال  اللمةةع الثةةاني    ةةل أن يلتيةةع   ذا الظس وى ثام ا  من الظ و ع أن يةل    ذا    ملمصل يو    1.9

مل  تشغصل الظلح ة األ لى من  تزامما  مع 2021خال  المتف الثاني من  ا    صل يو م صون ملم  1.94

 .يو  ملمصل ألف 100مقلر"  توى ت     PokochIchalkilحقو   

 

 
  إسة ونصا  كالمظسةا  أسة لالصا  م جصكةا  كمةلا  تشةص ي  كولوم صةا  ال شةصك  الةلنظارفي   وي ها الل   ال الصةة:  ا ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةت  4

  نصوزي مةلا     التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظ ورا  الظكسةصك   ولمةلاالجمومصةة  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيس ملا  أيللملا  إياالصا  الصامان  كوريةا
 .األمليكصة  الواليات الظ حل"    الظظ كة الظ حل"    تلكصا    سويسلا    السويل    إس انصا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يج
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ملمصةةل يو  خةةال  اللمةةع   ألةةف  110نحةةو  ارتيا ا  م ةة     ل   أ ر مااالملادات المياصة ل شهلت  

 Snorre Expansionمشل ا  منا ن اج ا ضافي  ياتي ذلك  سط مل  تلف   2021من  ا   األ  

 في المةةل يجمن الظ و ع أن يلتيع إن اج الميط  ذا    حسصن اس خلاج الميط في محل الشظا  المل يجي.ل

 Gjøa P1   مشةةل ا Fenja   مشل ا Njordمن خال  حقل  2021المتف الثاني من  ا   خال 

 في محل الشظا .

ا مةةلادات مةةن ارتيعةةت   فقةةل  وت خا ج  ي مة التعككاون االقتصككا ح والتيميككةأما فصظا يخ   

  .2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع خةةال   ملمصل يو ألف  100 م   نحو م حوظمشكل د   أمليكا الالتصمصة 

التةةصانة  ظ صةةات    تلاجةةعمةةع  تزاممةةا   يمةةايل  شةةهل  ارتيةةع فةةي  يذكل أن إن اج الميط الخةةا  فةةي ال لازيةةل  

 Petrobrasشةةلكة  ف لايل مس ب  ةةلار  شهل  في      ل أن يمخيض  ما   ل الظ ح  مماقةالظخاط لها في  

مجائحةةة ال حةةلي مسةة ب إجةةلا ات السةةالمة الظ ع قةةة  Marlim Sulفةةي حقةةل  ا  مخيةةض ا ن ةةاج مؤ  ةة 

  .مار شهل أ اخل  ارتيا ه فيا ن اج  ا د .  مع ذلك   الظس جل فصل   كور نا

ألف ملمصةةل يو  خةةال  اللمةةع األ   مةةن   130كظا ارتيعت ا ملادات المياصة من التصن ممحو  

           الةةل   الق ص ةةة ال ةةي أظهةةلت نظةةوا   كانةةت أحةةلالتةةصن  فقةةا  ل  صانةةات اللسةةظصة. يةةذكل أن  2021 ةةا  

  .فصل   كور نا الظس جل    ى اللغا من جائحة 2020خال   ا   في إملادات الميط

مةةل  مةةن شةةهل       تخيص ةةات إتيةةاا خيةةض ا ن ةةاجمشةةان تق ةةص      أ مةةك    لار دمما  مع  تزا 

  نحةةو تةةل إلةةى ل  2021مةةن  ةةا     األ  خةةال  اللمةةع    المياصةةةر سةةصا    إمةةلادات  ارتيعت   2021يمايل  

           .ألةةف ملمصةةل يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام  160ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى  م صةةون ملمصةةل يو  10.5

مقارنةةة مةةع  ملمصةةل يو  ألةةف 60 ممحةةو  أ راسصاا ملادات المياصة من ما ي مجظو ة د      ارتيعت  كظا

 اللمع السام .

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

 .(2021 -2020) الي ل" خال  خارجها من الظم جة   الل  
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 (8) الشكل
 ( 2021  -2020) ، اليفتية العالمية دا ا  اإلسي ح في الالتغير الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

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

 الحفا ا  العا لة وتت   عد   ، 5اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة   إ تاج  -

        األ  اللمةةع  خةةال  التةةخلي الةةميط مةةن األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات إن ةةاج  م وسةةط  إنخيض

      السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 5.2 ممسةة ة  يأ   يةةو  ملمصةةل  ألةةف  410  مظقةةلار  2021   ةةا من  

ملمصةةل يو   أي ممسةة ة  م صةةون 1.7 ممحةةو  مةةمخيض  ةةو مسةة وى   و يةة  لمصةةلم م صةةون 7.456 لص  ةة 

  .2020 ا  % مقارنة ماللمع الظظاثل من 18.2

      2021مةةن  ةةا   األ  خةةال  اللمةةع  األمليكةةيإن ةةاج الةةميط التةةخلي  ال لاجةةع فةةييعةةزى  

 صةةما ة ملكةةز Texas  اليةةة اتإج احةة ال ةةي    موجة الاقل الظ جظل غصل الظس و ة  مشكل رئصسي إلى

   تسةة  ت فةةي أك ةةل إغةةالا 2021خةةال  شةةهل ف لايةةل مالواليات الظ حةةل" األمليكصةةة   الميط التخلي

  %35مكامن الميط التخلي م غةةت نسةة  ه   أك ل  Permianم ع   مالاقل   ى ا طالا في حو   

 .Wood Mackenzie فقا  ل صانات شلكة  اس ظل   ى ملى  ل" أسامصع   ل اس ئمافه مشكل كامل 

 
   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فى إن اج الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط      س عيظثل إن اج     5

Niobrara   Permian   Appalachia  ت ا (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلى مماقة  Anadarko    ال ي أص حت  لفا  ل عليل من مم جي
 الميط التخلي  الغاز التخلي خال  السموات األخصل". 
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 المات   ى ارتياا ال كالصف مع   مالحةةفي  ملأ ا  األمليكي  الميط التخلي    مم جي  يذكل أن

 .2020  العةةا  الظاضةةي  خةةال لميط الخا   في أسعار ااالنهصار ال اريخي     قب ظ صات الحيل  تعافي  مل   

     إلةةى   2021  مةةار فةةي شةةهل     Dallasأظهل أحل  مسح فصلرالي ل اا ةةة تةةا إجلائةةه مظقاطعةةة  حصث  

 لب تكسا  الذي تح اجه شلكات الاا ة ل غاصة نيقات تشغصل اال مار الظحيور" الظك ظ ةأن سعل خا  غ

تح ةةاج   فةةي حةةصن   العا  الظاضةةي  الي ل" الظظاث ة من ن    %3  و ما يزيل ممس ة    د الر ملمصل  31 و  

 .   ى أسا  سموي %6لحيل مئل جليل ملمح  ملتيعا  ممس ة  ملمصل د الر 52ت ك الشلكات إلى 

 2021تاثلت صما ة الميط التةةخلي األمليكةةي نسةة صا  خةةال  اللمةةع األ   مةةن  ةةا    ذا   ل  

 تةةاريح ال مقصةةب  ةةن الةةميط ليومةةا     60مؤ ةةت لظةةل"  الخةةاب مإيقةةاف  ا دار" األمليكصة الجليل"  مقلار  

      % مةةن إن ةةاج الةةميط الخةةا  األمليكةةي 22  تشةةكل نحةةو الغاز   ةةى األراضةةي  الظصةةا" اليصلرالصةةة ال ةةي  

ل حةةةل  ظ صةةات   . فقا   دار" مع ومات الاا ة األمليكصة ياتي ذلك فةةي خاةةو" أ لةةى نحةةو الوفةةا  م عهةةُ

 الحيل الجليل"   ى األراضي اليصلرالصة مشكل دائا  الذي  ل يس غلا  ل" أ وا .        

 ارتيةةع  فقةةل   2021مةةن  ةةا     األ  أما فصظا يخ  م وسط  لد الحيارات العام ة خةةال  اللمةةع  

 "حيةةار 357 ممحو ممخي ا    "حيار 355 إلى لصتل  اللمع السام  مظس ويات مقارنة "حيار 77  مظقلار

        شةةهل ممةةذ  م واصةةال  شةةهليا   ارتيا ةةا  أن  ةةلد الحيةةارات العام ةةة يشةةهل  يةةذكل .  ةةى أسةةا  سةةموي

 .(9) والشكل  (5)  الجدوتكما ي     .  و مؤشل م كل  ن ا ن اج الظس ق  ي  2020س  ظ ل 

 (5الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  ت سط إ دا ا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعد  الحفا ا  العا لة

 عد  الحفا ا  العا لة 
 (ة)لفا 

 إ دا ا  اليفط الصخرح 
 ) لي ن بر يل/ي م( 

 

 2020األوت الرب    9.119 712
 الثا ي الرب    7.543 359
 الثال  الرب    7.812 224
 الراب الرب    7.866 278
 * 2021األوت الرب    7.456 355
 2020 األوتالرب    (1.663) (357) التغير ع   2020 الراب الرب    (0.410)  77

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

 . EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues المصادر:
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لفا ة ح/ لي ن ب

عد  الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

 (9) الشكل
    ،الحفا ا  العا لةسي ح إل دا ا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعد  الالمت سط الرب  

(2020  – 2021 ) 
 
 
 
 

 

 

 

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

 األبا  المحف  ة )المكتملة وغير المكتملة(    اليفط والغاي الصخريي  في ال اليا  المتحدة  -

األمليكصةةة الظحيةةور" فةةي الواليةةات الظ حةةل"    صنالةةميط  الغةةاز التةةخليأمار     لد  إجظالي  ارتيع

  السةةام اللمةةع  مظسةة ويات مقارنة %24.8مئل أ  ممس ة  254محو م 2021من  ا   األ  اللمع   خال 

    ممحةةو   ةةو مسةة وى مةةمخيض مئةةل  1277   و االرتيةةاا اليتةة ي الثةةاني   ةةى ال ةةوالي  لصتةةل إلةةى

 تزامما  مةةعياتي ذلك . 2020مقارنة ماللمع الظظاثل من  ا  % 60.4أ  ممس ة تقلر محوالي مئل    1948

      كمككا ي  كك    عال ة طلدية مع  لد األمةةار الظحيةةور"ارتياا أسعار الميط الخا    ال ي تلت ط مل ر ا م
    .(10)  الشكل
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عد  االَبا  المحف  ة أسعا  اليفط الخام

 ( 10) الشكل
     ،في ال اليا  المتحدة الصخرحوالغاي  الصخرح تت   إجمالي عد  األبا  المحف  ة    اليفط
 ( 2021 – 2020خالت الفترة )

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

تعةةلف ماألمةةار  ال ةةي    مك ظ ةةة ا نجةةازأن المس ة األك ل من األمةةار الظحيةةور"    الجليل مالذكل 

  ي تلت ط معال ة طلدية مع م وسط أسعار الةةميط الخةةا   أمةةا المسةة ة ال ا صةةة مةةن    الظحيور" الظك ظ ة

األمار الظحيور" ال ي ا اس كظالها إال  مةةل  صةةو  أسةةعار الةةميط إلةةى مسةة ويات مماسةة ة لظم جةةي الةةميط 

               مةةن ارتيةةاا أسةةعار الةةميط الخةةا    ةةى الةةلغا   الغةةاز التةةخلي  تعةةلف ماألمةةار غصةةل الظك ظ ةةة.

األمار الظحيور" الظك ظ ة من الميط التخلي  الغةةاز إجظالي  لد  انخيا تشصل ال قليلات األ لصة إلى 

مئةةل مقارنةةة   51ممحةةو    2021مةةن  ةةا     األ  التخلي في الواليات الظ حل" األمليكصةةة خةةال  اللمةةع  

ظس و ة ال ةةي  يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى موجة الاقل غصل المئل    1741  ماللمع السام  ل تل إلى

خةةال   % مةةن أطقةةا  ال كسةةصل الهصةةلر لصكي75 تو ف نحةةو  تجُظل الميط  مل ر    اال مار  تس  ت في

 .شهل ف لايل

ا جظالي ال لاكظةةي لعةةلد األمةةار الظحيةةور" غصةةل   إنخيا حصن تشصل ال قليلات األ لصة إلى    في

  مئةةل  464  ممحةةو  2021من  ةةا     األ  اللمع    في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي  

مئةةل   1467  ممحةةومةةمخيض    ةةو مسةة وى    مئةةل   6912 ةةلد ا    لص  ةة    السام اللمع    مظس ويات  مقارنة

 تق ةة إلةةى    Bloomberg ةةذا   ةةل أشةةار تقليةةل صةةادر  ةةن    .2020مقارنة ماللمع الظظاثل من  ا   
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 يشصل  مظا  الميط   أسعار  ارتياا  مع  تزامما    األمليكي غصل الظك ظ ة  التخلي  الميط  آمار   لدم حوظ في  

  ةةن  المةةاجا  االنكظةةاش  مةةن  التةةما ة  ان عةةاش  مةةع  العظةةل  إلى  الحيل  أطقا    اد"  الظم جصن  اس علاد  إلى

 مةةن أ ل إلى  اآلمار  يمخيض  لد ت ك  أن   في  ذا السصاا  من الظ و ع  .جائحة فصل   كور نا الظس جل

لظع ومةةات السةةوا   Lium  لشةةلكة  ا   فقةة    2021 ةةا     مةةن  األخصةةل"  الثالثةةة  األشةةهل  مح و مئل    5000

  .الظخ تة مالاا ة

   التلب العالمي على اليفط   -

خةةال  اللمةةع   الةةميط    ةةى  العالظي  الا ب  تعافصه   ى ملى اللمعصن السامقصن  انخيض قب مل   

 93.4%  لصتل إلى  0.8  أي ممس ة  اللمع السام ب ي مقارنة م ألف  800محو  م  2021من  ا   األ  

 .  ى أسا  سةةموي  %0.1ملمصل يو   أي ممس ة    ألف  100ممحو    إنخياضا  ملمصل  يو   مشكال     م صون

من جائحة فصل   كور نةةا الظسةة جل  مخاصةةة فةةي أ ر مةةا أدت إلةةى   ثالثةمل  موجة    إلى يعزى ذلك  

  إ اد" فل   صود   ى السةةيل  إجةةلا ات أكثةةل صةةلامة   ةةى حلكةةة ال مقةةلتجلد  ظ صات ا غالا  

 .(11) والشكل( 6)  الجدوتكما ي      التصن  الهمل   كال  منط ب الظ حوظ في  لاجع الف ال   ن 

 (6الجدوت )
 ( 2021 – 2020)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

      ( لي ن بر يل/ ي م)
إجمالي التلب  

 العالمي 
 وت خا ج  ي مة التعاون   

 االقتصا ح والتيمية 
 وت  ي مة التعاون  
 االقتصا ح والتيمية 

 

   2020الرب  األوت  45.4 48.1 93.5
 الرب  الثا ي  37.6 45.5 83.1
 الرب  الثال   42.3 48.9 91.2
 الرب  الراب  43.1 51.2 94.2
 * 2021الرب  األوت  43.3 50.1 93.4
 التغير ع     2020 الراب الرب     0.3 (1.1) (0.8)

   2020 األوتالرب    (2.1)  2.0 (0.1) (  لي ن ب/ح)
 تقليليةمصانات  *  

 : المصا    
   ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ مك. 
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 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

 ( 11) الشكل
 ( 2021 -2020)  ،التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 :2021من  ا   األ  خال  اللمع  حل"   ى الل لصة الظجظو ات

  وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية في  على اليفط  التلب   -

 األ  اللمةةع خةةال  ى الةةميط   ةة   وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةظو ة  مج  ط ب  ارتيع

لصتةةل إلةةى  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %0.7أي ممسةة ة    ملمصل  يو   ألف  300  حواليم  2021 ا   من  

 %4.6  أي ممسةة ة ملمصةةل يو  م صون 2.1ممحو   ممخيض  و مس وى  م صون ملمصل  يو    43.3نحو  

 .مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي
  خةةال  األ ككريكتي    وت  ط ةةب  ارتيع  اال  تادي  ال مظصةظو ة د   ممةظة ال عا ن  مج   ضظن

 م صةةون 23.8 لصتل إلةةىاللمع السام  ملمصل يو  مقارنة م ألف 700 محوم 2021اللمع األ   من  ا   

ملمصةةل يو  مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن العةةا    م صةةون  500ممحةةو      و مسةة وى مةةمخيضيو     ملمصل

الا ةةب   ةةى الةةميط فةةي الواليةةات   تعةةافياسةة ظلار  مشكل رئصسةةي إلةةى  االرتياا    ذلك يعزى    .الظاضي

% مةةن إجظةةالي 49.3سةةا ا ممحةةو لص مةةن اللمةةع السةةام  نس صا   إن كان موتصل" أ ل    األمليكصة  الظ حل"
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 2021 يمةةايلخال  شةةهل الا ب األمليكي  ارتيع في  ذا السصاا  األمليك صن.د     االرتياا في ط ب

 مل ا مةةنم صون ملمصل يو      19.4  نحو  لصتل إلى  مقارنة مالشهل السام  ملمصل يو     ألف  296ممحو  

أثةةلت ارتياا م صعات نواتج ال قاصل إلى مس ويات ما   ل جائحة فصل   كور نةةا الظسةة جل  فةةي حةةصن 

.   ةةود المقةةلشةةهل   ةةى الا ةةب   ةةى  ةةذا الخةةال   األمليكصةةة إجلا ات ا غالا في غال صةةة الواليةةات

  ةةى الظح ةةي    الا ةةب  ارتيةةااالتادر"  ن إدار" مع ومةةات الاا ةةة األمليكصةةة  ةهل ال صانات األ لصة   تُ 

مةةذ شةةهل   ةةو أ  ةةى مسةة وى مسةةجل مُ  2021 ف لايلشهل في يو   م صون ملمصل 19.6 نحو  إلىالميط  

إنخيةةا  الا ةةب األمليكةةي    ى اللغا من     ملفو ا  مارتياا الا ب   ى   ود ال لفئة  2020مار   

 يعةةا د  ةةل أن . الغاز لصن  سط تلاجع م حوظ في حلكةةة ال مقةةل مسةة ب الاقةةل الظ جظةةلالظح ي   ى  

  م اثلا  مةةال و ف القصاسةةي يو  م صون ملمصل 19.3نحو  إلى  2021مار   خال  شهل  إنخياضه  الا ب  

 .اس ظل   ى ملى  ل" أسامصع   ل اس ئمافه مشكل كاملهل ف لايل  الذي ظتافي ال كليل في نهاية شل

   إن كان مشكل نس ي  في ظل الظكسصك   كملا  في كال  منتعافصه    ى الميط    الا ب   اصل  كظا

   .مس ب جائحة فصل   كور نا الظس جلاال  ظاد الظ زايل   ى العظل  ال ع ا  ن مُعل 

 يةةو  ملمصةةل  ألةةف  400  محةةوالي  2021من  ا     األ  خال  اللمع    أو وبا   وت  ط ب   إنخيض

 م صةةون 1.2مةةمخيض ممحةةو    ةةو مسةة وى  يةةو   ملمصةةل  م صون  12.1  إلى  ماللمع السام  لصتلمقارنة  

إنخيةةا  الا ةةب    يعزى ذلك مشكل رئصسي إلةةى  .من العا  الظاضي  الظماظلاللمع  م  ملمصل يو  مقارنة

الةةل   األ ر مصةةة مظةةا فةةي ذلةةك فلنسةةا تجلد  ظ صات ا غالا فةةي العليةةل مةةن   ى   ود المقل في ظل  

أظهةةلت مصانةةات  فةةي  ةةذا السةةصاا     .موجة ثالثة من فصل   كور نا الظسةة جل ألظانصا  إياالصا   سط  

 األمليكةةي الغةةاز  زيةةت الةةليز  شةةحمات ل   ع حلكة السين  تلاجع حةةاد فةةي  ةةلد  Refinitiv  شلكة

 الا ب ل عف أ ر ما  اس جامة القادمة إلى

 لصتةةلمقارنة ماللمع السةةام   فقط يو  ملمصل ألف 50 ممحو  الها ئأسيا     وت  ط ب  ارتيعمصمظا  

اللمع الظمةةاظل ملمصل يو  مقارنةةة مةة  ألف 400ممخيض ممحو مس وى   و يو    ملمصل  م صون  7.4  إلى

  تلاجع ط ب متافي ال كليل في كال  من كوريةةا الجمومصةةة  إلى ذا ال  اطؤ   يعزى    .من العا  الظاضي

 1989ُممةةذ  ةةا     ل ا ةةب   ةةى الغةةاز لصنأدنةةى مسةة وى    2021خال  شهل يمايل  ال ي سج ت  الصامان   



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 342021

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 34 2021 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

في حصن   الظلت اة مجائحة فصل   كور نا الظس جل مس ب ا جلا ات ال قصصلية لحالة ا غالا الاارئ

 .(7)  الجدوتكما ي      ارتيع الا ب   ى   ود ال لفئة مس ب الاقل شليل ال ل د".

 (7الجدوت )
 ( 2021 – 2020، ) وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةتت   التلب على اليفط في 

       ( لي ن بر يل/ ي م)
 وت  ي مة التعاون  إجمالي 

  األ ريكتي    وت  وت أو وبا   الها ئ   وت أسيا االقتصا ح والتيمية 

   2020األوت الرب    24.4 13.3 7.8 45.4
 الثا ي  الرب    20.0 11.0 6.5 37.6
 الثال  الرب    22.7 12.9 6.7 42.3
 الراب الرب    23.2 12.6 7.3 43.1
 * 2021األوت الرب    23.8 12.1 7.4 43.3
التغير     2020 الراب الرب     0.7 (0.4)  0.05  0.3

   2020 األوتالرب    (0.5) (1.2) (0.4) (2.1) ع  
  

   * مصانات تقليلية.

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

 

 خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية  وت  في  على اليفط  التلب   -

 األ  اللمةةع خةةال   الةةميط   ةةى خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميككة وت    ط ب  انخيض

لصتةةل إلةةى  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة  %2.1أي ممسةة ة    ملمصةةل  يةةو   م صون  1.1  ممحو  2021 ا   من  

مقارنةةة  %4.2  أي ممسةة ة ملمصةةل يو   م صةةون  2ممحةةو    ملتيةةع  و مس وى    م صون ملمصل  يو    50.1

 .العا  الظاضي ماللمع الظظاثل من

خةةال  اللمةةع   وأفريقيككا  األوسككط  الشرق   يتقةفي    الميط    ى  ا بال  ارتيع   الل  ت ك     ضظن

 م صةةون 12.3 إلةةى لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام   يةةو  ملمصةةل ألةةف 350 ممحةةو 2021من  ةةا    األ  

  مقارنة ماللمع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  ملمصل يو   ألف  30ممحو    ملتيع    و مس وى  يو  ملمصل

ألف ملمصل يو  مقارنة مةةاللمع السةةام   لصتةةل   200  موا ع    ى الميط  الدوت العربية  ط ب  ارتيع  حصث

د   خةةارج ممةظةةة ال عةةا ن % من إجظالي ط ةةب  13.4  نحو    أي ما يشكليو  ملمصل  م صون  6.7  إلى

مماقةةة  فةةي األخةةلى  الةةل    ط ةةب  ارتيةةع  كظةةا.  2021من  ةةا     األ  خال  اللمع    اال  تادي  ال مظصة
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 م صةةون 5.6 إلةةى لصتةةلملمصةةل يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام    ألةةف  150  موا ةةع   أفليقصا  األ سط  الشلا

  .   ى أسا  سمويملمصل يو   ألف 100ممحو  ممخي ا    يو  ملمصل

            مةةن  األ  خةةال  اللمةةع م حوظةةا   نخياضةةا  ا فقةةل شةةهل ا سككي ية الككدوت ط ةةب  فصظةةا يخةة 

  يةةو  ملمصل  م صون  26.2  إلى  لصتلمقارنة ماللمع السام     يو  ملمصل  م صون  1.5نحو      م  2021 ا   

 .ملمصل يو  مقارنة ممةصل  الظسجل خال  العا  الظاضي م صون 1.7ممحو  ملتيع  و مس وى 

   ةةاطل"  اآلسةةصوي  اال  تةةادي  ل مظو  اللئصسي  الظحلك  عليُ   الذي   التلب الصييي  انخيض  حصث

 م صون 13 إلى  لصتلمقارنة ماللمع السام      يو  ملمصل  م صون  1.3  ممحو  الظذكور"   السوا  في  ال عافي

اللمع مةة   ملمصةةل يو  مقارنةةة  م صةةون  1.6ملتيعةةا  ممحةةو     2021مةةن  ةةا     األ  خال  اللمع    و ي لمصلم

تكثصةةف إجةةلا ات العةةز  العةةا   يعزى  ذا االنخيةةا  مشةةكل رئصسةةي إلةةى   .الظظاثل من العا  الظاضي

فصل   كور نةةا الظسةة جل تزاممةةا  مةةع  ا ةةة  ل حل من ان شار  شظا  شلا ال الد القصود   ى السيل في  

       %  ظةةا كةةان   صةةه 70نخيةةا   ةةلد الظسةةافلين ممسةة ة اظةةا أدى إلةةى م  رأ  السةةمة القظليةةة الجليةةل"

إلى أدنى مس وى له   2021خال  شهل ف لايل  تلاجع معل  نظو نشاط الظتانع    إلى جانب  ل  امصن   

ياتي  ذا االنخيةةا    ةةى الةةلغا مةةن الا ةةب   ل   فقا  ل صانات الظك ب الوطمي لإلحتا .في تسعة أشه

تزاممةةا  مةةع إنخيةةا  درجةةة حةةلار" الاقةةل فةةي   2021خةةال  شةةهل يمةةايل    القوي   ةةى   ةةود ال لفئةةة

  ف ةةال   ةةن االرتيةةاا الظ حةةوظ فةةي العاصظة التصمصة إلى أدنى مس وى له في أكثل من خظسةةة  قةةود

  .  2021الواردات من الميط الخا  خال  شهل مار  

  ى خ يصةةة  2021اللمع الثاني من  ا  تلاجع ط ب التصن   ى الميط خال    ذا  من الظ و ع  

واردات من الميط الخا  تزامما  مع ال وجه نحو السحب من الظخز نات في ظل ارتياا األسعار الت اطؤ  

  ف ةةال   ةةن   لاب طا ة ال خزين من ا م ال  معل موجة شلا  الميط اللخص  خال  العا  الظاضةةي ا

  ظ صات التصانة الظخاط لها في متافي تكليل الميط الظس ق ة. مل  ضعف  وام  ال كليل  

 التلككب انخيةةضل فقةة   اآلسةةصوي   اال  تةةاد  لمظةةو  اآلخةةل  الظحةةلك   يالهمةةل    تادالل  مالمس ة  أما

ألف ملمصل يو  مقارنة ماللمع السام   200محو م 2021  اللمع األ   من  ا  خال الميط   ى  هيككدحال

  .ألةةف ملمصةةل يو    ةةى أسةةا  سةةموي  100ممحةةو    ملتيعةةا     يةةو    ملمصةةل  م صةةون  4.9  نحةةو  لصتل إلى

 يعزى  ذا االنخيا  مشكل رئصسي إلى تلاجع الا ب   ى   ود المقةةل )الةةليز   الغةةاز لصن  المافثةةا 
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 2020أدنةةى مسةة وى لةةه ُممةةذ شةةهل سةة  ظ ل ى إلةة  الكصل سصن( خال  شهلي يمايل  ف لايل لصتل إلى 

شةةهل   خةةال ا اسةة هالك الغةةاز لصن  اارتيةة   ةةى الةةلغا مةةن       سط ارتياا  صاسي في األسعار الظح صة

تي صل اس خلا  السصارات   ى  سائل المقل   مس ب  إلى أ  ى مس وى له في أرمعة أشهل  2021مار   

 العا  ل جمب ا صامة ميصل   كور نا الظس جل.

مةةن    األ  خةةال  اللمةةع   وت أ ريكككا الالتيييككةالا ب   ةةى الةةميط فةةي    ارتيع   أخلى  جهة  من 

م صةةون ملمصةةل يو             6.2مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى  و ي لمصةةلم ألةةف 30 ممحةةو 2021 ةةا  

الا ب   ى الةةميط فةةي  انخيضحصث  ألف ملمصل يو    ى أسا  سموي.  40ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صةةون ملمصةةل يو       2.6ألةةف ملمصةةل يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى  100ممحةةو  البراييككل

ل سةةصال"  Rio de Janeiroى   ود المقل  سط تاجصل االح يا  مكلنافةةا  مع تلاجع الا ب   تزامما  

د   أمليكةةا  ط ةةب ارتيةةع مصمظا .  ى جائحة فصل   كور نا الظس جل  سالل ه الجليل" سليعة االن شار

 م صون ملمصل  يو . 3.6ألف ملمصل  يو  مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى  130الالتصمصة األخلى ممحو 

ألف  90 مظقلار 2021من  ا    األ  اللمع    خال   ارتيا ا    الميط    ى  سياا وت أو   ط ب  شهل 

ممحةةو   ملتيةةعمسةة وى  م صةةون ملمصةةل يو     ةةو    4.8  نحو  ملمصل يو  مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى

  ةةى الةةميط   وسككيا طلككبحصةةث ارتيةةع  الظظاثل من العا  الظاضي.  ماللمعألف ملمصل يو  مقارنة    400

  ةةو مسةة وى   يةةو   ملمصةةل  م صةةون  3.6  إلى  لصتل  السام مقارنة ماللمع    يو  ملمصل  ألف  140  مظقلار

ممحةةو   د   أ رأسةةصاط ب ما ي    انخيض  في حصن  .  ى أسا  سمويملمصل يو     ألف  200ممحو    ملتيع

 .(8) الجدوتكما ي    ألف ملمصل يو  مقارنة ماللمع السام .  50
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 (8الجدوت )
 ( 2021 –  2020)،  خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيميةتت   التلب على اليفط في  وت  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
        
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
 

 األوتالرب   
2020 

  الراب الرب   
2020 

الرب   
 األوت*

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

 الدوت العربية :   6.6  6.1  6.7  6.5  6.7  0.2  0.1
 الل   األ  ا       5.5  5.1  5.6  5.4  5.6  0.2  0.1
 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.0  1.1  1.1  1.1  ةة  0.03
  وت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  5.7  4.6  5.2  5.4  5.6  0.2 (0.1)
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  12.3  10.7  11.9  11.9  12.3  0.4  كك

 الدوت ا سي ية    24.5  24.6  26.0  27.8  26.2 (1.5)  1.7
 ممها: التصن   11.3  13.3  13.9  14.3  13.0 (1.3)  1.6
 الهمل     4.8  3.6  4.0  5.2  4.9 (0.2)  0.1
 الل   األخلى     8.3  7.8  8.1  8.3  8.3  ةة  0.03
  وت أ ريكا الالتييية   6.1  5.6  6.2  6.1  6.2  0.2  0.1
 ممها: ال لازيل   2.7  2.2  2.6  2.7  2.6  0.2  0.1
 الل   األخلى     3.4  3.4  3.6  3.4  3.6  ةة  0.03
0.4 0.1 84.   وت أو أسيا   4.5 4.0 4.2 4.7 
 ر سصاممها:  3.4 3.0 3.2 3.4 3.6 0.1 0.2
  وت أو وبا األخرى  0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 كك  كك 

2.0 (1.1 )  وت خا ج  ي مة إجمالي طلب  48.1 45.5 48.9 51.2 50.1 
 التعاون االقتصا ح والتيمية 

 تقليليةمصانات  *       
 :  الل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

   :المصا  
 ا لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك.  -
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 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة   ست يا     -

 6 وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية اليفتي في  التجا ح  المخزون  

فةةي   في  وت  ي مة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إجظالي  إنخيض

 إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةعمسةة وى     ةةن  ملمصةةل  م صةةون  55  مظقةةلار  2021   ةةا   من  األ  اللمع    نهاية

 مةةن الظظاثةةل اللمةةع مسةة ويات  ن ملمصل م صون 6 مظقلار ممخيض  و مس وى  ملمصل   م صار  2.982

اللمةةع  فةةي نهايةةة ارتيةةع  ل الخام    اليفط التجا ح المخزون إجظالي أن مالذكل.  الجليل  السام   العا 

ملمصةةل    م صةةار  1.178  إلةةى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل  م صون  4  مظقلار  2021من  ا     األ  

 إنخيةةض مصمظةةا .يالظاضةة  العةةا  مةةن الظظاثةةل اللمعم صون ملمصل مقارنة م  29لتيع ممحو  م  مس وى  و  

 السةةام   مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  59  مظقةةلار  اليفتيككة   الميتجككا   التجا ح     المخزون  إجظالي

 ظسةة وياتم مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 35 مظقةةلار مةةمخيض  و مس وى   ملمصل   م صار  1.804  إلى  لصتل

 .السام  العا  من الظماظل اللمع

 فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخزون     ال مظصة إنخيض من ضظن د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  
   ملمصةةل  م صةةار  1.550   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  65  مظقلار  األ ريكتي  وت  

 مةةمخيض  و مسةة وى     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  891     الخا   الميط  من  ملمصل  م صون  659  ممها)

 .السام  العا  من الظماظل ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  40مظقلار 

    مةةن   األ  اللمةةع    فةةي نهايةةة  المخككزون التجككا ح اليفتككي فككي ال اليككا  المتحككدة  إنخيض  حصث

         ملمصةةل م صةةار 1.290  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 52 مظقةةلار 2021  ةةا 

العةةا  لظسجل في نهاية اللمع الظظاثل مةةن  الظس وى امقارنة مم صون ملمصل    9ممحو    ملتيع    و مس وى

           محةةوم األ ريكيككة فككي ال اليككا  المتحككدة  كك  الككيفط الخككامالمخككزون التجككا ح   ارتيةةع فقةةل .الظاضةةي

تجلُر ا شةةار"  في  ذا السصاا   .ملمصل م صون  502   مل  لصس قل  السام   ماللمع  مقارنة  ملمصل  م صون  8

ألدنى مس وى له ُممذ األسةة وا الظم هةةي فةةي العشةةل ن تسجصل الظخز ن األمليكي من الميط الخا     إلى

      2021  ف لايةةلشةةهل  مةةن    الثةةانيم صون ملمصل في نهاية األس وا    461.8  و    2020من شهل مار   

          الخةةا  م ةةاثلا  مظوجةةة الاقةةل الظ جظةةل غصةةل الظسةة و ةإن اج الةةميط  القصاسي في  نخيا   اال    ى خ يصة
 

 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما الت.  6
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م صةةون   21.6  نحةةو  م ةة يسجل ارتيا ا   صاسصا  خال  األس وا األخصل من نيةةل الشةةهل  ياتي ذلك   ل أن  

في ظل تعافي ان اج   1982ملمصل   و أك ل ارتياا   ى ا طالا ُممذ مل  تسجصل ت ك ال صانات في  ا  

إلةةى أدنةةى   هامعةةلالت تشةةغص تلاجعةةت  أسةةلا مةةن  ظ صةةات متةةافي ال كليةةل ال ةةي    الميط الخا  موتصل"

 2021في نهاية األس وا الثالةةث مةةن شةةهل مةةار     الاقل الظ جظلمس وى لها   ى ا طالا مس ب  

  .2020مسجل ُممذ شهل ديسظ ل له   و أ  ى مس وى  م صون ملمصل 503إلى نحو ارتيع 

 ملمصةةل  م صةةون  60ممحةةو    اليفتيككة   الميتجككا   التجا ح  كك   المخزون  إجظالي  إنخيض  في حصن

إنخيةةا      يعةةزى ذلةةك مشةةكل رئصسةةي إلةةىملمصةةل م صةةون 788  مةةل لصسةة قل السةةام  مةةاللمع مقارنة

مةةا  ى  تصةةل" أسةة و صة   ةةى  2021خةةال  األسةة وا األخصةةل مةةن شةةهل ف لايةةل مخز نات الغةةاز لصن  

م ةةاثل" م ةةعف  ظ صةةات متةةافي ال كليةةل     1990ا طةةالا ُممةةذ مةةل  تسةةجصل ت ةةك ال صانةةات فةةي  ةةا  

.             2001ُممةةذ شةةهل ف لايةةل  لةةه ارتيةةاا الا ةةب الظح ةةي   ةةى الغةةاز لصن مةةاك ل  تصةةل" أسةة و صة 

  تصةةل" أسةة و صة ُممةةذاك ل مال لفئة( مخز نات نواتج ال قاصل )تشظل الليز   زيت  ف ال   ن انخيا 

 .2020شهل نوفظ ل   لها ُممذأدنى مس وى    مسج ة2003شهل يمايل 

 مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 19 مظقةةلار ارتيةةعفقةةل   وت أو وبككا فككي اليفتي التجا ح  المخزون    أما

 م صون 688   الخا  الميط من ملمصل م صون  373  ممها) ملمصل م صار  1.061  مل  لصس قل السام   اللمعم

 العةةا   من  الظظاثل  مس ويات اللمع  مالظقارنة معم صون ملمصل    32مظقلار    ملتيعا     (الظم جات  من  ملمصل

في ظةةل  2021خال  شهل مار  الا ب   ى   ود المقل انخيا   إلى    االرتياا ذا     يعزى  .يالظاض

موجة الل   األ ر مصة مظا في ذلك فلنسا  ألظانصا  إياالصا   سط  تجلد  ظ صات ا غالا في العليل من  

 .ثالثة من فصل   كور نا الظس جل

مالظقارنة  ملمصل م صون 9محوالي ا الها ئ أسي  وت  في  اليفتي  التجا ح  المخزون  إنخيض  كظا

 226   الخةةا  الةةميط مةةن ملمصةةل م صةةون 145 ممهةةا) ملمصةةل م صةةون 371   مل  لصس قل  السام   اللمع  مع

 للمعا  م صون ملمصل مالظقارنة مع مس ويات  2مظقلار    ملتيع  مس وى  و     (الظم جات  من  ملمصل  م صون

تلاجةةع ط ةةب متةةافي ال كليةةل فةةي كوريةةا    يعزى ذلك مشكل رئصسي إلةةى  .يالظاض  العا   من  الظظاثل

أدنةةى مسةة وى ل ا ةةب   ةةى الغةةاز لصن ُممةةذ           2021 الصامةةان ال ةةي سةةج ت فةةي شةةهل يمةةايل   الجمومصةةة

 . الظلت اة مجائحة فصل   كور نا الظس جل مس ب حالة ا غالا الاارئ 1989 ا  
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مالذكل أن الوصو  مالظخز نات ال جارية المياصة في د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي   الجليل

  ال مظصة إلى مس وى م وسط األ وا  الخظل السامقة  يُعةةل مةةن أ ةةا أ ةةلاف اتيةةاا خيةةض ا ن ةةاج مةةصن 

د   )أ مك  (.  في  ذا السةةصاا  تجةةلر ا شةةار" إلةةى أن الزيةةاد" فةةي مسةة وى ت ةةك الظخز نةةات  ةةن 

مسةةج ة نحةةو   2021  يمايلخال  شهل    انخي ت  (  ل2020  –  2016)  السامقة  األ وا  الخظلم وسط  

ل تةةل إلةةى   ال ةةوالي     ى  السامع  ل شهلشهل ف لايل     خال   انخياضها    اص ت  .م صون ملمصل  92.2

       األ ةةوا  الخظةةل م وسط من أ  ى ظ ت لكمها  2020م صون ملمصل   و أدنى مس وى ُممذ ف لايل   29

 .(12) الشكل كما ي    .(2019 – 2015)

 ( 12) الشكل
 تت   الزيا ة في المخزو ا  التجا ية اليفتية في  وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

 السابقة الخم  األع ام ع   ت سط 
 (بر يل  لي ن)

 

 

 

 

 

 

 

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

 7التجا ح العالمي   المخزون 

فةةي   في  وت خككا ج  ي مككة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إنخيض

 3.153  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمعمةة   مقارنة  ملمصل  م صون  50  مظقلار  2021من  ا     األ  اللمع    نهاية

 
 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما الت.  7
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  يالظاض العا  من الظظاثل اللمعم صون ملمصل مقارنة م  142ممحو    ممخيض  و مس وى   ملمصل م صار

 خةةال   ملمصةةل  م صةةون  105  ممحةةو  إنخياضةةا    يالعككالم  التجككا ح  المخزون  إجمالي  مس وى  يسجل   مذلك

 م صةةار 6.135 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع خةةال   الظسةةجل  مظسةة وا   مقارنة  2021من  ا     األ  اللمع  

 .   ى أسا  سموي ملمصل م صون 148 مظقلار ممخيض  مس وى   و ملمصل 

 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر المخزون  

        15محةةوالي  2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  فةةي نهايةةة فككي البحككر اليفتككي المخككزون إنخيةةض

  مظقةةلار    مةةمخيض  ةةو مسةة وى     ملمصةةل  م صار  1.280  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل  م صون

           مخةةز ن الةةميط  إنخيةةضحصةةث  .السةةام  العةةا  مةةن الظمةةاظل اللمةةع مسةة ويات  ةةن ملمصةةل م صةةون 53

        م صةةار ملمصةةل   1.134م صون ملمصل مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى   11الظوانئ ممحو  العامل في  

مقارنةةة   م صون ملمصل  4ممحو    مالقلب من مماط  االس هالك اللئصسصةمخز ن الميط العائا    إنخيضكظا  

 م صون ملمصل.   146لصتل إلى  ماللمع السام 

 المخزون االستراتيجي 

 ملمصةةل  م صةةون  1  مظقةةلار  2021مةةن  ةةا     األ  اللمةةع    في نهاية  االستراتيجي  المخزون  ارتيع

 اللمةةع   ةةن  ملمصةةل  م صةةون  19  مظقةةلار  ملتيعةةا     ملمصةةل  م صار  1.846  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

          ممحةةو  2021مةةن  ةةا     األ  اللمةةع    فةةي نهايةةة  8األ ريكككي  االستراتيجي  المخزون  انخيض  ل  

ُممذ نهاية له مس وى  ا ل  و   م صون ملمصل 637.8 لصتل إلىاللمع السام  م ملمصل مقارنة  ألف  300

 .2020 أمليلمن شهل   األخصلاألس وا 

 9المخزون العالمي  إجمالي 

 األ  اللمةةع    نهاية  في  ()التجا ية واإلستراتيجية  إجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية  إنخيض

أي ممسةة ة  ملمصةةل م صةةون 119 ممحةةو إنخياضةةا  مةةذلك  مسةةجال   ملمصل م صار 9.261  إلى  2021من  ا   
 

ل  الي ي تكسا   لويزيانا ال ي تح وى   ى خزانات  ظصقة تحت األر    سواح طو    ى موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  8
   ذلك  فقا   دار" مع ومات الاا ة األمليكصة.

  .يشظل الظخز ن   ى م ن الما الت  الظخز ن االس لاتصجي 9
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 مةةاللمع مقارنةةة% 1.9أي ممسةة ة  ملمصةةل م صةةون 129 ممحةةو   انخياضةةا     % مقارنة ماللمع السام 1.3

 .(13) والشكل (9)  الجدوتكما ي       الظاضي العا  من الظظاثل

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

( بر يل لي ن  )       
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن بر يل)
 األوتالرب    الميتقة 

2020 
  الراب الرب   

2020 
الرب   
 *األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 األوت

 األ ريكتي     1590  1615  1550 (65) (40)
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1281 1342 1290 (52)  9
 أو وبا   1029  1042  1061  19  32
 الها ئ  أسيا  369  380  371 (9)  2

التعاون االقتصا ح   وت  ي مة إجمالي   2988  3037  2982 (55) (6)
 والتيمية 

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح   3295  3203  3153 (50) (142)
 والتيمية 

 إجمالي المخزون التجا ح**   6283  6240  6135 (105) (148)
 في البحر المخزون   1333  1295  1280 (15) (53)
 االستراتيجي  يخ : المخزون   1827  1845  1846  1  19
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  635  638.1  637.8 (0.300)  3

 إجمالى المخزون العالمى   9443  9380  9261 (119) (182)

د   ممةظة  كياية الظخز ن  ال جاري في   79.0  69.3  68.6 (0.7) (10.4)
 ) يو  (  ال عا ن اال  تادي  ال مظصة

     . 2021ف لايل شهل مصانات    * 

 ** اليشظل الظخز ن   ى م ن الما الت .   

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا  :  الل ة    

 المصا  :      
     - Oil Market Intelligence 
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2020 2021
 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية
المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

 ( 13) الشكل
 ( 2021  -2020) ،في  هاية الرب  تت   المخزو ا  اليفتية العالمية

 ( ليا  بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

  وت  ي مككة التعككاون االقتصككا ح والتيميككة  في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل

 ممخيضمس وى    و االس هالك  من يو  68.6إلى  تلاجعت   ل  2021من  ا     األ  اللمع    نهاية  في

اللمع مةة  يةةو  مقارنةةة 10.4 ممحةةو    السةةام اللمةةع  نهاية  مقارنة مالظس وى الظسجل في  يو   0.7  مظقلار

 .من االس هالكيو   79الظظاثل من العا  الظاضي ال ال  

 أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

 ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

مةةن             األ  مةةن العوامةةل الجصوسصاسةةصة ال ةةي تةةاثلت مهةةا أسةةعار الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع 

   الظخا ف حصا  تعال إملادات الةةميط الخةةا  مةةن مماقةةة الشةةلا األ سةةط  الظ لت ةةة   ةةى2021 ا   

الظظ كةةة العلمصةةة العظ صةةات ال خلي صةةة الياشةة ة ال ةةي حا لةةت اسةة هلاف  ةةلد مةةن الظمشةةا ت المياصةةة فةةي 

          ةةو مةةا يُعةةل اسةة هلاف ال مةةن التةةادرات ال  ل لصةةة  اسةة قلار إمةةلادات الاا ةةة العالظصةةة.السةةعودية

تع صةة  مؤ ةةت مةةا أدى إلةةى  ف ال   ن جمو  سيصمة حا يات  ظال ة فةةي  مةةا" السةةويل الظتةةلية   ةةو  

 لحلكة الظالحة مالقما".
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 الدوال  األ ريكي وأسعا  الفائدة  -

            مةةن  األ  الةةل الر األمليكةةي خةةال  اللمةةع  مةةادا  م  ةةاينمشةةكل عار الةةميط الخةةا  أسةة  تةةاثلت

مةةع تزاممةةا    2021شةةهل يمةةايل  خال  ارتيا ا  شهلت أسعار الميط الخا     في  ذا السصاا   .2021 ا   

   ذلةةك   ةةى خ يصةةة العال ةةة العكسةةصة ال ةةي تةةلمط الل الر األمليكي مقامل العظالت اللئصسةةصة  إنخيا 

م ةةاثلا    2018 لب أدنى مس وى له ُممذ شهل أمليةةل    10  حصث انخيض مؤشل الل الر األمليكيمصمهظا

ارت اط طةةلدي ي حو   ذا االرت اط العكسي إلى  السملات األمليكصة. ياتي ذلك   ل أن     وائلمإنخيا   

خال  شهلي ف لايل  مار     و أمل نادرا  مةةا يحةةل    يسةة ظل حل ثةةه لي ةةل"  تةةصل" مةةن الةةزمن  

ن صجة تزامن حل    ل"  وامل م لاخ ة ممها ما له  ال ةةه ماساسةةصات سةةوا الةةميط  ممهةةا مةةا لةةصل لةةه 

إلى أ  ى األمليكي  حصث ارتيعت أسعار الميط الخا    في الو ت ذاته ارتيع مؤشل الل الر   ال ة مها 

     ةةى خ يصةةة سةةملات الخزانةةة األمليكصةةة  وائةةلارتيةةاا م مةةل وما   2020مس وى له ُممذ شةةهل نةةوفظ ل  

اال  تاد األمليكي   ال جةةو  إلةةى  حو  مس ق لتيا   الظس ثظلين ضخظة    مالصة  تحيصزحزمة    ا لار

 ال ةةي أمقةةى   صهةةا  اليائةةل" سةةعلاالس ثظار في  وائل السملات تحوطا  ضل ال  ةةخا الظلتيةةع  إنخيةةا  

 %. 0.25% إلى 0ي لا   ما مصن د ن تغصصل  مل مس وى مج ل االح صاطي اليصلرالي األمليكي 

  شاط المضا با   -

          مةةن  األ   لمةةع لأسةةعار الةةميط الخةةا  م وسةةط  ارتيةةاافةةي  محةةل دا  لع ةةت الظ ةةارمات د را  

 يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى نجا  إتياا خيةةض ا ن ةةاج القصاسةةي مةةصن د   أ مةةك  فةةي    2021 ا   

تحقص  االس قلار ألسواا الميط    و ما سا ل إلى حل ك صل في الحل من نشاط الظ ارمصن فةةي أسةةواا 

 .الخا  س ثظل ن في ال ق  ات الحاد" ألسعار الميطالذين ي  الميط الخا  اال ج ة

مةةن   ثالثةةةموجةةة  ظخا ف مشان ت اطؤ  تصل" تعةةافي الا ةةب   ةةى الةةميط  مسةة ب  ال  ل ماميكان   

 ظ صات ال صةةع لجمةةي األرمةةا  زياد"    د را  في  خاصة في أ ر ما   يصل   كور نا الظس جلا صامات م

 ل ميط.    اآلج ة  ا    ى العقود آلا  تلاجع من   ل الظس ثظلين 

 

 

 
    يقصل أدا  الل الر األمليكي مقامل س ة من س ة  ظالت رئصسصة. 10
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لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  أ. وا  ا  وصا  ا   

يظكةةن أن يخ  ةةف  – الم قكك  أوالً:تلت ط تجار" الميط األمليكصة مثالثةةة  وامةةل رئصسةةصة   ةةي  

احل األس اب اللئصسةةصة السةة ظلار الواليةةات الظ حةةل" فةةي ف    الا ب   صه جغلافصا  إن اج الميط  تكليل   

الخةةا   ال مصةةة ال ح صةةة  ن ةةاج الةةميط    الجةةز  األك ةةل مةةن ةةو أن    المياصةةةاس صلاد الميط الخا   الظم جات  

     سةةاحل الخ ةةصج األمليكةةي.  ةةى طةةو    الواليةةات الظ حةةل"  ود ال كليل  موجود" في ممةةاط   سةةط  

    تي قل العليل مةةن الواليةةات ذات الا ةةب الظلتيةةع   ةةى   ةةود السةةصارات إلةةى مثةةل  ةةذ  ذاتهي الو ت  ف

   السةةكك الحليليةةة  الشةةاحمات ال حةةلي  من ذلك ت  قى الو ود  ن طلي  الشةةحن   ملال     ال مصة ال ح صة

مشكل ك صل أمث ة رئصسصة ل واليات ال ي تع ظل   Florida     Oregon    New Englandتعل  اليات  

          م جانسةةا   الخةةا  لةةصل مم جةةا  الةةميط  – الجكك  ة ثا يككاً:.   ةةى  سةةائل المقةةل  الةةواردات األكثةةل تك يةةة

 (خيصية أ  ثقص ةةة) لز جة الميطفلرجة   تس ظل الواليات الظ حل" في اس صلاد  تتليل الميط الخا  لذلك  

إلى حل ك صةةل العظ صةةات الالزمةةة ل كليةةل  حلد تحامض(      ح و أ  ملتيع   ممخيض) مح وى الك ليت  

متةةافي ال كليةةل األمليكصةةة أنةةواا الةةميط الخةةا  مةةن   تسةة خل مشكل  ا      .إلى   ود   مم جات اخلى

 اال  تةةادي  حصث سصكون من غصةةل  مها  مع إمكانصات الظعالجة الخاصةال ي ت ظاشى    جظصع أنحا  العالا

يجب   كظا أنه  الظتافي   ى الميط الخا  الخيصف الظح ي فقط  تع ظل  من الماحص صن الظالصة  ال شغص صة أن

 – ثالثككاً: الكميككة. اس صلاد نيط خا  من نو صات مخ  ية ل حسصن ا ن اج مالمةل إلى مزيج طا ة ال كليةةل

ى حةةل   فةةائض فةةي أسةةواا أدى ارتياا الاا ة ال كليلية  معلالت ال شةةغصل ل ظتةةافي األمليكصةةة إلةة 

ثةةا ظهةةلت الحاجةةة إلةةى أسةةواا تتةةليل لجع هةةا  ام ةةة لالسةة ظلار.        مةةن  الظم جةةات المياصةةة الظح صةةة

     إن اج الميط الخا  األمليكي.   صما ة في الو ت ذاته  يسا ل ارتياا صادرات الميط الخا  في د ا 

مةةن           األ  اللمةةع  خةةال  الخةةا  الةةميط مةةن األ ريكيككةال اليا  المتحدة  وا  ا  ا تفعت  ذا   ل

 5.8نحةةو    ل   ةة   السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  6.1  ممس ة  أى  ي ب  ألف  332  محوم  2021 ا   

ب ي مقارنة مظس ويات اللمع الظمةةاظل مةةن العةةا    ألف  676  و مس وى ممخيض ممحو     ي ب  م صون

% 10.1 ممسةة ة يأ ي ب ألةةف 205 محةةوالى اليفتيككة الميتجككا   كك  وا  اتهككا ا تفعككتكظةةا السةةام . 

           ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي ب م صةةون 2.2 حةةوالي ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة

  ألف ب ي مقارنة مظس ويات اللمع الظماظل من العا  السام . 184
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خال  األس وا  في  ذا السصاا تجلُر ا شار" إلى انخيا  الواردات األمليكصة من الميط الخا  

ل تةةل إلةةى نحةةو   2020ماك ل  تصل" ُممذ شهل يولصةةو    2021الظم هي في ال اسع  شل من شهل ف لايل  

    ى خ يصة موجة الاقل الظ جظل   1992م صون ب ي   و أدنى مس وى مسجل ُممذ شهل ف لايل   4.6

ا            غصل الظسةة و ة ال ةةي اج احةةت الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   تسةة  ت فةةي انقاةةاا تةةاريخي ل كهلمةة 

   تو ف متافي ال كليل  ن العظل. 

كل طيصةةف مشةة   الخككام  الككيفط   كك   المتحككدة  ال اليككا   صا  ا   ا تفعت   التادرات  جانب     ى

 اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 0.5 ممسةة ة يأ  ي ب ألةةف 14 ةة  م 2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال 

ألةةف ب ي مقارنةةة  742  ةةو مسةة وى مةةمخيض ممحةةو   ي ب م صةةون 2.8 ل تةةل إلةةى نحةةو السةةام 

 الميتجككا   كك  الصككا  ا  األ ريكيككة  إ خفضككت  فةةي حةةصن  مظس ويات اللمع الظظاثل مةةن العةةا  السةةام .
 4.7  حةةوالي  ل   ةة   السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة  %6.9  ممس ة  أى   ي ب  ألف  352ممحو    اليفتية

 .  ى أسا  سمويألف ب ي  765  و مس وى ممخيض ممحو   ي ب م صون

خةةال  األسةة وا  في  ذا السصاا تجلُر ا شار" إلى إنخيا  صادرات الةةميط الخةةا  األمليكةةي  

 1.5م غت نحةةو   2020ماك ل  تصل" ُممذ شهل ديسظ ل    2021الظم هي في ال اسع  شل من شهل ف لايل  

مظا فةةي ذلةةك ت ةةك ال ةةي تمقةةل الةةميط مةةن تجُظل الميط في خاوط األنامصب م صون ب ي   يعزى ذلك إلى 

  .إلى ساحل الخ صج األمليكي Oklahoma موالية Cushingأك ل ملكز تخزين في 

مةةن        األ  صةةافي ل ةةميط خةةال  اللمةةع  مسةة وردولةةت الواليةةات الظ حةةل" مجةةلدا  إلةةى تح  مةةذلك

ألف ب ي  مقارنة متافي صةةادرات نياصةةة    423نحو     ارداتها المياصة  صافي  حصث م    2021 ا   

ألف ب ي خال    592 صافي صادرات نياصة م   نحو     خال  اللمع السام   ي ب  ألف  451م   نحو  

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي     اللمع الظظاثل من العا  الظاضي  
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 ( 10الجدوت )
 تت   صافي وا  ا  )صا  ا ( اليفط الخام في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد

       ( لي ن بر يل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2020األوت الرب    2.9 10.2 4.7
   الثا يالرب    3.0 11.4 3.6
   الثال  الرب    2.5 11.7 3.5
   الراب الرب    2.6 10.1 4.3
 *  2021األوت الرب    2.9 11.3 4.3

 التغير ع   2020 الراب الرب     0.317  1.233 (0.033)
 2020 األوتالرب     0.066  1.067 (0.400) (  لي ن ب/ح)

      
 ( 11الجدوت )

 في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا  ا  )صا  ا ( 
       ( لي ن بر يل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2020األوت الرب    (3.5) (0.450) (0.167)
   الثا يالرب    (2.9)  0.256 (0.380)
   الثال  الرب    (2.8)  0.167 (0.117)
   الراب الرب    (3.1) (0.133) (0.203)
 *  2021األوت الرب    (2.5) (0.500) (0.144)
 التغير ع   2020 الراب الرب     0.557 (0.367)  0.059

 2020 األوتالرب     0.949 (0.050)  0.022 (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية *   
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    
 المصا  :      

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ مك.ةة 
 EIA  .      – General Administration of Customs, China)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )ةة 

 

 وصا  ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا  ا   ب.  

     1.2 محةةوالي 2021مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  الصككي  وا  ا   ارتيعةةت

       ي ب م صةةون 11.3 حةةوالي  ل   ةة   السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  12.3  ممس ة  أي   ي ب  م صون

        ب ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي.  م صةةون  1.1ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى  
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 اردات   ارتيةةاا م وسةةط  تُةهل أحل  ال صانات التادر"  ةةن ا دار" العامةةة ل جظةةارك التةةصمصة  ذا  

م صةةون   11.1إلةةى    2021  يمةةايل  ف لايةةل  يمن الميط الخا  خال  شةةهل)أك ل مس ورد  الظي(    التصن

  . الا ةةب القةةوي   ةةى   ةةود ال لفئةةة خةةال  شةةهل يمةةايلال وسةةع فةةي طا ةةة ال كليةةل  ب ي مةةل ا مةةن 

م صةةون   11.7نحةةو  ل تل إلةةى    2021 مشكل م حوظ خال  شهل مار       اص ت الواردات ارتيا ها

انحسةةار  فةةي ظةةللكات ال كليل المشاط  سط  و" في الا ب   ى الو ود ملفو ة م كثصف شملمصل يو   

 .جائحة فصل   كور نا الظس جل في التصن

م صةةون   3.42 ل م غةةت   اردات التصن من الميط الخا  األمليكي  أن م وسط  تجلُر ا شار" إلى  

مقامةةل  ةةل  اسةة لاد أي  2021 يمايل  ف لايل  يخال  شهلألف ملمصل يو     418طن أ  ما يعاد  نحو  

من العا  الظاضي   فقا  لإلدار" العامة ل جظةةارك التةةصمصة. يةةاتي ذلةةك فةةي كظصات خال  الي ل" الظظاث ة  

ظل سعي التصن ل ميصذ ا تياا ال جاري الذي توص ت إلصه مع الواليات الظ حل" األمليكصة في الخامل 

داتها من مم جات الاا ة األمليكصة ح ةةى  الذي ي  ظن زياد" التصن لوار  2020 شل من شهل يمايل  

.  حافةت الظظ كة العلمصةةة السةةعودية   ةةى ملكز ةةا كةةاك ل مةةورد ل ةةميط الخةةا  إلةةى 2021نهاية  ا   

 . 2021من  ا   األ  التصن خال  اللمع 

% 16.7ألف ب ي أ  ممسةة ة    200حو  مم  اليفتية  الميتجا       وا  ا  الصي   انخي تمصمظا  

ألةةف ب ي  167  ةةو مسةة وى مةةمخيض ممحةةو    ي ب  م صةةون  1نحو  ل تل إلى    السام   اللمعم  مقارنة

 مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 

مةةن  األ  تتلر التصن أي كظصات مةةن الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع  لا   الصا  ا ب   فصظا ي ع  

ألةةف ب ي  أي ممسةة ة  167محةةوالي  اليفتيككة الميتجككا   كك  صككا  اتها . في حصن ارتيعت2021 ا   

  ةةو مسةة وى مةةمخيض ممحةةو   ي ب م صةةون  1.5نحةةو    ل   ةة   السام   ظس ويات اللمعم  % مقارنة12.5

. ياتي  ذا االرتياا تزامما  مع توسع ألف ب ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي  117

الظلت اة مجائحة مس ب إجلا ات ا غالا الحكومصة التارمة الذي شهلته   عال  ال   قب  طا ة ال كليل

   فصل   كور نا الظس جل.

 محةةوالي  2021  من  ةةا   األ  اللمع    خال   للصي   اليفتية  ال ا  ا   صافي  ارتيع   مشكل  ا 

            ي ب م صةةون 10.8 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 8.7 ممسةة ة أي ي  ب ألةةف 866
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          ب ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي م صةةون 1ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 .( المشا  إليهما اَ فاً 11والجدوت ) (10)  كما ي    الجدوت
إلةةى شلكة ال  ل   الوطمصةةة التةةصمصة  ل   ذا   ل أشار معهل أمحا  اال  تاد  ال كمولوجصا ال امع

% مقارنةةة 3.4موا ةةع    2021  خةةال   ةةا من الظ و ع نظو صافي  اردات التصن مةةن الةةميط الخةةا     أنه

ل يو   ملفو ا  م عةةافي الا ةةب الظح ةةي م صون ملمص 11.2نحو   مالعا  السام  لصتل مس وى  صاسي ي   

   ى   ود الاائلات  الغاز لصن.

 ة ج. وا  ا  وصا  ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتي 

           33ممحةةو  2011مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا  ا  انخي ةةت

            ي ب م صةةون 4.3 حةةوالي ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 0.8 ممسةة ة ألةةف ب ي  أي

ألف ب ي مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  في  ذا السصاا   400  و مس وى ممخيض ممحو  

فةةي نحةةو        اك ل  تصةةل"مةة  ف لايةةل اردات الهمةةل مةةن الةةميط الخةةا  فةةي شةةهل  تلاجةةعتجةةلُر ا شةةار" إلةةى 

 .  شل" أشهل م اثل" م ل  موجة جليل" من جائحة فصل   كور نا الظس جل  ارتياا أسعار الميط الخا 

% 20.8 ممس ة أي  ي ب  ألف  167  يحوالم  اليفتية  الميتجا         ا  الهيدوا  تارتيع  مصمظا

ألةةف ب ي مقارنةةة   200ممحو    ممخي ة   ي ب  ألف  967  حوالي  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

زياد" الا ب   ى غةةاز ال  ةةل     إلى  االرتياامظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي   يعزى  ذا  

 خةةال   في أرمعة أشةةهل  ياتهالغاز لصن إلى أ  ى مس و  الظسا  خال  شهل ف لايل   ارتياا الا ب   ى

 ل جمب ا صامة ميصل   كور نا الظس جل. الخاصةتي صل اس خلا  السصارات  مس بشهل مار  

 ألةةف  108  محةةوالى  اليفتيككة  الميتجككا    كك   صككا  ا  الهيككد  ا تفعككت   الصا  ا ب   فصظا ي ع  

  و مس وى   ي ب م صون 1.1 حوالي ل     السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  10.7  ممس ة  أي   ي ب

 ألف ب ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 222ممخيض ممحو 

           حةةواليم 2021 مةةن  ةةا  األ  اللمةةع  خةةال  للهيككد اليفتيككة الكك ا  ا  صككافييلتيةةع   مةةذلك

           ي ب م صةةون  4.1  نحةةو  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةع  مةةع  مقارنةةة%  0.6  ممس ة  أي   فقط  ي ب  ألف  26

              ألةةف ب ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  378  و مس وى ممخيض ممحةةو  

 .( المشا  إليهما سابقاً 11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي     
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صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  

  2021مةةن  ةةا     األ  خال  اللمةةع     ا مشكل    صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تحسن

 وت  ي مككة التعككاون تلاجةةع األدا  فةةي    حصةةث  .غصل أنه شهل ت اين   ى مسةة وى الظجظو ةةات الل لصةةة

نخيض معةةل  اسةة هالك الةةميط الخةةا  فةةي متةةافي ال كليةةل العام ةةة فةةي مةةام ةةاثلا     االقتصا ح والتيمية

م صةةون ب ي   9.9إلى نحةةو    2021الواليات الظ حل" األمليكصة خال  األس وا األخصل من شهل ف لايل  

مس ب موجةةة الاقةةل   1982  ى ا طالا ُممذ مل  تسجصل ت ك ال صانات في  ا  له    و أدنى مس وى  

  ةةي مةةوطن ألك ةةل  ةةلد مةةن متةةافي ال كليةةل  Texas   اليةةةج احةةت  ا ةةي  الظ جظل غصل الظس و ة ال

معةةض   إلةةى انقاةةاا تةةاريخي ل كهلمةةا   أغةةالا  موجة ال ةةلد   أدت  متيا"   31   لد ا  األمليكصة ي   

ألةةف  607األك ل في الواليات الظ حةةل" ماا ةةة ت  ةة   Port Arthurمن مصمها متيا"   متافي ال كليل

   دار" مع ومات الاا ة األمليكصة.  فقا  ملمصل يو   

تجةةلد  ظ صةةات  تزاممةةا  مةةعيأتي ذلك إلى جانب انخفاض الطلب على وقوووا الن وو  وووي  و و ووا 

حةةل"  فلنسةةا ال ةةي الظظ كةةة الظ   الل   األ ر مصة مظا فةةي ذلةةك ألظانصةةا  إياالصةةاا غالا في العليل من  

 .مل  موجة ثالثة من فصل   كور نا الظس جل   سط تلاجع أدا  متافي ال كليل العام ة فصها

  وت خا ج  ي مة التعاون االقتصككا ح والتيميككة في الظقامل  ان ع  أدا  صما ة ال كليل في  

مل  تشغصل تزامما  مع  التصنتوسع الاا ة ال كليلية في  مل ا من   مخاصة في الل   األسصوية المامصة   

.  فةةي  ةةذا السةةصاا       Zhejiang   Shenghongمثةةل   حةةلات تكليةةل جليةةل" فةةي متةةاف ضةةخظة

إلةةى   ظعهل أمحا  اال  تاد  ال كمولوجصا  ال امع لظؤسسة ال  ل   الوطمصة التةةصمصةيشصل أحل  تقليل ل

الخةةا  فةةي جظصةةع أنحةةا  العةةالا ميط الةة  لر" التصن   ى تكليل الميط سةة زيل الظمافسةةة مةةصن معةةالجي   أن

        م صةةون طةةن مح ةةو   980طا ةةة ال كليةةل إلةةى  تلتيةةع سةةعةحصةةث ي و ةةع أن    سةة ؤثل   ةةى  وامشةةها

إلى جانةةب توسةةع نشةةاط  ياتي ذلك  .م صون طن  160الا ب الظح ي مظا ال يقل  ن    ل  جا ز  2025 ا   

   الظتانع في الهمل مل وما  مال عافي الظس ظل في ا ن اج. 

من  األو خال  ال  ع  معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية  متوسط  ارتفع  وي هذا السياق،

ممحةةو   مةةمخيض  ةةو مسةة وى     %75.5تةةل إلةةى  صلم ا نة  ال  ع السا ق    %1.2   م اا   2021عام  

اا إ معلوموواا الطاقووة إله وو ووا    نوو   تجُا  اإلشووا إ إلووى  . ال  ع المماث  من العام الماضي  مقارنة  3%
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األم يكيووة معاالا تشوولي  مفوواوي التك يوو  العاملووة وووي الواليوواا المت وواإ  إنخفضاو ا    األم يكية،

ُممةةذ       %   ةةو أدنةةى مسةة وى لهةةا   ةةى ا طةةالا 56إلى  2021  ف لايلمن شهل    األخصلاألس وا    خال 

مس ب موجة الاقل الظ جظل غصل الظس و ة    ل أن تلتيع فةةي   1990مل  تسجصل ت ك ال صانات في  ا   

 مةةن العةةا  السةةام   %   و أ  ى مس وى مسجل ُممذ شهل مةةار   83.9إلى    2021نهاية شهل مار   

 .(12)  الجدول كما يوضح

 ( 12الجدوت )
 ( 2021 –  2020)، تت    ت سط  عدال  تشغيل  صافي التكرير العالمية

 )%(       
 التغير ع  

  2020 2021 (  لي ن ب/ح)
 األوتالرب    الميتقة 

2020 
  الراب الرب   

2020 
الرب   
 *األوت

الرب   
  األوتالرب    الراب 

   االقتصا ح والتيمية: وت  ي مة التعاون    81.2  72.5  72.3 (0.2) (8.9)
 األمليك صن    81.7  72.9  72.2 (0.7) (9.5)
 أ ر ما  80.5  71.0  72.0  1.0 (8.5)
 الهادئ   أسصا  80.8  72.2  75.1  3.0 (5.6)

 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح   78.2  76.7  77.3  0.6 (0.9)
 : والتيمية

 الل   اآلسصوية   80.0  85.8  86.1  0.3  6.1
 د   الشلا األ سط    75.4  73.4  73.5  0.1 (1.9)
 د   أمليكا الالتصمصة   80.0  80.0  80.0  0.0  0.0
 د   االتحاد السوفص ي السام    79.0  79.0  79.0  0.0  0.0
 د   أفليقصا   61.5  55.1  55.9  0.8 (5.6)
 أ ر مصة أخلى د     78.3  70.0  71.3  1.3 (7.0)
 المت سط العالمي   78.4  74.2  75.5  1.2 (3.0)

 مصانات تقليلية *     
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.       
 المصا  :      

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ةة
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خةةال   ارتيعةةت فقةةل  المصككافي العالميككةالميتجا  اليفتية المكر ة  كك  كميا   بفصظا ي ع    أما  

م صون  75.1تل إلى   مقارنة ماللمع السام  ل ملمصل  يو   م صون 1.7محو  م  2021من  ا   األ  اللمع 

 .  ى أسا  سمويم صون ملمصل يو   5.5ممحو   و مس وى ممخيض   ملمصل  يو  

د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي  متةةافي    مةةن   الظكةةلر" الظم جات المياصة    انخي ت حصث  

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   فقةةط  ملمصةةل يو     ألةةف   20ممحو    2021من  ا     األ   خال  اللمع     ال مظصة 

د    متةةافي    من   الظم جات المياصة الظكلر"   ارتيعت   في حصن .  م صون ملمصل  يو    32.5ى  ل تل إل 

ملمصةةل  يةةو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام     م صةةون   1.6ممحةةو     ال مظصة خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  

 . ( 14)   والشكل (  13)   الجدوت كما ي         م صون ملمصل  يو    42.6  نحو   ل تل إلى 

 ( 13الجدوت )
 ( 2021 – 2020، )كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية ت سط تت   

       ) لي ن بر يل/ي م( 
 التغير ع  

 2020 2021 (  لي ن ب/ح)
 األوتالرب    الميتقة 

2020 
  الراب الرب   

2020 
الرب   
 *األوت

الرب   
 * الراب 

الرب   
  األوت

 :   وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية 36.6 32.5 32.5 (0.02) (4.1)
 األمليك صن   18.3 16.3 16.1 (0.2) (2.2)
 أ ر ما 11.6 10.4 10.5  0.1 (1.2)
 الهادئ   أسصا 6.7 5.9 5.9  0.05 (0.7)
 :  وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية 44.0 40.9 42.6  1.6 (1.5)

   ممها:الل   اآلسصوية      
 التصن  13.7 14.0 14.1  0.1  0.5

 الهمل  5.0 4.0 4.7  0.7 (0.3)
 د   الشلا األ سط  6.5 6.0 6.2  0.2 (0.3)
 ر سصا  5.8 5.3 5.3  0.0 (0.5)
 د   أمليكا الالتصمصة  4.0 3.9 3.9  0.0 (0.2)
 أفليقصا  2.3 2.0 2.1  0.1 (0.2)
 د   أخلى**  6.8 5.8 6.3  0.5 (0.5)
 اإلجمالي العالمي  80.6 73.4 75.1  1.7 (5.5)

  مصانات تقليلية *     
.  **  ما ي د   أ ر أسصا اال  تادي  ال مظصة  ما ي الل   األسصويةاأل  ا  في ممةظة ال عا ن د   أ ر ما غصل تشظل  

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا:  الل ة     
  ,various issuesOil Market Report, OPEC. المصا  : 
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 وت خا ج  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية وت  ي مة التعاون االقتصا ح والتيمية

 ( 14) الشكل
 ( 2021 -2020) ،المصافي العالمية الميتجا  المكر ة   كميا   ت سط في التت  ا  

 (بر يل/ ي م لي ن )
 

 

 

 

 

 

 
 

 .OPEC, Oil Market Report, various issues   المصد :

 ً  األس اق العالمية للتاقا  المتجد ة التت  ا  في  :ثالثا

       مةةن  األ  خةةال  اللمةةع إن ةةاج الاا ةةات الظ جةةلد"  الظصةةا   ةةلرات تولصةةل  نظةةو  تحسةةناسةة ظل 

 الظم جةةات مةةن ل عليةةل ال وريةةل سالسةةل إن عةةاشلةةى إ ياال  تةةاد المشةةاط تحسةةنأدى  فقةةل .2021 ةةا  

 مشةةل  ات  ةةى كةةان لةةه إنعكاسةةا  إيجامصةةا       و مةةا لقااا الاا ات الظ جلد"  الالزمة   ال كمولوجصات

 ال ةةي شةةهلت    ةةانحو  الظوجهةةة  االسةة ثظارات  حجةةاسوا  من حصةةث تو صةةت ال ميصةةذ أ     الظ جلد"  الاا ة

   % مقارنةةة مةةالي ل" الظظاث ةةة مةةن 34م غةةت نسةة  ه    2020إنخياضا  حادا  خال  المتةةف األ   مةةن  ةةا   

 .الظ جلد" ل اا ة وكالة الل لصة ل   فقا  مس ب جائحة فصل   كور نا الظس جل 2019 ا  

 2021أمليةةل  شهلفي  11 ن الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد"أشار أحل  تقليل صادر   ذا   ل  

فقةةل تجةةا زت   ةةلرات تولصةةل الاا ةةة  جائحة فصل   كور نا الظس جل أنه   ى اللغا من تلا صات    إلى

أكثل من  م غت السامقة  مسج ة مس ويات  صاسصةال قليلات    2020 ا     خال الظ افة  العالظصة  الظ جلد"  

  .2019في  ا   ة% تقلي ا   ن القلرات الظ اف50  و ما يزيل ممس ة   جصجا ات 260

 
11  IRENA, Energy Capacity Statistics 2021 . 
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         فةةي نهايةةة  تجصجةةا ا 2799م ةة  إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة العالظصةةة  مشةةكل تلاكظةةي  

التةةصن   من  المظوجا  الجز  األك ل من  ذا  % مقارنة مالعا  السام .  10.3  مارتياا نس  ه  2020 ا   

ُ   أضافت التصن ال ةةي    فقلاألمليكصة   الواليات الظ حل" عةةل ماليعةةل أك ةةل أسةةواا الاا ةةة الظ جةةلد" فةةي ت

      مةةن الاا ةةة الشظسةةصة  طجصجةةا ا  49الليةةا     طا ةةة  جصجةةا ات مةةن    72)جصجةةا ات    136  نحةةوالعالا  

مةةن   تجصجةةا ا  29الواليةةات الظ حةةل"    كظةةا أضةةافت    جصجا ات مةةن الاا ةةات الظ جةةلد" األخةةلى(   15

مةةن طا ةةة الليةةا (   طجصجةةا ا  14جا ات من الاا ة الشظسصة  حوالي  جص  15)  متادر الاا ة الظ جلد"

    اسةة ظل ال وسةةع.  2019% مقارنةةة مالقةةلرات الظ ةةافة خةةال   ةةا   80  و مسةة وى ملتيةةع محةةوالي  

مماقةةة أسةةصا  الظحةةصط الهةةادي جصجا ات  فةةي حةةصن ظ ةةت    2.6  مزياد"  لر افي أفليقصا  مشكل مالد  

إجظةةالي  ةةلرات   ى الةةلغا مةةن أن حتةة ها مةةن  %18.4مظعل   نظوا  األسلا   )مخاصة اس لالصا(  ي

 .تولصل الاا ة العالظصة ال تزا  ضئص ة

وفقككاً للتقريككر   فككي األسكك اق العالميككة للتاقككا  المتجككد ة  التت  ا ألدث    التالية  الفقرا   تستعرضو

   :المشا  إليخ أعاله

 أس اق التاقة الكهرو ائية:  .1
 الظشةةل  اتتاجصةةل تشةةغصل العليةةل مةةن   قةةب  2020فةةي  ةةا   الكهل مائصةالاا ة    نظوتعافى  

 محةةوالي   ارتيةةع ا جظةةالي العةةالظي لقةةلرات تولصةةل الاا ةةة الكهل مائصةةة حصةةث . 2019الك صةةل" فةةي  ةةا  

 تجصجةةا ا 1331.9لصتل إلى  (% من  ذا المظو58اس حوذت التصن   ى أكثل من  )  جصجا ات  20.6

  .إجظالي  لرات تولصل الاا ة العالظصة% من 47.6ما يظثل نس ة  و    2020في نهاية  ا  

أمةةا فصظةةا يخةة  الةةل   األ  ةةا  فةةي ممةظةةة أ امةةك  فقةةل م ةة  إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة 

 الظسةةجل فةةي    ظس وى  نيل ال    و  تجصجا ا  7.126نحو    2020 ا   نهاية  الكهل مائصة الظ احة مها في  

 .(14)  الجدوت  كما ي   العا  السام . 

 طاقة الرياح:  أس اق .2
مالعةةا  السةةام     مقارنةةة    2020فةةي  ةةا     العالظصةةة تقلي ةةا  الليةةا      لرات تولصةةل طا ةةة  تت ا ي

جصجا ات )اس حوذت التةةصن   ةةى  111ارتيع ا جظالي العالظي لقلرات تولصل طا ة الليا  ممحو حصث  
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 733.3%( لصتةةل إلةةى  12.6األمليكصة محتة    ت صها الواليات الظ حل"% من  ذا االرتياا   65حوالي  

 .إجظالي  لرات تولصل الاا ة العالظصة% من 26.2    و ما يظثل نس ة 2020 جصجا ات في نهاية  ا 

 زيةةاد" أك ةةل  ةةادت التصن أن ل ظويل الاا ة الجليل" bloomberg وكالةل تقليلفي  ذا السصاا  أظهل 

  .السام  العا   ن ا  تقلي  %60 ممس ة زياد"  سج ت الليا   طا ة   لر" في ا طالا   ى العالا في

أما فصظا يخ  الل   األ  ا  في ممةظة أ امك  فقل م ةة  إجظةةالي  ةةلرات تولصةةل طا ةةة الليةةا  

  و نيل الظس وى الظسجل في العةةا  السةةام .     جصجا اط   1.646نحو  2020 ا  نهاية الظ احة مها في 

 .(14)  الجدوت  كما ي   

 التاقة الشمسية:  أس اق .3
جصجةةا ات فةةي نهايةةة       126.9تولصةةل الاا ةةة الشظسةةصة ممحةةو ارتيةةع ا جظةةالي العةةالظي لقةةلرات 

جصجةةا ات   حققةةت سةة ة أسةةواا رئصسةةصة نحةةو   714مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى نحو    2020 ا   

جصجةةا ات(    15جصجةةا ات(  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة )  78% من  ذا االرتياا   ي التصن )73

 .جصجا ات( 4جصجا ات(  الهمل  كوريا الجمومصة )أكثل من  5ل من جصجا ات(  الصامان )أكث 11فص ما  )

أما فصظا يخ  الل   األ  ا  في ممةظة أ امك  فقل م   إجظالي  لرات تولصل الاا ة الشظسةةصة 

% مقارنةةة مالعةةا  13.8جصجا ات    و مس وى ملتيةةع ممسةة ة    5.516نحو    2020الظ احة مها في  ا   

إلةةى ارتيةةاا  ةةلرات تولصةةل الاا ةةة الشظسةةصة فةةي كةةل مةةن االمةةارات   مشكل رئصسي  السام    يعزى ذلك

 .(14)  الجدوت  كما ي   . تونل  متل 

 : 12التاقة الحي ية  أس اق .4
 29.9ممحةةو  2020ارتيةةع ا جظةةالي العةةالظي لقةةلرات تولصةةل الاا ةةة الحصويةةة فةةي نهايةةة  ةةا  

 جصجا ات.   126.6جصجا ات مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى نحو 

أما فصظا يخ  الل   األ  ا  في ممةظة أ امك  فقل م   إجظالي  لرات تولصةةل الاا ةةة الحصويةةة 

               ةةو نيةةل الظسةة وى الظحقةة  خةةال تجصجةةا ا 0.125و نحةة  2020 ةةا  نهايةةة الظ احةةة مهةةا فةةي 

 .(14)  الجدوت  كما ي    العا  السام .

 
 

جةةات            الاا ةةة الحصويةةة  ةةي الاا ةةة ال ةةي يةة ا تولصةةل ا مةةن الظخ يةةات  الميايةةات الع ةةوية الحصوانصةةة أ  الم اتصةةة  تقمصةةة الو ةةود الحصةةوي   مةةن الظم   12
 . ال جارية  التما صة  
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 ( 14الجدوت )
 2020، العالمية قد ا  ت ليد التاقا  المتجد ة

(  ( جيجاو

التاقة   طاقة الرياح  التاقة الشمسية  التاقة الحي ية  اإلجمالي 
 الكهرو ائية 

 

 اال ا ا   ةة  ةة  2.539 0.001 2.540
 البحري   ةة  0.001 0.010 ةة  0.011
 الجزائر  0.228 0.010 0.448 ةة  0.686
 ت     0.062 0.244 0.095 ةة  0.401
 السع  ية  ةة  0.003 0.409 ةة  0.412
 س  ية 1.490 0.001 0.002 0.007 1.500
 العراق  2.514 ةة  0.216 ةة  2.730
 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
  صر 2.832 1.375 1.694 0.079 5.980

 وت  7.126 1.646 5.516 0.125 14.413
 أواب  

 العالم  1331.9 733.3 714.0 126.6 2799.1
 .IRENA, Energy Capacity Statistics 2021  :المصد 

 

 فةةي الكهلمةةا  تولصةةل فةةي الظ جلد" الاا ة متادرإلى أن حتة    الل لصة  الاا ة   كالة ذا  تشصل  

نظةةو الاا ةةة الظ جةةلد" إلةةى  الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد"%. كظا تشصل  30  ت    نحو  العالا  أنحا   جظصع

تلي صون   131إن اس ثظار  ل غصل الظما    مما    ى ذلك ف  ماريلإتيا صة  يجب أن ي سارا ل حقص  أ لاف  

 .القادمة ثالثة  قودال  ى ملى  ا  الاا ة الظ جلد"  ل يكون ما وم درد الر في متا

 األ ةةلاف طوي ةةة األجةةل   اللامعةةة  شةةل  ى الخاة الخظسصة    التصن  تصاد من جانب أخل   

تةةم  الخاةةة  ةةذا   .2060  ا  الل لة نحو تحقص  الحصاد الكلموني مح و   سعي  في إطار  2035لعا   

س عزز حتة الظتادر غصل األحيوريةةة فةةي مةةزيج  التصن  ى أن     ى أن  (2025  –  2021)الجليل"  

    .2025  ةةا  % مح ةةو  نهايةةة20الاا ة لةةليها  مظةةا فةةي ذلةةك الاا ةةة المو يةةة  الكهل مائصةةة إلةةى نحةةو 

ل قةةلر"  ا  أنهةةا ال ت  ةةظن أ ةةلاف   ى تشجصع متةةادر الاا ةةة الظ جةةلد" مشةةكل  اضةةح  إالالخاة   تعظل  

من طا ة الليةةا   جصجا ات 1200 لكصب  في  ذا السصاا  تخاط التصن ل .2025الظلك ة مح و   ا  

 .2030 الاا ة الشظسصة مح و   ا  
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 ً  الهيد وجي   : ابعا

 و   ود خالي من الكلمون يةة ا تتةةمعصة  ةةن طةةلا ال ح صةةل الكهلمةةائي   الهيد وجي  األخضر

إلةةى  صةةلر جصن   ليتةةل مكونةةات الظةةا  ذلك ماس خلا  الاا ة الظ جلد" مةةن الليةةا   الاا ةةة الشظسةةصة  

  يظكن اس خلامه في العليل مةةن ال ا صقةةات الظخ  يةةةنا ل ل اا ة  الهصلر جصن االخ ل   يُعل    . أكسجصن

تخزيمةةه فةةي خاةةوط أنامصةةب الغةةاز     فةةي التةةما ة  هيظكةةن اسةة خلامحصةةث    .(15)  الشكككل  كما ي   

يظكمه نقل الاا ة الظ جلد"  مل تحوي ه إلى نا ةةل مثةةل األمونصةةا  كظا     ل شغصل األجهز" الظمزلصة  الا صعي

  .ل غاية ا  محل دال يزا  اس خلامه اليع ي غصل أن لقااا المقل. من الكلمون  ي  و   ود خال

 ( 15) الشكل
 وتح يلخ واستخدا اتخ اليهائية عبر   ام التاقة  الهيد وجي  األخضرإ تاج 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Green_hydrogen_policy_2020  الظ جلد" ل اا ةالوكالة الل لصة   :المصد 

 

خةةال    ال ةةي يةة ا إن اجهةةا مةةن  ةةى الهصةةلر جصن    إلى مجظو ة مةةن أنةةواا الو ةةود الظع ظةةل"الو ود التما ي  يشصل متا ح  *  

العظ صات الكصظصائصة مع متلر الكلمون )ي ا ال قاط الكلمون  ثاني أكسصل الكلمون من تلفقات االن عةةا  أ  الظتةةادر الحصويةةة 

 الظصثانو     ود الاائلات  الظصثان  الظواد الهصلر كلمونصة األخلى.     ي تشظلأ  م اشل" من الهوا (. 

 التاقة المتجد ة 

 التحليل الكهربائي 

 بدون حتويل 

 التحويل إىل: 
 وق   صياعي* 

 أ   يا خضراء 

 الشح  البحرح

 الشاليا  

 خت ط األ ابيب

 التخزي  

 الصياعة
 صياعة الصلب 

 الصياعة الكميائية 
التكريرصياعة   

 اليقل 
 الشح  البحرح

 التيران 
 السيا ا  

 السك  الحديدية 
 الشاليا  
 الباصا  

 التدفئة 

 ت ليد التاقة

التقاط ثا ي  
 أكسيد الكرب ن 

 االستخدام اليهائي اال تاج  التح يل  اال تاج 
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 األمليكةةي الجليةةل  ل اللئصل فقل   الهصلر جصن األخ لمل  اال  ظا  مؤخلا   مشكل م حوظ م

مةةا يتةةل األمليكصةةة  تخت   زار" الاا ةةة     ماس خلا  الاا ة الظ جلد"  ن اج الهصلر جصن األخ ل

 االتحاد األ ر مةةي كظا يخاطم صون د الر في ال حث  ال اويل لخاليا الهصلر جصن  الو ود.   100إلى  

.  تقو  كل من تشص ي  الصامان 2030الهصلر جصن األخ ل مح و   ا   م صار د الر في    430  الس ثظار

  ألظانصا  الظظ كة العلمصة السعودية  أس لالصا ماس ثظارات ك صل" في الهصلر جصن األخ ل.

ارتيةةاا تكةةالصف االن ةةاج   ،أوالً يواجه الهصلر جصن األخ ل مجظو ة من ال حليات  من أ ظهةةا:  

ال ي تع ظل مشكل رئصسي   ى ال ك ية االسةة ثظارية ل ظح ةةالت الكهلمائصةةة    امةةل  ةةلرتها الةةذي يقةةصل 

مقلار االس خلا  اليع ي لهةةا   تك يةةة الكهلمةةا  الظم جةةة مةةن الاا ةةة الظ جةةلد". حصةةث ت  ةة  تك يةةة إن ةةاج 

  كظا أن الغاز الا صعيإن اج  ثة أضعاف تك ية  ثالاألمليكصة  الهصلر جصن األخ ل في الواليات الظ حل"  

إن ةةاج تك يةةة   ةةى مكثصةةل مةةن   أ   كص ةةوجلا    د الر  7.36  إلةةى  4.29  ال ي ت ةةلا   مةةا مةةصن  تك ية إن اجه

الةةذي ت ةةلا     األزرا   الهصةةلر جصن  كص ةةوجلا    د الر  1.84ال ي ت    حوالي    الهصلر جصن اللمادي

   يعزى ذلك مشكل رئصسي إلى ارتياا تك ية 13كص و جلا     الرد 3.68إلى  2.45تك ية إن اجه ما مصن 

تةةمخيض مةةع ارتيةةاا مسةة وى  ةالكهلمائصةة  تال ح صةةل الكهلمةةائي    ةةى الةةلغا مةةن أن أسةةعار الظح ةةال

فقةةلان ك صةةل   ثالثككاً،االف قار إلى ال مصة ال ح صة  مخاصة ت ك الظلت اة مالمقل  ال خةةزين.    ثا ياً،ال تمصع.  

 في الاا ة الظس خلمة لإلن اج خال   ظ صات ال ح صل الكهلمائي  ال حويل.

الاا ة العالظصة   التةةادر  ةةن الوكالةةة الل لصةةة اس خلا   ا فاا تحو   حو يشصل أحل  تقليل   

مةةن اسةة خلامات الكهلمةةا   ن ةةاج  %30  سةةص ا تختةةص  2050مح و   ةةا  ل اا ة الظ جلد" إلى أنه 

حةةوالي  ا  يظثةةل الهصةةلر جصن  مشةة قاته معةة .  الهصلر جصن األخ ل  الهصلر جصن  مش قاته مثل األمونصةةا

سةة كون  مةةاك حاجةةة إلةةى مةةا يقةةلب مةةن   ل حقص   ذا األملمن إجظالي اس خلا  الاا ة المهائي.    12%

              مةةةن ا    ارتيا ةةة 2050مح ةةةو   ةةةا  جصجةةةا اط مةةةن  ةةةلر" الظح ةةةل الكهلمةةةائي ل هصةةةلر جصن  5000

 في  ةةذا السةةصاا  يشةةصل ال قليةةل إلةةى تو ةةع اسةة ظلار إنخيةةا  تك يةةة إن ةةاج   .حالصا  فقط    طجصجا ا  0.3

  .(16)  الشكل  كما ي     لهصلر جصن األخ ل خال  العقل القاد  ا

 
 

 
13  The hydrogen solution?, nature climate change, August 2020. 
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 ( 16) الشكل
   (2050- 2020خالت الفترة ) األخضر الهيد وجي تكلفة إ تاج 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .World_Energy_Transitions_Outlook_2021  الظ جلد" ل اا ةالوكالة الل لصة   :المصد 
 

يظكن أن يؤدي الجظع مصن خيض ال ك ية في الكهلما   الظح الت الكهلمائصة  إلى جانب زياد" الكيا "   ظل ال شةةغصل   : الل ة

 %.80إلى خيض تك ية الهصلر جصن األخ ل ممس ة 

       يظكةةن إن ةةاج الهصةةلر جصن األخ ةةل م ك يةةة تمافسةةصة مةةع الهصةةلر جصن األزرا مح ةةو  حصةةث 

        سةةا ة.  طمصجةةا ا  د الر 20  ماسةة خلا  كهلمةةا  م جةةلد" ممخي ةةة ال ك يةةة  أي حةةوالي 2030 ةةا  

 في العقل الظق ل  فإن تك ية الهصلر جصن األخ ل س سةة ظل فةةي االنخيةةا  إلةةى   سليعإذا حل  توسع   

   لا .جد الر  كص و 1.5ما د ن 

 حصةةاد  إلةةى   الوصةةو   الحةةلاري  االح  ةةا   غةةازات  ان عاثةةات  لخيةةض  جا لا    العالا  يسعى  مصمظا

 يتعبصث  ح   ا  ك صل  ا  تحلي   المقل  ل اا ة  االس خلا   كثصية  التما ات  تظثل   2050   ا   مح و   الكلمون

 صةةما ة  مثل   اا ات  في  خاب  مشكل  االن عاثات  من  الحل

 .طوي ةةة لظسةةافات  الشةةحن  الاصةةلان  األسةةظمت التةة ب

 تم جةةه  الةةذي  األخ ةةل  الهصةةلر جصن  يعةةلفي  ذا السةةصاا    

   ى الق ا مسا ظا  رئصسصا  في    يت ح  مان  الظ جلد"  الاا ة

 يجب ال ي الاا ة كيا "  رفع  الكلمون  أكسصل  ثاني  ان عاثات

 أنةظةةة ل مةةا  تسةةعى ال ةةي المامصةةة لال  تادات ذلك في مظا  اسع  نااا   ى ال ك ية ممخي ة  تكون  أن

 ي عب أن يظكن فإنه  ناشئا   األخ ل ل هصلر جصن العالظي السوا يزا  ال  مصمظا   .مس لامة  مس ق  صة  طا ة

 تكلفة الكهرباء 

  وال / يجاواط ساعة  65

  وال / يجاواط ساعة  20

 تكلفة إنتاج اهليدروجي 
  وال /كيل جرام 

2020 - 2030 

2040 - 2050 

5.11 

2.18 

3.33 

1.08 
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 جم ةةا    الو ةةود   خاليةةا  الكهلمةةائي  ل  ح صل  الظعصارية  الا صعةف   في الظس ق ل  الاا ة  تحو   مارزا  في  د را  

 األخ ةةل  الهصةةلر جصن  تجعةةل  الكلمون  من  الخالصة  الظ جلد"  الاا ة  لظوارد  الواسع  ال وافل  مع  جمب  إلى

 .االس لامة ل حقص  خاب مشكل لال  ظا  مثصلا   خصارا  

ل حقص  أ لاف اتيا صة   ا  ي ي  معةا الخ لا    ى أن الهصلر جصن األخ ل سصكون ضل ري ذا  

  مةةن اال  تةةاد يتةةعب الةة خ   مةةن ان عاثاتهةةا.    اا ةةات معصمةةةلوجةةود    ا    نةةةلل غصةةل الظمةةا   ماريل

    2050مح ةةو   ةةا  إلةةى أنةةه  الظ جةةلد" ل اا ةةة وكالةةة الل لصةةة ل 14درجةةة مئويةةة 1.5سةةصماريو يشةةصل  

     الهصةةلر جصن األخ ةةليسةة حوذ  م صةةون طةةن   613 إلةةى   ةةى الهصةةلر جصنالعةةالظي سصتةةل الا ةةب 

  .  ى ث ثي  ذا الا ب

  2021خالت الرب  األوت    عام   الهيد وجي  األخضر  شروعا األخبا  ع   أهم على بعض  رة  

       .أ ر مةةا إلةةى أنامصةةب خةةط   ةةل األخ ةةل الهصةةلر جصن نقةةل السةةعودية كةةة العلمصةةة الظظ  لضةةت ➢

 د الر م صةةار 5  ةةه صظت  ةة   متمع في الشظسصة الاا ة من الهصلر جصن ل ولصل ياتي ذلك ضظن خاة

      .2025  ةةا  مةةن مةةل ا   األحظةةل  ال حةةل   ةةى إنشةةائها يجةةلي ال ةةي الظسةة ق  صة نصةةو  مليمةةة فةةي

 .2030  ا  مح و  الظ جلد" الاا ة   ل لليها الاا ة اح صاج من% 50إن اج  السعودية تس هلف

 ل شةةغصل مصجةةا ات 500 مقلر" ل هصلر جصن الكهلمائي ل  ح صل محاة  نشا  شلكات ألظانصة  تخاط ➢

 مةةن الكلمةةون إزالة في األ لى الخاو" لصكون تميصذ  الظزمع الظشل ا  يهلف  .الت ب   ن اج  متمع

 مجظصةةع الحةة    ةةت فةةي توسةةصعه سةةصجلي لالخ  ةةار نظوذج مظثامة  يعظل ألظانصا   في  الت ب  إن اج

  يمةة ج الكهلمائصةةة  مالشةة كة الهصةةلر جصن مشةةل ا توصةةصل يةة ا أن الظ و ةةع  مةةن .أ ر مةةا أنحةةا 

  كمةةلا  ألظانصةةا  اتيقت ذا   ل    .2025   ا   مح و   الظ جلد"  مالاا ة  يعظل  الذي  األخ ل  الهصلر جصن

     تتةةليل ا الكمليةةة الكهل مائصةةة الاا ةةة مةةن  األخ ةةل  الهصةةلر جصن   ن اج  الظش لك  ال عا ن    ى

  ألظانصا. إلى

   ى . كظا تا االتيااالهصلر جصن األخ ل في تشغصل القااراتتخاط الس خلا  إنها إياالصا أ  مت   ➢

 .مالو ود  سار ت   متيا" تز يليهلف إلى  األخ ل  الهصلر جصن  ن اج  مشل ا إ امة

 
أي الحل من م وسط زياد" درجة الحلار" العالظصة مح و    -درجة مئوية   1.5الاا ة الظ واف  مع طظو  الظما  مظقلار  ال حو  في اس خلا يتف مسار  14

يعاي األ لوية ل ح و  ال قمصة الظ احة مسهولة مظا في     و. الثور" التما صةدرجة مئوية   مالمس ة إلى مس ويات ما   ل   1.5نهاية القلن الحالي إلى 
  درجة مئوية. 1.5 كيا " الاا ة   ال ي يظكن زيادتها مالسل ة الالزمة ل حقص   لف   الكهلما تادر الاا ة الظ جلد"   تلامصل ذلك جظصع م
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 األخ ةةل  ل  مقل  خلمة  أ      ي  األخ ل   الهصلر جصن  مو ود  تعظل  حافالت  خلمة  مل   الهمل  تع ز  ➢

إلةةى اسةة خلا    ل  حةةو األ لصةةة الشةةلا  ال زامةةات ل حليةةل مما شةةات  ذا   ل أجلت الهمل. الظلن  مصن

 .الميط  متافي األسظل"   حلات مها ت  ز  أن الظي ل  من ال ي األخ ل  لهصلر جصنا

  جةةود مةةع  2022  ةةا  نهايةةة مح ةةو  األخ ةةل الهصةةلر جصن إن ةةاج فةةي ال ةةل  ال لتغةةا  تع ةةز  ➢

 .يور  م صار 10 مقصظة  ا   لم تظ ي أن  الظ و ع من مشل  ات 8 في خاصة اس ثظارات

 ً العالمية  أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية : خا سا  

مشةةكل  لهةةا أ  سصكون كانتال ي الهامة مجظو ة من األحلا    2021من  ا     األ  اللمع    هلش

 :ما ي ي األحلا  ت ك من أ ا     ى السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة أ  مآخل

 +جتماعات الوزارية لدول أوبكاإل
تقمصةةة      ةةل2021مةةن  ةةا   األ  خةةال  اللمةةع  لةةل   أ مةةك    زاريةةصن صنإج ظةةا  ُ قةةل

 Videoconference     ملئاسة صاحب السظو الظ كي األمصل   ةةلالعزيز مةةن سةة ظان  زيةةل الاا ةةة

 كال الي:  ظا   رئصسا  مشاركا   –رئصسا  لإلج ظاا    زيل الاا ة الل سي  –مالظظ كة العلمصة السعودية 

 لدوت أوب +عشر الثال   ال يا ح  اإلجتماع أ.  

ال اكصل   ى القلار الذي تةةا   تا خال  ا ج ظاا إ اد"  .2021يمايل    5     4  ى ملى يومي   قل  

 ألةةف 500زيةةاد" ا ن ةةاج مظقةةلار شةةان م لةةل   أ مةةك   شةةل الثةةاني االج ظةةاا الةةوزاري اتخةةاذ  فةةي 

    إلةةىيو    م صةةون ملمصةةل  7.7ا ن ةةاج مةةن    تخيص ةةات   تق ةةص    2021يمايل  شهل  من    يو  مل ا   ملمصل

تعةةليالت   ةةى مسةة وى ا ن ةةاج لشةةهلي ف لايةةل  إجةةلا يةة ا  تةةا ا تيةةاا أن  .يو  م صةةون ملمصةةل 7.2

ا ن ةةاج لشةةهل   ةةى مسةة وى   عةةليالت  التحليةةل   أن يةة ا  .  ألف ملمصل يو   75مقلار ا    2021 مار   

فةةي ل ظعةةايصل الظ يةة    صهةةا  ا  الشةةهلية  فقةة الوزارية    االج ظا ات األشهل الالحقة خال     2021  أمليل

 أ  مت الظظ كة العلمصة السعودية  ن إجلا  تخيص ةةات   .الثاني  شل لل   أ مك  ا ج ظاا الوزاري  

 .2021م صون ملمصل يو  خال  شهلي ف لايل  مار   1إضافصة طو صة   ى إن اجها المياي ت    

 لدوت أوب +ال يا ح الراب  عشر اإلجتماع ب.  

أشاد ا ج ظاا مقلار الظظ كة العلمصة السةةعودية م ظليةةل    2021ُ قل في اللامع من شهل مار   

 .  تا ال وصةةل2021م صون ملمصل يو  ح ى نهاية شهل أمليل   1ال الغة    تخيص اتها ا ضافصة الاو صة
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 ماسةة ثما  د ن تغصصةةل  ةةن الشةةهل السةةام   2021أمليةةل  لشةةهل  ا ن اج  مس ويات  إمقا   إلى إتياا مشان

 ألةةف 20 ألةةف ملمصةةل يو    130مظقةةلار  ا ن ةةاج لهظةةا مزيةةاد" صسةةظحال  ةةان س  كازاخسةة ان ر سةةصا

 .الظوسظي االس هالك أنظاط اس ظلار مس ب ال لتصب    ى ملمصل يو 

   2021في األ   من شهل أمليةةل    لدوت أوب +عشر    الخا  االجتماع ال يا ح   ذا   ل ُ قل  

  وزيةةع  فقةةا  ل 2021  يولصةةو  يونصةةو مةةايو ل شةةهور ا ن ةةاج مسةة ويات  تعةةليل  االتيةةاا   ةةىخاللةةه  تا  

 االج ظةةاا  فةةي    صهةةا  الظ يةة   ماآللصةةة  مةةع اسةة ظلار االل ةةزا    أ  اه  الم     (15)  الجدوتالظيتل في  

سةةوا الةةميط   ظل ف  ل قصصا  شهلية   زارية  اج ظا ات  لل   أ مك  الخاصة معقل   شل  الثاني  الوزاري

  ةةن تزيةةل  ةةذ  ال عةةليالت ال محصةةث  ال الي   ل شهل  ا ن اج  مس وى  تعليالت  مشان   لار   اتخاذ  العالظي

  .يو   ألف ملمصل 500

 الظاامقةةة  نس ة  حصث م غت  في إ الن ال عا ن  الظشاركة  ل ل    ا يجامي  ماألدا   االج ظاا  رحب

 الةةل     ةةل مةةن الظلتيةةع الك ي االم ثا  اتجا  يعزز ما  و   2021 ف لايلشهل   في%  115  ا جظالصة

         سةةا ظت  2020 أمليةةلشةةهل  اج ظةةاا ممةةذ أنةةه إلةةى االج ظةةاا أشةةار فةةي  ةةذا السةةصاا   .الظشةةاركة

 نهايةةة  ح ةةى  الةةميط  مةةن  ملمصةةل  م صةةار  2.6  مظقةةلار  العالظي  المياي  الظعل    تخيصض  في  د   أ مك  

 العالظي. الميط سوا إلى ال وازن إ اد" تسليع إلى أدى مظا  2021 ف لايلشهل  

في إن اجها  ةةن   السامقة  الزياد"  ل عويض  خااا     لمت  ال ي  ل ل    االج ظاا  ن الشكل   أ لب

        معةةل تسةة كظل لةةا  د     ةةل"  ط ةةب    ةةى  تةةا الظوافقةةة  التةةلد    ةةذا   فةةي.  الظس وى الظحلد  فقا  لالتيةةاا

 .2021 س  ظ لشهل  نهاية ح ى ال عويض ف ل" م ظليل ت ك الخاط
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 ( 15الجدوت )
  ست يا  اإل تاج الت عية

 وفقاً للتعديال  الجديدة إلتفاق أوب + بشأن خفض اإل تاج
 ( ألف بر يل/ي م)

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(.  :المصد 
 

 أزمة الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية 

الاقةةل   ى خ يصةةة موجةةة مشكل  صاسي  إن اج الميط الخا  مالواليات الظ حل" األمليكصة    انخيض

األمليكي  الميط التخلي ن اج  الظتلر اللئصسي  Texasغصل الظس و ة ال ي إج احت  الية    الظ جظل

ل الةةميط  مةةل   تسةة  ت فةةي إنقاةةاا تةةاريخي ل  صةةار الكهلمةةائي     لد ك صل من الواليات األخلى  تجظةةُ

 الجزائر 
 أ ج ال
 الك  غ 

 غيييا األست ائية 

 الجاب ن 

 العراق 

 الك يت

  يجيريا 

 السع  ية

 اإل ا ا  

 أذ بيجان 
 البحري  

 برو  ح 
 كاياخستان

  اليزيا

 المكسي 

 عمان 

  وسيا

 الس  ان 

 جي ب الس  ان 

10 وت أوب     
  وت خا ج أوب 

  وت أوب + 

  اإل تاج
 المرجعي 

 قدا   
 الخفض

2021  اي  2021 ي  ي   2021 ي لي    

 قدا   
 الخفض

 

اإل تاج    
 بعد الخفض  

 

 قدا   
 الخفض

 

اإل تاج    
 بعد الخفض  

 

 الشهر 

اإل تاج    
 بعد الخفض  
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مظةةا فةةي ذلةةك ت ةةك ال ةةي تمقةةل الةةميط مةةن أك ةةل ملكةةز تخةةزين فةةي ر    اال مار  في خاوط األنامصب 

Cushing   موالية  Oklahoma  في  جهةةة تةةلفقات مؤ ت  تغصصل    حل    إلى ساحل الخ صج األمليكي

متةةافي ال كليةةل   الاا ة العالظصةةة تزاممةةا  مةةع  صةةا  الظسةة ثظلين ماسةة ئجار نةةا الت لشةةحن الةةليز  مةةن

كظا انخي ت مخز نات الغاز لصن األمليكصة ما  ى  تصةةل"   .األمليكصة  الواليات الظ حل"  األ ر مصة إلى

معةةلالت    ةةى خ يصةةة إنخيةةا  1990أس و صة   ى ا طالا ُممذ مل  تسةةجصل ت ةةك ال صانةةات فةةي  ةةا  

رتيةةاا الا ةةب الظح ةةي   ةةى األمليكصة إلى أدنى مس وى لها   ى ا طالا   اال كليل    تشغصل متافي

    فقا   دار" مع ومات الاا ة األمليكصة. 2001الغاز لصن ماك ل  تصل" أس و صة ُممذ شهل ف لايل 

 توقف المالحة البحرية في قناة السويس المصرية 

خ يصة جمو  سيصمة حا يات  ظال ة في  ما" السويل    تعا ت تلفقات الميط الخا  العالظصة    ى

إ الن تع ص  حلكة الظالحة مالقما" مؤ  ا    ت ا يت أسعار شةةحن نةةا الت الظم جةةات ما أدى إلى    و  

المياصة مع إ اد" توجصة السةةين إلةةى طليةة  رأ  اللجةةا  التةةالح.  ةةذا   ةةل أشةةارت إدار" مع ومةةات 

 3.6تةةا نقةةل    2021إلةةى شةةهل ف لايةةل    2020 ل" من شهل ديسةةظ ل  الاا ة األمليكصة إلى أنه خال  الي

م صون ملمصةةل يو  مةةن الةةميط الخةةا   اسةة حوذ   1.5م صون ملمصل يو  من الميط   ل  ما" السويل  ممها  

% مةةن إجظةةالي 4.5م صةةون ملمصةةل يو  مةةن ت ةةك ال ةةلفقات أي مةةا يشةةكل نحةةو   1.1إتجا  الشلا   ةةى  

           ألةةف ملمصةةل يو  إلةةى الغةةلب  مخاصةةة  400 ي حةةصن تةةا توجصةةه اردات ا سةةصا الظحظولةةة محةةلا   فةة 

 إلى أ ر ما.    

 ً   التت  ا  في اتفاق با ي  لتغير المياخ  :سا سا

فةةي  جتماع ويا ح لكك ت الميككاخ والتيميككةا   Cop26 قلت رئاسة مؤتظل األما الظ حل" ل ظما    ➢

معالجةةة الق ةةايا الظ ع قةةة مالظمةةا      ةةى أ ظصةةةجظصةةع الظشةةاركصن    أكةةل  .2021مار     نهاية شهل

جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل   ةةل    ال مظصة  إحلاز تقل  نحو ال عافي األخ ةةل  الظةةلن مةةن

    تا خال  االج ظاا مما شة  ل" موضو ات من أ ظها:إنعقاد الظؤتظل

 لحص ت على التم يلا .1

الحاجةةة الظ حةةة ل وصةةو  إلةةى جظصةةع أنةةواا ال ظويةةل   إزالةةة الكلمةةون مةةن  نوالظشةةاركأ ضةةح 

       . جائحةةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل   ال كصةةف مةةع تغصةةل الظمةةا  مةةع تعةةافي العةةالا مةةن اال  تةةاد
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تحةةو  د ن الحتةةو    ةةى ال ظويةةل الةةالز  ال ةةي    العليل من ال حليات  موجود  نوالظشاركأ ل  كظا  

      تةةا االتيةةاا   ةةى أن تعظةةل فككي هككلا السككياق،. خي  ال مظصةةة الظسةة لامةلةةل ا تميصةةذ العظةةل الظمةةا

فليةة   ظةةل جليةةل معمةةي مالحتةةو    ل شكصلالظه ظة    الل  الظظ كة الظ حل" مع فصجي  غصل ا من  

   ى ال ظويل. 

 االستجابا  للتأثيرا  المياخية .2

  ى أن زياد" الظسا ظات الظحلد"  طمصا   ا جلا ات  تصل" الظلى ل  خيصف مةةن   نوالظشاركشلد  

         . مئويةةةدرجةةة  1.5إلةةى أ ةةل مةةن  ارتيةةاا حةةلار" األر ضةةل رية ل حةةل مةةن  تُعةةلتغصةةل الظمةةا  

تسةةليع العظةةل  مةةا سةةص ل ي  ةةو ملأت ماليعل في الةهةةور   ل    ى أن آثار تغصل الظما     مع ال اكصل

أ ضحت الظظ كة الظ حل"  زمها اس  افة   في هلا السياق،.  زايل األحوا  الجوية القاسصةلظعالجة ت

 2021مةةايو    الثالث من شةةهلمما شات حو   ذ  الق ايا في اج ظاا  زرا  الخارجصة  ال مظصة في  

الظقةةلر إنعقاد ةةا خةةال  الي ةةل" مةةن مهلف تامصن د ا مالي إضافي من   ل  ظة  اد" مجظو ة الس ع 

 زمهةةا   Cop26رئاسةةة مةةؤتظل األمةةا الظ حةةل" ل ظمةةا   أ  مةةت . كظةةا 2021يونصةةو  13إلةةى  11

مال عا ن مع تشص ي  أصحاب الظت حة اآلخلين مهلف دفع  ظ صة تيعصل ش كة   اس  افة مشا رات

 .مشان الخسائل  األضلار سان صاغو

 كمية وج  ة وتك ي  التم يل المياخي .3

ط صسةة فصةةل   كور نةةا الظسةة جل   تةةا تالحهةةا جائحةةة  تلد الظشاركون ال حليات الظالصةةة ال ةةي  ح

الالز  ل ميصةةذ  الظ ع   مالظما     مح ي د لي(  –مكل أشكاله ) ا  خاب    ال و    ى حجا ال ظويل

حصةةث تعهةةلت الظ قلمة مال زامهةةا  الل  أكل الظشاركون   ى أ ظصة  فا   العظل الظماخي الوطمي. 

أن  مةةاك حاجةةة    2020مح ةةو   ةةا   ا    ظويل الظماخي سمويلم صار د الر   100  م وفصلفصظا س    

أثار العليةةل   لسياق،في هلا ا.  تع ئة تلفقات أك ل من ال ظويل الخاب م حة ل وسصع نااا ال ظويل  

من الظشاركصن أ ظصة موا مة ال لفقات الظالصة مع األ لاف طوي ة األجةةل التيةةاا مةةاريل   ا  ةةل  

 أ سع مهذا الختوب. اتال عض أ ظصة إجلا  مما ش

 الحيز المالي واستدا ة الدي ن .4

   جائحة فصل   كور نا الظس جلأن ال غوط الظالصة الحكومصة  ل تيا ظت مس ب  نوالظشاركرك  أد

  ى م امعة أ لوياتها ا نظائصة  مظا في ذلك   ةةايا تغصةةل الظمةةا   فقةةلان   الل  مظا أثل   ى  لر"  
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   إلةةى أن تةةاثصلات الظمةةا   مثةةل الكةةوار  أ  الاقةةل الظ اةةلف     تةةا االشةةار"ال موا ال صولةةوجي.  

ا ل ح ةةصالت القةةلر"   ةةى تحظةةل الةةليون لتةةمل ا المقةةل الةةل لي   تزيل من تقصصل الحصز الظةةالي.   فقةة 

ل معلضةةة مشةةكل ك صةةل ل ةةائقة المامصةةة ممخي ةةة الةةلخ  الةةل   ال مك الل لي  فإن حوالي نتف  

أشارت إياالصةةا إلةةى أنهةةا تعظةةل مةةن أجةةل  في هلا السياق،أ   ي ماليعل في ضائقة ديون.    الليون

ال وصل إلى تواف  في اآلرا  لل ا تظليل آخل  نهائي لظ ادر" تع ص  خلمة الليون ح ى نهاية  ةةا  

خةةال  أ  مت إياالصا  ن اج ظاا  زرا  الظالصة  محافةي ال موك الظلكزية الذي سصعقل      2021

 أكةةلت فلنسةةا أن  ظةةة اال  تةةادات   كحةةل  رئصسةةي لظما شةةة   ةةايا الظمةةا .  2021يولصةةو  شهل  

 .الل    س غاي ال حليات الظالصة  اال  تادية ال ي تواجه 2021مايو شهل  األفليقصة في 

    .2021مةةار   نهايةةة شةةهلفةةي  IEA-COP26 Net Zero قمككة قلت  كالة الاا ةةة الل لصةةة  ➢

 معةةا  تحليةةل كصيصةةة العظةةل  مهلف  د لة    40ك ار  اد" الاا ة  الظما  الل لصصن من أكثل من    مظشاركة

قظة الأ ضحت    ل ق صل ان عاثات غازات االح  ا  الحلاري العالظصة  تحقص  أ لاف اتيا صة ماريل.

  ى خاور" أزمةةة الظمةةا   ضةةل ر" اتخةةاذ إجةةلا ات فوريةةة لوضةةع   ةالعالا م يق  غال صة د  أن  

ُ   .عاثات العالظصة   ى الظسار التحصحاالن  الوكالةةة الل لصةةة ل اا ةةة فةةي  تةةلر ذا  من الظقلر أن ت

أ   خارطة طلي  شام ة لقااا الاا ة العالظي ل وصو  إلةةى    2021  مايو  الثامن  شل من شهل

مةةن  مةةا  ةةو ما ةةوبسةة حلد خارطةةة الاليةة   . 2050صةةافي ان عاثةةات صةةيلية مح ةةو   ةةا  

الحكومات  الشلكات  الظس ثظلين لوضةةع االن عاثةةات العالظصةةة   ةةى مسةةار ي ظاشةةى مةةع ارتيةةاا 

ي القةةلار فةةي تحليةةل أ لويةةات العظةةل س سا ل صانعكظا  .  مئوية  درجة  1.5درجة الحلار" مظقلار  

 .2021  في شهل نوفظ ل Cop26مؤتظل األما الظ حل" ل ظما   العاجل في الي ل" ال ي تس   
 

عكك  ة ال اليككا  المتحككدة األ ريكيككة إلتفككاق بككا ي  لتغيككر   ةةع الةةلئصل األمليكةةي  ةةلارا  مشةةان  ➢

   مظوجب  ذا القةةلار  ةةادت الواليةةات الظ حةةل" رسةةظصا  ل وفةةا  مال زاماتهةةا فةةي إطةةار  ةةذا المياخ

.   ةةل  جةةه الةةلئصل 2021ا تياا معل تو صع اللئصل األمليكي في ال اسع  شل من شهل ف لايةةل  

تس  ةةصيها   قمة افترا ية ل ت المياخمن  اد" د   العالا ل ظشاركة في    40األمليكي الل و" إلى  

  تهلف القظة إلى حشل جهةةود اال  تةةادات 2021أمليل    خال  األس وا األخصل من شهل   اشمان

           ةةى الاليةة  إلةةى مةةؤتظل  ا  رئصسةةص مع ظةةا    سةة كون لظعالجةةة تةةلا صات أزمةةة الظمةةا الك ةةلى 
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سةة عصل القظةةة جظةةع .  2021شةةهل نةةوفظ ل  ( الذي سصعقل فةةي  COP26األما الظ حل" ل غصل الظما  )

   الةةذي ي ةةا األمليكصةةة لك لى حو  الاا ة  الظما  مقصاد" الواليات الظ حةةل"مم لى اال  تادات ا

. من االن عاثات العالظصة  الماتج الظح ي ا جظةةالي العةةالظي% 80د لة مسؤ لة  ظا يقلب من   17

 مح و  مو ل القظة  س ع ن الواليات الظ حةةل"  ةةن  ةةلف طظةةو  ي ع ةةا  م حليةةل االن عاثةةات لعةةا  

 .يل" محلد"  طمصا  مظوجب اتيا صة ماريلكظسا ظة جل 2030

تحيصةةز الجهةةود ال ةةي ت ةةذلها اال  تةةادات   :لقمككةالتككي تشككملها الرئيسككية  و   أهم الم   عا  ا

الك لى في العالا ل حل من االن عاثات خال   ذا العقل ل حياظ   ى الحل األ تى لالح لار العةةالظي 

 الةةل  حشةةل تظويةةل القاةةا صن العةةا   الخةةاب  مسةةا ل"   ظ مةةا  الدرجةةة مئويةةة فةةي    1.5ال ال   

ال  تةةادية ل عظةةل الظمةةاخي  تحيصةةز ال قمصةةات اليوائةةل ا   ال عصية   ى ال عامل مع تةةاثصلات الظمةةا 

ال حوي صة ال ي يظكن أن تسا ل في تق صل االن عاثةةات  ال كصةةف مةةع تغصةةل الظمةةا   مةةع خ ةة  فةةلب 

الظةةوارد مما شةةة فةةلب الح ةةو  القائظةةة   ةةى     ا  تادية جليل"  ائ ةةة  ممةةا  صةةما ات الظسةة ق ل

  .2050 ا  مح و   صيلية ان عاثاتفي تحقص  أ لاف صافي  الا صعصة

الظظ كةةة    لةةي  هةةل صالب السم  الملكي األ ير  حمد ب  سلمان ب  عبد العزيز آت سع  أ  ن   ➢

 با  ة الشرق األوسككط       با  ة السع  ية الخضراء  ه سص ا  لي ا  إطالاأنالعلمصة السعودية  

 الا صعةةة   ضةةعها فةةي   ال  صن س لسظان توجةةه الظظ كةةة  الظماقةةة فةةي حظايةةة األر   األخضر

 خارطة طلي  ذات معالا  اضحة  طظوحة  س سهظان مشكل  وي م حقص  الظسةة هلفات العالظصةةة.

% مةةن 4م ادر" السةةعودية الخ ةةلا    ةةى تق صةةل االن عاثةةات الكلمونصةةة مةةاكثل مةةن  حصث س عظل  

اج % مةةن إن ةة 50ا سةةهامات العالظصةةة   ذلةةك مةةن خةةال  مشةةاريع الاا ةةة الظ جةةلد" ال ةةي سةة وفل 

   مشاريع في مجا  ال قمصةةات الهصلر كلمونصةةة المةصيةةة 2030الكهلما  داخل الظظ كة مح و   ا   

 أضةةاف سةةظو  أن حتةةة إن ةةاج  م صون طن من االن عاثات الكلمونصةةة. 130أكثل من   س زيلال ي  

  أن ال قمصةةات ال ةةي تسةة خل  فةةي إن ةةاج   حالصةةا    %7 جا ز  تال    في الشلا األ سط  الظ جلد"الاا ة  

  ى نقةةل   د   الظماقةالميط في الظماقة لصست ذات كيا "   س عظل الظظ كة العلمصة السعودية مع  

الظعلفة  مشاركة الخ لات مظا سصسها تخيصض ان عاثةةات الكلمةةون الماتجةةة  ةةن إن ةةاج الةةميط فةةي 

م ةةصيا أن  ةةذ  الجهةةود الظشةة لكة سةة حق  تخيص ةةا  فةةي االن عاثةةات  .%60الظماقةةة مةةاكثل مةةن 

 % من الظسا ظات العالظصة.10ونصة مظا نس  ه أكثل من الكلم
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"الحكك ا  األقليمككي للتغيككر   أ ظةةا  2021اس  افت مليمة أمو ظ ي في اللامةةع مةةن شةةهل أمليةةل   ➢

مظشاركة مجظو ة مةةارز" مةةن مسةةؤ لي العظةةل الظمةةاخي  مةةن مماقةةة الشةةلا األ سةةط المياخي"  

 أصةةلر الظشةةاركون مصانةةا   العظل من أجةةل الظمةةا . شظا  أفليقصا ل  عا ن مهلف تسليع ال قل  في  

 ماريل   مما  الظزيل من الةةزخا تح ةةصلا    صةمش لكا أكل ا من خالله ال زامها م ظان إنجا  اتيا 

ل قظة ال ي د ا إلصها اللئصل األمليكي لقاد" الظمةةا     كةةذلك مةةؤتظل األمةةا الظ حةةل" ل غصةةل الظمةةا  

(COP26.)  ح ةةو   نشةةل   تصةةل"  تسةةليع    يهككا  عديدة  أساسية  ا     ع  إلى  اليقاشا   تترقت 

 أثةةل   تعةةةصا  الكلمةةون   مةةن  الخالصةةة  الجليل"  الاا ة  متادر  إمكانات   اس كشاف  الظ جلد"   الاا ة

  الظ  كةةل"   الجليةةل"  الح ةةو   فةةي  االسةة ثظار  ذلك  في  مظا  الظماخي   ال غصل  تلا صات  من  الحل  تقمصات

 مةةن كةةل الظشةة لك  ال صةةان   ةةى   ةةع     . تخزيمةةه  اسةة خلامه الكلمةةون ال قةةاط إلةةى ما ضةةافة

  العةةلاا   الظغةةلب   األردن   متةةل    اةةل   ال حةةلين   الكويةةت    ظةةان  ا مةةارات 

 .األمليكصة الظ حل"  الواليات  السودان 
 

ا  في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا  
 

 في الدوت األعضاء في أواب  الُمقد ة  صا  ا  اليفط الخام    كمية   اال عكا  على  .1

كظصة صادرات الميط الخا  في الل   األ  ا  في أ امةةك   انخيا تشصل ال قليلات األ لصة إلى  

مقارنةةة مةةاللمع السةةام   و ي لمصةةلم ألةةف 54 نحةةوشكل طيصف م ةة  م 2021من  ا     األ  خال  اللمع  

مقارنةةة  و ي لمصةةلم  م صةةون  2.7ممحةةو    مةةمخيض  و مسةة وى    و ي ملمصلم صون    15.6  نحو  تل إلى ل

إجلا  الظظ كة العلمصة  إلىفي األسا  الايصف    ا نخيا   اعزى  ذي  .ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي

شةةهلي ف لايةةل  مةةار       ةةى مةةلىم صون ملمصل يو     1السعودية ل خيصض طو ي   ى إن اجها م    

)من ضظمها س ة مةةن الةةل   األ  ةةا ( تخيص ةةات إتيةةاا خيةةض    وت أوب +   في الو ت ذاته   تت

ألف ب ي   75مقلار   مشكل تلريجي    ثا  2021ألف ملمصل يو  خال  شهل يمايل    500ا ن اج مظقلار  

إن اج الميط الخا  في لص صا ال ي ال يشظ ها إتياا خيةةض ا ن ةةاج كظا سجل   خال  شهلي ف لايل  مار 

 يعزى جز  من .  2021م صون ب ي خال  اللمع األ   من  ا     1.2لصتل إلى نحو  زياد" م الد"  

القصود  ا جةةلا ات  تخيصفالا ب   ى الميط في الل   األ  ا  تزامما  مع   ارتيااإلى    االنخيا  ذا  

 .(17) والشكل( 16)  الجدوتكما ي      ل حل من إن شار فصل   كور نا الظس جل  الظيل ضة 
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الربع األول الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول
2020 2021

ي م/ لي ن بر يل

كمية صا  ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

 ( 16الجدوت )
 * ( 2021-2020)سي ح في كمية صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       ( لي ن بر يل/ي م)
  2020 2021 (  لي ن ب/ح) التغير ع 

   األوتالرب    الراب الرب    األوتالرب    2020 الراب الرب    2020 األوتالرب   
 اال ا ا    2.897  2.222  2.313  0.090 (0.585)
 البحري    0.169  0.171  0.170 (0.001)  0.001
 الجزائر   0.575  0.440  0.443  0.003 (0.132)
 السع  ية   7.553  6.834  6.240 (0.594) (1.313)
 العراق   3.647  2.810  2.995  0.185 (0.652)
 قتر  0.408  0.419  0.413 (0.005)  0.006
 الك يت   2.348  1.926  1.950  0.024 (0.398)
 ليبيا   0.568  0.712  0.956  0.244  0.388
  صر  0.090  0.090  0.090  ةة ةة 

 اإلجمالي  18.256  15.624  15.570 (0.054) (2.685)
 .مصانات تقليلية*

 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  :  الل ة
  الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة.ممةظة األ اار العلمصة  :المصد  

 

( 17) لشكلا  
 ،المقد ة للدوت األعضاء في  ي مة أواب  بصا  اتخ اليفط الخام قا  ة كمية إ تاج 

(2020- 2021 ) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 .  التادراتيظثل  االس هالكاليارا ما مصن ا ن اج :  الل ة

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(   المصد :
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 قيمة صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب    اال عكا  على  .2

األسعار اليوريةةة م وسط  لالرتياا الظ حوظ في    ا نعكا  ا يجاميتشصل ال قليلات األ لصة إلى  

 صةةادرات   صظةةة    ةةى  2021   ةةا مةةن    األ  اللمةةع    خال  خامات الل   اال  ا     لس ة خامات أ مك

  ةةل جائحةةة فصةةل     مس ويات ما  إلى  ل عود   نيل اللمعخال   الظقلر"    ا   في الل   األ  الخا   الميط

مقارنة ماللمع  %33.4أي ممس ة   م صار د الر 21.1 نحوم    ت ك القصظة ارتيعتفقل    .الظس جل  كور نا

 %3.4  أي ممسةة ة  م صةةار د الر  2.8ممحةةو    ملتيع  و مس وى     م صار د الر  84.4تل إلى   السام  ل

 .(18) والشكل( 17)  الجدوتكما ي     العا  الظاضي  مقارنة ماللمع الظظاثل من

 ( 17الجدوت )
 * ( 2021-2020)سي ح في قيمة صا  ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

       ( ليا   وال )
  2020 2021 (  ليا   وال ) التغير ع 

   األوتالرب    الراب الرب    األوتالرب    2020 الراب الرب    2020 األوتالرب   
 اال ا ا    13.6  9.1  12.5  3.4 (1.1)
 البحري    0.8  0.7  0.9  0.2  0.1
 الجزائر   2.7  1.8  2.4  0.6 (0.3)
 السع  ية   36.0  27.8  33.8  6.1 (2.2)
 العراق   14.0  11.1  16.3  5.2  2.3
 قتر  2.0  1.7  2.3  0.6  0.3
 الك يت   11.0  7.8  10.6  2.7 (0.4)
 ليبيا   1.1  2.9  5.1  2.2  4.0
  صر  0.4  0.4  0.5  0.1  0.1
 اإلجمالي  81.6  63.3  84.4  21.1  2.8

 .مصانات تقليلية *     

 
 األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  :  الل ة
 ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  تقليلات أ لصة. :المصد 

تا اح ساب حجا صادرات الميط الخا  في الل   األ  ا   ذلك مال  االس هالك الشهلي من إن اج الميط الخةا  الشةهلي   م ةلب *  
     الظ وسط الشهلي لألسعار اليورية لخامات كةل د لةة فةي حجةا التةادرات المياصةة الشةهلية  تةا تقةليل  صظةة التةادرات الشةهلية  

  ممها تا اح ساب القصظة ال قليلية لتادرات الميط اللمع سموية ل ل   األ  ا .      
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الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول 
2020 2021

بر يل/ وال  ليا   وال 

قيمة صا  ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 18) الشكل
 ،في  ي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة  قا  ة  ست يا  أسعا  اليفط بقيمة صا  اتخ 

(2020- 2021 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ امك(  المصد :

 أواب     ي مة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األ اء االقتصا ح   اال عكا  على  .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مةاللهةةا   ةةى مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

الماتج فةةي القاا ةةات   مس ويات  اس ظل تعافيحصث     2021من  ا     األ  خال  اللمع    الل   األ  ا 

دا  األ األ ةةل مةةن الظ و ةةع فةةي مظةةوال  يعةةزى ذلةةك فةةي األسةةا  إلةةى . إن كةةان مشةةكل نسةة ي المياصةةة

ت ةةاطؤ  مةةا صةةاح ه مةةن    الذي شهل ت ايما  م حوظةةا    ةةى مسةة وى ممةةاط  العةةالا الظخ  يةةة   ياال  تاد

القصةةود  إجةةلا ات ا غةةالا لظواجهةةة تجةةلد فةةل   مسةة ب  في مس ويات الا ب   ى الةةميط     ن عاشا 

  فةةي أ ر مةةاالسصظا  –(  Covid-19)  يصل   كور نا الظس جلالزياد" الظ الد" في  لد ا صامات م

كان لةةه د ر  ن اج  الذي  ا  خيضال زا  د   أ مك  مإتياا     شكل.  من  ذا اليصل    ثالثة سط موجة  

  د ظا  إضافصا  ال  تةةادات   ل الجائحةل عود إلى مس وياتها  في اس لداد الخسائل في أسعار الميط    ك صل

ا يلادات المياصة   ملرجات م يا ته فيم حوظا   ا  ارتيا   الل   األ  ا  في ممةظة أ امك ال ي شهلت

    لامة. تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس   ال ي تُعل من أ ا متادر اللخل القومي 
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المقةةل العلمةةي التةةادر" فةةي أحةةل  تقليةةل لةةه  ةةن        تةةمل ا تشةةصل ال قةةليلات األ لصةةة ل ةةذا 

ل ةةميط  الظتةةلر"العلمصةةة  اال  تةةاداتمن الظ و ةةع نظةةو   إلى أنه 2021 ا فاا اال  تاد العلمي أمليل 

فةةي ضةةو  الزيةةاد" الظ و عةةة فةةي مسةة ويات ان ةةاج الةةميط  أسةةعار  فةةي  2021 ا    % خال 2.9ممس ة  

   من اس ظلار  لر" حكومات معةةض  ةةذ  الةةل     ةةى ت مةةي تةةلامصل تحيصزيةةة ل ا ةةب العالظصة  األسواا

ال ي تشهل  تصةةل" مكثيةةة لعظ صةةات ال اعةةصا ضةةل   الك ي خاصة د   مج ل ال عا ن لل   الخ صج العلمصة

 .الظس جل  تواصل ال عافي ال لريجي لألنشاة في القاا ات غصل المياصةفصل   كور نا 

       حةةلت السصاسةةات المقليةةة  الحةةز  الظالصةةة ال حيصزيةةة ال ةةي نيةةذتها غال صةةة  فةةي  ةةذا السةةصاا  

           مةةن    ةةى صةةعصل التةةحة  الظالصةةة العامةةة  القاةةاا الظةةالي فةةي ممةظةةة أ امةةك الةةل   األ  ةةا 

مةةلامج ا صةةال     سةةا ظت  ثار اال  تادية الظ اشل" الماجظة  ن جائحة فصل   كور نةةا الظسةة جل.اال  

الهادفة إلى د ا المشاط اال  تةةادي  تمويةةع اال  تادي ال ي يجلي تميصذ ا في معض الل   األ  ا    

تحسن نس ي في مسةة ويات المشةةاط فةةي القاا ةةات غصةةل ا ن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلى    القا ل"

  .لهذ  الل   األدا  اال  تادي تاثل في الحل من  المياصة

       ل ةةل   األ  ةةا ت ةةاطؤ معةةلالت المظةةو اال  تةةادي غصةةل أن  مةةاك مخةةا ف م زايةةل" مشةةان 

        جةةود درجةةة  الصةةة مةةن  ةةل  الصقةةصن تحةةصط ما فةةاا اال  تةةاد العةةالظي  مع  تظاشصا     القليب  ى الظلى  

 ي و ع أن يكون ل سليع حظةةالت ال اعةةصا الجظا صةةة  جائحة فصل   كور نا الظس جل. في ظل اس ظلار

    ذا اليصل   د راُ في الحل من ت ك الظخا ف. ضل

 ً  القريبعلى المدى   اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثا يا

 :أسعا  اليفط الخام -1

 سةةص     م وسط سعل خةةا  ملنةةتأن  إلى    األمليكصة  الاا ة  مع ومات  دار"   تشصل أحل  تو عات

  ةةل أن يةةمخيض معةةل ذلةةك  مشةةكل تةةلريجي    2021من  ا     الثانيد الر ملمصل خال  اللمع    65.32

خةةا  غةةلب م وسةةط سةةعل  يلتيةةعفي حصن ي و ع أن  .2021د الر ملمصل في نهاية  ا    60لصتل إلى  

  ةةل أن يةةمخيض معةةل    2021من  ةةا     الثانيد الر ملمصل خال  اللمع    59.85  إلى  تكسا  األمليكي

 .2021د الر ملمصل في نهاية  ا   54.5ذلك  مشكل تلريجي لصتل إلى 
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          2021قككد شككهد  ا تفاعككاً  لح نككاً ُ يككل  تلكك  عككام  ا جلككةيككلكر أن أسككعا  الككيفط الخككام 

خ ةةا  ج سةةات  فةةي ICE)رتيعت أسعار ال سوية لعقود خا  ملنت )  ل مورصةةة إن لكون صمم ةةا  احصث  

    % مقارنةةة ممهايةةة 28.9ممسةة ة    2021ال لا   لألس وا الظم هةةي فةةي السةةاد   شةةل مةةن شةةهل أمليةةل  

  كظا ارتيعت أسةةعار ال سةةوية لعقةةود خةةا  غةةلب تكسةةا  لمصلد الر م  66.77ل تل إلى    2020 ا   

ل تةةل إلةةى   % خةةال  نيةةل الي ةةل"30.1( ممس ة  Nymexاألمليكي )  ل مورصة نصويورك ال جارية  

رفع كال  من  كالة الاا ة الل لصة  ممةظة الةةل     ويعزى ذل  بشكل  ئيسي إلى.  د الر ملمصل  63.13

 مخاصةةة خةةال   2021ل و عاتهظا مشان الا ب العالظي   ى الميط فةةي  ةةا  الظتلر" ل   ل   )أ مك(  

المتف الثاني ممه  ملفو ة م م ؤات أف ل حصا  نظو اال  تاد العالظي ال سصظا فةةي الواليةةات الظ حةةل" 

ف ال   ن انخيا  مؤشل الل الر األمليكي الذي يقصل أدائه مقامل س ة مةةن سةةت   .األمليكصة  التصن

الميط الُظسعل مالل الر     م اثلا  مانخيا  العائل   ى سملات الخزانة األمليكصة  لصت ح ظالت رئصسصة

  .تك ية لحام ي العظالت األخلى  أ لاألمليكي 

ظخةةا ف حصةةا  ت ةةاطؤ الا ةةب   ةةى   الا جلككةفي لي  لد    اال تفاع في أسعا  اليفط الخام  

يصل   كور نةةا الظسةة جل فةةي معةةض الةةل   الميط   ى الظلى القليب   سط تتا ل أ لاد ا صامات م

م صعات الو ةةود خةةال  المتةةف األ   مةةن فصها  تتلاجع ال ياللئصسصة الظس ه كة ل ميط خاصة في الهمل 

جزئصة لعظ صات ا غالا في  ل" د   أ ر مصة مةةع العود"   ال.  السام مقارنة مالشهل    2021أمليل  شهل  

توزيع ال قاحات فةةي معةةض الةةل   ال ةةي تحةةل مةةن    ألظانصا   مايإمكانصة فل   صود أكثل صلامة في  

مس ب م ا يات مح ظ ة.  كذلك توصصة  صئة الغذا   الل ا  األمليكصة   AstraZenecaاس خلا  لقا   

في الواليات الظ حل" األمليكصة    ةةلار تاجصةةل إطةةالا  Johnson & Johnsonم ع ص  اس خلا  لقا  

  الظخا ف حصا   فةةل" إمةةلادات الةةميط العالظصةةةف ال   ن  مخا ف صحصة. ذا ال قا  في أ ر ما جلا  

اتياا د   أ مك    ى تق ص  تخيص ات اتياا خيض ا ن اج تةةلريجصا    اسةة علاد الظظ كةةة   ى خ يصة  

العلمصة السعودية  نها  ال خيصض ا ضافي الاو ي الذي تجليه   ى إن اجهةةا ممهايةةة الشةةهل الحةةالي  

م صةةون ملمصةةل يو  خةةال  الشةةهور الثالثةةة القادمةةة مةةايو  يونصةةو  2ياد" ا ملادات ممحو   و ما يعمي ز

 تواصةةلمةةع   كذلك تو ع تعةةافي إن ةةاج الةةميط الخةةا  فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة   .2021 يولصو  

 الظ ةةل  المةةو ي االتيةةاا إحصةةا  مشةةان األخلى العالظصة  القوى الظ حل"  الواليات إيلان  مصن  الظحادثات

  ال ي  ل تظهل الالي  للفع العقومات  ن صادرات الميط ا يلانصة. 2015  ا 
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 اإل دا ا  اليفتية العالمية: -2

إجظةةالي ا مةةلادات  ارتيةةااتشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةةك( إلةةى 

ملمصةةل يو       ألف 930ممحو  2021المياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج ممةظة أ مك خال   ا  

  ةةو مسةة وى ملتيةةع م صون ملمصل يو    63.8 نحو  % مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى1.5أي ممس ة  

الواليةةات الظ حةةل"  تسا ا كةةل مةةن.  من الظ و ع أن  ألف ملمصل يو  مقارنة مال و عات السامقة  30ممحو  

      خةةال أ مةةك ممةظةةة مةةن خةةارج المياصةةة  داتا مةةلافةةي نظةةو    مشكل أساسي   ال لازيل   المل يجكملا   

 .2021 ا  

إن ةةاج الةةميط  ارتياامن جانب ا خل  تشصل أحل  تو عات  دار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى 

  Bakken  Eagle Ford  Haynesville)لئصسةةصة السةة ع الظمةةاط  فةةي الالتةةخلي األمليكةةي 

Niobrara  Permian  Appalachia  Anadarko)  لصتةةل إلةةى نحةةو  2021خةةال  شةةهل مةةايو

 . 2021م صون ملمصل يو     و أ  ى مس وى له مسجل ُممذ شهل يمايل  7.612

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ةةب العةةالظي   ةةى  ارتيةةاا تشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ مك( إلى

        ةةو معةةل  ملتيةةع ممحةةومقارنةةة مالعةةا  السةةام  و ي لمصةةلم صةةون م 6محةةو م  2021الميط خال   ةةا   

مةةن .  ةةذا  م صةةون ملمصةةل  يةةو   96.5  نحو    لصتل إلىألف ملمصل يو  مقارنة مال و عات السامقة  190

مشكل إيجامي مةةن خةةال  ان عةةاش  2021الظ و ع أن ي اثل الا ب   ى الميط في المتف الثاني من  ا   

جلا ات   خيصف ال  مل ا من ملامج ال حيصز  الظزيل من في ال و عات السامقةا  تادي أ وى مظا كان  

إلةةى   ات اعصظةة الحظةةالت     سط تسارا في إطالا  الظلت اة مجائحة فصل   كور نا الظس جل  غالاا 

 الا ةةب   ةةى الةةميط .  مع ذلك  تا خيض تو عاتممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةد    حل ك صل في  

 الجائحة في أ ر ما.   ى ل سصال" الظوسعة ا جلا ات مس ب 2021 ا   من األ   المتف في

خال   لميط    ى ا  د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةط ب    ارتياا في  ذا السصاا  ي و ع  

 44.7  % مقارنة مالعا  السام   لصتةةل إلةةى نحةةو6.3م صون ب ي  أي ممس ة    2.6محوالي    2021 ا   

 خ يصة  ذلك   ى   ى الجز  األك ل من  ذا االرتياا   د   األمليك صن  س س حوذ  .  م صون ملمصل  يو 

 المقل.   ود تعافي الا ب   ى
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م صةةون  3.3 ممحةةو  ال عةةا ن اال  تةةادي  ال مظصةةةد   خةةارج ممةظةةة  ط ةةب    ارتيةةااكظا ي و ةةع  

ملفو ا  مإن عاش الا ب   ى   م صون ملمصل  يو .  51.7%  لصتل إلى نحو  6.8ملمصل  يو   أي ممس ة  

المقةةل  الو ةةود   الا ب   ةةى   ةةود  إن عاش   مل ا من  األخلى    د   آسصا  الهمل  ت صها  الميط في التصن 

 .ل غذية  ااا ال  ل كصظا ياتى الظواد األ لصة جم ا  إلى جمب مع الا ب    التما ي 

  حصةةث ي صةةه الةةليز   أ  ى الظكاسةةب  الغاز لصنمن الظ و ع أن يسجل     ى مس وى الظم جات   

   معلالت ال االة في الواليةةات الظ حةةل".  ةةال "   ةةى ذلةةك     ت حسن  العالظيي عافى المشاط اال  تادي  

د     ك صل من خال  الا ب القةةوي   ةةى ال  ل كصظا يةةات فةةي  سص ا د ا نواتج ال قاصل الخيصية إلى حل  

 العالظصةةةسصسةة ظل االنخيةةا  فةةي حلكةةة الاصةةلان   الهمةةل.    األمليكصةةة  مثل التصن  الواليات الظ حل"

الا ةةب من نظةةو    مظا سصحل  فصل   كور نا الظس جل  الظح صة مس ب  ل  الصقصن مشان تاورات جائحة  

 . 2021  ود الاائلات في  ا    ى 

ط    فصل   كور نا الظس جل جائحةاس ظلار فإن   وبشكل عام،  كةةذلك    تصةةل" ال اعصظةةات مةةُ

 حالةةةتاثصل إجلا ات ال حيصز اال  تادي الظع مة   ى اال  تاد الحقصقي سوف تس ظل فةةي ال سةة ب فةةي  

ظةةن الظ و ةةع أن ف   فةةي الو ةةت الحةةالي ةةى الةةميط   الا ةةب  نظو    ي  اطئمصمظا   أنه  ك صل" من  ل  الصقصن.  

الظشةةاركة فةةي    أ مةةك  لل الجهود الك صل" كظا أن اس ظلار  . 2021 ا  يلتيع في المتف الثاني من  

 .ط العالظي  تع  ل ضل رية ل حياظ   ى االس قلار في سوا المي نإ الن ال عا

 

 

 



20
18

ل
�و

ع ا
رب

ال


