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 الفصل األول
 تطورات السوق النفطیة العالمیة وانعكاساتھا على الدول األعضاء

 تمھید
، 2017شھدت الس##وق النفطی##ة اس##تقراراً نس##بیاً خ##الل النص##ف األول م##ن ع##ام 

ال##دول األعض##اء  وذلك تزامناً مع بدء سریان اتفاق خف##ض اإلنت##اج ال##ذي توص##لت إلی##ھ

، وانعكاس##اً 2016ف##ي منظم##ة أوب##ك م##ع منتج##ي ال##نفط م##ن خارجھ##ا ف##ي نھای##ة ع##ام 

وإن كان بشكل متواضع نس##بیاً.  ،الستمرار التعافي في معدالت أداء االقتصاد العالمي

العالمی##ة ف##ي االتج##اه نح##و  الس##وق النفطی##ةأم##ا خ##الل النص##ف الث##اني م##ن الع##ام، ب##دأت 

 ،خف##ض اإلنت##اج ویأتي ذلك إنعكاساً لقرار تمدید اتف##اق، ملحوظ استعادة التوازن بشكل

لب ف##ي االلت##زام بھ##ذا االتف##اقالكبی##ر التحسن مع  في الط حوظ  فاع المل لى االرت ضافة إ ، إ

الع##المي عل##ى ال##نفط، وھ##و م##ا انعك##س بش##كل إیج##ابي عل##ى حرك##ة التج##ارة النفطی##ة وعل##ى 

 . يالعالم ياالقتصاد األداءمعدالت 

ً عار النفط العالمیة وقد شھدت أس لیصل المعدل الس##نوي لس##عر ملحوظاً  ارتفاعا

مس##توى ل##ھ  أعل##ىدوالر/ برمیل، وھ##و  52.5إلى  2017سلة خامات اوبك خالل عام 

منھ##ا م##ا ل##ھ عالق##ة بأساس##یات الس##وق ، متأثرة بعوامل عدیدة ومتشابكة 2014منذ عام 

الطل###ب  لموازن###ةلی###ة تظھ###ر البیان###ات األو حی###ث .وبعض###ھا بعی###د ك###ل البع###د ع###ن ذل###ك

أل##ف برمی##ل/یوم، مقارن##ة  500ق##دره  اً عج##ز 2017ف##ي ع##ام  والعرض من النفط الخام

س##جل الطل##ب الع##المي عل##ى  ، حی##ث2016ألف برمیل/یوم في ع##ام  400بفائض قدره 

ملی##ون برمی##ل/یوم  97ملی##ون برمی##ل/یوم، لیص##ل مس##تواه إل##ى  1.6النفط نم##واً بمع##دل 

حیث ارتفع إجمالي االمدادات النفطیة بمع##دل ، مداداتاستمرت وفرة اإلو .2017عام 

امدادات دول اوبك م##ن  یذكر أن .ملیون برمیل/یوم 96.5برمیل/یوم، لتبلغ  ألف 700

برمیل/یوم خ##الل ع##ام  ألف 100بمعدل قد تراجعت النفط الخام والنفوط غیر التقلیدیة 
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	1-1الجدول 
 إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، االجمالي والتغیر السنوي

2017	-	2013 
	(ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   
 إجمالي االمدادات    

            
 دول أوبك **        37.4 36.7 37.8 38.8 38.7
57.8 0.57  دول خارج أوبك ***        54.1 56.2 57.9 
 العالم    91.5 92.9 95.7 95.8 96.5

        
 التغیر السنوي     

            
)0.1(  1.0 1.1 )0.7(  )0.8(  دول أوبك **        

0.8 )0.9(  دول خارج أوبك        1.4 2.1 1.7 
 العالم    0.6 1.4 2.8 0.1 0.7

            
 نسبة التغیر (%)    

            
)0.3(  2.6 3.0 )2.0(  )2.0(  دول أوبك **        

1.4 )1.6(  دول خارج أوبك        2.6 3.9 3.0 
 العالم    0.7 1.5 3.0 0.1 0.7

	 	 	 	  * بیانات تقدیریة. 
 . 2017و ** تشمل انتاج غینیا االستوائیة التي عادت إلى عضویة المنظمة في شـھر حزیران/یونی

 .2016*** تشمل إنتاج إندونیسیا التي جمدت عضویتھا في أوبك في نھایة شـھر تشرین الثاني/نوفمبر  
 	 	 	  األرقام بین قوسین تعني سالبا.   مالحظات: 

	 	 	 	  المصادر: 
 منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.ـ 

 	 	 	  لمنظمة أوبك. يریر الشھرـ أعداد مختلفة من التقـ 

 
 )1-1الشكل (

 2017 – 2013إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، 
 (ملیون برمیل/یوم)

 

 

 

 

 

 ) .1-1الجدول ( المصدر:

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
2 

 

االمدادات من ال##دول  ارتفعتملیون برمیل/یوم، وفي المقابل  38.7لتصل إلى  2017

ملیون برمی##ل/یوم.  57.8برمیل/یوم لتصل إلى  ألف 800بمعدل  خارجھاالمنتجة من 

التحس##ن ف##ي أداء  كم##ا ت##أثرت أس##عار ال##نفط العالمی##ة بع##دة عوام##ل أخ##رى م##ن أھمھ##ا

في أداء  لاقتصادات الدول الصناعیة بشكل عام، مع التحسن النسبي  مد ع تي تعت لدول ال  ىا

سیة، الناتج المحل شئة الرئی صادات النا ما ي اإلجمالي غیر النفطي، كما ھو الحال في االقت م

 اآلفاق المستقبلیة للطلب على النفط.على إیجابیة انعكاسات  كان لھ

ویسلط الفصل األول من التقریر الضوء على المعالم األساسیة للس##وق النفطی##ة 

الص##ادرات النفطی##ة لل##دول  والعوام##ل الرئیس##یة الم##ؤثرة فیھ##ا وانعكاس##اتھا عل##ى قیم##ة

األعضاء، كم##ا یس##تعرض التط##ورات ف##ي اس##تھالك ال##نفط والطاق##ة ف##ي ال##دول العربی##ة 

 بشكل عام، وفي الدول األعضاء بشكل خاص.
 

 2017أوالً: التطNNNورات الرئیسNNNیة فNNNي سNNNوق الNNNنفط العالمیNNNة لعNNNام 
 والعوامل المؤثرة علیھا.

 

یس##یة الت##ي ش##ھدتھا س##وق ال##نفط إللق##اء نظ##رة ش##املة عل##ى كاف##ة التط##ورات الرئ

، تستعرض الفقرات أدناه بشيء م##ن التفص##یل بع##ض الجوان##ب 2017العالمیة في عام 

المتعلق##ة بتل##ك الس##وق، وعل##ى وج##ھ الخص##وص اإلم##دادات النفطی##ة، والطل##ب الع##المي 

على النفط، واتجاھات األسعار، وحركة المخزونات النفطی##ة العالمی##ة، وانعك##اس ذل##ك 

 ادرات النفطیة للدول األعضاء. على قیمة الص

 اإلمدادات  .1

ش##ھد إجم##الي اإلم##دادات النفطی##ة العالمی##ة (نف##ط خ##ام وس##وائل الغ##از الطبیع##ي) 

مقارن##ة  0.7%برمی##ل/ ی##وم، أي بنس##بة  أل##ف 700، ارتفاع##اً بنح##و 2017خ##الل ع##ام 

الج##دول     ملی##ون برمی##ل/ ی##وم، كم##ا یوض##ح  96.5بالع##ام الس##ابق لیص##ل مس##تواھا إل##ى 

  .)1-1الشكل (و )1-1(
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من ملیون برمیل/یوم، أما فیما یخص حصة دول أوبك  38.7، لتصل إلى 2016

إلى حوالي  2016عام  40.5%من  انخفضتإجمالي اإلمدادات النفطیة العالمیة فقد 

  .)1-1الجدول (، كما یوضح 2017عام  %40.1

فیھ امدادات أوبك من النفط  انخفضتفي الوقت الذي أنھ ، والجدیر بالذكر

 32.4لتصل إلى حوالي  2016ملیون برمیل/یوم خالل عام  32.6الخام من حوالي 

ارتفعت إمدادات دول  لقرار الخفض، امتثاال 2017عام ون برمیل/یوم خالل ملی

ملیون  6.2من بشكل طفیف أي أوبك من سوائل الغاز الطبیعي والنفوط غیر التقلیدیة 

 . 2017عام ملیون برمیل/یوم  6.3إلى  2016عام برمیل/یوم 

الربع وقد ارتفعت إمدادات أوبك من النفط وسوائل الغاز الطبیعي خالل 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول لتصل إلى  200الثاني من العام بحوالي 

ألف برمیل/یوم خالل  600ملیون برمیل/یوم، وواصلت ارتفاعھا بمقدار  38.5

ألف برمیل/یوم  200بواقع قبل أن تنخفض الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني، 

 ملیون برمیل/یوم.  38.9ل إلى خالل الربع الرابع من العام لتص

وفي ظل استمرار وفرة إمدادات النفط العالمیة، بذلت منظمة أوبك جھوداً 

إعادة التوازن إلى السوق النفطیة، مع استمرار مراقبة تلك السوق عن بھدف  مكثفة

 كثب لتزویدھا باحتیاجاتھا من اإلمدادات النفطیة.

منھا،  2017ماعات خالل عام وفي ھذا الشأن، عقدت منظمة أوبك عدة اجت

المنظمة، وقد  من خارجللنفط مع الدول المنتجة  یناجتماعواجتماعین عادیین، 

اتخذت العدید من االجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق توازن أكبر في 

 السوق، وفي أدناه بعض التفاصیل حول تلك االجتماعات: 

 ب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاريعق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أو •

، 2017الخ######امس والعش######رین م######ن ش######ھر م######ایو ف######ي  ،172رق######م الع######ادي 

واس####تعرض االجتم####اع التط####ورات األخی####رة ف####ي ، بالعاص####مة النمس####اویة، فیین####ا

          س######وق ال######نفط والنم######و االقتص######ادي الع######المي، وال س######یما توقع######ات الع######رض 
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وفیما یتعلق بتطور اإلمدادات خالل أرباع السنة، شھد الربع الثاني من عام 

2017  ً ً انخفاضا برمیل/ یوم مقارنة  ألف 100بحوالي في اإلمدادات العالمیة  طفیفا

ملیون برمیل/ یوم، قبل أن ترتفع بواقع  96بالربع األول من العام لتصل إلى حوالي 

من العام لتصل إلى  يألف برمیل/ یوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثان 600

 نحووبملیون برمیل/ یوم، ثم واصلت إمدادات النفط العالمیة ارتفاعھا  96.6نحو 

ملیون برمیل/یوم خالل الربع الرابع  97.3برمیل/یوم لتصل إلى مستوى  ألف 800

 .)2 – 1الشكل (من العام، كما یوضح 

 )2 – 1الشكل (
 2017سنویة إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، الالتطورات الربع 

 (ملیون برمیل/یوم)

 

 

 

 

 

 

 أعداد مختلفة. –دول المصدرة للبترول (أوبك) التقریر الشھري لمنظمة ال المصدر:

 1إمدادات دول أوبك 1-1

اإلمدادات النفطیة (نفط خام وسوائل الغاز الطبیعي) لدول أوبك  انخفضت

مقارنة بعام  0.3%برمیل/یوم، أي بنسبة  ألف 100 يبحوال 2017خالل عام 

                                                             
عودة أندونیسیا لعضویة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وت##م تح##دیث بیان##ات  2015شھد شھر دیسمبر عام  1

، قب##ل أن تُجم##د 2014إعتباراً من ع##ام ملیون ب/ي  0.9البالغة امدادات دول أوبك لتشمل اإلمدادات اإلندونیسیة 
ع##ودة الج##ابون لعض##ویة منظم##ة  2016. ك##ـما ش##ھد ش##ھر یولی##و 2016ش##ھر ن##وفمبر ھای##ة نعضویتھا مج##دداً ف##ي 

إعتب##اراً م##ن ع##ام ملی##ون ب/ي  0.2البالغ##ة وتم تحدیث بیانات امدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الج##ابون  ،أوبك
2014. 
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من ملیون برمیل/یوم، أما فیما یخص حصة دول أوبك  38.7، لتصل إلى 2016

إلى حوالي  2016عام  40.5%من  انخفضتإجمالي اإلمدادات النفطیة العالمیة فقد 

  .)1-1الجدول (، كما یوضح 2017عام  %40.1

فیھ امدادات أوبك من النفط  انخفضتفي الوقت الذي أنھ ، والجدیر بالذكر

 32.4لتصل إلى حوالي  2016ملیون برمیل/یوم خالل عام  32.6الخام من حوالي 

ارتفعت إمدادات دول  لقرار الخفض، امتثاال 2017عام ون برمیل/یوم خالل ملی

ملیون  6.2من بشكل طفیف أي أوبك من سوائل الغاز الطبیعي والنفوط غیر التقلیدیة 

 . 2017عام ملیون برمیل/یوم  6.3إلى  2016عام برمیل/یوم 

الربع وقد ارتفعت إمدادات أوبك من النفط وسوائل الغاز الطبیعي خالل 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول لتصل إلى  200الثاني من العام بحوالي 

ألف برمیل/یوم خالل  600ملیون برمیل/یوم، وواصلت ارتفاعھا بمقدار  38.5

ألف برمیل/یوم  200بواقع قبل أن تنخفض الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني، 

 ملیون برمیل/یوم.  38.9ل إلى خالل الربع الرابع من العام لتص

وفي ظل استمرار وفرة إمدادات النفط العالمیة، بذلت منظمة أوبك جھوداً 

إعادة التوازن إلى السوق النفطیة، مع استمرار مراقبة تلك السوق عن بھدف  مكثفة

 كثب لتزویدھا باحتیاجاتھا من اإلمدادات النفطیة.

منھا،  2017ماعات خالل عام وفي ھذا الشأن، عقدت منظمة أوبك عدة اجت

المنظمة، وقد  من خارجللنفط مع الدول المنتجة  یناجتماعواجتماعین عادیین، 

اتخذت العدید من االجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق توازن أكبر في 

 السوق، وفي أدناه بعض التفاصیل حول تلك االجتماعات: 

 ب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاريعق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أو •

، 2017الخ######امس والعش######رین م######ن ش######ھر م######ایو ف######ي  ،172رق######م الع######ادي 

واس####تعرض االجتم####اع التط####ورات األخی####رة ف####ي ، بالعاص####مة النمس####اویة، فیین####ا

          س######وق ال######نفط والنم######و االقتص######ادي الع######المي، وال س######یما توقع######ات الع######رض 
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وفیما یتعلق بتطور اإلمدادات خالل أرباع السنة، شھد الربع الثاني من عام 

2017  ً ً انخفاضا برمیل/ یوم مقارنة  ألف 100بحوالي في اإلمدادات العالمیة  طفیفا

ملیون برمیل/ یوم، قبل أن ترتفع بواقع  96بالربع األول من العام لتصل إلى حوالي 

من العام لتصل إلى  يألف برمیل/ یوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثان 600

 نحووبملیون برمیل/ یوم، ثم واصلت إمدادات النفط العالمیة ارتفاعھا  96.6نحو 

ملیون برمیل/یوم خالل الربع الرابع  97.3برمیل/یوم لتصل إلى مستوى  ألف 800

 .)2 – 1الشكل (من العام، كما یوضح 

 )2 – 1الشكل (
 2017سنویة إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، الالتطورات الربع 

 (ملیون برمیل/یوم)

 

 

 

 

 

 

 أعداد مختلفة. –دول المصدرة للبترول (أوبك) التقریر الشھري لمنظمة ال المصدر:

 1إمدادات دول أوبك 1-1

اإلمدادات النفطیة (نفط خام وسوائل الغاز الطبیعي) لدول أوبك  انخفضت

مقارنة بعام  0.3%برمیل/یوم، أي بنسبة  ألف 100 يبحوال 2017خالل عام 

                                                             
عودة أندونیسیا لعضویة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وت##م تح##دیث بیان##ات  2015شھد شھر دیسمبر عام  1

، قب##ل أن تُجم##د 2014إعتباراً من ع##ام ملیون ب/ي  0.9البالغة امدادات دول أوبك لتشمل اإلمدادات اإلندونیسیة 
ع##ودة الج##ابون لعض##ویة منظم##ة  2016. ك##ـما ش##ھد ش##ھر یولی##و 2016ش##ھر ن##وفمبر ھای##ة نعضویتھا مج##دداً ف##ي 

إعتب##اراً م##ن ع##ام ملی##ون ب/ي  0.2البالغ##ة وتم تحدیث بیانات امدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الج##ابون  ،أوبك
2014. 
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الجھ####ود للمس####اعدة عل####ى عزی####ز التع####اون ووت، ُعم####انس####لطنة روس####یا و وھم####ا

 نمنتج######یالتحقی######ق االس######تقرار ف######ي س######وق ال######نفط، وذل######ك لص######الح جمی######ع 

 .یةالنفط ن والمستثمرین في الصناعةمستھلكیالو

 إمدادات دول خارج أوبك 2-1

منظمة أوبك  بلغ إجمالي اإلمدادات النفطیة لمجموعة الدول المنتجة من خارج

ألف      800حوالي  بارتفاعملیون برمیل/ یوم،  57.8نحو  2017خالل عام 

 .)1-1الجدول (، كما یتضح من 2016مقارنة بعام  1.7%برمیل/ یوم أي بنسبة 

عشرة دولة منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك  إحدىوبالرغم من التزام   

اج دول المجموعة االرتفاع بعد عاود انت، 2017خفض اإلنتاج خالل عام  باتفاق

، عندما انخفض إنتاجھا 2008انخفاضھ خالل العام الماضي للمرة األولى منذ عام 

 في ذلك الوقت على خلفیة األزمة المالیة العالمیة. 

إنتاج أمریكا  ارتفاعھو  تلك الزیادةوقد كان مصدر الجزء األعظم من 

كیة على وجھ الخصوص، من النفط الشمالیة عموماً، والوالیات المتحدة األمری

اإلمدادات النفطیة من  ارتفعتغیر التقلیدیة، حیث  عيوسوائل الغاز الطبی يالصخر

ملیون        14.3ألف برمیل/ یوم لتبلغ  630الوالیات المتحدة األمریكیة بنحو 

،       2016ملیون برمیل/ یوم عام  13.6، بالمقارنة مع 2017برمیل/ یوم عام 

في اإلمدادات النفطیة  االرتفاعمن إجمالي  78.8%نسبة  االرتفاعھذا لیمثل 

والذي بلغ حوالي  2017لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خالل عام 

وفي ھذا السیاق یذكر أن انتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من  ألف برمیل/ یوم. 800

م خالل شھر تشرین األول/أكتوبر ملیون برمیل/یو 9.64النفط الخام قد بلغ نحو 

 عام.   46مسجالً أعلى مستوى شھري لھ منذ أكثر من  2017
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ل األعض###اء وق###د ق###ررت ال###دو، 2017والطل###ب ف###ي النص###ف الث###اني م###ن ع###ام 

ف###ي خت###ام االجتم###اع، تمدی###د خف###ض إنتاجھ###ا لفت###رة أخ###رى م###دتھا تس###عة أش###ھر، 

، وذل###ك تماش###یاً م###ع الق###رار المتخ###ذ ف###ي 2017م###ن بدای###ة ش###ھر یولی###و  اعتب###ارا

ملی####ون ب/ي،  1.2بش####أن خف####ض اإلنت####اج بنح####و  الس####ابقاجتماعھ####ا ال####وزاري 

ال####دول . كم####ا وافق####ت 2017وال####ذي دخ####ل حی####ز التنفی####ذ ب####دء م####ن ش####ھر ین####ایر 

األعض####اء بش####كل ف####وري عل####ى الطل####ب ال####ذي تق####دمت ب####ھ غینی####ا االس####توائیة 

 باالنضمام لعضویة منظمة أوبك.

عق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أوب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاري           •

، بالعاص#####مة 2017م#####ن ش#####ھر ن#####وفمبر  الثالث#####ین، ف#####ي "173"رق#####م الع#####ادي 

" إعNNNالن التعNNNاونتق###دم المح###رز ف###ي "ال االجتم###اعاس###تعرض ، النمس###اویة، فیین###ا

، فض###ال ع###ن ب###ین دول أوب###ك وال###دول المنتج###ة لل###نفط م###ن خارجھ###ا الت###اریخي

كم####ا . لمراقب####ة إنت####اج ال####نفطالمش####تركة الوزاری####ة تقری####ر وتوص####یات اللجن####ة 

اس###تعرض االجتم###اع التط###ورات األخی###رة ف###ي س###وق ال###نفط، وال س###یما توقع###ات 

، فض###الً ع###ن التوقع###ات لع###ام 2017م###ن ع###ام  للفت###رة المتبقی###ةالع###رض والطل###ب 

وق####د ق####ررت ال####دول األعض####اء  ، وتوقع####ات النم####و االقتص####ادي الع####المي.2018

لیص####بح س####اري المفع####ول ط####وال ف####ي خت####ام االجتم####اع، تمدی####د خف####ض إنتاجھ####ا 

 .2018عام 

ُعق####د االجتم####اعین ال####وزاریین الث####اني والثال####ث لل####دول األعض####اء ف####ي منظم####ة  •

. وف######ي نھای######ة تل######ك 2خارجھ######اأوب######ك م######ع عش######ر دول منتج######ة لل######نفط م######ن 

 العم####لاالجتماع####ات، وافق####ت ال####دول غی####ر األعض####اء ف####ي أوب####ك عل####ى تمدی####د 

دع###م أھمی###ة مواص###لة وأك###د المجتمع###ون عل###ى إنتاجھ###ا النفط###ي.  خف###ض باتف###اق

تض####م ف####ي عض####ویتھا ك####ل م####ن الت####ي اللجن####ة الوزاری####ة العلی####ا للمتابع####ة  عم####ل

ج###ة م###ن خ###ارج أوب###ك الجزائ###ر والكوی###ت وفن###زویال، واثنت###ین م###ن ال###دول المنت

                                                             
          الس##ودان وجن##وب والس##ودان والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان وس##لطنة ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا2 

 .بروناي وسلطنة
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الجھ####ود للمس####اعدة عل####ى عزی####ز التع####اون ووت، ُعم####انس####لطنة روس####یا و وھم####ا

 نمنتج######یالتحقی######ق االس######تقرار ف######ي س######وق ال######نفط، وذل######ك لص######الح جمی######ع 

 .یةالنفط ن والمستثمرین في الصناعةمستھلكیالو

 إمدادات دول خارج أوبك 2-1

منظمة أوبك  بلغ إجمالي اإلمدادات النفطیة لمجموعة الدول المنتجة من خارج

ألف      800حوالي  بارتفاعملیون برمیل/ یوم،  57.8نحو  2017خالل عام 

 .)1-1الجدول (، كما یتضح من 2016مقارنة بعام  1.7%برمیل/ یوم أي بنسبة 

عشرة دولة منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك  إحدىوبالرغم من التزام   

اج دول المجموعة االرتفاع بعد عاود انت، 2017خفض اإلنتاج خالل عام  باتفاق

، عندما انخفض إنتاجھا 2008انخفاضھ خالل العام الماضي للمرة األولى منذ عام 

 في ذلك الوقت على خلفیة األزمة المالیة العالمیة. 

إنتاج أمریكا  ارتفاعھو  تلك الزیادةوقد كان مصدر الجزء األعظم من 

كیة على وجھ الخصوص، من النفط الشمالیة عموماً، والوالیات المتحدة األمری

اإلمدادات النفطیة من  ارتفعتغیر التقلیدیة، حیث  عيوسوائل الغاز الطبی يالصخر

ملیون        14.3ألف برمیل/ یوم لتبلغ  630الوالیات المتحدة األمریكیة بنحو 

،       2016ملیون برمیل/ یوم عام  13.6، بالمقارنة مع 2017برمیل/ یوم عام 

في اإلمدادات النفطیة  االرتفاعمن إجمالي  78.8%نسبة  االرتفاعھذا لیمثل 

والذي بلغ حوالي  2017لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خالل عام 

وفي ھذا السیاق یذكر أن انتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من  ألف برمیل/ یوم. 800

م خالل شھر تشرین األول/أكتوبر ملیون برمیل/یو 9.64النفط الخام قد بلغ نحو 

 عام.   46مسجالً أعلى مستوى شھري لھ منذ أكثر من  2017
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ل األعض###اء وق###د ق###ررت ال###دو، 2017والطل###ب ف###ي النص###ف الث###اني م###ن ع###ام 

ف###ي خت###ام االجتم###اع، تمدی###د خف###ض إنتاجھ###ا لفت###رة أخ###رى م###دتھا تس###عة أش###ھر، 

، وذل###ك تماش###یاً م###ع الق###رار المتخ###ذ ف###ي 2017م###ن بدای###ة ش###ھر یولی###و  اعتب###ارا

ملی####ون ب/ي،  1.2بش####أن خف####ض اإلنت####اج بنح####و  الس####ابقاجتماعھ####ا ال####وزاري 

ال####دول . كم####ا وافق####ت 2017وال####ذي دخ####ل حی####ز التنفی####ذ ب####دء م####ن ش####ھر ین####ایر 

األعض####اء بش####كل ف####وري عل####ى الطل####ب ال####ذي تق####دمت ب####ھ غینی####ا االس####توائیة 

 باالنضمام لعضویة منظمة أوبك.

عق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أوب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاري           •

، بالعاص#####مة 2017م#####ن ش#####ھر ن#####وفمبر  الثالث#####ین، ف#####ي "173"رق#####م الع#####ادي 

" إعNNNالن التعNNNاونتق###دم المح###رز ف###ي "ال االجتم###اعاس###تعرض ، النمس###اویة، فیین###ا

، فض###ال ع###ن ب###ین دول أوب###ك وال###دول المنتج###ة لل###نفط م###ن خارجھ###ا الت###اریخي

كم####ا . لمراقب####ة إنت####اج ال####نفطالمش####تركة الوزاری####ة تقری####ر وتوص####یات اللجن####ة 

اس###تعرض االجتم###اع التط###ورات األخی###رة ف###ي س###وق ال###نفط، وال س###یما توقع###ات 

، فض###الً ع###ن التوقع###ات لع###ام 2017م###ن ع###ام  للفت###رة المتبقی###ةالع###رض والطل###ب 

وق####د ق####ررت ال####دول األعض####اء  ، وتوقع####ات النم####و االقتص####ادي الع####المي.2018

لیص####بح س####اري المفع####ول ط####وال ف####ي خت####ام االجتم####اع، تمدی####د خف####ض إنتاجھ####ا 

 .2018عام 

ُعق####د االجتم####اعین ال####وزاریین الث####اني والثال####ث لل####دول األعض####اء ف####ي منظم####ة  •

. وف######ي نھای######ة تل######ك 2خارجھ######اأوب######ك م######ع عش######ر دول منتج######ة لل######نفط م######ن 

 العم####لاالجتماع####ات، وافق####ت ال####دول غی####ر األعض####اء ف####ي أوب####ك عل####ى تمدی####د 

دع###م أھمی###ة مواص###لة وأك###د المجتمع###ون عل###ى إنتاجھ###ا النفط###ي.  خف###ض باتف###اق

تض####م ف####ي عض####ویتھا ك####ل م####ن الت####ي اللجن####ة الوزاری####ة العلی####ا للمتابع####ة  عم####ل

ج###ة م###ن خ###ارج أوب###ك الجزائ###ر والكوی###ت وفن###زویال، واثنت###ین م###ن ال###دول المنت

                                                             
          الس##ودان وجن##وب والس##ودان والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان وس##لطنة ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا2 

 .بروناي وسلطنة
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 )4 - 1الشكل (
    2017 -2013، الطبیعي م من النفط وسوائل الغازالتغیر السنوي في إمدادات العال
 (ملیون برمیل / یوم)                                    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ).1-1الجدول ( المصدر:

 تطور اتفاق خفض اإلنتاج بین دول أوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك §
 

في إطار التحدیات العدیدة التي شھدتھا سوق النفط العالمی##ة من##ذ منتص##ف ع##ام 

، والتي كانت وفرة اإلمدادات النفطیة أحد أھم اسبابھا الرئیسیة، حیث أدت إلى 2014

إنخفاض أسعار النفط العالمیة بش##كل كبی##ر لیص##ل المع##دل الس##نوي لس##عر س##لة خام##ات 

دوالر/ برمی##ل، وھ##و أق##ل مس##توى ل##ھ من##ذ ع##ام  40.7إل##ى  2016اوب##ك خ##الل ع##ام 

دول المص##درة لل##نفط، الت##ي تع##د أح##د . وقد ترتب على ذلك إنخف##اض عائ##دات ال2005##

المص##ادر الرئیس##یة لنموھ##ا االقتص##ادي، وانخفض##ت عائ##دات ش##ركات ال##نفط العالمی##ة، 

مما ع##رض وض##عھا الم##الي لض##غوط كبی##رة، كم##ا تراجع##ت االس##تثمارات ف##ي ص##ناعة 

ال##نفط بش##كل ملم##وس، وأص##بح ھن##اك خط##ر محتم##ل عل##ى أم##ن االم##دادات المس##تقبلیة     

 من النفط.

ت الدول األعضاء في منظمة أوبك، ومن بینھا سبع من الدول األعضاء توصل

، إل##ى اتف##اق بش##أن خف##ض 2016في منظمة أوابك، في الثالثین من شھر ن##وفمبر ع##ام 

، 2008ملی##ون برمی##ل/یوم، وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ ع##ام  1.2إنتاجھ##ا النفط##ي بنح##و 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
8 

 

 إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري 1-2-1

معدل إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري خالل عام  ارتفع

ارنة بمستویات العام السابق مق 8.2%بنسبة  يألف برمیل/یوم أ 435 يبحوال 2017

 ملیون برمیل/یوم. 5.754لیبلغ 

، في شھر 2017فقد استھلت عام  وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لإلنتاج،

 باالرتفاعملیون برمیل/یوم، ثم بدأت  5.232كانون الثاني/ینایر، عند مستوى 

توبر،         ملیون برمیل/یوم في شھر تشرین األول/أك 6لتتجاوز مستوى التدریجي 

 6.314 لتبلغ أعلى مستویاتھا منذ بدء تسجیل بیانات االنتاج وھو ثم تواصل ارتفاعھا

 .)3 - 1( الشكلكما یوضح ملیون برمیل/یوم في شھر كانون األول/ دیسمبر، 

 )3 - 1الشكل (
 2017 -2013تطور إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري، 

 )(ملیون برمیل/یوم
 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة بیانات إدارة معلومات الطاقة األمریكیة. المصدر:

معدالت التغیر السنوي في اإلمدادات النفطیة من دول  )4 -1الشكل (ویوضح 

 . 2017 -2013أوبك، والدول المنتجة من خارجھا خالل الفترة 
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الفصل 
األول  اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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 )4 - 1الشكل (
    2017 -2013، الطبیعي م من النفط وسوائل الغازالتغیر السنوي في إمدادات العال
 (ملیون برمیل / یوم)                                    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ).1-1الجدول ( المصدر:

 تطور اتفاق خفض اإلنتاج بین دول أوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك §
 

في إطار التحدیات العدیدة التي شھدتھا سوق النفط العالمی##ة من##ذ منتص##ف ع##ام 

، والتي كانت وفرة اإلمدادات النفطیة أحد أھم اسبابھا الرئیسیة، حیث أدت إلى 2014

إنخفاض أسعار النفط العالمیة بش##كل كبی##ر لیص##ل المع##دل الس##نوي لس##عر س##لة خام##ات 

دوالر/ برمی##ل، وھ##و أق##ل مس##توى ل##ھ من##ذ ع##ام  40.7إل##ى  2016اوب##ك خ##الل ع##ام 

دول المص##درة لل##نفط، الت##ي تع##د أح##د . وقد ترتب على ذلك إنخف##اض عائ##دات ال2005##

المص##ادر الرئیس##یة لنموھ##ا االقتص##ادي، وانخفض##ت عائ##دات ش##ركات ال##نفط العالمی##ة، 

مما ع##رض وض##عھا الم##الي لض##غوط كبی##رة، كم##ا تراجع##ت االس##تثمارات ف##ي ص##ناعة 

ال##نفط بش##كل ملم##وس، وأص##بح ھن##اك خط##ر محتم##ل عل##ى أم##ن االم##دادات المس##تقبلیة     

 من النفط.

ت الدول األعضاء في منظمة أوبك، ومن بینھا سبع من الدول األعضاء توصل

، إل##ى اتف##اق بش##أن خف##ض 2016في منظمة أوابك، في الثالثین من شھر ن##وفمبر ع##ام 

، 2008ملی##ون برمی##ل/یوم، وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ ع##ام  1.2إنتاجھ##ا النفط##ي بنح##و 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
8 

 

 إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري 1-2-1

معدل إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري خالل عام  ارتفع

ارنة بمستویات العام السابق مق 8.2%بنسبة  يألف برمیل/یوم أ 435 يبحوال 2017

 ملیون برمیل/یوم. 5.754لیبلغ 

، في شھر 2017فقد استھلت عام  وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لإلنتاج،

 باالرتفاعملیون برمیل/یوم، ثم بدأت  5.232كانون الثاني/ینایر، عند مستوى 

توبر،         ملیون برمیل/یوم في شھر تشرین األول/أك 6لتتجاوز مستوى التدریجي 

 6.314 لتبلغ أعلى مستویاتھا منذ بدء تسجیل بیانات االنتاج وھو ثم تواصل ارتفاعھا

 .)3 - 1( الشكلكما یوضح ملیون برمیل/یوم في شھر كانون األول/ دیسمبر، 

 )3 - 1الشكل (
 2017 -2013تطور إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري، 

 )(ملیون برمیل/یوم
 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة بیانات إدارة معلومات الطاقة األمریكیة. المصدر:

معدالت التغیر السنوي في اإلمدادات النفطیة من دول  )4 -1الشكل (ویوضح 

 . 2017 -2013أوبك، والدول المنتجة من خارجھا خالل الفترة 
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ق####ررت ال####دول األعض####اء ف####ي ، 2017الثالث####ین م####ن ش####ھر ن####وفمبر وأخی####راً ف####ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق لعم###لاتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م##ن بدای##ة ش##ھر  اعتب##ارا، وذل##ك 2018ة، أي حت##ى نھای##ة ع##ام إض##افی أش##ھر تس##عة لم##دة

مواص###لة الجھ###ود للمس###اعدة عل###ى تحقی###ق االس###تقرار ف###ي س###وق ، بھ###دف 2018أبری###ل 

 ن والمس####تثمرین ف####ي الص####ناعةمس####تھلكیالو نمنتج####یالص####الح جمی####ع لم####ا فی####ھ ال####نفط، 

 .یةالنفط

الس##یاق، یش##یر أح##دث تقری##ر ص##ادر ع##ن منظم##ة أوب##ك ع##ن البیان##ات وف##ي ھ##ذا 

المتعلق##ة بإنت##اج ال##نفط الخ##ام، وف##ق مص##ادر ثانوی##ة، إل##ى انخف##اض انت##اج دول أوب##ك 

. 2017ملیون ب/ي في نھایة عام  29.594الملتزمة بخفض اإلنتاج، لیصل إلى نحو 

، 6المرجع###ي ملی###ون ب/ي مقارن###ة بمس###توى االنت###اج 1.604بل###غ نح###و  بانخف###اضأي 

وھ###و أعل###ى  2017ف###ي ش###ھر دیس###مبر  129%لتك###ون نس###بة الت###زام دول أوب###ك نح###و 

مستوى لھا منذ تفعیل اتف##اق خف##ض اإلنت##اج. وف##ي ھ##ذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى 

 .82%عندما بلغت نحو  2017لھذه النسبة قد تحقق في شھر یونیو 

 2017إلنتاج في نھایة ع##ام كما یشیر التقریر إلى أن نسبة االلتزام باتفاق خفض ا

ف##ي بع##ض دول أوب##ك الملتزم##ة بخف##ض االنت##اج، وھ##ي، المملك##ة  100%ق##د تج##اوزت 

كم##ا یوض##ح العربی##ة الس##عودیة، وفن##زویال، وأنج##وال، والكوی##ت، وقط##ر، والجزائ##ر، 

 )2 – 1الجدول (

 

 

 

 

 

                                                             
، باستثناء انجوال التي یعد 2016مستوى االنتاج المرجعي ھو مستوي انتاج دول أوبك في شھر أكتوبر 6 

 ھو مستوى انتاجھا المرجعي. 2016مستوى إنتاج شھر سبتمبر 
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أن یُفع##ل ھ##ذا االتف##اق  ، عل##ى3ملی##ون ب/ي 32.5لیصل سقف إنتاج منظمة أوب##ك إل##ى 

 .، ولمدة ستة أشھر قابلة للتجدید2017في األول من شھر ینایر عام 

ح##دى ااتفق##ت دول منظم##ة أوب##ك م##ع  ،2016 ي العاش##ر م##ن ش##ھر دیس##مبروف##

أل##ف  558ل##ى خف##ض إنتاجھ##ا بمع##دل ، ع4عشر دولة منتجة للنفط م##ن خ##ارج المنظم##ة

، تزامن##اً م##ع دخ##ول 2017ع##ام  ایربرمی##ل/یوم، وذل##ك اعتب##اراً م##ن األول م##ن ش##ھر ین##

روس##یا أب##رز ال##دول ھ##ذا وتع##د  اتف##اق دول أوب##ك بش##أن خف##ض اإلنت##اج حی##ز التنفی##ذ.

وذل##ك عل##ى  ،ألف برمی##ل/یوم 300بمعدل من خارج أوبك، بتخفیض إنتاجھا  الملتزمة

مع نھایة الرب##ع األول  ب/يألف  200إنتاجھا بمعدل  التزمت بتخفیضمراحل، حیث 

م##ن  خ##الل ش##ھري أبری##ل وم##ایو ب/يأل##ف  100، یلیھ خف##ض بمع##دل 2017من عام 

 . 2017 عام

لجنة وزاریة علیا للمتابعة منبثقة عن منظمة ال##دول كما تم االتفاق على تشكیل 

المصدرة للبترول (أوبك)، وتضم في عضویتھا ك##ل م##ن الجزائ##ر والكوی##ت وفن##زویال 

ارج المنظمة، وبرئاس##ة دول##ة أوبك، إضافة إلى روسیا وُعمان من خ منظمة من داخل

، بم##ا 5مع##دالت إنت##اج ال##نفط لمراقبةوضع اَلیة شھریة الرئیسیة  تكون مھمتھاالكویت، 

تحقی##ق یض##من االلت##زام بق##رار خف##ض االنت##اج المتف##ق علی##ھ بھ##دف دع##م األس##عار و

 االستقرار في السوق النفطیة.

ف###ي  ق###ررت ال###دول األعض###اء، 2017الخ###امس والعش###رین م###ن ش###ھر م###ایو وف###ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق العم###لتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م###ن بدای###ة  اعتب###ارا، وذل###ك 2018ة، أي حت###ى ش###ھر م###ارس إض###افی أش###ھر تس###عة لم###دة

 .2017شھر یولیو 

                                                             
ألف ب/ي حت##ى تص##ل إل##ى مس##توى انتاجھ##ا قب##ل ف##رض الض##غوطات  90تم السماح إلیران بزیادة إنتاجھا بنحو   3

 ملیون ب/ي، كما تم استثناء كالً من لیبیا ونیجیریا من ھذا االتفاق. 3.975االقتصادیة وھو 
 الس##ودان وجن##وب الس##ودان و والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان س##لطنة و ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا 4 

 .)2017لمنظمة أوبك في شھر یونیو  انضمامھابروناي وغینیا االستوائیة (قبل  وسلطنة
من كل شھر موعداً لتق##دیم تقری##ر ح##ول بیان##ات إنت##اج ال##نفط الخ##ام بالنس##بة لل##دول األعض##اء ف##ي  17تم تحدید یوم 5 

 من خارج المنظمة. أوبك وباقي المنتجین
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الفصل 
األول  اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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ق####ررت ال####دول األعض####اء ف####ي ، 2017الثالث####ین م####ن ش####ھر ن####وفمبر وأخی####راً ف####ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق لعم###لاتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م##ن بدای##ة ش##ھر  اعتب##ارا، وذل##ك 2018ة، أي حت##ى نھای##ة ع##ام إض##افی أش##ھر تس##عة لم##دة

مواص###لة الجھ###ود للمس###اعدة عل###ى تحقی###ق االس###تقرار ف###ي س###وق ، بھ###دف 2018أبری###ل 

 ن والمس####تثمرین ف####ي الص####ناعةمس####تھلكیالو نمنتج####یالص####الح جمی####ع لم####ا فی####ھ ال####نفط، 

 .یةالنفط

الس##یاق، یش##یر أح##دث تقری##ر ص##ادر ع##ن منظم##ة أوب##ك ع##ن البیان##ات وف##ي ھ##ذا 

المتعلق##ة بإنت##اج ال##نفط الخ##ام، وف##ق مص##ادر ثانوی##ة، إل##ى انخف##اض انت##اج دول أوب##ك 

. 2017ملیون ب/ي في نھایة عام  29.594الملتزمة بخفض اإلنتاج، لیصل إلى نحو 

، 6المرجع###ي ملی###ون ب/ي مقارن###ة بمس###توى االنت###اج 1.604بل###غ نح###و  بانخف###اضأي 

وھ###و أعل###ى  2017ف###ي ش###ھر دیس###مبر  129%لتك###ون نس###بة الت###زام دول أوب###ك نح###و 

مستوى لھا منذ تفعیل اتف##اق خف##ض اإلنت##اج. وف##ي ھ##ذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى 

 .82%عندما بلغت نحو  2017لھذه النسبة قد تحقق في شھر یونیو 

 2017إلنتاج في نھایة ع##ام كما یشیر التقریر إلى أن نسبة االلتزام باتفاق خفض ا

ف##ي بع##ض دول أوب##ك الملتزم##ة بخف##ض االنت##اج، وھ##ي، المملك##ة  100%ق##د تج##اوزت 

كم##ا یوض##ح العربی##ة الس##عودیة، وفن##زویال، وأنج##وال، والكوی##ت، وقط##ر، والجزائ##ر، 

 )2 – 1الجدول (

 

 

 

 

 

                                                             
، باستثناء انجوال التي یعد 2016مستوى االنتاج المرجعي ھو مستوي انتاج دول أوبك في شھر أكتوبر 6 

 ھو مستوى انتاجھا المرجعي. 2016مستوى إنتاج شھر سبتمبر 
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أن یُفع##ل ھ##ذا االتف##اق  ، عل##ى3ملی##ون ب/ي 32.5لیصل سقف إنتاج منظمة أوب##ك إل##ى 

 .، ولمدة ستة أشھر قابلة للتجدید2017في األول من شھر ینایر عام 

ح##دى ااتفق##ت دول منظم##ة أوب##ك م##ع  ،2016 ي العاش##ر م##ن ش##ھر دیس##مبروف##

أل##ف  558ل##ى خف##ض إنتاجھ##ا بمع##دل ، ع4عشر دولة منتجة للنفط م##ن خ##ارج المنظم##ة

، تزامن##اً م##ع دخ##ول 2017ع##ام  ایربرمی##ل/یوم، وذل##ك اعتب##اراً م##ن األول م##ن ش##ھر ین##

روس##یا أب##رز ال##دول ھ##ذا وتع##د  اتف##اق دول أوب##ك بش##أن خف##ض اإلنت##اج حی##ز التنفی##ذ.

وذل##ك عل##ى  ،ألف برمی##ل/یوم 300بمعدل من خارج أوبك، بتخفیض إنتاجھا  الملتزمة

مع نھایة الرب##ع األول  ب/يألف  200إنتاجھا بمعدل  التزمت بتخفیضمراحل، حیث 

م##ن  خ##الل ش##ھري أبری##ل وم##ایو ب/يأل##ف  100، یلیھ خف##ض بمع##دل 2017من عام 

 . 2017 عام

لجنة وزاریة علیا للمتابعة منبثقة عن منظمة ال##دول كما تم االتفاق على تشكیل 

المصدرة للبترول (أوبك)، وتضم في عضویتھا ك##ل م##ن الجزائ##ر والكوی##ت وفن##زویال 

ارج المنظمة، وبرئاس##ة دول##ة أوبك، إضافة إلى روسیا وُعمان من خ منظمة من داخل

، بم##ا 5مع##دالت إنت##اج ال##نفط لمراقبةوضع اَلیة شھریة الرئیسیة  تكون مھمتھاالكویت، 

تحقی##ق یض##من االلت##زام بق##رار خف##ض االنت##اج المتف##ق علی##ھ بھ##دف دع##م األس##عار و

 االستقرار في السوق النفطیة.

ف###ي  ق###ررت ال###دول األعض###اء، 2017الخ###امس والعش###رین م###ن ش###ھر م###ایو وف###ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق العم###لتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م###ن بدای###ة  اعتب###ارا، وذل###ك 2018ة، أي حت###ى ش###ھر م###ارس إض###افی أش###ھر تس###عة لم###دة

 .2017شھر یولیو 

                                                             
ألف ب/ي حت##ى تص##ل إل##ى مس##توى انتاجھ##ا قب##ل ف##رض الض##غوطات  90تم السماح إلیران بزیادة إنتاجھا بنحو   3

 ملیون ب/ي، كما تم استثناء كالً من لیبیا ونیجیریا من ھذا االتفاق. 3.975االقتصادیة وھو 
 الس##ودان وجن##وب الس##ودان و والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان س##لطنة و ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا 4 

 .)2017لمنظمة أوبك في شھر یونیو  انضمامھابروناي وغینیا االستوائیة (قبل  وسلطنة
من كل شھر موعداً لتق##دیم تقری##ر ح##ول بیان##ات إنت##اج ال##نفط الخ##ام بالنس##بة لل##دول األعض##اء ف##ي  17تم تحدید یوم 5 

 من خارج المنظمة. أوبك وباقي المنتجین
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 )5 - 1الشكل (
    ك ودول خارج أوبك باتفاق خفض اإلنتاج تطور نسبة التزام دول أوب

)%( 

 

 

 

 

 

 

 

 Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee (JMMC): المصدر

 الطلب العالمي على النفط .2

ملی###ون  1.6، بمق###دار 2017ارتف###ع الطل###ب الع###المي عل###ى ال###نفط خ###الل ع###ام 

نظی##ره المس##جل اً مقارن##ة ب، مسجالً إنخفاض##%1.7برمیل/یوم وبمعدل نمو بلغ حوالي 

فی##ھ  إن##ھ ف##ي الوق##ت ال##ذي حافظ##ت إل##ى ویع##زى ذل##ك، 1.8%ف##ي الع##ام الس##ابق وھ##و 

 عل##ى نف##س مع##دل النم##و المس##جل خ##الل الع##ام الس##ابق وھ##ومجموعة ال##دول الص##ناعیة 

، وثی##رة النم##و ف##ي الطل##ب عل##ى ال##نفطتب##اطؤ ف##ي دول الع##الم األخ##رى  ، ش##ھدت%1.1

في عام  2.5%مقارنة بمعدل نمو بلغ  2017في عام  2.3%نمواً معدلھ  حیث سجلت

 تحس##ن األداءارتف##اع نموھ##ا االقتص##ادي، ال##ذي س##اھم ف##ي  عل##ى ال##رغم م##ن، 2016

مع###دالت النم###و باقتص###ادیات ال###دول وإن ك###ان بدرج###ة أق###ل م###ن االقتص###ادي الع###المي 

مع##دالت النم##و الس##نویة ف##ي  )6 - 1( الش##كلو )3 - 1(الج##دول . ویوض##ح الص##ناعیة

       طل###ب الع###المي عل###ى ال###نفط مقاب###ل مع###دالت النم###و ف###ي االقتص###اد الع###المي للفت###رة ال

)2013 – 2017 .( 
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 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
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 2-1الجدول 
 التطور في إنتاج دول أوبك من النفط بعد إتفاق الخفض

 (ملیون ب/ي)
 

مستوى االنتاج  
 المرجعي

الكمیة المتفق 
على 

 خفضھا/زیادتھا

دیسمبر 
2017 

 االلتزام
 (ملیون ب/ي)

التغیر بین دیسمبر 
والمستوى  2017

 المرجعي

نسبة االلتزام 
(%) 

 )0.626( 9.918 )0.486( 10.544 الســـعودیة

 

 )0.156( 4.405 )0.210( 4.561 العـــــراق

 )0.135( 2.878 )0.139( 3.013 اإلمـــارات

 )0.138( 2.700 )0.131( 2.838 الكویــــــت

 )0.322( 1.745 )0.095( 2.067 فنــــــزویال

 )0.118( 1.633 )0.078( 1.751 أنــــــــجوال

 )0.052( 1.037 )0.050( 1.089 الجزائــــــر

 )0.054( 0.594 )0.030( 0.648 قطـــــــــــر

 )0.022( 0.526 )0.026( 0.548 وراالكــــواد

 )0.005( 0.197 )0.009( 0.202 الجابـــــــون

 )0.008( 0.132 )0.012( 0.140 غینیا االستوائیة

 0.032 3.829 0.090 3.797 ایران

 %128.7 )*1.514(  )1.176( 31.198 االجمــــــالي

 OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :المصدر
 ألف ب/ي. 90وھي  إیران إنتاج في علیھا المتفق الزیادة تشمل *

 

ھذا وقد بلغ متوسط نسبة التزام كالً م##ن دول أوب##ك وال##دول المنتج##ة م##ن خارجھ##ا 

، حیث یشیر أح##دث تقری##ر ص##ادر 2017خالل عام  107%معاً باتفاق خفض اإلنتاج 

ى ارتفاع ھ##ذه النس##بة خ##الل ش##ھر إل لمراقبة إنتاج النفطالمشتركة الوزاریة اللجنة عن 

وھو أعلى مستوى لھا منذ تفعیل اتفاق خفض اإلنتاج.  129%مسجلة  2017دیسمبر 

 2017وفي ھذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى لھ##ذه النس##بة ق##د تحق##ق ف##ي ش##ھر ین##ایر 

 .)5 – 1الشكل (كما یوضح  ،86%عندما بلغت نحو 
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 )5 - 1الشكل (
    ك ودول خارج أوبك باتفاق خفض اإلنتاج تطور نسبة التزام دول أوب
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نظی##ره المس##جل اً مقارن##ة ب، مسجالً إنخفاض##%1.7برمیل/یوم وبمعدل نمو بلغ حوالي 

فی##ھ  إن##ھ ف##ي الوق##ت ال##ذي حافظ##ت إل##ى ویع##زى ذل##ك، 1.8%ف##ي الع##ام الس##ابق وھ##و 

 عل##ى نف##س مع##دل النم##و المس##جل خ##الل الع##ام الس##ابق وھ##ومجموعة ال##دول الص##ناعیة 

، وثی##رة النم##و ف##ي الطل##ب عل##ى ال##نفطتب##اطؤ ف##ي دول الع##الم األخ##رى  ، ش##ھدت%1.1

في عام  2.5%مقارنة بمعدل نمو بلغ  2017في عام  2.3%نمواً معدلھ  حیث سجلت

 تحس##ن األداءارتف##اع نموھ##ا االقتص##ادي، ال##ذي س##اھم ف##ي  عل##ى ال##رغم م##ن، 2016

مع###دالت النم###و باقتص###ادیات ال###دول وإن ك###ان بدرج###ة أق###ل م###ن االقتص###ادي الع###المي 

مع##دالت النم##و الس##نویة ف##ي  )6 - 1( الش##كلو )3 - 1(الج##دول . ویوض##ح الص##ناعیة

       طل###ب الع###المي عل###ى ال###نفط مقاب###ل مع###دالت النم###و ف###ي االقتص###اد الع###المي للفت###رة ال

)2013 – 2017 .( 
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 2-1الجدول 
 التطور في إنتاج دول أوبك من النفط بعد إتفاق الخفض

 (ملیون ب/ي)
 

مستوى االنتاج  
 المرجعي

الكمیة المتفق 
على 

 خفضھا/زیادتھا

دیسمبر 
2017 

 االلتزام
 (ملیون ب/ي)

التغیر بین دیسمبر 
والمستوى  2017

 المرجعي

نسبة االلتزام 
(%) 

 )0.626( 9.918 )0.486( 10.544 الســـعودیة

 

 )0.156( 4.405 )0.210( 4.561 العـــــراق

 )0.135( 2.878 )0.139( 3.013 اإلمـــارات

 )0.138( 2.700 )0.131( 2.838 الكویــــــت

 )0.322( 1.745 )0.095( 2.067 فنــــــزویال

 )0.118( 1.633 )0.078( 1.751 أنــــــــجوال

 )0.052( 1.037 )0.050( 1.089 الجزائــــــر

 )0.054( 0.594 )0.030( 0.648 قطـــــــــــر

 )0.022( 0.526 )0.026( 0.548 وراالكــــواد

 )0.005( 0.197 )0.009( 0.202 الجابـــــــون

 )0.008( 0.132 )0.012( 0.140 غینیا االستوائیة

 0.032 3.829 0.090 3.797 ایران

 %128.7 )*1.514(  )1.176( 31.198 االجمــــــالي

 OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :المصدر
 ألف ب/ي. 90وھي  إیران إنتاج في علیھا المتفق الزیادة تشمل *

 

ھذا وقد بلغ متوسط نسبة التزام كالً م##ن دول أوب##ك وال##دول المنتج##ة م##ن خارجھ##ا 

، حیث یشیر أح##دث تقری##ر ص##ادر 2017خالل عام  107%معاً باتفاق خفض اإلنتاج 

ى ارتفاع ھ##ذه النس##بة خ##الل ش##ھر إل لمراقبة إنتاج النفطالمشتركة الوزاریة اللجنة عن 

وھو أعلى مستوى لھا منذ تفعیل اتفاق خفض اإلنتاج.  129%مسجلة  2017دیسمبر 

 2017وفي ھذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى لھ##ذه النس##بة ق##د تحق##ق ف##ي ش##ھر ین##ایر 

 .)5 – 1الشكل (كما یوضح  ،86%عندما بلغت نحو 
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وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ االقتص##اد الع##المي،  تع##افي النم##و 2017وقد شھد عام 

 3.6%إل##ى  2016خ##الل ع##ام  3.2%و م##ن مع##دالت النم## ارتفع##تحی##ث ، 2014عام 

ف##ي اقتص##ادیات  الملح##وظ إل##ى النم##و بش##كل رئیس##ي تع##زى، ألس##باب 2017خالل عام 

دول منطق##ة الی##ورو والص##ین والیاب##ان والوالی##ات المتح##دة األمریكی##ة وكن##دا، وإن ك##ان 

م##ن  75%كما یجدر بالذكر أن االنتعاش االقتصادي قد ُسجل في نح##و . بنسب متفاوتة

 العالم، وھي أعلى نسبة تحققت منذ بدایة العقد الحالي. دول 

مع###دل النم###و االقتص###ادي لل###دول  ارتف###ع وعل###ى مس###توى المجموع###ات الدولی###ة،

 1.7%من االستھالك العالمي للنفط، م##ن  48.9%الصناعیة، التي تستحوذ على نحو 

 . 2017عام  2.2%إلى  2016عام 

و االقتص##ادي للوالی##ات المتح##دة مع##دل النم## ارتف##عوم##ن ب##ین ال##دول الص##ناعیة، 

مع###دل نم###و  ارتف###ع. كم###ا 2017ع###ام  2.2%إل###ى  2016ع###ام  1.5%األمریكی###ة م###ن 

. وارتف##ع مع##دل نم##و 2017ع##ام  1.5%إل##ى  2016ع##ام  1%االقتص##اد الیاب##اني م##ن 

 2.1%إل##ى  2016ع##ام  1.8%اقتصادات منطقة الی##ورو، وإن ك##ان بدرج##ة أق##ل، م##ن 

 . 2017عام 

معدالت النمو في اقتصادات بقیة دول العالم األخ##رى  ارتفعت وفي الوقت ذاتھ،

والت##ي  2016، بالمقارن##ة م##ع مع##دالت النم##و المس##جلة خ##الل ع##ام 4.6%لتص##ل إل##ى 

تحس##ناً اقتص##اد مجموع##ة كومنول##ث ال##دول المس##تقلة أداء  ش##ھد، حی##ث 4.3%بلغ##ت 

س##بب ، ب2017ع##ام  2.1%إل##ى  2016ع##ام  0.4% ملحوظ##اً لیرتف##ع مع##دل النم##و م##ن

مقاب##ل انكم##اش  2017عام  1.8%بلغ معدلھ  نمواالقتصاد الروسي الذي سجل  تعافي

، نتیجة لتحس##ن س##عر ص##رف الروب##ل الروس##ي مقاب##ل العم##الت 2016عام  0.2%بلغ 

تراج##ع ال##دوالر األمریك##ي والی##ورو بنس##ب بلغ##ت ، حی##ث 2017الرئیس##یة خ##الل ع##ام 

         بیان###ات  م###ا أظھرت###ھ بحس###بعل###ى الت###والي أم###ام الروب###ل الروس###ي،  6.8% و %6.3

 بورصة موسكو.

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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 3-1الجدول 
 النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولیة، 

2013 - 2017 
(%) 

2017*  2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة**        
2.2 1.7 2.2 1.2  الناتج المحلي االجمالي           1.3 
1.1 1.1 1.5 )0.9(  الطلب على النفط           0.2 

 دول العالم االخرى***         
 الناتج المحلي االجمالي           5.1 4.7 4.3 4.3 4.6
 الطلب على النفط           3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 إجمالي العالم        
 الناتج المحلي االجمالي           3.5 3.6 3.4 3.2 3.6
 الطلب على النفط           1.6 1.1 2.5 1.8 1.7

 * بیانات تقدیریة.           
 **تتضمن الدول اآلسیویة حدیثة التصنیع وھي ھونج كونج، كوریا الجنوبیة، سنغافورة و تایوان فیما یخص الناتج المحلي االجمالي  .

لعالم األخرى األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة فیما یخص الناتج المحلي االجماليتتضمن دول ا  . *** 
 : مالحظة     
 ـ األرقام بین قوسین تعني سالبا.       
 :المصادر     
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     

 لمنظمة أوبك وصندوق النقد الدولي. التقـریر الشھريـ أعداد مختلفة من 
 

 

 )6 - 1الشكل (
 2017 - 2013النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط ، 

(%) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ) .3 - 1الجدول ( المصدر:
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وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ االقتص##اد الع##المي،  تع##افي النم##و 2017وقد شھد عام 
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تحس##ناً اقتص##اد مجموع##ة كومنول##ث ال##دول المس##تقلة أداء  ش##ھد، حی##ث 4.3%بلغ##ت 

س##بب ، ب2017ع##ام  2.1%إل##ى  2016ع##ام  0.4% ملحوظ##اً لیرتف##ع مع##دل النم##و م##ن
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         بیان###ات  م###ا أظھرت###ھ بحس###بعل###ى الت###والي أم###ام الروب###ل الروس###ي،  6.8% و %6.3

 بورصة موسكو.
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 3-1الجدول 
 النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولیة، 

2013 - 2017 
(%) 

2017*  2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة**        
2.2 1.7 2.2 1.2  الناتج المحلي االجمالي           1.3 
1.1 1.1 1.5 )0.9(  الطلب على النفط           0.2 

 دول العالم االخرى***         
 الناتج المحلي االجمالي           5.1 4.7 4.3 4.3 4.6
 الطلب على النفط           3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 إجمالي العالم        
 الناتج المحلي االجمالي           3.5 3.6 3.4 3.2 3.6
 الطلب على النفط           1.6 1.1 2.5 1.8 1.7

 * بیانات تقدیریة.           
 **تتضمن الدول اآلسیویة حدیثة التصنیع وھي ھونج كونج، كوریا الجنوبیة، سنغافورة و تایوان فیما یخص الناتج المحلي االجمالي  .

لعالم األخرى األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة فیما یخص الناتج المحلي االجماليتتضمن دول ا  . *** 
 : مالحظة     
 ـ األرقام بین قوسین تعني سالبا.       
 :المصادر     
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     

 لمنظمة أوبك وصندوق النقد الدولي. التقـریر الشھريـ أعداد مختلفة من 
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	4-1الجدول 

 2017 - 2013، حسب المجموعات الدولیة النمو االقتصادي في العالممعدالت 
(%) 

2017*	 2016 2015 2014 2013   
 الدول الصناعیة    1.3 2.1 2.2 1.7 2.2
 منھا: الوالیات المتحدة         1.7 2.6 2.9 1.5 2.2
 الیابان                    2.0 0.3 1.1 1.0 1.5
2.1 1.8 2.0 1.3 )0.2(  منطقة الیورو                  
 دول العالم األخرى :     5.1 4.7 4.3 4.3 4.6
 دول وسط وشرق أوروبا                  4.9 3.9 4.7 3.1 4.5
2.1 0.4 )2.2(  مجموعة كومنولث الدول المستقلة      2.5 1.1 
1.8 )0.2(  )2.8(  منھا : روسیا           1.8 0.7 
 الدول النامیة اآلسیویة**      6.9 6.8 6.8 6.4 6.5
 منھا : الصین                  7.8 7.3 6.9 6.7 6.8
     الھند                      6.4 7.5 8.0 7.1 6.7
1.2 )0.9(  دول أمریكا الالتینیة والكاریبي      2.9 1.2 0.1 
 منھا: المكسیك           1.4 2.3 2.6 2.3 2.1
0.7 )3.6(  )3.8(  البرازیل                    3.0 0.5 
 الشرق االوسط وشمال افریقیا      2.5 2.6 2.6 5.1 2.2
 ب الصحراء    الدول االفریقیة جنو  5.3 5.1 3.4 1.4 2.6
 العالم    3.5 3.6 3.4 3.2 3.6

	 	 	 	 	 	*	بیانات تقدیریة.
	 	 	 	 	 	**	ال تتضمن باكستان وافغانستان		.
	 	 	 	 	 	: مالحظة

 	 	 	 	 	ـ األرقام بین قوسین تعني سالبا.  
 	 	 	 	 	:المصدر

	IMF-World	Economic	Outlook,	October	2017. 
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وبالنسبة لمجموعة الدول النامیة في آسیا فقد شھدت مع##دالت نموھ##ا خ##الل ع##ام 

2017  ً ف##ي الع##ام الس##ابق م##ن  6.4%بالمقارن##ة م##ع  6.5%نس##بیاً لتص##ل إل##ى  ارتفاع##ا

ً ض##منھا الص##ین الت##ي ش##ھدت  ع##ام  6.8%ف##ي نموھ##ا االقتص##ادي لیص##ل إل##ى  ارتفاع##ا

 . 2016لعام  6.7%بالمقارنة مع  2017

تعافی###اً اقتص###اد مجموع###ة دول أمریك###ا الالتینی###ة ومنطق###ة الك###اریبي ش###ھد كم###ا 

 2016ع##ام  0.9%مقاب##ل انكم##اش بل##غ  2017عام  1.2%معدلھ  نموسجل ملحوظاً لی

مقاب##ل  2017ع##ام  0.7%مع##دل ب نم##واً ال##ذي س##جل  البرازیل##ياالقتص##اد  تع##افيبس##بب 

مع##دل النم##و االقتص##ادي ف##ي ال##دول األفریقی##ة  وارتفع، 2016عام  3.6%انكماش بلغ 

ف###ي ح###ین أدى  ،2017ع###ام  2.6%إل###ى  2016ع###ام  1.4%جن###وب الص###حراء م###ن 

انخفاض معدالت النمو االقتصادي في ال##دول المص##درة لل##نفط بس##بب تراج##ع األس##عار 

كل كبیر بشمعدل النمو االقتصادي في دول الشرق األوسط وشمال افریقیا  تراجع إلى

            الج#####دول كم#####ا یوض#####ح  ، 2017ع#####ام فق#####ط  2.2%إل#####ى  2016ع#####ام  5.1%م#####ن 

 .)7 -1( الشكلو )4 -1(
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 )8 - 1الشكل (
 2017 -2013إجمالي الطلب العالمي على النفط، 
 (ملیون برمیل / یوم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) .5 - 1الجدول ( المصدر:

ً للمجموعات الدولیة الرئیسیة، ارتفع  مستوى الطلب في مجموعة الدول ووفقا

ملیون  47.4ألف برمیل/یوم لیصل إلى  500بنحو  2017الصناعیة خالل عام 

 ملیون 1.1برمیل/یوم، بینما ارتفع مستواه في بقیة دول العالم األخرى بواقع 

 ملیون برمیل/یوم. 49.6لیصل إلى  2016برمیل/یوم، مقارنة بمستویات عام 

طلب لكل مجموعة إلى اختالف حص##تھا م##ن إجم##الي وقد أدى تغیر مستویات ال

 49.2%، إذ انخفض##ت حص##ة ال##دول الص##ناعیة م##ن 2017الطلب العالمي خالل ع##ام 

بینما ارتفعت حص##ة بقی##ة دول الع##الم م##ن  2017في عام  48.9%إلى  2016في عام 

  .)9 -1( الشكلو )6 -1( الجدولكما یتضح من  ،51.1%إلى  %50.8
 6-1الجدول 

 2017-2013العالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة،  الطلب 
 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
 دول العالم االخرى **       44.3 45.7 47.3 48.5 49.6
 إجمالي العالم     90.4 91.4 93.7 95.4 97.0

     . تقدیریة بیانات  * 
 ** تضم كل من الدول النامیة والدول المتحولة .     
 المصادر:     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ـ أعداد مختلفة من: التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، والتقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة.
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 یمك##ن، 2017وبتتبع معدالت النمو في الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط خ##الل ع##ام 

وق##د انعك##س ذل##ك . االقتص##ادي الع##المي عل##ى تل##ك المع##دالت االنتع##اشمالحظ##ة ت##أثیر 

الت##ي تص##در ش##ھریاً ع##ن  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام  على حالة التوقع##ات للطل##ب

المؤسس##ات العالمی##ة الرئیس##یة المختص##ة باستش##راف مس##تقبل الطل##ب، ومنھ##ا منظم##ة 

إل##ى  2017أوبك، التي أشارت بیاناتھا الصادرة في شھر كانون الثاني/ینایر م##ن ع##ام 

ن ب/ي. إال أنھ##ا ملی##و 1.2توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خ##الل الع##ام بح##دود 

ملی##ون ب/ي خ##الل ش##ھر ك##انون األول/دیس##مبر م##ن  1.5توقعاتھا إل##ى  ورفعتعادت 

 .نفس العام

وبش##كل ع##ام، أث##رت مع##دالت النم##و االقتص##ادي الع##المي عل##ى مس##توى الطل##ب 

      ،2017ملی##ون برمی##ل/یوم خ##الل ع##ام  1.6الع##المي عل##ى ال##نفط ال##ذي ارتف##ع بمق##دار 

، حی##ث وص##ل إجم##الي الطل##ب الس##ابقبمس##تواه خ##الل الع##ام مقارن##ة  1.7%أي بمع##دل 

  الجـ##ـدولملی##ون برمی##ل/یوم، ك##ـما ی##ـوضح  97إل##ى  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام 

 . )8 - 1( الشكـلو )5 -1(
 

 
 5-1الجدول 

 الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغیر السنوي  
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)    

*2017 2016 2015 2014 2013 
  

 إجمالي الطلب العالمي 90.4 91.4 93.7 95.4 97.0
 التغیر في الطلب ( م ب / ي ) 1.4 1.0 2.3 1.7 1.6

 نسبة التغیر(%) 1.6 1.1 2.5 1.8 1.7
     . تقدیریة بیانات  * 
 المصادر:     
 .ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة     
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة . 
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  .)9 -1( الشكلو )6 -1( الجدولكما یتضح من  ،51.1%إلى  %50.8
 6-1الجدول 

 2017-2013العالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة،  الطلب 
 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
 دول العالم االخرى **       44.3 45.7 47.3 48.5 49.6
 إجمالي العالم     90.4 91.4 93.7 95.4 97.0

     . تقدیریة بیانات  * 
 ** تضم كل من الدول النامیة والدول المتحولة .     
 المصادر:     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ـ أعداد مختلفة من: التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، والتقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة.
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 یمك##ن، 2017وبتتبع معدالت النمو في الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط خ##الل ع##ام 

وق##د انعك##س ذل##ك . االقتص##ادي الع##المي عل##ى تل##ك المع##دالت االنتع##اشمالحظ##ة ت##أثیر 

الت##ي تص##در ش##ھریاً ع##ن  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام  على حالة التوقع##ات للطل##ب

المؤسس##ات العالمی##ة الرئیس##یة المختص##ة باستش##راف مس##تقبل الطل##ب، ومنھ##ا منظم##ة 

إل##ى  2017أوبك، التي أشارت بیاناتھا الصادرة في شھر كانون الثاني/ینایر م##ن ع##ام 

ن ب/ي. إال أنھ##ا ملی##و 1.2توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خ##الل الع##ام بح##دود 

ملی##ون ب/ي خ##الل ش##ھر ك##انون األول/دیس##مبر م##ن  1.5توقعاتھا إل##ى  ورفعتعادت 

 .نفس العام

وبش##كل ع##ام، أث##رت مع##دالت النم##و االقتص##ادي الع##المي عل##ى مس##توى الطل##ب 

      ،2017ملی##ون برمی##ل/یوم خ##الل ع##ام  1.6الع##المي عل##ى ال##نفط ال##ذي ارتف##ع بمق##دار 

، حی##ث وص##ل إجم##الي الطل##ب الس##ابقبمس##تواه خ##الل الع##ام مقارن##ة  1.7%أي بمع##دل 

  الجـ##ـدولملی##ون برمی##ل/یوم، ك##ـما ی##ـوضح  97إل##ى  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام 

 . )8 - 1( الشكـلو )5 -1(
 

 
 5-1الجدول 

 الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغیر السنوي  
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)    

*2017 2016 2015 2014 2013 
  

 إجمالي الطلب العالمي 90.4 91.4 93.7 95.4 97.0
 التغیر في الطلب ( م ب / ي ) 1.4 1.0 2.3 1.7 1.6

 نسبة التغیر(%) 1.6 1.1 2.5 1.8 1.7
     . تقدیریة بیانات  * 
 المصادر:     
 .ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة     
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة . 
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 7-1الجدول 

 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 أمریكا الشمالیة     24.1 24.1 24.6 24.7 25.0

 أوروبا الغربیة     13.7 13.5 13.8 14.1 14.2

 المحیط الھادي     8.3 8.1 8.0 8.1 8.2

 إجمالي الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
0.5 0.5 0.7 )0.4(  التغیر السنوي في الطلب      0.1 
1.1 1.1 1.5 )0.9(    نسبة التغیر(%)     0.2 

 * بیانات تقدیریة.     
 المصادر:     

 منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة. ـ      
 . .الة الطاقة الدولیةـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوك  

 
 )10 - 1الشكل (

 2017 – 2013إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
 ( ملیون برمیل / یوم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) .7 - 1الجدول ( المصدر:

تعتبر التطورات في االقتصاد األمریكي العامل األكثر أھمیة بالنسبة 

لنفط في الوالیات المتحدة في الوقت استھالك ا حیث یشكلالستھالك النفط العالمي، 

 21%من إجمالي استھالك النفط في العالم مقارنة بحوالي  20.9%الحاضر حوالي 
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 )9 - 1الشكل (
  2017 -2013لعالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة، توزع الطلب ا

( % ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ) .6 - 1الجدول ( المصدر:

وفیما یلي بیان للتطورات التي شھدتھا مستویات الطلب على النفط لكل 

 مجموعة من المجموعات الدولیة على حدة:

 الدول الصناعیة 2-1
 2017ل/یوم خالل عام ألف برمی 500ارتفع طلب الدول الصناعیة بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. وضمن  47.4لیبلغ  السابقمقارنة بالعام  1.1%أي بنسبة 

ألف  300المجموعة المذكورة ارتفع طلب دول أمریكا الشمالیة على النفط بواقع 

ارتفع طلب دول أوروبا وملیون برمیل/یوم خالل العام.  25برمیل/یوم لیصل إلى 

 كما ارتفعملیون برمیل/یوم.  14.1میل/یوم لیصل إلى ألف بر 100الغربیة بـنحو 

 8.2ألف برمیل/یوم لیصل إلى  100طلب دول المحیط الھادي الصناعیة بـنحو 

 .)10 -1( الشكلو )7 -1(الجدول یوضح ملیون برمیل/یوم.، كما 
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 7-1الجدول 

 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 أمریكا الشمالیة     24.1 24.1 24.6 24.7 25.0

 أوروبا الغربیة     13.7 13.5 13.8 14.1 14.2

 المحیط الھادي     8.3 8.1 8.0 8.1 8.2

 إجمالي الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
0.5 0.5 0.7 )0.4(  التغیر السنوي في الطلب      0.1 
1.1 1.1 1.5 )0.9(    نسبة التغیر(%)     0.2 

 * بیانات تقدیریة.     
 المصادر:     

 منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة. ـ      
 . .الة الطاقة الدولیةـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوك  

 
 )10 - 1الشكل (

 2017 – 2013إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
 ( ملیون برمیل / یوم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) .7 - 1الجدول ( المصدر:

تعتبر التطورات في االقتصاد األمریكي العامل األكثر أھمیة بالنسبة 

لنفط في الوالیات المتحدة في الوقت استھالك ا حیث یشكلالستھالك النفط العالمي، 

 21%من إجمالي استھالك النفط في العالم مقارنة بحوالي  20.9%الحاضر حوالي 
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 )9 - 1الشكل (
  2017 -2013لعالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة، توزع الطلب ا

( % ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ) .6 - 1الجدول ( المصدر:

وفیما یلي بیان للتطورات التي شھدتھا مستویات الطلب على النفط لكل 

 مجموعة من المجموعات الدولیة على حدة:

 الدول الصناعیة 2-1
 2017ل/یوم خالل عام ألف برمی 500ارتفع طلب الدول الصناعیة بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. وضمن  47.4لیبلغ  السابقمقارنة بالعام  1.1%أي بنسبة 

ألف  300المجموعة المذكورة ارتفع طلب دول أمریكا الشمالیة على النفط بواقع 

ارتفع طلب دول أوروبا وملیون برمیل/یوم خالل العام.  25برمیل/یوم لیصل إلى 

 كما ارتفعملیون برمیل/یوم.  14.1میل/یوم لیصل إلى ألف بر 100الغربیة بـنحو 

 8.2ألف برمیل/یوم لیصل إلى  100طلب دول المحیط الھادي الصناعیة بـنحو 

 .)10 -1( الشكلو )7 -1(الجدول یوضح ملیون برمیل/یوم.، كما 
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ألف برمیل/یوم خالل الربع الرابع من العام  60بحدود  وواصل ارتفاعھالثاني، 

 ملیون برمیل/ یوم. 47.8لیبلغ  2017

 الدول النامیة   2 -2
 ملی##ون 1تزای##د طل##ب ال##دول النامی##ة (بض##منھا الص##ین) عل##ى ال##نفط بح##والي 

ملیون برمی##ل/یوم  44.2مقارنة بالعام السابق لیصل إلى  2017برمیل/یوم خالل عام 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  2.3%م یص##لھ م##ن قب##ل، أي بمع##دل نم##و وھ##و مس##توى ل##

والج##دیر بال##ذكر أن طل##ب ال##دول النامی##ة یع##د المح##رك الرئیس##ي للطل##ب الع##المي عل##ى 

ملی##ون برمی##ل/یوم ف##ي ع##ام  5النفط، فقد شھد الطلب في ھ##ذه ال##دول زی##ادة بلغ##ت نح##و 

 .2013بالمقارنة مع مستواه المسجل في عام  2017

      الشرق األوسط وأفریقیاھذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة  وضمن

واستأثر طلب الدول  ،ملیون برمیل/یوم 12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  200بنحو 

الزیادة في طلب المنطقة،  من 50%بحوالي ملیون برمیل/یوم  7.1العربیة الذي بلغ 

میة مجتمعة. ویعود ھذا من إجمالي الزیادة في طلب الدول النا 10%وبحوالي 

ملیون برمیل/یوم  6.1االرتفاع إلى زیادة استھالك الدول األعضاء في أوابك إلى 

بالمقارنة مع العام السابق وكان  1.7%، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2017خالل عام 

ً في تلك الدول نتیجة تزاید استخدامھ في قطاعي النقل  المنتجالدیزل  األكثر استخداما

ً استھالك الغازولین بشكل ملحوظ، بینما استقر استھالك والصناعة ، كما تزاید أیضا

ملیون  1وھو  2016باقي الدول العربیة عند نفس المستوى المسجل خالل عام 

ارتفع برمیل/یوم. أما بالنسبة لطلب الدول األخرى في الشرق األوسط وأفریقیا فقد 

 یوم. /ملیون برمیل 5.2 لیصل إلىألف برمیل/یوم مقارنة بالعام السابق  100بنحو 

ألف برمیل/یوم لیصل  700بـحوالي  الدول اآلسیویة النامیة كما ارتفع طلب

النمو االقتصادي الصیني فقد  تعافي ونتیجة .2017ملیون برمیل/یوم عام  25.4إلى 

استحوذ الطلب الصیني، الذي یعد المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي اآلسیوي 

المجموعة،        من طلب 48.4%ي في السوق المذكورة، على نحو وقاطرة التعاف
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ھذا وقد انخفض استھالك النفط في الوالیات المتحدة بشكل محدود  ،2016في عام 

، وانخفاض نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین 2017خالل الربع األول من عام 

من  الثانيالربع خالل  ملحوظ اتخذ االستھالك منحنى تصاعديوالسیارات.  مبیعات

، في ظل كبیر، وذلك نتیجة تزاید االستھالك من وقود النقل بشكل 2017 عام

خالل الربع الثالث من العام، ارتفاعھ الطلب  وواصلانخفاض أسعار النفط العالمیة. 

لتي اجتاحت الوالیات المتحدة بموسم األعاصیر امتأثراً  وإن كان بشكل محدود،

. وشھد الربع الرابع 2017األمریكیة في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 

في الطلب، وذلك نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین، في  طفیفمن العام تراجع 

 ظل تحسن أسعار النفط العالمیة.

االستھالك نمط  بالرغم من استمراروفیما یخص دول أوروبا الصناعیة، 

ارتفاع الضرائب المفروضة على دول المنطقة نتیجة  تشھدهالضعیف للنفط الذي 

أزمة الدیون السیادیة في منطقة الیورو التي بدأت في استخدام النفط، إضافة إلى 

والتي أثرت بشكل كبیر على  ،2011وتفاقمت مع بدایة عام  2009نھایة عام 

أدى تحسن األداء االقتصادي إلى زیادة طفیفة اقتصادات دول أوروبا الصناعیة. فقد 

      في دول المنطقة  النقل والصناعة يفي قطاعفي الطلب على النفط وبخاصة 

 خالل العام. 

استمرار  دول أوروبا الصناعیة ھوومن التطورات الھامة األخرى في 

ك نتیجة في النقل البري مقارنة بالدیزل، وذل الغازولینالتحول الواضح في استخدام 

 للسیاسات التنظیمیة الرامیة إلى تحقیق انبعاثات أقل.

وفیما یتعلق بتطور طلب الدول الصناعیة على النفط على أساس فصلي   

ألف  100بحدود   االنخفاض، تشیر تقدیرات منظمة أوبك، بأنھ بعد 2017خالل عام 

ارنة بالربع مق 2017برمیل/یوم في طلب دول المجموعة خالل الربع األول من عام 

استمرار ملیون برمیل/ یوم، شھد الربع الثاني  47الرابع من العام السابق لیبلغ 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول، ثم ارتفع طلب  120بواقع و االنخفاض

برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع  ألف 770دول المجموعة خالل الربع الثالث بمقدار 
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ألف برمیل/یوم خالل الربع الرابع من العام  60بحدود  وواصل ارتفاعھالثاني، 

 ملیون برمیل/ یوم. 47.8لیبلغ  2017

 الدول النامیة   2 -2
 ملی##ون 1تزای##د طل##ب ال##دول النامی##ة (بض##منھا الص##ین) عل##ى ال##نفط بح##والي 

ملیون برمی##ل/یوم  44.2مقارنة بالعام السابق لیصل إلى  2017برمیل/یوم خالل عام 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  2.3%م یص##لھ م##ن قب##ل، أي بمع##دل نم##و وھ##و مس##توى ل##

والج##دیر بال##ذكر أن طل##ب ال##دول النامی##ة یع##د المح##رك الرئیس##ي للطل##ب الع##المي عل##ى 

ملی##ون برمی##ل/یوم ف##ي ع##ام  5النفط، فقد شھد الطلب في ھ##ذه ال##دول زی##ادة بلغ##ت نح##و 

 .2013بالمقارنة مع مستواه المسجل في عام  2017

      الشرق األوسط وأفریقیاھذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة  وضمن

واستأثر طلب الدول  ،ملیون برمیل/یوم 12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  200بنحو 

الزیادة في طلب المنطقة،  من 50%بحوالي ملیون برمیل/یوم  7.1العربیة الذي بلغ 

میة مجتمعة. ویعود ھذا من إجمالي الزیادة في طلب الدول النا 10%وبحوالي 

ملیون برمیل/یوم  6.1االرتفاع إلى زیادة استھالك الدول األعضاء في أوابك إلى 

بالمقارنة مع العام السابق وكان  1.7%، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2017خالل عام 

ً في تلك الدول نتیجة تزاید استخدامھ في قطاعي النقل  المنتجالدیزل  األكثر استخداما

ً استھالك الغازولین بشكل ملحوظ، بینما استقر استھالك والصناعة ، كما تزاید أیضا

ملیون  1وھو  2016باقي الدول العربیة عند نفس المستوى المسجل خالل عام 

ارتفع برمیل/یوم. أما بالنسبة لطلب الدول األخرى في الشرق األوسط وأفریقیا فقد 

 یوم. /ملیون برمیل 5.2 لیصل إلىألف برمیل/یوم مقارنة بالعام السابق  100بنحو 

ألف برمیل/یوم لیصل  700بـحوالي  الدول اآلسیویة النامیة كما ارتفع طلب

النمو االقتصادي الصیني فقد  تعافي ونتیجة .2017ملیون برمیل/یوم عام  25.4إلى 

استحوذ الطلب الصیني، الذي یعد المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي اآلسیوي 

المجموعة،        من طلب 48.4%ي في السوق المذكورة، على نحو وقاطرة التعاف

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
22 

 

ھذا وقد انخفض استھالك النفط في الوالیات المتحدة بشكل محدود  ،2016في عام 

، وانخفاض نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین 2017خالل الربع األول من عام 

من  الثانيالربع خالل  ملحوظ اتخذ االستھالك منحنى تصاعديوالسیارات.  مبیعات

، في ظل كبیر، وذلك نتیجة تزاید االستھالك من وقود النقل بشكل 2017 عام

خالل الربع الثالث من العام، ارتفاعھ الطلب  وواصلانخفاض أسعار النفط العالمیة. 

لتي اجتاحت الوالیات المتحدة بموسم األعاصیر امتأثراً  وإن كان بشكل محدود،

. وشھد الربع الرابع 2017األمریكیة في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 

في الطلب، وذلك نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین، في  طفیفمن العام تراجع 

 ظل تحسن أسعار النفط العالمیة.

االستھالك نمط  بالرغم من استمراروفیما یخص دول أوروبا الصناعیة، 

ارتفاع الضرائب المفروضة على دول المنطقة نتیجة  تشھدهالضعیف للنفط الذي 

أزمة الدیون السیادیة في منطقة الیورو التي بدأت في استخدام النفط، إضافة إلى 

والتي أثرت بشكل كبیر على  ،2011وتفاقمت مع بدایة عام  2009نھایة عام 

أدى تحسن األداء االقتصادي إلى زیادة طفیفة اقتصادات دول أوروبا الصناعیة. فقد 

      في دول المنطقة  النقل والصناعة يفي قطاعفي الطلب على النفط وبخاصة 

 خالل العام. 

استمرار  دول أوروبا الصناعیة ھوومن التطورات الھامة األخرى في 

ك نتیجة في النقل البري مقارنة بالدیزل، وذل الغازولینالتحول الواضح في استخدام 

 للسیاسات التنظیمیة الرامیة إلى تحقیق انبعاثات أقل.

وفیما یتعلق بتطور طلب الدول الصناعیة على النفط على أساس فصلي   

ألف  100بحدود   االنخفاض، تشیر تقدیرات منظمة أوبك، بأنھ بعد 2017خالل عام 

ارنة بالربع مق 2017برمیل/یوم في طلب دول المجموعة خالل الربع األول من عام 

استمرار ملیون برمیل/ یوم، شھد الربع الثاني  47الرابع من العام السابق لیبلغ 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول، ثم ارتفع طلب  120بواقع و االنخفاض

برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع  ألف 770دول المجموعة خالل الربع الثالث بمقدار 
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 ولةالدول المتح 3 -2
 

ألف     100ارتفع طلب الدول المتحولة على النفط خالل العام بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. حیث شھد الطلب من مجموعة دول  5.4برمیل/ یوم لیصل إلى 

ً بحوالي   4.7برمیل/یوم لیصل إلى ألف  100اإلتحاد السوفیتي السابق ارتفاعا

عند نفس مجموعة دول الباقي  فيملیون برمیل/یوم، بینما استقر الطلب على النفط 

 . )8 - 1الجدول (كما یوضح  ألف برمیل/یوم 700 مستوى العام السابق وھو

 8-1الجدول 
 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى 

 ( اإلقتصادات النامیة والمتحولة)،
 2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

2017*  2016 2015 4201  2013   
 الدول النامیة      39.2 40.5 42.0 43.2 44.2
 منھا الدول العربیة:    6.7 6.8 7.0 7.0 7.1
 الدول األعضاء          5.7 5.8 6.0 6.0 6.1
 باقي الدول العربیة                  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 دول أخرى في الشرق األوسط وأفریقیا    4.8 5.0 5.0 5.1 5.2

 إجمالي الشرق االوسط وأفریقیا    11.5 11.8 12.0 12.1 12.3
 الدول اآلسیویة النامیة    21.2 22.1 23.5 24.7 25.4
 منھا: الصین      10.1 10.5 11.2 11.8 12.3
 الھند                    3.7 3.8 4.1 4.4 4.5
 الدول األخرى                    7.4 7.8 8.2 8.5 8.7

5.6  دول أمریكا الالتینیة    6.5 6.6 6.6 6.5 
 منھا: البرازیل      3.0 3.1 3.2 3.1 2.7
 الدول األخرى                    3.5 3.5 3.4 3.4 3.8
 الدول المتحولة     5.1 5.3 5.3 5.3 5.4
 منھا: االتحاد السوفیتي السابق       4.5 4.6 4.6 4.6 4.7

49.6 48.5 47.3 45.7 .344  إجمالي طلب الدول النامیة والمتحولة    
 مقدار التغیر السنوي     1.3 1.4 1.6 1.2 1.1
   نسبة التغیر(%)     3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 * بیانات تقدیریة.     
 :المصادر     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     
 لمنظمة أوبك.من التقـریر الشھري عداد مختلفة ـ أ     
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. وقد استأثر الطلب النامیة من الزیادة في طلب الدول اآلسیویة 71%وعلى حوالي 

من الزیادة في طلب الدول النامیة مجتمعة، حیث ارتفع بمقدار  50%الصیني على 

ساھم ، وقد 2017ملیون برمیل/یوم عام  12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  500

تحسن أداء القطاع الصناعي في الصین الذي ظھر على مؤشر مدیري المشتریات 

لمواد على النفط الخام والمنتجات النفطیة (بخاصة ا في تزاید الطلب للقطاع الصناعي

 .االحتیاجات من وقود النقل فيعن الزیادة  )، فضالً األولیة البتروكیماویة

 10ملیون برمیل/یوم، أي بحوالي  11.9حوالي  ومما یذكر، بعد تراجعھ إلى

، بالمقارنة مع الربع الرابع 2017خالل الربع األول من عام فقط برمیل/یوم  أالف

 520من العام السابق، تزاید الطلب الصیني على النفط خالل الربع الثاني بحوالي 

ألف  100خالل الربع الثالث بحوالي مرة أخرى ألف برمیل/یوم، لیعود لالنخفاض 

ملیون  12.6ألف برمیل/یوم لیبلغ  260برمیل/یوم، ثم یعاود االرتفاع مجدداً بحوالي 

ً اوذلك تم ،2017برمیل/یوم خالل الربع الرابع من عام  مع النمو االقتصادي  شیا

وبخاصة النقل  لنقلقطاع اعلى الطلب على النفط في  إیجابيالقوي الذي أثر بشكل 

 . وبخاصة صناعة البتروكیماویات لصناعةاقطاع و البري والطیران،

المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسیوي، والذي یعد أما بالنسبة القتصاد الھند، 

 4.5ألف برمیل/ یوم لیصل إلى  100على النفط بنحو الھندي فقد ارتفع الطلب 

 ملیون برمیل/ یوم.

 6.5 عندعلى النفط  أمریكا الالتینیةطلب دول  استقرمن جھة أخرى، و

، ویعزى ذلك وھو نفس المستوى المحقق خالل العام السابق ملیون برمیل/یوم

مع زیادة  ألف برمیل/یوم، 400للتراجع في الطلب على النفط في البرازیل، بواقع 

          كما یوضح ألف برمیل/یوم، 400الطلب في باقي دول أمریكا الالتینیة بنحو 

 .)1-8الجدول (
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 ولةالدول المتح 3 -2
 

ألف     100ارتفع طلب الدول المتحولة على النفط خالل العام بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. حیث شھد الطلب من مجموعة دول  5.4برمیل/ یوم لیصل إلى 

ً بحوالي   4.7برمیل/یوم لیصل إلى ألف  100اإلتحاد السوفیتي السابق ارتفاعا

عند نفس مجموعة دول الباقي  فيملیون برمیل/یوم، بینما استقر الطلب على النفط 

 . )8 - 1الجدول (كما یوضح  ألف برمیل/یوم 700 مستوى العام السابق وھو

 8-1الجدول 
 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى 

 ( اإلقتصادات النامیة والمتحولة)،
 2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

2017*  2016 2015 4201  2013   
 الدول النامیة      39.2 40.5 42.0 43.2 44.2
 منھا الدول العربیة:    6.7 6.8 7.0 7.0 7.1
 الدول األعضاء          5.7 5.8 6.0 6.0 6.1
 باقي الدول العربیة                  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 دول أخرى في الشرق األوسط وأفریقیا    4.8 5.0 5.0 5.1 5.2
 إجمالي الشرق االوسط وأفریقیا    11.5 11.8 12.0 12.1 12.3
 الدول اآلسیویة النامیة    21.2 22.1 23.5 24.7 25.4
 منھا: الصین      10.1 10.5 11.2 11.8 12.3
 الھند                    3.7 3.8 4.1 4.4 4.5
 الدول األخرى                    7.4 7.8 8.2 8.5 8.7

5.6  دول أمریكا الالتینیة    6.5 6.6 6.6 6.5 
 منھا: البرازیل      3.0 3.1 3.2 3.1 2.7
 الدول األخرى                    3.5 3.5 3.4 3.4 3.8
 الدول المتحولة     5.1 5.3 5.3 5.3 5.4
 منھا: االتحاد السوفیتي السابق       4.5 4.6 4.6 4.6 4.7
49.6 48.5 47.3 45.7 .344  إجمالي طلب الدول النامیة والمتحولة    
 مقدار التغیر السنوي     1.3 1.4 1.6 1.2 1.1
   نسبة التغیر(%)     3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 * بیانات تقدیریة.     
 :المصادر     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     
 لمنظمة أوبك.من التقـریر الشھري عداد مختلفة ـ أ     
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. وقد استأثر الطلب النامیة من الزیادة في طلب الدول اآلسیویة 71%وعلى حوالي 

من الزیادة في طلب الدول النامیة مجتمعة، حیث ارتفع بمقدار  50%الصیني على 

ساھم ، وقد 2017ملیون برمیل/یوم عام  12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  500

تحسن أداء القطاع الصناعي في الصین الذي ظھر على مؤشر مدیري المشتریات 

لمواد على النفط الخام والمنتجات النفطیة (بخاصة ا في تزاید الطلب للقطاع الصناعي

 .االحتیاجات من وقود النقل فيعن الزیادة  )، فضالً األولیة البتروكیماویة

 10ملیون برمیل/یوم، أي بحوالي  11.9حوالي  ومما یذكر، بعد تراجعھ إلى

، بالمقارنة مع الربع الرابع 2017خالل الربع األول من عام فقط برمیل/یوم  أالف

 520من العام السابق، تزاید الطلب الصیني على النفط خالل الربع الثاني بحوالي 

ألف  100خالل الربع الثالث بحوالي مرة أخرى ألف برمیل/یوم، لیعود لالنخفاض 

ملیون  12.6ألف برمیل/یوم لیبلغ  260برمیل/یوم، ثم یعاود االرتفاع مجدداً بحوالي 

ً اوذلك تم ،2017برمیل/یوم خالل الربع الرابع من عام  مع النمو االقتصادي  شیا

وبخاصة النقل  لنقلقطاع اعلى الطلب على النفط في  إیجابيالقوي الذي أثر بشكل 

 . وبخاصة صناعة البتروكیماویات لصناعةاقطاع و البري والطیران،

المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسیوي، والذي یعد أما بالنسبة القتصاد الھند، 

 4.5ألف برمیل/ یوم لیصل إلى  100على النفط بنحو الھندي فقد ارتفع الطلب 

 ملیون برمیل/ یوم.

 6.5 عندعلى النفط  أمریكا الالتینیةطلب دول  استقرمن جھة أخرى، و

، ویعزى ذلك وھو نفس المستوى المحقق خالل العام السابق ملیون برمیل/یوم

مع زیادة  ألف برمیل/یوم، 400للتراجع في الطلب على النفط في البرازیل، بواقع 

          كما یوضح ألف برمیل/یوم، 400الطلب في باقي دول أمریكا الالتینیة بنحو 

 .)1-8الجدول (
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أشھر  يدوالر/ برمیل في شھر حزیران/یونیو، ثم بدأت بالتحسن التدریجي خالل باق

دوالر/ برمیل خالل شھر كانون األول/ دیسمبر، وھو أعلى  62.1العام لتصل إلى 

 . 2015 مایو/أیارمعدل لھا منذ شھر 

ً  2017وبناء على التطورات س##الفة ال##ذكر، ش##ھد ع##ام  ف##ي الفروق##ات م##ا  تقلص##ا

ب##ین الح##د األقص##ى واألدن##ى ألس##عار س##لة أوب##ك خ##الل الع##ام الت##ي وص##لت إل##ى ح##والي 

تل##ك بالمقارن##ة م##ع فروق##ات الع##ام الس##ابق وال##ذي بلغ##ت خالل##ھ  دوالر/ برمی##ل 16.9

 )11 -1( والش###كل )9 -1( دولالج###ویوض###ح دوالر/برمی###ل.  25.2 نح###والفروق###ات 

 ).2017 -2013المعدل الشھري لسعر سلة أوبك خالل الفترة (
 

 9-1الجدول 
 2017-2013السعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

 (دوالر / برمیل)

2017 2016 2015 2014 2013   
 كانون الثاني/ینایر       109.3 104.7 44.4 26.5 52.4
 شباط/فبرایر      112.8 105.4 54.1 28.7 53.4
 آذار/مارس      106.4 104.2 52.5 34.7 50.3
 نیسان/أبریل      101.1 104.3 57.3 37.9 51.4
 أیار/مایو      100.7 105.4 62.2 43.2 49.2
 حزیران/یونیو      101.0 107.9 60.2 45.8 45.2
 تموز/یولیو      104.5 105.6 54.2 42.7 46.9
 آب/أغسطس      107.5 100.8 45.5 43.1 49.6
 أیلول/سبتمبر      108.7 96.0 44.8 42.9 53.4
 تشرین األول/أكتوبر      106.7 85.1 45.0 47.9 55.5
 تشرین الثاني/نوفمبر      105.0 75.6 40.5 43.2 60.7
 كانون األول/دیسمبر      107.7 59.5 33.6 51.7 62.1

      
 الربع األول    109.5 104.7 50.3 30.0 52.0
 الربع الثاني    100.9 105.9 59.9 42.3 48.6
 الربع الثالث    106.9 100.8 48.2 42.9 50.0
 الربع الرابع    106.5 73.4 39.7 47.6 59.4

      

 المعدل السنوي    105.9 96.2 49.5 40.7 52.5
 :المصادر      
 رول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبت 

 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.
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 اتجاھات األسعار .3

 أسعار النفط الخام 3-1

مستویاتھا  أعلى، لتصل إلى 2017أسعار النفط العالمیة خالل عام  ارتفعت

، حیث تراوحت المعدالت الشھریة لسعر سلة خامات أوبك ضمن 2014منذ عام 

الل العام، وبلغ المتوسط دوالر/ برمیل خ 62.1و 45.2نطاق واسع تراوح ما بین 

ً دوالر/ برمیل مشكالً بذلك  52.5السنوي للسلة  دوالر/برمیل،  11.8بحدود  ارتفاعا

 . 2016بالمقارنة مع مستویات عام  29% ارتفاعأي ما یعادل نسبة 

ما بین أسعار النفط تباین في اتجاھات  2017وشھد النصف األول من عام 

 ، وقد تراوحت خاللھ المعدالت الشھریة لسعررىاالرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخ

 ي. أما النصف الثاندوالر/برمیل 52.4و دوالر/برمیل 45.2بین سلة خامات أوبك 

المعدل لیتجاوز اتجاه تصاعدي ملحوظ  ت أسعار النفط، فقد شھد2016من عام 

 دوالر/برمیل مع نھایة العام. 62سلة خامات أوبك حاجز  الشھري لسعر

معدل سعر سلة  ارتفعة لحركة المعدالت الفصلیة ألسعار النفط، فقد أما بالنسب

دوالر/ برمیل، أي ما  4.4بواقع  2017خامات أوبك خالل الربع األول من عام 

 52بالمقارنة مع الربع الرابع من العام السابق لیصل إلى  9.2%یعادل حوالي 

دوالر/ برمیل، وخالل  48.6بعد ذلك خالل الربع الثاني إلى  لینخفضدوالر/برمیل، 

 50لیصل معدل سعر سلة خامات أوبك إلى  مجدداً أسعار النفط  ارتفعتالربع الثالث 

دوالر/ برمیل، وتحقق أعلى معدل فصلي لسعر سلة خامات أوبك خالل الربع الرابع 

 18.8%دوالر/برمیل، أي بما یعادل ارتفاع بنسبة  59.4من العام عندما بلغ 

 . 2015من عام  الثانيع الثالث، وھو أعلى مستوى لھ منذ الربع بالمقارنة مع الرب

أوبك، فقد استھلت عام خامات وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لسعر سلة 

 أعلىدوالر/ برمیل في شھر كانون الثاني/ ینایر، وھو  52.4عند مستوى  2017

سعر سلة  ، لتتباین بعدھا اتجاھات معدل2015 یولیو/تموزمستوى لھا منذ شھر 

 45.2لحین وصولھا إلى  خامات أوبك ما بین االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى
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أشھر  يدوالر/ برمیل في شھر حزیران/یونیو، ثم بدأت بالتحسن التدریجي خالل باق

دوالر/ برمیل خالل شھر كانون األول/ دیسمبر، وھو أعلى  62.1العام لتصل إلى 

 . 2015 مایو/أیارمعدل لھا منذ شھر 

ً  2017وبناء على التطورات س##الفة ال##ذكر، ش##ھد ع##ام  ف##ي الفروق##ات م##ا  تقلص##ا

ب##ین الح##د األقص##ى واألدن##ى ألس##عار س##لة أوب##ك خ##الل الع##ام الت##ي وص##لت إل##ى ح##والي 

تل##ك بالمقارن##ة م##ع فروق##ات الع##ام الس##ابق وال##ذي بلغ##ت خالل##ھ  دوالر/ برمی##ل 16.9

 )11 -1( والش###كل )9 -1( دولالج###ویوض###ح دوالر/برمی###ل.  25.2 نح###والفروق###ات 

 ).2017 -2013المعدل الشھري لسعر سلة أوبك خالل الفترة (
 

 9-1الجدول 
 2017-2013السعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

 (دوالر / برمیل)

2017 2016 2015 2014 2013   
 كانون الثاني/ینایر       109.3 104.7 44.4 26.5 52.4
 شباط/فبرایر      112.8 105.4 54.1 28.7 53.4
 آذار/مارس      106.4 104.2 52.5 34.7 50.3
 نیسان/أبریل      101.1 104.3 57.3 37.9 51.4
 أیار/مایو      100.7 105.4 62.2 43.2 49.2
 حزیران/یونیو      101.0 107.9 60.2 45.8 45.2
 تموز/یولیو      104.5 105.6 54.2 42.7 46.9
 آب/أغسطس      107.5 100.8 45.5 43.1 49.6
 أیلول/سبتمبر      108.7 96.0 44.8 42.9 53.4
 تشرین األول/أكتوبر      106.7 85.1 45.0 47.9 55.5
 تشرین الثاني/نوفمبر      105.0 75.6 40.5 43.2 60.7
 كانون األول/دیسمبر      107.7 59.5 33.6 51.7 62.1

      
 الربع األول    109.5 104.7 50.3 30.0 52.0
 الربع الثاني    100.9 105.9 59.9 42.3 48.6
 الربع الثالث    106.9 100.8 48.2 42.9 50.0
 الربع الرابع    106.5 73.4 39.7 47.6 59.4

      

 المعدل السنوي    105.9 96.2 49.5 40.7 52.5
 :المصادر      
 رول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبت 

 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.
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 اتجاھات األسعار .3

 أسعار النفط الخام 3-1

مستویاتھا  أعلى، لتصل إلى 2017أسعار النفط العالمیة خالل عام  ارتفعت

، حیث تراوحت المعدالت الشھریة لسعر سلة خامات أوبك ضمن 2014منذ عام 

الل العام، وبلغ المتوسط دوالر/ برمیل خ 62.1و 45.2نطاق واسع تراوح ما بین 

ً دوالر/ برمیل مشكالً بذلك  52.5السنوي للسلة  دوالر/برمیل،  11.8بحدود  ارتفاعا

 . 2016بالمقارنة مع مستویات عام  29% ارتفاعأي ما یعادل نسبة 

ما بین أسعار النفط تباین في اتجاھات  2017وشھد النصف األول من عام 

 ، وقد تراوحت خاللھ المعدالت الشھریة لسعررىاالرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخ

 ي. أما النصف الثاندوالر/برمیل 52.4و دوالر/برمیل 45.2بین سلة خامات أوبك 

المعدل لیتجاوز اتجاه تصاعدي ملحوظ  ت أسعار النفط، فقد شھد2016من عام 

 دوالر/برمیل مع نھایة العام. 62سلة خامات أوبك حاجز  الشھري لسعر

معدل سعر سلة  ارتفعة لحركة المعدالت الفصلیة ألسعار النفط، فقد أما بالنسب

دوالر/ برمیل، أي ما  4.4بواقع  2017خامات أوبك خالل الربع األول من عام 

 52بالمقارنة مع الربع الرابع من العام السابق لیصل إلى  9.2%یعادل حوالي 

دوالر/ برمیل، وخالل  48.6بعد ذلك خالل الربع الثاني إلى  لینخفضدوالر/برمیل، 

 50لیصل معدل سعر سلة خامات أوبك إلى  مجدداً أسعار النفط  ارتفعتالربع الثالث 

دوالر/ برمیل، وتحقق أعلى معدل فصلي لسعر سلة خامات أوبك خالل الربع الرابع 

 18.8%دوالر/برمیل، أي بما یعادل ارتفاع بنسبة  59.4من العام عندما بلغ 

 . 2015من عام  الثانيع الثالث، وھو أعلى مستوى لھ منذ الربع بالمقارنة مع الرب

أوبك، فقد استھلت عام خامات وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لسعر سلة 

 أعلىدوالر/ برمیل في شھر كانون الثاني/ ینایر، وھو  52.4عند مستوى  2017

سعر سلة  ، لتتباین بعدھا اتجاھات معدل2015 یولیو/تموزمستوى لھا منذ شھر 

 45.2لحین وصولھا إلى  خامات أوبك ما بین االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى
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عل###ى ال###نفط الخ###ام  تزای###د الطل###بف###ي  م###دیري المش###تریات للقط###اع الص###ناعي

ع##ن الزی##ادة  )، فض##الً لمواد األولیة البتروكیماویةوالمنتجات النفطیة (بخاصة ا

عل##ى اآلف##اق  أنعك##س بش##كل إیج##ابي، وھ##و م##ا االحتیاج##ات م##ن وق##ود النق##ل يف##

 المستقبلیة للطلب على النفط.

فط العج##ز ال##ذي تظھ##ره البیان##ات األولی##ة لمس##تویات الطل##ب والع##رض م##ن ال##ن •

برمی##ل/یوم، مقارن##ة بف##ائض  أل##ف 500والمق##در بنح##و  2017الخام خالل ع##ام 

 .2016برمیل/یوم خالل عام  ألف 400قدره 

 1.7%المختلفة بح##والي  ةالعالمی ةالنفطی اتالمخزونأنواع مستویات  انخفاض •

منظم###ة األعض###اء ف###ي دول ال###، وال س###یما ف###ي 2016مقارن###ة بمس###تویات ع###ام 

ال##نفط الزیادة في إجم##الي مخزون##ات  تتقلص التيلتنمیة التعاون االقتصادي وا

ملی##ار  2.8الب##الغ  الس##نوات الخم##س الماض##یة ع##ن متوس##ط ھاالتجاریة لدی الخام

مقارن##ة م##ع زی##ادة  ،2017أكت##وبر فقط في شھر  ملیون برمیل 140إلى  برمیل

ھ##ذا وتع##د الوالی##ات المتح##دة . 2017ملیون برمی##ل ف##ي ش##ھر ین##ایر  338بلغت 

م###ن االنخف###اض ف###ي المخ###زون     66%یكی###ة مس###ؤولة وح###دھا ع###ن نح###و األمر

 النفطي العالمي.

 2003سجل سعر صرف الدوالر األمریك##ي أكب##ر خس##ارة س##نویة ل##ھ من##ذ ع##ام  •

مقابل سلة من العمالت الرئیس##یة األخ##رى، حی##ث ت##أثر أداء ال##دوالر األمریك##ي 

 يف## ش##كوكلابفع##ل بانخف##اض عائ##د الس##ندات األمریكی##ة، و ،2017خ##الل ع##ام 

ً  يعل##ى المض## الرئیس األمریكيقدرة  وذل##ك ، االنتخابی##ة وع##وده تنفی##ذ يف## ق##دما

أعق###اب الت###وترات داخ###ل الك###ونجرس وص###عوبة تمری###ر تع###دیالت ق###انون  يف###

مجل###س ول###م تفل###ح مح###اوالت  .الرعای###ة الص###حیة وق###انون الض###رائب الجدی###د

ع س##عر رف## 2017االحتیاطي الفیدرالي األمریكي الذي قرر ف##ي ش##ھر دیس##مبر 

 .1.5% إلى 1%بین ما الفائدة الرئیسي بواقع ربع نقطة مئویة لیتراوح 
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 )11 -1الشكل (
 2017 -2013المعدل الشھري ألسعار سلة أوبك، 
 ( دوالر / برمیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .9 - 1الجدول ( المصدر:

وتحدد مستویات أسعار النفط العالمیة، ع##ادة، نتیج##ة لت##أثیر جمل##ة م##ن العوام##ل 

 ارتف##اعلمتنوعة والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة، ومن العوامل الرئیسیة التي أدت إلى ا

  -أسعار النفط خالل العام ما یلي: 

ب##ین دول منظم##ة أوب##ك ومنتج##ي ال##نفط م##ن خارجھ##ا،  یُعد اتفاق خف##ض اإلنت##اج •

، م##ع ارتف##اع نس##بة االلت##زام 2017والذي دخل حیز التنفیذ بدء م##ن ش##ھر ین##ایر 

من أب##رز األس##باب ، 2018تفاق، وقرار تمدید العمل بھ حتى نھایة عام بھذا اال

 نح##وأسعار النفط، وبخاصة مع توج##ھ دول منظم##ة أوب##ك  ارتفاعأدت إلى  يالت

في اإلم##دادات  إلى تراجع ىما أدھو ، وسوق النفط العالمیة فيالتوازن  تحقیق

لي اإلم##دادات م##ن إجم##ا 40%لدول المجموعة الذي یمثل إنتاجھا نح##و النفطیة 

 . 2017عام العالمیة 

الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط بش##كل ع##ام، والطل##ب األمریك##ي والطل##ب  ارتف##اع •

أداء االقتص##اد األمریك##ي، الملح##وظ ف##ي  تحس##نال بفضلالصیني بشكل خاص، 

تحس##ن أداء القط##اع الص##ناعي ف##ي الص##ین ال##ذي ظھ##ر عل##ى مؤش##ر س##اھم كم##ا 
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عل###ى ال###نفط الخ###ام  تزای###د الطل###بف###ي  م###دیري المش###تریات للقط###اع الص###ناعي

ع##ن الزی##ادة  )، فض##الً لمواد األولیة البتروكیماویةوالمنتجات النفطیة (بخاصة ا

عل##ى اآلف##اق  أنعك##س بش##كل إیج##ابي، وھ##و م##ا االحتیاج##ات م##ن وق##ود النق##ل يف##

 المستقبلیة للطلب على النفط.

فط العج##ز ال##ذي تظھ##ره البیان##ات األولی##ة لمس##تویات الطل##ب والع##رض م##ن ال##ن •

برمی##ل/یوم، مقارن##ة بف##ائض  أل##ف 500والمق##در بنح##و  2017الخام خالل ع##ام 

 .2016برمیل/یوم خالل عام  ألف 400قدره 

 1.7%المختلفة بح##والي  ةالعالمی ةالنفطی اتالمخزونأنواع مستویات  انخفاض •

منظم###ة األعض###اء ف###ي دول ال###، وال س###یما ف###ي 2016مقارن###ة بمس###تویات ع###ام 

ال##نفط الزیادة في إجم##الي مخزون##ات  تتقلص التيلتنمیة التعاون االقتصادي وا

ملی##ار  2.8الب##الغ  الس##نوات الخم##س الماض##یة ع##ن متوس##ط ھاالتجاریة لدی الخام

مقارن##ة م##ع زی##ادة  ،2017أكت##وبر فقط في شھر  ملیون برمیل 140إلى  برمیل

ھ##ذا وتع##د الوالی##ات المتح##دة . 2017ملیون برمی##ل ف##ي ش##ھر ین##ایر  338بلغت 

م###ن االنخف###اض ف###ي المخ###زون     66%یكی###ة مس###ؤولة وح###دھا ع###ن نح###و األمر

 النفطي العالمي.

 2003سجل سعر صرف الدوالر األمریك##ي أكب##ر خس##ارة س##نویة ل##ھ من##ذ ع##ام  •

مقابل سلة من العمالت الرئیس##یة األخ##رى، حی##ث ت##أثر أداء ال##دوالر األمریك##ي 

 يف## ش##كوكلابفع##ل بانخف##اض عائ##د الس##ندات األمریكی##ة، و ،2017خ##الل ع##ام 

ً  يعل##ى المض## الرئیس األمریكيقدرة  وذل##ك ، االنتخابی##ة وع##وده تنفی##ذ يف## ق##دما

أعق###اب الت###وترات داخ###ل الك###ونجرس وص###عوبة تمری###ر تع###دیالت ق###انون  يف###

مجل###س ول###م تفل###ح مح###اوالت  .الرعای###ة الص###حیة وق###انون الض###رائب الجدی###د

ع س##عر رف## 2017االحتیاطي الفیدرالي األمریكي الذي قرر ف##ي ش##ھر دیس##مبر 

 .1.5% إلى 1%بین ما الفائدة الرئیسي بواقع ربع نقطة مئویة لیتراوح 
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 )11 -1الشكل (
 2017 -2013المعدل الشھري ألسعار سلة أوبك، 
 ( دوالر / برمیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .9 - 1الجدول ( المصدر:

وتحدد مستویات أسعار النفط العالمیة، ع##ادة، نتیج##ة لت##أثیر جمل##ة م##ن العوام##ل 

 ارتف##اعلمتنوعة والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة، ومن العوامل الرئیسیة التي أدت إلى ا

  -أسعار النفط خالل العام ما یلي: 

ب##ین دول منظم##ة أوب##ك ومنتج##ي ال##نفط م##ن خارجھ##ا،  یُعد اتفاق خف##ض اإلنت##اج •

، م##ع ارتف##اع نس##بة االلت##زام 2017والذي دخل حیز التنفیذ بدء م##ن ش##ھر ین##ایر 

من أب##رز األس##باب ، 2018تفاق، وقرار تمدید العمل بھ حتى نھایة عام بھذا اال

 نح##وأسعار النفط، وبخاصة مع توج##ھ دول منظم##ة أوب##ك  ارتفاعأدت إلى  يالت

في اإلم##دادات  إلى تراجع ىما أدھو ، وسوق النفط العالمیة فيالتوازن  تحقیق

لي اإلم##دادات م##ن إجم##ا 40%لدول المجموعة الذي یمثل إنتاجھا نح##و النفطیة 

 . 2017عام العالمیة 

الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط بش##كل ع##ام، والطل##ب األمریك##ي والطل##ب  ارتف##اع •

أداء االقتص##اد األمریك##ي، الملح##وظ ف##ي  تحس##نال بفضلالصیني بشكل خاص، 

تحس##ن أداء القط##اع الص##ناعي ف##ي الص##ین ال##ذي ظھ##ر عل##ى مؤش##ر س##اھم كم##ا 
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أسعار خام برنت ب##دعم كبی##ر م##ن اتف##اق خف##ض فیھ  حظیتفي الوقت الذي األمریكیة. 

تجي النفط من خارجھا الذي دخل حیز التنفیذ في بدای##ة ع##ام اإلنتاج بین دول أوبك ومن

والنم##و  مخزون##ات ال##نفط العالمی##ةانخف##اض على النفط، والطلب العالمي  ، وقوة2017

كم##ا كان##ت أس##عار نف##ط  .2017االقتص##ادات العالمی##ة خ##الل ع##ام  ش##ھدتھ الق##وي ال##ذي

ة من##ھ وبح##دود م##ن أس##عار بع##ض النف##وط األق##ل ج##ود أق##لغرب تكساس العالي الج##ودة 

دوالر/ برمی##ل بالمقارن##ة م##ع  1.6دوالر/ برمیل بالمقارنة م##ع أس##عار نف##ط دب##ي و 2.3

 معدل سعر سلة خامات أوبك خالل العام.

) 12 - 1( الش##كلو )10 - 1الج##دول (ویتض##ح تط##ور فروق##ات األس##عار م##ن 

ي ال##ذي یب##ین المع##دالت الس##نویة لس##عر س##لة خام##ات أوب##ك ونف##وط اإلش##ارة الرئیس##یة ف##

 .2017 -2013العالم (الخام األمریكي الخفیف، وخام برنت، وخام دبي) للفترة 
 

 10-1الجدول 
 متوسط األسعار الفوریة لسلة خامات أوبك وخام برنت وغرب تكساس

 2017-2013وبعض الخامات العربیة، 
( / برمیلدوالر(  

 الخامات 2013 2014 2015 2016 2017 2017التغیر في عام 
11.8 .552  سلة أوبك منھا :    105.9 96.2 49.5 40.7 
 خلیط صحراء الجزائر    109.4 99.6 52.8 44.2 54.2 10.0
 العربي الخفیف    106.6 97.1 49.9 40.9 52.7 11.8
 موربان االماراتي    108.3 99.3 53.9 44.8 54.9 10.1
 خام الكویت    105.1 95.2 48.2 39.2 51.7 12.5
 السدرة اللیبي    108.6 98.4 51.4 42.6 52.9 10.3
 البحري القطري    105.4 96.3 50.7 41.4 52.9 11.5
 البصرة العراقي    103.7 94.4 47.9 39.4 51.9 12.5

 خامات اخرى :             
 دبي    105.5 96.6 51.0 41.3 53.2 11.9
 برنت    108.7 99.0 52.4 43.7 54.2 10.5
 خام غرب تكساس    97.9 93.2 48.7 43.2 50.9 7.7

 :المصادر      
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.  
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.   
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 تقل##صتط##ورات ف##ي نم##ط فروق##ات األس##عار، تمثل##ت ف##ي  2017كما ش##ھد ع##ام  

الفروق##ات ب##ین أس##عار النف##وط الخفیف##ة منخفض##ة المحت##وى الكبریت##ي والثقیل##ة عالی##ة 

، وص##ل فعل##ى س##بیل المث##الابق. المحتوى الكبریتي خالل العام بالمقارنة مع الع##ام الس##

الف##رق ب##ین س##عر نف##ط برن##ت (األعل##ى ج##ودة مم##ثالً للنف##وط الخفیف##ة) وس##عر نف##ط دب##ي 

 2.4بالمقارن###ة م###ع  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  1(مم###ثالً للنف###وط الثقیل###ة) إل###ى 

حین یقل س##عر س##لة أوب##ك ع##ن س##عر نف##ط برن##ت  يدوالر/برمیل خالل العام السابق. ف

 ر/برمیل خالل العام.دوال 1.7بواقع 

ویمكن أن تع##زى تل##ك التط##ورات ف##ي مش##ھد فروق##ات األس##عار وبدرج##ة كبی##رة  

المعروض من النفوط الخفیفة في السوق العالمیة وبخاص##ة م##ن دول##ة لیبی##ا  ارتفاعإلى 

. ھ##ذا وق##د 2017الذي شھدتھ أسعار ال##نفط الخ##ام خ##الل ع##ام  االرتفاعخالل العام، مع 

، حیث حق##ق س##عر نف##ط 2017عام  يالخام الرئیسیة في العالم ف أسعار النفوط ارتفعت

ً دب##ى  ً دوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام وحق##ق س##عر نف##ط برن##ت  11.9بنح##و  ارتفاع##ا  ارتفاع##ا

ً دوالر/برمی##ل، كم##ا حق##ق س##عر خ##ام غ##رب تكس##اس  10.5بنح##و   7.7بنح##و  ارتفاع##ا

 دوالر/برمیل. 

ش##ارة الرئیس##یة العالمی##ة یذكر، أن خام غرب تكساس، الذي یعتبر أحد نفوط اإل

م##ن  2007ذات النوعیة الخفیفة والمحتوى الكبریتي المنخفض، أخذ یعاني ومن##ذ ع##ام 

مح##ددات لوجس##تیة، خاص##ة وأن##ھ نف##ط مغل##ق منع##زل ع##ن األس##واق العالمی##ة األخ##رى، 

وتحرك##ت أس##عاره بش##كل ل##یس ل##ھ عالق##ة بأساس##یات الس##وق العالمی##ة. تقلی##دیاً، كان##ت 

نف##ط غ##رب تكس##اس ونف##ط برن##ت المتش##ابھان ف##ي النوعی##ة تمی##ل  الفروق##ات ب##ین أس##عار

 3.3 لتبل##غ 2017ف##ي ع##ام قد اتسعت لصالح نفط غرب تكساس، إال أن تلك الفروقات 

 دوالر/ برمیل خالل العام السابق لصالح نفط برنت. 0.5دوالر/برمیل بالمقارنة مع 

ف##ي طاق##ة  ویع##زى ذل##ك إل##ى الف##ائض ف##ي إنت##اج ال##نفط األمریك##ي مقاب##ل ال##نقص

تكریر مصافي النفط األمریكیة التي تأثرت بشكل كبیر بموسم األعاصیر الذي شھدتھ 

الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الربع األخیر من الع##ام، مم##ا عط##ل ص##ادرات ال##نفط 
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أسعار خام برنت ب##دعم كبی##ر م##ن اتف##اق خف##ض فیھ  حظیتفي الوقت الذي األمریكیة. 

تجي النفط من خارجھا الذي دخل حیز التنفیذ في بدای##ة ع##ام اإلنتاج بین دول أوبك ومن

والنم##و  مخزون##ات ال##نفط العالمی##ةانخف##اض على النفط، والطلب العالمي  ، وقوة2017

كم##ا كان##ت أس##عار نف##ط  .2017االقتص##ادات العالمی##ة خ##الل ع##ام  ش##ھدتھ الق##وي ال##ذي

ة من##ھ وبح##دود م##ن أس##عار بع##ض النف##وط األق##ل ج##ود أق##لغرب تكساس العالي الج##ودة 

دوالر/ برمی##ل بالمقارن##ة م##ع  1.6دوالر/ برمیل بالمقارنة م##ع أس##عار نف##ط دب##ي و 2.3

 معدل سعر سلة خامات أوبك خالل العام.

) 12 - 1( الش##كلو )10 - 1الج##دول (ویتض##ح تط##ور فروق##ات األس##عار م##ن 

ي ال##ذي یب##ین المع##دالت الس##نویة لس##عر س##لة خام##ات أوب##ك ونف##وط اإلش##ارة الرئیس##یة ف##

 .2017 -2013العالم (الخام األمریكي الخفیف، وخام برنت، وخام دبي) للفترة 
 

 10-1الجدول 
 متوسط األسعار الفوریة لسلة خامات أوبك وخام برنت وغرب تكساس

 2017-2013وبعض الخامات العربیة، 
( / برمیلدوالر(  

 الخامات 2013 2014 2015 2016 2017 2017التغیر في عام 
11.8 .552  سلة أوبك منھا :    105.9 96.2 49.5 40.7 
 خلیط صحراء الجزائر    109.4 99.6 52.8 44.2 54.2 10.0
 العربي الخفیف    106.6 97.1 49.9 40.9 52.7 11.8
 موربان االماراتي    108.3 99.3 53.9 44.8 54.9 10.1
 خام الكویت    105.1 95.2 48.2 39.2 51.7 12.5
 السدرة اللیبي    108.6 98.4 51.4 42.6 52.9 10.3
 البحري القطري    105.4 96.3 50.7 41.4 52.9 11.5
 البصرة العراقي    103.7 94.4 47.9 39.4 51.9 12.5

 خامات اخرى :             
 دبي    105.5 96.6 51.0 41.3 53.2 11.9
 برنت    108.7 99.0 52.4 43.7 54.2 10.5
 خام غرب تكساس    97.9 93.2 48.7 43.2 50.9 7.7

 :المصادر      
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.  
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.   
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 تقل##صتط##ورات ف##ي نم##ط فروق##ات األس##عار، تمثل##ت ف##ي  2017كما ش##ھد ع##ام  

الفروق##ات ب##ین أس##عار النف##وط الخفیف##ة منخفض##ة المحت##وى الكبریت##ي والثقیل##ة عالی##ة 

، وص##ل فعل##ى س##بیل المث##الابق. المحتوى الكبریتي خالل العام بالمقارنة مع الع##ام الس##

الف##رق ب##ین س##عر نف##ط برن##ت (األعل##ى ج##ودة مم##ثالً للنف##وط الخفیف##ة) وس##عر نف##ط دب##ي 

 2.4بالمقارن###ة م###ع  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  1(مم###ثالً للنف###وط الثقیل###ة) إل###ى 

حین یقل س##عر س##لة أوب##ك ع##ن س##عر نف##ط برن##ت  يدوالر/برمیل خالل العام السابق. ف

 ر/برمیل خالل العام.دوال 1.7بواقع 

ویمكن أن تع##زى تل##ك التط##ورات ف##ي مش##ھد فروق##ات األس##عار وبدرج##ة كبی##رة  

المعروض من النفوط الخفیفة في السوق العالمیة وبخاص##ة م##ن دول##ة لیبی##ا  ارتفاعإلى 

. ھ##ذا وق##د 2017الذي شھدتھ أسعار ال##نفط الخ##ام خ##الل ع##ام  االرتفاعخالل العام، مع 

، حیث حق##ق س##عر نف##ط 2017عام  يالخام الرئیسیة في العالم ف أسعار النفوط ارتفعت

ً دب##ى  ً دوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام وحق##ق س##عر نف##ط برن##ت  11.9بنح##و  ارتفاع##ا  ارتفاع##ا

ً دوالر/برمی##ل، كم##ا حق##ق س##عر خ##ام غ##رب تكس##اس  10.5بنح##و   7.7بنح##و  ارتفاع##ا

 دوالر/برمیل. 

ش##ارة الرئیس##یة العالمی##ة یذكر، أن خام غرب تكساس، الذي یعتبر أحد نفوط اإل

م##ن  2007ذات النوعیة الخفیفة والمحتوى الكبریتي المنخفض، أخذ یعاني ومن##ذ ع##ام 

مح##ددات لوجس##تیة، خاص##ة وأن##ھ نف##ط مغل##ق منع##زل ع##ن األس##واق العالمی##ة األخ##رى، 

وتحرك##ت أس##عاره بش##كل ل##یس ل##ھ عالق##ة بأساس##یات الس##وق العالمی##ة. تقلی##دیاً، كان##ت 

نف##ط غ##رب تكس##اس ونف##ط برن##ت المتش##ابھان ف##ي النوعی##ة تمی##ل  الفروق##ات ب##ین أس##عار

 3.3 لتبل##غ 2017ف##ي ع##ام قد اتسعت لصالح نفط غرب تكساس، إال أن تلك الفروقات 

 دوالر/ برمیل خالل العام السابق لصالح نفط برنت. 0.5دوالر/برمیل بالمقارنة مع 

ف##ي طاق##ة  ویع##زى ذل##ك إل##ى الف##ائض ف##ي إنت##اج ال##نفط األمریك##ي مقاب##ل ال##نقص

تكریر مصافي النفط األمریكیة التي تأثرت بشكل كبیر بموسم األعاصیر الذي شھدتھ 

الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الربع األخیر من الع##ام، مم##ا عط##ل ص##ادرات ال##نفط 
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 51.9) لیص###ل إل###ى 24.1%دوالر/برمی###ل والبص###رة العراق###ي بنس###بة ( 52.9إل###ى 

 . )10 -1الجدول (العام. كما یوضح  دوالر/برمیل خالل

ال##ذي ش##ھدتھ أس##عار ال##نفط الخ##ام بقیمتھ##ا االس##میة وال##ذي  االرتف##اعویتضح أن  

ف##ي أس##عارھا الحقیقی##ة المقاس##ة  االرتف##اعدوالر/ برمی##ل یزی##د ع##ن  11.8بل##غ ح##والي 

بعد تعدیلھا وفق الرقم القیاس##ي ال##ذي یمث##ل مخف##ض الن##اتج المحل##ي  2000بأسعار عام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة تبل##غ  8.7 نحوب##ـ ارتف##عم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة حی##ث اإلج

، كم###ا یوض###ح 2017دوالر/برمی###ل ف###ي ع###ام  40.6لیص###ل متوس###طھا إل###ى  %27.3

 .)11 -1الجدول (
 11-1الجدول 

  2017-2000 أسعار النفط الخام اإلسمیة والحقیقیة،
 (دوالر/ برمیل)

 السعر الحقیقي 
  2000بأسعار 

 قم القیاسي*الر
2000  =100 

السعر 
 اإلسمي

 السنة

27.6 100.0 27.6 2000 
22.7 101.8 23.1 2001 
23.5 103.4 24.3 2002 
26.8 105.1 28.2 2003 
33.6 107.2 36.0 2004 
46.2 109.5 50.6 2005 
54.6 111.8 61.0 2006 
60.5 114.3 69.1 2007 
81.0 116.5 94.4 2008 
52.0 117.4 61.0 2009 
65.4 118.4 77.4 2010 
89.6 120.0 107.5 2011 
90.1 121.5 109.5 2012 
86.1 123.0 105.9 2013 
77.1 124.7 96.2 2014 
39.2 126.3 49.5 2015 
31.9 127.5 40.7 2016   
40.6 129.3 52.5 2017**  

 . ، كما ینشرھا صندوق النقد الدولي  الرقم القیاسي یمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعیة * 
 ** بیانات تقدیریة.   
 :دراالمص   

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ).IMFلصندوق النقد الدولي ( 2017ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، وتقریر افاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 
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)12 -1الشكل (  
المعدالت السنویة لسعر سلة خامات أوبك والخام األمریكي وخام برنت وخام دبي 

 ، ( دوالر / برمیل )2017-2013فترة لل
 
 

 

 

 

 ) .10 - 1الجدول ( المصدر:

وانعكس التطور في األسعار ونمط حركة فروقاتھا خالل العام على مس##تویات 

األسعار الفوریة لمختلف الخامات العربیة بشكل عام التي س##لكت ذات المس##لك، حی##ث 

ً شھدت   وبدرجات متفاوتة.   قخالل العام بالمقارنة مع العام الساب ارتفاعا

 54.2دوالر/برمی####ل لیص####ل إل####ى  10الخ####ام الجزائ####ري بواق####ع  ارتف####عفق####د 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  18.5% ارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام، أي بنس##بة 

 51.7دوالر/ برمی####ل لیص####ل إل####ى  12.5الك####ویتي بواق####ع  التص####دیرخ####ام  وارتف####ع

 إل##ى تقل##ص، م##ا أدى 2016مقارنة مع عام بال 24.2% ارتفاعدوالر/برمیل أي بنسبة 

دوالر/ برمی##ل   2.5إل##ى  2017الفروق##ات ب##ین الخ##ام الجزائ##ري والك##ویتي خ##الل ع##ام 

 دوالر/برمیل عن العام السابق.  5مقارنة بحوالي 

الخ##ام العرب##ي الخفی##ف  ارتف##عوفیم##ا یخ##ص الخام##ات العربی##ة األخ##رى، فق##د 

ر/ برمی###ل، و خ###ام مورب###ان اإلم###اراتي دوال 52.7) لیبل###غ 22.4%الس###عودي بنس###بة (

) 19.5%دوالر/ برمیل، وخام السدرة اللیبي بنس##بة ( 54.9لیصل  ) 18.4% (بنسبة 

) لیص##ل 21.7%دوالر/ برمی##ل، و الخ##ام البح##ري القط##ري بنس##بة ( 52.9لیص##ل إل##ى 
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 51.9) لیص###ل إل###ى 24.1%دوالر/برمی###ل والبص###رة العراق###ي بنس###بة ( 52.9إل###ى 

 . )10 -1الجدول (العام. كما یوضح  دوالر/برمیل خالل

ال##ذي ش##ھدتھ أس##عار ال##نفط الخ##ام بقیمتھ##ا االس##میة وال##ذي  االرتف##اعویتضح أن  

ف##ي أس##عارھا الحقیقی##ة المقاس##ة  االرتف##اعدوالر/ برمی##ل یزی##د ع##ن  11.8بل##غ ح##والي 

بعد تعدیلھا وفق الرقم القیاس##ي ال##ذي یمث##ل مخف##ض الن##اتج المحل##ي  2000بأسعار عام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة تبل##غ  8.7 نحوب##ـ ارتف##عم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة حی##ث اإلج

، كم###ا یوض###ح 2017دوالر/برمی###ل ف###ي ع###ام  40.6لیص###ل متوس###طھا إل###ى  %27.3

 .)11 -1الجدول (
 11-1الجدول 

  2017-2000 أسعار النفط الخام اإلسمیة والحقیقیة،
 (دوالر/ برمیل)

 السعر الحقیقي 
  2000بأسعار 

 قم القیاسي*الر
2000  =100 

السعر 
 اإلسمي

 السنة

27.6 100.0 27.6 2000 
22.7 101.8 23.1 2001 
23.5 103.4 24.3 2002 
26.8 105.1 28.2 2003 
33.6 107.2 36.0 2004 
46.2 109.5 50.6 2005 
54.6 111.8 61.0 2006 
60.5 114.3 69.1 2007 
81.0 116.5 94.4 2008 
52.0 117.4 61.0 2009 
65.4 118.4 77.4 2010 
89.6 120.0 107.5 2011 
90.1 121.5 109.5 2012 
86.1 123.0 105.9 2013 
77.1 124.7 96.2 2014 
39.2 126.3 49.5 2015 
31.9 127.5 40.7 2016   
40.6 129.3 52.5 2017**  

 . ، كما ینشرھا صندوق النقد الدولي  الرقم القیاسي یمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعیة * 
 ** بیانات تقدیریة.   
 :دراالمص   

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ).IMFلصندوق النقد الدولي ( 2017ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، وتقریر افاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 
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)12 -1الشكل (  
المعدالت السنویة لسعر سلة خامات أوبك والخام األمریكي وخام برنت وخام دبي 

 ، ( دوالر / برمیل )2017-2013فترة لل
 
 

 

 

 

 ) .10 - 1الجدول ( المصدر:

وانعكس التطور في األسعار ونمط حركة فروقاتھا خالل العام على مس##تویات 

األسعار الفوریة لمختلف الخامات العربیة بشكل عام التي س##لكت ذات المس##لك، حی##ث 

ً شھدت   وبدرجات متفاوتة.   قخالل العام بالمقارنة مع العام الساب ارتفاعا

 54.2دوالر/برمی####ل لیص####ل إل####ى  10الخ####ام الجزائ####ري بواق####ع  ارتف####عفق####د 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  18.5% ارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام، أي بنس##بة 

 51.7دوالر/ برمی####ل لیص####ل إل####ى  12.5الك####ویتي بواق####ع  التص####دیرخ####ام  وارتف####ع

 إل##ى تقل##ص، م##ا أدى 2016مقارنة مع عام بال 24.2% ارتفاعدوالر/برمیل أي بنسبة 

دوالر/ برمی##ل   2.5إل##ى  2017الفروق##ات ب##ین الخ##ام الجزائ##ري والك##ویتي خ##الل ع##ام 

 دوالر/برمیل عن العام السابق.  5مقارنة بحوالي 

الخ##ام العرب##ي الخفی##ف  ارتف##عوفیم##ا یخ##ص الخام##ات العربی##ة األخ##رى، فق##د 

ر/ برمی###ل، و خ###ام مورب###ان اإلم###اراتي دوال 52.7) لیبل###غ 22.4%الس###عودي بنس###بة (

) 19.5%دوالر/ برمیل، وخام السدرة اللیبي بنس##بة ( 54.9لیصل  ) 18.4% (بنسبة 

) لیص##ل 21.7%دوالر/ برمی##ل، و الخ##ام البح##ري القط##ري بنس##بة ( 52.9لیص##ل إل##ى 
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12-1الجدول   
فة،االسواق المختل يالفوریة للمنتجات النفطیة ف لألسعارالمتوسط الشھري   

 6201-7201  
 (دوالر/ برمیل)

نالغازولی زیت الغاز زیت الوقود  
 الممتاز

   السوق

2016متوسط عام  سنغافورة 56.1 52.9 37.1  
   روتردام 63.6 53.3 34.1
   البحر المتوسط 56.3 54.4 34.6
يالخلیج االمریك 63.1 50.1 32.1    
2017متوسط عام  سنغافورة 68.0 66.3 51.6  
   روتردام 75.1 66.4 48.7
   البحر المتوسط 66.6 66.9 49.6
يالخلیج االمریك 74.4 62.3 47.1    
2017الربع األول  سنغافورة 67.9 65.4 53.5  
   روتردام 73.2 64.5 48.4
   البحر المتوسط 65.9 65.7 49.6
يالخلیج االمریك 71.2 61.4 45.7    
 الربع الثاني  سنغافورة 63.9 61.7 49.8
   روتردام 72.5 60.8 45.7
   البحر المتوسط 63.9 61.8 46.9
يالخلیج االمریك 72.6 56.6 43.4    
 الربع الثالث سنغافورة 66.6 65.0 48.0
تردامرو 75.0 65.6 47.2    
   البحر المتوسط 66.1 66.1 47.3
يالخلیج االمریك 77.4 60.9 46.3    
 الربع الرابع سنغافورة 73.7 73.2 55.0
   روتردام 79.8 74.5 53.6
   البحر المتوسط 70.4 74.0 54.4
يالخلیج االمریك 76.4 70.5 52.9    

 المصدر:
 بك.ـ أعداد مختلفة من التقریر الشھري لمنظمة أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
34 

 

 األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة 3-2

ع##ام عل##ى المتوس##ط الس##نوي  ارتفاعفي أسعار النفط الخام في  االرتفاعانعكس 

ف##ي كاف##ة األس##واق الرئیس##یة ف##ي  2017ألسعار المنتجات النفطیة المختلفة خ##الل ع##ام 

 العالم وبنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.  

 أسعار الغازولین الممتاز 3-2-1

دوالر/ برمی##ل ف##ي ع##ام  74.4 الخلNNیج األمریكNNيغ معدل سعر الغازولین ف##ي بل

مقارن##ة بمع##دالت الس##عر  17.9%دوالر/ برمی##ل، أي بنس##بة  11.3 بارتف##اع، 2017

 66.6وص##ل مع##دل الس##عر خ##الل الع##ام إل##ى  سوق البحNNر المتوسNNط، وفي 2016لعام 

بالمقارن##ة م##ع  18.3%دوالر/برمی##ل، أي بنس##بة تمث##ل  10.3 بارتف##اعدوالر/برمی##ل، 

 75.1وص###ل مع###دل الس###عر خ###الل الع###ام إل###ى  سNNNوق روتNNNردامالع###ام الس###ابق. وف###ي 

بالمقارن##ة م##ع  18.2%دوالر/ برمیل، والتي تمثل نسبة  11.5 بارتفاعدوالر/برمیل، 

دوالر/  68، فق##د وص##ل مع##دل الس##عر إل##ى لسNNوق سNNنغافورة. أم##ا بالنس##بة 2016ع##ام 

دوالر/ برمی##ل، والت##ي تمث##ل ح##والي  11.9ق##دره  بارتف##اع، 2017برمی##ل خ##الل ع##ام 

 . 2016مقارنة بأسعار عام  %21.2

وقد حققت سوق روتردام أعلى األسعار من ب##ین األس##واق األربع##ة خ##الل ع##ام 

، تلتھا السوق األمریكیة ثم سوق البحر المتوسط وأخی##راً س##وق س##نغافورة الت##ي 2017

 . )13 -1( الشكلو )12 - 1الجدول (حققت أدنى األسعار، كما یوضح 
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   البحر المتوسط 65.9 65.7 49.6
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 الربع الثالث سنغافورة 66.6 65.0 48.0
تردامرو 75.0 65.6 47.2    
   البحر المتوسط 66.1 66.1 47.3
يالخلیج االمریك 77.4 60.9 46.3    
 الربع الرابع سنغافورة 73.7 73.2 55.0
   روتردام 79.8 74.5 53.6
   البحر المتوسط 70.4 74.0 54.4
يالخلیج االمریك 76.4 70.5 52.9    
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 األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة 3-2

ع##ام عل##ى المتوس##ط الس##نوي  ارتفاعفي أسعار النفط الخام في  االرتفاعانعكس 

ف##ي كاف##ة األس##واق الرئیس##یة ف##ي  2017ألسعار المنتجات النفطیة المختلفة خ##الل ع##ام 

 العالم وبنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.  

 أسعار الغازولین الممتاز 3-2-1

دوالر/ برمی##ل ف##ي ع##ام  74.4 الخلNNیج األمریكNNيغ معدل سعر الغازولین ف##ي بل

مقارن##ة بمع##دالت الس##عر  17.9%دوالر/ برمی##ل، أي بنس##بة  11.3 بارتف##اع، 2017

 66.6وص##ل مع##دل الس##عر خ##الل الع##ام إل##ى  سوق البحNNر المتوسNNط، وفي 2016لعام 

بالمقارن##ة م##ع  18.3%دوالر/برمی##ل، أي بنس##بة تمث##ل  10.3 بارتف##اعدوالر/برمی##ل، 

 75.1وص###ل مع###دل الس###عر خ###الل الع###ام إل###ى  سNNNوق روتNNNردامالع###ام الس###ابق. وف###ي 

بالمقارن##ة م##ع  18.2%دوالر/ برمیل، والتي تمثل نسبة  11.5 بارتفاعدوالر/برمیل، 

دوالر/  68، فق##د وص##ل مع##دل الس##عر إل##ى لسNNوق سNNنغافورة. أم##ا بالنس##بة 2016ع##ام 

دوالر/ برمی##ل، والت##ي تمث##ل ح##والي  11.9ق##دره  بارتف##اع، 2017برمی##ل خ##الل ع##ام 

 . 2016مقارنة بأسعار عام  %21.2

وقد حققت سوق روتردام أعلى األسعار من ب##ین األس##واق األربع##ة خ##الل ع##ام 

، تلتھا السوق األمریكیة ثم سوق البحر المتوسط وأخی##راً س##وق س##نغافورة الت##ي 2017

 . )13 -1( الشكلو )12 - 1الجدول (حققت أدنى األسعار، كما یوضح 
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 13-1الجدول 

 2017-2016نسبة الضریبة من اسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة، 
 ( دوالر / لتر )

   2016اكتوبر  2017اكتوبر 
 نسبة

 الضریبة 
(%) 

 السعر
 الضریبة النھائي

 السعر
 قبل 

 الضریبة 

 نسبة
 الضریبة 

(%) 
 السعر

 الضریبة لنھائي 
 السعر

 قبل 
 الضریبة 

 أمریكا  0.48 0.12 0.59 20.03 0.54 0.12 0.66 18.43
 كندا  0.52 0.29 0.82 35.91 0.61 0.31 0.92 33.88
 الیابان  0.57 0.63 1.20 52.71 0.61 0.59 1.20 49.08
 أسبانیا  0.57 0.74 1.30 56.50 0.63 0.79 1.42 55.58
 إیطالیا  0.53 1.10 1.63 67.28 0.61 1.18 1.79 65.83
 فرنسا  0.51 0.96 1.46 65.46 0.56 1.04 1.60 65.16
 ألمانیا  0.51 0.96 1.47 65.03 0.58 1.03 1.61 63.79
 بریطانیا  0.46 0.95 1.40 67.55 0.53 1.02 1.55 66.06
 المصدر :        

 د مختلفة من التقریر الشھري الصادر عن وكالة الطاقة الدولیة.اعدا -  

 

)14 - 1(لشكل ا  
نسبة الضریبة من أسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة،                         

  2016شھر تشرین األول/ أكتوبر 
 (دوالر/ لتر)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) .13 - 1الجدول ( المصدر:
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13-1الشكل   
  2017-2016أسعار الغازولین الممتاز، 

 (دوالر/ برمیل)
 

 

 

 

 

 

 ) .12- 1( الجدول المصدر:

 

ف##ي بع##ض ال##دول الص##ناعیة الرئیس##یة للغ##ازولین وعن##د مقارن##ة الس##عر النھ##ائي 

األقل في السوق األمریكیة بسبب الض##رائب المنخفض##ة ف##ي تل##ك السـ##ـوق،  یتضح بأنھ

م##ن  18.4%ح##والي  2017شكلت ھذه الضرائب في شھر تش##رین األول / أكت##وبر إذ 

ف##ي الیاب##ان،  49.1%ف##ي كن##دا، و 33.9%الس##عر النھ##ائي للغ##ازولین مقارن##ة بنس##بة 

ف##ي بع##ض ال##دول األوروبی##ة األخ##رى (ألمانی##ا  63%في أسبانیا، وأكثر من  55.6%و

) خ####الل 66.1% ، وف####ي بریطانی####ا65.8%، وایطالی####ا 65.2%، وفرنس####ا %63.8

 .)14 – 1( الشــكلو )13 - 1الجدول (فسھـــا، كما یوضــح الفتــرة ن
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 13-1الجدول 

 2017-2016نسبة الضریبة من اسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة، 
 ( دوالر / لتر )

   2016اكتوبر  2017اكتوبر 
 نسبة

 الضریبة 
(%) 

 السعر
 الضریبة النھائي

 السعر
 قبل 

 الضریبة 

 نسبة
 الضریبة 

(%) 
 السعر

 الضریبة لنھائي 
 السعر

 قبل 
 الضریبة 

 أمریكا  0.48 0.12 0.59 20.03 0.54 0.12 0.66 18.43
 كندا  0.52 0.29 0.82 35.91 0.61 0.31 0.92 33.88
 الیابان  0.57 0.63 1.20 52.71 0.61 0.59 1.20 49.08
 أسبانیا  0.57 0.74 1.30 56.50 0.63 0.79 1.42 55.58
 إیطالیا  0.53 1.10 1.63 67.28 0.61 1.18 1.79 65.83
 فرنسا  0.51 0.96 1.46 65.46 0.56 1.04 1.60 65.16
 ألمانیا  0.51 0.96 1.47 65.03 0.58 1.03 1.61 63.79
 بریطانیا  0.46 0.95 1.40 67.55 0.53 1.02 1.55 66.06
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 د مختلفة من التقریر الشھري الصادر عن وكالة الطاقة الدولیة.اعدا -  

 

)14 - 1(لشكل ا  
نسبة الضریبة من أسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة،                         

  2016شھر تشرین األول/ أكتوبر 
 (دوالر/ لتر)
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13-1الشكل   
  2017-2016أسعار الغازولین الممتاز، 

 (دوالر/ برمیل)
 

 

 

 

 

 

 ) .12- 1( الجدول المصدر:

 

ف##ي بع##ض ال##دول الص##ناعیة الرئیس##یة للغ##ازولین وعن##د مقارن##ة الس##عر النھ##ائي 

األقل في السوق األمریكیة بسبب الض##رائب المنخفض##ة ف##ي تل##ك السـ##ـوق،  یتضح بأنھ

م##ن  18.4%ح##والي  2017شكلت ھذه الضرائب في شھر تش##رین األول / أكت##وبر إذ 

ف##ي الیاب##ان،  49.1%ف##ي كن##دا، و 33.9%الس##عر النھ##ائي للغ##ازولین مقارن##ة بنس##بة 

ف##ي بع##ض ال##دول األوروبی##ة األخ##رى (ألمانی##ا  63%في أسبانیا، وأكثر من  55.6%و

) خ####الل 66.1% ، وف####ي بریطانی####ا65.8%، وایطالی####ا 65.2%، وفرنس####ا %63.8

 .)14 – 1( الشــكلو )13 - 1الجدول (فسھـــا، كما یوضــح الفتــرة ن
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13-1الشكل   
  2017-2016أسعار الغازولین الممتاز، 

 (دوالر/ برمیل)
 

 

 

 

 

 

 ) .12- 1( الجدول المصدر:

 

ف##ي بع##ض ال##دول الص##ناعیة الرئیس##یة للغ##ازولین وعن##د مقارن##ة الس##عر النھ##ائي 

األقل في السوق األمریكیة بسبب الض##رائب المنخفض##ة ف##ي تل##ك السـ##ـوق،  یتضح بأنھ

م##ن  18.4%ح##والي  2017شكلت ھذه الضرائب في شھر تش##رین األول / أكت##وبر إذ 

ف##ي الیاب##ان،  49.1%ف##ي كن##دا، و 33.9%الس##عر النھ##ائي للغ##ازولین مقارن##ة بنس##بة 

ف##ي بع##ض ال##دول األوروبی##ة األخ##رى (ألمانی##ا  63%في أسبانیا، وأكثر من  55.6%و

) خ####الل 66.1% ، وف####ي بریطانی####ا65.8%، وایطالی####ا 65.2%، وفرنس####ا %63.8

 .)14 – 1( الشــكلو )13 - 1الجدول (فسھـــا، كما یوضــح الفتــرة ن
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ل##ب وم##ا یعن##ي انخف##اض لل##واردات النفطی##ة األمریكی##ة وبالت##الي إنخف##اض الط ،المحل##ي

على الن##اقالت ب##التزامن م##ع وج##ود ف##ائض ف##ي حج##م األس##طول الع##المي م##ن الن##اقالت، 

أل##ف ناقل##ة مختلف##ة األن##واع  60نحو  2017حیث بلغ حجم ھذا األسطول في نھایة عام 

الكبی##ر ف##ي  االنخف##اضاألس##اس إل##ى  ي. ویعود ذلك فناقلة للنفط الخام) 500(من بینھا 

عل##ى خلفی##ة تمدی##د  2017لنصف الث##اني م##ن ع##ام وبخاصة خالل االمخزونات النفطیة 

ال##ذي  اتفاق خفض االنتاج الذي توصلت إلیھ دول أوبك مع منتجي ال##نفط م##ن خارجھ##ا

، حی##ث إض##افة إل##ى ع##ودة االنتع##اش لألس##عار 2017دخ##ل حی##ز التنفی##ذ م##ع بدای##ة ع##ام 

 اللالخ##ام خ##س##عار ال##نفط أ باالرتف##اع المت##والي ف##ي تأثرت أسواق الناقالت بش##كل كبی##ر

ال##تخلص م##ن المخ##زون ، فق##د أطل##ق موج##ة م##ن عملی##ات 2017النصف الثاني من عام 

 أسعار وقود السفن.   أرتفاععلى متن الناقالت وقد ساعد على ذلك 

للش###حنات بالن###اقالت الص###غیرة أو أس###عار ش###حن ال###نفط الخ###ام  بینم###ا ارتفع###ت

بس##بب أل##ف ط##ن س##اكن) ض##من منطق##ة البح##ر المتوس##ط  85 – 80متوس##طة الحج##م (

 االرتفاع الملحوظ في الطلب على ھذا النوع من الناقالت.

لش##حنات ال##نفط المتجھ##ة م##ن  2017وصل مع##دل س##عر الش##حن خ##الل ع##ام وقد 

أل##ف  280-230بحمول##ة  VLCCموانئ الخلیج العربي إلى الشرق (للناقالت الكبیرة 

اض بانخف## ،WS-World Scale(7نقطة على المقیاس العالمي ( 59طن ساكن) نحو 

           مقارن###ة بمع###دل س###عر الش###حن  1.7%، بنس###بة تمث###ل ح###والي نقط###ة واح###دةمق###داره 

 .2016لعام 

ً كمــ##ـا ط##رأ أیض##اً انخفاض##  مع##دل أس##عار الش##حن للش##حنات المتجھ##ة م##ن ف##ي  ا

نقط##ة  30وص##ل إل##ى  حی##ث ،أل##ف ط##ن س##اكن)285-270الخلیج العربي إلى الغ##رب (

 أي بنس###بة نق###اط، 7وبانخف###اض مق###داره ، 2017خ###الل ع###ام  عل###ى المقی###اس الع###المي

 . )14-1الجدول (، كما یوضــح 2016مقارنــة بمعدل عام  %18.9

                                                             
) ھ##و طریق##ة مس##تخدمة الحتس##اب أس##عار الش##حن، حی##ث أن نقط##ة واح##دة عل##ى World Scaleالمقی##اس الع##المي( 7

نش##ر س##نویاً م##ن ی) ال##ذي World Scaleمن سعر النقل القیاسي لذلك االتجاه في كتاب ( %1المقیاس العالمي تعني 
) World Scale 100) ویتض##من قائم##ة م##ن األس##عار بص##یغة دوالر/ ط##ن تمث##ل (World Scale Associationقب##ل (

 لكل االتجاھات الرئیسیة في العالم.
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 ازأسعار زیت الغ 3-2-2

المتوسط الس##نوي ألس##عار زی##ت الغ##از بش##كل ع##ام ارتفاعاً في  2017عام شھد 

في كافة األسواق الرئیسیة مقارنة بالع##ام الس##ابق، وكان##ت مس##تویات  2017خالل عام 

(باس##تثناء أسعار زی##ت الغ##از بش##كلھا المطل##ق خ##الل الع##ام أدن##ي م##ن أس##عار الغ##ازولین 

الوق##ود ف##ي ك##ل األس##واق الرئیس##یة ف##ي  وأعلى من أس##عار زی##تسوق البحر المتوسط) 

ب##أعلى أس##عار زی##ت الغ##از لتص##ل  سوق البحNNر المتوسNNطالعالم بشكل عام. وقد استأثر 

مقارن###ة  23.1%بنس###بة  ارتف###اعمش###كلة  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  66.9إل###ى 

دوالر/برمی##ل بنس##بة  66.4بمع##دل س##عر  سNNوق روتNNردام، تلتھ##ا 2016بمع##دل ع##ام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة  66.3بمع##دل س##عر  سNNوق سNNنغافورةم ث## ،24.5% ارتف##اع

دوالر/  62.3ب##أدنى األس##عار بواق##ع  سوق الخلیج األمریكNNي. وأخیراً 25.4% ارتفاع

 مقارنة بالعام السابق.  24.4% ارتفاعوبنسبة  2017برمیل خالل عام 

 . أسعار زیت الوقود3.2.3
ع األسواق، حیث وص##ل في جمی 2017أسعار زیت الوقود خالل عام  ارتفعت

بالمقارن##ة م##ع  39% بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  51.6إل##ى  سNNوق سNNنغافورةمع##دلھا ف##ي 

 بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  49.6وص##ل إل##ى  سNNوق البحNNر المتوسNNط، وف##ي 2016ع##ام 

سNNNوق دوالر/برمی###ل ف###ي  48.7بالمقارن###ة م###ع الع###ام الس###ابق، ووص###ل إل###ى  %43.2

، فق##د السNNوق األمریكNNي. أم##ا ف##ي 2016ع##ام  بالمقارنة م##ع 42.7% بارتفاع، روتردام

        بالمقارن##ة م##ع  46.5% بارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام،  47.1وص##ل الس##عر إل##ى 

 العام السابق.

 أسعار شحن النفط الخام 3-3
للش##حنات بالن##اقالت الكبی##رة م##ن الخل##یج انخفض##ت أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام 

مقارنة بمس##تویاتھا المس##جلة خ##الل ع##ام  2017خالل عام العربي إلى الشرق والغرب 

لم##ا ش##ھدتھ انعكاس##اً ب##الرغم م##ن تع##افي النم##و االقتص##ادي الع##المي، ی##أتي ذل##ك  ،2016

بعض دول خارج أوبك وبخاصة الوالیات المتحدة األمریكی##ة م##ن ارتف##اع ف##ي إنتاجھ##ا 
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ل##ب وم##ا یعن##ي انخف##اض لل##واردات النفطی##ة األمریكی##ة وبالت##الي إنخف##اض الط ،المحل##ي

على الن##اقالت ب##التزامن م##ع وج##ود ف##ائض ف##ي حج##م األس##طول الع##المي م##ن الن##اقالت، 

أل##ف ناقل##ة مختلف##ة األن##واع  60نحو  2017حیث بلغ حجم ھذا األسطول في نھایة عام 

الكبی##ر ف##ي  االنخف##اضاألس##اس إل##ى  ي. ویعود ذلك فناقلة للنفط الخام) 500(من بینھا 

عل##ى خلفی##ة تمدی##د  2017لنصف الث##اني م##ن ع##ام وبخاصة خالل االمخزونات النفطیة 

ال##ذي  اتفاق خفض االنتاج الذي توصلت إلیھ دول أوبك مع منتجي ال##نفط م##ن خارجھ##ا

، حی##ث إض##افة إل##ى ع##ودة االنتع##اش لألس##عار 2017دخ##ل حی##ز التنفی##ذ م##ع بدای##ة ع##ام 

 اللالخ##ام خ##س##عار ال##نفط أ باالرتف##اع المت##والي ف##ي تأثرت أسواق الناقالت بش##كل كبی##ر

ال##تخلص م##ن المخ##زون ، فق##د أطل##ق موج##ة م##ن عملی##ات 2017النصف الثاني من عام 

 أسعار وقود السفن.   أرتفاععلى متن الناقالت وقد ساعد على ذلك 

للش###حنات بالن###اقالت الص###غیرة أو أس###عار ش###حن ال###نفط الخ###ام  بینم###ا ارتفع###ت

بس##بب أل##ف ط##ن س##اكن) ض##من منطق##ة البح##ر المتوس##ط  85 – 80متوس##طة الحج##م (

 االرتفاع الملحوظ في الطلب على ھذا النوع من الناقالت.

لش##حنات ال##نفط المتجھ##ة م##ن  2017وصل مع##دل س##عر الش##حن خ##الل ع##ام وقد 

أل##ف  280-230بحمول##ة  VLCCموانئ الخلیج العربي إلى الشرق (للناقالت الكبیرة 

اض بانخف## ،WS-World Scale(7نقطة على المقیاس العالمي ( 59طن ساكن) نحو 

           مقارن###ة بمع###دل س###عر الش###حن  1.7%، بنس###بة تمث###ل ح###والي نقط###ة واح###دةمق###داره 

 .2016لعام 

ً كمــ##ـا ط##رأ أیض##اً انخفاض##  مع##دل أس##عار الش##حن للش##حنات المتجھ##ة م##ن ف##ي  ا

نقط##ة  30وص##ل إل##ى  حی##ث ،أل##ف ط##ن س##اكن)285-270الخلیج العربي إلى الغ##رب (

 أي بنس###بة نق###اط، 7وبانخف###اض مق###داره ، 2017خ###الل ع###ام  عل###ى المقی###اس الع###المي

 . )14-1الجدول (، كما یوضــح 2016مقارنــة بمعدل عام  %18.9

                                                             
) ھ##و طریق##ة مس##تخدمة الحتس##اب أس##عار الش##حن، حی##ث أن نقط##ة واح##دة عل##ى World Scaleالمقی##اس الع##المي( 7

نش##ر س##نویاً م##ن ی) ال##ذي World Scaleمن سعر النقل القیاسي لذلك االتجاه في كتاب ( %1المقیاس العالمي تعني 
) World Scale 100) ویتض##من قائم##ة م##ن األس##عار بص##یغة دوالر/ ط##ن تمث##ل (World Scale Associationقب##ل (

 لكل االتجاھات الرئیسیة في العالم.
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 ازأسعار زیت الغ 3-2-2

المتوسط الس##نوي ألس##عار زی##ت الغ##از بش##كل ع##ام ارتفاعاً في  2017عام شھد 

في كافة األسواق الرئیسیة مقارنة بالع##ام الس##ابق، وكان##ت مس##تویات  2017خالل عام 

(باس##تثناء أسعار زی##ت الغ##از بش##كلھا المطل##ق خ##الل الع##ام أدن##ي م##ن أس##عار الغ##ازولین 

الوق##ود ف##ي ك##ل األس##واق الرئیس##یة ف##ي  وأعلى من أس##عار زی##تسوق البحر المتوسط) 

ب##أعلى أس##عار زی##ت الغ##از لتص##ل  سوق البحNNر المتوسNNطالعالم بشكل عام. وقد استأثر 

مقارن###ة  23.1%بنس###بة  ارتف###اعمش###كلة  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  66.9إل###ى 

دوالر/برمی##ل بنس##بة  66.4بمع##دل س##عر  سNNوق روتNNردام، تلتھ##ا 2016بمع##دل ع##ام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة  66.3بمع##دل س##عر  سNNوق سNNنغافورةم ث## ،24.5% ارتف##اع

دوالر/  62.3ب##أدنى األس##عار بواق##ع  سوق الخلیج األمریكNNي. وأخیراً 25.4% ارتفاع

 مقارنة بالعام السابق.  24.4% ارتفاعوبنسبة  2017برمیل خالل عام 

 . أسعار زیت الوقود3.2.3
ع األسواق، حیث وص##ل في جمی 2017أسعار زیت الوقود خالل عام  ارتفعت

بالمقارن##ة م##ع  39% بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  51.6إل##ى  سNNوق سNNنغافورةمع##دلھا ف##ي 

 بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  49.6وص##ل إل##ى  سNNوق البحNNر المتوسNNط، وف##ي 2016ع##ام 

سNNNوق دوالر/برمی###ل ف###ي  48.7بالمقارن###ة م###ع الع###ام الس###ابق، ووص###ل إل###ى  %43.2

، فق##د السNNوق األمریكNNي. أم##ا ف##ي 2016ع##ام  بالمقارنة م##ع 42.7% بارتفاع، روتردام

        بالمقارن##ة م##ع  46.5% بارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام،  47.1وص##ل الس##عر إل##ى 

 العام السابق.

 أسعار شحن النفط الخام 3-3
للش##حنات بالن##اقالت الكبی##رة م##ن الخل##یج انخفض##ت أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام 

مقارنة بمس##تویاتھا المس##جلة خ##الل ع##ام  2017خالل عام العربي إلى الشرق والغرب 

لم##ا ش##ھدتھ انعكاس##اً ب##الرغم م##ن تع##افي النم##و االقتص##ادي الع##المي، ی##أتي ذل##ك  ،2016

بعض دول خارج أوبك وبخاصة الوالیات المتحدة األمریكی##ة م##ن ارتف##اع ف##ي إنتاجھ##ا 
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 14-1الجدول 
 2017-2016حن النفط الخام، تطور اتجاھات أسعار ش

 ( نقطة على المقیاس العالمي)
 -البحر المتوسط 

البحر المتوسط  
*** 

 -الخلیج العربي 
 الغرب ** 

 -الخلیج العربي 
 الشرق * 

 االتجاه                             
 الفترة   

 2016متوسط عام    60 37 97
   2016كانون الثاني/ینایر     79 58 102
 شباط/فبرایر      60 35 91
 آذار/مارس      73 41 106
 نیسان/أبریل      65 43 87
 أیار/مایو      63 38 109
 حزیران/یونیو      54 31 111
 تموز/یولیو      43 26 82
 آب/أغسطس      37 24 66
 أیلول/سبتمبر      35 24 87
 تشرین األول/أكتوبر      60 36 71
 تشرین الثاني/نوفمبر      69 39 134
 كانون األول/دیسمبر      81 49 115
 2017متوسط عام    59 30 106
   2017كانون الثاني/ینایر     84 53 142
 شباط/فبرایر      71 37 103
 آذار/مارس      53 28 113
 نیسان/أبریل      65 34 104
 أیار/مایو      55 29 116
 ن/یونیو  حزیرا    51 26 91
 تموز/یولیو      52 26 84
 آب/أغسطس      42 24 78
 أیلول/سبتمبر      44 23 107
 تشرین األول/أكتوبر      68 28 135
 تشرین الثاني/نوفمبر      67 28 102
 كانون األول/دیسمبر      52 25 100

ألف طن ساكن.   280الى  230* حجم الناقلة یتراوح ما بین    
 ألف طن ساكن.   285الى  270حجم الناقلة یتراوح ما بین  ** 
 ألف طن ساكن.   85الى  80*** حجم الناقلة یتراوح ما بین  

 المصدر:   
 ـ أعداد مختلفة من التقریر الشھري لمنظمة أوبك.
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بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبیض المتوس##ط وبالن##اقالت  أما

وص##ل مع##دلھا خ##الل ع##ام فق##د ألف ط##ن س##اكن)  85-80الصغیرة أو متوسطة الحجم (

 أي بنس##بة، نق##اط 9مق##داره  وبارتف##اعاس الع##المي، نقط##ة عل##ى المقی## 106إل##ى  2017

 .2016مقارنــة بمعدل عام  %9.3

أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة  اس##تھلتوق##د 

 2016ع##ن مس##تویاتھا المس##جلة ف##ي نھای##ة ع##ام  بارتف##اع 2017ع##ام باتج##اه الش##رق 

نقط##ة  53لتص##ل إل##ى  انخفض##تم ، ث##ین##ایر/ك##انون الثانينقطة خ##الل ش##ھر  84 مسجلة

نقط####ة خ####الل ش####ھر  65قب####ل أن تع####اود االرتف####اع إل####ى  خ####الل ش####ھر آذار/م####ارس،

أغس##طس /اَببعد ذلك لتصل إل##ى أدن##ى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر وانخفضت  نیسان/أبریل،

 أعقب ذلك ارتفاع في أسعار الشحن للوجھ##ة الم##ذكورة، ث##م انخفض##تنقطة.  42بواقع 

 .نقطة بنھایة العام 52إلى 

وبالمثل، شھدت أسعار شحن النفط الخام من الخلیج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة 

باتج##اه الش##رق تذب##ذباً مم##اثالً لحرك##ة أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي 

، حی##ث تراوح##ت خ##الل أش##ھر الس##نة 2017بالناقالت الكبیرة باتجاه الشرق خالل عام 

 53نقطة وأعلى مس##تویاتھا عن##د  23بر بواقع بین أدنى مستویاتھا في شھر أیلول/سبتم

 نقطة ببدایة العام.

بالمقارن##ة  بارتف##اع 2017أما بالنسبة لوجھة البح##ر المتوس##ط فق##د اس##تھلت ع##ام 

نقط##ة خ##الل ش##ھر ك##انون الثاني/ین##ایر لتس##تمر بع##د  142مس##جلة  2016مع نھایة عام 

لع##ام. لكنھ##ا انخفض##ت نھایة النصف األول م##ن ا ينقطة ف 91ذلك بالتذبذب لتصل إلى 

نقط##ة، قب##ل أن  78بعد ذلك لتصل إلى أدنى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر اَب/ أغس##طس بواق##ع 

نقط##ة خ##الل ش##ھر  135تع##اود االرتف##اع مج##دداً لتص##ل إل##ى أعل##ى مس##تویاتھا البالغ##ة 

 نقطة بنھایة العام.  100، ثم انخفضت إلى أكتوبر/األولتشرین 
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 14-1الجدول 
 2017-2016حن النفط الخام، تطور اتجاھات أسعار ش

 ( نقطة على المقیاس العالمي)
 -البحر المتوسط 

البحر المتوسط  
*** 

 -الخلیج العربي 
 الغرب ** 

 -الخلیج العربي 
 الشرق * 

 االتجاه                             
 الفترة   

 2016متوسط عام    60 37 97
   2016كانون الثاني/ینایر     79 58 102
 شباط/فبرایر      60 35 91
 آذار/مارس      73 41 106
 نیسان/أبریل      65 43 87
 أیار/مایو      63 38 109
 حزیران/یونیو      54 31 111
 تموز/یولیو      43 26 82
 آب/أغسطس      37 24 66
 أیلول/سبتمبر      35 24 87
 تشرین األول/أكتوبر      60 36 71
 تشرین الثاني/نوفمبر      69 39 134
 كانون األول/دیسمبر      81 49 115
 2017متوسط عام    59 30 106
   2017كانون الثاني/ینایر     84 53 142
 شباط/فبرایر      71 37 103
 آذار/مارس      53 28 113
 نیسان/أبریل      65 34 104
 أیار/مایو      55 29 116
 ن/یونیو  حزیرا    51 26 91
 تموز/یولیو      52 26 84
 آب/أغسطس      42 24 78
 أیلول/سبتمبر      44 23 107
 تشرین األول/أكتوبر      68 28 135
 تشرین الثاني/نوفمبر      67 28 102
 كانون األول/دیسمبر      52 25 100

ألف طن ساكن.   280الى  230* حجم الناقلة یتراوح ما بین    
 ألف طن ساكن.   285الى  270حجم الناقلة یتراوح ما بین  ** 
 ألف طن ساكن.   85الى  80*** حجم الناقلة یتراوح ما بین  

 المصدر:   
 ـ أعداد مختلفة من التقریر الشھري لمنظمة أوبك.
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بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبیض المتوس##ط وبالن##اقالت  أما

وص##ل مع##دلھا خ##الل ع##ام فق##د ألف ط##ن س##اكن)  85-80الصغیرة أو متوسطة الحجم (

 أي بنس##بة، نق##اط 9مق##داره  وبارتف##اعاس الع##المي، نقط##ة عل##ى المقی## 106إل##ى  2017

 .2016مقارنــة بمعدل عام  %9.3

أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة  اس##تھلتوق##د 

 2016ع##ن مس##تویاتھا المس##جلة ف##ي نھای##ة ع##ام  بارتف##اع 2017ع##ام باتج##اه الش##رق 

نقط##ة  53لتص##ل إل##ى  انخفض##تم ، ث##ین##ایر/ك##انون الثانينقطة خ##الل ش##ھر  84 مسجلة

نقط####ة خ####الل ش####ھر  65قب####ل أن تع####اود االرتف####اع إل####ى  خ####الل ش####ھر آذار/م####ارس،

أغس##طس /اَببعد ذلك لتصل إل##ى أدن##ى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر وانخفضت  نیسان/أبریل،

 أعقب ذلك ارتفاع في أسعار الشحن للوجھ##ة الم##ذكورة، ث##م انخفض##تنقطة.  42بواقع 

 .نقطة بنھایة العام 52إلى 

وبالمثل، شھدت أسعار شحن النفط الخام من الخلیج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة 

باتج##اه الش##رق تذب##ذباً مم##اثالً لحرك##ة أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي 

، حی##ث تراوح##ت خ##الل أش##ھر الس##نة 2017بالناقالت الكبیرة باتجاه الشرق خالل عام 

 53نقطة وأعلى مس##تویاتھا عن##د  23بر بواقع بین أدنى مستویاتھا في شھر أیلول/سبتم

 نقطة ببدایة العام.

بالمقارن##ة  بارتف##اع 2017أما بالنسبة لوجھة البح##ر المتوس##ط فق##د اس##تھلت ع##ام 

نقط##ة خ##الل ش##ھر ك##انون الثاني/ین##ایر لتس##تمر بع##د  142مس##جلة  2016مع نھایة عام 

لع##ام. لكنھ##ا انخفض##ت نھایة النصف األول م##ن ا ينقطة ف 91ذلك بالتذبذب لتصل إلى 

نقط##ة، قب##ل أن  78بعد ذلك لتصل إلى أدنى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر اَب/ أغس##طس بواق##ع 

نقط##ة خ##الل ش##ھر  135تع##اود االرتف##اع مج##دداً لتص##ل إل##ى أعل##ى مس##تویاتھا البالغ##ة 

 نقطة بنھایة العام.  100، ثم انخفضت إلى أكتوبر/األولتشرین 
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ف##ي اإلم##دادات، مم##ا أدى إل##ى إض##فاء ص##بغة تجاری##ة عل##ى المخ##زون االس##تراتیجي 

س##ات الس##ابقة الت##ي كان##ت تعتب##ره بمثاب##ة خ##ط ال##دفاع األخی##ر یمك##ن بالمقارن##ة بالسیا

وف##ي ھ##ذا الس##یاق یُ##ذكر أن وزارة الطاق##ة  .اس##تخدامھ ف##ي حال##ة األزم##ات الرئیس##یة فق##ط

ملی##ون برمی##ل م##ن المخ##زون  4.5األمریكی##ة ق##د أعلن##ت ع##ن الموافق##ة عل##ى س##حب نح##و 

متح##دة بموس##م األعاص##یر الت##ي االس##تراتیجي األمریك##ي وذل##ك عل##ى خلفی##ة ت##أثر الوالی##ات ال

 . 2017تعرضت لھا في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 
 

 15-1الجدول 
 مستویات المخزونات النفطیة المختلفة في نھایة الفصل،

 2017و  2016عامي  
 ( ملیون برمیل)

 المنطقة الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
*2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 األمریكتین   1589 1605 1609 1596 1621 1579 1598 1500
 منھا :  الوالیات المتحدة االمریكیة  1325 1337 1341 1339 1349 1294 1322 1225
 أوروبا  1004 1018 1007 996 996 968 972 949
 الھادي آسیا 421 403 438 424 450 433 414 414

 إجمالي الدول الصناعیة  3014 3026 3054 3016 3067 2980 2984 2863

 بقیة دول العالم  2959 3150 2953 3046 2756 2769 2682 2771

 إجمالي المخزون التجاري**  5973 6176 6007 6062 5823 5749 5668 5634

 المخزون على متن الناقالت  1202 1190 1241 1204 1215 1144 1250 1172

 المخزون االستراتیجي منھ :  1867 1878 1866 1868 1871 1858 1881 1846
 المخزون االستراتیجي االمریكي  695 692 695 682 965 674 695 664

 يإجمالى المخزون العالم  9042 9244 9114 9134 8909 8751 8798 8651

 ول الصناعیة(یوم)كفایة المخزون التجاري في الد  64.0 63.3 65.7 62.8 64.8 62.9 63.6 60.3

        
 * بیانات تقدیریة.

 ** الیشمل المخزون على متن الناقالت .        
 المصدر:        
        - Oil Market Intelligence, various issues. 
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 المخزونات النفطیة المختلفة .4

ً  2017شھد عام  لمی##ة (التجاری##ة ف##ي إجم##الي المخزون##ات النفطی##ة العا انخفاضا

ویمث##ل  ،ملی##ون برمی##ل م##ع نھای##ة الرب##ع الراب##ع م##ن الع##ام 8651) لتبلغ  واالستراتیجیة

ً ذلك  بالمقارن##ة ب##الربع الراب##ع م##ن  1.7%ملی##ون برمی##ل، أي بنس##بة  147بنحو  تراجعا

ملی##ون  1172العام السابق. یذكر أن مخ##زون ال##نفط الخ##ام عل##ى م##تن الن##اقالت ق##د بل##غ 

ملیون برمی##ل بالمقارن##ة م##ع نھای##ة ع##ام  78 منخفضاً بنحو 2017عام  برمیل في نھایة

 .)15 – 1( الجدولكما یوضح  .2016

 المخزون التجاري في الدول الصناعیة 4-1
ملی##ون برمی##ل  3026بعد وصول المخزون التجاري في الدول الص##ناعیة إل##ى 

لیص##ل إل##ى ملی##ون برمی##ل  10بواق##ع  انخف##ض، 2017م##ن ع##ام في نھای##ة الرب##ع األول 

ملی##ون  36بنح##و  انخف##ضملی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة الرب##ع الث##اني م##ن الع##ام، ث##م  3016

ملی##ون برمی##ل، وواص##ل انخفاض##ھ بنح##و  2980لیص##ل إل##ى  برمیل خالل الربع الثالث

 في نھایة الربع الرابع من العام. ملیون برمیل  2863ملیون برمیل مسجالً  117
 

زون التج##اري ف##ي ال##دول الص##ناعیة ف##ي نھای##ة والجدیر باالھتمام أن كفایة المخ

أق##ل ی##وم م##ن االس##تھالك، وھ##و مس##توى  60.3قد بلغ##ت مس##تویاتھا ح##والي  2017عام 

 .یوم من االستھالك 63.6والبالغ  العام السابقنھایة المسجل في  من نظیره

 المخزون االستراتیجي األمریكي 4-2
ی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة مل 692إل##ى  المخ##زون االس##تراتیجي األمریك##يانخفض 

الثال##ث م##ن الرب##ع وذلك عق##ب االس##تقرار ال##ذي ش##ھده من##ذ  2017الربع األول من عام 

 ملیون برمیل. 695عند مستوى  2016عام ولغایة نھایة الربع الرابع من  2015عام 

ملیون برمیل في نھایة الرب##ع الراب##ع م##ن  664ثم واصل انخفاضھ بعد ذلك لیصل إلى 

  . 2003ستوى سنوي لھ منذ نھایة عام العام، وھو أقل م

قام##ت اإلدارة األمریكی##ة باتخ##اذ مواق##ف  2004من##ذ ع##ام والج##دیر بال##ذكر أن##ھ 

من المخ##زون االس##تراتیجي للتع##ویض ع##ن ال##نقص  بشأن عملیات السحبأكثر مرونة 
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ف##ي اإلم##دادات، مم##ا أدى إل##ى إض##فاء ص##بغة تجاری##ة عل##ى المخ##زون االس##تراتیجي 

س##ات الس##ابقة الت##ي كان##ت تعتب##ره بمثاب##ة خ##ط ال##دفاع األخی##ر یمك##ن بالمقارن##ة بالسیا

وف##ي ھ##ذا الس##یاق یُ##ذكر أن وزارة الطاق##ة  .اس##تخدامھ ف##ي حال##ة األزم##ات الرئیس##یة فق##ط

ملی##ون برمی##ل م##ن المخ##زون  4.5األمریكی##ة ق##د أعلن##ت ع##ن الموافق##ة عل##ى س##حب نح##و 

متح##دة بموس##م األعاص##یر الت##ي االس##تراتیجي األمریك##ي وذل##ك عل##ى خلفی##ة ت##أثر الوالی##ات ال

 . 2017تعرضت لھا في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 
 

 15-1الجدول 
 مستویات المخزونات النفطیة المختلفة في نھایة الفصل،

 2017و  2016عامي  
 ( ملیون برمیل)

 المنطقة الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
*2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 األمریكتین   1589 1605 1609 1596 1621 1579 1598 1500
 منھا :  الوالیات المتحدة االمریكیة  1325 1337 1341 1339 1349 1294 1322 1225
 أوروبا  1004 1018 1007 996 996 968 972 949
 الھادي آسیا 421 403 438 424 450 433 414 414

 إجمالي الدول الصناعیة  3014 3026 3054 3016 3067 2980 2984 2863

 بقیة دول العالم  2959 3150 2953 3046 2756 2769 2682 2771

 إجمالي المخزون التجاري**  5973 6176 6007 6062 5823 5749 5668 5634

 المخزون على متن الناقالت  1202 1190 1241 1204 1215 1144 1250 1172

 المخزون االستراتیجي منھ :  1867 1878 1866 1868 1871 1858 1881 1846
 المخزون االستراتیجي االمریكي  695 692 695 682 965 674 695 664

 يإجمالى المخزون العالم  9042 9244 9114 9134 8909 8751 8798 8651

 ول الصناعیة(یوم)كفایة المخزون التجاري في الد  64.0 63.3 65.7 62.8 64.8 62.9 63.6 60.3

        
 * بیانات تقدیریة.

 ** الیشمل المخزون على متن الناقالت .        
 المصدر:        
        - Oil Market Intelligence, various issues. 
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 المخزونات النفطیة المختلفة .4

ً  2017شھد عام  لمی##ة (التجاری##ة ف##ي إجم##الي المخزون##ات النفطی##ة العا انخفاضا

ویمث##ل  ،ملی##ون برمی##ل م##ع نھای##ة الرب##ع الراب##ع م##ن الع##ام 8651) لتبلغ  واالستراتیجیة

ً ذلك  بالمقارن##ة ب##الربع الراب##ع م##ن  1.7%ملی##ون برمی##ل، أي بنس##بة  147بنحو  تراجعا

ملی##ون  1172العام السابق. یذكر أن مخ##زون ال##نفط الخ##ام عل##ى م##تن الن##اقالت ق##د بل##غ 

ملیون برمی##ل بالمقارن##ة م##ع نھای##ة ع##ام  78 منخفضاً بنحو 2017عام  برمیل في نھایة

 .)15 – 1( الجدولكما یوضح  .2016

 المخزون التجاري في الدول الصناعیة 4-1
ملی##ون برمی##ل  3026بعد وصول المخزون التجاري في الدول الص##ناعیة إل##ى 

لیص##ل إل##ى ملی##ون برمی##ل  10بواق##ع  انخف##ض، 2017م##ن ع##ام في نھای##ة الرب##ع األول 

ملی##ون  36بنح##و  انخف##ضملی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة الرب##ع الث##اني م##ن الع##ام، ث##م  3016

ملی##ون برمی##ل، وواص##ل انخفاض##ھ بنح##و  2980لیص##ل إل##ى  برمیل خالل الربع الثالث

 في نھایة الربع الرابع من العام. ملیون برمیل  2863ملیون برمیل مسجالً  117
 

زون التج##اري ف##ي ال##دول الص##ناعیة ف##ي نھای##ة والجدیر باالھتمام أن كفایة المخ

أق##ل ی##وم م##ن االس##تھالك، وھ##و مس##توى  60.3قد بلغ##ت مس##تویاتھا ح##والي  2017عام 

 .یوم من االستھالك 63.6والبالغ  العام السابقنھایة المسجل في  من نظیره

 المخزون االستراتیجي األمریكي 4-2
ی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة مل 692إل##ى  المخ##زون االس##تراتیجي األمریك##يانخفض 

الثال##ث م##ن الرب##ع وذلك عق##ب االس##تقرار ال##ذي ش##ھده من##ذ  2017الربع األول من عام 

 ملیون برمیل. 695عند مستوى  2016عام ولغایة نھایة الربع الرابع من  2015عام 

ملیون برمیل في نھایة الرب##ع الراب##ع م##ن  664ثم واصل انخفاضھ بعد ذلك لیصل إلى 

  . 2003ستوى سنوي لھ منذ نھایة عام العام، وھو أقل م

قام##ت اإلدارة األمریكی##ة باتخ##اذ مواق##ف  2004من##ذ ع##ام والج##دیر بال##ذكر أن##ھ 

من المخ##زون االس##تراتیجي للتع##ویض ع##ن ال##نقص  بشأن عملیات السحبأكثر مرونة 
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 )15 -1الشكل (
 مقارنة مستویات أسعار النفط بقیمة صادراتھ للدول األعضاء، 

 2017كانون األول / دیسمبر  –الثاني / ینایر  كانون
 
 

   

 

 

 

 

 

 ) .16 - 1) والجدول (9 - 1الجدول ( المصدر:

 

قیمة صادرات النفط للدول األعضاء من  ارتفاعوعند المقارنة السنویة یالحظ 

وذلك نتیجة  2017ملیار دوالر عام  344.4إلى  2016ملیار دوالر عام  282.9

ً ، ویمثل ذلك 29%بنسبة  2017األسعار خالل عام  في مستویات لالرتفاع  ارتفاعا

 . 21.7%ملیار دوالر أي بنسبة  61.5بمقدار 

من بلد آلخر.  االرتفاعوعلى مستوى الدول األعضاء فرادى، فقد تباینت نسبة 

ً وتتصدر دولة لیبیا الدول التي شھدت   االرتفاع الكبیر فيفي عوائدھا بسبب  ارتفاعا

على خلفیة التحسن خالل العام بالمقارنة مع العام السابق  108% إنتاجھا وبحدود

 ارتفاعبنسبة  مملكة البحرینالظروف األمنیة التي تمر بھا البالد. تلتھا  النسبي في

)، 24.4%( والعراق )،28.5%( وجمھوریة مصر العربیة)، 28.5%( يحوال

ودولة االمارات  ،)18.6%ودولة الكویت ( )،18.7%والمملكة العربیة السعودیة (

والجمھوریة الجزائریة  )،12.8، ودولة قطر (%)15.4%العربیة المتحدة (

 .  )16 – 1( الجدولكما یوضح ). 5.6%الدیمقراطیة الشعبیة (
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 ثانیاً: قیمة صادرات النفط في الدول األعضاء
 

ص##ادرات ال##نفط  عل##ى قیم##ة 2017انعكس##ت مع##دالت أس##عار ال##نفط خ##الل ع##ام 

التي تعد المحرك الرئیسي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في ال##دول العربی##ة المنتج##ة 

للنفط، والداعم الرئیسي الحتیاطیات بنوكھ##ا المركزی##ة م##ن العمل##ة األجنبی##ة، والمع##زز 

 األساسي للفوائض في میزانیاتھا.

ة ص##ادراتھ الش##ھریة ولعل البیانات الشھریة المتعلقة بحركة أسعار ال##نفط وقیم##

المقدرة للدول األعضاء تعطي صورة أوض##ح لآلث##ار الس##لبیة الت##ي نجم##ت ع##ن حرك##ة 

عن##دما وص##لت أس##عار س##لة خام##ات أوب##ك  2017شھر ینایر  ياألسعار خالل العام. فف

 29.2دوالر/ برمی##ل ق##درت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط لل##دول األعض##اء بنح##و  52.4إل##ى 

أدن##ى مس##توى لھ##ا  بلغ##ت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط 2017ملیار دوالر، وف##ى ش##ھر یونی##و 

األس##عار ووص##ول متوس##ط  عل##ى خلفی##ة تراج##عملی##ار دوالر  24.7 خ##الل الع##ام وھ##و

        ، دوالر/ برمی###ل 45.2 أدن###ى مس###تویاتھ أیض###اً وھ###و أس###عار س###لة خام###ات أوب###ك إل###ى

ش##ھر  ياالرتف##اع خ##الل األش##ھر التالی##ة لتص##ل ف## يث##م أخ##ذت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط ف##

ملیار دوالر عندما بلغ##ت  34.5إلى أعلى مستوى لھا خالل العام وھو  2017دیسمبر 

           دوالر/ برمی###ل ،كم###ا یوض###ح  62.1األس###عار أعل###ى مس###تویاتھا أیض###اً لتص###ل إل###ى 

 .)15 – 1( الشكل
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 )15 -1الشكل (
 مقارنة مستویات أسعار النفط بقیمة صادراتھ للدول األعضاء، 

 2017كانون األول / دیسمبر  –الثاني / ینایر  كانون
 
 

   

 

 

 

 

 

 ) .16 - 1) والجدول (9 - 1الجدول ( المصدر:

 

قیمة صادرات النفط للدول األعضاء من  ارتفاعوعند المقارنة السنویة یالحظ 

وذلك نتیجة  2017ملیار دوالر عام  344.4إلى  2016ملیار دوالر عام  282.9

ً ، ویمثل ذلك 29%بنسبة  2017األسعار خالل عام  في مستویات لالرتفاع  ارتفاعا

 . 21.7%ملیار دوالر أي بنسبة  61.5بمقدار 

من بلد آلخر.  االرتفاعوعلى مستوى الدول األعضاء فرادى، فقد تباینت نسبة 

ً وتتصدر دولة لیبیا الدول التي شھدت   االرتفاع الكبیر فيفي عوائدھا بسبب  ارتفاعا

على خلفیة التحسن خالل العام بالمقارنة مع العام السابق  108% إنتاجھا وبحدود

 ارتفاعبنسبة  مملكة البحرینالظروف األمنیة التي تمر بھا البالد. تلتھا  النسبي في

)، 24.4%( والعراق )،28.5%( وجمھوریة مصر العربیة)، 28.5%( يحوال

ودولة االمارات  ،)18.6%ودولة الكویت ( )،18.7%والمملكة العربیة السعودیة (

والجمھوریة الجزائریة  )،12.8، ودولة قطر (%)15.4%العربیة المتحدة (

 .  )16 – 1( الجدولكما یوضح ). 5.6%الدیمقراطیة الشعبیة (
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 ثانیاً: قیمة صادرات النفط في الدول األعضاء
 

ص##ادرات ال##نفط  عل##ى قیم##ة 2017انعكس##ت مع##دالت أس##عار ال##نفط خ##الل ع##ام 

التي تعد المحرك الرئیسي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في ال##دول العربی##ة المنتج##ة 

للنفط، والداعم الرئیسي الحتیاطیات بنوكھ##ا المركزی##ة م##ن العمل##ة األجنبی##ة، والمع##زز 

 األساسي للفوائض في میزانیاتھا.

ة ص##ادراتھ الش##ھریة ولعل البیانات الشھریة المتعلقة بحركة أسعار ال##نفط وقیم##

المقدرة للدول األعضاء تعطي صورة أوض##ح لآلث##ار الس##لبیة الت##ي نجم##ت ع##ن حرك##ة 

عن##دما وص##لت أس##عار س##لة خام##ات أوب##ك  2017شھر ینایر  ياألسعار خالل العام. فف

 29.2دوالر/ برمی##ل ق##درت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط لل##دول األعض##اء بنح##و  52.4إل##ى 

أدن##ى مس##توى لھ##ا  بلغ##ت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط 2017ملیار دوالر، وف##ى ش##ھر یونی##و 

األس##عار ووص##ول متوس##ط  عل##ى خلفی##ة تراج##عملی##ار دوالر  24.7 خ##الل الع##ام وھ##و

        ، دوالر/ برمی###ل 45.2 أدن###ى مس###تویاتھ أیض###اً وھ###و أس###عار س###لة خام###ات أوب###ك إل###ى

ش##ھر  ياالرتف##اع خ##الل األش##ھر التالی##ة لتص##ل ف## يث##م أخ##ذت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط ف##

ملیار دوالر عندما بلغ##ت  34.5إلى أعلى مستوى لھا خالل العام وھو  2017دیسمبر 

           دوالر/ برمی###ل ،كم###ا یوض###ح  62.1األس###عار أعل###ى مس###تویاتھا أیض###اً لتص###ل إل###ى 

 .)15 – 1( الشكل
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 17-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باألسعار

  2017-2000الجاریة والحقیقیة، 
 (ملیار دوالر)

 السنة عار الجاریةباألس 2000باألسعار الحقیقیة لعام 
177.2 177.2 2000 
146.0 148.6 2001 
137.3 142.0 2002 
151.8 159.5 2003 
204.3 219.0 2004 
279.2 305.8 2005 
335.6 375.1 2006 
358.9 410.2 2007 
502.4 585.3 2008 
300.5 352.8 2009 
380.8 450.9 2010 
520.7 624.8 2011 
578.3 702.6 2012 
532.0 654.3 2013 
457.7 570.8 2014 
248.1 313.4 2015 
221.9 282.9 2016 
266.4 344.4 2017*  

 * بیانات تقدیریة  
 لنقد الدولي.ااألسعار الحقیقیة تشیرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعیة، كما ینشرھا صندوق  :مالحظة 

 : المصدر
 بیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العر

 

 )16 -1الشكل (
  2017-2000القیمة االَسمیة والحقیقیة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام، 

 ) 2000باألسعار الحقیقیة لعام  –(ملیار دوالر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . )17 – 1(الجدول  المصدر:
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 16-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء،   

 2013 - 2017 
 (ملیون دوالر)

2017* 2016 2015 2014 2013   

04305  اإلمارات    94495 76447 50193 43704 
 البحرین    7216 6034 3079 2504 3219

 تونس     ** ** ** ** **
 الجزائر    29807 26976 13661 11812 12478
 السعودیة    284906 264207 136978 117704 139688

 سوریة    ** ** ** ** **
   العراق  90411 81740 49695 57782 71890
 قطر    18162 21511 9404 7133 8048

 الكویت    97025 81923 44612 37661 44682
 لیبیا    27659 7821 3581 2813 11686
 مصر***    4590 4175 2155 1774 2280

 االجمالي    654271 570834 313358 282888 344401
 األعضاء على النحو التالي:   * بیانات تقدیریة. تم تقدیر قیمة صادرات النفط في الدول  

الشھري لألسعار  تم احتساب حجم صادرات النفط في الدول األعضاء وذلك بطرح اإلستھالك الشھري من انتاج النفط الخام الشھري، وبعد ذلك تم احتساب المعدل
تقدیر قیمة الصادرات الشھریة ومنھا تم احتساب القیمة الفوریة لخامات كل دولة، وبضرب المعدل الشھري للسعر في حجم الصادرات النفطیة الشھریة تم 

 التقدیریة لصادرات النفط السنویة  للدول األعضاء
 ** تشیر البیانات الى أن حجم االستھالك یفوق حجم االنتاج من النفط الخام.   

 *** بیانات وطنیة.        
 المصادر:     
لبترول ـ االدارة ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة ل     

 االقتصادیة.
 .ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك     

 
 

 

ی##ذكر أن قیم##ة ص##ادرات ال##نفط الخ##ام لل##دول األعض##اء باألس##عار الحقیقی##ة لع##ام 

بع##د تع##دیلھا وف##ق مخف##ض الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة، ق##د  2000

 2017ملیار دوالر في ع##ام  266.4إلى  2016ام ملیار دوالر ع 221.9من  ارتفعت

   .)16 -1( الشكلو )17 - 1( الجدولكما یوضح .  20%بنسبة  ارتفاعما یمثل 
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 17-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باألسعار

  2017-2000الجاریة والحقیقیة، 
 (ملیار دوالر)

 السنة عار الجاریةباألس 2000باألسعار الحقیقیة لعام 
177.2 177.2 2000 
146.0 148.6 2001 
137.3 142.0 2002 
151.8 159.5 2003 
204.3 219.0 2004 
279.2 305.8 2005 
335.6 375.1 2006 
358.9 410.2 2007 
502.4 585.3 2008 
300.5 352.8 2009 
380.8 450.9 2010 
520.7 624.8 2011 
578.3 702.6 2012 
532.0 654.3 2013 
457.7 570.8 2014 
248.1 313.4 2015 
221.9 282.9 2016 
266.4 344.4 2017*  

 * بیانات تقدیریة  
 لنقد الدولي.ااألسعار الحقیقیة تشیرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعیة، كما ینشرھا صندوق  :مالحظة 

 : المصدر
 بیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العر

 

 )16 -1الشكل (
  2017-2000القیمة االَسمیة والحقیقیة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام، 

 ) 2000باألسعار الحقیقیة لعام  –(ملیار دوالر 
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 16-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء،   

 2013 - 2017 
 (ملیون دوالر)

2017* 2016 2015 2014 2013   

04305  اإلمارات    94495 76447 50193 43704 
 البحرین    7216 6034 3079 2504 3219

 تونس     ** ** ** ** **
 الجزائر    29807 26976 13661 11812 12478
 السعودیة    284906 264207 136978 117704 139688

 سوریة    ** ** ** ** **
   العراق  90411 81740 49695 57782 71890
 قطر    18162 21511 9404 7133 8048
 الكویت    97025 81923 44612 37661 44682
 لیبیا    27659 7821 3581 2813 11686
 مصر***    4590 4175 2155 1774 2280

 االجمالي    654271 570834 313358 282888 344401
 األعضاء على النحو التالي:   * بیانات تقدیریة. تم تقدیر قیمة صادرات النفط في الدول  

الشھري لألسعار  تم احتساب حجم صادرات النفط في الدول األعضاء وذلك بطرح اإلستھالك الشھري من انتاج النفط الخام الشھري، وبعد ذلك تم احتساب المعدل
تقدیر قیمة الصادرات الشھریة ومنھا تم احتساب القیمة الفوریة لخامات كل دولة، وبضرب المعدل الشھري للسعر في حجم الصادرات النفطیة الشھریة تم 

 التقدیریة لصادرات النفط السنویة  للدول األعضاء
 ** تشیر البیانات الى أن حجم االستھالك یفوق حجم االنتاج من النفط الخام.   

 *** بیانات وطنیة.        
 المصادر:     
لبترول ـ االدارة ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة ل     

 االقتصادیة.
 .ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك     

 
 

 

ی##ذكر أن قیم##ة ص##ادرات ال##نفط الخ##ام لل##دول األعض##اء باألس##عار الحقیقی##ة لع##ام 

بع##د تع##دیلھا وف##ق مخف##ض الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة، ق##د  2000

 2017ملیار دوالر في ع##ام  266.4إلى  2016ام ملیار دوالر ع 221.9من  ارتفعت

   .)16 -1( الشكلو )17 - 1( الجدولكما یوضح .  20%بنسبة  ارتفاعما یمثل 
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 17 -1الشكل 
 2016 -2013الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة باألسعار الجاریة، 

 (ملیار دوالر أمریكي)

 
 
 

وحص##لت تط##ورات ملحوظ##ة عل##ى مس##اھمة القطاع##ات االقتص##ادیة ف##ي الن##اتج 

اج##ع ف##ي حص##ة القط##اع الس##لعي المحلي اإلجمالي في ال##دول العربی##ة حی##ث اس##تمر التر

ف##ي ع##ام  45.4%إل##ى  2015ف##ي ع##ام  47.8%حیث ھبطت مساھمة ھذا القطاع م##ن 

إل###ى  22%، وذل###ك بس###بب ت###دھور مس###اھمة الص###ناعات االس###تخراجیة م###ن 2016

 .53.5% إلى 51.7%بل ارتفعت حصة قطاع الخدمات من . وفي المقا%18.8

جم##الي ف##ي ال##دول العربی##ة وانخفض متوسط حصة الفرد م##ن الن##اتج المحل##ي اإل

باألسعار الجاریة حسب بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد حی##ث تراجع##ت ھ##ذه 

إذ انخفض###ت م###ن ح###والي  2016-2013س###نویا خ###الل الفت###رة  %7.1الحص###ة بمع###دل 

ث##م  2014دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  7891إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  8020

دوالر  6420، ث###م تقلص###ت لتبل###غ 2015ف###ي ع###ام  دوالر أمریك###ي 6832ھبط###ت إل###ى 

. أما من ناحیة متوسط حصة الفرد من الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 2016أمریكي في عام 

في ست دول، وھ##ي: جیب##وتي،  2016باألسعار الثابتة فقد ارتفعت ھذه الحصة في عام 

ف##ي ھ##ذه  العراق، مصر، اإلمارات، المغرب، ولبنان. وبلغ معدل النمو في ھ##ذه الحص##ة

)، اإلم###ارات 1.8)، مص###ر (%3.1)، الع###راق (%3.9ال###دول كم###ا یل###ي: جیب###وتي (%
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 لدول العربیةثالثا: تطورات استھالك النفط والطاقة في ا
فیما یلي صورة إجمالیة عن تطورات استھالك الطاقة في الدول العربیة  نقدم

، حیث تتناول التطورات في إجمالي استھالك الطاقة في 2017-2013خالل الفترة 

الدول العربیة حسب المصادر، وسیتم إلقاء الضوء على استھالك الطاقة في الدول 

في ھذه الدول، وتطور أسعار المنتجات البترولیة  األعضاء، وكثافة استخدام الطاقة

   في األسواق المحلیة للدول األعضاء.
 

 الدول العربیة إجمالي -1

 استھالك الطاقة ومتوسط نصیب الفرد إجمالي 1-1

یتأثر استھالك الطاقة بعناصر عدیدة ومتعددة ذات صلة بالجوانب االقتصادیة 

ادیة توجد ثالثة عوامل أساسیة تؤثر على والسیاسیة والمناخیة. ومن الناحیة االقتص

استھالك الطاقة، وھذه العوامل ھي الناتج المحلي اإلجمالي وعدد السكان وأسعار 

  الطاقة. 

وفیما یلي نلقي الضوء على التطورات التي حصلت في ھذه العوامل في 

 .2016-2013الدول العربیة خالل الفترة 

 الناتج المحلي اإلجمالي: -أ
 2017لتقری##ر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د لع##ام اق##دیرات ال##واردة ف##ي تش##یر الت

إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة في الدول العربیة ق##د انكم##ش بمع##دل 

ملی##ار  2716.1حی##ث تراج##ع م##ن ح##والي  2016-2013س##نویا خ##الل الفت##رة  %4.8

. 2016ك##ي ف##ي ع##ام ملی##ار دوالر أمری 2347.1إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام 

وج##اء ھ##ذا التراج##ع بس##بب ت##أثر االقتص##ادات العربی##ة بثالث##ة عوام##ل رئیس##یة، وھ##ي: 

تواصل انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمیة، تب##اطؤ تع##افي االقتص##اد الع##المي، 

واستمرار تداعیات التطورات اإلقلیمیة واألوضاع الداخلیة ف##ي بع##ض ال##دول العربی##ة 

 .)17-1الشكل (مل أداء االقتصادات العربیة. وتأثیر ذلك على مج
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 17 -1الشكل 
 2016 -2013الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة باألسعار الجاریة، 

 (ملیار دوالر أمریكي)

 
 
 

وحص##لت تط##ورات ملحوظ##ة عل##ى مس##اھمة القطاع##ات االقتص##ادیة ف##ي الن##اتج 

اج##ع ف##ي حص##ة القط##اع الس##لعي المحلي اإلجمالي في ال##دول العربی##ة حی##ث اس##تمر التر

ف##ي ع##ام  45.4%إل##ى  2015ف##ي ع##ام  47.8%حیث ھبطت مساھمة ھذا القطاع م##ن 

إل###ى  22%، وذل###ك بس###بب ت###دھور مس###اھمة الص###ناعات االس###تخراجیة م###ن 2016

 .53.5% إلى 51.7%بل ارتفعت حصة قطاع الخدمات من . وفي المقا%18.8

جم##الي ف##ي ال##دول العربی##ة وانخفض متوسط حصة الفرد م##ن الن##اتج المحل##ي اإل

باألسعار الجاریة حسب بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد حی##ث تراجع##ت ھ##ذه 

إذ انخفض###ت م###ن ح###والي  2016-2013س###نویا خ###الل الفت###رة  %7.1الحص###ة بمع###دل 

ث##م  2014دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  7891إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  8020

دوالر  6420، ث###م تقلص###ت لتبل###غ 2015ف###ي ع###ام  دوالر أمریك###ي 6832ھبط###ت إل###ى 

. أما من ناحیة متوسط حصة الفرد من الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 2016أمریكي في عام 

في ست دول، وھ##ي: جیب##وتي،  2016باألسعار الثابتة فقد ارتفعت ھذه الحصة في عام 

ف##ي ھ##ذه  العراق، مصر، اإلمارات، المغرب، ولبنان. وبلغ معدل النمو في ھ##ذه الحص##ة

)، اإلم###ارات 1.8)، مص###ر (%3.1)، الع###راق (%3.9ال###دول كم###ا یل###ي: جیب###وتي (%
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 لدول العربیةثالثا: تطورات استھالك النفط والطاقة في ا
فیما یلي صورة إجمالیة عن تطورات استھالك الطاقة في الدول العربیة  نقدم

، حیث تتناول التطورات في إجمالي استھالك الطاقة في 2017-2013خالل الفترة 

الدول العربیة حسب المصادر، وسیتم إلقاء الضوء على استھالك الطاقة في الدول 

في ھذه الدول، وتطور أسعار المنتجات البترولیة  األعضاء، وكثافة استخدام الطاقة

   في األسواق المحلیة للدول األعضاء.
 

 الدول العربیة إجمالي -1

 استھالك الطاقة ومتوسط نصیب الفرد إجمالي 1-1

یتأثر استھالك الطاقة بعناصر عدیدة ومتعددة ذات صلة بالجوانب االقتصادیة 

ادیة توجد ثالثة عوامل أساسیة تؤثر على والسیاسیة والمناخیة. ومن الناحیة االقتص

استھالك الطاقة، وھذه العوامل ھي الناتج المحلي اإلجمالي وعدد السكان وأسعار 

  الطاقة. 

وفیما یلي نلقي الضوء على التطورات التي حصلت في ھذه العوامل في 

 .2016-2013الدول العربیة خالل الفترة 

 الناتج المحلي اإلجمالي: -أ
 2017لتقری##ر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د لع##ام اق##دیرات ال##واردة ف##ي تش##یر الت

إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة في الدول العربیة ق##د انكم##ش بمع##دل 

ملی##ار  2716.1حی##ث تراج##ع م##ن ح##والي  2016-2013س##نویا خ##الل الفت##رة  %4.8

. 2016ك##ي ف##ي ع##ام ملی##ار دوالر أمری 2347.1إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام 

وج##اء ھ##ذا التراج##ع بس##بب ت##أثر االقتص##ادات العربی##ة بثالث##ة عوام##ل رئیس##یة، وھ##ي: 

تواصل انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمیة، تب##اطؤ تع##افي االقتص##اد الع##المي، 

واستمرار تداعیات التطورات اإلقلیمیة واألوضاع الداخلیة ف##ي بع##ض ال##دول العربی##ة 

 .)17-1الشكل (مل أداء االقتصادات العربیة. وتأثیر ذلك على مج
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 18 -1الشكل 
 متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 

 2016 -2013في الدول العربیة، 
 (دوالر أمریكي)

 
 

ن بیانات البنك الدولي الصادرة في كانون األول/ دیس##مبر ومن ناحیة أخرى فإ

 2010حول الناتج المحلي اإلجمالي في الدول األعضاء باألسعار الثابت##ة لع##ام  2017

بع##د اس##تثناء البح##رین، س##وریا، ولیبی##ا نظ##را لع##دم ت##وفر  –تش##یر إل##ى أن ھ##ذا الن##اتج 

ملی##ار دوالر  2100.1لیص##ل إل##ى  2016ف##ي ع##ام  3.5%قد ارتفع بمعدل  –البیانات 

 1956.5وم##ع  2015ملی##ار دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  2030أمریك##ي بالمقارن##ة م##ع 

 .2013ملیار دوالر أمریكي في عام  1899.3و 2014ملیار دوالر أمریكي في عام 

ف##ي ع##ام  2%یق##در أن ع##دد الس##كان ف##ي ال##دول العربی##ة ق##د ارتف##ع بمع##دل  السكان: -ب

ملی##ون نس##مة ف##ي ال##دول  268.2م##نھم  –ن نس##مة ملی##و 408حی##ث بل##غ ح##والي  2017

ملیون نسمة ف##ي  262.9منھم  -ملیون نسمة  400بالمقارنة مع ما یقارب  -األعضاء 

 .2016في عام  -الدول األعضاء 

تشیر بیانات التقریر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د إل##ى أن مع##دل التض##خم  األسعار: -ج

غیر في الرقم القیاس##ي ألس##عار المس##تھلك ق##د في الدول العربیة مقاسا بمتوسط معدل الت

. أم##ا م##ن ناحی##ة أس##عار 2016ف##ي ع##ام  5%إل##ى  2013ف##ي ع##ام  5.3%تراج##ع م##ن 
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). وف##ي الوق##ت نفس##ھ حص##ل تراج##ع ف##ي 0.9)، ولبن##ان (%0.8)، المغ##رب (%1.5%(

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ف##ي ث##الث عش##رة دول##ة، وھ##ي: 

ردن، الس##ودان، ُعم##ان، الس##عودیة، موریتانی##ا، الیمن، لیبیا، الجزائر، الكویت، قط##ر، األ

البحرین، تونس، والقمر. وبلغ معدل التراجع في ھذه الحص##ة ف##ي ھ##ذه ال##دول كم##ا یل##ي: 

)، قط#####ر 1.1)، الكوی#####ت (%6.1)، الجزائ#####ر (%11.6)، لیبی#####ا (%20.8ال#####یمن (%

)، الس##########عودیة 4.1)، ُعم##########ان (%2.7)، الس##########ودان (%3.6)، األردن (%4.9%(

 ).       0.2)، والقمر (%0.4)، البحرین وتونس (% 0.9%(وموریتانیا 

وتوج##د س##بع دول تج##اوزت فیھ##ا حص##ة الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 

دوالر  58350، وھ##ذه ال##دول ھ##ي: قط##ر (2016المتوسط العام للدول العربیة ف##ي ع##ام 

 دوالر أمریك###ي)، 25141دوالر أمریك###ي)، الكوی###ت ( 41530أمریك###ي)، اإلم###ارات (

دوالر أمریك####ي)، ُعم####ان  20337دوالر أمریك####ي)، الس####عودیة ( 22691البح####رین (

 دوالر أمریكي).  13355دوالر أمریكي)، ولبنان ( 15019(

ویمك##ن توزی##ع ال##دول العربی##ة الت##ي ل##م یتج##اوز فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج 

ألول##ى المحل##ي اإلجم##الي المتوس##ط الع##ام لل##دول العربی##ة إل##ى فئت##ین، وتتض##من الفئ##ة ا

دوالر  3000ال##دول الت##ي یق##ل فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ع##ن 

دوالر أمریك##ي)، الس##ودان  2941أمریك##ي، وتش##تمل عل##ى س##بع دول وھ##ي: مص##ر (

دوالر  1841دوالر أمریك####ي)، جیب####وتي ( 1845دوالر أمریك####ي)، لیبی####ا ( 2929(

دوالر أمریك##ي)، وال##یمن  888دوالر أمریك##ي)، القم##ر ( 1214أمریكي)، موریتانیا (

دوالر أمریكي). أما الفئة الثانیة فھي الدول التي یتجاوز فیھا نصیب الفرد م##ن  554(

دوالر أمریكي ولك##ن یبق##ى دون المتوس##ط الع##ام لل##دول  3000الناتج المحلي اإلجمالي 

دوالر أمریك##ي)،  4171العربی##ة، وتتض##من ھ##ذه الفئ##ة خم##س دول، وھ##ي: الع##راق (

 3680دوالر أمریك##ي)، األردن ( 3724دوالر أمریك##ي)، ت##ونس ( 3825(الجزائ##ر 

 .)118 -الشكل (دوالر أمریكي).  3004دوالر أمریكي)، والمغرب (
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 18 -1الشكل 
 متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 

 2016 -2013في الدول العربیة، 
 (دوالر أمریكي)

 
 

ن بیانات البنك الدولي الصادرة في كانون األول/ دیس##مبر ومن ناحیة أخرى فإ

 2010حول الناتج المحلي اإلجمالي في الدول األعضاء باألسعار الثابت##ة لع##ام  2017

بع##د اس##تثناء البح##رین، س##وریا، ولیبی##ا نظ##را لع##دم ت##وفر  –تش##یر إل##ى أن ھ##ذا الن##اتج 

ملی##ار دوالر  2100.1لیص##ل إل##ى  2016ف##ي ع##ام  3.5%قد ارتفع بمعدل  –البیانات 

 1956.5وم##ع  2015ملی##ار دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  2030أمریك##ي بالمقارن##ة م##ع 

 .2013ملیار دوالر أمریكي في عام  1899.3و 2014ملیار دوالر أمریكي في عام 

ف##ي ع##ام  2%یق##در أن ع##دد الس##كان ف##ي ال##دول العربی##ة ق##د ارتف##ع بمع##دل  السكان: -ب

ملی##ون نس##مة ف##ي ال##دول  268.2م##نھم  –ن نس##مة ملی##و 408حی##ث بل##غ ح##والي  2017

ملیون نسمة ف##ي  262.9منھم  -ملیون نسمة  400بالمقارنة مع ما یقارب  -األعضاء 

 .2016في عام  -الدول األعضاء 

تشیر بیانات التقریر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د إل##ى أن مع##دل التض##خم  األسعار: -ج

غیر في الرقم القیاس##ي ألس##عار المس##تھلك ق##د في الدول العربیة مقاسا بمتوسط معدل الت

. أم##ا م##ن ناحی##ة أس##عار 2016ف##ي ع##ام  5%إل##ى  2013ف##ي ع##ام  5.3%تراج##ع م##ن 
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). وف##ي الوق##ت نفس##ھ حص##ل تراج##ع ف##ي 0.9)، ولبن##ان (%0.8)، المغ##رب (%1.5%(

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ف##ي ث##الث عش##رة دول##ة، وھ##ي: 

ردن، الس##ودان، ُعم##ان، الس##عودیة، موریتانی##ا، الیمن، لیبیا، الجزائر، الكویت، قط##ر، األ

البحرین، تونس، والقمر. وبلغ معدل التراجع في ھذه الحص##ة ف##ي ھ##ذه ال##دول كم##ا یل##ي: 

)، قط#####ر 1.1)، الكوی#####ت (%6.1)، الجزائ#####ر (%11.6)، لیبی#####ا (%20.8ال#####یمن (%

)، الس##########عودیة 4.1)، ُعم##########ان (%2.7)، الس##########ودان (%3.6)، األردن (%4.9%(

 ).       0.2)، والقمر (%0.4)، البحرین وتونس (% 0.9%(وموریتانیا 

وتوج##د س##بع دول تج##اوزت فیھ##ا حص##ة الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 

دوالر  58350، وھ##ذه ال##دول ھ##ي: قط##ر (2016المتوسط العام للدول العربیة ف##ي ع##ام 

 دوالر أمریك###ي)، 25141دوالر أمریك###ي)، الكوی###ت ( 41530أمریك###ي)، اإلم###ارات (

دوالر أمریك####ي)، ُعم####ان  20337دوالر أمریك####ي)، الس####عودیة ( 22691البح####رین (

 دوالر أمریكي).  13355دوالر أمریكي)، ولبنان ( 15019(

ویمك##ن توزی##ع ال##دول العربی##ة الت##ي ل##م یتج##اوز فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج 

ألول##ى المحل##ي اإلجم##الي المتوس##ط الع##ام لل##دول العربی##ة إل##ى فئت##ین، وتتض##من الفئ##ة ا

دوالر  3000ال##دول الت##ي یق##ل فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ع##ن 

دوالر أمریك##ي)، الس##ودان  2941أمریك##ي، وتش##تمل عل##ى س##بع دول وھ##ي: مص##ر (

دوالر  1841دوالر أمریك####ي)، جیب####وتي ( 1845دوالر أمریك####ي)، لیبی####ا ( 2929(

دوالر أمریك##ي)، وال##یمن  888دوالر أمریك##ي)، القم##ر ( 1214أمریكي)، موریتانیا (

دوالر أمریكي). أما الفئة الثانیة فھي الدول التي یتجاوز فیھا نصیب الفرد م##ن  554(

دوالر أمریكي ولك##ن یبق##ى دون المتوس##ط الع##ام لل##دول  3000الناتج المحلي اإلجمالي 

دوالر أمریك##ي)،  4171العربی##ة، وتتض##من ھ##ذه الفئ##ة خم##س دول، وھ##ي: الع##راق (

 3680دوالر أمریك##ي)، األردن ( 3724دوالر أمریك##ي)، ت##ونس ( 3825(الجزائ##ر 

 .)118 -الشكل (دوالر أمریكي).  3004دوالر أمریكي)، والمغرب (
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عضاء حیث ویلعب الغاز الطبیعي دورا أساسیا في میزان الطاقة في الدول األ

من إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام  52.7%بلغت مساھمتھ 

من  46.5%. وما یزال النفط یلعب دورا ھاما على الرغم تراجع حصتھ لتبلغ 2017

 . 2017إجمالي االستھالك في عام 

أما في الدول العربیة األخرى فمن المالحظ أن حصة الغاز الطبیعي في 

في عام  38.1%إلى  2013في عام  36%الك الطاقة قد ارتفعت من إجمالي استھ

من إجمالي استھالك  55.7%إلى  58.5%بینما تراجعت حصة النفط من  2017

 الطاقة في ھذه الدول خالل الفترة ذاتھا.

وتلعب بقیة مصادر الطاقة (الفحم والطاقة الكھرومائیة) دورا ضئیال في 

من إجمالي استھالك  0.8%إذ لم تتجاوز حصتھا  میزان الطاقة في الدول األعضاء

من إجمالي  6.3%، وتشكل ھذه المصادر 2017الطاقة في ھذه الدول في عام 

 .)18-1( الجدولو )19 -1الشكل (استھالك الطاقة في الدول العربیة األخرى. 

 19 -1الشكل 
 2017ھیكل استھالك الطاقة في الدول العربیة في عام

(%) 
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المنتجات البترولیة في األسواق المحلیة في ال##دول العربی##ة فق##د اتب##ع العدی##د م##ن ال##دول 

العربی##ة سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار، وم##ن ھ##ذه ال##دول ك##ل م##ن األردن، 

 اإلمارات، تونس، الجزائر، عمان، قطر، مصر، المغرب، لبنان، والیمن. 

 
 استھالك الطاقة وفق المصدر 1-2

اتس###مت مع###دالت النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي ال###دول العربی###ة 

بالتقل###ب حی###ث ازداد ھ###ذا االس###تھالك بمع###دل یق###ارب  2017 -2013خ###الل الفت###رة 

 2014ف###ي ع###ام  0.7%دل لیص###ل إل###ى ث###م تراج###ع ھ###ذا المع### 2013ف###ي ع###ام  %1

. 2016ف###ي ع###ام  1.5%ث###م ھ###بط إل###ى  2015ف###ي ع###ام  3.9%وقف###ز بع###دھا لیبل###غ 

وتش###یر التق###دیرات األولی###ة إل###ى أن مع###دل النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي 

لیص###ل إل###ى م###ا یق###ارب  2017ف###ي ع###ام  1.9%ال###دول العربی###ة ق###د ارتف###ع بمع###دل 

 الیوم (ب م ن ي). ملیون برمیل مكافئ نفط في  14.9

 2017في عام  2.1%وفي الدول األعضاء ارتفع استھالك الطاقة بمعدل 

، وفي الوقت 2017ملیون ب م ن ي في عام  13.1لیصل إلى ما یربو قلیال عن 

 1.7لیتجاوز قلیال  1%نفسھ ارتفع ھذا االستھالك في بقیة الدول العربیة بمعدل 

 ملیون ب م ن ي.   

قة الھیدروكربونیة من النفط والغاز الطبیعي المصدر وتشكل مصادر الطا

األساسي وشبھ الوحید لتلبیة متطلبات الطاقة في الدول العربیة إذ بلغت حصة ھذه 

إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام من  98.5%المصادر أكثر من 

ي الدول . ویعتبر الغاز الطبیعي المصدر األساسي األول في میزان الطاقة ف2017

) إجمالي استھالك ھذه الدول في عام 51العربیة إذ أصبح یغطي أكثر من نصف (%

. وتساھم بقیة مصادر الطاقة من الفحم 47.6%، بینما بلغت حصة النفط 2017

 . 1.5%والطاقة الكھرومائیة مساھمة بسیطة ال تتجاوز 
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عضاء حیث ویلعب الغاز الطبیعي دورا أساسیا في میزان الطاقة في الدول األ

من إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام  52.7%بلغت مساھمتھ 

من  46.5%. وما یزال النفط یلعب دورا ھاما على الرغم تراجع حصتھ لتبلغ 2017

 . 2017إجمالي االستھالك في عام 

أما في الدول العربیة األخرى فمن المالحظ أن حصة الغاز الطبیعي في 

في عام  38.1%إلى  2013في عام  36%الك الطاقة قد ارتفعت من إجمالي استھ

من إجمالي استھالك  55.7%إلى  58.5%بینما تراجعت حصة النفط من  2017

 الطاقة في ھذه الدول خالل الفترة ذاتھا.

وتلعب بقیة مصادر الطاقة (الفحم والطاقة الكھرومائیة) دورا ضئیال في 

من إجمالي استھالك  0.8%إذ لم تتجاوز حصتھا  میزان الطاقة في الدول األعضاء

من إجمالي  6.3%، وتشكل ھذه المصادر 2017الطاقة في ھذه الدول في عام 

 .)18-1( الجدولو )19 -1الشكل (استھالك الطاقة في الدول العربیة األخرى. 

 19 -1الشكل 
 2017ھیكل استھالك الطاقة في الدول العربیة في عام

(%) 
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المنتجات البترولیة في األسواق المحلیة في ال##دول العربی##ة فق##د اتب##ع العدی##د م##ن ال##دول 

العربی##ة سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار، وم##ن ھ##ذه ال##دول ك##ل م##ن األردن، 

 اإلمارات، تونس، الجزائر، عمان، قطر، مصر، المغرب، لبنان، والیمن. 

 
 استھالك الطاقة وفق المصدر 1-2

اتس###مت مع###دالت النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي ال###دول العربی###ة 

بالتقل###ب حی###ث ازداد ھ###ذا االس###تھالك بمع###دل یق###ارب  2017 -2013خ###الل الفت###رة 

 2014ف###ي ع###ام  0.7%دل لیص###ل إل###ى ث###م تراج###ع ھ###ذا المع### 2013ف###ي ع###ام  %1

. 2016ف###ي ع###ام  1.5%ث###م ھ###بط إل###ى  2015ف###ي ع###ام  3.9%وقف###ز بع###دھا لیبل###غ 

وتش###یر التق###دیرات األولی###ة إل###ى أن مع###دل النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي 

لیص###ل إل###ى م###ا یق###ارب  2017ف###ي ع###ام  1.9%ال###دول العربی###ة ق###د ارتف###ع بمع###دل 

 الیوم (ب م ن ي). ملیون برمیل مكافئ نفط في  14.9

 2017في عام  2.1%وفي الدول األعضاء ارتفع استھالك الطاقة بمعدل 

، وفي الوقت 2017ملیون ب م ن ي في عام  13.1لیصل إلى ما یربو قلیال عن 

 1.7لیتجاوز قلیال  1%نفسھ ارتفع ھذا االستھالك في بقیة الدول العربیة بمعدل 

 ملیون ب م ن ي.   

قة الھیدروكربونیة من النفط والغاز الطبیعي المصدر وتشكل مصادر الطا

األساسي وشبھ الوحید لتلبیة متطلبات الطاقة في الدول العربیة إذ بلغت حصة ھذه 

إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام من  98.5%المصادر أكثر من 

ي الدول . ویعتبر الغاز الطبیعي المصدر األساسي األول في میزان الطاقة ف2017

) إجمالي استھالك ھذه الدول في عام 51العربیة إذ أصبح یغطي أكثر من نصف (%

. وتساھم بقیة مصادر الطاقة من الفحم 47.6%، بینما بلغت حصة النفط 2017

 . 1.5%والطاقة الكھرومائیة مساھمة بسیطة ال تتجاوز 
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معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول  )19 -1( الجدولو )20 -1الشكل (

 .2017و 2013في عامي العربیة 

 20 -1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

	19-1الجدول 
 2017و 2013معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة لعامي 

 (	برمیل مكافئ نفط/ سنة	)
	 	 	*2017	 2013	   

73.9	 71.8	  اإلمارات   

75.3 82.0	  البحرین   

6.2 6.0	  تونس *   

10.1 9.7	  الجزائر   

51.3 49.3	  السعودیة *   

3.0 4.8	  سوریا *   

8.1 8.8	  العراق   

138.1 136.4	  قطر *   

59.3 72.3	  الكویت   

15.2 21.3	  لیبیا   

7.3 7.8	  مصر   
17.9 18.0	  الدول األعضاء   
4.5 4.7	  الدول العربیة األخرى   
13.3 13.5	  دول العربیة  إجمالي ال 

 	 		 	  * بیانات تقدیریة.   
 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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	18-1 الجدول
   2017 -2013استھالك الطاقة في الدول العربیة، 

( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 
	 	 	 	 	 	  معدل النمو	

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

          		  الغاز الطبیعي   
2.2 6912	 6763	 6507	 6165	 6291	  الدول األعضاء       
0.4 660	 657	 632	 597	 588	  عربیة األخرى      الدول ال 
2.1 7572	 7420	 7140	 6762	 6879	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 	 		  المنتجات البترولیة    
1.9 6100	 5986	 6017	 5832	 5683	  الدول األعضاء       
1.5 965	 951	 977	 985	 954	  الدول العربیة األخرى       
1.9 7065	 6936	 6994	 6817	 6636	  العربیة  إجمالي الدول  

	  	 		 		 		 		  الطاقة الكھرومائیة   
	 72	 72	 72	 72	 67	  الدول األعضاء       
	 29	 29	 29	 29	 29	  الدول العربیة األخرى       
	 101	 101	 100	 101	 96	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  الفحم   
	 39	 39	 39	 44	 42	  الدول األعضاء       
	 80	 80	 77	 86	 61	  الدول العربیة األخرى       
	 119	 119	 115	 130	 103	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  اجمالي استھالك الطاقة   
2.1 13123	 12860	 12635	 12113	 12083	  الدول األعضاء       
1.0 1734	 1716	 1714	 1697	 1631	  الدول العربیة األخرى       
1.9 14857	 14576	 14349	 13810	 13714	  إجمالي الدول العربیة   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة: 
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 

 
 واستمر انخفاض المتوسط العام الستھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة

برمیل مكافئ نفط (ب م ن) في  13.5حیث تراجع من  2017-2013خالل الفترة 

. وفي الدول األعضاء انخفض ھذا 2017ب م ن في عام  13.3إلى  2013عام 

ب م ن. ویعود ھذا التراجع إلى تقلص معدل  17.9ب م ن إلى  18المتوسط من 

ا، العراق، استھالك الفرد في ست من الدول األعضاء، وھي البحرین، سوری

الكویت، لیبیا، ومصر. كما تراجع ھذا المعدل في الدول العربیة األخرى غیر 

ب م ن، ویبین  4.5ب م ن إلى  4.7األعضاء خالل الفترة نفسھا حیث انخفض من 



تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

85 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
األول  اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
55 

 

معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول  )19 -1( الجدولو )20 -1الشكل (

 .2017و 2013في عامي العربیة 

 20 -1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

	19-1الجدول 
 2017و 2013معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة لعامي 

 (	برمیل مكافئ نفط/ سنة	)
	 	 	*2017	 2013	   

73.9	 71.8	  اإلمارات   

75.3 82.0	  البحرین   

6.2 6.0	  تونس *   

10.1 9.7	  الجزائر   

51.3 49.3	  السعودیة *   

3.0 4.8	  سوریا *   

8.1 8.8	  العراق   

138.1 136.4	  قطر *   

59.3 72.3	  الكویت   

15.2 21.3	  لیبیا   

7.3 7.8	  مصر   
17.9 18.0	  الدول األعضاء   
4.5 4.7	  الدول العربیة األخرى   
13.3 13.5	  دول العربیة  إجمالي ال 

 	 		 	  * بیانات تقدیریة.   
 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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	18-1 الجدول
   2017 -2013استھالك الطاقة في الدول العربیة، 

( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 
	 	 	 	 	 	  معدل النمو	

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

          		  الغاز الطبیعي   
2.2 6912	 6763	 6507	 6165	 6291	  الدول األعضاء       
0.4 660	 657	 632	 597	 588	  عربیة األخرى      الدول ال 
2.1 7572	 7420	 7140	 6762	 6879	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 	 		  المنتجات البترولیة    
1.9 6100	 5986	 6017	 5832	 5683	  الدول األعضاء       
1.5 965	 951	 977	 985	 954	  الدول العربیة األخرى       
1.9 7065	 6936	 6994	 6817	 6636	  العربیة  إجمالي الدول  

	  	 		 		 		 		  الطاقة الكھرومائیة   
	 72	 72	 72	 72	 67	  الدول األعضاء       
	 29	 29	 29	 29	 29	  الدول العربیة األخرى       
	 101	 101	 100	 101	 96	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  الفحم   
	 39	 39	 39	 44	 42	  الدول األعضاء       
	 80	 80	 77	 86	 61	  الدول العربیة األخرى       
	 119	 119	 115	 130	 103	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  اجمالي استھالك الطاقة   
2.1 13123	 12860	 12635	 12113	 12083	  الدول األعضاء       
1.0 1734	 1716	 1714	 1697	 1631	  الدول العربیة األخرى       
1.9 14857	 14576	 14349	 13810	 13714	  إجمالي الدول العربیة   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة: 
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 

 
 واستمر انخفاض المتوسط العام الستھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة

برمیل مكافئ نفط (ب م ن) في  13.5حیث تراجع من  2017-2013خالل الفترة 

. وفي الدول األعضاء انخفض ھذا 2017ب م ن في عام  13.3إلى  2013عام 

ب م ن. ویعود ھذا التراجع إلى تقلص معدل  17.9ب م ن إلى  18المتوسط من 

ا، العراق، استھالك الفرد في ست من الدول األعضاء، وھي البحرین، سوری

الكویت، لیبیا، ومصر. كما تراجع ھذا المعدل في الدول العربیة األخرى غیر 

ب م ن، ویبین  4.5ب م ن إلى  4.7األعضاء خالل الفترة نفسھا حیث انخفض من 
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من إجمالي استھالك العالم من الغاز  11.5%واستھلكت الدول العربیة 

 15.4%مقابل  46.7%، وبلغت حصة الدول الصناعیة 2016الطبیعي في عام 

 .)22 -1( الشكل. لدول النامیةل 26.4%لدول االتحاد السوفیتي السابق و
 

 22 -1الشكل 
 2016یة والمجموعات الدولیة األخرى في عام استھالك الغاز الطبیعي في الدول العرب

(%) 

 
 

 

 المنتجات البترولیة    1-2-2

ومن المتوقع أن یرتفع استھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة في عام 

ملیون ب م ن  6.1ملیون ب م ن ي، منھا  7.1لیبلغ ما یقارب  1.9%بمعدل  2017

في بقیة الدول العربیة. وتبلغ حصة ألف ب م ن ي  965ي في الدول األعضاء و

 2017من إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في عام  86.3%الدول األعضاء 

 لبقیة الدول العربیة. 13.7%مقابل 

ومن ناحیة التوزیع النسبي الستھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة 

ل من الغازولین ووقود فإنھ من المتوقع أن تسجل حصة ك 2017-2013خالل الفترة 

 25.7%إلى  24.6%الطائرات ارتفاعا ملموسا حیث ستزداد حصة الغازولین من 

. كما سترتفع حصة زیت الوقود 7.2%إلى  6%وستزداد حصة وقود الطائرات من 
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من إجمالي استھالك الطاقة في العالم في  5.5% بلغت حصة الدول العربیةو

لدول النامیة ل 45.6%مقابل  41.6%بلغت حصة الدول الصناعیة بینما ، 2016عام 

 .)21 -1( الشكلول االتحاد السوفیتي السابق. لد 7.3%و

 

 21 -1الشكل 
 2016استھالك الطاقة في الدول العربیة والمجموعات الدولیة األخرى في عام 

(%) 

 
 

 الغاز الطبیعي 1-2-1

في  2.1%یتوقع أن ینمو استھالك الغاز الطبیعي في الدول العربیة بمعدل 

ملیون ب م  6.9ب م ن ي، منھا حوالي  ملیون 7.6لیصل إلى ما یقارب  2017عام 

ألف ب م ن ي في بقیة الدول العربیة. وتعتبر الدول  660ن ي في الدول األعضاء و

األعضاء المستھلك األساسي للغاز الطبیعي ضمن الدول العربیة حیث وصلت 

مقابل  2017من إجمالي استھالك الدول العربیة في عام  91.3%حصتھا إلى 

 دول العربیة. في بقیة ال %8.7
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من إجمالي استھالك العالم من الغاز  11.5%واستھلكت الدول العربیة 

 15.4%مقابل  46.7%، وبلغت حصة الدول الصناعیة 2016الطبیعي في عام 

 .)22 -1( الشكل. لدول النامیةل 26.4%لدول االتحاد السوفیتي السابق و
 

 22 -1الشكل 
 2016یة والمجموعات الدولیة األخرى في عام استھالك الغاز الطبیعي في الدول العرب

(%) 

 
 

 

 المنتجات البترولیة    1-2-2

ومن المتوقع أن یرتفع استھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة في عام 

ملیون ب م ن  6.1ملیون ب م ن ي، منھا  7.1لیبلغ ما یقارب  1.9%بمعدل  2017

في بقیة الدول العربیة. وتبلغ حصة ألف ب م ن ي  965ي في الدول األعضاء و

 2017من إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في عام  86.3%الدول األعضاء 

 لبقیة الدول العربیة. 13.7%مقابل 

ومن ناحیة التوزیع النسبي الستھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة 

ل من الغازولین ووقود فإنھ من المتوقع أن تسجل حصة ك 2017-2013خالل الفترة 

 25.7%إلى  24.6%الطائرات ارتفاعا ملموسا حیث ستزداد حصة الغازولین من 

. كما سترتفع حصة زیت الوقود 7.2%إلى  6%وستزداد حصة وقود الطائرات من 
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من إجمالي استھالك الطاقة في العالم في  5.5% بلغت حصة الدول العربیةو

لدول النامیة ل 45.6%مقابل  41.6%بلغت حصة الدول الصناعیة بینما ، 2016عام 

 .)21 -1( الشكلول االتحاد السوفیتي السابق. لد 7.3%و

 

 21 -1الشكل 
 2016استھالك الطاقة في الدول العربیة والمجموعات الدولیة األخرى في عام 

(%) 

 
 

 الغاز الطبیعي 1-2-1

في  2.1%یتوقع أن ینمو استھالك الغاز الطبیعي في الدول العربیة بمعدل 

ملیون ب م  6.9ب م ن ي، منھا حوالي  ملیون 7.6لیصل إلى ما یقارب  2017عام 

ألف ب م ن ي في بقیة الدول العربیة. وتعتبر الدول  660ن ي في الدول األعضاء و

األعضاء المستھلك األساسي للغاز الطبیعي ضمن الدول العربیة حیث وصلت 

مقابل  2017من إجمالي استھالك الدول العربیة في عام  91.3%حصتھا إلى 

 دول العربیة. في بقیة ال %8.7
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 24 -1الشكل 
 استھالك النفط في الدول العربیة والمجموعات الدولیة األخرى

 2016في عام 
(%) 

 
 

 
 الطاقة الكھرومائیة 1-2-3

یقع معظم الدول العربیة في منطقة جغرافیة تتسم عموما بشح الموارد المائیة 

ربائیة من األمر الذي ینعكس مباشرة على قدرات ھذه الدول على إنتاج الطاقة الكھ

المساقط المائیة. ویؤدي ذلك مباشرة إلى ضآلة مساھمة الطاقة الكھرومائیة في میزان 

الطاقة في ھذه الدول. وتشیر البیانات المتاحة إلى أنھ من المتوقع أن یصل حجم 

ألف ب م ن ي في عام  101استھالك الطاقة الكھرومائیة في الدول العربیة إلى 

من إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام  0.7%، أي ما یقارب 2017

. وتعتبر مصر أكبر دولة عربیة منتجة ومستھلكة للطاقة الكھرومائیة إذ یقدر 2017

 ألف ب م ن ي.  64حجم استھالكھا بحوالي 

من إجمالي استھالك العالم  0.5%ما یربو قلیال عن  واستھلكت الدول العربیة

مقابل  58.5%لدول النامیة ، وبلغت حصة ا2016 من الطاقة الكھرومائیة في عام

 لدول االتحاد السوفیتي السابق. 4.2%وللدول الصناعیة  %34.8
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. وفي الوقت نفسھ ستتراجع حصة زیت الغاز/ الدیزل من 17.8%إلى  17.7%من 

كل من غاز البترول المسال والكیروسین إذ ، كما ستتراجع حصة 36%إلى  %38.3

، كما ستصل حصة الكیروسین إلى 8.4%ستصل حصة غاز البترول المسال إلى 

تطور التوزیع النسبي الستھالك المنتجات  )23 -1الشكل (ویوضح . %0.7

 .2017-2013الدول العربیة خالل الفترة  البترولیة في
 

 23 -1الشكل 
لمنتجات البترولیة في الدول العربیة خالل الفترة التوزیع النسبي الستھالك ا

2013-2017 
(%) 
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 40.9%مقابل  47.9%، وبلغت حصة الدول الصناعیة 2016في العالم في عام 

 .)24 -1الشكل (. لدول االتحاد السوفیتي السابق 4.4%ولدول النامیة ل
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استھالك  )20 -1الجدول (و )25 -1الشكل (ویوضح . 2016كان علیھ في عام 

 .2013مقارنة بعام  2017عضاء في عام الطاقة في الدول األ
 

 25 -1الشكل 
 2017و  2013استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عامي 
 (ألف برمیل مكافىء نفط / یوم)

 
 

	20-1الجدول 
     2017-2013استھالك الطاقة في الدول األعضاء، 

 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)
	 	 	 	 	 	  معدل النمو	

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.3	 1802	 1761	 1690	 1582		 1679		  اإلمارات   

0.9 297	 294	 295	 295		 281		  البحرین   

1.4 195	 192	 192	 193		 180		  تونس *   

2.4 1154	 1128	 1143	 1080		 1015		  الجزائر   

2.2 4640	 4539	 4498	 4304		 4055		  السعودیة *   

0.0 191	 191	 225	 240		 287		  سوریا *   

1.7 862	 848	 802	 791		 845		  العراق   

2.1 1003	 982	 881	 744		 749		  قطر   

2.0 715	 701	 690	 640		 683		  الكویت   

1.0 401	 397	 475	 493		 498		  لیبیا*   

2.0 1862	 1826	 1745	 1751		 1811		  مصر   

2.1 13123		 12860		 12635		 12113		 12083		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة 
 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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 الفحم 1-2-4
یساھم الفحم مساھمة محدودة في إجمالي استھالك الطاقة في الدول العربیة، 

ألف ب م ن ي في عام  119ویتوقع أن یصل حجم استھالك الفحم في ھذه الدول إلى 

 من إجمالي استھالك الطاقة.  %0.8، أي 2017

من إجمالي استھالك العالم من الفحم  0.2%واستھلكت الدول العربیة أقل من 

الصناعیة  للدول %24.5مقابل  71.1%لدول النامیة ، وبلغت حصة ا2016في عام 

 لدول االتحاد السوفیتي السابق. 4.2%و
 

 إجمالي استھالك الطاقة في األقطار األعضاء .2

  ومتوسط نصیب الفرد إجمالي استھالك الطاقة 2-1

استھالك تطورات متباینة فیما یتعلق بإجمالي  2017 -2013شھدت الفترة 

بمعدل  2013الطاقة في الدول األعضاء إذ بعد أن تقلص ھذا االستھالك في عام 

ثم  2015في عام  4.3%ثم قفز بمعدل  2014في عام  0.3%ارتفع بمعدل  %2.4

. ویتوقع أن ینمو إجمالي استھالك 2016في عام  1.8%المعدل إلى  تراجع ھذا

ب م ن ملیون  13.1لیبلغ  2017في عام  2.1%الطاقة في الدول األعضاء بمعدل 

جاءت ھذه الزیادة ألف ب م ن ي. و 263، أي بزیادة حجمھا 2017ي في عام 

إلمارات )، األف ب م ن ي 101بصورة رئیسیة من ثالث دول، وھي: السعودیة (

ألف ب م ن ي). ویتوقع أن یرتفع استھالك  37)، ومصر (ألف ب م ن ي 41(

ألف ب م ن ي)، قطر  27الطاقة بصورة محدودة في أربع دول، وھي: الجزائر (

ألف ب م ن ي) في كل منھما. ویتوقع  14)، والعراق والكویت (ألف ب م ن ي 21(

ب م ن  آالف 4ل، وھي: لیبیا (في ثالث دو بشكل طفیفأن یرتفع استھالك الطاقة 

آالف ب م ن ي) في كل منھما. ویتوقع أن یستقر استھالك  3)، والبحرین وتونس (ي

، وھو المستوى نفسھ الذي 2017ألف ب م ن ي في عام  191الطاقة في سوریا عند 
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بمعدل  2013الطاقة في الدول األعضاء إذ بعد أن تقلص ھذا االستھالك في عام 

ثم  2015في عام  4.3%ثم قفز بمعدل  2014في عام  0.3%ارتفع بمعدل  %2.4

. ویتوقع أن ینمو إجمالي استھالك 2016في عام  1.8%المعدل إلى  تراجع ھذا

ب م ن ملیون  13.1لیبلغ  2017في عام  2.1%الطاقة في الدول األعضاء بمعدل 

جاءت ھذه الزیادة ألف ب م ن ي. و 263، أي بزیادة حجمھا 2017ي في عام 

إلمارات )، األف ب م ن ي 101بصورة رئیسیة من ثالث دول، وھي: السعودیة (

ألف ب م ن ي). ویتوقع أن یرتفع استھالك  37)، ومصر (ألف ب م ن ي 41(

ألف ب م ن ي)، قطر  27الطاقة بصورة محدودة في أربع دول، وھي: الجزائر (

ألف ب م ن ي) في كل منھما. ویتوقع  14)، والعراق والكویت (ألف ب م ن ي 21(

ب م ن  آالف 4ل، وھي: لیبیا (في ثالث دو بشكل طفیفأن یرتفع استھالك الطاقة 

آالف ب م ن ي) في كل منھما. ویتوقع أن یستقر استھالك  3)، والبحرین وتونس (ي

، وھو المستوى نفسھ الذي 2017ألف ب م ن ي في عام  191الطاقة في سوریا عند 
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استھالك الطاقة في  )21 -1( الجدولو )27 -1الشكل (ویوضح ). 0.3%والفحم (

 .2017حسب المصدر في عام  الدول األعضاء

 27 -1الشكل 
 2017استھالك الطاقة في الدول األعضاء حسب المصدر في عام 

 ألف برمیل مكافئ نفط / الیوم)(

 
 
	21-1الجدول 

  2017- 2013استھالك الطاقة في الدول األعضاء وفق المصدر، 
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	 	
 معدل النمو

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.2	 6912	 6763	 6507	 6165	 6291	  الغاز الطبیعي   
1.9 6100	 5986	 6017	 5832	 5683	  المنتجات البترولیة    

0.0 72	 72	 72	 72	 67	  الطاقة الكھرومائیة   
0.0 39	 39	 39	 44	 42	  الفحم   

2.1 13123	 12860	 12635	 12113	 12083	  إجمالي الطاقة   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة 
 	 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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في الدول  ستھالك الفرد من الطاقةالعام ال توسطویتوقع أن یتراجع الم

. ویتوقع 2017ب م ن في عام  17.9إلى  2013ب م ن في عام  18األعضاء من 

ب م ن)،  138.1إلى المعدالت التالیة: قطر ( 2017أن یصل ھذا المتوسط في عام 

ب م ن)،  59.3ب م ن)، الكویت ( 75.3ب م ن)، البحرین ( 73.9اإلمارات (

ب م ن)، العراق  10.1ب م ن)، الجزائر ( 15.2ب م ن)، لیبیا ( 51.3السعودیة (

ب م ن).  3ب م ن)، وسوریا ( 6.2ب م ن)، تونس ( 7.3ب م ن)، مصر ( 8.1(

 .معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء) 26-1الشكل (ویوضح 

 26-1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

 

 استھالك الطاقة وفق المصدر 2-2

روكربونیة (النفط والغاز الطبیعي) المصدر شبھ تشكل مصادر الطاقة الھید

الوحید الذي تعتمد علیھ الدول األعضاء لتلبیة متطلبات الطاقة فیھا حیث تغطي ھذه 

. ویتوقع 2017من إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام  99.2%المصادر 

ى النحو عل 2017أن تتوزع مساھمة مصادر الطاقة في إجمالي االستھالك في عام 

)، 0.5%)، الطاقة الكھرومائیة (46.5%)، النفط (52.7%التالي: الغاز الطبیعي (
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في الدول  ستھالك الفرد من الطاقةالعام ال توسطویتوقع أن یتراجع الم

. ویتوقع 2017ب م ن في عام  17.9إلى  2013ب م ن في عام  18األعضاء من 

ب م ن)،  138.1إلى المعدالت التالیة: قطر ( 2017أن یصل ھذا المتوسط في عام 

ب م ن)،  59.3ب م ن)، الكویت ( 75.3ب م ن)، البحرین ( 73.9اإلمارات (

ب م ن)، العراق  10.1ب م ن)، الجزائر ( 15.2ب م ن)، لیبیا ( 51.3السعودیة (

ب م ن).  3ب م ن)، وسوریا ( 6.2ب م ن)، تونس ( 7.3ب م ن)، مصر ( 8.1(

 .معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء) 26-1الشكل (ویوضح 

 26-1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

 

 استھالك الطاقة وفق المصدر 2-2

روكربونیة (النفط والغاز الطبیعي) المصدر شبھ تشكل مصادر الطاقة الھید

الوحید الذي تعتمد علیھ الدول األعضاء لتلبیة متطلبات الطاقة فیھا حیث تغطي ھذه 

. ویتوقع 2017من إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام  99.2%المصادر 

ى النحو عل 2017أن تتوزع مساھمة مصادر الطاقة في إجمالي االستھالك في عام 

)، 0.5%)، الطاقة الكھرومائیة (46.5%)، النفط (52.7%التالي: الغاز الطبیعي (
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 28 -1الشكل 

 2017و  2013في الدول األعضاء في عامي استھالك الغاز الطبیعي 
 (ألف برمیل مكافئ نفط / یوم)

 
 

األعضاء في درجة اعتمادھا على الغاز الطبیعي لسد وتختلف الدول 

ضمن ثالث فئات، وذلك حسب احتیاجاتھا من الطاقة. ویمكن تصنیف ھذه الدول 

قة في ھذه الدول في األھمیة النسبیة لمساھمة الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطا

 وھذه الفئات ھي:، 2017عام 

لتغطیة متطلبات الطاقة  الدول التي تعتمد اعتمادا أساسیا على الغاز الطبیعي -

من استخدام  %50فیھا، وھي الدول التي تزید فیھا حصة الغاز الطبیعي عن 

، اإلمارات، قطر. وتتألف ھذه الفئة من خمس دول، وھي: البحرین، الطاقة

وبلغت حصة الغاز الطبیعي من إجمالي استھالك الطاقة ر، والكویت. الجزائ

)، 81.8قطر (%)، 89.2كما یلي: البحرین (% 2017في ھذه الدول في عام 

  ).53.1)، والكویت (%62.8الجزائر (%)، 73.8اإلمارات (%

لتغطیة متطلبات الطاقة  الدول التي تعتمد اعتمادا رئیسیا على الغاز الطبیعي -

 50% -33%وھي الدول التي تتراوح فیھا حصة الغاز الطبیعي ما بین فیھا، 

. وتتضمن ھذه الفئة خمس دول، وھي: مصر، تونس، من استخدام الطاقة
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 الغاز الطبیعي 2-2-1
 

 2017یتوقع أن یرتفع استھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء في عام 

ملیون ب م ن ي في عام  6.3ملیون ب م ن ي بالمقارنة مع  6.9لیبلغ  2.2%بمعدل 

 52.1%لطاقة في الدول األعضاء من ، لترتفع حصتھ في إجمالي استھالك ا2013

وتوجد خمس دول عربیة ذات استھالك  .2017في عام  52.7%إلى  2013في عام 

ملموس من الغاز الطبیعي، وھي: السعودیة، اإلمارات، مصر، قطر، والجزائر. 

من إجمالي استھالك الغاز الطبیعي في الدول  83%دول الخمس بلغت حصة ھذه ال

. وبلغت حصص ھذه الدول من إجمالي استھالك الدول 2017األعضاء في عام 

)، 13.1%)، مصر (%19.2( اإلمارات)، 28.3%( األعضاء كما یلي: السعودیة

 )22 -1الجدول (و )28 -1الشكل (). ویبین 10.5)، والجزائر (%11.9قطر (%

  .2017و 2013 ياستھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء في عام
	22-1الجدول 

  2017-2013ھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء، است
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.4	 1330	 1299	 1239	 1146	 1225		  اإلمارات     
1.0 265	 262	 265	 265	 253		  البحرین   
2.2 91	 89	 89	 93	 87		  تونس   
2.6 725	 706	 708	 660	 595		  الجزائر   
2.3 1955	 1910	 1800	 1764	 1724		  السعودیة   
0.0 67	 67	 75	 87	 96		  سوریا   
0.8 190	 189	 168	 155	 149		  العراق   
2.1 820	 803	 723	 607	 630		  قطر   
2.1 380	 372	 358	 311	 342		  الكویت   
2.3 184	 180	 254	 236	 266		  لیبیا   
2.3 905	 885	 829	 841	 925		  مصر   
2.2 6912		 6762		 6507		 6165		 6291		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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 28 -1الشكل 

 2017و  2013في الدول األعضاء في عامي استھالك الغاز الطبیعي 
 (ألف برمیل مكافئ نفط / یوم)

 
 

األعضاء في درجة اعتمادھا على الغاز الطبیعي لسد وتختلف الدول 

ضمن ثالث فئات، وذلك حسب احتیاجاتھا من الطاقة. ویمكن تصنیف ھذه الدول 

قة في ھذه الدول في األھمیة النسبیة لمساھمة الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطا

 وھذه الفئات ھي:، 2017عام 
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وبلغت حصة الغاز الطبیعي من إجمالي استھالك الطاقة ر، والكویت. الجزائ
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 50% -33%وھي الدول التي تتراوح فیھا حصة الغاز الطبیعي ما بین فیھا، 

. وتتضمن ھذه الفئة خمس دول، وھي: مصر، تونس، من استخدام الطاقة
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 الغاز الطبیعي 2-2-1
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 52.1%لطاقة في الدول األعضاء من ، لترتفع حصتھ في إجمالي استھالك ا2013

وتوجد خمس دول عربیة ذات استھالك  .2017في عام  52.7%إلى  2013في عام 

ملموس من الغاز الطبیعي، وھي: السعودیة، اإلمارات، مصر، قطر، والجزائر. 

من إجمالي استھالك الغاز الطبیعي في الدول  83%دول الخمس بلغت حصة ھذه ال

. وبلغت حصص ھذه الدول من إجمالي استھالك الدول 2017األعضاء في عام 

)، 13.1%)، مصر (%19.2( اإلمارات)، 28.3%( األعضاء كما یلي: السعودیة

 )22 -1الجدول (و )28 -1الشكل (). ویبین 10.5)، والجزائر (%11.9قطر (%

  .2017و 2013 ياستھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء في عام
	22-1الجدول 

  2017-2013ھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء، است
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.4	 1330	 1299	 1239	 1146	 1225		  اإلمارات     
1.0 265	 262	 265	 265	 253		  البحرین   
2.2 91	 89	 89	 93	 87		  تونس   
2.6 725	 706	 708	 660	 595		  الجزائر   
2.3 1955	 1910	 1800	 1764	 1724		  السعودیة   
0.0 67	 67	 75	 87	 96		  سوریا   
0.8 190	 189	 168	 155	 149		  العراق   
2.1 820	 803	 723	 607	 630		  قطر   
2.1 380	 372	 358	 311	 342		  الكویت   
2.3 184	 180	 254	 236	 266		  لیبیا   
2.3 905	 885	 829	 841	 925		  مصر   
2.2 6912		 6762		 6507		 6165		 6291		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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ب م ن ي. ویتوقع أن تسجل أربع دول أعلى معدالت االرتفاع في االستھالك ضمن 

ع أن الدول األعضاء، وھذه الدول ھي: اإلمارات، السعودیة، قطر، والكویت. ویتوق

)، السعودیة 2.2%كما یلي: اإلمارات ( 2017یبلغ ھذا المعدل في ھذه الدول في عام 

). كما یتوقع أن یصل ھذا المعدل إلى 2%)، والكویت (2.1%)، قطر (%2.1(

 في كل من الجزائر، العراق، ومصر.  %1.9

ویتوقع أن یصل حجم الزیادة في استھالك المنتجات البترولیة في الدول 

. وستأتي ھذه الزیادة بصورة رئیسیة 2017ألف ب ن ي في عام  114ء إلى األعضا

من أربع دول، وھي: السعودیة، مصر، العراق، واإلمارات حیث سیبلغ حجم الزیادة 

ألف ب م ن ي)،  16ألف ب م ن ي)، مصر ( 56في ھذه الدول كما یلي: السعودیة (

ن ي)، وبذلك یمثل حجم  آالف ب م 10ألف ب م ن ي)، واإلمارات ( 13العراق (

من إجمالي حجم الزیادة المتوقع في استھالك  83.1%الزیادة في ھذه الدول األربع 

 . )23 -1الجدول (. 2017الدول األعضاء من المنتجات البترولیة في عام 
	23-1الجدول 

  2017-2013استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء، 
( یومألف برمیل مكافئ نفط/  ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.2	 447	 437	 426	 406	 425		  اإلمارات   
0.4 32	 32	 31	 29	 29		  البحرین   
0.7 103	 102	 102	 98	 92		  تونس   
1.9 426	 418	 431	 416	 416		  الجزائر   
2.1 2683	 2627	 2696	 2537	 2330		  السعودیة    
0.0 117	 117	 143	 147	 185		  سوریا   
1.9 672	 659	 634	 637	 696		  العراق   
2.1 183	 179	 158	 137	 119		  قطر   
2.0 335	 329	 332	 329	 341		  الكویت    
0.0 217	 217	 221	 257	 232		  لیبیا   
1.9 885	 869	 844	 839	 819		  مصر   
1.9 6100		 5986		 6017		 5832		 5683		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة:
 	 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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السعودیة، وسوریا. وبلغت حصة الغاز الطبیعي في استھالك ھذه الدول لیبیا، 

السعودیة )، 45.9لیبیا (% )،46.7)، تونس (%48.6كما یلي: مصر (%

 ).35.1)، وسوریا (42.1%(%

، وتضم ھذه الفئة في عام الدول التي تعتمد اعتمادا ثانویا على الغاز الطبیعي -

أن تبلغ حصة الغاز الطبیعي دولة واحدة وھي العراق الذي یتوقع  2017

 من إجمالي استھالك الطاقة.  %22
 

درجة اعتماد الدول األعضاء على الغاز الطبیعي  )29 -1الشكل (ویبین 

 لبیة احتیاجاتھا من الطاقة.لت

 29 -1الشكل 
 األھمیة النسبیة الستھالك الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطاقة

 2017في الدول األعضاء في عام 
(%) 

 
 

 المنتجات البترولیة 2-2-2

بعد أن تقلص إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء من  

، فإنھ 2016ألف ب م ن ي في عام  5986إلى  2015ألف ب م ن ي في عام  6017

ألف  6100لیبلغ  1.9%بمعدل  2017من المتوقع أن یرتفع ھذا االستھالك في عام 

  52.7الدول االعضاء  متوسط
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ب م ن ي. ویتوقع أن تسجل أربع دول أعلى معدالت االرتفاع في االستھالك ضمن 

ع أن الدول األعضاء، وھذه الدول ھي: اإلمارات، السعودیة، قطر، والكویت. ویتوق

)، السعودیة 2.2%كما یلي: اإلمارات ( 2017یبلغ ھذا المعدل في ھذه الدول في عام 

). كما یتوقع أن یصل ھذا المعدل إلى 2%)، والكویت (2.1%)، قطر (%2.1(

 في كل من الجزائر، العراق، ومصر.  %1.9

ویتوقع أن یصل حجم الزیادة في استھالك المنتجات البترولیة في الدول 

. وستأتي ھذه الزیادة بصورة رئیسیة 2017ألف ب ن ي في عام  114ء إلى األعضا

من أربع دول، وھي: السعودیة، مصر، العراق، واإلمارات حیث سیبلغ حجم الزیادة 

ألف ب م ن ي)،  16ألف ب م ن ي)، مصر ( 56في ھذه الدول كما یلي: السعودیة (

ن ي)، وبذلك یمثل حجم  آالف ب م 10ألف ب م ن ي)، واإلمارات ( 13العراق (

من إجمالي حجم الزیادة المتوقع في استھالك  83.1%الزیادة في ھذه الدول األربع 

 . )23 -1الجدول (. 2017الدول األعضاء من المنتجات البترولیة في عام 
	23-1الجدول 

  2017-2013استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء، 
( یومألف برمیل مكافئ نفط/  ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.2	 447	 437	 426	 406	 425		  اإلمارات   
0.4 32	 32	 31	 29	 29		  البحرین   
0.7 103	 102	 102	 98	 92		  تونس   
1.9 426	 418	 431	 416	 416		  الجزائر   
2.1 2683	 2627	 2696	 2537	 2330		  السعودیة    
0.0 117	 117	 143	 147	 185		  سوریا   
1.9 672	 659	 634	 637	 696		  العراق   
2.1 183	 179	 158	 137	 119		  قطر   
2.0 335	 329	 332	 329	 341		  الكویت    
0.0 217	 217	 221	 257	 232		  لیبیا   
1.9 885	 869	 844	 839	 819		  مصر   
1.9 6100		 5986		 6017		 5832		 5683		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة:
 	 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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السعودیة، وسوریا. وبلغت حصة الغاز الطبیعي في استھالك ھذه الدول لیبیا، 

السعودیة )، 45.9لیبیا (% )،46.7)، تونس (%48.6كما یلي: مصر (%

 ).35.1)، وسوریا (42.1%(%

، وتضم ھذه الفئة في عام الدول التي تعتمد اعتمادا ثانویا على الغاز الطبیعي -

أن تبلغ حصة الغاز الطبیعي دولة واحدة وھي العراق الذي یتوقع  2017

 من إجمالي استھالك الطاقة.  %22
 

درجة اعتماد الدول األعضاء على الغاز الطبیعي  )29 -1الشكل (ویبین 

 لبیة احتیاجاتھا من الطاقة.لت

 29 -1الشكل 
 األھمیة النسبیة الستھالك الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطاقة

 2017في الدول األعضاء في عام 
(%) 

 
 

 المنتجات البترولیة 2-2-2

بعد أن تقلص إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء من  

، فإنھ 2016ألف ب م ن ي في عام  5986إلى  2015ألف ب م ن ي في عام  6017

ألف  6100لیبلغ  1.9%بمعدل  2017من المتوقع أن یرتفع ھذا االستھالك في عام 

  52.7الدول االعضاء  متوسط



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 98

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
69 

 

من إجمالي استھالك الطاقة  0.3%من المتوقع أن تبلغ حصة استھالك الفحم 

 39حیث سیصل حجم ھذا االستھالك إلى حوالي  2017في الدول األعضاء في عام 

ألف ب م ن ي  8.6اإلمارات وحوالي ألف ب م ن ي في  25.5ألف ب م ن ي، منھا 

 .)25 -1(الجدول في مصر. 
	25-1الجدول 

  2017-2013استھالك الفحم في الدول األعضاء، 
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	 	
 معدل النمو

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 25.5	 25.5	 25.4	 29.4	 29.1	  اإلمارات     
0.0 2.9	 2.9	 2.9	 3.6	 3.2	  الجزائر   
0.0 2.0	 2.0	 2.0	 2.8	 1.9	  السعودیة   
0.0 8.6	 8.6	 8.3	 7.9	 7.7		  مصر   
0.0 39.0		 39.0		 38.5		 43.7		 42.0		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 یة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.: منظمة األقطار العربلمصدرا  

 كثافة الطاقة -3
یتبین من احتساب مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء بناء على بیانات 

حول استھالك الطاقة واستنادا لمنظمة أوابك بنك المعلومات التابع لألمانة العامة 

 2010الثابتة لعام على بیانات البنك الدولي حول الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

ملیون  1طن مكافئ نفط لكل  292أن ھذا المؤشر قد انخفض في الدول األعضاء من 

طن مكافئ نفط  284إلى  2013دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

. ویعود ھذا التحسن في ھذا المؤشر إلى 2016ملیون دوالر أمریكي في عام  1لكل 

في الدول األعضاء (باستثناء  2010مالي باألسعار الثابتة لعام أن الناتج المحلي اإلج

سنویا  3.4%البحرین، سوریا، ولیبیا نظرا لعدم توفر بیانات عنھا) قد ارتفع بمعدل 

بینما ارتفع إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول  2016-2013خالل الفترة 

 خالل الفترة نفسھا. سنویا  2.1%(باستثناء البحرین، سوریا، ولیبیا) بمعدل 

ویوجد تباین ملحوظ بین الدول األعضاء فیما یتعلق بھذا المؤشر الذي یتراوح 

ملیون دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي  1طن مكافئ نفط لكل  197ما بین 
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ویمكن تصنیف الدول األعضاء إلى فئتین من ناحیة حصة المنتجات البترولیة 

مثل الفئة األولى في الدول التي ما . وتت2017في إجمالي استھالك الطاقة في عام 

تزال المنتجات البترولیة تغطي أكثر من نصف متطلبات الطاقة فیھا. وتتألف ھذه 

)، السعودیة 61.3)، سوریا (%78الفئة من خمس دول، وھي: العراق (%

). وتتمثل الفئة الثانیة من الدول التي 52.8)، وتونس (%54.1)، لیبیا (%57.8%(

البترولیة أقل من نصف احتیاجات الطاقة فیھا. وتتضمن ھذه الفئة تشكل المنتجات 

)، 36.9)، الجزائر (%46.9)، الكویت (%47.5ست دول وھي: مصر (%

 ). 10.8)، والبحرین (%18.2)، قطر (%24.8اإلمارات (%

 الطاقة الكھرومائیة والفحم 2-2-3

ستھالك الطاقة تساھم الطاقة الكھرومائیة والفحم مساھمة صغیرة في إجمالي ا

من  0.85%تزید حصة ھذان المصدران معا عن  أالفي الدول األعضاء حیث یتوقع 

. ویتوقع أن یبلغ إجمالي 2017إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام 

ألف ب  63.7، منھا 2017ألف ب م ن ي في عام  72استھالك الطاقة الكھرومائیة 

ولة العربیة الرئیسیة المنتجة والمستھلكة للطاقة م ن ي في مصر التي تعتبر الد

  . )24 -1(ل الجدوالكھرومائیة ضمن الدول األعضاء. 
	24-1الجدول 

  2017-2013استھالك الطاقة الكھرومائیة في الدول األعضاء، 
( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0		  تونس *   
0.0 0.6	 0.6	 0.4	 0.9	 0.4		  الجزائر   
0.0 7.0	 7.0	 7.0	 7.0	 7.0		  سوریا *   

0.0 63.7	 63.7	 63.5	 63.5	 58.8		  مصر   
0.0 72.3	 72.3	 71.9	 72.4	 67.3	  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  ع نظراً للتقریب.قد ال تتطابق المجامی مالحظة:

 : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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من إجمالي استھالك الطاقة  0.3%من المتوقع أن تبلغ حصة استھالك الفحم 

 39حیث سیصل حجم ھذا االستھالك إلى حوالي  2017في الدول األعضاء في عام 

ألف ب م ن ي  8.6اإلمارات وحوالي ألف ب م ن ي في  25.5ألف ب م ن ي، منھا 

 .)25 -1(الجدول في مصر. 
	25-1الجدول 

  2017-2013استھالك الفحم في الدول األعضاء، 
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	 	
 معدل النمو

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 25.5	 25.5	 25.4	 29.4	 29.1	  اإلمارات     
0.0 2.9	 2.9	 2.9	 3.6	 3.2	  الجزائر   
0.0 2.0	 2.0	 2.0	 2.8	 1.9	  السعودیة   
0.0 8.6	 8.6	 8.3	 7.9	 7.7		  مصر   
0.0 39.0		 39.0		 38.5		 43.7		 42.0		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 یة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.: منظمة األقطار العربلمصدرا  

 كثافة الطاقة -3
یتبین من احتساب مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء بناء على بیانات 

حول استھالك الطاقة واستنادا لمنظمة أوابك بنك المعلومات التابع لألمانة العامة 

 2010الثابتة لعام على بیانات البنك الدولي حول الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

ملیون  1طن مكافئ نفط لكل  292أن ھذا المؤشر قد انخفض في الدول األعضاء من 

طن مكافئ نفط  284إلى  2013دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

. ویعود ھذا التحسن في ھذا المؤشر إلى 2016ملیون دوالر أمریكي في عام  1لكل 

في الدول األعضاء (باستثناء  2010مالي باألسعار الثابتة لعام أن الناتج المحلي اإلج

سنویا  3.4%البحرین، سوریا، ولیبیا نظرا لعدم توفر بیانات عنھا) قد ارتفع بمعدل 

بینما ارتفع إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول  2016-2013خالل الفترة 

 خالل الفترة نفسھا. سنویا  2.1%(باستثناء البحرین، سوریا، ولیبیا) بمعدل 

ویوجد تباین ملحوظ بین الدول األعضاء فیما یتعلق بھذا المؤشر الذي یتراوح 

ملیون دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي  1طن مكافئ نفط لكل  197ما بین 
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ویمكن تصنیف الدول األعضاء إلى فئتین من ناحیة حصة المنتجات البترولیة 

مثل الفئة األولى في الدول التي ما . وتت2017في إجمالي استھالك الطاقة في عام 

تزال المنتجات البترولیة تغطي أكثر من نصف متطلبات الطاقة فیھا. وتتألف ھذه 

)، السعودیة 61.3)، سوریا (%78الفئة من خمس دول، وھي: العراق (%

). وتتمثل الفئة الثانیة من الدول التي 52.8)، وتونس (%54.1)، لیبیا (%57.8%(

البترولیة أقل من نصف احتیاجات الطاقة فیھا. وتتضمن ھذه الفئة تشكل المنتجات 

)، 36.9)، الجزائر (%46.9)، الكویت (%47.5ست دول وھي: مصر (%

 ). 10.8)، والبحرین (%18.2)، قطر (%24.8اإلمارات (%

 الطاقة الكھرومائیة والفحم 2-2-3

ستھالك الطاقة تساھم الطاقة الكھرومائیة والفحم مساھمة صغیرة في إجمالي ا

من  0.85%تزید حصة ھذان المصدران معا عن  أالفي الدول األعضاء حیث یتوقع 

. ویتوقع أن یبلغ إجمالي 2017إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام 

ألف ب  63.7، منھا 2017ألف ب م ن ي في عام  72استھالك الطاقة الكھرومائیة 

ولة العربیة الرئیسیة المنتجة والمستھلكة للطاقة م ن ي في مصر التي تعتبر الد

  . )24 -1(ل الجدوالكھرومائیة ضمن الدول األعضاء. 
	24-1الجدول 

  2017-2013استھالك الطاقة الكھرومائیة في الدول األعضاء، 
( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0		  تونس *   
0.0 0.6	 0.6	 0.4	 0.9	 0.4		  الجزائر   
0.0 7.0	 7.0	 7.0	 7.0	 7.0		  سوریا *   

0.0 63.7	 63.7	 63.5	 63.5	 58.8		  مصر   
0.0 72.3	 72.3	 71.9	 72.4	 67.3	  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  ع نظراً للتقریب.قد ال تتطابق المجامی مالحظة:

 : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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 األسعار المحلیة -4
 

س###بق للعدی###د م###ن ال###دول األعض###اء أن أج###رى تع###دیالت ش###املة عل###ى أس###عار 

. وكما ورد سابقا فق##د اعتم##دت  2017ام المنتجات البترولیة في السوق المحلیة في ع

بع##ض ال##دول األعض##اء سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار حی##ث لج##أت ك##ل م##ن 

اإلمارات ومص##ر إل##ى رف##ع أس##عار ك##ل م##ن غ##از البت##رول المس##ال والغ##ازولین وزی##ت 

الغاز/الدیزل.  كما رفع##ت ت##ونس أس##عار الغ##ازولین. ورفع##ت ك##ل م##ن الجزائ##ر وقط##ر 

 .(1-27) الجدول،  غاز/الدیزلن وزیت الأسعار الغازولی
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   الشكل  طن مكافئ نفط في مصر في العام ذاتھ.  349و 2016في تونس في عام 

 .)26 -1الجدول (و )30 -1(
	26-1الجدول 

  2016، 2013تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء، عامي 
( 2010طن مكافئ نفط لكل ملیون دوالر أمریكي من الناتج بأسعار  	) 

	 	 	2016	 2013	   
231.6	 243.8	  االمارات   
 البحرین    488.7 غ م 
196.9 193.4	  تونس *  
286.4 286.8	  الجزائر  
327.3 321.0	  السعودیة *  
 سوریا *   غ م  غ م 
199.2 232.5	  العراق  
286.6 240.6	  قطر  
244.3 249.1	  الكویت   
 لیبیا*   غ م  غ م 
348.7 387.5	  مصر   
284.0 291.8	  الدول األعضاء    

 	 		  .بیانات تقدیریة *
 لومات.منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المع المصدر:  

 
 30 -1الشكل 

 2016كثافة الطاقة في الدول األعضاء في عام 
 )2010(طن مكافئ نفط/ ملیون دوالر أمریكي بأسعار 

 
 ). 26-1المصدر: الجدول (



تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء
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231.6	 243.8	  االمارات   
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199.2 232.5	  العراق  
286.6 240.6	  قطر  
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348.7 387.5	  مصر   
284.0 291.8	  الدول األعضاء    

 	 		  .بیانات تقدیریة *
 لومات.منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المع المصدر:  

 
 30 -1الشكل 

 2016كثافة الطاقة في الدول األعضاء في عام 
 )2010(طن مكافئ نفط/ ملیون دوالر أمریكي بأسعار 

 
 ). 26-1المصدر: الجدول (

الغازولين غاز البترول المسال
98 95 92 91 90 80 50 25 12.5 10 50 25

اوكتين اوكتين اوكتين اوكتين اوكتين اوكتين كغم كغم كغم كغم رطل رطل العملة
السنة المحلية الشهر

2.20 0.80 2.15 2.04 1.97 116.00 58.00 2017 درهم ديسمبر  االمارات  

0.140 0.140 0.235 0.160 0.125 1.200 2016 دينار يناير  البحرين  

1.390 1.110 1.750 1.510 1.230 7.400 2017 دينار يوليو  تونس  

20.42 35.72 35.33 32.69 103.20 2017 دينار يناير  الجزائر  

0.45 0.45 0.90 0.75 15.00 2016 لایر يناير  السعودية  

180.0 150.0 225.0 2500 2016 ليرة  سوريا   يونيو

400 150 900 750 450 5000 2016 دينار  العراق يناير

1.70 0.80 1.80 1.75 15.00 2017 لایر ديسمبر  قطر

0.110 0.110 0.165 0.105 0.085 0.750 2016 دينار سبتمبر  الكويت

0.090 0.090 0.150 1.500 2015 دينار  ليبيا نوفمبر

3.65 3.65 6.60 5.00 3.65 60.00 30.00 2017 جنيه يونيو  مصر

0.54 0.54 1.095 0.94 0.72 37 7 2017 دينار ديسمبر  االردن  

4.11 4.89 6.17 75 2016 جنيه  السودان   نوفمبر

0.219 0.209 0.186 2017 لایر  عمان   سبتمبر

850 765 1265 1235 18300 16100 2017 ليرة ديسمبر  لبنان  

9.61 11.25 2017 درهم ديسمبر  المغرب  

384.6 384.6 401 2014 اوقية  موريتانيا   يوليو

175 215 2017 لایر يونيو  اليمن  

الجدول 1 - 27
األسعار المحلية للمنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2017

(عملة محلية / لتر)

زيت الغاز/ الديزل كيروسين
الدولة وآخر فترة تتوفر عنها بيانات

الجدول )27-1(
االسعار المحلية للمنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2017

)عملة محلية / لتر(

المصدر : بنك المعلومات ، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(.




