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  تقديم
ــر األـماـنة الـعاـمة لمنظـمة األقـطار العربـية  ــدرة للبترول "يســ تـها في إـطار مـتابع" أواـبكالمصــ

لعاملين في مجال سياسات الطاقة وا  لواضعيأن تقدم الدورية للمستجدات في السوق البترولية العالمية،  

ــناعة النفطية ــاء    الص ــوق الالربع   التقريرفي الدول األعض ــية في الس ــنوي حول التطورات الرئيس س
  .2019 من عام  الثالثالربع والذي يغطي  ،العالميةالبترولية 

الواقع واآلفاق المســتقبلية للتطورات االقتصــادية العالمية   من التقرير  األول الجزء  يســتعرض

المؤشرات التطورات في    فيتطرق إلى  ،الثاني  الجزء  أما.  الدولية الرئيسية  االقتصادية  المجموعاتوفق  

، والعوامل المؤثرة النفطية لنفط الخام والمنتجاتاأســعار  في    والمتمثلة  ،النفط العالميةلســوق    الرئيســية

، وحركة التجارة النفطية في خرىاألعوامل  الو  من عرض وطلب ومســــتويات المخزون النفطي عليها

ــناعة تكرير النفط الخام  ــية، وتطور ص ــواق الرئيس التطورات في   الثالث الجزء ويتناول  .العالميةاألس

 وأسـعاراألسـعار الفورية للغاز الطبيعي،  التي من أهمها  أسـواق الغاز الطبيعي  عدد من المؤشـرات في  

           .ومصــــادرها   من الغاز الطبيعي المســــيل  ، والكميات المســــتوردةأســــياالغاز الطبيعي المســــيل في  

ــص  فيما ــتعرض   أخر التطوراتلمتابعة    الجزء الرابع  خصــ الجزء في مجال الطاقات المتجددة. ويســ
التي ـشهدتها الـسوق خرى العوامل األو والعوامل الجغرافية الـسياـسيةاالقتـصادية  أهم األحداث   الخامس

 الســادسالجزء   أما،  غير مباشــرة على أســعار النفط  وأوكانت لها تأثيرات مباشــرة    البترولية العالمية

ــلة  التطورات فيتناول   ــتعرض  وي،  واألمور المرتبطة به  باريس لتغير المناخ  اتفاقفي الحاصـ الجزء سـ
ابع ات المحتملة  من التقرير    واألخير  الـس واق  االنعكاـس على اقتصـادات الدول   البترولللتطورات في أـس

   عضاء في منظمة أوابك.األ

ــدرة للبترول "وـتأـمل األـماـنة الـعاـمة لمنظـمة األقـطار العربـية   " أن يـقدم ـهذا التقرير أواـبكالمصــ

 ً ً مهم  اً ، وأن يمثل مـصدرفي دولها األعـضاء  لراـسمي ـسياـسات الطاقة المـستقبلية  مـستمراً  دعما لتعرف ل  ا

 من أجلوذلك انعكاســاتها على دولنا األعضــاء، مدى  على المســتجدات في الســوق البترولية العالمية و

  العالمية.  البترولالعمل وفقاً التجاهات ورؤية بعيدة المدى للمحافظة على مكانتها في سوق 

  ،وهللا ولي التوفيق ،،                      

  األمين العام                                                                                           

  يالنق يعباس عل                                                                                      



الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 42019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  4 

 

  رقم   قائمة المحتويات
  الصفحة 

  10 االقتصادية العالميةالتطورات أوالً:

  14  الدول الصناعيةاقتصادات  التطورات في  . 1
  34  التطورات في اقتصادات الدول النامية والدول الناشئة . 2

 ً   47التطورات في أسواق النفط العالمية:ثانيا

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

  47  أسعار النفوط الخام المختلفة  1.1

  54   المنتجات النفطيةبعض أسعار   2.1

  59  2019من عام  الثالثخالل الربع  أسعار النفط العوامل المؤثرة على  . 2

  59  العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق 1.2

  59  العالمية اإلمدادات النفطية   1.1.2

  69 الطلب العالمي على النفط  2.1.2

  77  مستويات المخزونات النفطية العالمية المختلفة 3.1.2

  83 أسعار النفط العوامل األخرى المؤثرة على  2.2
  85 حركة التجارة النفطية في األسواق الرئيسية  .3

مــــن الــــنفط الخــــام الواليــــات المتحــــدة واردات وصــــادرات  1.3
  85  والمنتجات النفطية

  93  النفطيةواردات وصادرات اليابان من النفط الخام والمنتجات    2.3

  93  واردات وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية   3.3

  95  واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية    4.3

  96صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات    5.3
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 قائمة المحتويات
 رقم

 الصفحة

  96 تطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية  .4

 ً   103 أسواق الغاز الطبيعي العالمية التطورات في:  ثالثا

  103  األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي . 1

  104  انتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية  . 2

  105  أسواق الغاز الطبيعي المسيل في أسيا . 3

 ً  109 التطورات في األسواق العالمية للطاقات المتجددة : رابعا

 ً   116 أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية العالمية : خامسا

 ً   120 باريس لتغير المناخ  اتفاقالتطورات في  :سادسا

 ً االنعكاس���ات المحتملة للتطورات في أس���واق البترول عل� اقتص���ادات  : س���ابعا
 الدول األعضاء في أوابك

121  

  126  الخالصة
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  األشكال قائمة 
رقم 

 الصفحة 
 ،العــالمي  المتعلقــة بمعــدل النمو االقتصـــــادياألوليــة التوقعــات   : 1الشكل 

2019 – 2020   13  

،  في الدول الصناعية التوقعات األولية لمعدل النمو االقتصادي  : 2الشكل 
2019 – 2020  14  

ــادي في الدول النامية والدول   : 3الشكل  التوقعات األولية لمعدل النمو االقتص
  34   2020 – 2019الناشئة، 

ــلة خامات أوبك،   :4الشكل ــعار الفورية لسـ ــنوي لألسـ ــط الربع السـ المتوسـ
2014 – 2019   50  

المعدالت الربع السـنوية لسـعر سـلة خامات أوبك وخام برنت وخام   : 5الشكل 
  53  2019 – 2018غرب تكساس، 

ــاء،   : 6الشكل  ــعار خامات بعض الدول األعضـ ــنوية ألسـ المعدالت الربع السـ
2018 – 2019  54  

المعدالت الربع الســـنوية ألســـعار الغازولين الممتاز في األســـواق   : 7الشكل 
  57  2019 – 2018الرئيسية، 

ــعار الغازولين الممتاز في بعض الدول   : 8الشكل  ــريبة من أســ ــبة الضــ نســ
  58  2019 سبتمبرالصناعية، شهر 

ــوائل   : 9الشكل  ــنوية إلمدادات العالم من النفط الخام وس التطورات الربع الس
  60 2019 – 2018 ،الغاز الطبيعي

ــة وفق   : 10الشكل  ــالمي ــة الع ــدادات النفطي ــة لإلم ــنوي التطورات الربع الســ
  62   2019 – 2018المجموعات الرئيسية 

التغير الربع الســـنوي في إمدادات العالم من النفط وســـوائل الغاز   : 11الشكل 
  64   2019 – 2018 ،الطبيعي

ــط الربع    : 12الشكل  ــخري في الواليات المتوسـ ــنوي إلمدادات النفط الصـ السـ
  67  2019 – 2018، المتحدة وعدد الحفارات العاملة

تطور إجمالي عدد اآلبار المحفورة من النفط والغاز الـصخريين في   : 13الشكل 
  68   2019 – 2014 ،الواليات المتحدة األمريكية

ى : 14الشكل  ـل ي ـع ـم عــاـل طـلــب اـل ـل ويــة ـل ـــن ع الســـ رـب طـورات اـل ـت ط،اـل ـف ـن  اـل
2018 – 2019  70  
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  األشكال قائمة 

رقم 
 الصفحة 

التطورات الربع الســـنوية للطلب على النفط في الدول الصـــناعية،   :  15الشكل 
2018 – 2019   72 

ة،  : 16الشكل  امـي دول الـن ب على النفط في اـل ة للطـل ــنوـي  التطورات الربع الســ
2018 – 2019   77  

تطور الزيـادة في المخزونـات التجـاريـة النفطيـة في دول منظمـة   : 17الشكل 
  80التعاون االقتصادي والتنمية عن متوسط السنوات الخمس السابقة 

يــة  : 18الشكل  ـم عــاـل طـيــة اـل ـف ـن خـزونــات اـل ـم طـور اـل ع  ـت رـب هــايــة اـل ي ـن  ،ـف
2018 – 2019  83  

ــادر  :  19الشكل  ــنــفــط مــن الــمــتــحــدة الــواليــات واردات مصــــ  الــخــام، ال
2018 – 2019  88  

ــادر واردات الواليــات المتحــدة من المنتجــات النفطيــة   : 20الشكل  ، مصــــ
2018 – 2019   88  

  91   2019-2018وجهة صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام،   : 21الشكل 
ــات   : 22الشكل  ــادرات الوالي ــة صــــ ــة،وجه ــات النفطي ــدة من المنتج  المتح

2018 – 2019    91  

التطورات في كميات النفط الخام المسـتهلك في المصـافي العالمية،   : 23الشكل 
2018 – 2019  100  

ــط التطورات في   : 24الشكل  كمـيات المنتـجات المكررة من المصـــــافي متوســ
  103  2019 – 2018 العالمية،

ي في الواليات ســــنوية للغاز الصــــخرالاإلمدادات الربع  متوســــط    : 25الشكل 
  105  2019 – 2018، المتحدة األمريكية

ــاء  : 26الشكل  ــادراته المقدرة للدول األعض مقارنة كمية إنتاج النفط الخام بص
  122  2019 – 2016في منظمة أوابك، 

ــادراته المقدرة للدول   : 27الشكل  ــعار النفط بقيمة صــ ــتويات أســ مقارنة مســ
  124  2019 – 2016األعضاء في منظمة أوابك، 
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رقم         الجداولقائمة   
 الصفحة 

 التوقعــات األوليــة لمعــدالت النمو االقتصـــــادي العــالميــة،تطور   :1الجدول 
2019 – 2020  12  

متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب   :2الجدول 
  49  2019 – 2018تكساس وبعض الخامات العربية، 

المتوســـط الربع الســـنوي لألســـعار الفورية للمنتجات النفطية في   :3الجدول 
  56   2019 – 2018، األسواق الرئيسية

  60  تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي   :4الجدول 
ات المتحـدة وعـدد   :5الجدول  ــخري في الوالـي ــط إمـدادات النفط الصــ متوســ

  66  2019 – 2018الحفارات العاملة، 

ــة   :6الجدول  ــدولي ــات ال ــالمي على النفط وفق المجموع ــب الع ، تطور الطل
2018 – 2019    69  

  72  تطور الطلب على النفط في الدول الصناعية   :7الجدول 
تطور الطلب على النفط في دول العالم األخرى (االقتصادات النامية   :  8الجدول 

  76  والمتحولة) 

  82  تطور المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربع   :  9الجدول 
مصـــــادر واردات الواليــات المتحــدة األمريكيــة من النفط الخــام   :10الجدول 

  87  2019 – 2018والمنتجات النفطية، 

ــادرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة م  :11الجدول  ن النفط الخــام وجهــة صـــ
  90  2019 – 2018 ،والمنتجات النفطية

تطور صــافي واردات (صــادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة   :12الجدول 
  92  واليابان والصين والهند 

تطور صـــافي واردات (صـــادرات) المنتجات النفطية في الواليات   :13الجدول 
  92  المتحدة واليابان والصين والهند 

ة  :  14الجدول  المـي ــافي الـع ة في المصـــ ــتهلـك ات النفط الخـام المســ ، تطور كمـي
2018 – 2019    99  

ــافي التكرير:  15الجدول  ــغيــل مصـــ ــط معــدالت تشــ ، العــالميــة  تطور متوســ
2018 – 2019    101  

  102 تطور كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالمية  :  16الجدول 
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رقم      الجداولقائمة 

 الصفحة 
  104  يللغاز الطبيعي في السوق األمريكتطور متوسط األسعار الفورية   :17الجدول 
تطور كميات ومتوسـط أسـعار الغاز الطبيعي المسـيل المسـتورد في   :18الجدول 

  108  أسواق شمال شرق آسيا 

  113   2018قدرات توليد الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :19الجدول 
  114   2017إنتاج الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :20الجدول 
ــاء في   :21الجدول  ــتراتيجـية للـطاـقة المتـجددة في اـلدول األعضــ األـهداف االســ

  115  منظمة أوابك 

ــادرات النفط الخام في الدول   :22 ل الجدو ــنوي في كمية صــ التطور الربع الســ
  121  2019 – 2018األعضاء، 

ــادرات النفط الـخام في الدول   :23 ل الجدو ــنوي في قيـمة صــ التطور الربع الســ
  123   2019 – 2018األعضاء، 
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 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالً 

 تزامناً مع، 2019من عام   الثالث  الربعخالل تباطؤ في وتيرة نموه    االقتـصاد العالميأداء    ـشهد

، والتي أدت تصـاعد حدة التوترات حول التجارة والتكنولوجيا بين الواليات المتحدة األمريكية والصـين 

، مما أدى إلى جانب ارتفاع مسـتويات عدم اليقين بين الطرفين.  جديدة إلى تبادل فرض رسـوم جمركية  

ــلباً  ــتثمار وإنعكس سـ ــعف االسـ ــتهالك. يقطاع على إلى ضـ ــاط كما   الخدمات واالسـ تراجع زخم نشـ

ــهدها منذ األزمة المالية العالمية.   ــتويات لم تش وفي الصــناعات التحويلية إلى حد كبير، لتصــل إلى مس

 المركزي والبنك  األمريكي  الفيدرالي االحتياطيلس  مج من   كلمســاعي لمواجهة هذا التباطؤ، اســتمر  

ــيراً ت  أكثر  نقدي  موقفباع إت  إلى إنجلترا وبنك اليابان  وبنك األوروبي ــين  عززتا كم  ،1 يســ  من  الصــ

  . التجارية التعريفات عن  الناجم  السلبي التأثير لمواجهة والنقدي المالي التنشيط إجراءات

ب أخر،و اـن ت  من ـج ا اتفـق ارجـه ة للنفط من ـخ دول المنتـج ك واـل د دول أوـب دـي ك +) على تـم (أوـب

ــهر مارس  ــرورة االلتزام بهذا اإلتفاق. 2020إتفاق خفض اإلنتاج حتى نهاية شــ   ، مع التأكيد على ضــ

ا د تـعاون " ميـثاق"على أوـبك +) (دول  اتفـقت كـم ا ف ـجدـي ا بيـم اـمة إلى يـهدفينـه مر األ "دائم  تـعاون " إـق

 النفط  بإعتبار أن   ككل،  العالمي االقتصــاد وعلى  العالميةنفط  ال  أســواق على بشــكل إيجابيالذي إنعكس  

  ي.العالم االقتصاد حركة و أحد أهم عوامله الخام 

ير   تزالفي الوقت ذاته، ال   تمرار  غالبية التوقعات إلى  تـش العديد أداء االقتصـاد العالمي ب تأثراـس

بعض الدول األعضـاء في   والقضـايا المالية،  لحوافز المالية األمريكيةالتأثير الضـعيف لك التحديات  من 

اد األوروبي دم اليقين بشـــــأن و، في األتـح ة ـع اـل ــتمرار ـح اخروج  اســ انـي اد األوروبي  بريـط من االتـح

)Brexit ،(التحديات إلى جانب  .والتوترات الجيوســياســية المتصــاعدة التي أثرت على أســعار الطاقة

ــادات  موغيرهوفنزويال األرجنتين  التي تواجه ــئة والناميةا من االقتص ــة على و  ،الناش القيود المفروض

والتي من الممكن بها  نتيجة مستويات الديون المرتفعة    العديد من االقتـصادات الرئيسيةالحيز المالي في 

  . أوضاع التصنيف االئتماني لتلك االقتصاداتفي ردي مزيد من التأن تؤدي إلى 

 
ــز النمــو االقتصــادي. أ هــي النقــدي التيســير سياســة  1 ــة، بهــدف تحفي ــة مــن ضــمن السياســات النقدي ــات التــي تلجــأ إليهــا البنــوك المركزي حــدى االَلي

  وهي تقضي بضخ األموال وزيادة السيولة في األسواق خالل فترات الركود، من أجل تحريك عجلة االقتصاد. 
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أشــار صــندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته لحالة االقتصــاد العالمي إلى   ،وفي هذا الســياق

ً   ،2019 عام  من   الفترة المتبقيةأداء االقتـصاد العالمي خالل اـستمرار ـضعف    االـستثمار تراجعب مدفوعا

 مســتوى  على  األســاســي التضــخم   إنخفاض، مما أدى إلى  المعمرة  االســتهالكية  الســلع  على والطلب

ــادات ــتوى دون  إلى  المتقدمة االقتصـ ــتهدف  المسـ ــخم  هبوط  كذلكو  .بكثير  منه  أقل ظل  أو  المسـ  التضـ

  .الناميةو الصاعدة األسواق اقتصادات من  كثير في التاريخية المتوسطات مستوى دون  إلى األساسي

 يتمثل يظل  التوقعات تشـوب  التي  الرئيسـية المخاطر أحدعلى أن   صـندوق النقد الدوليكما أكد  

، كبير   بـشكل  العالمية  العرض  ـسالـسل  تعطل أن   يمكن   التي  والتكنولوجية التجارية  التوترات تـصاعد  في

ــراع المخاوف  إلى جانب  .التجارية االتفاقيات حول  اليقين  عدم   أجواء بإزالة  وبالتالي فإنه البد من اإلسـ

ــأن  ــركاتبشـ ــتفادتالتي    ديون الشـ ــول على  في  الفوائد  معدالت  انخفاض من   اسـ بعض الدول للحصـ

ــتحواذ  االندماج عمليات  تمويل  بغرض  قروض ــتثمار من  بدالً   واالسـ ــير التوقعات إلى االسـ ، حيث تشـ

ــادات  ثمان  في الديون   إجمالي من  %40و نح( دوالر تريليون   19الديون إلى  تلكإمكانية إرتفاع   اقتصـ

) المتحدة  والمملكة واليابان  وإيطاليا وفرنســا  المتحدة والواليات وإســبانيا والصــين   ألمانيا  وهي رئيســية

  وهو مستوى أعلى من المسجل خالل األزمة المالية العالمية.

بتعافي مدفوعاً   ،2020 عام  في  نمو االقتصـاد العالمي تحسـن دولي ال  النقد صـندوق  توقع  بينما  

والمملكة العربية  وروســــيا  والمكســــيك  البرازيلمثل    الدول النامية والناشــــئةاقتصــــادات بعض  أداء 

ظلت التوترات التجارية ما  حذر من أن هذه التوقعات قد تـصبح أكثر قتامة إذا    إال إنه  .وتركيا  الـسعودية

ــاد العالمي، حيث الحالية دون حل ــيُكلف االقتصـ ــتمرارها سـ بحلول عام  مليار دوالر 700نحو   أن اسـ

       أي ما يعادل حجم االقتصاد السويسري. 2020

التوترات حول التجارة بين الواليات حدة  اســتمرار تصــاعدتشــير التوقعات إلى أن  بشــكل عام 

ــين ـقد يؤدي قـطاع  في ثـقةتراجع المزـيد من إلى  ـعدم اليقين، ةمع تزاـيد ـحالـ  المتـحدة األمريكـية والصــ

كما .  أداء االقتـصاد العالميعلى توقعات    متزايد إنخفاـضي وهو ما يـُشكل ـضغطاألعمال والمـستهلكين،  

ــتثمـارات وتـدفقـات رأس المـال واإلنفـاق ر المكثفـة قـد تؤث التجـاريـة الحمـائيـةأن القيود  على االســ

  على سوق النفط العالمي. سينعكس بشكل سلبيما وهو  االستهالكي،
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لعالمي القتـصاد الـسواء بالنـسبة   –  من فترة إلى أخرىالتوقعات بـشأن النمو االقتـصادي   وتتباين 

ة أو  ـــب النســ دول الـب دات التي تطرأ فرادىقتصـــــادات اـل ــتـج اء على المســ ك بـن د ، وذـل داد فترة عـن                   إـع

لعالمي في عام  ااالقتصــــاد نمو  إلى  األولية    التوقعاتأحدث تشــــير وفي هذا الســــياق،   التقديرات.تلك 

دل 2019 ــتوىوهو  ،%3 بمـع ل من  مســ ةأـق ات األولـي ة الربع الصـــــادرة  التوقـع اـي انيفي نـه         من  الـث

نمو إلى    2019من عام  الثالثاألولية في نهاية الربع   تشـــير التوقعات  كما  .%3.2والبالغة    2019عام 

ــتوى أقل من التوقعات األولية الصــادرة في   ،2020في عام %  3.4بمعدل  االقتصــاد العالمي   وهو مس

 .)1( والشكل )1( الجدول  يوضح كما  %،3.5نهاية الربع السابق والبالغة 

 )1الجدول (
  )2020-2019(تطور التوقعات األولية لمعدالت النمو االقتصادي العالمية، 

(%)     

 التوقعات األولية  التغير في
)%( 

التوقعات األولية في نهاية 
   2019من عام  الثانيالربع 

التوقعات األولية في نهاية 
     2019من عام  الثالثالربع 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
)0.1 (  )0.2 (  العالم  3.2 3.5 3.0 3.4 

) 0.2( ــ  الدول الصناعية 1.9 1.7 1.7 1.7 
0.2 )0.2 (  الواليات المتحدة  2.6 1.9 2.4 2.1 
 اليابان  0.9 0.4 0.9 0.5 ــ 0.1

)0.2 (  )0.1 (  منطقة اليورو  1.3 1.6 1.2 1.4 
)0.2 (  )0.1 (  الصين  6.2 6.0 6.1 5.8 
)0.2 (  )0.9 (  الهند  7.0 7.2 6.1 7.0 
)0.4 (  البرازيل  0.8 2.4 0.9 2.0 0.1 

) 0.1( ــ  روسيا  1.2 1.9 1.1 1.9 
     

   مالحظة:   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
  .2019أكتوبرويوليوصندوق النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي،ـ  
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2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

  2019في نهاية الربع الثالث من عام    2019في نهاية الربع الثاني من عام  

2019 2020

  )1( الشكل
  )%( 2020 – 2019 ، العالمي االقتصادي النمو  معدل ب المتعلقة  األولية التوقعات

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019 أكتوبرو  يوليوصندوق النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي،  المصدر:

ات التغير فيد ويعو ام  توقـع ةاقتصـــــادات معظم  أداء تراجعإلى  2019ـع اعـي ـــن دول الصــ  اـل

ــئة   ــادات الدول النامية والدول الناشـ ــأن  لتزيد المخاوف  ،2019من عام   الثالثخالل الربع  واقتصـ  بشـ

  .بشكل عام  2019عام لنمو االقتصاد العالمي وتيرة  تباطؤمكانية إ
  

 اإليه توـصلت   تعديالت إتفاق خفض اإلنتاج الجديدة التياـستمرار االلتزام ب  يأتي ذلك تزامناً مع 

، بشــأن 2018  ديســمبرشــهر   في (أوبك +) من خارجهاللنفط  الدول المنتجة  بعض  أوبك و  دول منظمة

معالجة  بهدف،  2020 مارسشــــهر  حتى  والتي تم تمديدها 2019بدء من شــــهر يناير  خفض اإلنتاج

 هـذا اإلتفـاقنعكس ي المتوقع أن  . هـذا ومن اختالل التوازن بين العرض والطلـب العـالمي على النفط

ــكل إيجابي  ــادات الدول المنتجة للنفط، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أداء  علىإلى حد ما  بشـ ــبي اقتصـ نسـ

   .على المدى القريب حجم االستثماراتفي محدود 
  

وفي هذا الـسياق، يجدر الذكر بأن االـستقرار في أـسعار الـسلع األـساـسية، وال ـسيما أـسعار النفط، 

  ضروري لتحقيق النمو المستدام في أداء االقتصاد العالمي. أمر يُعد 
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1.4

1.6

1.8

2.0

  2019في نهاية الربع الثالث من عام    2019في نهاية الربع الثاني من عام  

2019 2020

الدول الصناعيةاقتصادات ات في التطور. 1  

ــير  نمو الناتج المحلى اإلجمالي إلى   2019من عام  الثالثفي نهاية الربع    األولية  التوقـعاتتشــ

الصــادرة في نهاية   من التوقعات  أقلوهو مســتوى    ،%1.7  بمعدل  2019في عام  في الدول الصــناعية

التوقعات بشأن تحسن   تراجع، ويعزى ذلك في األساس إلى  %1.9والبالغة    2019من عام   الثانيالربع  

في نهاية الربع األولية  تشـــير التوقعات    كما  .منطقة اليورودول  اقتصـــادات و  نمو االقتصـــاد األمريكي

مســـتوى التوقعات الصـــادرة نفس وهو    ،2020في عام   %1.7  بمعدل  هنموإلى    2019من عام  الثالث

ً  )1( الجدولو )2( الشكلكما يوضح في نهاية الربع السابق،    .المشار إليه سابقا

  )2( الشكل
  )%( 2020 -2019  ،في الدول الصناعية االقتصادي النمو لمعدل  األولية التوقعات

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019 أكتوبرو  يوليوصندوق النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي،  المصدر:

دول أمريكا الشمالية اقتصادات  ..11  

ــهر   )األمريكي  المركزيالبنك  مجلس االحتياطي الفيدرالي (قرر  في اجتماعه الذي ُعقد في شــ

ــي    خفض، 2019  يوليو ــعر الفائدة الرئيســ ــاس  نقطة 25  بمقدارلإلقراض  ســ        ،) مئوية نقطة  ربع( أســ

ـ زـمة الـمالـية الـعالمـية وـبالتـحدـيد مـنذ األ مـنذ ـله أول خفض وهو ــمبرهر ـشــ يتراوح ـما بين ل 2008 ديســ

 النمو  معدالت بشــأن  تزايد المخاوف  تعكس  اســتباقية  خطوةوقد جاء هذا القرار ك  ،%2.25% إلى  2.0

   .المنخفضة التضخم  معدالت واستمرار العالمي، االقتصادي
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سعر الفائدة إتخذ مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي قراراً بخفض    2019وفي شهر سبتمبر  

 أســاس نقطة  25  بمقدار 2019خالل عام على التوالي  للمرة الثانية  وتيســير تكلفة االقتراض    الرئيســي

ــاد %2.0% إلى 1.75يتراوح ـما بين ) لمئوـية نقـطة ربع( األمريكي، تزامـناً ، بـهدف دعم نمو االقتصــ

، وتالشــي الدعم من وضــعف إســتثمارات الشــركات  ،مع اســتمرار المخاوف بشــأن االقتصــاد العالمي

ــية في مجال  ــياسـ ــناعات التحويلية، إلى جانب التوترات الجيوسـ ــاط الصـ التحفيز المالي، وتراجع نشـ

لتعريفات الجمركية المؤجلة التجارة وأهمها النزاع التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية والصين وا

والعديد األتحاد األوروبي واليابان، دول  والتي من شـــأنها أن تؤثر على  هاعلى الســـيارات وقطع غيار

 ً ــات األخرى المتعلـقة ـبالتـجارة التي تجريـها الوالـيات المتـحدة ـحالـيا  مع مجموـعة متنوـعة  من المـفاوضــ

   الدول.من 

يأتي ذلك ليؤكد على استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها مجلس االحتياطي الفيدرالي 

لى مدى ع  اســتمرتالتي    النقدية  الســياســة تشــديد  ةحملبذلك  ويوقف،  2019األمريكي منذ بداية عام 

لس االحتياطي الفيدرالي في األســواق وذلك مج  لتدخٌ في هذا الســياق، تجدر اإلشــارة إلى  .أعوام   ةثالث

 أســـعار  منع بهدف  ،دوالر مليار  75  إلى  يصـــل  ما  لضـــخ   ،الزمن  من  عقد  من   أكثر منذ  األولى  للمرة

ــيرة الـفاـئدة ــراء "ريبو"االرتـفاع من  األـجل القصــ ، على خلفـية نقص  2، من خالل إتـفاقـيات إـعادة الشــ

 أســـعار  خفض يعتزم   الإنه  إلى  مجلس االحتياطي  أشـــاركما  األســـواق المالية.    التي شـــهدتهاالســـيولة  

ــخم  بقـاء ظـل في المقبـل، العـام  في وال الحـالي العـام  نهـايـة قبـل ال الفـائـدة، ــتوى عنـد التضــ        المســ

   %.2 وهو المستهدف

كل عام،  قاً معمجلس االحتياطي الفيدرالي  جاء قرار بـش هدهالذي   األداء تباطؤ  متـس االقتصـاد   ـش

عقب الزخم النســبي الذي شــهده خالل النصــف األول من   2019من عام  الثالثخالل الربع  األمريكي  

ة ـعدد الوـظائفارتفع حـيث  .نفس الـعام  ة  رفي القـطاـعات غي األمريكـي ة  164بنحو الزراعـي ألف وظيـف

ــهر   ــهر أغســـطس  168ثم ارتفع بنحو   ،2019 يوليوخالل شـ  توظيفال من  بدعم  ألف وظيفة خالل شـ

تال ام  في حكومي موظف ألف 25 حواليل مؤـق اني لـع ـــك داد الســ اع الوظـائف في 2020 التـع ، وارتـف

ــطة المالية. ــحية واألنشـ ـ   في  األمريكية الوظائفدد ع تباطئ نمو  قبل أن ي  قطاعات الرعاية الصـ هر ـشـ

 
  لمدة ليلة واحدة عند أدنى مستوياته. أداة مالية تتيح لمجلس االحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة   2
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  إنخفاض وظائف قطاع التصنيع بنحو، تزامناً مع  فقط  وظيفة  ألف  136حيث تم إضافة    ،2019  سبتمبر

للشـهر   سـتمرار تراجع الوظائف في قطاع التجزئةوا  ،، وذلك للمرة األولى منذ سـتة أشـهروظيفة  ألفى

امن على التوالي ة، ،الـث درالـي ة في الحكوـمة الفـي اـل اـنات وتراجع العـم اً لبـي  العـمل إحصــــاءات مكـتب وفـق

ــبب،  األمريكي ــاعدة ا  التجارية التوترات بســ ــين   المتحدة  الواليات بين لمتصــ  اإلنفاق  وانكماش والصــ

عر لـسـ   األمريكي  الفيدرالي االحتياطيجلس  م  خفض  احتمالية يعزز  ماوهو   .للمشــروعات  االســتثماري

   .2019إجتماعه القادم خالل شهر أكتوبر  فيرئيسي ال الفائدة

ــتوى من  بكثير أعلى تزال ال الوظـائف نمو وتيرةوبرغم أن  ً  المطلوب المســ ــهريـا  وهو      شــ

، إال إنها تُعد أقل مقارنة مع العمل ســــن   في هم   الذين   الســــكان  عدد في  النمو  لمواكبة  وظيفة ألف  100

ــهري البالغ   ــط الش ــكل كبير عن ال2019  لعام ألف وظيفة    161المتوس ــط  ، كما إنها تقل بش  البالغمتوس

، حيث  على أسـاس سـنوي األجور  تباطؤ نمو  تزامناً معيأتي ذلك .  2018 لعام شـهرياً  ألف وظيفة    223

ســــجل متوســــط النمو الســــنوي في األجور لكل العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بالواليات 

مقارنة بالشـهر المماثل من العام السـابق، قبل أن يتراجع   2019  يوليوخالل شـهر  %  3.3نحو المتحدة  

  .التواليوسبتمبر على  أغسطسعلى أساس سنوي خالل شهري % 2.9و % 3.2إلى 

 2019  سبتمبرخالل شهر  في الواليات المتحدة األمريكية  معدل البطالة    تراجع  ذاته  وفي الوقت

% خالل 3.7عقب اسـتقراره عند مسـتوى  ،  1969% وهو أدنى مسـتوى له منذ شـهر ديسـمبر 3.5إلى  

ــطس ــهري يوليو وأغس ــبتمبر    العمل عن  العاطلين  عددحيث تراجع  .ش ــهر س  ألف  275 بنحوخالل ش

طلبات الحصــول على إعانة  ، كما إنخفض عددمليون   5.8 ليصــل إلى حوالي  ،مقارنة بالشــهر الســابق

   .عدد الوظائف الجديدة تراجعوذلك بالرغم من البطالة، 

 خاللعلى أسـاس سـنوي    %1.7  عند مسـتوى  التضـخم السـنوي  معدل  اسـتقر  من جهة أخرى،

ً يوليوخالل شهر  على أساس سنوي  %  1.8مقارنة بنحو    ،2019  أغسطس وسبتمبر  يشهر مع   ، تماشيا

  .خالل شهر سبتمبر % على أساس سنوي4.8بنسبة  هاراجع مؤشرالتي ت الطاقة تكاليف إنخفاض

ً  تقريراً  San Franciscoبوالية    األمريكي  الفيدراليبنك  ال نشـــروفي هذا الســـياق،    في بحثيا

ـ  ــأن   2019 يوليوهر  ـش ــعف بش ــخم   ض  نظرية في  التغير  إلىتقرير  ال تطرقو  المتقدمة،  الدول  في التض

ــية  العالقة ــخم  بين   العكس ــبة التض حيث من المفترض إنه  ، Philipمنحنى يظهرهاالتي  و  البطالة،  ونس
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ـسلعة  1717% على 10% و5 بين   نـسبتهاتتراوح جمركية  لمقابل بدأت الـصين فرض رـسوم  با

ــل ً  5078 من أصـــ ــوم األمريكيــة مليــار دوالر 75تبلغ قيمتهــا  منتجــا أميركيــا ً مع الرســ ، تزامنــا

لع في  وبدأت في  ،الجديدة وم اإلضـافية على بقية الـس بتمبرتحصـيل الرـس هر ـس ومن ضـمن   .منتصـف ـش

(أكبر مسـتورد للنفط في   القادم إلى الصـين   األمريكي% على واردات النفط الخام 5الرسـوم نسـبة هذه  

التوترات حول التجارة بين المتحدة منذ بدأ  نفط الواليات ســتهدف فيها، وهي المرة األولى التي يُ م)العال

تعيدكما أعلنت الصـين إنها  أكبر اقتصـادين في العالم قبل أكثر من عام. بة ج رـسوم   فرض  ـس مركية بنـس

، نتـصف ـشهر ديـسمبر م  من  اعتباراً   الـسياراتار غي  قطع على %5و    ،األمريكية  الـسيارات على 25%

خالل المفاوضات   النوايا  حسن   إبراز  بهدف  ،2019  الحالي  العام   من   سابق  وقت  في  ألغتها  كانت  أن   بعد

 بضائع  على  الجمركية  الرسوم   فرضأعلن الرئيس األمريكي عن تأجيل  أخيراً  و  .التجارية بين الطرفين 

ــقيمةـصينية    بالذكرى  االحتفال  ـضوء على  ،2019ى منتـصف ـشهر أكتوبر  إل من  دوالر  مليار 250  بـــ

بعين  عبية،  الصـين   لجمهورية  الـس ن  كبادرة وذلك  الـش تئناف المفاوضـات . كما  نية  حـس تم اإلعالن عن اـس

ــين،التجارية بين  ــرة  الثالثة  الجولة عقدحيث تم اإلتفاق على   الواليات المتحدة والص بداية   في  هامن  عش

  .2019 أكتوبر شهر

 قياسي  مستوىإلى   األتحاد األوروبياألمريكي مع    الـسلعي العجز التجاري  قفز من جانب أخر،

ــجالً  ــطس  مليار دوالر  15.3مس ــهر أغس  معلتجاري ا  العجزامناً مع ارتفاع  تز وذلك  ،2019خالل ش

وهنا تجدر اإلشـــارة إلى توقع المفوضـــية   .2015 أغســـطسر  شـــه  منذ  مســـتوياته أعلى  إلى  ألمانيا

وذلك جمركية جديدة على المنتجات الواردة من أوروبا، األوروبية بأن تفرض الواليات المتحدة رـسوم 

 العالمية، التجارة  منظمة من   رســمي إذن  علىاألمريكية    المتحدة الواليات  حصــول  احتمالية  خلفية لىع 

 دعم  بشــــأن  النزاع إطار يف  ،األوروبي االتحاد  من  وارداتها على  اســــتثنائية  رســــوم جمركية  بفرض

 التجارة  لمنظمة  التابعة التحكيم   محكمة من   حكم  صــدور عقب  التوقعات  هذه وتأتي .طائراتال  صــناعة

ــركة بأن  أفاد  العالمية، ــناعة  األوروبية يرباصإ  شـ ــلت قد الطائرات  لصـ  غير حكومي دعم  على حصـ

ــروع ــهر أغســــطس   .اليورو بمليارات  قيمته تقدر  مشــ هذا ويُذكر أن الرئيس األمريكي قد هدد في شــ

ــحـاب 2019 انســ ات ـب ة األ المتحـدة الوالـي ة من مريكـي ة، التجـارة منظـم المـي ــن لم  حـال في الـع         تتحســ

  .المنظمة شروط
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 2000أعلى مـستوى له منذ عام   قد إنخفض من مؤـشر ثقة المـستهلك  يذكر أن وفي هذا الـسياق،  

، واستمر بعد 2019نقطة في شهر يوليو    135.8  ليصل إلى  2018  أكتوبرنقطة في شهر    137.9  وهو

مـستهلكين ال مخاوف تزايدوهو ما يعكس    .في ـشهر ـسبتمبر نقطة  125.1إلى    ذلك في اإلنخفاض ليـصل

ــوم الجمركية التي قد تؤدي إلى  ــأن تأثير الرس ــتمراراألمريكيين بش ــادي  النمو  وتيرة تباطؤ  اس  االقتص

  .2019ن عام م الفترة المتبقية خالل

 العجز  في تقلبات  فيألمريكية والصـين  ا  المتحدة الواليات بين  حول التجارة التوترات  وتسـببت

ــهر   55.5من    إنخفض، حيث 2019خالل الربع الثالث من عام   األمريكي التجاري مليار دوالر في شـ

ــل إلى نحو  2019 يونيو ــهر  54 ليصــ ــين، مع التـجارة فجوة إال أن  ،يوليوملـيار دوالر في شــ         الصــ

 32.8مـسجلة   أـشهر  ـستة في  مـستوياتها أعلى  إلى زادت قد،  األمريكي الرئيس  إدارة  اهتمام  محور  وهي

 %.6.4  بنـسبة الواردات  ارتفاع% مع  3.3 بنـسبة    ن الـصي  إلى الـصادرات  إنخفاض نتيجة دوالر،  مليار

ــطس  ــهر أغس ــلع   2019وفي ش ــع العجز التجاري األمريكي مجدداً تزامناً مع ارتفاع واردات الس اتس

 الـصين   مع  التجارة فجوة  مليار دوالر، إال أن   54.9االـستهالكية إلى مـستوى قياـسي، ليـصل إلى حوالي  

ــت إلى   ــادرات  ارتفاع نتيجة ،دوالرمليار    31.8قد إنخفض ــي  إلى الص ــبة  الص  خفاض% مع إن8ن بنس

  %. 0.8 بنسبة الواردات

ـصادر في الـسادس من ـشهر أغـسطس ال  وزارة الخزانة األمريكية  قرارإلى ر اإلـشارة  تجدُ هذا و

  صـندوق  مع  سـتعمل  أنها وتأكيدها على  العملة، صـرف  بسـعر تتالعب  كدولة  الصـين تصـنيف ب  2019

ــاء  الدولي  النقد ــبتها  التي"  العادلة غير  الميزة" على  للقضـ ــين   اكتسـ  مقابل  اليوان  خفض  خالل من   الصـ

 .األجنبي  النقد احتياطات من   كبير بقدر االحتفاظمع   ،2018  ديـسمبرر  ـشه منذ  األدنى الحد  إلى الدوالر

 على% 10ة  بنســب  إضــافية  جمركية رســوم  رضفعن   الرئيس األمريكي إعالن  قبع   القرارذا ه جاء

 مع% عند دخولها حيز التنفيذ  15لتصــبح فيما بعد  وارتفعت   دوالر،  مليار 300  بقيمة  صــينية  بضــائع

ـ  تأجيل، مع  2019بداية شــهر ســبتمبر   ر شــه   منتصــف حتى  الصــينية  الواردات  بعض على  هافرـض

ــمبر ــرر إلـحاق لتـفادي ديســ ــتهلكين  ضــ كـما أعلن الرئيس  .الميالد عـيد عطـلة قبـيل األمريكيين  ـبالمســ

ــوم  زيادةاألمريكي عن  ــائع على% 30% إلى  25ن  ملجمركية  ا  الرسـ ــينية  بضـ  مليار  250  بقيمة  صـ

  .2019 أكتوبرر شه من  األول من  بدءاً  دوالر
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التوترات حول التجارة بين المتحدة منذ بدأ  نفط الواليات ســتهدف فيها، وهي المرة األولى التي يُ م)العال

تعيدكما أعلنت الصـين إنها  أكبر اقتصـادين في العالم قبل أكثر من عام. بة ج رـسوم   فرض  ـس مركية بنـس

، نتـصف ـشهر ديـسمبر م  من  اعتباراً   الـسياراتار غي  قطع على %5و    ،األمريكية  الـسيارات على 25%

خالل المفاوضات   النوايا  حسن   إبراز  بهدف  ،2019  الحالي  العام   من   سابق  وقت  في  ألغتها  كانت  أن   بعد

 بضائع  على  الجمركية  الرسوم   فرضأعلن الرئيس األمريكي عن تأجيل  أخيراً  و  .التجارية بين الطرفين 

ــقيمةـصينية    بالذكرى  االحتفال  ـضوء على  ،2019ى منتـصف ـشهر أكتوبر  إل من  دوالر  مليار 250  بـــ

بعين  عبية،  الصـين   لجمهورية  الـس ن  كبادرة وذلك  الـش تئناف المفاوضـات . كما  نية  حـس تم اإلعالن عن اـس

ــين،التجارية بين  ــرة  الثالثة  الجولة عقدحيث تم اإلتفاق على   الواليات المتحدة والص بداية   في  هامن  عش

  .2019 أكتوبر شهر

 قياسي  مستوىإلى   األتحاد األوروبياألمريكي مع    الـسلعي العجز التجاري  قفز من جانب أخر،

ــجالً  ــطس  مليار دوالر  15.3مس ــهر أغس  معلتجاري ا  العجزامناً مع ارتفاع  تز وذلك  ،2019خالل ش

وهنا تجدر اإلشـــارة إلى توقع المفوضـــية   .2015 أغســـطسر  شـــه  منذ  مســـتوياته أعلى  إلى  ألمانيا

وذلك جمركية جديدة على المنتجات الواردة من أوروبا، األوروبية بأن تفرض الواليات المتحدة رـسوم 

 العالمية، التجارة  منظمة من   رســمي إذن  علىاألمريكية    المتحدة الواليات  حصــول  احتمالية  خلفية لىع 

 دعم  بشــــأن  النزاع إطار يف  ،األوروبي االتحاد  من  وارداتها على  اســــتثنائية  رســــوم جمركية  بفرض

 التجارة  لمنظمة  التابعة التحكيم   محكمة من   حكم  صــدور عقب  التوقعات  هذه وتأتي .طائراتال  صــناعة

ــركة بأن  أفاد  العالمية، ــناعة  األوروبية يرباصإ  شـ ــلت قد الطائرات  لصـ  غير حكومي دعم  على حصـ

ــروع ــهر أغســــطس   .اليورو بمليارات  قيمته تقدر  مشــ هذا ويُذكر أن الرئيس األمريكي قد هدد في شــ

ــحـاب 2019 انســ ات ـب ة األ المتحـدة الوالـي ة من مريكـي ة، التجـارة منظـم المـي ــن لم  حـال في الـع         تتحســ

  .المنظمة شروط
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ــياق،   ــير بيانات وزارة التجارة األمريكية إلىوفي هذا السـ أن العجز التجاري األمريكي قد   تشـ

ــهر الثـمانـية األولى من ـعام ملـيار دوالر  328.6بلغ نحو  ــير كـما  ،2019خالل األشــ إلى  البـياـنات تشــ

" التي ينتهجها أمريكا أوالً وذلك برغم ســياســة "  العجز التجاري الســلعي،ســتويات م  ارتفاعاســتمرار  

  .الرئيس األمريكي

تزامناً يأتي ذلك ،  2019الربع الثالث من عام خالل   مضـطربسـجلت األسـهم األمريكية أداء و

ــاعد  على خلفيةمع تزايد العمليات البيعية،   مريكية األ  المتحدة  الواليات حدة التوترات التجارية بين  تصـ

ــين  ة وعودة والصــ دي الخـطاب لهـج ــعـي ادة التصــ ات وزـي ة التعريـف ة إلى الجمركـي اـنب الواجـه ، إلى ـج

ــأن   المخاوف ــندات عوائد  في الحاد  والهبوط  العالمي  النمو بشـ ــندات، حيث إنخفض العائد على السـ  سـ

ــتوـياـته على اإلطالق،  ـعام  30ـجل أل  األمريكـية الخزاـنة ـــندات إلى أدنى مســ وإنعكس منحنى ـعاـئد الســ

 )أعوام  10 ألجل  الســندات عوائد عن   أشــهر ثةثال  ألجل  الخزانة أذونات عوائد بين  الفارق(  3األمريكية

توى له منذ عام مسـ  هم   .2007 جالً أدنى مـس رات األـس ارة إلى تراجع مؤـش ياق، تجدر اإلـش وفي هذا الـس

، حيث فقد 2019األمريكية بوتيرة حادة عند نهاية تعامالت اليوم الرابع عشــــر من شــــهر أغســــطس 

ــر "داو جونز" أكثر من  ة  800مؤشــ ه نقـطة في أكبر خســـــارة يومـي اً مع 2019خالل ـعام ـل ، تزامـن

    .األمريكية في الواليات المتحدة ديالمخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصا

، ويتعين رصـــد تواجه أداء االقتصـــاد األمريكيمالية  ســـياســـية وال تزال هناك تحديات هذا و 

هذه يأتي في مقدمة  المؤشـرات الرئيسـية ومؤشـرات األعمال عن كثب في المسـتقبل القريب.   العديد من 

العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصــــين،  وبخاصــــةالقضــــايا المتعلقة بالتجارة،  التحديات،

ة إلى وجود بعض  درالي إضـــــاـف اطي الفـي ات بين إدارة الرئيس األمريكي ومجلس اإلحتـي حول الخالـف

ة التي تأتي تزامناً مع إطالق الرئيس التوترات الســياســية الداخليبجانب ،  التي يتبعهاالســياســات النقدية  

   .2020لحملته اإلنتخابية الرئاسية لعام األمريكي رسمياً 

ــياق،  و ــير في هذا الس نمو الناتج إلى    2019من عام  الثالثفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتتش

من   أقل  مســــتوىوهو    ،%2.4  بمعدل 2019في عام االمريكية  في الواليات المتحدة  المحلى اإلجمالي  

 
  موعد يحل التي الديون  على نظيرتها  اآلجل قصيرة االقتراض تكاليف تتجاوز عندما انعكاس عليه  يطلق ما  أو السالب النطاق  إلى العائد  منحنى  يتحول 3

  .الطويل المدى على استحقاقها
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أداء االقتصاد  يأتي ذلك عقب%،  2.6والبالغة    2019من عام  الثانيالصادرة في نهاية الربع    التوقعات

 الثالثفي نهاية الربع  األولية  تشــير التوقعات  في حين   األول من العام.  النصــفخالل   القوياألمريكي  

التوقعات الصادرة   أعلى من   وهو مستوى  ،%2.1  بمعدل  2020في عام    هنموتوقع  إلى    2019من عام 

ً إليه   المشار )1كما يوضح الجدول ( .% 1.9والبالغة  في نهاية الربع السابق   .اَنفا

ــاد الكنديتباطئ  القوي وغير المتوقع  األداءعقب ،    2019من عام   الثالثالربع   خالل  االقتصـ

   .2017أفضـــل أداء فصـــلي منذ الربع الثاني من عام  خالل الربع الســـابق، عندما ســـجلالذي شـــهده  

مليار   0.1ارتفاع العجز التجاري الكندي بشـكل ملحوظ، حيث ارتفع من    يعزى ذلك بشـكل رئيسـي إلى

ــهر يونيو  ــل إلى    2019دوالر خالل شـ ــهر يوليو    1.4ليصـ ، على خلفية 2019مليار دوالر خالل شـ

ارتفاع الواردات من السـلع االسـتهالكية والمعدات، وتراجع الصـادرات السـلعية وبخاصـة صـادارات 

  يتقلص العجز التجاري خالل شـهر أغسـطس مسـجالً ض أسـعارها، قبل أن منتجات الطاقة نتيجة إنخفا

 عتراجُ إلى جانب   %.13.2، بدعم من ارتفاع صــادرات الطائرات ومعدات النقل بنســبة  مليار دوالر  1

    ، % مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي 1.7  بمعدل بلغ 2019  يوليوخالل شهر  اإلنتاج الصناعي 

% مقارنة بالشــهر المماثل 0.1عندما بلغ   2019  يونيومن مســتواه المســجل خالل شــهر    أقلويعد ذلك 

   % على أساس سنوي.4.4بمعدل  تراُجع طلبات التصنيع الجديدة، نتيجة من العام السابق

مقارنة بالشـهر المماثل  2019% خالل شـهر يوليو  0.9كما إنخفضـت مبيعات السـيارات بنحو 

ً مؤشـر   شـهدو،  من العام الماضـي % على أسـاس سـنوي خالل شـهر 1.9إلى   أسـعار المسـتهلك تراجعا

ــطس،  ــادي تـباطؤ وتيرة نمو الطـلب المحلىتزامـناً مع أغســ ــأن المـناخ االقتصــ ، نتيـجة المـخاوف بشــ

% مقارنة بالـشهر الماثل من 2عند   2019خالل ـشهر يوليو معدل التـضخم في كندا  واـستقر    .المـستقبلي

أغسـطس    يقبل أن يتراجع خالل شـهر  وهو نفس المسـتوى المحقق خالل شـهر يونيو،  ،العام الماضـي

  سابق. % مقارنة بالشهر المناظر من العام ال1.9على خلفية إنخفاض أسعار البنزين مسجالً وسبتمبر 

اســتمرار نمو االســتثمار في القطاع الســكني عقب تراجعه على مدى هذا وتجدر اإلشــارة إلى  

لالقتصـــاد   ةالداعم  أحد أهم العوامل، وهو ما يُعد  2019والربع األول من عام  2018  الماضـــي  عام ال

  الكندي في الوقت الحالي.
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 حل عن  2019شــــهر ســــبتمبر  ل  خال  الكندي  الوزراء رئيس يأتي ما ســــبق تزامناً مع إعالن 

   .واحد والعشرون من شهر أكتوبر الُمقبلال في عامة تشريعية انتخابات إلجراء تمهيداً  البرلمان 

ات إلىهـذا  ــير التوقـع اطؤ وتشــ ــتمرار تـب ب،  اســ دى القرـي دي على الـم          أداء االقتصـــــاد الكـن

ــاد األمريكي هارتباط نتيجة ــتمرة في االقتص ــكل كبير بالديناميكية المس ، حيث تُعد الواليات المتحدة بش

اسـتمرار التوترات الجيوسـياسـية والتجارية بين كندا ، واألمريكية، الشـريك التجاري األكثر أهمية لكندا

ــية   ــين، على خلفية قضـ ــركةوالصـ ــينية  هاواوى  شـ تأثر    جنب معجنباً إلى  .  للتكنولوجيا  العمالقة  الصـ

على خلفية تعديالت إنتاج   االقتصـاد الكندي بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي من قطاعي التعدين والنفط،

ــن الالكندية، وبرغم  Albertaمقاطعة  النفط في  ــبي في  تحســ ــعار   النســ . وفي هذا نفط غرب كنداأســ

 حيث الخام، النفط  أسـعاررتبط بعالقة طردية مع  ي  الكندي  الدوالر سـعرأن  السـياق، تجدر اإلشـارة إلى  

 ســـعارأ ارتفاع فإن   ولذا  ،األمريكية  المتحدة لوالياتلى اإ الخام  للنفط  مصـــدرة  دولة  أكبر  هي كندا  تُعد

ً  الكندي الدوالر على بشكل إيجابي يؤثرلخام ا النفط   .األمريكي الدوالر على وسلبيا

بخفض إنـتاجـها ـقد ـبدأت الكـندـية، أكبر مـقاطـعة منتـجة للنفط الـخام،  Albertaمـقاطـعة ـيذكر أن 

ل/يوم،  350بنحو  ذ ألف برمـي اير مـن ــهر يـن ك بـهدف خفض المخزون النفطي المتراكم 2019شــ ، وذـل

ــاكل التي تواجهها كندا في عمليات نقل الخام من رمال   ــتمرار المشـ ــبب اسـ النفطية إلى  Albertaبسـ

ــدير النفط، وأهمها ــواق تصـ ــافة إلى نقص عربات   أسـ عدم توافر عدد كاف من خطوط األنابيب، إضـ

الكندي، بســــعر أقل بشــــكل ملحوظ مقارنة  Albertaالســــكك الحديدية، األمر الذي أدى إلى بيع خام 

ة المـي ـــعار الـع ــهر ـمارس . ـباألســ  القيود تخفيفعن  Albertaمـقاطـعة  حكوـمة أعلـنت 2019وفي شــ

إضـافة  و  مايو  شـهر من  اعتباراً رميل/يوم ب  ألف 25بنحو زيادته وقررت  النفط،  إنتاج على  المفروضـة

ــهر من   اعتـباراً  رمـيل/يوم أخرىب  ألف 25 ــعر بين  الـفارق تقلص وذـلك نتيـجة،  يونيو شــ  غرب ـخام  ســ

   .كندا غرب نفط برميل سعر و الوسيط تكساس

ا  الـ كـم د تم  ،ذكريـجدر ـب ه ـق دة أـن ة ـجدـي ة تـجارـي اقـي الوالـيات المتـحدة بين  )USMCA(توقيع اتـف

اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا  لتحل محل  ،2018في نهاية شــــهر نوفمبر  والمكســــيك    وكندا  األمريكية

ـشكل عنـصراً تُ التي لـصادرات  لإيجابية ويُعد ذلك نتيجة ،  1994الـسارية منذ عام   )NAFTAالـشمالية (

ــاد الكندي.هاماً   ــوم   جميع  رفع مريكية عن األ  المتحدة الوالياتهذا وقد أعلنت   لالقتصـ  الجمركية  الرسـ



23 الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  23 

 

 جميع  كندا  رفعت وبدورها  الكندية،  واأللومنيوم   الصـلب  من  وارداتها على  الماضـي  العام   فرضـتها  التي

، حين فرضـت 2018مارس   شـهر  إلى الطرفين تعود التطورات التجارية بين ة، حيث االنتقامي  التدابير

بة    الواليات المتحدة % على األلومنيوم، وأرجعت 10الكندية و  الصـلب% على واردات 25رـسوماً بنـس

وردت كندا بفرض رســوم مماثلة على واردات أمريكية تتجاوز    .قرارها ألســباب تتعلق باألمن القومي

 .شراعية والمحركاتبينها الفوالذ واأللمنيوم والسفن المن مليار دوالر،  11قيمتها 

اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثالثفي نهاية الربع    األولية التوقعاتوتـشير  

من عام  الثانينهاية الربع  في   المتوقعالنمو    مســـتوىنفس وهو    ،%1.5  بمعدل  2019في كندا في عام 

 2020في عام   هنموإلى توقع   2019من عام   الثالثفي نهاية الربع  األولية  كما تـشير التوقعات    .2019

  %.1.9والبالغ  السابق النمو المتوقع في نهاية الربعأقل من ، وهو مستوى %1.8 بمعدل

  الصناعية الهادي/دول أسيااقتصادات  .1.2
، 2019من عام   النصـــف األولخالل    االقتصــــاد اليابانينمو   إنتعاش بياناتالأظهرت أحدث 

تهالك المحلي قبل زيادة ضـريبة المبيعات المتوقعةبإرتفاع مدفوعاً  هر أكتوبر    االـس  ،2019في بداية ـش

الواردات على نحو أســرع من الصــادرات التي تراجعت بأكبر وتيرة منذ عام   اضانخفباإلضــافة إلى  

   التجاريين. ونظرائهاعلى خلفية التوترات حول التجارة بين الواليات المتحدة األمريكية  2015

ــاد الياباني خالل الربع    تباطئت وتيرة نموبينما   ــعف متأثرة   2019من عام  الثالثاالقتصـ بضـ

  تباطؤ  بفعل  تعثر التي  التصـدير قطاع على  الضـغط تنامي  تزامناً معالخاص،   اإلنفاق االسـتهالكي  نمو

   .المتحدة والواليات الصين  بين  والتوترات حول التجارة العالمي الطلب

ــهر يوليو   إنخفضحيث  ــهر المماثل من 2نحو ب  2019الطلب المحلي خالل شـ % مقارنة بالشـ

ــابق ــتهلكين  العام الس ــطس بنحو   ثم ارتفع،  على خلفية التراجع في ثقة المس ــهر أغس % على 2خالل ش

االرتفاع في النمو القوي في قطاع الخدمات وإلى جانب   أسـاس سـنوي تحسـباً لزيادة ضـريبة المبيعات

 قبل  الطلب في  المتوقعة والزيادة  الوافدين  للسـائحين  المطرد التدفقبفضـل    اإلنفاق الرأسـمالي للشـركات

 .لالرتفاع  الترفيه ومنشــــآت  الفنادق بناء عمليات دفعوهو ما   2020  في  األوليمبية  طوكيو  ألعاب دورة

نتيجة ضـعف الطلب على السـيارات، مع ارتفاع   ،2019خالل شـهر سـبتمبر  ثابتاً الطلب المحلي    وظل
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تراجع مؤشــر ثقة الطلب على الســلع الكهربائية والمجوهرات. وفي هذا الســياق، تجدر اإلشــارة إلى  

   .2011وهو أدنى مستوى له منذ عام خالل شهر سبتمبر نقطة  35.8المستهلك إلى 

ــاد الـياـباني  التـباطؤكـما ـقد يعزى جزء من    2019خالل الربع الـثاـلث من ـعام في أداء االقتصــ

ارتفاع درجات الحرارة إلى مســـتويات قياســـية   مثلالتي شـــهدتها اليابان الظواهر الطبيعية    بعضإلى  

وألحق أـضراراً خالل ـشهر أغـسطس إعـصار "كروـسا" الذي إجتاح غربي اليابان خالل ـشهر يوليو، و

  .جسيمة بالبنية التحتية

حيث إنكمشــت   ،ملســوق الع نقص العمالة في  تعاني من مشــكلة  تزاليجدر الذكر أن اليابان ال  

ها ب  الشــيخوخة  معدالت رتفاعإنعكاســاً الوذلك   ،2000% منذ عام 13القوى العاملة في اليابان بنســبة  

ً  65  إلى التقاعد  سـن  اليابانية  الحكومة رفعت  ،وفي هذا السـياق  .المواليد  معدل  انخفاض  مقابل  في ، عاما

ً كما أقرت   مزيد بدخول ويســمح   ســياســتها في  كبيراً   تغيراً   يعكس  2018عام   منتصــف فيديداً ج قانونا

 عامل  مليون   نصف  نحو، حيث تحتاج اليابان إلى  العمالة  في  النقص  لتخفيف  األجنبية  العاملة  األيدي  من 

   .2025 بحلول أجنبي

 كمالذ  عليه الطلبحيث ارتفع  ،  األخرى  الياباني مقابل العمالت الرئيـسيةالين   اـستمرت قوةوقد 

وانفصـال   ،بشـأن التجارة العالمية  المخاوف تجدد، ونتيجة إضـطراب األسـواق المالية  األسـواق في  آمن 

البـنك المركزي الـياـباني   أعلن فـيه ـيأتي ذـلك في الوـقت اـلذي .بريـطانـيا عن األتـحاد األوروبي دون إتـفاق

عن اإلبقاء على أســعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً على   2019  ســبتمبرفي إجتماعه األخير خالل شــهر  

ــتمرارعلى  ــته  اس ــياس ــيريةالنقدية  ال  س ــط   ،الحالية  تيس ــاد البالد وس للتغلب على االنكماش ودعم اقتص

تزامناً مع الرفع المتوقع في ضريبة المبيعات خالل   ، يأتي ذلكتوترات تجارية بين االقتصادات الكبرى

مـشكلة الـشيخوخة التي تواجه المجتمع الياباني، وما يفرـضه   في محاولة لمواجهةو،  2019ـشهر أكتوبر  

ــمان والحماية االجتماعية، وكذلك تمويل القيمة المتزايدة لقطاع  ــيع لبرامج الض ــين وتوس ذلك من تحس

  يه نصف الحصيلة المرتقبة من الزيادة الضريبة نحو دعم قطاع التعليم.كما سيتم توج،  الرعاية الصحية

ــتمر   ــخم   تباطؤواسـ بدعم من بعض ، 2019من عام   الثالثالربع  خالل  في اليابان معدل التضـ

، ثم تراجع إلى يوليو% على أسـاس سـنوي خالل شـهر  0.6حيث بلغ  ،  التحسـينات في التسـعير المحلي

هر  0.5 نوي خالل ـش نوي خالل 0.3قبل أن ينخفض إلى   ،أغـسطس% على أـساس ـس % على أـساس ـس
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سـبتمبر، وهو أدنى مسـتوى له في ثالثون شـهراً، ويعود ذلك بشـكل رئيسـي إلى إنخفاض أسـعار شـهر  

 ،الياباني  المركزيبنك  ال  يســتهدفها التي%  2 عتبة دون  معدل التضــخم يبقى   . وبشــكل عام النفط الخام 

اـسي ب كل أـس تقرلي ،األجورارتفاع  و  نقص العمالةمدعوماً بـش هر معدل البطالة   ـس  عندأغـسطس خالل ـش

توى له    %،2.2 ً وهو أدنى مـس رون عاما تة وعـش في رتفاع  مزيد من اال  قد يؤدي إلى  األمر الذي ،في ـس

 .  على المدى القريب التضخم معدالت األجور وتسارع 

ــهر   ــناعي في اليابان في شـ ــطسوقد إنخفض اإلنتاج الصـ ــبة   2019 أغسـ % مقارنة 1.9بنسـ

 ، يوليوعلى أســاس ســنوي في شــهر  %  1.5بنحو   إنخفاضــهعقب بالشــهر المماثل من العام الســابق  

 وقطع الغيار  السيارات  صادرات  ضعفتزامناً مع    %8.3بنحو    أوامر التصنيعويعزى ذلك إلى تراجع  

ــتمرار   .المتحدة الواليات  إلى ــياً مع اس ــير إلى مزيد من التباطؤ في قطاع التصــنيع، وذلك تماش مما يش

ة الكبرى  اعـي ـــن ــرـكات الصــ ة الشــ اـنات البـنك في تراجع ثـق اً لبـي اـلث على التوالي، وفـق ان للربع الـث اـب الـي

    المركزي الياباني.

تباطؤ نموها اســتمر  فقد   ،2019من عام  الثالثخالل الربع   أما فيما يخص الصــادرات اليابانية

ــهر  إنخفضحـيث  .2018الربع األخير من ـعام  في نـهاـيةاـلذي ـبدء  % 1.6- ليبلغ 2019 يوليوفي شــ

على أسـاس سـنوي في % 8.2-واسـتمر في التراجع مسـجالً    ،مقارنة بالشـهر المماثل من العام السـابق

يأتي ذلك على .  سبتمبر% على أساس سنوي في شهر  6.6-إلى    التباطؤ  ، قبل أن يتراجعأغسطسشهر  

حيث تضـرر   والصـين،  المتحدة الواليات بين   المسـتمرة التجارية والتوترات  العالمي  النمو تباطؤخلفية  

 ارتفاع عن   فضـالً   هذا التجارية،  للتوترات نتيجة  اإلقليمية التوريد  سـالسـل  من   بشـدة الياباني  االقتصـاد

ــت أن   بـعد الجنوبـية كورـيا  مع التـجارـية الخالـفات ـحدة ــدير على قيوداً  الـياـبان  فرضــ  الـهاـمة  المواد تصــ

  . 2019 مايوهر ش بداية في الكمبيوتر رقائق صناعة في المستخدمة

ارة إلى   ياق، تجدر اإلـش هر يوليو  ف اليابان  إعالن وفي هذا الـس  فرضعن  2019ي الرابع من ـش

ــدير على قيود ــنيع  في تدخل  مهمة،  كيماوية  مواد ثالث تصـ ــباه تصـ ــالت  أشـ  الذاكرة ورقائق الموصـ

، الثالث  المواد  لهذه  مصدراً  اليابان  على  كاملة  شبه  بصورة  ةيالكور  الشركات  تعتمد  ،العرض  وـشاـشات

 كوريا حذفكما قررت الحكومة اليابانية   قبل أن توافق على إعادة تصـــديرها خالل شـــهر أغســـطس.

 وذلك  ميســرة،  تصــديرية  بضــوابط  يتمتعون  الذين  التجاريين   للشــركاء  "البيضــاء  القائمة" من   الجنوبية
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 والعشـــرين  الثامن   في  التنفيذ حيز الخطوة  هذه دخلت وقد.  البلدين  بين  العالقات تاريخ  في  األولى  للمرة

 إجراء عن  الجنوبية كوريا  في والطاقة  والـصناعة التجارة  وزارة أعلنت  وقد.  2019 أغـسطسر  ـشه  من 

  .مماثلة تدابير

ــل الـياـبان والوالـيات المتـحدة األمريكـية على ـهامش إجتـماـعات  ــارة إلى توصــ كـما تـجدر اإلشــ

تجاريتين تهدفان إلعادة التوازن التفاقيتين  2019الجمعية العامة لألمم المتحدة في نهاية شـهر سـبتمبر 

 الجمركية الرســوم   في  تخفيض على التجاري بين الطرفين. وبموجب تلك االتفاقيتين ســتحصــل اليابان 

 والدراجات اآللية  المعدات ذلك في  بما  المتحدة،  الواليات إلى  المصـــدرة  الصـــناعية  الســـلع  بعض على

 السيارات  لواردات  بالنسبة، أما  الزراعية  المنتجات  بعض  على  وكذلك  الموسيقية،  واآلالت  والتوربينات

فلم تدخل ضـمن اإلتفاق. )  المكسـيك  بعد  الواليات المتحدةإلى   للسـيارات  مصـدر  أكبر ثانيعد اليابان تُ (

ـ  ل ـســ اـب ان  تقوم وفي المـق اـب اء الـي إلـغ ات خفض أو ـب ة التعريـف ة المنتجـات بعض على الجمركـي  الزراعـي

ة اعـي ـــن ة، والصــ ك دخول وبمجرد األمريكـي ة تـل اقـي ذ زحي االتـف ــيتم  التنفـي اء ســ  من  %90ن م أكثر إعـف

 االتفاق تـضمن كما    .الجمركية الرـسوم   من  اليابان   إلى  المـصدرة  األمريكية والزراعية  الغذائية المنتجات

 التدفق يضـــمن و  والبرامج،  اإللكترونية  الكتب  مثل  اإللكترونية المنتجات على  الجمركية الرســـوم   إلغاء

    .الحدود عبر للبيانات الحر

% مقارنة بالشـــهر 5.2بنحو   2019  ســـبتمبرصـــادرات اليابان خالل شـــهر   تتراجع هذا وقد

ــابق، وذـلك ل ــهر  لالمـماـثل من الـعام الســ ــرشــ ، وفـقاً للبـياـنات األولـية لوزارة الـمالـية على التوالي الـعاشــ

% 6.7  بنسـبة تجاري،  شـريك  أكبر عدتُ   التي  ،الصـين   إلى اليابانية  صـادراتال حيث إنخفضـت  اليابانية.

ــباه الموصــالت وقطع غيار   ،ســبتمبر  شــهر خاللعلى أســاس ســنوي   بما في ذلك معدات تصــنيع أش

ــيارات. ــبة  و  الس ــادرات إلى الواليات المتحدة بنس ــادرات إلى 7.9تراجعت الص %، كما تراجعت الص

، أسـباب ضـعف نمو الصـادرات  أحد أهم عد ارتفاع قيمة الين اليابانى ويُ .  .%9.4كوريا الجنوبية بنسـبة  

إنخفضـت الواردات من جانب أخر،   .للمسـتوردين البضـائع اليابانية أكثر تكلفة بالنسـبة   حيث أصـبحت

% 12ى  إل  هاإنخفاضـ  وتيرة  تـسارع% على أـساس ـسنوي خالل ـشهر ـسبتمبر، عقب 1.5اليابانية بنـسبة  

ــنوي   ــاس س ــهر  على أس ــطسخالل ش ــجل   .أغس  ين  مليار  123 حوالي اليابان  فى  التجارى العجزوس

 .الشهر السابق فى ين  مليار 136.3 ارنة بحواليمق يابانى
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ــير   اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثالثفي نهاية الربع    األولية التوقعاتوتش

ــتوىنفس %، وهو 0.9بمـعدل  2019في الـياـبان في ـعام  من  الـثانيفي نـهاـية الربع  المتوقعالنمو  مســ

 أكتوبر  اللخ %10ى  إل  المحلية  المبيعات  ضــريبة في  مرتقبةال  زيادةال ن عزى ذلك إلى أيو  ،2019عام 

د 2019 ا ألـقت ـق اطؤ  المحل الطـلب توقـعات على بظاللـه ي، حـيث تزاـيدت المـخاوف بشــــأن ـحدوث تـب

% إلى 5ضــريبة المبيعات المحلية من عندما تم رفع   2014اقتصــادي حاد، كما حدث في شــهر أبريل  

 عبء فرض  إلى  الضــرائب  رفع  يؤدي أن   ، حيث يتوقع% مما أثر بشــدة على المســتهلكين في اليابان 8

. بينما تشـير التوقعات األولية إلى نمو أمريكي دوالر  مليار 18 يعادل نحو  األسـر على  تقديري  إضـافي

ــتوى  %،0.5بمعدل   2020الناتج المحلي اإلجمالي في عام  أعلى من النمو المتوقع في نهاية   وهو مســ

ً المشار إليه  )1كما يوضح الجدول ( ،%0.4الربع السابق والبالغ    .اَنفا

تباطؤ ال  مؤـشراتبعض  يـشهد  ، رابع أكبر اقتـصاد في أـسيا،  االقتـصاد الكوري الجنوبي ال يزال

ــياً مع  في   ــتثمارأدائه تماشـ ــعف االسـ ــعف الطلب الخارجي والتوظيف  ضـ ــهده تزامناً مع   وضـ ما تشـ

 كوريا صــادرات  حيث إنخفضــت  ،المماثلةاقتصــادات أهم شــركائه التجاريين واالقتصــادات األســيوية  

شـكل ب  2019  سـبتمبر  خالل شـهر(بخاصـة من المنتجات البتروكيماوية وأشـباه الموصـالت)    الجنوبية

ــهر  مـقارـنة %11.7 نحوكبير بلغ  ــابقـبالشــ ــل المـماـثل من الـعام الســ         دوالر، ملـيار 44.7 إلى لتصــ

ً إ الصادرات فيه تسجل الذي التوالي على العاشر الشهر وهو   .متواصل نخفاضا

 الكوري  االقتصـــاد اَفاق على اليابان   مع  المتصـــاعد  التجاري  النزاع يؤثر أن   المرجح  ومن هذا  

% 21.8الجنوبي، وفي هذا السـياق تراجعت الصـادرات الكورية إلى اليابان خالل شـهر سـبتمبر بنحو 

 األســواق في  اليابانية والمنتجات  للســلع  مقاطعة  حملةإطالق يأتي ذلك تزامناً مع    ،على أســاس ســنوي

الحادي عشـر من شـهر في   العالمية  التجارة  منظمة  في  شـكوى  الجنوبية كوريا  رفعتهذا وقد   .الكورية

ــبتمبر   ــدير بتقييد اليابان   متهمة  2019ســ ــنيع  الالزمة  المواد  من   أنواع ثالثة  تصــ  الذاكرة رقائق  لتصــ

ا إلى والشــــاشــــات ة كورـي ا  .الجنوبـي ا أنـهتكـم ة كورـي ة العـمل الجنوبـي اقـي اتـف ة ـب  المعلوـمات مشــــارـك

  .2019خالل شهر أغسطس  اليابان  مع االستخباراتية

% وذلك ألول مرة على اإلطالق خالل شـهر 0تراجع معدل التضـخم في كوريا الجنوبية إلى  و

مقارنة %  2.9  بمعدل 2019 أغســطسفي شــهر  بشــكل ملحوظ  اإلنتاج الصــناعي  نخفضإســبتمبر. و
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مقارنة بالشـــهر %  0.6 بنحو  يوليوفي شـــهر    إرتفاعة، وذلك عقب بالشـــهر المناظر من العام الســـابق

الطلب  بينما يظل  إلى تراجع إنتاج الســـيارات. جزئي. ويعزى ذلك بشـــكل  المناظر من العام الســـابق

اسـتمرار تراجع المخاوف  إلى جانب، هو الداعم الرئيسـي لالقتصـاد الكوري في الوقت الحالي  المحلي

  . الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية

ــير   اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثالثفي نهاية الربع    األولية التوقعاتوتش

ــتوى ويُعد  ،%2بمعدل    2019الجنوبية في عام في كوريا  ــادرة في   األولية  التوقعات من   أقل  مسـ الصـ

 %2.2  بمعدل 2020الناتج في عام   نموإلى    تشـــير التوقعاتكما    .%2.1والبالغة    الســـابقنهاية الربع  

  وهو نفس مستوى التوقعات الصادرة في نهاية الربع السابق.

  األوروبيةدول اقتصادات ال .1.3
ــعف نمو الطلب الخارجي  ــناعيأدى ضـ على خلفية التوترات التجارية  وإنخفاض اإلنتاج الصـ

بي   منطقة اليورو اتاقتصـادإلى تراجع نمو أداء  العالمية   كل نـس ، 2019من عام  الثالثالربع   خاللبـش

إلى جانب ، تيسـيريةسـياسـة نقدية  في إتباع    )ECBالبنك المركزي األوروبي (  اسـتمر  وفي الوقت ذاته

  . المحلي تحفيز االستثمارات والطلب

ـسيظل اقتـصاد منطقة اليورو متأثراً بالعديد من التحديات التي تحتاج إلى متابعة مـستمرة، و  هذا

ا،  اد األوروبي ومن أهمـه ا من االتـح دم اليقين بشـــــأن التطورات األخيرة في خروج بريطـانـي ة ـع اـل ـح

)Brexit اـلديون  ـحدوث ـهذا الخروج ـبدون إتـفاق. ـباإلضــــاـفة إلى  بشــــأن )، حـيث تزاـيدت المـخاوف

التي لديها ثالث أعلى مسـتوى للديون السـيادية في  وبخاصـة في إيطاليا  ،دية والمصـرفية المرتفعةالسـيا

ــث ــالم، حي ــت  الع ــا أي يورو تريليون  2.3و نحبلغ ــادل م ــالي من  %133 يُع ــاتج  إجم        . المحلي  الن

الموازنة لعام المفوضـــية األوروبية لتقليل اإلنفاق وخفض عجز مســـتمرة من ضـــغوط  وتواجه إيطاليا 

ــتهالكي الـخاص وإنخـفاض تزامـناً مع  ،2020% لـعام 1.8% وإلى 2إلى  2019 تراجع اإلنـفاق االســ

في  على الرغم من تشــكيل حكومة جديدة  عدم اليقين الســياســيالدافع المالي وضــعف البيئة الخارجية و

الي فهي اإلنخفاض . أما النظرة اإليجابية الحالية لالقتصــــاد اإليط2019الخامس من شــــهر ســــبتمبر 

مدة ل اإليطالية  الـسندات على  العائد  تراجعإلى جانب ، النـسبي في عالوة المخاطرة بالنـسبة ألدوات الدين 
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 ويقلل اإليطالية  الحكومة  اقتراض  تكاليف  كبيرة بدرجة  يقلل  ما  وهو  ،مســتوى قياســي  إلىســنوات   10

   .ميزانيتها عجز على الضغوط

ــعفال  معبالتزامن يأتي ذلك  ــبي  ضـ ــاد في منطقة اليورو وهو  النسـ ــاد   في أكبر اقتصـ االقتصـ

خالل الربع   تحـسن الطلب المحلي وبخاـصة االـستهالك العائلي والنفقات العامةاـستمرار  رغم   ،األلماني

ى خلفية عل الخارجي الطلبمن ضـعف كبير في  االقتصـاد األلماني  يعاني حيث   .2019من عام  الثالث

أن خروج بريطانيا من األتحاد األوروبي،    على مما يؤثرالتوترات حول التجارة العالمية والضـبابية بـش

ــادرات التي  ــتثـمار والصــ ــف يـقارب ـما  تمـثلاالســ  ارتفـعت فـقد ،أللـمانـيا اإلجـمالي المحلي الـناتج  نصــ

، وفقاً لبيانات المتوقعبأكثر من بعد ذلك قبل أن تعاود اإلنخفاض   2019خالل شــهر يوليو   الصــادرات

هدها إلى جانب  .في ألمانيا مكتب اإلحصـاءات االتحادي األلماني   يالصـناع قطاع ال  الصـعوبات التي يـش

اإلنتاج الصــناعي خالل شــهر يوليو   تراجع حيث  ،صــناعة الســياراتالقطاع الرئيســي وهو  وبخاصــة 

ــكل    ، نتيجة إنخفاض2019 ــنيع بشـ ــركات األ  ،ملحوظطلبات التصـ  عدم لمانية على وهو ما أجبر الشـ

ــمية  عمالة عن   والتخلي  العمل عقود  بعض تجديد ــاعات العمل،  و  موسـ ــر  ليتراجعخفض عدد سـ  مؤشـ

IFO جاءت و .2012 عام  منذ له  مـستوى أدنىطة وهو  نق  95.8 مـسجالً   األعمال، مناخ  لقياس  األلماني

 %0.3على غير المتوقع بنســبة    الصــناعي  اإلنتاج  عندما ارتفعشــهر أغســطس   النقطة اإليجابية خالل

الشـهري تراجع  ال، وتباطؤ وتيرة والرأسـمالية  الوسـيطة  السـلع  إنتاج مدفوعاً بزيادة  شـهري  أسـاس على

  طلبات التصنيع.في 

العديد من وء أزماته في الوقت الحالي، وـسط أسـ  ألمانيا  في الـسيارات ـصناعة قطاع ويواجههذا  

 تسارع وقت  يأتي ذلك في  ،الكربون اني أكسيد  ث انبعاثات  خفض  على خلفية عدم قدرته على  ،نتقاداتاإل

 غاز انبعاثات بشـأن  الجديدة األوروبية  والمعايير  الشـروط  اسـتيفاء أجل  من   الزمن   الشـركات  كبرى  فيه

       .2021 عام  من  بدءاً  بتطبيقها األوروبي االتحاد يطالب التي الكربون، أكسيد ثاني

 2019تحســناً نســبياً خالل الربع الثالث من عام   أداء االقتصــاد الفرنســي  ، شــهدمن جانب أخر

 عقب التباطؤ الذي شهده خالل الربع الثاني من نفس العام. يأتي ذلك   ،مقارنة بنظرائه في منطقة اليورو

 جراء 2007أعلى مـستوى لها منذ عام ب  الـشرائية  القدرة تحـسن توقع  و  ،بدعم من ارتفاع الطلب المحلي

ــراـئب وزـيادة اإلنـفاق على الرـعاـية االجتـماعـية) الـطارـئة الـتدابير ــتـجاـبة قرتأُ  التي (تخفيض الضــ  اســ
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ــافة إلى    ،االحتجاجات الداخلية األخيرةحركة   لمطالب ــية إدخار  معدالت  تراجعباإلضـ ــر الفرنسـ األسـ

  .%15تقترب من  مستوياتها المرتفعة التيمقارنة بالشهر السابق، رغم  2019خالل شهر يوليو 

عن  2019خالل إجتماعه في شـهر سـبتمبر   البنك المركزي األوروبي أعلن وفي هذا السـياق،  

على عمليات التمويل ، مع اإلبقاء على أسـعار الفائدة  التي يتبعها  نقدية بالغة التيسـيرال  أسـتمرار سـياسـته

ــية منخفضــة خالل العام الحالي على  واإلقراض   ــتويات قياس ــعر، وخفض  األقلعند مس الفائدة على   س

ــاس لتصــبح   10اإليداع بنحو   لتحفيز جديدة إجراءات مجموعةاإلعالن عن كما تم   %.0.50-نقاط أس

 قطالمن خالل إ،  إعادة االسـتثمار في السـندات المشـتراه، ومن أهمها  المتباطئ  اليورو  منطقة  اقتصـاد

 نوفمبرر  ـشه  من   األول في  يبدأ  ـشهرياً، يورو مليار  20بقيمة    "الـسندات  لـشراء  النقدي  التيـسير برنامج "

  عادةإ  عمليةإلى جانب بدء ، وينتهي قبل بدء البنك المركزي األوروبي في رفع الفائدة من جديد.  2019

ــتهدفة  التمويل ــبتمبر   خالل  ،"LTRO"  األجل  الطويلة  المسـ ــهر سـ ً  تهدفلتي  وا  ،2019شـ  إلى جزئيا

ــاـعدة  ملـيار 720 على قيمتـها تزـيد األوروبي المركزيبـنك ال من  ـقائـمة قروض تـمدـيد على البنوك مســ

     .الحالي االقتصادي التباطؤ تأثير معها يتفاقم  قد ائتمان  أزمة وتفادي يورو،

ــرف  ــعر ص ــاد األوروبي إلى تراجع س ــأن تحفيز االقتص ــياق، أدت التوقعات بش وفي هذا الس

 على  العائد  تراجعله خالل ثالث أعوام. كما    إلى أدنى مستوىخالل شهر سبتمبر  اليورو مقابل الدوالر  

  .أوروبا أنحاء مختلف في قياسية مستويات إلى السندات

فإن تباطؤ النـشاط االقتـصادي ألهم ـشركاء أوروبا التجاريين، الواليات المتحدة ، من جانب أخر

ــين،   ــدير من ألمانيا  قد أثر بالفعلاألمريكية والصـ ــادات المعتمدة على التصـ إلى حد ما و  ،على االقتصـ

ــا. عالوة على ذـلك،  ــادي  زـيادة الحـمائـية التـجارـية احتـمالـية ـقد تؤثرفرنســ على مـعدالت النمو االقتصــ

ــتقبليةال ــكل عام   لمنطقة اليورو  مس ــل .بش ــارة إلى توص ــياق تجدر اإلش  األوروبي األتحاد  وفي هذا الس

في الثامن والعشــرين ) وايجوالبارا  وايجواألورو واألرجنتين   البرازيل(  ميركوســور مجموعة  ودول

 حوالي  منذ بخصـوصـه يتفاوضـان  الجانبان  كان  النطاق  واسـع تجاري اتفاق  إلى 2019من شـهر يونيو  

ً   ينشـــئ  إنه  إذ األوروبي االتحاد  يبرمه اإلطالق على تجاري اتفاق  أكبر  هذايٌعد و. عام  رين عـشــ   ســـوقا

  .مستهلك مليون  770 من  أكثر مستهلكيها عدد يبلغ ضخمة
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 الســـلع على  األمريكية  التعريفات  من  األوروبية  المخاوفاســـتمرار    كما تجدر اإلشـــارة إلى،

 تعريفات  فرضعلى اســتعداده ل األوروبي االتحاد  ، وفي هذا الســياق أكدالســيارات  وأهمها  األوروبية

 المتحدة  الواليات  حصول  احتمالية  خلفية  لىوذلك ع   األمريكية،  البضائع  من   قائمة  علىتقامية  إنمركية  ج

ــمي إذن  على ــتثـنائـية جـمارك بفرض الـعالمـية، التـجارة منظـمة من  رســ   االتـحاد من  وارداتـها على اســ

  . طائراتال صناعة دعم  بشأن  النزاع إطار ي، فاألوروبي

  أغسطسفي شهر    انخفاضهإلى  في منطقة اليورو    البطالةبمعدل    البيانات المتعلقة  ر أحدثوتشي

ويتباين معدل البطالة على نطاق واســـع ما   .2008عام %، وهو أدنى مســـتوى له منذ 7.4إلى   2019

، وفي فرنســـا وهو أدنى مســـتوى له على اإلطالق %3.1مانيا  البين دول منطقة اليورو، حيث بلغ في  

عند مســتوى أقل من  إيطالياكما اســتمر معدل البطالة ب،  أدنى مســتوى له في عدة ســنواتوهو    8.5%

ــهر % وذـلك 10 ــجالً  الرابعللشــ ــتوى  %،9.5 على التوالي مســ ه وهو أدنى مســ ذ ـعام ـل     ،2011مـن

 .  %13.8 إلى معدل البطالة لينخفض أسبانيا تحسن سوق العمل فيو

تمر تراجع  ياً مع   معدل التضـخم واـس تهالك  تماـش تويات االـس ينات في المحلي  ارتفاع مـس والتحـس

مقارنة بالشهر المماثل   سبتمبرفي شهر  %  0.9  مسجالً ، 2019من عام   الثالثخالل الربع    سوق العمل

 أن   ينبغي  الذيليبقى أقل من المعدل المســـتهدف من قبل البنك المركزي األوروبي،   ،من العام الســـابق

بنســبة   2019 يوليوخالل شــهر    تقلصفقد  نتاج الصــناعي اإلأما فيما يخص    .%2  من  قليال  أقل يكون 

بنسـبة  أغسـطسهر  شـ  ، واسـتمر في اإلنخفاض خاللالعام الماضـي% مقارنة بالشـهر المماثل من 1.9

   متأثراً باإلتجاه الهبوطي في ألمانيا.، على أساس سنوي2.9%

ــير   اإلجمالي   نمو الناتج المحليإلى    2019من عام   الثالثالربع  في نهاية    األولية التوقعاتوتش

األولية الصـــادرة في   التوقعاتأقل من  وهو مســـتوى    ،%1.2  بمعدل  2019في عام  منطقة اليوروفي  

ــير التوقـعات إلى  %1.3والـبالـغة   2019ـعام من   الـثانينـهاـية الربع    2020الـناتج في ـعام  نمو. كـما تشــ

كما يوضــح    ،%1.6في نهاية الربع الســابق والبالغ    النمو المتوقعمن    أقلوهو مســتوى   %1.4بمعدل  
ً المشار إليه  )1الجدول (   .اَنفا

ت ا زاـل دم اليقين  وـم ة ـع اـل دةا تكتنف ـح ة المتـح ذ  قتصـــــاد المملـك اداأل من  الخروج قرارمـن  تـح

           .2016 الثالث والعـشرين من ـشهر يونيو في أجرته  اـستفتاء عبر ذي توـصلت إليه بريطانياال األوروبي
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الكثير من  )Brexit( من االتحــاد األوروبي بريطــانيــاخروج  أثــارت التطورات األخيرة فيحيــث 

البريطاني وزراء الرئيس أكد   2019الثالث والعـشرون من ـشهر يوليو  ففي  .  الـشكوك حول هذه العملية

 في )Brexitوتعهد بتنفيذ إتفاق ( األوروبي، االتحاد  مع  الحالي تفاقلإل  رفضـــهالجديد الذي تم إنتخابه 

 أســاســية تعديالت  أو جديد، تفاقإب  ســواء  2019  أكتوبروالثالثون من شــهرواحد ال  وهو المحدد  الموعد

 لعرقـلة يطمحون  اـلذين  النواب جهود إـعاـقة شــــأـنه من  إجراء وفي .اتـفاق دون  أو الـحالي، تـفاقاإل في

ا انـي اق دون  من  خروج بريـط ــهر اتـف ــرون من شــ امن والعشــ اني في الـث ، أعلن رئيس الوزراء البريـط

، 2019أكتوبر    14ســبتمبر إلى   10خالل الفترة من   4البرلمان  عملتعليق  عن تمديد   2019أغســطس 

ــبوعين من موـعد تنفـيذ إتـفاق ( ووافـقت ملـكة بريـطانـيا على طـلب الحكوـمة،    )Brexitأي حتى قـبل أســ

   .اإلتفاق لمناقشة كاف وقت أمامهم  يكون  لن  البرلمانيين  أن  يعني ما

ً تصويت  البريطاني  الوزراء  رئيس  خسر  2019وفي الثالث من شهر سبتمبر    مجلس  في  اً  حاسم  ا

 ،2019  توبرأك  31 بعد  ما  إلى اإلتفاقتنفيذ   لتأجيل ترميمها النواب المعارضـين  قد  مذكرة  على  العموم 

وافقت ملكة بريطانيا    نفس الشـهر،  من   التاسـع  اليوم  وفي.  البرلمانية تهعلى خلفية خسـارته ألغلبي وذلك

 من   )Brexitموعد تنفيذ إتفاق (  إرجاء  طلب  على  الوزراء  رئيس  يرغم بشكل نهائي على تشريع قانون 

 ،2019  أكتوبر  تاسع عشر من شهرال بحلول  تسوية  أي إلى  التوصلم يت  لم  إذا حال  في األوربي تحاداإل

ــادقيُ  لم   وإذا ــر  علقت أعمال البرلمان و  .اتفاق دون  من   الخروج على  البرلمان  صـ البريطاني في العاشـ

ــبتمبر ــهر ســ لتنفيذ اإلتفاق من اإلتحاد  إرجاءاً جديداً أنه لن يطلب   رئيس الوزراء، وأكد 2019  من شــ

 18و 17  المقرر إنعقادها يوميبحلول القمة األوربية  إتفاقوأنه ســـيســـعى للتوصـــل إلى    األوروبي،

  بروكسل.العاصمة البلجيكية في  2019 أكتوبر

ــبتمبر   ــهر س ــرون من ش ــت 2019وأخيراً في الرابع والعش   بأن البريطانية  العليا  المحكمة  قض

ــبق التي الفترة في البرلـمان  أعـمال تعليق الوزراءرئيس  قرار  ـقانوني غير ،)Brexitتنفـيذ إتـفاق ( تســ

ــتؤنـفت ،الغـباـطل وو تنفـيذ  أهمـيةكـيد رئيس الوزراء على أ، مع تـ الـتالي اليوم  في البرلـمان  أعـمال واســ

 .2019هاية شهر أكتوبر ن في المحدد موعده في اإلتفاق

 
 ينتهي  أن  المقرر  ومن.    الثالثة  الرئيســية  لألحزاب  الســنوية  المؤتمرات  بمناســبة  األعراف،  بحســب  البريطاني خالل فصــل الخريف  البرلمان  يُعلق   4

  .2019شهر أكتوبر  من الثاني في الحاكم، المحافظين لحزب وهو األخير المؤتمر
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ـــياق، و ، خروج بريـطانـيا من االتـحاد األوروبي دون إتـفاقأن  إنجلترا من ـحذر بـنك في ـهذا الســ

 ومن ثم   ،اإلسـترليني  الجنيه  انهيار في  سـيتسـببحيث  ،البريطاني لالقتصـاد"  فورية  صـدمة"  سـيسـبب

عار  رتفاعأ لع  أـس توردة  الـس توقع بنك كما    .التضـخم   معدالت وأرتفاع  الغذائية،  والمواد  البنزين   مثل  المـس

إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي سيؤدي    خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون إتفاقإنجلترا أن  

% بعد ثالث أعوام وفقاً لسيناريو األساس الذي 4.25% و 2.75في المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 

ــعوـبات يواـجه ـقد  أوروـبا في الـمالي النـظام  كـما أن   .البـنك أـعده  االتـحاد من  بريـطانـيا خروج ـحال في صــ

ــات  أن ، حيث اتفاق دون  األوروبي ــس ــت" البريطانية  المالية  المؤس   خدماتها  كل تقديم   موقع  في بعد  ليس

   .المالية الفوضى من  حاالت إلى يؤدي أن  يمكن  ماو وه ،"األوروبيين  الزبائن  إلى المالية

ــبة  من   أكثر فييذكر أن الرئيس األمريكي قد ألمح   ــل  فرص أن إلى    مناس   تجاري التفاق  التوص

 إبرام   إلى بريطانيا  تســــعى فيما،  األوروبي االتحاد من   األخيرة خروج بعد  أعلى ســــتكون  بريطانيا  مع

  .اإلتفاقتنفيذ  بعد ما لمرحلة الالتينية أمريكا ودول والصين  كندا مع الحرة للتجارة اتفاقيات

ــير  و اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثالثفي نهاية الربع    األولية التوقعاتتش

ــتوى ،%1.2بمـعدل  2019في المملـكة المتـحدة في ـعام  في نـهاـية الربع   المـقدرالنمو من  أـقل وهو مســ

ــاد شاانكمـ  إلى ويعزى ذـلك %.1.3والـبالغ   2019من ـعام  الـثاني ــلي  بمـعدل بريـطانـيا اقتصــ غ بل  فصــ

اني من عـام خ% 0.2 ذ اإلنكمـاش االول وهو ،2019الل الربع الـث    ،2012 عـام الربع الرابع من  مـن

ً  الربع % خالل0.5غ بل نمو مـعدل تحقيق عـقب ا اـنات األول، وفـق في  الوطنـية االحصــــاءات مكـتب لبـي

       ،1985منذ عام الجنية االســــترليني مســــجالً أدنى مســــتوى له    إنخفاضتي ذلك تزامناً مع  يأ  .إنجلترا

، واألطول 2001تراجع صــناعة الســيارات في بريطانيا، والتي تشــهد أســوء فترة هبوط لها منذ عام و

 اإلغالق موعد بتقديم  الســيارات  مصــنعي كبار قيام ، خاصــة مع  2008منذ األزمة المالية العالمية عام 

ــنوي . وروبياأل االتحاد من  بريطانيا بخروج  المرتبطة  الطوارئ  مواجهة خطط  من  كجزء  المعتاد  الســ

بمعدل   2020إلى نمو الناتج في عام   2019في نهاية الربع الثالث من عام كما تشــير التوقعات األولية  

  % وهو نفس مستوى النمو المتوقع في نهاية الربع السابق. 1.4
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 في نهاية الربع الثاني
  2019من عام  

 في نهاية الربع الثالث
  2019من عام  

 في نهاية الربع الثاني
  2019من عام  

 في نهاية الربع الثالث
  2019من عام  

2019توقعات عام  2020توقعات عام 
الصين الهند البرازيل روسيا

الناشئةالدول والدول النامية ي اقتصادات التطورات ف. 2  
 المتوقعمن  وإن كان الناشــئة،  الدول  الدول النامية و في  تختلف اتجاهات النمو على نحو متزايد

، حيث تشـير أحدث التوقعات إلى إنخفاض 2019في غالبية هذه الدول في عام نمو الناتج معدل    تراجع

ــين و ـهذا المـعدل في ـكل من  ـــيا الهـندالصــ       .، بينـما يتوقع ارتـفاع مـعدل نمو الـناتج في البرازـيل وروســ

ضغطاً كبيراً ،  والدول الناشئة  في العديد من الدول النامية  أـسعار الـسلع األـساسيةفي تباطؤ ال  ـشكليُ هذا و

كما   بشــكل ملموس،لهذه الدول  االقتصــادي  نمو  في ال تحســن حدوث صــعب  يُ ما  هو  على اقتصــاداتها، و
ً  )1( الجدولو )3( الشكليوضح     .المشار إليه سابقا

  
  )3( الشكل

  ، الناشئةالدول النامية وفي الدول  االقتصادي النمو لمعدل  األولية التوقعات
2019- 2020  
)%(  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019 وأكتوبر صندوق النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي، يوليو المصدر:

بعض اإلنتعاش وأظهر    الركود  –  اقتصاد في أمريكا الجنوبيةأكبر    –  االقتصاد البرازيلي  تجنب

حيث ارتفع الناتج   .2016عام  وذلك للمرة األولى منذ  2019األول من عام خالل الربع    إنكماشـه عقب

% مـقارنة بالربع األول، وبنحو  0.4بنحو  2019المحلي اإلجـمالي للبرازيل خالل الربع الـثاني من عام 

ــنوي1 ــاس س ــتمر تباطؤ  .وفقاً ألحدث بيانات للمعهد البرازيلي للجغرافيا واإلحصــاء  ،% على أس واس
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المؤشـــرات   على خلفيةيأتي ذلك  ، 2019إنتعاش أداء االقتصـــاد البرازيلي خالل الربع الثالث من عام 

ــية   ــلبيةالرئيس ــاد البرازيلي، ومن    الس ــهدها االقتص ــتمرار  أبرزها التي ش ــعف القطاع الخاص، اس ض

ــها إلى  و مقارنة   2019 اغســـطس% خالل شـــهر  11.8معدالت البطالة المرتفعة على الرغم إنخفاضـ

ــهر مارس 12.7بنحو  ــافة إلى 2019% خالل شـ عدم و، التراجع في فائض الميزان التجاري. باإلضـ

 إصــالحنظام المعاشــات التقاعدية، حيث يتطلب اليقين المتزايد بشــأن خطة الحكومة البرازيلية لتجديد 

 ، وهو ما يدرسه مجلس الشيوخ البرازيلي في الوقت الحالي.البالد دستور في تعديل التقاعد ام نظ

ــلبيأثر    ،الخام العالمية  في أســعار النفط  للتراجعكما كان  الذي يعتمد   اقتصــاد البرازيل على  س

من  الثالثالذي شــهده حجم إنتاجها النفطي خالل الربع  بالرغم من اإلنتعاش  ،  على الصــادرات النفطية

ــهر  2.8 نحو ، حـيث ارتفع إلى2019ـعام  نتيـجة اإلنـتاج المتزاـيد ، 2019 يوليومليون ب/ي خالل شــ

ــيانة، Santosفي حوض  Búziosمن حقل  ــأت النفطية.  مع إنتهاء أعمال الص ــتمر اإلنتاج   للمنش واس

هر أغـسطس  ي جديد وهو    2019في االرتفاع خالل ـش تزامناً مع مليون ب/ي،   2.99مـسجالً رقم قياـس

وكالة الطاقة الدولية التي أـشارت فيما  توقعاتوهنا تجدر اإلـشارة إلى    .النفطي  Lulaتحـسن إنتاج حقل  

ــبق إلى   ــة بدءعلى خلفية    ارتفاع كبير في إنتاج البرازيلســ   إنتاجها "P-67"  العمالقة  العائمة  المنصــ

  .2019 خالل شهر فبراير

تجدُر اإلـشارة إلى أن البرازيل تُعد أكبر المـستفيدين من الـضغوطات االقتـصادية األمريكية على 

، 2019األول من عام   النصـــفحيث ارتفعت صـــادرات النفط البرازيلية إلى الصـــين خالل  فنزويال،

، " المملوكة للدولة Petrobrasوذلك وفقاً لبيانات شـركة "خالل النصـف الثاني،   االرتفاعواسـتمر هذا  

ــتها قبل   ــته  فترة نهايةوالتي يســـعى الرئيس البرازيلي لخصـــخصـ حيث اتجهت .  2022 عام  في  رئاسـ

ــين  ــتورد للنفط،الصــ ل  النفط البرازيلي نحو ،في العـالم الخـام   أكبر مســ ديالً للنفط الفنزويلي الثقـي    ، ـب

حيز التنفيذ في  فنزويالقطاع الطاقة في االقتصــادية األمريكية على   الضــغوطاتبدء دخول تزامناً مع  

ــهر أبريل   ــرين من ش ــياق،    .2019الثامن والعش ــركة " قامتوفي هذا الس ــتإب" Petrobrasش جار ئس

، برميل   مليوني  تبلغ  اســتيعاب بطاقةلصــين،  با  الســاحلية Qingdao  مدينة  فيلنفط ا لتخزين   منشــآت

  . المحلية التكرير مصافي من  للطلب مرن  بشكل االستجابةوذلك في إطار سعيها نحو 
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ه،  ت ذاـت ات التي تواجـه وفي الوـق ــتمرت التحـدـي ة إلى األاســ       ، رجنتين الصـــــادرات البرازيلـي

بشـكل الصـادرات  تلك ، لتنخفض  ركوداً في اقتصـادهاالتي تعاني ثالث أكبر شـريك تجاري للبرازيل، و

مقارنة   2019  ـسبتمبرـشهر   فيمليون دوالر  696  مـسجلة  2019ملحوظ خالل النـصف الثاني من عام 

   .مليون دوالر في شهر مايو من نفس العام  1036 بنحو

ا وتقوم  اً ـح ة لـي ة البرازيلـي د من الحكوـم دـي الـع اتـب ــالـح د ال اإلصــ ةتي تعتـم درـج اـل  على األولى ـب

  واعتماد  الضــريبي، النظام   هيكلة وإعادة  العامة،  المؤســســات من  عدد  خصــخصــةنفتاح التجاري واإل

حيث تتجه نحو خفض رســوم اإلســتيراد التي تتراوح ،  البالد في  األجنبية  الســتثماراتل زيتحف  ســياســة

لوـضع اإلنفاق العام تحت الـسيطرة  جاهدة  البرازيليةالحكومة    تـسعىهذا و%.  35% و 10معظمها بين 

وفي هذا   .الدين العام  بإرتفاعمن خالل تبني سـياسـات مالية صـارمة للحد من حالة عدم اليقين المحيطة  

ــارة إلى   ــياق، تجدُر اإلش ــرائب،  وخفض  الرواتب لزيادة خطط ن ع  األرجنتيني الرئيس ن أعالالس  الض

 2019خالل ـشهر أغـسطس  جرت  التي  التمهيدية االنتخابات في  التقـشفية  لـسياـساته الناخبين   رفض  بعد

  .2019وذلك قبل اإلنتخابات التشريعية الرئاسية المزمع عقدها في شهر أكتوبر 

 الفائدة  معدلل  هخفضـ   البنك المركزي البرازيليواصـل  ،  إطار سـعيه نحو تحفيز االقتصـادوفي 

 البنك أعلن ما  ك  .أقل مـستوى على اإلطالقوهو    %5.5  إلى 2019  ـسبتمبرـشهر  خالل يـصل  ل  الرئيـسي

اطي أرصــــدة من  دوالر مليون  200 بيع عن  المركزي ه األجنبي االحتـي دـي ذ األولى للمرةـلك وذ ،ـل  مـن

، 2009فبراير  شهر  هذا النوع من العمليات لم يحدث منذ  ، والمحلية  للعملة حاد  هبوط  بعد  ،أعوام  رعش

 .العالميةالمالية خالل ذروة األزمة 

حيث ـسجل الميزان ،  2019من عام  الثالثالربع    خاللوـشهد النـشاط التجاري تراجعاً ملحوظاً 

هر يوليو   2.29التجاري في البرازيل فائضـاً بلغ   ، وهو أدنى فائض تحقق في 2019مليار دوالر في ـش

شــــهر يوليو خالل تســــع أعوام، نتيجة إنخفاض صــــادرات الســــلع وخاصــــة النفط وفول الصــــويا.        

ــهر وارتفع  ــطسالـفائض التـجاري للبرازـيل في شــ ر، قـبل أن يتراجع ملـيار دوال 3.28إلى نحو  أغســ

، وهو أدنى مســـتوى شـــهري منذ عام  مليار دوالر  2.25مســـجالً حوالي 2019 ســـبتمبرخالل شـــهر  

       % مقارنة بالشـــهر المماثل من العام الســـابق.11.6، تزامناً مع إنخفاض الصـــادرات بنســـبة  2014

 41.8 نحو  إلى  2019 توقعاتها للفائض التجاري لعام البرازيلية من خفضــت وزارة االقتصــاد هذا وقد 
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التي تُعد السـوق األرجنتين   اقتصـادعلى خلفية تباطؤ النمو االقتصـادي العالمي وضـعف   مليار دوالر،

  لصادرات السيارات البرازيلية. الرئيسي

 ميركوســـور  مجموعة ودول  األوروبي االتحاد  توصـــلاإلشـــارة إلى  وفي هذا الســـياق، تجدر 

 إلى  2019في الثامن والعشـــرين من شـــهر يونيو )  وايجوالبارا  وايجواألورو واألرجنتين   البرازيل(

ً قدم  للمـضي  الفرنـسي الرئيسهذا وقد أـشترط  .  خاـصة في مجال اللحوم  النطاق  واـسع تجاري اتفاق  في ا

ــة ـباريس  اتـفاقـية على البرازـيل  موافـقة االتـفاق، تنفـيذ ــح  ـفالتقـيد  المـناخ، بتغير  الـخاصــ  ـباالتـفاقـية الواضــ

 يحدث الذي  األمر  وهو  التجاري، االتفاقا  هذ في  صـريح   بـشكل عليه  النص تم   البرازيل  قبل من   خاصـة

  ."تجاري نص فيلى هذا المستوى ع " األولى للمرة

 خالل  استمرت  التي  االقتصادية  األزمة  آثار  من   يعاني  البرازيلي  االقتصاد  يزال  الوبشكل عام،  

  .على مدى عامين متاليين  اإلجمالي المحلي الناتج  انخفض عندما ،2016و 2015 عامي

في البرازيل في الناتج   نموإلى   2019من عام  الثالثفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتشـــير 

ــتوى    ،%0.9بمعدل    2019عام  ــادرة في نهاية الربع    من التوقعات أعلىوهو مسـ من عام  الثانيالصـ

ة  2019 الـغ ا. %0.8والـب ات كـم ــير التوقـع اتج  في تحقيق نموإلى  تشــ ام  %2 بنحوالـن    ، 2020في ـع

  .%2.4والبالغة  األولية الصادرة في نهاية الربع السابقالتوقعات أقل من وهو مستوى 

 ،2019من عام  الثالثالربع  خالل بـشكل نـسبي    االقتـصاد الروـسي أداء تباطئمن جهة أخرى،  

تثمارات وتراجع فائض الميزان التجاري، وإنخفاض   وبطء اإلنفاق الحكومي،  ،على خلفية ضـعف االـس

ــافة من   قيمة الروبل، ــريبة القيمة المض  حجم  تراجع إلى أدت  والتي%، 20% إلى  18وتأثير زيادة ض

مقارنة بالشــهر % 1.1  بمعدل 2019  يوليومبيعات التجزئة خالل شــهر    حيث ارتفعت،  التجزئة تجارة

 يعلى أـساس ـسنوي خالل ـشهر   %0.7و   %0.8  إلى  معدل النمووإنخفض    ،المماثل من العام الماـضي

يأتي ذلك إلى   .وتيرة النمو السـنوي لنشـاط قطاع الخدمات وتراجعت،  سـبتمبر على الترتيبو أغسـطس

ية وألمانيا عبر خط إنقطاع إمدادات الخام إلى أوروبا الشــرقجانب اســتمرار تأثر االقتصــاد الروســي ب

  .، على خلفية تلوث شحنات النفط الروسي بالكلوريد العضويDruzhbaأنابيب 

نوي  النمو  وتيرة تراجعتكما   قبل أن   ،2019 يوليوهر  شـ   في %2.8  إلى  الصـناعي لإلنتاج  الـس

% على الترتيب، وذلك بدعم 3% و 2.9تشـهد تحسـناً طفيفاً خالل شـهري أغسـطس وسـبتمبر مسـجلة  
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معدالت   تراجعإلى    أدى  الذيالطلب المحلي   تباطؤ  يأتي ذلك تزامناً معمن نشـــاط اســـتخراج المعادن.  

     .الطلبيات الجديدة

ــتمر تراجع ــي  اسـ ، وهو ما إنعكس 2019الثالث من عام خالل الربع    الفائض التجاري الروسـ

يناير إلى شـــهر  الفترة من  خاللمليار دوالر   54.4إلى  ، حيث إنخفض  فائض الحســـاب الجاريعلى 

الســـابق. يأتي ذلك مليار دوالر في نفس الفترة من العام   64.2 بنحو  مقارنة،   2019أغســـطس شـــهر  

ـــهده  اإلنخـفاض على خلفـية وـبالتزامن مع ، 2019ـبداـية ـعام الـخارجـية مـنذ  الـجدـيدة الطلبـياتاـلذي تشــ

في بداية ـشهر  روـسيا على  الـضغوطات االقتـصادية  من  جديدة حزمة  األمريكية  المتحدة الواليات  فرض

المؤســســات الدولية مثل البنك   وتمنععلى الديون الســيادية الروســية،   تتضــمن قيوداً ، 2019أغســطس 

على البنوك األمريكية من   تحظركما  ،  الدولي وصندوق النقد الدولي من توفير وتمديد القروض لروسيا

المـشاركة في الطرح العام األولي لـسندات روـسيا الـسيادية المقومة بعمالت غير الروبل، كذلك تتـضمن 

قد ـشهد  2018عام  ذا الـسياق، تجدر اإلـشارة إلى أن وفي ه  .على تـصدير عدد من الـسلع والتقنيات قيوداً 

أعوام، وذلك على   أربع روســيا خالل  فيعاملة  ال األجنبية  الشــركات  أموال لرؤوس خروج  عملية  أكبر

    المفروضـــة على روســـيا، األمريكية  قتصـــادية  اال  الضـــغوطات من   المســـتثمرين  مخاوف تزايد  خلفية

  الروسي.وفقاً لبيانات البنك المركزي 

، تزامناً مع االتفاق تبايناً في إتجاهاته  مقابل الدوالر األمريكي  الروبل  ســــعر صــــرف  وشــــهد

ــؤون الطاقة ــية األوروبية لشـ ــي ونائب رئيس المفوضـ ــكيل على  المبدئي بين وزير المالية الروسـ  تشـ

ا الـمدفوـعات ميزان  في اـلدوالر حصــــة لتقليص عـمل مجموـعة ال بينهـم  .واليورو  الروـبل إلى واالنتـق

 ً ــي،  المركزي  البنك لبيانات  ووفقا ــة فإن   الروسـ ــيا تجارة في  بالروبل  التعامالت حصـ  االتحاد مع  روسـ

 فتعود% 54ي  وه  األكبر  الحصــة  أما  ،%34.3 اليورو  حصــة  تشــكل  فيما  فقط،  %8.3غ  تبل األوروبي

  .بالدوالر احتسابها يتم  والغاز النفط إمدادات كون  أساسي بشكل ذلك ويرجع للدوالر،

ــين على يأتي ذلك  ــيا والص ــتغناءبجانب إتفاق روس ــابات في  الدوالر األمريكي عن   االس  الحس

  الوطنيتين  عملتيهما اعتماد علىوإتفاق روـسيا والهند  ،  الوطنية  العمالت على واالعتماد  بينهما التجارية

ــفقات  في الدوالر  من  بدالً  ــيما ال  بالمليارات، تقدر تجارية صــ ــلحة، يخص  فيما  ســ   لتجنب وذلك  األســ

  .األمريكية الضغوطات االقتصادية عن  الناشئة المخاطر
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د   ا ـق ـــي ـــحب إلى األخيرة األعوام  اللخ عـمدتتـجدر اإلشـــــارة إلى أن روســ دريجي الســ   الـت

 ليكون بديالً ،  الذهب  من   ضــخمة احتياطات وبناء  األمريكية، الدين  أدوات  في  الســتثماراتها  والمتســارع

ــير   .عن الدوالر، ولحماية عملتها المحلية ــادر عن أحدث ويشـ إلى   وزارة الخزانة األمريكية تقرير صـ

شــهر مليار دوالر خالل    8.5هبوط اســتثمارات روســيا التراكمية لمســتويات تعود لعقود ماضــية، إلى  

هذا وقد بلغت ذروة   .مقارنة بالشــــهر المناظر من العام الســــابق% 43 منخفضــــاً بنحو، 2019  يوليو

  .2012 أكتوبر شهر فيمليار دوالر 171والي ح األمريكية واألذونات السنداتفي  روسيا استثمار

ــير  ــادـية  زارةلو تـقاريرأـحدث وتشــ ـــية  التنمـية االقتصــ أن وتيرة نمو لى إ ،2019  لـعام  الروســ

يذكر في هذا السـياق،    .2019من عام   الرابع  الربعاالقتصـاد الروسـي سـتظل أدنى من التوقعات خالل  

بتمبرخالل إجتماع ـشهر  قرر البنك المركزي الروـسي  أن   للمرة  الرئيـسي  الفائدة  ـسعر  خفض  2019  ـس

 في  المركزيبنك  ال ويســــتند.  %7ى إلصــــل  لي نقطة  0.25  بمقدار  ،خالل هذا العام   الثالثة على التوالي

 إنخفاض  خلفيةعلى   ،الســـنوي التضـــخم دل  مع تباطؤ  أهمها  من ، اقتصـــادية  مؤشـــرات عدة  إلى  قراره

 نقطة  يمثل، وهو ما  الشـــركات  وقروض  العقاري  لرهن ا وضـــعف مســـتويات  االســـتهالكي،  اإلقراض

% 4.6  إلى  2019 يوليوخالل شـــهر  معدل التضـــخم حيث إنخفض    .الروســـي االقتصـــاد في  مضـــيئة

ــي،   ــهر المماثل من العام الماضـ ــهر 4.3ثم تراجع إلى  مقارنة بالشـ ــنوي خالل شـ ــاس سـ % على أسـ

 من قبلالمعدل المسـتهدف    % على أسـاس سـنوي، وهو4شـهر سـبتمبر إلى  خالل وإنخفض    أغسـطس،

  البنك المركزي الروسي لمعدل التضخم.

ــكل عام  ــي   حقق ،بشـ ــاد الروسـ ــراتبعض   2019من عام  الثالثخالل الربع  االقتصـ  المؤشـ

ــعيفة،اإليجابية ــهر يونيو   مقارنة  ، وإن كانت ضـ ــهر يونيو   2017بالفترة من شـ  التي  2018وحتى شـ

  تجدروهنا   .عودة الناتج المحلي اإلجمالي الروـسي إلى النمو بعد ما يقارب عامين من االنكماش  تـشهد

ــارة إلى إعالن  ــي الطاقة وزير اإلش ) +أوبكن دول (بي اإلنتاج  خفض  اتفاق تمديد خطوة أن  ن ع   الروس

 غير بإيرادات 2019الحالي  العام   خالل روســيا  ميزانية على  ســتعود  2020ى نهاية شــهر مارس حت

  .دوالر مليار 31 بنحو تقدر ،مسبوقة

ــهدوال يزال هناك الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها قبل  هذا   ــادي  أن نشــ ً نمو اقتصــ  ا

ً موثوق ــي به  ا ــاد الروس ــي  .في االقتص ــاد الروس  ترقب ظل  في  ،من عدم اليقين  حالةب  حيث يمر االقتص
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 ومنها ،2019روســية مطلع عام ال  الحكومة أقرتها  التياالقتصــادية   اإلصــالحات بحزمة  العملنتائج 

 ،المحروقات بهدف دعم الموازنة   على والرســوم ضــريبة القيمة المضــافة    رفعع ســن التقاعد ورف قرار

 حالة في  الروســي  االقتصــاد دخول  إلى، وهو ما قد يؤدي األســعار في  ارتفاع من  ســيصــاحب ذلك  وما

  .مجدداً  ركود

في عام   روسيافي  الناتج    نموإلى    2019من عام   الثالثفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتتشير  و

ــتوى ،%1.1بمـعدل  2019        . % 1.2والـبالغ  الســــابقفي نـهاـية الربع  المتوقع النمومن  أـقل وهو مســ

مســــتوى النمو نفس  ، وهو  2020% في عام 1.9 تشــــير التوقعات إلى تحقيق نمو في الناتج بنحو  كما

  المتوقع في نهاية الربع السابق.         

ــتمر تباطئ أداء  ــينياســ ــاد الصــ ــاد في العالم بعد الواليات المتحدة   االقتصــ ثاني أكبر اقتصــ

، وبخاصــة خالل شــهري يوليو وأغســطس، قبل أن يظهر 2019األمريكية خالل الربع الثالث من عام 

بعض االسـتقرار النسـبي خالل شـهر سـبتمبر، بدعم من اإلعالن عن التوصـل إلى هدنة تجارية مؤقتة 

م، تشـير أحدث البيانات الحكومية الصـينية إلى أن االقتصـاد بين الصـين والواليات المتحدة. وبشـكل عا

% خالل الربع 6.2، مقارنة بنمو بلغ  2019% خالل الربع الثالث من عام 6ل نمواً بنـسبة ـسج  الـصيني

ً   ،1992الـسابق، وهو أبطئ معدل نمو فـصلي منذ عام   قتـصادياال تباطؤ تزايد المخاوف بـشأن ب مدفوعا

. كما تشـير بعض التقارير الرسـمية 5المتحدة الواليات  معمتصـاعدة حول التجارة  ال التوتراتو  عالميال

ــادي لعام  ــينية إلى توقع تباطؤ معدل نمو األداء االقتصــ ، إال إنه ســــيظل ضــــمن النطاق 2019الصــ

المـستهدف، ويعزى ذلك في األـساس إلى اـستمرار الظروف االقتـصادية ـشديدة التعقيد، ـسواء من داخل 

حول التجارة والتكنولوجيا بين الصـين   نهائي اتفاق  إلى  التوصـل حول  شـكوك  وسـطو خارج الصـين،  أ

  والواليات المتحدة األمريكية. 

ة بنـسب ـساهم  إذ  ،تدعم االقتـصاد الـصيني  التى الرئيـسية  القوة  محلي هوال  االـستهالك  هذا وال يزال

في حين   .2019  ســبتمبرهر  ـشـ   إلىر يناير شــه  من   الفترة  خالل  االقتصــادى  النمومالي  إج فى  60.5%

  خالل نفس الفترة. على التوالي% 19.6% و 19.8و ساهم االستثمار وصافي الصادرات بنح

 
  من التقرير.   19وصفحة رقم  18صفحة رقم    5
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خفض معدل النمو المسـتهدف  عن 2019في شـهر مارس  علنتيذكر أن الحكومة الصـينية قد أ

اتج المحلي لـعام   لالقتصــــاد تحفيز حزـمةا أعلـنت عن كمـ  %.6.5و  6إلى ـما بين  2019إلجـمالي الـن

، الجمركية   الرســوم  وكذلك  الصــغيرة  للشــركات  الضــرائب تخفيض  تتضــمن  دوالر،  مليار 193  بقيمة

  .التوظيف وتحفيز الشركات على الضغوط لتخفيف دوالر مليار 300بنحو  ضرائب تقليل إلى إضافة

يأتي ذلك تأكيداً الســتمرارها في متابعة برنامج االصــالح لفتح أســواق رأس المال، حيث بدأت 

ــاتها إلى جانب دعم النمو لتحفيز الطلب المحلي، من خالل زيادة  ــياسـ ــينية في تحويل سـ الحكومة الصـ

ضـرائب، وخففت بشـكل مؤقت من االسـتثمار في البنية التحتية، وتبني إجراءات ضـريبية مثل خفض ال

 المفروضة  اإللزاميةنسبة االحتياطي  الصيني في خفض  البنك المركزي    سياسة تقليص الديون. وأستمر

ــارف على ــمح   المص ــيولة على الرغم من   ، بهدفالقروض  من  مزيد  بمنح   لها  ليس ــين ظروف الس تحس

ــينـية ــتمرار ـهذا الخفض على الـمدى القرـيب، مع إطالق انخـفاض قيـمة العمـلة الصــ ، ومن المتوقع اســ

  المزيد من اإلجراءات لتخفيف قيود التمويل الخاصة بالقطاع الخاص.

ت مثل لتخفيف القيود على االســتثمار األجنبي في قطاعا كثفت الحكومة الصــينية جهودهاكما  

أعلنت الصـين في بيان  وفي هذا السـياق،.  بيئة األعمال للشـركات األجنبية التصـنيع والتمويل وتحسـين 

فتح أبواب قطاع التمويل أمام االستثمار األجنبي في  عن   2019خالل شهر يوليو  نشره البنك المركزي  

األجنبية لألوراق المالية وشـركات التأمين ، حيث سـيتم إلغاء القيود المفروضـة على الملكية  2020عام 

يس ـشركات إلدارة الثروات وـشركات . ووإدارة الصـناديق تثمرين األجانب على تأـس جيع المـس يتم تـش ـس

 لم ، حيث االـسهم  من   لحصـتها حد  فرض بدون ،  الوـساطة بالعمالت وـشركات إدارة المعاـشات التقاعدية

 في  تقيمها  التي  الشـركات  رأسـمال  من % 49ن  م  كثرأ بحيازة  األجنبية  للشـركات اآلن  حتى  يسـمح  يكن 

إلغاء حواجز الدخول أيضاً،  وتشمل التدابير اإلضافية    .محليين   شركاء  اتخاذ  عليها  يحتم   كان   ما  الصين،

رط لمدة ركات التأمين األجنبية، مثل الـش ً   لـش من العمليات التجارية، وإلغاء حد أقصـى قدره  ثالثين عاما

ــول الـتأمين.  % من حقوق الملكـية25 ــرـكات إدارة أصــ ـــماح  األجنبـية لشــ ـكذـلك نص البـيان على الســ

  لوكاالت التصنيف االئتماني المملوكة لألجانب بتقييم عدد أكبر من أنواع السندات والديون.

لصــينية إلى ارتفاع االســتثمار األجنبي وتشــير أحدث التقارير الصــادرة عن وزارة التجارة ا

% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضـي. 6.5بنحو  2019سـبتمبر)    –المباشـر خالل الفترة (يناير 
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ــهر يوليو حوالي  ــر خالل ش ــتثمار األجنبي المباش ــتوى مرتفع   8.1وقد بلغ االس مليار دوالر وهو  مس

مليار دوالر خالل   11.7، وواصـل ارتفاعه بعد ذلك ليصـل إلى نحو سـنوى  أسـاس على  %8.7بنسـبة  

  % مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي.  3.8شهر سبتمبر وهو مستوى مرتفع بنسبة 

)، أعلى هيئة تشريعية NPCاللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (، يذكر أن  السياقوفي هذا  

ــتثما ــين، قد أعتمدت قانون االس ــهر مارس  ر األجنبي الموحد األول  في الص ، ليدخل حيز 2019في ش

ة ـعام  داـي ذ مع ـب ة من خالل 2020التنفـي انون إلى ـجذب رؤوس األموال األجنبـي  توفير، ويـهدف ـهذا الـق

  . بيئة شفافة وعادلة ومستقرة للمستثمرين األجانب

ــين مع دول العالم خالل الربع ال ــل إنكماش الفائض التجاري للصـ ثالث من عام هذا وقد تواصـ

ــينية. حيث إنخفض الفائض التجاري خالل شـــهر يوليو ليبلغ 2019 ، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصـ

مليار دوالر   34.8مليار دوالر، واـستمر في التراجع بـشكل ملحوظ خالل ـشهر أغـسطس مـسجالً    45.1

ين الواليات المتحدة نتيجة اســـتمرار ضـــعف الطلب العالمي متأثراً بتصـــاعد التوترات حول التجارة ب

ــجالً  ــبتمبر، مســ ــهر ســ ــين. وـعاود الـفائض التـجاري االرتـفاع خالل شــ ملـيار دوالر،           39.7والصــ

ــت  ــادراتحيث إنخفض ــين  ص ــبة   الص ــابق3.2بنس ــهر المماثل من العام الس في حين  ،% مقارنة بالش

  % على أساس سنوي. 8.5إنخفضت الواردات بشكل أكبر من المتوقع بلغ 

 الفائضفي هذا الســـياق، وعلى خلفية تصـــاعد التوترات حول التجارة بين الطرفين، إنخفض  

مليار دوالر،   28ليصـــل إلى   2019األمريكية في شـــهر يوليو    المتحدة الواليات  مع  للصـــين  التجاري

ـ  ــتمر التراجع خالل ـش ــجالً  واس ــبتمبر مس ــطس وس مليار دوالر على الترتيب،            25.9و   27هري أغس

  وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصينية.

معدل  كما تجدر اإلشــارة إلى اســتمرار تباطؤ أداء القطاع الصــناعي في الصــين، رغم تســارع

بع المماثل من العام مقارنة بالر  2019الثالث من عام  نمو اإلنتاج الصـــناعي بشـــكل عام خالل الربع

 ً ا دفوـع ــي، ـم اضــ ادةبز الـم اج ـي اء إنـت ة الكهرـب اـق ة والـط از الحرارـي ب الوطني والـغ ات المكـت اـن اً لبـي ، وفـق

 2019لإلحصـاء في الصـين. حيث انخفض معدل نمو اإلنتاج الصـناعي في الصـين خالل شـهر يوليو  

% خالل شـهر يونيو، واسـتمر في التراجع خالل 6.3% على أسـاس سـنوي، مقارنة بنمو بلغ  4.8إلى  

ق، وهي أدني وتيرة نمو منذ % مقارنة بالشـهر المماثل من العام السـاب4.4شـهر أغسـطس ليصـل إلى  
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ف نشـاط الصـناعات التحويلية والتعدين، مع ضـع ، ويعزى ذلك بشـكل رئيسـي إلى2002شـهر فبراير 

، بسـبب التوترات حول الجديدة  التصـدير طلبياتالتصـنيع الجديدة، وإنخفاض   طلبيات تراجعاسـتمرار  

ـصناعي تحـسن بوتيرة تفوق التوقعات في التجارة بين الواليات المتحدة والـصين. قبل أن يـشهد اإلنتاج ال

جالً   بتمبر مـس هر ـس نوي، نتيجة 5.8ـش اس ـس عة % على أـس رع وتيرة في تـس اط المصـانع بأـس ع نـش توـس

  ، مدعوماً إلى حد كبير بالطلب المحلي.عشر شهراً 

% على أساس 8.2بمعدل    التي تُعد من ركائز االقتصاد الصيني  التجزئة  مبيعات  نمو  وقد ارتفع

قاً لمصــلحة اإلحصــاء الصــينية، بدعم من النمو وف ،2019خالل الثالثة أرباع األولى من عام   ســنوي

 % على أسـاس سـنوي خالل نفس الفترة.16.8القوي في المبيعات عبر اإلنترنت والتي ارتفعت بنسـبة  

ياراتبيعات  مـستمر في يأتي ذلك برغم التراجع الم أكبر ـسوق للـسيارات على مـستوى   ،الصـين   في الـس

ً والتي شــهدت    ،العالم  حيث تراجعت في شــهر   ،2018 عام  في عقدين  من   أكثر  منذ  مرة  ألول انخفاضــا

 جهود رغم % على أـساس ـسنوي، وذلك للـشهر الخامس عـشر على التوالي،  6.6بنـسبة   2019ـسبتمبر  

 الصــارمة  والقواعد المتباطئ  االقتصــاد جراء التي تضــررت  الســيارات ســوق لدعم   الصــينية  الحكومة

إلى تخفيض األـسعار  الـصين   في الـسيارات ـصناعة ـشركات  دفع ما  وهو  الكربونية، باالنبعاثات  المتعلقة

ــات  الحكوـمة طبـقت أن  بـعد ــريبـية تخفيضــ ــتهالكي اإلنـفاق لتحفيز ضــ  إجراءات تطبيق وجرى  .االســ

 التلوث  معدالت  خفض  أجل من   فرضــت كانت  والتي الســيارات  شــراء على  المفروضــة  القيود لتخفيف

  .بعد ثمارها تؤت لم  اإلجراءاته هذ أن  غير المروري، والتكدس

% مقارنة بالشــهر المناظر من 2.8إلى   2019أما معدل التضــخم فقد ارتفع خالل شــهر يوليو  

العام السـابق، واسـتقر عند نفس المسـتوى خالل شـهر أغسـطس، قبل أن يتسـارع خالل شـهر سـبتمبر 

  . 2013% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل له منذ شهر نوفمبر 3مسجالً 

ــير التوقعات األولية في نها االقتصــاد الصــيني في   إلى نمو 2019ية الربع الثالث من عام وتش

وهو مســــتوى أقل بالمقارنة مع التوقعات الصــــادرة في نهاية الربع الثاني   %،6.1بمعدل    2019عام 

% وهو مسـتوى 5.8بمعدل    2020الناتج في عام   نمو%. كما تشـير التوقعات األولية إلى  6.2والبالغة  

  %.6أقل من التوقعات الصادرة في نهاية الربع السابق والبالغة 
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من عام  الثانيخالل الربع  نموه  وتيرة ع  عقب تراجأدائه الضـــعيف    االقتصـــاد الهندي  واصـــل

ك 5إلى  2019 امس على التوالي% وذـل ــتو قربليـظل ، للربع الـخ ه أدنى مســ اـت ذ أكثر من خمس ـي مـن

ـــباب من أهمـها، ويعزى ذـلك إلى  .أعوام، وفـقاً ألـحدث البـياـنات الحكومـية المحلي تـباطؤ الطـلب   ـعدة أســ

 الجديدة واالنبعاثات  السـالمة  معايير زادت أن   بعد، وبخاصـة على السـياراتإلى مسـتوى دون المتوقع  

أدى إلى   وهو ما بالهند، في تـسع واليات الـسيارات  مبيعات على  ـضرائبوزادت ال  ،الـسيارات  تكلفة  من 

ياراتقيام  كل  الذي   قطاع الـس ريح ،  % من إجمالي الناتج المحلي للهند7يـش  .ألف موظف  300نحو بتـس

ــياق،   ــتوياته أعلى  في الهند البطالة  معدل  بلغوفي هذا الس ــهر  اللخ %8.4و  أعوام وه ثالث  في  مس  ش

ــطس ً ذلك و  ،2019 أغسـ ــاد  مراقبة  لمركز وفقا  في التباطؤ  لمس  يمكن كما    .)CMIE(  الهندي  االقتصـ

ــنيعاع قطـ  من  ـبدءاً  ،األخرى القـطاـعات من  الـعدـيد  إلى والزراـعة والبـناء واالتصــــاالت والنـقل التصــ

 االستهالكية،  المعمرة  السلع  إنتاج  وبخاصة في مجاليإلى جانب ضعف نمو االستثمار    .العقاراتاع  قط

  .والصلب األسمنت  وإنتاج

% من 15.5، والذي يشـــكل نحو تأثر االقتصـــاد الزراعي الريفي في الهنديأتي ذلك تزامناً مع  

باألمطار الموسـمية الغزيرة التي سـقطت في أجزاء كثيرة وبخاصـة في شـمالي   المحلي،إجمالي الناتج 

ــاعدعلى الرغم من أن هذه األمطار قد و  .2019خالل الربع الثالث من عام   الهند  في المزارعين  تســ

، إال إنها قد جفاف بشـأن حدوث المخاوف توبدد  الصـيفية  المحاصـيل  زراعة في  اإلسـراع  على بدايتها

 غمرت مســاحات شــاســعة من األراضــي الزراعية،فيضــانات إنهيارات طينية وتســببت في حدوث 

 فصــل أن   الهندية، األرصــاد دائرة  ذكرتفي هذا الســياق، و  .غرقت حقول الذرة والقصــب واألرزوأ

ــنفـته ،1994 ـعام  مـنذ غزارة األكثر هو 2019خالل ـعام  األمـطار ادة ـما تـبدأ عـ ". والمعـتاد فوق" وصــ

 .في هذا العام الرياح الموســمية في الهند في التراجع في بداية شــهر ســبتمبر ولكنها تأخرت لمدة شــهر  

 لتسـجل  2019خالل الربع الثاني من عام في الهند  االرتفاع الهائل في درجات الحرارة  يأتي ذلك عقب 

      .  فجفاحادة من ال موجةوهو ما أدى إلى ، 2016أعلى مستوى لها منذ عام 

 الربعخالل ـشهدته الهند    الذي  المباـشر األجنبي االـستثمارتراجع   تباطئت وتيرةمن جانب أخر، 

قتصــــاد لال إضــــافية  أزمةلتي شــــكلت  ا  التمويل قيود  على خلفية، وذلك 2019األول والثاني من عام 

ــيولة  أزمة أعقاب فيالهندي   ــابتالتي    الســ ــوق  أصــ ــبتمبر    في  الهندي الديون   ســ ــهر ســ              ،2018شــ
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ً   مـصدراً   تعد كانت  التي  المـصرفية غير  اإلقراض  بمؤـسـسات  الـضرر لحقأ  مما  االئتماني  للتوـسع رئيـسيا

بإعالنها ، األجنبية لالسـتثمارات  القوانين  فيفختحيث بدأت الهند في    .الماضـية أعوام   الثالثة  مدى على

 التخفيـضات  قيمة وتقدر  ،%22% إلى  30ن م  الـشركات ـضرائب  تخفيضعن  2019في ـشهر ـسبتمبر  

 الضـــرائب حيث من   اآلســـيوية  الدول  أقل بين   الهند  يضـــع ماو ،دوالر  مليار  20.5 بنحو  الضـــريبية

 حصـة  بيعها بصـدد إن  الهندية، "ريالينسوفي هذا السـياق، أعلنت شـركة "  .الشـركات على  المفروضـة

بته طتها  في %20ا  نـس ركة  إلى كيماويات  إلى  النفط  لتحويل أنـش عودية  أرامكو"  ـش  أكبر إحدى في  ،"الـس

  .اإلطالق على البالد في األجنبي االستثمار عمليات

ــاد المتـباطئفي و ــتمر  ،مـحاوـلة لتحفيز االقتصــ عن   )RBIبـنك االحتـياطي الهـندي ( تخلىاســ

خفض ســعر الفائدة   2019 أغســطسقرر في إجتماعه الذي ُعقد شــهر  و،  المتشــددهســياســته النقدية  

ــي ــعر  Repo"  الرئيسـ ــه على  الفائدة"، وهو سـ ــل إلى  35بمقدار  ،  التجارية للبنوك  قروضـ نقطة ليصـ

ك للمرة %، 5.4 ة على التواليوذـل ام  الرابـع ات ، 2019خالل ـع د من القطـاـع دـي ت الـع ــجـل ا ســ دـم بـع

ــادـية  ــمح ـقد بـنك االحتـياطي الهـندي ـهذا وـيذكر أن  .من التـباطؤ مزـيداً االقتصــ  2019في ـبداـية ـعام ســ

  كما قام بنك االحتياطي.  المتعثرة الحجم   ومتوســـطة  الصـــغيرة لشـــركاتا  قروض  هيكلة بإعادة  للبنوك

دي ــيص حوالي  الهـن ة تريليون  1.8بتخصــ دعم  روبـي ار ـل ــتثـم اوني االســ اـعات في التـع ة، القـط      المختلـف

 لمـصارف  أخرى مـساعدات تقديم  عن  فـضال  النقدية،  الـسيولة لتحريك للبنوك  ـضخمة  مالية مـساعدةقدم و

في إطار ســـعي رئيس الوزراء الهندي إلى تنفيذ يأتي ذلك   .الركود  من   العقارات قطاع إلنقاذ  اإلســـكان 

 علىإجرائها التي تم ،  التـشريعيةاالنتخابات تعهده بإتباع ـسياـسات داعمة لقطاع األعمال عقب فوزه في  

   .2019 مايو 19 في وانتهت أسابيع ستة عبر مراحل سبع

هذا ومن المتوقع أن يتأثر االقتـصاد الهندي على المدى القريب بعدد من التحديات، ومن أهمها، 

 من   المســـتثمرين   قبل من   المتزايد  والتخوف  ،الهندي  المركزي البنك  يةاســـتقاللم عد بشـــأن   المخاوف

إلى إعادة ظهور مخاطر العمالت  اـستثمارتهم ئة، وهو ما يمكن أن يؤدي في حال ـسحب الناشـ  األـسواق

  .2014األجنبية التي كانت موجودة قبل عام 
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ة  ارـي اً مع التوترات التـج ك تزامـن أتي ذـل ةـي دة األمريكـي ات المتـح د و الوالـي ث أعلن ، بين الهـن حـي

ــحبالرئيس األمريكي عن  ــليات نظام   س ــتفيد  أكبر  الهند،  من ) GSP(  6المعمم   األفض  من   العالم  في  مس

ذي النـظام  ذ يُطبق اـل ات مـن ــبعينـي ــي القرن  ســ ــهر يونيو الـماضــ اراً من الـخامس من شــ         . 2019، اعتـب

ً   الهند  وفي المقابل فرضـت لعة  28 نحو على"  انتقامية"  جمركية رـسوما اً من الـسادس اعتبار  أمريكية  ـس

 الواليات من   التجارة  مفاوضــي بين  اجتماعاتُعقدت وفي هذا الســياق،    .2019عشــر من شــهر يونيو 

ــهر يوليو  والهـند األمريكـية المتـحدة ــر من شــ  إنـها إنتـهت دون إحراز تـقدم إال ،2019في الـثاني عشــ

  .2018خالل عام  دوالر مليار 142 حوالي الطرفين  بين  التجاري التبادل حجم  بلغملموس. هذا وقد 

جارية منذ ال  7"الشــاملة  اإلقليمية  االقتصــادية  الشــراكة" إتفاقمفاوضــات   اإلشــارة إلى أن تجدر 

ــهدت  ق  2013عام  ً تقد ش ــا ــر  إلى االتفاق  يهدفو   ،في االَونة األخيرة  دماً ملموس  التجارية الحواجز  كس

 نقاط  بضـع  هناك ولكن   .العالم  باقي بركب اللحاق  في  الناشـئة  االقتصـادات  لمسـاعدة  االسـتثمار  وتعزيز

 ما  الـصين،  في  المـصنوعة  بالـسلع  أـسواقها بإغراق االتفاق  يتـسبب أن   من   الهندومن بينها تخوف   ـشائكة،

  .المحليين  بالمصنعين  ضرراً  سيلحق

 جمركية برسـوم  يتعلق  نزاع بشـأن   الهند  مع  مشـاورات إجراءب اليابان  من جانب أخر، طالبتو

ــها ــاال  المعلومات  تقنية منتجات  بعض من   وارداتها على  الهند  تفرضـ ت، وذلك من خالل تقديم واالتصـ

ــكوى بمنظـمة التـجارة  ً  تفرض الهـند أن  الـياـبان  ـتدعيحـيث  ،الـعالمـيةشــ ــوـما  من  فـئات أربع على رســ

 منظمة اتياتفاق بموجب  لها  الملزمة الرســـوم   معدالت تتجاوز واالتصـــاالت  المعلومات  تقنية منتجات

 غير الضـرائب  معدالت مختلف  تعديل  واصـلت  الهندية  الحكومة بأن   الشـكوى وأفادت  العالمية. التجارة

ً   الجمركية،  الرســوم   ذلك في  بما  المباشــرة،  والقيمة  المحلي اإلنتاج  تعزيز  إلى  الســاعية  لســياســتها دعما

 2014  التي تم إطالقها في شــهر ســبتمبر"  الهند  في صــنع"  حملة عن  اإلعالن  منذ  خاصــة  المضــافة،

    .الهندية للصناعات لترويج دف ابه

 
 التجارة  قانون  بموجبإطار منظمة التجارة العالمية    في  البرنامج  اعتماد  وتمّ نظام يقدم معاملة معفاة من الرسوم الجمركية لسلع الدول المستفيدة المعينة.     6

 تجديده يتم  أن ويجب  دوري  بـشكل  المعمم  األفضـليات نظام  وينتهي  .1976  يناير  1  في  تنفيذه وتم  النامية  الدول  في  االقتصـادي  النمو  لتعزيز  1974  لعام
ً  ليظل رسج الكون قبل من   .ساريا

ا الجنوبـية         2012إتـفاق تـجاري أطلق ـعام   7 اـبان وكورـي ــين والهـند والـي ـــيان" إلى ـجاـنب  ـكل من الصــ ــر األعضــــاء في رابـطة "اَســ بين اـلدول العشــ
  واستراليا ونيوزالندا. 
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 عندما األولى قويتين،  صـــدمتين ويجدر بالذكر، أن االقتصـــاد الهندي قد نجح في التغلب على  

ــه  في  الكبيرة الفئات  من   المحلية  النقد أوراق  ســـحب تقرر  تطبيقالثانية عندما تم و ،2016  نوفمبرر  شـ

مما أثر على نمو الصـــادرات   ،2017 يوليو  في مركزية الموحدة على الســـلع والخدماتال  ضـــريبةال

  . الهندي االقتصاد في اضطراب ، ومن ثم حدوثبسبب تأخر استرداد المبالغ المستردة للمصدرين 

في الهند في عام الناتج   إلى نمو 2019من عام  الثالثفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتشــير  

ــتوى%  6.1بمعدل    2019 ــادرة في نهاية الربع    التوقعات من   أقل  وهو مسـ  2019من عام  الثانيالصـ

الـغة  ــير التوقـعات  كـما. %7والـب ة تشــ اتج بنحواألولـي وهو  2020% في ـعام 7 إلى تحقيق نمو في الـن

  . %7.2والبالغة  في نهاية الربع السابق الصادرةالتوقعات أقل من مستوى 

 ً   التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا
نســـتعرض فيما يلي أهم التطورات التي شـــهدتها أســـعار النفط الخام والمنتجات النفطية خالل 

اـلثالربع  ة في والعواـمل المؤثرة عليـها 2019من ـعام  الـث التحلـيل حرـكة التـجارة النفطـي اول ـب ا نتـن . كـم

  األسواق الرئيسية، وتطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية.

  النفطية المنتجاتبعض الفورية للنفط الخام والتطورات في األسعار . 1
المختلفة الخام أسعار النفوط .1.1  

ـ  ايـنت إتـجاـهات أـســ اـلث من ـعام عـ تـب لـكل من ، حـيث ـكان 2019ار النفط الـخام خالل الربع الـث

تراجع المعروض النفطي تزامناً مع تمديد إتفاق خفض اإلنتاج بين دول  (أوبك +) لمدة تســعة أشــهر، 

ــيا (بخاصـــة في   ،2020شـــهر مارس نهاية  أي حتى  إلى جانب ارتفاع الطلب على النفط الخام في أسـ

ن هوامش التكرير هر يوليو الصـين)، وتحـس عار خالل ـش ياً في ارتفاع األـس قبل أن   .2019، دوراً رئيـس

ــعار  تنخفض ــطس  األسـ ــهر أغسـ ــكل ملحوظ خالل شـ ــجلة ثاني أكبر تراجع لها خالل العام،بشـ     ، مسـ

على خلفية المخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي وذلك لتصل إلى أدني مستوياتها خالل سبعة أشهر،  

ت المتحدة األمريكية وتأثيره الـسلبي على الطلب على النفط، والتوترات التجارية المتصاعدة بين الواليا

تزايد تعطل اإلمدادات ووعاودت أســــعار النفط ارتفاعها خالل شــــهر ســــبتمبر بدعم من    .والصــــين 

  .التوترات الجيوسياسية في الشرق األوسط
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ً يأتي ذلك    ه إلي تتوصل  الذيخفض اإلنتاج  إلتفاق  التعديالت الجديدةب االلتزام  تمديد مع  تزامنا
حيز التنفيذ في بداية عام    دخلتو  8(أوبك +)  دول منظمة أوبك مع عشر دول منتجة للنفط من خارجها

اللجنة عن  ةصادر بياناتأحدث  وفي هذا السياق تشير .2020الربع األول من عام حتى نهاية  2019

ً  أن إلى  9الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط قد  فض اإلنتاج باتفاق خمتوسط نسبة التزامهما معا

، ثم تراجع بعد ذلك إلى يوليوخالل شهر  %159إلى  2019 يونيوخالل شهر % 137ارتفع من 

أعلى  ، وهو سبتمبرهر % خالل ش236أغسطس، قبل أن يعاود االرتفاع مسجالً % خالل شهر 136

    .2017مستوى منذ بدء تنفيذ إتفاق خفض اإلنتاج في عام 

مقارنة بمتوسط    2019من عام    الثالثالربع  خالل    متوسط أسعار النفط الخام   إنخفضبشكل عام،  

 الثالثخالل الربع األسعار الفورية لسلة خامات أوبك  متوسط إنخفضوفي هذا السياق، الربع السابق. 

  2019من عام  الثاني% مقارنة بالربع 8.3دوالر/برميل، أي ما يعادل  5.7بمقدار  2019من عام 

ً مشكالً بذلك    ،2017وهو أقل مستوى منذ الربع الرابع من عام    دوالر/برميل،  62.2ليصل إلى     إنخفاضا

  .  2018عام الربع المماثل من % بالمقارنة مع 16.2أي ما يعادل  دوالر/برميل،  12بنحو 

،  2019من عام  الثالثخالل الربع  سلة خامات أوبك  لسعر  المعدل الشهري  لحركة أما بالنسبة 

ً  ،2019 يوليودوالر/برميل في شهر  64.7فقد بلغ  دوالر/ برميل، أي ما يعادل   1.8بواقع  مرتفعا

ليصل إلى أدنى مستوى له   أغسطسخالل شهر بعد ذلك  إنخفضثم  .يونيو% بالمقارنة مع شهر 2.9

الشهر   % بالمقارنة مع 7.9بنسبة    إنخفاضأي ما يعادل    ،برميلدوالر/  59.6  وهو  2019منذ شهر يناير  

  62.9 إلى ليصل  سبتمبرخالل شهر المعدل الشهري لسعر سلة خامات أوبك  وارتفع  .السابق

  )2( الجدول   ويوضح  .الشهر السابق % بالمقارنة مع 4.7بنسبة  ارتفاعدوالر/برميل، أي ما يعادل 
                   سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبك خالل الفترة المتوسط الربع ال ،)4( والشكل

)2018 – 2019(.  

  
  
  
  

 
  من التقرير.   116صفحة رقم    8
  الجزائر وفنزويال من داخل منظمة أوبك، وروسيا وسلطنة ُعمان من خارج المنظمة. تضم السعودية والكويت و   9
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 )2الجدول (
  غرب تكساس خام متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت و

  )2019 – 2018(،  وبعض الخامات العربية
    (دوالر/ برميل)

  التغير عن
 2018 2019 )دوالر/برميل(

     الربع  الخامات 
  2018  الثالث

      الربع 
  2019 الثاني

الربع  
  الثالث 

الربع  
 الثاني 

الربع  
  األول 

الربع  
  الرابع 

الربع  
  الثالث 

)12.0 (  )5.7 (  سلة أوبك منها : 74.2 67.2 63.0 67.9 62.2 

)13.8 (  )7.5 (  خليط الصحراء الجزائري  75.4 67.5 63.3 69.1 61.5 

)12.2 (  )5.6 (  العربي الخفيف السعودي  75.2 68.2 64.0 68.7 63.1 

)14.1 (  )5.5 (  موربان االماراتي  76.6 69.6 64.8 68.0 62.5 

)11.2 (  )5.5 (  خام الكويت  73.7 66.9 63.1 68.0 62.5 

)12.1 (  )6.7 (  السدرة الليبي  73.4 66.1 62.3 68.1 61.4 

)11.3 (  )5.8 (  البصرة العراقي  73.1 66.2 62.5 67.7 61.8 

 خامات اخرى :        

)13.2 (  )6.3 (  دبي  74.3 67.5 63.5 67.4 61.1 

)11.1 (  )5.9 (  البحري القطري  74.0 67.4 64.1 68.8 62.9 

)13.5 (  )6.9 (  برنت  75.3 67.6 63.2 68.7 61.8 

)13.3 (  )3.4 (  خام غرب تكساس 69.7 59.0 54.9 59.8 56.4 
 التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة.منظمة أوبك،  المصدر:
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

  )4( الشكل
  )2019 -2014( ،سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبكالالمتوسط الربع 

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

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

ـــهد الربع  ـقد و ـــعار، تمثـلت في  2019من ـعام  الـثاـلثشــ  تـباين تطورات في نمط فروـقات األســ

لثقيلة عالية المحتوى وا  المنخفض  المحتوى الكبريتيذات أسـعار النفوط الخفيفة  متوسـط  الفروقات بين 

األعلى جودة ممثالً للنفوط ( برنت خام ســعر  متوســط  ، وصــل الفرق بين على ســبيل المثالفالكبريتي.  

خالل  برنت خام لصـالح دوالر/برميل   0.7  دبي (ممثالً للنفوط الثقيلة) إلى خام ـسعر  متوـسط  الخفيفة) و

.  الســـابق   الربعخالل   برنتلصـــالح خام دوالر/برميل   1.3  بالمقارنة مع  2019من عام   الثالثالربع  

دوالر/برميل   0.4ســعر نفط برنت بواقع  متوســط  أوبك عن  خامات  ســعر ســلةمتوســط  يزيدفى حين 

ــالح خـام برنـت دوالر/برميـل  0.8بـالمقـارنـة مع  2019من عـام  الثـالـثالربع خالل           خالل لصـــ

  .السابق الربع

أســعار متوســط    إنخفاضتلك التطورات في مشــهد فروقات األســعار بدرجة كبيرة إلى    ىتعزو  

ـــية في الـعالم  مـقارـنة ـبالربع  2019من ـعام  الـثاـلثالربع  خاللـبدرـجات متـفاوـته  النفوط الـخام الرئيســ

 61.1  مقارنة بالربع السابق ليبلغدوالر/برميل    6.3بنحو   يدب خام سعر  متوسط    إنخفض، حيث السابق

 مقارنة بالربع الســابق ليبلغ دوالر/برميل  6.9بنحو  برنت خام ســعر  متوســط    وإنخفض، دوالر/برميل
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مقارنة دوالر/برميل   3.4بنحو   غرب تكســـاسســـعر خام متوســـط    إنخفضكما  دوالر/برميل،   61.8

  .دوالر/برميل 56.4ليبلغ  2019من عام  الثانيبالربع 

بالـسوق االَجلة في الـسادس عـشر من ـشهر ـسبتمبر  الخام ارتفاع أـسعار النفط  تجدُر اإلـشارة إلى    

ــبة المئوية خالل يوم منذ نحو ثالثون عاماً،   2019 على خلفية التوترات وذلك  بأكبر وتيرة زيادة بالنسـ

في %  19.5 بنحوقفزت العقود اآلجلة لخام برنت  حيث الجيوسـياسـية في منطقة الشـرق األوسـط، 

ــر من مـنذ  زـيادة لـهاأكبر  ــهر يـناير الرابع عشــ قفزت العقود اآلجـلة لـخام غرب كـما   ،1991شــ

  . 1998يونيو  الثاني والعشرون من شهرمنذ  زيادة لهاوهو أكبر % 15.5 بنسبةتكساس 

ــهد الربع  و ــتمر 2019من عام   الثالثش ــة  في برنت خام  تداول  اراس  في  التبادل القاري  بورص

 منذ  )WTI( المتوســط  تكســاس غرب  القياســي  األمريكي الخام   منافســه  من  أعلىبدرجة ) ICE( لندن 

خالل هذا الربع لتصــل   ملحوظبشــكل    تقلصــت، إال أن الفروقات بينهما قد 2015 عام  من   الثاني  الربع

ل، 5.4 إلى ــتوى وهو دوالر/برمـي ل مســ ة مع  أـق ارـن المـق ل خالل  8.9ـب        ، الســـــابق  الربعدوالر/ برمـي

  .برنت خام لصالح  دوالر/برميل خالل الربع المماثل من العام الماضي 5.5بالمقارنة مع  أقليُعد كما 

ــهر يوليو  ــاس خالل شـ ــت الفروقات بين خام برنت وخام غرب تكسـ ــياق، تقلصـ وفي هذا السـ

التي انخفـضت لمدة ـسبعة أـسابيع متتالية،   ،انخفاض مخزونات النفط الخام األمريكيةعلى خلفية    2019

 .انخفاض اإلنتاج في خليج المكسـيك والطلب المسـتمر على صـادرات النفط الخام األمريكي  جانبإلى  

واسـتمر تقلص الفروقات بين الخامين خالل شـهر أغسـطس، لتصـل إلى أدنى مسـتوياتها منذ أكثر من 

ط مخزوـنات النف الكبير في نخـفاض واال ،تراجع إنـتاج النفط األمريكيعلى الـمات ظهور ع  ـعام، نتيـجة

من خطوط أنابيب النفط الخام الرئيســية، والتي ســوف تقضــي وإفتتاح خطين جديدين   ،الخام األمريكية

ً  ذيال Cushingو  Permian يعلى االزدحام في حوض   على سعر خام غرب تكساس. أثر سلبا

ــبتمبر   اتســعت الفروقات بين خام برنت وخام غرب تكســاس على خلفية   ،2019وفي شــهر س

الطلب القوي على الخامات الخفيفة والمتوـسطة في الحوض األطلـسي حيث تعمل المـصافي على تغيير 
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ــاراتـها من أـجل االمتـثال للتغييرات التنظيمـية للمنظـمة البحرـية اـلدولـية  المتعلـقة  (IMO)10 2020مســ

ــعراجع  تر إلى جانب  ،الوقود البحريب ــبب انخفاض    س ــاس بس ــافي معدل  خام غرب تكس ــغيل مص تش

في والية   الصــيانة الموســمية وتعطل البنية التحتية للنقل والتكرير نتيجة  ،التكرير في الواليات المتحدة

Texas ــتوائـية ـــفة االســ ــار ، "Imelda"، تزامـناً مع الـعاصــ ــببـها اإلعصــ              واالَـثار الـكارثـية التي ســ

"Dorian  اح ة" اـلذي إجـت ة إلى انخـفاض  ،ـعدة والـيات أمريكـي ــين ـباإلضــــاـف على النفط  طـلب الصــ

      ها من على واردات% التي فرضــــتها الصــــين  5الجديدة بنســــبة    بســــبب التعريفة الجمركيةاألمريكي  

   .11األمريكيالنفط 

ً  )2(  الجدولو )5(  الشــكلمن ويتضـح تطور فروقات األسـعار   الذي يبين    ،المشــار إليه ســابقا

اإلشـارة الرئيسـية في العالم (الخام األمريكي  ونفوط  لسـعر سـلة خامات أوبكسـنوية  الالربع  المعدالت  

  .)2019 -2018(خالل الفترة الخفيف، وخام برنت) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 
 في  الكبريت  لمحتوى  األقصــى  الحد  تقليل  الشــحن،  معايير  وتضــع  اً عضــو  171 تضــم  المتحدة  لألمم  تابعة  وكالة  وهي  الدولية،  البحرية  المنظمة  قررت  10

ــتخدم  البحري  الوقود ــيد  ثاني  انبعاثات  تقليل  إلى  اللوائح هذه  وتهدف.  2020 عام  بحلول%  0.5ى  إل%  3.5ن  م  المفتوحة  البحار  في  المس  الكبريت  أكس
  .العالمية السفن عوادم من األخرى والملوثات النيتروجين وأكاسيد

  . التقرير من 19  رقم  صفحة  11
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الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2018 2019

سلة خامات أوبك خام برنت خام غرب تكساس

  )5( الشكل
  )2019 -2018( ،لسعر سلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب تكساس ة سنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

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

 على 2019من عام  الثالثالربع   خالل فروقاتها  حركة ونمط  األســـعار في التطور  انعكسقد و

ً   شـهدت حيث  المسـلك، ذات  سـلكت  التي  العربية الخامات  لمختلف  الفورية  األسـعار  مسـتويات  إنخفاضـا

الربع المماثل من العام شــهدت إنخفاضــاً بالمقارنة مع    كما الســابق  الربع  مع  بالمقارنة مســتوياتهافي  

  .متفاوتةوبدرجات  الماضي،

 2019من عام  الثالثالربع    خالل  السـعودي الخفيف  العربي الخام متوسـط سـعر    إنخفضحيث 

بة ابق  مع  بالمقارنة%  8.2  بنـس كالً    برميل،/دوالر  63.1  إلى  ليصـل الربع الـس ً بذلك مـش بة  إنخفاضـا بنـس

ــي16.2 ــعر   إنخفضكما    .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضـ ــط سـ ــدير خام متوسـ  التصـ

ً ، برميل/دوالر  62.5  إلى  ليصــل  الســابقالربع    مع  بالمقارنة% 8.1  بنســبة  الكويتي بنســبة   منخفضــا

   .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي15.2

ا ات يخص وفيـم اـم ة الـخ د ف األخرى، العربـي ام  إنخفضـق ان  ـخ اراتي مورـب ة  اإلـم ـــب % 8.1بنســ

بالمقارنة مع % 18.4بنســبة  إنخفاضــاً  مشــكالً    برميل، /دوالر  62.5  ليبلغبالمقارنة مع الربع الســابق  

ــي ــدرة خام   إنخفضكما    ،الربع المماثل من العام الماضـ ــبة   الليبي  السـ % بالمقارنة مع الربع 9.9بنسـ

% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام 16.4بنسبة  إنخفاضاً  مشكالً    برميل،  /دوالر  61.4  ليبلغالسابق  
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الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2018 2019

خليط الصحراء الجزائري العربي الخفيف السعودي موربان االماراتي خام الكويت
السدرة الليبي البحري القطري البصرة العراقي

ــي ــبةالجزائري   الخام إنخفض  و  ،الماضـ ــابق  10.9  بنسـ  /دوالر 61.5  ليبلغ% بالمقارنة مع الربع السـ

كالً   إنخفضو% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضـي،  18.4بنسـبة  إنخفاضـاً  مشـكالً    برميل،

ــرة العراقي    القطري  البحريمن الخام  ــبةوالبصــ ــابق    %8.6  بنســ  62.9  إلىبالمقارنة مع الربع الســ

بالمقارنة مع % 15.4% و  15.1 بنســـبة  منخفضـــةً   ،دوالر/برميل على التوالي  61.8و   برميل/دوالر

ً  )2( الجدول )6الشكل ( كما يوضح .من العام الماضي المناظرالربع    .المشار إليه إنفا

  )6( الشكل
  )2019 -2018(  ، الدول االعضاءبعض ألسعار خامات   ة سنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

  
  

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

بعض المنتجات النفطيةأسعار  .1.2  

متوسـط أسـعار المنتجات النفطية المختلفة خالل على  أسـعار النفط الخام   في  اإلنخفاضانعكس  

ً خرى التي شــهدت هي األ العالم   في كافة األســواق الرئيســية في  2019عام من   الثالثالربع    إنخفاضــا

   ونوع المنتج.  بنسب متفاوتة حسب السوقمقارنة بالربع السابق 

أسعار الغازولين الممتاز .1.2.1  

هد   عار  ـش ط أـس ً   الغازولين الممتازمتوـس ية   إنخفاضـا واق الرئيـس  الثالثالربع  خالل  في كافة األـس

ابقمقارنة ب 2019عام من   عر الغازولين في    متوـسط  إنخفضحيث ،  الربع الـس خالل  ـسوق روتردامـس

 برميل،/دوالر  79.1  إلى  ليصـل  الربع السـابق  مع بالمقارنة%  9.3  نسـبةب  2019من عام   الثالثالربع  
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ً مشـــكالً   ســـوق البحر وفي    % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضـــي.16.4بنســـبة  انخفاضـــا
ــط ــعر     متوســــط  إنخفض  المتوســ ــبةبالســ ــابق  مع بالمقارنة  %7.1  نســ ــل الربع الســ  72  إلى  ليصــ

ــكالً   برمـيل،/دوالر ً مشــ ــا ـــبة   انخـفاضــ ــي 17.3بنســ         . % بالمـقارنة مع الربع المـماثل من الـعام الـماضــ

 إلى  ليصــل  الربع الســابق  مع بالمقارنة%  2.8  نســبةبالســعر    متوســط  إنخفض  ســنغافورةســوق  وفي 

ً مشــكالً   برميل،/دوالر  72.7            . % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضــي 15.3بنســبة   انخفاضــا

بةبالـسعر     متوـسط  إنخفض، الخليج األمريكيـسوق  في و ابق  مع بالمقارنة%  6.3  نـس  ليصـل الربع الـس

ً مشكالً  برميل،/دوالر 82 إلى   .من العام الماضي المناظر% بالمقارنة مع الربع 11.2بنسبة  انخفاضا

 الثالثالربع  أعلى األســعار من بين األســواق األربعة خالل    الخليج األمريكيســوق حققت  وقد 

ــوق 2019عام   من  ــنغافورةثم  روتردام ، تلتها سـ ــوق سـ ــوق و سـ ــطسـ ــح البحر المتوسـ        ، كما يوضـ

  .)7( والشكل )3( الجدول
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 )3الجدول (
  ) 2019 –  2018(، المتوسط الربع السنوي لألسعار الفورية للمنتجات النفطية فى األسواق الرئيسية

 (دوالر/ برميل)

    السوق   الممتاز الغازولين   زيت الغاز  زيت الوقود 

70.1 89.3 85.8 سنغافورة

94.6 89.8 67.0  2018الربع الثالث   روتردام
67.8 90.0 87.1 البحر المتوسط 
64.6 86.1 92.4 الخليج االمريكي
67.2 82.9 72.1 سنغافورة

78.5 86.0 62.9  الربع الرابع  روتردام
64.5 85.0 69.5 البحر المتوسط 
60.1 80.3 74.3 الخليج االمريكي
62.6 77.0 67.3 سنغافورة

74.6 79.3 59.8  2019الربع األول   روتردام
62.1 79.2 65.4 البحر المتوسط 
60.2 74.3 73.2 الخليج االمريكي
63.6 80.1 74.8 سنغافورة

87.2 81.8 61.2  الربع الثاني   روتردام
64.5 81.1 77.5 البحر المتوسط 
60.2 76.2 87.5 الخليج االمريكي
60.6 77.1 72.7 سنغافورة

79.1 77.9 58.8    الثالثالربع  روتردام
62.1 77.7 72.0 البحر المتوسط 
50.7 73.8 82.0 الخليج االمريكي

)3.0 (  )3.0 (  )2.1( سنغافورة
     الربع 

 2019 الثاني
  التغير عن

 ) دوالر/برميل(

)2.4 (  )3.9 (  )8.1( روتردام
)2.4 (  )3.5 (  )5.5( البحر المتوسط 
)9.5 (  )2.4 (  )5.5( الخليج االمريكي
)9.5 (  )12.2 (  )13.1( سنغافورة

     الربع 
 2018  الثالث

)8.2 (  )11.9 (  )15.6( روتردام
)5.7 (  )12.3 (  )15.0( البحر المتوسط 
)13.9 (  )12.3 (  )10.4( الخليج االمريكي

 :  مالحظة
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. 

  المصادر: 
أوبك.ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة   
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الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2018 2019
سوق 

سنغافورة
سوق 

روتردام
سوق 

البحر المتوسط
سوق 

الخليج األمريكي

  )7( الشكل
  )2019 -2018(  ، المعدالت الربع السنوية ألسعار الغازولين الممتاز في األسواق الرئيسية

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

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

الصــناعية الرئيســية يتضــح بأنه   الدولفي بعض  لمنتج الغازولين  عند مقارنة الســعر النهائي  و

ــوق، إذ  نسبة  األقل في السوق األمريكية بسبب   ــ هذه الضرائب   شكلتالضرائب المنخفضة في تلك الس

     % في كندا،32.7% من الـسعر النهائي للغازولين مقارنة بنـسبة  18.5 حوالي 2019  ـسبتمبرفي ـشهر  

ـــبانـيا، 53.5 % في الـياـبان، و46.7 و في بعض اـلدول األوروبـية األخرى % 60من وأكثر % في أســ

دة( ة المتـح ا %،62.2 المملـك انـي ا %62.9 فرنســـــا، %62.5 ألـم الـي ــح  ،)%64.2، وإيـط ا يوضــ      كـم
  .)8( الشكل
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1.2

1.6

2.0

أمريكا كندا اليابان أسبانيا ألمانيا المملكة
المتحدة

فرنسا إيطاليا

الضريبة السعر قبل الضريبة

  )8( لشكلا
  2019  سبتمبرشهر  ، أسعار الغازولين الممتاز في بعض الدول الصناعية منالضريبة  نسبة

  )لتردوالر/(
  

  

  

  

  

  

  
  

  . 2019 أكتوبروكالة الطاقة الدولية، احصائيات أسعار الطاقة،  المصدر:

أسعار زيت الغاز .2.2.1  

أســــعار من   أعلىمســــتويات   2019من عام  الثالثالربع  أســــعار زيت الغاز خالل   ســــجلت

زيت أســعار  في ســوق ســنغافورة وســوق البحر المتوســط، كما ســجلت مســتويات أعلى من  الغازولين  

سعار متوسط ألبأعلى    روتردام  سوقاستأثر    وقد  األسواق الرئيسية في العالم بشكل عام.في كل    الوقود

ــكالً   برميل،/دوالر  77.9  وهوزيت الغاز   ً مشـ ــا ــبة   إنخفاضـ ــابق % بالمقارنة مع  4.8بنسـ  ،الربع السـ

 ً  البحر المتوـسط  ـسوقتلتها  و  من العام الماـضي.  المناظر% بالمقارنة مع الربع  13.2بنـسبة    وإنخفاـضا

 انخفاضوبنـسبة    ،بالمقارنة مع الربع الـسابق  %4.3 إنخفاضدوالر/برميل بنـسبة    77.7  رـسع  بمتوـسط

 77.1  بلغ  سـعر  بمتوسـط سـنغافورةسـوق  ثم   % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضـي.13.7

ً ، دوالر/برميل بة   منخفضـا ابق3.7بنـس ً و  ،% بالمقارنة مع الربع الـس بة   منخفضـا % بالمقارنة 13.6بنـس

 73.8  وهوـسعار متوـسط لألبأدنى  الخليج االمريكيـسوق اً  ر. وأخيمع الربع المماثل من العام الماـضي

ــبة   2019من عام  الثالثالربع  دوالر/برميل خالل  ــابق %3.1  إنخفاضبنسـ  ،بالمقارنة مع الربع السـ

  العام الماضي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من 14.3 إنخفاضوبنسبة 
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أسعار زيت الوقود .3.2.1  

في جميع مقارنة بالربع السابق    2019من عام   الثالثالربع  أسعار زيت الوقود خالل    إنخفضت

% 4.7  نســبةب  ســنغافورةفي   زيت الوقودســعر    متوســط  إنخفض، حيث الرئيســية في العالم   األســواق

ً مشـكالً    برميل،/دوالر  60.6  إلى  ليصـل  الربع السـابق  مع  بالمقارنة % بالمقارنة 13.6بنسـبة    إنخفاضـا

% 3.7 نـسبةبالـسعر    متوـسط  إنخفض  ـسوق البحر المتوـسطوفي   مع الربع المماثل من العام الماـضي.

ً مـشكالً   برميل،/دوالر  62.1  إلى  ليـصل  الربع الـسابق  مع  بالمقارنة % بالمقارنة مع 8.4بنـسبة  إنخفاـضا

بةبالـسعر    متوـسط  إنخفض ـسوق روتردام. وفي  من العام الماضـي  المناظرالربع    بالمقارنة% 3.9  نـس

ً مشـكالً    برميل،/دوالر  58.8  إلى  ليصـل الربع السـابق  مع بالمقارنة مع الربع %  12.2بنسـبة   انخفاضـا

ــبة    .المماثل من العام الماضــي ــوق  أما بالنس ــط  إنخفضفقد   الخليج األمريكيلس ــعر    متوس ــبةبالس  نس

ً مشـكالً   برميل،/دوالر  50.7  إلى  ليصـل  الربع السـابق  مع  بالمقارنة%  15.8 % 21.6بنسـبة    إنخفاضـا

  العام الماضي. بالمقارنة مع الربع المماثل من 

2019من عام  الثالثخالل الربع  أسعار النفطالعوامل المؤثرة على . 2  
مباشـــر أو غير العديد من العوامل التي كان لها تأثير   2019من عام  الثالثخالل الربع  ســـاد 

  وهي كما يلي: ،على حركة أسعار النفط الخام مباشر 

العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق .1.2  

  النفطية العالمية اإلمدادات. 1.1.2
ً )  12شهد إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي  0.3بنحو   إنخفاضا

ليصــل  2019من عام  الثالثخالل الربع  % مقارنة بالربع الســابق  0.3برميل/ يوم، أي بنســبة    مليون 

ويعزى ذلك بشــكل  .برميل/يوم   مليون   1.3بنحو   منخفضوهو مســتوى  مليون برميل/ يوم،    98.3إلى  

د إلى ـعام  دـي اق  تـم اج اتـف ا (أوـبك +) ودول أوـبك  بين خفض اإلنـت حتى بعض منتجي النفط من ـخارجـه

 الضـــغوطات االقتصـــادية األمريكية على إيران وفنزويال، ، إضـــافة إلى  2020مارس   نهاية شـــهر

تزامناً   الرئيـسية  إنتاج النفطوأعمال الـصيانة الدورية، وبعض اإلنقطاعات غير المخطط لها في مناطق 

  ).9( الشكل ) و4الجدول ( كما يوضح، الشرق األوسطمنطقة مع التوترات الجيوسياسية في 

 
بيوتان هي تلك األجزاء من الغاز التي تـستخلص كـسوائل في أجهزة الفـصل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز، وتـشمل على اإليثان والبروبان وال   12

 .والبنتان ومكثفات اَخرى
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2018 2019

 )4الجدول (
  العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعيتطور إمدادات 

    (مليون برميل/ يوم)

    دول أوبك   دول خارج أوبك إجمالي اإلمدادات العالمية 

 2018الثالث  الربع  39.0 60.6 99.6
 الرابع الربع  39.1 62.0 101.1
 2019األول  الربع  35.5 63.8 99.3

698.  863.  834.  الربع الثاني  
 الثالث الربع  34.2 64.1 98.3

)0.3 (  0.3 )0.6 (   التغير عن  2019 الثانيالربع  
) .31(  ) مليون ب/ي(  3.5 )4.8 (   2018  الثالثالربع  

  
 بيانات تقديرية * 

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

  )9( الشكل
  )2019 -2018( ،وسوائل الغاز الطبيعيالخام مدادات العالم من النفط سنوية إلالالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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  13أوبك دولإمدادات  -
ــت ــوائل الغاز الطبيعي)  إنخفض  الثالثالربع    أوبك خالل  لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وس

 34.2  ، لتـصل إلىبالربع الـسابقمقارنة    %1.7برميل/يوم، أي بنـسبة    مليون   0.6 بنحو 2019عام من  

ل/يوم  ـ ، مليون برمـي ة 4.9بنحو  ةً منخفـضــ ارـن ل مـق اظرالربع بـ  مليون/برمـي ــي  المـن ام الـماضــ        . من الـع

ـعام من  الـثاـلثخالل الربع أوـبك من إجـمالي اإلـمدادات النفطـية الـعالمـية  دولحصــــة  أـما فيـما يخص

توى  34.8بلغت حوالي  فقد ،  2019 ابقمن    أقل%، وهو مـس ، %35.3والبالغ   المحقق خالل الربع الـس

توى المحقق  وأقل من  الشـكل   كما يوضـح  ،%39.2والبالغ    الماضـيخالل الربع المماثل من العام    المـس
ً  )4( الجدول) و10(   .المشار إليه اَنفا

ــت وقد  0.6بنحو   2019من عام  الثالثأوبك من النفط الخام خالل الربع  دول  امدادات   إنخفض

ــابقالربع ب  مليون برميل/يوم مقارنة ــل إلى  الس ــتوى لها وهو   ،مليون برميل/يوم   29.4، لتص أدنى مس

ـ ، 2011مـنذ ـعام  ــيبرمـيل/يوم مـقارـنة بـ  مليون  3.3بنحو  ةمنخفـضــ     .الربع المـماـثل من الـعام الـماضــ

عند نفس المســتوى أوبك من ســوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليدية   دولإمدادات   اســتقرت  بينما

ً  ،مليون برميل/يوم   4.8المحقق خالل الربع السـابق وهو    مليون برميل/يوم مقارنة  1.6بنحو   منخفضـا

  من العام الماضي. المناظرالربع ب

بين دول أوـبك وبعض اـلدول المنتـجة للنفط من خفض اإلنـتاج  تـمدـيد إتـفاقـيأتي ذـلك على خلفـية 

بهذا   ، مع التحسـن الملحوظ في نسـبة االلتزام 2020خارجها (أوبك +) حتى نهاية الربع األول من عام 

% خالل شـــهر ســـبتمبر 236اإلتفاق، لتســـجل أعلى مســـتوياتها منذ دخول اإلتفاق حيز التنفيذ وهو  

ــط،  2019 ــرق األوس ــية في منطقة الش ــياس توقف مؤقت  والتي أدت إلى. تزامناً مع التوترات الجيوس

ــعودـية من النفط الـخام يوم/مليون برمـيل 5.7إلنـتاج نحو  ــه  في المملـكة العربـية الســ ر خالل شــ

، قبل أن تســتعيد كامل طاقتها اإلنتاجية  % من إمدادات النفط الخام العالمية6بما يعادل   ،ســبتمبر

 ً ــرع مما كان متوقعا ــتمر في  نخفاضاإل. إلى جانب للنفط بأسـ ــللنفطي  ا إيران   إنتاج المسـ إلى   ليصـ

ً عام ثالثون  خاللأدنى مســـتوى مســـجل    وهو 2019مليون برميل/يوم خالل شـــهر ســـبتمبر    2.16  ،ا

 
مليون   0.6ت قطر البالغة حوالي  انســحاب قطر من عضــوية المنظمة، وتم تحديث بيانات إمدادات دول أوبك لتســتثني إمدادا  2019يناير  شــهد شــهر     13

 مليون برميل/يوم من سوائل الغاز الطبيعي، وفقاً للتقارير الشهرية حول السوق النفطية لمنظمة أوبك.  1.3برميل/يوم من النفط الخام و نحو 
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2018 2019
دول أوبك دول خارج أوبك

ــاً   ــادية األمريكيةللإنعكاسـ ــغوطات االقتصـ ــحاب و  على قطاع الطاقة اإليراني،  ضـ قطر من دولة  إنسـ

الملحوظ تراجع  الاستمرار  فنزويال    شهدت  ،ذاتهفي الوقت  و  .2019عضوية منظمة أوبك في بداية عام  

ــط إنتاجها حوالي حيث   ،2019من عام   الثالثخالل الربع  الخام النفط  من   هاإمداداتفي    710بلغ متوس

ــابق، ونحو /ألف 776برمـيل/يوم، مـقارـنة بنحو  ألف  يوم /برمـيل ألف 975يوم برمـيل خالل الربع الســ

ام من  األولخالل الربع  ك إلى ،نفس الـع ة و ويعزى ذـل ة األمريكـي ات االقتصـــــادـي ــغوـط ة الضــ األزـم

   .تي تمر بهااالقتصادية والسياسية ال

  خارج أوبك دولإمدادات  -
 الربعالمنتـجة من ـخارج منظـمة أوـبك خالل  اـلدولإجـمالي اإلـمدادات النفطـية لمجموـعة  ارتفع

% مقارنة بالربع 0.5مليون برميل/يوم، أي بنســـبة   0.3 نحوشـــكل طفيف بلغ  ب  2019عام من   الثالث

ً مرتفعمليون برميل/ يوم،    64.1  ليصــل إلى  ،الســابق  %5.8برميل/يوم، أي بنســبة   مليون   3.5بنحو   ا

ً  المشار )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي   .إليه سابقا
  )10( الشكل

  )2019 -2018( ،النفطية العالمية وفق المجموعات الرئيسيةمدادات إلسنوية لالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  

  
  

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

إجـمالي اإلمدادات النفطـية لمجموعة الدول المنتـجة من خارج منظـمة أوبك في   اإلرتـفاع  يعزىو

اإلمدادات من دول أمريكا الالتينية بحوالي   اعارتف  إلىبشكل رئيسي    2019من عام    الثالثخالل الربع  
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ةألف برمـيل/يوم،  290 اج البرازـيل من النفط الـخام، حـيث ارتفع إلى نحو  وذـلك على خلفـي إنتـعاش إنـت

ــهر يوليو  2.8 ل 2019مليون ب/ي خالل شــ د من حـق اج المتزاـي في حوض  Búzios، نتيجـة اإلنـت

Santosية. واســــتمر اإلنتاج في االرتفاع خالل شــــهر ، مع إنتهاء أعمال الصــــيانة للمنشــــأت النفط

 Lula  يمليون ب/ي، تزامناً مع تحـسن إنتاج حقل  2.99مـسجالً رقم قياـسي جديد وهو   2019أغـسطس 

ل الملح في حوض النفطي Búziosو  ا قـب ة ـم ا يقع في منطـق ل أن يتراجع إلى  ،Santosين، وكالهـم قـب

الوكالة الوطنية للبترول وذلك وفقاً ألحدث بيانات ـصادرة عن   مليون ب/ي خالل ـشهر ـسبتمبر،  2.93

ــارة إلى ـبدء ـتدفق النفط من  .)ANPوالـغاز الطبيعي والوقود الحيوي ( ـــياق تـجدُر اإلشــ وفي ـهذا الســ

ــهر مارس  ــار إليهما أعاله منذ شـ ــات اإلنتاج والتخزين العائمة الجديدة المثبتة في الحقلين المشـ منصـ

  .  البرازيلية Petrobrasإنتاج شركة ، وفقاً لبرنامج 2019

الواليات المتحدة من حيث ارتفع إنتاج  ،  مجموعة دول أمريكا الـشمالية إنتاجتباطؤ نمو  ـستمر  او

 60مشـــكالً ارتفاعاً بنحو  مليون برميل/ يوم،  18.4بلغ  يالنفط وســـوائل الغاز الطبيعى غير التقليدية، ل

ــابق،   ــياق يذكر أن  ألف برميل/يوم فقط مقارنة بالربع الس ــط وفي هذا الس انتاج الواليات المتحدة متوس

ارنة بالشـهر السـابق مق  يوم /برميل ألف  300  بمقدار 2019تراجع خالل شـهر يوليو  قد  من النفط الخام 

 بإيقاف  النفط يمنتج قام ، حيث بـسبب العاـصفة االـستوائية "باري" يوم   /برميل  مليون   11.7  إلىيـصل  ل

 إجمالي عدد المنصــات من  %38ل نحو أي ما يمث  ،في شــمال خليج المكســيك  منصــة  257 في  االنتاج

في مليون برميل/يوم   12.5  حواليإلى ت اإلمدادات النفطية األمريكية بعد ذلك لتصـــل  ارتفع. والعاملة

ثم تراجعت في نهاية شـهر سـبتمبر مسـجلةً  وهو مسـتوى شـهري قياسـي جديد،،  نهاية شـهر أغسـطس

   مليون برميل/يوم، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.  12.4

ــتقرتيأتي هذا في الوقت الذي    2019خالل الربع الثالث من عام النفطية  كندا  إمدادات   فيه  اسـ

ــارة إلى إنخفاض إنتاج الخام الكندي  ،ابقعند نفس المســتوى المحقق خالل الربع الـسـ  وهنا تجدُر اإلش

ــتها حكومة   2019الثقيل منذ شــهر يناير   14الكندية   Albertaمقاطعة  بموجب قيود اإلنتاج التي فرض

. كما اـستقرت إمدادات المكـسيك النفطية لتقليل المخزونات التي نمت بـسبب محدودية الطاقة التـصديرية

    .2019اإلنتاج من حقول جديدة في النصف الثاني من عام بالرغم من بدء 

 
  . التقرير  من  22  رقم  صفحة 14
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الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2018 2019
دول أوبك دول خارج أوبك

د األخير إل ك +) وبرغم التمـدـي اج بين دول (أوـب اق خفض اإلنـت ــتوى  ارتفعتـف دادات مســ اإلـم

مقارنة بالربع السـابق برميل/ يوم ألف   60بنحو   2019من عام  الثالثروسـيا خالل الربع  من    النفطية

ل/ يوم  مليون  11.4نحو بلغ يل ذا ، برمـي اعويعزى جزء من ـه از االرتـف ات الـغ اج متكثـف ادة إنـت  15إلى زـي

 ارتفعتفي حين   فقاً لتـصريحات وزير النفط الروـسي.ذلك و ،القادم   لفـصل الـشتاء  تأهب روـسيافي ظل 

ــابق بنحو  ــوفيتي السـ مقارنة  ألف برميل/يوم  60اإلمدادات النفطية من باقي مجموعة دول االتحاد السـ

ــابق.  ة تراجعـت بينمـامع الربع الســـ امن  اإلمـدادات النفطـي ة بنحو  دول أوروـب اعـي ـــن ألف  30الصــ

ل/يوم،  ثبرمـي ة  حـي اج في النرويج على خلفـي ة،وجود إنخفض اإلنـت ل التقنـي ذا  بعض المشـــــاـك وفي ـه

ــتوى له على اإلطالق وهو  ــياق يذكر أن إنتاج النفط النرويجي قد إنخفض إلى أقل مسـ مليون   1.4السـ

في المملكة المتحدة بســـبب تعطل إنتاج خط اإلنتاج  كما إنخفض    .2019برميل/يوم خالل شـــهر يونيو 

  . خالل شهر أغسطس Fortiesأنابيب 

 أوبك،  دول من   النفطية  اإلمدادات  في  ســـنويالالربع    التغير  معدالت )11( الشــــكليوضـــح  و

  .)2019 -2018( الفترة خالل خارجها من  المنتجة والدول

  )11( الشكل
  )2019 -2018( ،سنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعيالالتغير الربع  

  )برميل/ يوممليون (
  

  

  

  

  

  

  

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

  . الروسية الرسمية اإلحصاءات  في النفط  إنتاج  إجمالي  تحت خفيف،  زيتيندرج إنتاج متكثفات الغاز وهو   15
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  وتطور عدد الحفارات العاملة،16النفط الصخري في الواليات المتحدة إنتاج -
دل ارتفع اج مـع ات إنـت ة المتحـدة الوالـي ــخري النفط من  األمريكـي انيالربع  خالل الصــ        من  الـث

ـــبة يأ ،يوم /برمـيل ألف 252 بحوالي 2019 ـعام  ــتوـيات مـقارـنة% 3 بنســ من ـعام  الـثانيالربع  بمســ

ً ، وم ي/رميـلب مليون  8.742 ليبلغ 2019 ــبـة  مليون  1.2بنحو  مرتفعـا % 15.2برميـل/يوم، أي بنســ

  .2018عام مقارنة بالربع المماثل من 

ــادر  ل  يأتي ذلك تأكيداً  ــارت إلى أن التي  توقعات بعض المص اإلنتاج األمريكي من النفط نمو  أش

 مشــاكلوذلك على خلفية رغم ارتفاعه لمســتويات قياســية،  ،  2019خالل عام  ســيتباطئالصــخري  

ة  ابـيبمتعلـق ة، بـخاصـــــة خطوط األـن ة التحتـي البنـي ــكيالت أكبر"، Permian حوض"في  ـب  النفط تشــ

هد    والذي،  المتحدة الواليات  في  الصـخري  التحتية  البنية  قدرة من   بكثير  أـسرع  بصـورة اإلنتاج  تناميـش

لخطوط  االستيعابية  الطاقةتم تأجيل بعض التوـسعات المخطط لها لزيادة كما    .معها  التعامل في  للمنطقة

         المســــتثمرين،  ضــــغط تحت اإلنفاق  بخفض عديدة صــــخري  نفط شــــركات قيام   معامناً  تز ،األنابيب

   .اإلنتاج زيادة من  بدالً  األرباح تنمية على بالتركيز طالبوا الذين 

 الـصغيرة  التنقيب ـشركات  على والـسندات  األـسهم  المـستثمرين في  تراجع إقبال  وفي هذا الـسياق،

ة ــتقـل دة والمســ ات المتـح اـنت والتي ،في الوالـي ً  ـك ا ــبـب ً  ســ ا ـــي ــخري،  رئيســ اج النفط الصــ           في طفرة إنـت

صــل لت اإلفالس حاالت، وتزداد الصــخري النفط  مجال  في  العاملةليات الدمج بين الشــركات عم لتزداد

ركة 33 إلى نحو هر يناير وخال  ـش بتمبرهر  شـ  نهاية حتىل الفترة من ـش  الرقم  يعادل  ما  وهو  ،2019  ـس

الجديدة إنخفضـت تصـاريح الحفر كما    ، وذلك وفقاً لبعض المصـادر.بالكامل 2018 عام   خالل  المـسجل

ام الســـــابق ة من الـع اثـل الفترة المـم ة ـب ارـن ذا و. مـق ذكر أن ـه ة ـي اـل ال في العـم ة مـج اـق ةب الـط  Texas والـي

 من   األولى  الســتة  األشــهر خالل  %1.8  بنســبةد إنخفضــت  ق  الصــخري،  النفط  إنتاج  مركز  ،األمريكية

ً ذلك و ،2019 عام    .الفيدرالي االحتياطي بنكبيانات ل وفقا

  

 
،  Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleمناطق رئيسية فى إنتاج النفط الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  سبع يمثل إنتاج   16

Niobrara  ،Permian،  Appalachia    وتضم(Utica and Marcellus)  باالضافة إلى منطقة ،Anadarko     التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي
 النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات األخيرة. 
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 إنخفض فقد  ،2019من عام  الثالثأما فيما يخص متوســــط عدد الحفارات العاملة خالل الربع  

ــتويات  مقارنة ةحفار  68 بنحو  على التوالي  الثالثللربع   ــابق بمسـ ــل الربع السـ           ،ةحفار 816  إلى  ليصـ

الجدير بالذكر، أن عدد  .2018من عام   الثالث بالربع  مقارنة ةحفار  125 بنحو  منخفض  مســـتوى  وهو

    . 2019منذ بداية عام  متواصالً شهرياً الحفارات العاملة يشهد تراجعاً 

 الثالثالربع    اســتهل فقد  ،من النفط الصــخري  األمريكي لإلنتاج  بالمعدل الشــهريو فيما يتعلق  

ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق،   100بلغ حوالي    بارتفاع،  يوليو  شهر  خالل  أي  ،2019  عام من  

تقر   توى ندع ليـس  إلى  صـليل ذلك  بعد  ارتفع ثم   .ةعامل ةحفار  847 وبعدد،  يوم /برميل مليون   8.655  مـس

 االرتفاعالمعدل    وواصــل. أغســطس  شــهر خالل  ةعامل ةحفار  821 وبعدد يوم،/برميل  مليون   8.739

 خالل  ةعامل ةحفار 781، وبعدد  يوم /برميل  مليون   8.833  قياسي جديد وهو  مستوى  إلى  وصوله لحين 

  .)12( والشكل  )5( الجدولكما يوضح  .سبتمبر شهر

 )5الجدول (
  )2019 –  2018(، متوسط إمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الحفارات العاملة

   
  عدد الحفارات العاملة 

 )ة(حفار
  إمدادات النفط الصخري  

  (مليون برميل/يوم)
  

941 5917.  2018  الثالثالربع  
953 1268.  الرابع  الربع  
935 2278.  2019األول  الربع  
884 908.4  الثاني  الربع  
 *   الثالثالربع  8.742 816

)68 ( ) 125(  التغير عن 2019 الثانيالربع  0.252  2018  الثالثالربع  1.151 
 بيانات تقديرية  *  
 :  مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   

 المصادر:
 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues. 
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حفارة ي/مليون ب

عدد الحفارات العاملة إنتاج النفط الصخري

  )12( الشكل
     ،الحفارات العاملةسنوي إلمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الالمتوسط الربع 

)2018 – 2019(  
  
  
  
  

 

 

 

 
 

  

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

  األبار المحفورة (المكتملة وغير المكتملة) من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة - 
ــير التـقديرات األولية إلى   ــخريأبار  عدد  إجمالي تراجعتشــ المحفورة في  ين النفط والغاز الصــ

 ،الســابق الربع    بمســتويات  مقارنةبئر،   371بنحو   2019من عام  الثالثخالل الربع  الواليات المتحدة  

ــل تراجع ـثاـلثوهو  بئر،  3740ـعددـها  ليبلغ، 2017من ـعام  الرابعمـنذ الربع على التوالي لـها  يفصــ

توى   ي يعزى ذلك .  2018بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  515بنحو   منخفضوهو مـس كل رئيـس بـش

ــتقلة لتقليص عمليات  ــخري المسـ ــركات النفط الصـ ــت على العديد من شـ إلى القيود المالية التي فرضـ

التي متوســط أســعار النفط الخام المحفورة والعالقة الطردية بين عدد األبار   تماشــياً معويأتي الحفر،  

ً شهدت    .9201من عام  الثالثخالل الربع في معدالتها  تراجعا

المحفورة في الواليات النفط الصــخري والغاز الصــخري  أبار  عدد  الجدير بالذكر، أن إجمالي 

ً المتحدة األمريكية ــهد تراجعا ــالً  ، قد ش ــبة    متواص  2014% منذ الربع الثالث من عام 70 عن  تزيدبنس

 ، وذلك انعكاسـاً للتراجع الذي شـهدته أسـعار النفط الخام ذلك الحين،2016وحتى الربع الثاني من عام 

     .)13( كما يوضح الشكل
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عدد األبار المحفورة أسعار النفط

  )13( الشكل
   ، تطور إجمالي عدد األبار المحفورة من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة األمريكية

  )2019 – 2014خالل الفترة (
  

  
  
  

 

 

 

 
 

  

  

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

تعرف والتي   ،مكتملة اإلنجازأن النســبة األكبر من األبار المحفورة  أيضــاً،  والجدير باالهتمام 

بة الباقية   ،المحفورة المكتملةباألبار  عار النفط الخام، أما النـس وهي ترتبط بعالقة طردية مع متوـسط أـس

من األبار المحفورة ال يتم اسـتكمالها إال عند وصـول أسـعار النفط إلى مسـتويات مناسـبة لمنتجي النفط 

  والغاز الصخري وتعرف باألبار غير المكتملة.

ــير التقديرات ا ــياق، تش ــتقرارألولية إلى  وفي هذا الس األبار المحفورة المكتملة إجمالي عدد   اس

ــخري في الوالـيات المتـحدة األمريكـية خالل الربع  ــخري والـغاز الصــ من ـعام  الـثاـلثمن النفط الصــ

ً مرتفعبئر،   4181عند نفس مســتوى الربع الســابق وهو    2019 بئر مقارنة بالربع المماثل   285بنحو   ا

  .2018من عام 

اإلجمالي التراكمي لعدد األبار المحفورة كبير في    إنخفاضحين تشير التقديرات األولية إلى    في

ــخري  از الصــ ــخري والـغ ة من النفط الصــ ةغير المكتمـل اـي اـلثالربع  في نـه ام  الـث      بنحو 2019من ـع

ــتوـيات مـقارـنة، بئر 206 ــتوى  بئر، 7740ـعددـها  ليبلغ ،الســــابقالربع  بمســ       بنحو مرتفعوهو مســ

  .2018بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  456
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ً ع اارتف قد شـهدالجدير بالذكر أن عدد األبار المحفورة غير المكتملة   شـهر منذ بصـورة مطردة   ا

ويعزي ذلك إلى ســببين محتملين، أولهما هو   ،2019وحتى نهاية الربع األول من عام   2016ديســمبر 

في أســـعار النفط في المســـتقبل، وعليه تم   أكبرتوقعات بعض منتجي النفط الصـــخري بحدوث ارتفاع  

حدوث انخفاض في الكوادر تأخير تشــغيل األبار المحفورة غير المكتملة. والســبب المحتمل الثاني هو  

والمطلوب توافرهم الهيدروليكي  طقم عمليات التكســـير  وأ  ةالنفطي  ولالبشـــرية العاملة في خدمات الحق

عدد األبار المحفورة غير المكتملة من  شــهد  2019ومنذ بداية الربع الثاني من عام   .إلكمال تلك األبار

الشـركات   توجه بشـكل ملحوظ، وذلك على خلفيةوالنفط الصـخري والغاز الصـخري تراجعاً مسـتمراً  

ــتراتيجية جديدة تقضــي بالعاملة في مجال النفط الصــخري نحو  زيادة اإلنتاج مع الحفاظ على إتباع اس

  في الواليات المتحدة.  الصخري النفط إنتاج نموعلى تباطؤ  مؤشراً ك ذل يكون  وقدغطاء التكاليف. 

  الطلب العالمي على النفط. 2.1.2

ب ارتفع ثخالل الربع  النفط على العـالمي الطـل اـل ب/ي  مليون  1.8نحو ب 2019من عـام  الـث

برميل/ يوم، مشـكالً ارتفاعاً بنحو  مليون   100.7%، ليصـل إلى  1.8، أي بنسـبة  الربع السـابقمقارنة ب

ـــبة  مليون  1.3 ــي، %1.3برمـيل/يوم، أي بنســ ــح مـقارـنة ـبالربع المـماـثل من الـعام الـماضــ     كـما يوضــ
  .)14( والشكل) 6( الجدول

 )6الجدول (
  )2019 – 2018(، تطور الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية

   (مليون برميل/ يوم)

    الدول الصناعية دول العالم االخرى   إجمالي الطلب العالمي 

 2018الثالث  الربع  48.2 51.2 99.4
 الرابع الربع  48.2 51.4 99.6

798.  51.1 647.  2019األول  الربع  
98.9 551.  الثاني الربع  47.4 
 الثالث الربع  48.5 52.2 100.7
  التغير عن  2019 الثانيالربع  1.1 0.7 1.8

  2018  الثالثالربع  0.3 1.0 1.3  ) مليون ب/ي(
 بيانات تقديرية *  

 : المصادر   
   ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.
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2018 2019

الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )14( الشكل
  )2019 -2018( ،التطورات الربع السنوية للطلب العالمي على النفط 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك،  المصدر:
  

ــهدتها  التي للتطورات بيان  يلي  وفيما ــتويات  شــ  المجموعات من   مجموعة  لكل  النفط على  الطلب  مســ

  : حدة على الدولية

  في الدول الصناعيةعلى النفط الطلب  -

           مليون   1.1حوالي  ب 2019عام من   الثالثالربع  خالل  ى النفط  عل  الصـــناعية  الدول طلب  ارتفع

ـــبة  ،برمـيل/ يوم  ــابق،مـقارـنة    %2.3أي بنســ ــل إلى   ـبالربع الســ        مليون برمـيل/ يوم،   48.5نحو ليصــ

  .مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي برميل/يوم  ألف 300بنحو  وهو مستوى مرتفع 
ــمن  ـــناعـية مجموـعة وضــ ألف برمـيل/يوم   600بنحو  األمريكتين  دول طـلب  ارتفع اـلدول الصــ

ً يوم، /برميل  مليون   26.1  ليصــل إلىالربع الســابق مقارنة ب ألف برميل/يوم مقارنة   300بنحو   مرتفعا

الطلب على النفط في الواليات  عارتفاويعزى ذلك بـشكل رئيـسي إلى    .بالربع المماثل من العام الماـضي

ــهر يوليو  ، حـيث ارتفعالمتـحدة ــل إلى  2019خالل شــ ــابق ليصــ ــهر الســ مليون  21.1مـقارـنة ـبالشــ

ل/يوم، وذـلك  ة ـبدعم من برمـي ادة الطـلب على المواد األولـي اوـيات زـي اـلذي في كالً من قـطاع البتروكيـم

التي شـهدت   المحلية  التكرير  مصـافي، وفي  2019مشـروعات جديدة في النصـف الثاني من عام   شـهد

الـجة  أعلى مـعدالت ة، نظراً  ،2019ـعام  خاللنفط الـخام للمـع ــتهالكـي ــلع االســ        لقوة الطـلب على الســ
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ــين   ارتفاع إلى جانب ــيل والكيروســ ثم ارتفع الطلب   .ووقود الطائراتالطلب على غاز البترول المســ

 مليون/يوم  21.7وهو   2007منذ ـشهر فبراير  األمريكي خالل ـشهر أغـسطس مـسجالً أعلى مـستوى له  

ــهري ـجدـيد وهو  ــي شــ ــتوى قـياســ مليون  1.9ـبدعم من ارتـفاع الطـلب على وقود الـطائرات إلى مســ

ــافة إلى ارتفاع الطلب على الديزل وزيت الوقود ــبتمبر    وفي  .برميل/يوم باإلض ــهر س تراجع الطلب ش

، نتيجـة إنخفـاض الطلـب على البنزين يوم مليون برميـل/ 20.9إلى على النفط في الواليـات المتحـدة 

باإلضـافة إلى تراجع الطلب على   ،2013وإنخفاض الطلب على زيت الوقود إلى أقل مسـتوى منذ عام 

الصــادرة عن بيانات لفقاً لذلك و،  2001وقود الطائرات بأكبر وتيرة موســمية لشــهر ســبتمبر منذ عام 

  .األمريكي للبترولالمعهد و إدارة معلومات الطاقة األمريكية

كل من البنزين والكيروســين الطلب على  من زيادةبدعم ،  الطلب على النفط في كندا  ارتفع  كما

ـــيك للربع   بينـما .واـلديزل ووقود الـطائرات ــادستراجع الطـلب على النفط في المكســ  على التوالي الســ

   .الديزل بإستثناء النافتا و،  الرئيسيةالمنتجات البترولية  غالبية  نتيجة اإلنخفاض الملحوظ في الطلب على  

 إلى ليصـــــلمـقارـنة ـبالربع الســـــابق  يوم /برمـيل ألف 500 بحواليأوروـبا  دول طـلب وارتفع

ل مليون  14.7 اظرالربع المحقق خالل  مســـــتوىنفس الوهو  يوم،/برمـي اضـــــي  المـن ام الـم              ، من الـع

تزامناً  الديزل (بخاصـة الديزل الصـناعي)،زيت الغاز وزيادة الطلب على البنزين وخلفية على ذلك و

ــغيل تزايد توقع، ومع تحســن الطلب المحلي وبخاصــة االســتهالك العائلي  خالل التكرير مصــافي تش

  .المقبلة األشهر

ــيا   دول طلب  وارتفع ــكل  ب  الهاديوالمحيط  أسـ مقارنة   يوم /برميل ألف  80 حواليبلغ   طفيفشـ

الربع المناظر من  وهو نفس المـستوى المـسجل خالليوم،  /برميل مليون   7.7  إلى  ليـصلبالربع الـسابق 

في  قطاع البتروكيماوياتفي   الطلب على غاز البترول المســـيل والنافتا إنتعاشنتيجة   ،العام الماضـــي

ــتمرار التراجع الملحوظ في 2019للمرة األولى مـنذ ـبداـية ـعام ، وذـلك الجنوبـيةكورـيا  ، تزامـناً مع اســ

ة اـق ات الـط اـج ب على احتـي ل) الطـل ـــي از البترول المســ ل وـغ اصـــــة من الوقود الثقـي ان، في  (وبـخ اـب        الـي

وخطة الحكومة نحو تشــجيع اســتخدام الغاز الطبيعي  على خلفية تصــاعد المخاوف حول التجارةوذلك 

  .)15( والشكل) 7( الجدولكما يوضح  .المسيل
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الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث 

2018 2019
دول األمريكتين دول أوروبا  دول أسيا الهادي

 )7الجدول (
  تطور الطلب على النفط في الدول الصناعية 

    (مليون برميل/ يوم)
دول أوروبا    الهادي/دول أسيا إجمالي الدول الصناعية      األمريكتين دول

   2018الثالث  الربع  25.8 14.7 7.7 48.2
 الرابع  الربع  25.7 14.4 8.1 48.2

647.  58.  14.0 125.  2019األول  الربع  
47.4 77.  14.2 525.  الثاني  الربع  
 *   الثالثالربع  26.1 14.7 7.7 48.5
1.1 0.08 0.5 0.6 التغير    2019 الثانيالربع 

ــ ــ 0.3  عن 0.3     2018  الثالثالربع 
  * بيانات تقديرية.

 : المصادر   
 مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.ـ أعداد  

  
  )15( الشكل

  )2019  -2018( ،في الدول الصناعية سنوية للطلب على النفطالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  
  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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  الناميةفي الدول على النفط الطلب  -
ب ارتفع دول طـل ة اـل امـي ثالربع خالل  النفط على الـن اـل  ألف 400 بحوالي 2019عـام من  الـث

ـــبة  ،برمـيل/ يوم  ــابق،مـقارـنة    %0.8أي بنســ ــل إلى   ـبالربع الســ       مليون برمـيل/ يوم،   46.4نحو ليصــ

.الماضيمقارنة بالربع المماثل من العام  برميل/يوم  مليون  0.9بنحو وهو مستوى مرتفع 

 وأفريقيا  األوســـط الشـــرق  منطقةفي    النفط على طلبال  ارتفع  الدول النامية،  مجموعة  وضـــمن 

اـلثخالل الربع  الربع الســــابق  يوم /برمـيل ألف 600 بواقع 2019من ـعام  الـث ة ـب ارـن          إلى ليصــــلمـق

ــتوى يوم /برمـيل مليون  12.9 ـبالربع المـماـثل من مـقارـنة  برمـيل/يوم  ألف 200بنحو  مرتفع، وهو مســ

ــي ــمي الطلب  خلفية علىوذلك   ،العام الماضــ ــل خالل  الموســ ــيف  فصــ       المواصــــالت  من   لكالً   الصــ

  .الصناعي والوقود

ة  ارتفع حـيث دول العربـي ة 100بحوالي الطـلب على النفط في اـل ارـن ل/يوم مـق الربع بـ  ألف برمـي

ابق كل  يوم /برميل مليون   7.3  ليصـل إلى  الماضـيوالربع المماثل من العام    الـس % من 15.7، أي ما يـش

ة امـي دول الـن ب اـل الي طـل اـلثخالل الربع  إجـم ام  الـث با ارتفع كمـ  .2019من ـع دول طـل  في األخرى اـل

 مليون  5.6 إلى  ليصلألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق  500بنحو   وأفريقيا  األوـسط  الـشرقمنطقة  

ً ، يوم /برميل    . العام الماضي الربع المماثل من ب ألف برميل/يوم مقارنة 100بنحو  مرتفعا

ً   فقد شــهد  النامية  اآلســيوية  الدول طلب وفيما يخص ً  تراجعا من عام  الثالثخالل الربع   ملحوظا

الربع الســــابق  يوم /برمـيلألف  500نحو لغ ب 2019 ة ـب      ،يوم /برمـيل مليون  26.7 إلى ليصــــلمـقارـن

  .برميل/يوم مقارنة بنظيره المسجل خالل العام الماضي ألف 700وهو مستوى مرتفع بنحو 

 وقاطرة اآلـسيوي  االقتـصادي  للنمو الرئيـسي  المحرك يعد  الذي،  17الطلب الـصيني  إنخفض حيث

 مليون   13  إلى  ليصلمقارنة بالربع السابق،   يوم /برميل  ألف 200  بمقدار  المذكورة،  الـسوق  في  التعافي

ــتوى مرتفع بنحو 2019من عام  الثالثخالل الربع   وم ي/رميلب ألف برميل/يوم مقارنة  300، وهو مس

ــي ــياق،    .بالربع المماثل من العام الماض ــين  على النفط في طلب  ال  تباطئ نمووفي هذا الس ــكل الص بش

ـسلباً على أداء الذي إنعكس  االقتـصادي    النموتباطؤ ، وذلك على خلفية  2019 يوليو  خالل ـشهرملحوظ 

ياً مع   ،لينخفض الطلب على وقود الديزل القطاع الصـناعي إلى جانب ضـعف الطلب على البنزين تماـش

 
  من التقرير.   98وصفحة رقم  93صفحة رقم    17
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وارتفع الطلب على النفط في الصـين بـشكل تراجع نـشاط مصـافي التكرير.  تراجع مبيعات الـسيارات، و

ــال والنافتا في غاز البترول  أكبر من المتوقع خالل شـــهر أغســـطس بدعم من زيادة الطلب على  المسـ

ــناعة البتروكيماويات   ــناعي، وذلك برغم في قطاع النقل ووقود الطائراتصــ أدني ب نمو القطاع الصــ

هر فبراير  بتمبر2002وتيرة منذ ـش هر ـس بي خالل ـش كل نـس ، بخاصـة على . وارتفع الطلب الصـيني بـش

ديزل ووقود الـطائرات، ــفر في  البنزين واـل ـــطة الســ ادة أنشــ ــم اـلذروة و ،الخريفنتيـجة زـي هو موســ

والتحســـن في قطاع ، تزامناً مع بدء تشـــغيل مصـــافي جديدة  ،الســـتهالك النفط المكرر في الصـــين 

، بدعم من بأســرع وتيرة في تســعة عشــر شــهراً في الصــين  توســع نشــاط المصــانع  والبتروكيماويات،  

  الطلب المحلي.

ارة إلى أن  ية المحيطة باَفاق نمو الطلب على النفط في الصـين  وهنا تجدُر اإلـش المخاطر الرئيـس

أدت حملة الصــين للحد من  . حيثاســتهالك وقود النقل  العديد من الســياســات التي تدعم خفضترتبط ب

ــتـخدام  التلوث في الـمدن الكبيرة إلى انتـعاش ــتثـمار في النـقل الكهرـبائي، بـما في ذـلك الـبدء في اســ االســ

 .خفض نمو الطلب على المنتجات النفطية ، وهو ما قد يؤدي إلىالحافالت الكهربائية

 على الطلب  إنخفض  فقد  اآلـسيوي، االقتـصاد  لنمو اآلخر  المحرك  ،يالهند قتـصادالل  بالنـسبة  أما

ــل إلى 200نحو ب النفط ــابق ليصـــ         ، يوم  /برميــل مليون  4.6 ألف برميــل/يوم مقــارنـة بـالربع الســـ

 ً ا ــي 200بنحو  مرتفـع اضــ ام الـم ل من الـع اـث ة الربع المـم ارـن ل/يوم مـق اق،  .ألف برمـي ـــي ذا الســ       وفي ـه

% مقارنة بالشـــهر المناظر من 3.9بنحو  2019ارتفع الطلب على النفط في الهند خالل شـــهر يوليو  

ــهر يناير  ــنوي منذ ش ــاس س ــابق، وهي أكبر زيادة على أس ــن مبيعات ، بدعم من 2019العام الس تحس

والغازولين وزيت الوقود. وفي شــهر أغســطس تباطئ نمو الطلب الديزل  المنتجات النفطية وبخاصــة 

، وذلك على على اسـاس سـنوي  %2.8وهو  في تسـعة أشـهر  له  إلى أدنى مسـتوى  على النفط في الهند  

ــبتمبر مبيعات الديزلإنخفاض    خلفية ــهر سـ ــجالً أدنى   2019. وتراجع الطلب على النفط خالل شـ مسـ

زيت الوقود، والنافتا، والوقود الصناعي، ، نتيجة إنخفاض الطلب على  2017مستوياته منذ شهر يوليو  

ــتـخدامـ وهو  اـلديزلووقود الـطائرات، و ى إلى ـجاـنب إنخـفاض الطـلب عل، اً في الهـندالوقود األكثر اســ

ــعة الطرق.  البيتومين   ــة بناء وتوس ــطة البناء وبخاص ــبب إنخفاض أنش ويأتي ذلك تزامناً مع تراجع بس
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ــيوية   إنخفض  كما.  مبيعات المركبات التجارية نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين  الطلب في باقي الدول االَسـ

  .مليون برميل/يوم  9.1ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى  100 نحوبالنامية 

من ـعام  الـثاـلثالطـلب على النفط في دول أمريـكا الالتينـية خالل الربع  ارتفع ،أخرى جـهة من و

لب ألف 300 بنحو 2019 ــل إلى  وم ي/رمـي ــابق، ليصـــ الربع الســـ ة ـب ل/يوم،  6.8مقـارـن          مليون برمـي

ــتوى ة 20مرتفع بنحو  وهو مســ ارـن ل/يوم مـق ام بـ  ألف برمـي ل من ـع اـث ث  .2018الربع المـم  ارتفعحـي

على وقود النقل مثل   ارتفاع الطلبمع  ، تزامناً 2019خالل ـشهر يوليو  الطلب على النفط في البرازيل  

توى  الديزلوالبنزين  تقر عند نفس المـس بتمبر، ليـس هري أغـسطس وـس المحقق ، قبل أن يتراجع خالل ـش

ــابق. ألف برمـيل/ يوم  300بنحو  ،دول أمريـكا الالتينـية األخرى طـلب  ارتفع في حين  خالل الربع الســ

 مليون برميل/ يوم. 4مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 

  الطلب على النفط في الدول المتحولة - 
ــهد  320بمقدار   2019من عام   الثالثالربع   خاللارتفاعاً   النفط على  المتحولة  الدول طلب  شــ

ــل إلى   ــابق ليصـ ــتوى  مليون برميل/يوم، وهو    5.8ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السـ بنحو   مرتفعمسـ

ــي.ألف برمـيل/يوم مـقارـنة بـ  100  مجموـعةمن  االرتـفاعوـقد ـجاء ـهذا  الربع المـماـثل من الـعام الـماضــ

وفيتي اإلتحاد  دول ابق  الـس مقارنة بالربع  يوم /برميل  ألف  280 بحواليطلبها على النفط    ارتفعالتي    الـس

ألف برميل/يوم  80بنحو   مرتفعوهو مســتوى    يوم،/برميل مليون   5  إلى  ليصــل  2019من عام  الثاني

ام  ل من ـع اـث الربع المـم ة ـب ارـن اً مع ،2018مـق اع تزامـن ة بنحو  ارتـف دول المتحوـل اقي اـل ب ـب ألف  40طـل

  .)8( والجدول) 16( الشكلكما يوضح برميل/يوم مقارنة بالربع السابق. 
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 )8الجدول (
  ) 2019 – 2018(، تطور الطلب على النفط في دول العالم األخرى (اإلقتصادات النامية والمتحولة)

 (مليون برميل/ يوم)
    

  التغير عن
 2018 2019 ) مليون ب/ي(

 
  الثالثالربع 

2018 
  الثانيالربع 

2019  
الربع  
  الثالث 

الربع  
 الثاني 

الربع  
  األول 

الربع  
 الرابع 

الربع  
  الثالث 

 الدول النامية    45.5 45.5 45.6 46.1 46.4 0.4 0.9
 منها الدول العربية : 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 0.1 0.1
 الدول األعضاء      6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 0.1 0.1
 باقي الدول العربية 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ــ ــ

دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا 5.5 5.0 5.5 5.1 5.6 0.5 0.1
 إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا 12.7 12.2 12.7 12.3 12.9 0.6 0.2
0.7 )0.5 (  الدول اآلسيوية النامية  26.0 26.9 26.5 27.2 26.7 
0.3 )0.2 (  منها: الصين  12.7 13.1 12.6 13.2 13.0 
0.2 )0.2 (  الهند    4.4 5.0 5.0 4.8 4.6 
0.2 )0.1 (  الدول األخرى    9.0 8.9 8.9 9.2 9.1 
 دول أمريكا الالتينية  6.8 6.5 6.4 6.6 6.8 0.3 0.02
 منها: البرازيل  2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 ــ 0.1

)0.1 (  الدول األخرى    4.1 3.8 3.6 3.8 4.0 0.3 
 الدول المتحولة  5.7 5.8 5.5 5.5 5.8 0.3 0.1
 منها: االتحاد السوفيتي السابق  4.9 5.0 4.8 4.7 5.0 0.3 0.08
إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة  51.2 51.4 51.1 51.5 52.2 0.7 1.0

 بيانات تقديرية *    
 :  مالحظة    

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.      

   

    :المصادر
 اعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. -
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الدول العربية دول اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدول األسيوية النامية دول أمريكا الالتينية

  )16( الشكل
  )2019 -2018(  ،سنوية للطلب على النفط في الدول النامية الالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك، التقرير الشهري حول  المصدر:

المخزونات النفطية العالمية المختلفة مستويات . 3.1.2  

من  الثالثنهاية الربع    في  (التجارية واإلـستراتيجية)  إجمالي المخزونات النفطية العالميةـشهد  

ً   2019عام  ــبة   ،مليون برميل 2  همقدار ارتفاعا ــابق  0.02أي بنسـ  8.953 بلغ  يل% مقارنة بالربع السـ

ً يمـثل  ما   ،برمـيل  ملـيار ـــبة   263بنحو  ارتـفاعا من   المـناظر% بالمـقارنة بالربع 3مليون برمـيل، أي بنســ

  . السابقالعام 

  18النفطي في الدول الصناعيةالتجاري المخزون  -

ـــناعـية اـلدول في النفطي  التـجاري المخزون إجـمالي  ارتفع   ـعام من  الـثاـلثالربع   في نـهاـية الصــ

دار 2019 ل مليون  17 بمـق ــتوى  عن  برمـي ار 2.947 إلى ليصـــــل الســـــابق الربعمســ ل، ملـي            برمـي

ــتوى   ــتويات عن   برميل مليون   81  بمقدار  مرتفعوهو مس ــابق  العام  من   المماثل  الربع  مس . والجدير الس

الربع   في نهاية  إنخفض  قد  الصـــناعية  الدول في  الخام  من النفط  التجاري  المخزون إجمالي  أن  بالذكر

برميل،   مليار  1.085  إلى  ليصـل السـابق  الربعب  مقارنة  برميل  مليون  38  بمقدار  2019من عام  الثالث

 
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت.  18
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ــتوى  دار مرتفعوهو مســ ل مليون  46 بمـق ات عن  برمـي ــتوـي ل الربع مســ اـث ام  من  المـم ـ  الـع اـضــ          .ي الـم

ـــناعـية   النفطـية  المنتـجات التـجاري من  المخزون إجـمالي  ارتفع بينـما  مليون  55 بمـقدارفي اـلدول الصــ

 مليون  35  بمقدار  مرتفعوهو مســتوى    برميل،  مليار  1.862 إلى  ليصــل  الســابق  بالربع  مقارنة  برميل

  .السابق العام  من  المناظر الربع مستوياتب مقارنة برميل

 مـقارـنة برمـيل مليون  3 بمـقدار إنخفضـقد  األمريكتين في النفطي التـجاري المخزون ـيذكر أن 

 مليون   977 و الخام   النفط من   برميل  مليون  581  منها(  برميل  مليار  1.558 عند ليـستقر الـسابق  الربعب

ــتوى   ،)المنتجات  من   برميل ــتويات الربعب  مقارنةمليون برميل   17بمقدار    مرتفعوهو مس  المناظر  مس

  .السابق العام  من 

ــمن مجموعــة دول األمريكتين، من و المخزون التجــاري النفطي في الواليــات  إنخفضضــ
ر ليســتق الســابق  بالربع  مقارنة  برميل مليون   10  بمقدار 2019 من عام   الثالثالربع    في نهاية  المتحدة

لمســجل في المســتوى امقارنة بمليون برميل   48بنحو   مرتفع  وهو مســتوى،  برميل مليار  1.297 عند

في الواليات   من النفط الخامالمخزون التجاري     إنخفض، حيث العام الماضــينهاية الربع المماثل من 
 وذلك على خلفية،  برميل  مليون   423  عند  ليستقر  السابق  بالربع  مقارنة  برميل  مليون   46  بنحو  المتحدة

،         2019بشـــكل ملحوظ خالل شـــهري يوليو وأغســـطس تشـــغيل مصـــافي التكرير  معدالت ارتفاع  

وإنخفاض إنتاج النفط في خليج المكسيك ،  الخام النفط  انخفاض واردات الواليات المتحدة من  إلى جانب 

في  إنخفضتقد   مخزونات النفط الخام األمريكيةوفي هذا السياق يذكر أن   ."Barryبسبب اإلعصار "

 أكتوبرـشهر  من    األولاألـسبوع  مـستوى لها منذ    أقل  إلى 2019  ـسبتمبرمن ـشهر    األولنهاية األـسبوع  

 بمـقدار النفطـية  المنتـجات التـجاري من المخزون إجـمالي ارتفع بينـما .مليون برمـيل 416وهو  2018

بدعم من ارتفاع إنتاج مـصافي   ،برميل  مليون  874 عند  ليـستقر الـسابق  بالربع  مقارنة  برميل مليون   36

   ، وتباطؤ االنشطة التجارية واالقتصادية.2019التكرير المحلية إلى أعلى مستوياته خالل عام 

 مـقارـنة برمـيل مليون  6 بمـقدار ارتفعفـقد  األوروبـية اـلدول في النفطي التـجاري المخزون أـما 

 مليون  630 و الخام   النفط  من   برميل مليون   357  منها(  برميل  مليون  987 عند ليســتقر الســابق  الربعب

ً  ،)المنتجات  من   برميل  العام   من   المماثل  مســتويات الربع  بالمقارنة معمليون برميل    51بمقدار    مرتفعا
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ـ  إنتاجية  المخزون التجاري من المنتجات النفطية بدعم من زيادة  ارتفاع  تزامناً معيأتي ذلك ،  يالماـضـ

  .19 ر العاملة في دول أوروبا الصناعيةالتكريمصافي 

المخزون التجاري من بخاصـة و(  الهادي /أسـيا  دول في  النفطي  التجاري  المخزون   ارتفع  كما

ان النفط  اـب اع وارداتهـا من النفطفي الـي دار) 20نتيجـة ارتـف ل مليون  15 بمـق ة مع برمـي ارـن المـق  الربع ـب

 برميل  مليون  255  و الخام   النفط  من   برميل  مليون  148  منها(  برميل  مليون  403 عند  ليســتقر  الســابق

 من   المماثل  لربعا مليون برميل بالمقارنة مع مسـتويات 14بمقدار    مرتفع  مسـتوىوهو   ،)المنتجات  من 

  .يالماض العام 

ــول   ــادي   بالمخزونات التجارية النفطيةالجدير بالذكر أن الوص في دول منظمة التعاون االقتص

، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض اإلنتاج بين 21والتنمية إلى مسـتوى متوسـط السـنوات الخمس السـابقة  

تلك المخزونات   مـستوى  أن تجدر اإلـشارة إلى . وفي هذا الـسياق،  دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها

  ، 2018قد تراجعت عن متوســطها لخمس ســنوات خالل الفترة من شــهر أبريل وحتى شــهر ســبتمبر 

ــط  قبل أن  ــل الزيادة إلى  تزيد عن هذا المتوسـ ــهر    مليون  28 نحومجدداً، لتصـ ــمبربرميل في شـ  ديسـ

ــهر يـناير 2018 . ومع ـبدء دخول تـعديالت اتـفاق خفض اإلنـتاج بين دول (أوـبك +) حيز التنفـيذ في شــ

ــل إلى نحو 2019 ــهر    7.6، تراجعت هذه الزيادة لتصــ قبل أن ترتفع   ،أبريلمليون برميل فقط في شــ

مليون  67مســـجلة    ، على الرغم من اســـتمرار االلتزام القوي بتلك التعديالت،بشـــكل ملحوظ بعد ذلك

ــهر يونيوب ــهر مارس رميل في شــ . وانعكس قرار دول (أوبك +) بتمديد إتفاق خفض اإلنتاج حتى شــ

خالل الربع  على المخزوـنات التـجارـية النفطـية في دول منظـمة التـعاون االقتصــــادي والتنمـية 2020

ــابقة إلى  2019الثالث من عام  ــنوات الخمس السـ ــط السـ مليون  36، حيث تراجعت الزيادة عن متوسـ

، قبل أن مليون برميل  11لتصــل إلى   خالل شــهر أغســطسل في شــهر يوليو، واســتمر تراجعها  برمي

ــهر ترتفع   ــبتمبرفي شـ  بدءعند   برميل مليون   278نحو زيادة بلغت  مقارنة ب  ،مليون برميل 28إلى    سـ

  .)17( الشكل كما يوضح ،2017في شهر يناير تفاق حيز التنفيذ أي هذا االدخول 

  
  

 
  من التقرير.   102صفحة رقم    19
  من التقرير    93صفحة رقم    20
  . للمتوسط ، وذلك لدخول الفترة التي تزايدت فيها المخزونات بالفعل ضمن النطاق الحسابيمن شهر إلى أخرالرتفاع ا  يتجه هذا المتوسط المتحرك نحو 21
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  )17( الشكل
  النفطية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التجارية  الزيادة في المخزونات تطور 

  ) 2019 سبتمبر – 2017الفترة (يناير  خالل  لخمس سنوات، هاعن متوسط
  )برميل مليون(

  

  

  

  

  

  

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

  22التجاري العالميالمخزون  -
 2019من ـعام  الـثاـلثالربع  في نـهاـية الـعالم دول بقـية في النفطي التـجاري المخزون إنخفض

ــابق  الربعب  مقارنة  برميل مليون   26  بمقدار مرتفع وهو مســتوى    ،برميل مليار  3.023  إلى  ليصــل  الس

 إجمالي  مســــتوى  يســــجل وبذلك،  يالماـضـــ   العام  من   المماثل  الربعمليون برميل مقارنة ب 232بنحو 
ً   يالعالم  التجاري  المخزون ــا  مقارنة 2019من عام  الثالثالربع   خالل  برميل  مليون  9 بنحو  إنخفاضــ

 313 بمقدار  مرتفع  مستوى  وهو  برميل،  مليار  5.970  إلى  ليصل الـسابق  الربع  خالل  المـسجل  بمـستواه

  . السابق العام  من  المناظر الربع مستويات عن  برميل مليون 

  

  

  

 
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت.  22
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  المخزون على متن الناقالت -
اقالت متن على النفطي التجـاري المخزون ارتفع ة الـن ثالربع  في نهـاـي اـل  2019من عـام  الـث

 منخفضوهو مسـتوى    ،برميل  مليار 1159  إلى  ليصـل السـابق  الربعب  مقارنة  برميل مليون   17  بمقدار

   .السابق العام  من  المناظر الربع مستويات عن  برميل مليون  29 بمقدار

  المخزون االستراتيجي -
ــتراتيجي  المخزون  إنخفض ــادي  التعاون   منظمة  دول في  االسـ  أفريقيا وجنوب  والتنمية  االقتصـ

 إلى  ليـصل الـسابق  الربعب  مقارنة  برميل  مليون  6  بمقدار  2019من عام  الثالثالربع    في نهاية  والـصين 

 من   المماثل  الربع  مسـتويات عن   برميل مليون   22  بمقدار  منخفضوهو مسـتوى    ،برميل  مليار  1.824

  .يالماض العام 

عند نفس  2019من عام  الثالثالربع    في نهاية  23األمريكي االســتراتيجي  المخزون  اســتقروقد 

ــتوى الربع ا ــابق مســ      مليون برمـيل من الـخام الثقـيل ـعالي الكبرـيت  395(  مليون برمـيل 645 وهولســ

ً منخفض  ،مليون برميل من الخام األمريكي الخفيف)  250و   نهاية   برميل بالمقارنة مع  مليون   15بنحو    ا

ــي ــبتمبر عن   األمريكي الرئيس أعلن   هذا وقد  .الربع المماثل من العام الماضـ ــهر سـ ــف شـ  في منتصـ

وذلك على   ،األمر  اقتـضى  إذا  األمريكي  االـستراتيجي  النفطي المخزون   من  بالـسحب توجيهات  إـصداره

رق األوـسط خالل نفس الفترة. هدتها منطقة الـش ية التي ـش ياـس ياق،   خلفية التوترات الجيوـس وفي هذا الـس

 خـيارات على اـلدولـية الـطاـقة وـكاـلة مع للعـملوزير الـطاـقة األمريكي إلى إـنه ـقد وـجه الوزارة أشــــار 

   .بالنفط العالمية األسواق تزويد الضرورة اقتضت إذا ،العالمي الجماعي العمل

 العالي  النفط من   برميل  مليون  10  قد عرضـــت  األمريكية الطاقة  وزارةتجدُر اإلشـــارة إلى أن 

 ون والثالث  أكتوبر من شــهر  ولألا بين   الفترة  في للتســليم  االســتراتيجي  النفطي االحتياطي من   الكبريت

ـ   من  . وفي هذا 2019، وذلك وفقاً ألحدث التقارير الصــادرة في شــهر أغســطس 2019  نوفمبرهر  ـش

ــياق، يذكر   ــية  ةلالقلي األعوام خالل أنه  السـ ــمح   ،الماضـ  مليون   290 نحو ببيعألمريكي  ا الكونجرس  سـ

 المخزون  حجم  وذلك بهدف خفض االتحادية،  والميزانية االسـتراتيجى  المخزون  تحسـين   لتمويل  برميل

    .2027 عام  نهاية بحلول برميل مليون  410 إلى نحو

 
عميقة تحت األرض،  ل واليتي تكساس ولويزيانا التي تحتوى على خزانات سواح   طول على  مواقع أربع  في األمريكي االستراتيجي  المخزون  تواجدي 23

    وذلك وفقاً إلدارة معلومات الطاقة األمريكية. 
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  24المخزون العالمي إجمالي -
الي ارتفع المي المخزون إجـم ـ  الـع ل طفيف بـشــ ة فيـك اـي ثالربع  نـه اـل ام  الـث  إلى 2019من ـع

ــجال  برميل  مليار  8.953 ً بذلك   مس ــابق،  بالربع  مقارنةقط ف  برميل مليون   2 بنحو ارتفاعا ً  الس  وارتفاعا

ل مليون  263 بنحو ة برمـي ارـن الربع مـق ل ـب ــي العـام  من  الممـاـث ــح ، المـاضــ       ) 9( الجـدولكمـا يوضــ
  .)18( والشكل

 )9الجدول (
  تطور المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربع

( برميلمليون  )    
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون برميل(
  الثالثالربع  المنطقة 

2018  
  الثانيالربع 

2019  
الربع  
  * الثالث 

الربع  
  الثاني 

الربع  
  الثالث 

17 )3(  األمريكتين   1541 1561 1558 
48 )10 (  منها : الواليات المتحدة األمريكية 1249 1307 1297 
 أوروبا  936 981 987 6 51
 الهادي /أسيا 389 388 403 15 14
 إجمالي الدول الصناعية  2866 2930 2947 17 81
232 )26 (  بقية دول العالم  2791 3049 3023 
313 )9(  إجمالي المخزون التجاري**  5657 5979 5970 

)29 (  المخزون على متن الناقالت  1188 1142 1159 17 
)22 (  )6(  المخزون االستراتيجي منه :  1846 1830 1824 
)15 (  المخزون االستراتيجي األمريكي  660 645 645 ــ 

 إجمالى المخزون العالمى 8690 8951 8953 2 263

كفاية المخزون  التجاري في الدول   59.3 60.2 60.7 0.5 1.4
 الصناعية ( يوم )

بيانات تقديرية.    *

اليشمل المخزون على متن الناقالت .    **

 :  مالحظة   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
    -Oil Market Intelligence

  

 
   .يشمل المخزون على متن الناقالت والمخزون االستراتيجي 24
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2018 2019

الدول الصناعية بقية دول العالم المخزون على متن الناقالت  المخزون االستراتيجي

  )18( الشكل
  )2019  -2018( ،في نهاية الربع تطور المخزونات النفطية العالمية 

  )مليار برميل (
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

ــناعية  الدول  في  التجاري  المخزون  كفاية أن  باالهتمام  والجدير من  الثالثالربع   نهاية  في  الصـ

 الربع  نهاية في  المسـجلمن  أعلى  مسـتوى وهو  االسـتهالك،  من  يوم   60.7 حوالي  بلغت قد  2019عام 

من المـستوى المـسجل في نهاية الربع المماثل من العام   أعلى، و يوم من االـستهالك  60.2البالغ   قالـساب

 .يوم من االستهالك 59.3الماضي البالغ 

أسعار النفطالمؤثرة على  العوامل األخرى .22.  

عوامل الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) .1.2.2  

ـــعار النفط خالل الربع  ـــكل كبير على أســ ، 2019ـعام من  الـثاـلثمن العواـمل التي أثرت بشــ

العالمية  حول التجارةالتوترات و  ،في منطقة الشـــرق األوســـطالجيوســـياســـية  التوترات  تصـــاعد حدة

ــة  ــين وبين الواليات المتحدة  وبخاصـ ، فرض مزيد من القيود الجمركية المتبادلة  إلىأدت   والتي  ،الصـ

(أكبر مـستورد للنفط في    القادم إلى الـصين   األمريكي% على واردات النفط الخام 5نـسبة   هاومن ـضمن

ــتـهدف فيـها، وهي المرة األولى التي يُ الـعالم) التوترات حول التـجارة  ءالمتـحدة مـنذ ـبد نفط الوالـيات ســ

ــادين في الـعالم قـبل أكثر من ـعام بين  ــات ال ـعدم إنتـهاء ، معأكبر اقتصــ بين الـجارـية تـجارـية المـفاوضــ

ــمبر   منذالطرفين  ــهر ديس ــادية األمريكية على   .2018ش ــغوطات االقتص ــادرات الإلى جانب الض ص
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ــتمرار  ،من كالً من إيران وفنزويال يــةالنفط ــأن خروج بريطــانيــا من  اليقين حــالــة عــدم واســ           بشـــ
  . األوروبي تحاداال

الدوالر األمريكي وأسعار الفائدة .2.2.2  

أثرت ـــعار النفط الـخام  ـت اين قوة أســ اـلثخالل الربع اـلدوالر األمريكي بتـب ، 2019من ـعام  الـث

إنخفاض مع  ،  2019  يوليوفي شهر  فقد ارتفعت أسعار النفط    .وذلك على خلفية االرتباط العكسي بينهما

ــئة ــواق الناشـ ــرف الدوالر مقابل عمالت األسـ ــعر صـ ــية سـ        .، وبرغم ارتفاعه مقابل العمالت الرئيسـ

مقابل معظم العمالت الدوالر صـرف  ع  اارتف على خلفية، أغسـطسفي شـهر  أسـعار النفط    وإنخفضـت

، وبدعم من مقابل عمالت األســواق الناشــئة 2019هي األكبر خالل عام مكاســب  ل وتســجيلهالرئيســية  

تحول االرتباط العكسي بين أسعار النفط   2019  سبتمبروشهد شهر  النسبية لالقتصاد األمريكي.    الميزة

اط طردي،  دوالر إلى ارتـب ام واـل ا يـحدثالـخ ادراً ـم ـ وهو أمر ـن ــيرة من الزمن،    ، ويـســ تمر لفترة قصــ

ــوق النفط ومنها ما ليس له  ــيات سـ ــاسـ نتيجة تزامن حدوث عدة عوامل متداخلة منها ما له عالقة باسـ

مقابل العمالت سـعر صـرف الدوالر    ارتفاعمع  تزامناً  أسـعار النفط الخام،   ، حيث ارتفعتبذلكعالقة 

، االقتصـادات الرئيسـية األخرىالرئيسـية والناشـئة، بدعم من األداء النسـبي لالقتصـاد األمريكي مقابل  

  .خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكيمن  رغم الب

نشاط المضاربات .3.2.2  

ــارـبات دوراً كبيراً في  ـــعار النفط الـخام خالل الربع  إتـجاـهات  تـباين لعـبت المضــ       من  الـثاـلثأســ

ــهر  ،  2019عام  ــعار النفط في ش ــتمربدعم من   2019 يوليوفقد ارتفعت أس ــاربين احتفاظ   اراس  المض

تزامناً مع تمديد إتفاق خفض اإلنتاج بين دول    ،النفط  أـسعار  نمو آفاق بـشأن   إيجابية برؤية  والمـستثمرين 

على  التحوط صـناديقأقبلت   ،25اآلجلة  العقود  أـسواق  صـعيد  فعلى  ،2020(أوبك +) حتى ـشهر مارس 

 الســادس في  المنتهي  األســبوع  خالل  شــهر  12 نحو في  األســرع  هي بوتيرة  اآلجلة  النفط عقودشــراء  

ر ه  من  عـش راء زيادة على التحوط صـناديق أقبلت  ، كمايوليور  ـش واء  ،اآلجلة  عقود النفط  ـش  بالرهان  ـس

بشــكل . وتراجعت أســعار النفط  خالل األســبوع األخير من الشــهر  ،األســعار  نخفاضإ أو  ارتفاع على

تباطؤ نمو تصـاعد التوترات التجارية وعلى خلفية تزايد المخاوف بشـأن    أغسـطسخالل شـهر  ملحوظ 

 
  فط.  عقود يتم االتفاق من خاللها على تبادل كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد، وهي الطريقة األكثر استخداماً لشراء وبيع الن  25
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ــاد الـعالمي و ــاـفة إلى تغرـيدات الرئيس تراجع الطـلب الـعالمي على النفطتوقع من ثم االقتصــ ، ـباإلضــ

، مما أدى إلى تراجع اهتمام كبير من قبل المضـاربين والمسـتثمرين في العقود األمريكي غير المتوقعة

 مســتوياتها  أضــعف  من   األمريكي للخام   اآلجلة  العقود  ارتفاع على  المضــاربة رهانات، لتقترب  النفطية

ــبتمبر    .2013 عام   منذ ــهر س ــاربين  2019وفي ش ــعار النفط الخام بعد عودة اهتمام المض ارتفعت أس

ــتثمرين بالعقود النفطية ــادي التي تتبعها البنوك على خلفية    والمس ــات التحفيز االقتص ــياس ــتمرار س اس

حالية ال  المتغيرات  ظل فيلخام ا  النفط  أسـعار على  المراهنة  أصـبحتوبشـكل عام   المركزية الرئيسـية.

   .صعوبة أكثر السريعة

التجارة النفطية في األسواق الرئيسيةحركة . 3  

من النفط الخام والمنتجات النفطيةالواليات المتحدة واردات وصادرات  .3.1  

ة واردات إنخفضـــــت دة األمريكـي ات المتـح ام  النفط من  الوالـي ثالربع  خالل الـخ اـل ام  الـث من ـع

ة أى ي/ب ألف 316 يبحوال 2019 ـــب ة% 4.4 بنســ ارـن ات مـق ــتوـي ــابق الربع بمســ           6.8 لتبلغ الســـ

ب/ي مقارنة بمسـتويات الربع المناظر من العام   مليون   1.1بنحو   منخفضوهو مسـتوى   ،ي/ب  مليون 

% 0.5 بنســبة  يأط فق ي/ب  ألف  12 بحوالى  النفطية  المنتجات من  وارداتها  إنخفضــت  كماالســابق.  

ــتوـيات مـقارـنة ــابق الربع بمســ ــتوى  ،ي/ب مليون  2.4 حوالي لتبلغ الســ       17بنحو  منخفضوهو مســ

  .ن العام السابقالمناظر مب/ي مقارنة بمستويات الربع  ألف

ــبة ــتحوذت فقد  ،ت من النفط الخامالواردا  لمصــادر   وبالنس  منظمةخارج المنتجة من   الدول اس

ك الي من % 80.5 حوالي على أوـب ام  النفط واردات إجـم ات الـخ دة للوالـي ة المتـح خالل الربع  األمريكـي

ــابق66.5مـقارـنة بحوالي  2019من ـعام  الـثاـلث  كـندا ظـلتوـقد . % خالل الربع المـماـثل من الـعام الســ

ــي  المزود ــبة  المتحدة للواليات  الرئيس ــبة  ها من النفط الخام واردات  اجمالي من %  57.1  بنس مقارنة بنس

   .الربع المماثل من العام السابق% خالل 45.7

ــتحوذتو  النفط واردات  إجمالي  من % 19.5  حوالي على أوبك  منظمة في  األعضــاء  الدول اس

ام  ات الـخ دة للوالـي ة المتـح اـلثخالل الربع  األمريكـي ام  الـث ة بحوالي  2019من ـع ارـن % خالل 33.5مـق

ــابق ــاء في منظمة أوابك   .الربع المماثل من العام الس ــتأثرت الدول األعض ــمن دول أوبك، اس  ومن ض



الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 862019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  86 

 

ة المتـحدة للوالـيات الـخام  النفط واردات إجـمالي من % 11.3 بنحو ارـنة  األمريكـي % خالل 21 بنحومـق

  .الربع المماثل من العام السابق

المنتجة من خارج   الدول  استحوذت  فقد  ،لمنتجات النفطيةت من االواردا  مصادرأما فيما يخص  

من المنتجـات  األمريكيـة المتحـدة لواليـاتا واردات إجمـالي من % 92.6 حوالي على أوبـك منظمـة

ة ثخالل الربع  النفطـي اـل ة بحوالي  2019من عـام  الـث ارـن ل من العـام  %87.5مـق خالل الربع الممـاـث

ــابق ــي  المزود  كندا وتعد  .الس ــلت   المتحدة  للواليات الرئيس باحتياجاتها من المنتجات النفطية حيث وص

ـــبةال ـــبة  واردات جـماليإ من %  22.1 إلى  نســ % خالل الربع 24.5ـها من المنتـجات النفطـية مـقارـنة بنســ

   المماثل من العام السابق.

 واردات إجمالي  من  فقط%  7.4 حوالي  على أوبك  منظمة  في األعضــاء  الدول اســتحوذت  بينما

ات المنتجـات النفطيـة ثخالل الربع  األمريكيـة المتحـدة للوالـي ة بحوالي  2019من عـام  الثـاـل مقـارـن

ومن ضــمن دول أوبك، اســتأثرت الدول األعضــاء في   .خالل الربع المماثل من العام الســابق  12.5%

ة واردات إجـمالي من % 6.2منظـمة أواـبك بنحو  ة المتـحدة للوالـيات المنتـجات النفطـي ارـنة  األمريكـي مـق

  ).20(  و  )19(  ينالشكلو  )10(  الجدول  كما يوضح  ،% خالل الربع المماثل من العام السابق7.1بنحو  

ارة إلى     ياق، تجدر اإلـش خالل  واردات الواليات المتحدة النفطية من فنزويال توقفوفي هذا الـس

، وذلك على خلفية الضغوطات االقتصادية األمريكية على قطاع الطاقة في 2019الربع الثالث من عام 

مقابل اسـتحواذ فنزويال ،  2019حيز التنفيذ في الثامن والعشـرين من شـهر أبريل  والتي دخلت فنزويال 

ــة بلغـت  على ات المتحـدة من النفط الخـام 4.4و % 6.9حوالي حصـــ % من إجمـالي واردات الوالـي

    .خالل الربع المماثل من العام السابقلى الترتيب والمنتجات النفطية ع 
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 )10الجدول (
  )2019-2018(مصادر واردات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

       (مليون برميل / يوم)
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام 

  
  الثالثالربع 

2019 *  
  الثالث الربع 

 2018  
  الثالثالربع 

2019 *  
  الثالث الربع 

 2018  
 النسبة

 النسبة  الكمية  (%)  
 النسبة  الكمية  (%)  

 النسبة  الكمية  (%)  
  الكمية  (%)  

 دول أوبك 2.6 33.5 1.3 19.5 دول أوبك 0.3 12.5 0.2 7.4

الدول األعضاء  0.2 7.1 0.1 6.2
في أوابك األعضاء الدول  1.7 21.0 0.8 11.3

في أوابك

دول أوبك غير  0.1 5.4 0.03 1.2
العربية  دول أوبك غير  1.0 12.5 0.6 8.2

العربية 
 دول خارج أوبك 5.3 66.5 5.5 80.5 دول خارج أوبك 2.1 87.5 2.2 92.6
 كندا  3.6 45.7 3.9 57.1 كندا  0.6 24.5 0.5 22.1
 المكسيك 0.8 9.7 0.7 9.7 روسيا  0.4 16.7 0.4 17.5
 كولومبيا  0.3 3.3 0.3 4.5 كوريا الجنوبية 0.1 5.3 0.14 5.8
هولندا 0.1 2.2 0.12 5.0 9.2 0.6 7.8  باقي دول العالم 0.6
   البرازيل  0.05 2.0 0.10 4.3

   الهند  0.08 3.2 0.10 4.2

   بلجيكا  0.07 3.1 0.08 3.6

   المتحدة المملكة  0.12 5.0 0.08 3.3

   كولومبيا  0.03 1.4 0.07 2.8

   مصر  0.02 0.7 0.07 2.8

   أسبانيا  0.06 2.5 0.05 2.3

        اليلبان  0.02 1.0 0.04 1.7

   النرويج  0.05 2.0 0.04 1.7

       تركيا  0.04 1.9 0.04 1.6

       فنلندا 0.02 1.0 0.04 1.6

        سنغافورة 0.02 0.8 0.03 1.4
        المكسيك 0.04 1.6 0.03 1.4
        الصين  0.02 0.7 0.01 0.5
        باقي دول العالم 0.4 11.9 0.3 9.0

 إجمالي الواردات 7.9  6.8  إجمالي الواردات 2.4  2.4 
 بيانات تقديرية *    

 : المصدر     
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (      
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  )19( الشكل
  )2019 -2018(  ،مصادر واردات الواليات المتحدة من النفط الخام 

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

 .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية ( المصدر:

  )20( الشكل
  )2019 -2018( ،مصادر واردات الواليات المتحدة من المنتجات النفطية

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية ( المصدر:

  

19.5 33.5 

7.4 12.5 
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ــادرات جانب وعلى ــت  ،الصـ ــادرات  إنخفضـ الربع  خالل الخام   النفط من   المتحدة الواليات  صـ

لتـصل  الـسابق  الربع  بمـستويات  مقارنة%  2.5  بنـسبة  يأ  ،ي/ب ألف  75 يبحوال  2019من عام  الثالث

ــتوى  ،ي/ب مليون  2.9 نحوإلى  ات الربع  مليون  1.1بنحو  مرتفعوهو مســ ــتوـي ة بمســ ارـن ب/ي مـق

ــابق ــتكما    .المماثل من العام السـ ــادرات األمريكية  إنخفضـ  ألف 85 بنحو  النفطية المنتجات  من   الصـ

مسـتوى وهو   ،ي/ب  مليون   5.1 حوالي  لتبلغ السـابق  الربع بمسـتويات  مقارنة  %1.6  بنسـبة  أى، ي/ب

   .الماضيالربع المماثل من العام  ألف ب/ي مقارنة بمستويات 27مرتفع بنحو 

ــب ــادراتة وبالنسـ ــبة  كوريا الجنوبيةتأتي   ،من النفط الخام لوجهة الصـ في المرتبة األولى بنسـ

ــادرات الوالـيات المتـحدة خالل الربع 18.1 ـــبة 2019من ـعام  الـثاـلث% من إجـمالي صــ  مـقارـنة بنســ

 من   الجنوبية كوريا واردات  ارتفعت. وفي هذا الســياق، العام الســابقخالل الربع المماثل من  %  12.5

بتمبر    في  األمريكي الخام  هر ـس هر المماثل من  من   بأكثر 2019ـش توى المـسجل خالل الـش ضـعفي المـس

إلى المرتبة   كندا وتراجعت  .الجنوبية كوريا جمارك من صــادرة  ال بياناتوفقاً ألحدث ال  ،العام الماضــي

ـــبة الـثانـية  ــين ـتأتي ، ثم %16.4بنســ ـــبة  الصــ أكبر بـعد أن ـكاـنت  ،فقط %8.8في المرتـبة الـثالـثة بنســ

ــتورد ــتمرار  ويعزى ذلك إلى   ،النفط الخام من الواليات المتحدة  يمســ بين  حول التجارةالتوترات  اســ

 ها من على واردات% 5تزامناً مع فرض الصـــين تعريفة جمركية نســـبتها   ،الواليات المتحدة والصـــين 

ــتـهدف فيـها، وهي المرة األولى التي يُ األمريكيالنفط الـخام  التوترات  ءالمتـحدة مـنذ ـبد نفط الوالـيات  ســ

ــادين في العالم قبل أكثر من عام حول التجارة بين  ــياق، .أكبر اقتصـ ــارة إلى  وفي هذا السـ تجدُر اإلشـ

 2018أكتوبر)   –توقف ـصادرات الواليات المتحدة من النفط الخام إلى الـصين خالل الفترة (أغـسطس 

   .التقارير الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة األمريكية ، وذلك وفقاً ألحدث2019يناير  وخالل شهر

ــيوـيةـتأتي  ،لمنتـجات النفطـيةمن ا وجـهة الصــــادراتأـما فيـما يخص  في المرتـبة  اـلدول األســ

من المنتجات النفطية خالل األمريكية  % من إجمالي صـــادرات الواليات المتحدة  20.4األولى بنســـبة  

ــبـة 2019من عـام  الثـالـثالربع  ــابق،% 19.2 مقـارنـة بنســ               خالل الربع الممـاثـل من العـام الســـ

ـــيكتليـها  ـــبة  المكســ ـــبة20.2بنســ             خالل الربع المـماـثل من الـعام الســــابق. % 21.9 % مـقارـنة بنســ

ــتحوذت وقد ــتحوذت %  18.2 حوالي علىأمريكا الالتينية    دول اسـ على وكندا   الدول األوروبية، واسـ

  .)22(و )21( ينالشكلو )11( الجدول كما يوضح ،ى الترتيبعل %9.4و  %15.4 حوالي
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 )11الجدول (
  )2019- 2018(وجهة صادرات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

( برميل / يوم مليون ) 
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام 

  الثالثالربع   
2019 *  

  الثالث الربع 
 2018  

  الثالثالربع 
2019 *  

  الثالث الربع 
 2018  

 النسبة 
 النسبة   الكمية   (%)

 النسبة   الكمية   (%)
 النسبة   الكمية   (%)

  الكمية   (%)

الدول   1.0 19.2 1.0 20.4
األسيوية   كوريا الجنوبية 0.2 12.5 0.5 18.1

 كندا  0.4 22.0 0.5 16.4  المكسيك 1.1 21.9 1.0 20.2

دول أمريكا   0.9 18.3 0.9 18.2
الالتينية  الصين  0.1 5.7 0.3 8.8

الدول   0.8 14.9 0.8 15.4
األوروبية   المملكة المتحدة  0.2 8.4 0.2 8.3

 هولندا  0.1 6.0 0.2 7.3 كندا  0.5 10.1 0.5 9.4

باقي دول   0.8 15.6 0.8 16.4
العالم  الهند  0.1 7.4 0.2 6.6

     4.0 0.1 10.4 تايوان 0.2
 إيطاليا  0.1 5.2 0.1 3.7      
     3.2 0.1 2.4 تايالند 0.04
 أسبانيا  0.02 1.2 0.1 2.9     
 فرنسا  0.01 0.8 0.06 2.2     
 شيلي    0.06 2.0     
 استراليا    0.06 1.9     
 سنغافورة 0.03 1.9 0.04 1.3     
     1.2 0.04 1.0  نماركاالد 0.02
      1.1 0.03 1.2 ايرلندا 0.02
      1.1 0.03 0.7 البرازيل 0.01
      1.0 0.03 0.4 بيرو 0.01
      8.9 0.3 12.8  باقي دول العالم 0.2

إجمالي    5.1  5.1  
إجمالي   1.8  2.9   الصادرات 

 الصادرات 
 بيانات تقديرية *     

 المصدر:      
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (  

  



91 الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  91 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018الربع الثالث  2019الربع الثالث 

باقي دول العالم
بيرو
البرازيل
ايرلندا
الدانمارك
سنغافورة
استراليا
شيلي
فرنسا
أسبانيا
تايالند
ايطاليا
تايوان
الهند
هولندا
المملكة المتحدة
الصين
كندا
ةكوريا الجنوبي

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018الربع الثالث  2019الربع الثالث 

باقي دول العالم

كندا

الدول االوروبية

دول أمريكا 
الالتينية

المكسيك

الدول األسيوية

  )21( لشكلا
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ــافي  ينخفض وبذلك  2019 من عام  الثالثالربع    خالل  المتحدة  للواليات  النفطية الواردات  صــ

ة أي ي،/ب ألف 168 حواليب ـــب ارـنة% 13.1 بنســ       1.114 نحو إلى ليصــــل الســــابق الربع مع مـق

ب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل من العام  مليون   2.1بنحو   منخفضوهو مســتوى   ،ي/ب  مليون 

.)13والجدول ( )12( الجدولكما يوضح  ،الماضي

 )12الجدول (
  واردات (صادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند تطور صافي  

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان   الصين الهند

   2018الثالث  الربع  6.1 3.1 8.9 4.5
   الرابعالربع  5.2 3.1 10.0 4.6
4.6 9.9 23.    2019األول  الربع  4.3 
 الثاني  الربع  4.1 3.0 10.0 4.5

54.  99.  *   الثالثالربع  3.9 3.1 
) .1000( ـــ  0.083 )0.241 (   التغير عن 2019 الثانيالربع  

670.9 ـــ  ) مليون ب/ي(  )0.017 (  )2.069 ( 2018  الثالثالربع  
   

 )13الجدول (
  في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند  المنتجات النفطية تطور صافي واردات (صادرات) 

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان   الصين الهند

)0.6 (  0.2 40.  )2.7 (  2018الثالث  الربع  
)0.6 (  0.2 60.  )3.6 (    الرابعالربع  
)0.3 (  )10. (  0.3 )2.8 (    2019األول  الربع  
)0.3 (  0.07 0.3 )2.9 (  الثاني  الربع  
)60. (  0.05 0.3 )2.8 (  *   الثالثالربع  

)2240. (  )0.017 (  )0.005 (   التغير عن 2019 الثانيالربع  0.073 
.0210  ) مليون ب/ي(  )0.167 (  )0.071 (  )0.044 ( 2018  الثالثالربع  

 بيانات تقديرية  *   
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   
 المصادر:     

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.ــ 
 EIA  .     –General Adminnistration of Customs, China)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (ــ 
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من النفط الخام والمنتجات النفطية واردات وصادرات اليابان .3.2  
، حيث ارتفعت 2019من عام  الثالثالربع    خالل نفطية بـشكل طفيفال  اليابان واردات  ارتفعت

 لتبلغ الســابق  الربع بمســتويات  مقارنة%  2.8 بنســبة  يأ، ي/ب  ألف 83نحو ب الخام   النفط من وارداتها  

ألف ب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل  17بنحو   منخفض، وهو مســتوى  ي/ب  مليون   3.1 حوالي

ــي. ـــبة يأ، ي/ب ألف 63 بحوالي النفطـية المنتـجات من  وارداتـها ارتفـعت كـما من الـعام الـماضــ  بنســ

 42بنحو   منخفض، وهو مسـتوى  ي/ب  ألف 897  حوالي  لتبلغ  السـابق  الربع بمسـتويات  مقارنة%  7.6

  .الماضيالعام  ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من 

ب وعلى ــادرات جـاـن ــادرات ارتفعـت ،الصـــ ان  صـــ اـب ة المنتجـات من الـي           68 بحوالي النفطـي

ة أي ،ي/ب ألف ـــب ارـنة% 12.7 بنســ ات مـق ــتوـي            ،ي/ب ألف 603 حوالي لتبلغ الســـــابق الربع بمســ

   .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 29بنحو  مرتفعوهو مستوى 

ــافي  ارتفع وـبذـلك  78 بحوالي 2019 من ـعام  الـثاـلثالربع   خالل  للـياـبان  النفطـية الواردات صــ

وهو مســـتوى  ،ي/ب  مليون   3.3  إلى  ليصـــل  الســـابق  الربع  مع  مقارنة%  2.4  بنســـبة  أي ي،/ب  ألف

 الجدولكما يوضــح  ،  الماضــيألف ب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل من العام    88بنحو   منخفض
ً  )13والجدول ( )12(   .المشار إليه سابقا

وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطيةواردات  .3.3  
ــت ــين واردات إنخفضــ           100 بحوالي 2019من ـعام  الـثاـلثالربع  خالل الـخام  النفط من  الصــ

وهو مستوى   ،ي/ب  مليون   9.9  حوالي  لتبلغ  السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  1  بنسبة  أي  ،ي/ب  ألف

  .الماضي العام ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من  ألف 967بنحو  مرتفع

 اـستقرارادرة عن اإلدارة العامة للجمارك الـصينية إلى  صـ   رـسمية بياناتحدث أ أـشارت وقدهذا  

قرب نفس المســتوى المســجل خالل الشــهر  2019  يوليوالل شــهر  خ الخام   النفط  من   الصــين  واردات

ــابق وهو  ــهر  9.9 نحو تلـك الواردات إلى . وارتفعـتمليون ب/ي 9.7الســـ مليون ب/ي خالل شــ

شـهر وفي   بدعم من إنتعاش هوامش التكرير، رغم اسـتمرار الفائض في المنتجات النفطية. ،أغسـطس

بفعل بدء   اللقيم  على  الطلب زيادةارتفعت واردات الصــين من النفط الخام، على خلفية   2019  ســبتمبر

هو موسـم الذروة السـتهالك و ،الخريفزيادة أنشـطة السـفر في    تزامناً مع  إنتاج مصـافي جديدة كبيرة،
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ــين  ــجل  ،النفط المكرر في الص ــهر   10نحو  الواردات  لتس ــتوى لها منذ ش مليون ب/ي، وهو أعلى مس

  .مليون ب/ي 10.7 ، عندما بلغت مستوى قياسي جديد وهو2019أبريل 

 تراجع  إلىادرة عن اإلدارة العامة للجمارك الصـــينية  ـصــ   رســـمية بياناتحدث أ أشـــارت  كما

% مقارنة بالشــهر 70  بأكثر من   2019 ســبتمبرشــهر  خالل   اإليرانيواردات الصــين من النفط الخام 

الضــــغوطات االقتصــــادية األمريكية المفروضــــة على   على خلفيةوذلك   ،المماثل من العام الســــابق

 للنفط  المشــترين   أكبر  من   قبلها الصــين   كانت والتي  ،2018  نوفمبرهر  شــ  في  صــادرات النفط اإليرانية

 عن  التخلي  ،"CNPC"في الصـين  والغاز  للنفط  شـركة  أكبر قررتو   ألف ب/ي. 700بنحو   اإليراني

       على فنزويال،   األمريكية الضــــغوطات االقتصــــادية  بســــبب  الفنزويلي  للنفط  المباشــــرة  المشــــتريات

ــراءحيث  ــركة شـ ، كما تخلت عن التحميل المخطط للخام برميل من النفط  مليون  5حوالي   أوقفت الشـ

ــطس ــهر أغس ــين هي المرة األولى التي ترفض فيها  ، و2019 على ناقالت النفط لش ــراء النفط   الص ش

  عشر سنوات.الفنزويلي منذ أكثر من 

واصــلت المملكة العربية الســعودية احتفاظها بمركزها كأكبر مورد للنفط الخام إلى في المقابل  

 1.74 نحو  2019  سـبتمبرخالل شـهر  واردات الصـين من النفط الخام السـعودي    الصـين، حيث بلغت

، مســجل خالل الشــهر المماثل من العام الســابقوهو ما يمثل حوالي ضــعف المســتوى ال، مليون ب/ي

   وذلك وفقاً ألحدث البيانات الجمركية.

% 9.3  بنـسبة  أي ،ي/ب  ألف  133 بحوالي  النفطية المنتجات  من   واردات الـصين  إنخفـضت  اكم

ألف ب/ي  67بنحو   منخفضوهو مســـتوى    ،ي/ب مليون   1.3  لتبلغ الســـابق  الربع بمســـتويات  مقارنة

   .مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي

من  الثالثتصــدر الصــين أي كميات من النفط الخام خالل الربع   لم   ،الصــادراتب وفيما يتعلق

ألف   117بحوالي   ،، وبخاصـة البنزين النفطية المنتجات  من  صـادراتها  إنخفضـتفي حين   .2019عام 

 مرتفعوهو مسـتوى   ،ي/ب  مليون   1.2  لتبلغ  السـابق  الربعمسـتويات  ب  % مقارنة8.5ب/ي، أي بنسـبة  

       .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 100بنحو 
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ــافي  إنخفض وبذلك ــين  النفطية الواردات  صــ  بحوالي 2019 من عام   الثالثالربع   خالل  للصــ

، وهو مـستوى ي/ب مليون   9.9  إلى  ليـصل  الـسابق  الربع  مع  مقارنة%  1.2  بنـسبة  أي  ي،/ب ألف  116

 كما يوضــح الجدول،  الماضــيب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل من العام   ألف 800بنحو   مرتفع
ً  ماالمشار إليه )13والجدول ( )12(   .اَنفا

واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.4  

ــتقرت ــتوى   2019من عام   الثالثالربع   خالل الخام   النفط من   الهند واردات  اسـ عند نفس المسـ

مع تقليص  ،ي/ب  مليون   4.5  وهو  الربع المماثل من العام الماضـــيو الســـابق  الربع المســـجل خالل

     بعض شــــركات التكرير من مشــــتريات النفط بســــبب أعمال الصــــيانة أو تغيير أنظمة الوقود خالل 

  شهر سبتمبر.    

% 10.2  بنسـبة  أي ،ي/ب  ألف  91 يحوالب  النفطية  المنتجات من   ردات الهندوا إنخفضـت  بينما

ــتوـيات مـقارـنة ــتوى ي/ب ألف 802 حوالي لتبلغ الســــابق الربع بمســ          67بنحو  منخفض، وهو مســ

التراجع الملحوظ في   ويعزى ذلك إلى  ألف ب/ي مقارنة بمســـتويات الربع المماثل من العام الماضـــي.

ـــيارات الواردات من زـيت الوقود واـلديزل  ــهر يوليو نتيـجة التراجع في مبيـعات الســ  2019خالل شــ

ــابق ــهر السـ ــهر    قبل أن ترتفع، مقارنة بالشـ ــبتمبرواردات زيت الوقود خالل شـ إلى أعلى   2019 سـ

  .في الهند والغاز الطبيعي مستوياتها في أكثر من ثمان سنوات، وفقاً لبيانات وزارة النفط

ــادراتبـ  وفيمـا يتعلق د ارتفعـت ،الصـــ ــادرات الهـن ة المنتجـات من  صـــ           133 بحوالى النفطـي

ـــبة أي ،ي/ب ألف ــتوـيات مـقارـنة% 10.8 بنســ        ،ي/ب مليون  1.4 حوالي لتبلغ الســــابق الربع بمســ

  الربع المماثل من العام الماضي. مقارنة بمستويات ألف ب/ي 67بنحو  منخفض مستوىوهو 

 224 بحوالي  2019 من عام  الثالثالربع    خالل  للهند  النفطية الواردات  صـافي  ينخفض وبذلك

وهو مســـتوى  ،ي/ب  مليون   3.9  إلى  ليصـــل الســـابق  الربع  مع  مقارنة%  5.4  بنســـبة  أي ي،/ب  ألف

 الجدولكما يوضـــح  ،  ألف ب/ي مقارنة بمســـتويات الربع المماثل من العام الماضـــي 21بنحو   مرتفع
ً إليهما المشار  )13والجدول ( )12(   .سابقا
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صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.5  
من عام  الثالثالربع   خالل الخام   النفط من   دول االتحاد الســوفيتي الســابق  صــادرات  ارتفعت

ــبة  أي  ،ي/ب  ألف 317 بحوالي  2019 ــتويات  مقارنة% 4.6  بنسـ ــابق  الربع بمسـ  7.3 نحو  لتبلغ السـ

ــتوى  ،ي/ب مليون  ــتوـيات الربع المـماـثل من الـعام  417بنحو   مرتفعوهو مســ ألف ب/ي مـقارـنة بمســ

روســـيا في ظل التأهب لفصـــل من    اإلمدادات النفطيةمســـتوى    يأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع،  الماضـــي

ــتاء القادم  ــادراتها  ارتفعت  كما.  26الشــ ــبة  أي ،ي/ب  ألف  283 يبحوال  النفطية المنتجات  من  صــ  بنســ

ــتويات  مقارنة%  10.6 ــابق  الربع بمس ــتوى  ، ي/ب  مليون  3  حوالي  لتبلغ  الس  50بنحو   مرتفعوهو مس

تويات الربع المماثل من العام الماضـي هدته تلك   ،ألف ب/ي مقارنة بمـس يأتي هذا عقب التراجع التي ـش

ــابق على خلفية ــادرات خالل الربع السـ ــي  تلوث الصـ ــحنات النفط الروسـ خط أنابيب  عبر  المتجهة  شـ

Druzhba  بالكلوريد العضوي أوروبا إلى.  

صناعة تكرير النفط الخام العالميةتطور . 4  

من عام   الثالثخالل الربع بشـــكل ملحوظ   صــــناعة تكرير النفط الخام العالميةأداء تحســـن 

، خالل شــهر يوليو على مســتوى العالم مكاســب قويةالنفطية أســواق المنتجات حيث شــهدت  ،2019

ســيا، أأوروبا و العاملة في المصــافيخاصــة وب، النفطتكرير تكرير مصــافي هوامش  زيادة بدعم من 

ــيف من ر/ برميلدوال 3بأكثر من الهوامش   ارتفعتحيث  ــم الصـ ، مع اقتراب ذروة الطلب في موسـ

نخفاض إمع ، تزامناً أغسـطسخالل شـهر بشـكل عام  متباين أظهرت أسـواق المنتجات أداء و .نهايتها

ــواق  ــواق  .يالكبريتالمحتوى عالي  وزيت الوقود النافتاملحوظ في أسـ ــتمر األداء المتباين ألسـ واسـ

مـصافي النفط العاملة في الحوض قيام على خلفية وذلك ، 2019ـشهر ـسبتمبر خالل المنتجات النفطية 

عالي  ش أســواق زيت الوقود األطلســي ببدء الصــيانة الموســمية في موســم الخريف من جانب، وإنتعا

 (IMO)لمنظـمة البحرـية اـلدولـية ل القواـعد الـجدـيدةقـبل ثالـثة أشـــــهر من تطبيق  ،يالكبريتالمحتوى 

  .يالكبريتالمحتوى منخفض البحري بشأن الوقود  2020

     

  

 
  من التقرير.  64صفحة رقم    26
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 2019من عام  الثالثخالل الربع    في المـصافي العالميةالمـستهلك  الخام  النفط  كميات    ارتفعت

ـــبة برمـيل/ يوم  مليون  1.9بنحو     مليون  83.7صــــل إلى مـقارـنة ـبالربع الســــابق لت% 2.3، أي بنســ

ــتوى  برمـيل/ يوم، ـــبة  مليون  0.2بنحو  منخفضوهو مســ % مـقارـنة ـبالربع 0.2برمـيل/يوم، أي بنســ

  .العام الماضي المماثل من 

مصــافي الدول كميات النفط الخام المســتهلك في    ارتفعت  وعلى مســتوى المجموعات الدولية،
ابق لتصـل   مليون   1.4بنحو  2019من عام  الثالثخالل الربع    الصـناعية برميل/يوم مقارنة بالربع الـس

النفط تكرير  مصــافي   تحســن أداءتجدر اإلشــارة إلى   ،وفي هذا الســياق  ،مليون برميل/ يوم   39.2إلى  

دة  ات المتـح ة في الوالـي امـل ام الـع ل ـع ـــك اة  ، بشــ ـــف ــتمرار توقف مصــ           " Philadelphia"برغم اســ

ــرقي للوالـيات المتـحدة، وتبلغ ـطاقتـها  ــاـحل الشــ ـــفاة نفطـية عن الســ عن العـمل، وهي أكبر وأـقدم مصــ

ــرين ألف برميل/يوم، وذلك على خلفية الحريق الهائل الذي    335اإلنتاجية  إجتاحها في الحادي والعشــ

ــهر يونيو  ــافي النفط األمريكية  .2019من شــ ــهر يوليو  حيث ارتفعت هوامش تكرير مصــ      ،خالل شــ

ـــعار المنتـجات ا، ـبدعم من ارتـفاع أســ ـــي ا وأســ ــتوى المحقق في أوروـب  ،وإن ـكان بـقدر أـقل من المســ

ــت   ــطس نتيجة زيادة المخزون من المنتج  تلك الهوامشوإنخفضـ ــهر أغسـ   ات النفطية المكررة، في شـ

قبل أن تعاود االرتفاع خالل شـــهر ســـبتمبر، تزامناً مع بداية ذروة موســـم الطلب في فصـــل الخريف 

ا اـعات غير المخطط لـه ا أدى  وبعض اإلنقـط الطقس، مـم ة ـب ة المرتبـط التبعـي اع ـب ار في إلى ارتـف ـــع أســ

  . النفطية المنتجات

ــارة إلى  كمـا االقوي لماألداء اإليجـابي تجـدر اإلشـــ ة في دول أوروـب ــافي النفط العـامـل ،         صـــ

ابق، نتيجة تأثرها هدته خالل الربع الـس ي عبر خط بإ عقب التراجع الذي ـش نقطاع إمدادات الخام الروـس

ــويDruzhbaأنابيب  ــي بالكلوريد العض ــحنات النفط الروس ــكل .  ، على خلفية تلوث ش يعزى ذلك بش

   ،2019لتقطير المتوســــطة خالل شــــهري يوليو وأغســــطس رئيســــي إلى الطلب القوي على نواتج ا

 التكرير مصــافي تشــغيل تزايد توقع، وتزامناً مع تحســن الطلب المحلي وبخاصــة االســتهالك العائلي

وبرغم إنخفاض الطلب الموـسمي على البنزين وتباطؤ الصـادرات إلى الواليات ،  المقبلة  األـشهر خالل

  .  خالل شهر أغسطس المتحدة
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ألف   475نحو بكميات النفط الخام المســــتهلك في مصــــافي الدول النامية والمتحولة    وارتفعت

ل/ ثخالل الربع يوم  برمـي اـل ام  الـث الربع الســـــابق لتصـــــل إلى  2019من ـع ة ـب ارـن      مليون  44.5مـق

على النفط الخام في مـصافي الطلب الملحوظ في    نتعاشاإل  إلى ي، ويعزى ذلك بـشكل أـساسـ برميل/ يوم 

نقطاع إنتيجة عقب تراجعه خالل الربع الســـابق،    التكرير العاملة في دول االتحاد الســـوفيتي الســـابق،

غاز إلى جانب بعض التحســــن في الطلب على   .Druzhbaإمدادات الخام الروســــي عبر خط أنابيب 

والبنزين والديزل ووقود الطائرات في الصـين، نتيجة زيادة أنشـطة السـفر في البترول المسـال والنافتا 

  ، تزامناً مع بدء تشغيل مصافي جديدة.هو موسم الذروة الستهالك النفط المكرر في الصين و ،الخريف

خالل الربع الثالث  بشكل عام   تباطئ نمو الطلب على النفط في الصين يأتي ذلك على الرغم من  

ام  اً على أداء القطـاع ، 2019من ـع ــلـب ذي إنعكس ســ اطؤ النمو االقتصـــــادي اـل ة تـب ك على خلفـي وذـل

ارة إلى    الصـناعي.  معالجة  من  تحول  نقطة وـسط تزال  ال  الصـينية  التكرير  مصـافي أن هذا وتجدر اإلـش

ــحنات  مثل  خفيفة درجات  إلى  الثقيلة الخام  درجات ــينية  الحكومة  مبادرة من  كجزء  األمريكية الشـ  الصـ

   .التلوث مستويات لتقليل

، بـشكل طفيف  أمريكا الالتينيةالطلب على النفط الخام من قبل مـصافي النفط العاملة في    وارتفع

ــة في  ــهد  في الوقت ، االرجنتين وبخاصـ ــاط فيه فنزويال التي تشـ ــبه كامل لنشـ        تكرير النفط، توقف شـ

إلى   صـناعة تكرير النفطواصـلت وفي البرازيل    الدولية.وفقاً ألحدث بيانات صـادرة عن وكالة الطاقة  

" أكبر مصافي Replan"  ومصفاة "Manguinhosمن الحرائق التي ـشهدتها مصفاة "تعافيها  حد ما 

 مصــاف ثماني طرحوهنا تجدُر اإلشــارة إلى إتجاه البرازيل نحو   ،2018التكرير في البالد خالل عام 

هذه ل  اإلجمالية الطاقة  تبلغ،  واســعة  خصــخصــة خطة  ضــمن   للبيع "بتروبراس"  لشــركة تابعة  نفطية

  .)23( والشكل )14( الجدولكما يوضح   ،ب/ي مليون  1.1حو ن لمصافي

  
  
  
  
  
  
  
  



99 الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  99 

 

 )14الجدول (
  )2019 –  2018(، كميات النفط الخام المستهلكة في المصافي العالميةمتوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون ب/ي(
  الثالثالربع  المنطقة 

2018  
  الثانيالربع 

  الثالث الربع   الثاني الربع  * الثالث الربع   2019

)0.428 (  الدول الصناعية : 39.6 37.7 39.2 1.428 
)0.147 (  األمريكتين   19.9 19.2 19.8 0.543 
)0.156 (  أوروبا  12.7 11.8 12.5 0.716 
)0.125 (  الهادي /أسيا 7.0 6.7 6.9 0.169 

 الدول النامية والمتحولة:  44.3 44.0 44.5 0.475 0.245
0.678 0.017 23.5 523.  الدول اآلسيوية النامية   22.9 

)0.225 (  دول الشرق األوسط  8.1 7.8 7.8 0.032 
)0.152 (  دول أمريكا الالتينية 3.7 3.5 3.6 0.012 
)0.053 (  دول االتحاد السوفيتي السابق  7.0 6.6 6.9 0.280 
)0.003 (  )0.066 (  2.7 72.  أخرى**  2.7 
)0.183 (  اإلجمالي العالمي 83.9 81.8 83.7 1.903 
 بيانات تقديرية *    

تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.    **
 :  مالحظة   

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

2018 2019
الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )23( الشكل
  )2019 -2018(  ،في المصافي العالميةكميات النفط الخام المستهلك متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من عام   الثالثخالل الربع  ارتفعت، فقد معدالت تـشغيل مـصافي التكرير العالميةفيما يخص و

 %2.1بنحو  منخفضوهو مسـتوى   ،%83.5صـل إلى تمقارنة بالربع السـابق ل %1.5بنحو  2019

ياق .مقارنة بالربع المماثل من العام الماضـي غيل مصـافي التكرير  ،وفي هذا الـس يذكر أن معدالت تـش

إلى أعلى مسـتوى لها منذ  2018 يونيوالعاملة في الواليات المتحدة األمريكية قد ارتفعت خالل شـهر 

ل أن تتراجع إلى  ،%97وهو  1998ـعام  وهو أعلى ، 2019 أغســـــطس% خالل شـــــهر 95.3قـب

تعطل % خالل شهر سبتمبر، تزامناً مع  89.9إلى  إنخفضتثم  ،2018مستوى لها منذ شهر ديسمبر 

ل والتكرير ة للنـق ة التحتـي ة  البنـي ة "Texasفي والـي ــتوائـي ة االســ ـــف اصــ ة الـع         "، Imelda، على خلفـي

ــافي وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية ــغيل مص ــارة إلى تأثر معدالت تش . كما تجُدر اإلش

ــط التكرير العاملة في من ــرق األوس ــهدتها خالل إلى حد ما طقة الش ــية التي ش ــياس   بالتوترات الجيوس

  .)15( الجدول كما يوضح ،2019سبتمبر  شهر
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 )15الجدول (
  )2019 – 2018(، تطور متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية 

(%)      
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون ب/ي(
  الثالثالربع  المنطقة 

2018  
  الثانيالربع 

  الثالثالربع   الثاني الربع  * الثالث الربع   2019

  الدول الصناعية :  87.7  83.3  86.0  2.7  ) 1.7(
)1.9 (  األمريكتين   89.4 85.0 87.5 2.5 
  أوروبا  85.8 81.5 84.7 3.2  ) 1.1(
)2.2 (  الهادي /أسيا 86.3 81.7 84.1 2.4 
  الدول النامية والمتحولة:   83.8  81.0  81.9  1.0  ) 1.8(
)2.0 (  الدول اآلسيوية النامية   93.0 89.8 91.0 1.2 
)0.4 (  )0.7 (  82.4 83.1 82.8   دول الشرق األوسط 

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

)5.4 (  أفريقيا دول  65.8 59.3 60.4 1.1 
  دول أوروبا غيرالصناعية 80.0 80.0 80.0  ــ  ــ

)2.1 (  المتوسط العالمي 85.6 82.0 83.5 1.5 
 بيانات تقديرية *    

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

  

 كمـياتتـلك ال ارتفـعت فـقد  ،المصــــافي الـعالمـيةالمنتـجات النفطـية المكررة من بـ فيـما يتعلق أـما 

ـــكل كبير بلغ   ــابق  2019من ـعام  الـثاـلثخالل الربع   برمـيل/ يوم  مليون  2نحو بشــ مـقارـنة ـبالربع الســ

مقارنة بالربع  برميل/يوم   ألف  200بنحو   منخفضوهو مســتوى   مليون برميل/ يوم،  82.9صــل إلى  تل

  .العام الماضي المماثل من 

  الثالثمصــافي الدول الصــناعية خالل الربع  من المنتجات النفطية المكررة ارتفعتحيث 

ام  ــل إل مليون 1.6بنحو  2019من ـع ــابق لتصـــ الربع الســـ ة ـب ارـن ل/يوم مـق           مليون   39.2ى برمـي

ــي إلى برميل/ يوم، ــكل رئيس ــغيل ارتفاع ويعزى ذلك بش ــافي النفط معدالت تش   ارتفعت كما. مص
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برميل/ يوم مقارنة   ألف 300مصافي الدول النامية والمتحولة بنحو  من المنتجات النفطية المكررة

  .)24( والشكل) 16( الجدولكما يوضح ، مليون برميل/ يوم 43.7بالربع السابق لتصل إلى 

  )16الجدول (
  كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالمية متوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون ب/ي(
  الثالثالربع  المنطقة 

2018  
  الثانيالربع 

  الثالثالربع   الثاني الربع   * الثالث الربع   2019

)0.3 (  الدول الصناعية : 39.5 37.6 39.2 1.6 
)0.1 (  األمريكتين   19.9 19.2 19.8 0.6 
)0.1 (  0.7 12.5 811.  أوروبا  12.6 
)0.1 (  0.3 6.9 66.  الهادي /أسيا 7.0 

0.1 0.3 43.7 443.  النامية والمتحولة: الدول  43.6 
 الدول اآلسيوية النامية ومنها:  22.5 23.2 23.2 ــ 0.7
0.6 )0.2 (  12.6 812.  الصين  12.0 

)0.3 ( .87 7.8 ــ   دول الشرق األوسط  8.1 
)0.2 (  دول أمريكا الالتينية 3.4 3.2 3.2 ــ 
)0.1 (  0.4 6.9 56.  دول االتحاد السوفيتي السابق  7.0 

) 0.1( ــ  2.6 72.  أخرى**  2.6 
)0.2 (  اإلجمالي العالمي 83.1 80.9 82.9 2.0 

  بيانات تقديرية *    
تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.   **
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
ــ     Oil Market Report, various issues.
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2018 2019

الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )24( الشكل
  )2019 -2018( ، المصافي العالمية المنتجات المكررة منكميات متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .Oil Market Report, Various Issues المصدر:

 ً   العالمية أسواق الغاز الطبيعيالتطورات في  :ثالثا
األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي. 1  

 األمريكي بالســوق  هنري  مركز في  الطبيعي المســجل  للغاز  الفوري  الســعر  متوســط  إنخفض

(و ح ب)  وـحدة حرارـية بريـطانـية دوالر لـكل مليون  0.18بمـقدار  2019من ـعام  الـثاـلثخالل الربع 

ً ليـشكل   ب،  ح و  مليون   لكل دوالر  2.38مقارنة بالربع الـسابق ليـصل إلى   دوالر   0.58بمقدار   إنخفاـضا

علماً بأن أعلى مســتوى لمتوســط الســعر   و ح ب مقارنة بالربع المماثل من العام الماضــي. لكل مليون 

من عام   الرابعقد تحقق خالل الربع    األمريكي  بالسوق  هنري  مركز  في  المسجلالفوري للغاز الطبيعي  

ا بلغ  2005 دـم ة وـلدى دوالر لـكل مليون و ح ب. 12.26عـن ارـن ــط مـق ــعر متوســ از الفوري الســ  للـغ

انخفاض أســعار  يتضــح   ،2019من عام  الثالثخالل الربع   27تكســاس غرب خام  الطبيعي بمتوســط

  .)17( الجدولكما يوضح ب،  ح و مليون  لكل دوالر 7.34الغاز الطبيعي بنحو 

  
  

 
 مليون و ح ب.  5.80تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون وحدة حرارة بريطانية (و ح ب) على أساس أن البرميل يحتوي   ، بغرض المقارنة 27
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 )17الجدول (
  تطور متوسط األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي

  (دوالر/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
    الغاز الطبيعي *  خام غرب تكساس ** 

 2018الثالث  الربع  2.93 12.02
10.17 3.80  الرابع الربع 
9.47 2.92  2019األول  الربع 
10.30 2.56  الثاني  الربع 
9.72 2.38    الثالثالربع 

)0.58 (  )0.18(   التغير عن 2019 الثانيالربع 
) 2.30(  )دوالر/م و ح ب (  )0.55(  2018  الثالثالربع 

 
 * كما هو في مركز هنري.  

 مليون و ح ب. 5.80** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون و ح ب على أساس أن البرميل يحتوي 
  

 :  مالحظة 
 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 المصادر:    
    ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
ــ   http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm

  

ــوق األمريكي ويعزى   ــعار الفورية للغاز الطبيعي في الس ــط األس ــهده متوس اإلنخفاض الذي ش

اـلثخالل الربع  اع إلى  2019من ـعام  الـث ــخريارتـف از الصــ اج الـغ ة التي  إنـت الـي ــغوط الـم رغم الضــ

ــركات التنقيب   ــتثمارات المرتفعة  األمريكيةتواجهها ش ــبب االس ــافة إلى   .بس  الغاز مخزون   ارتفاعإض

  .السابقة خمس أعوام ال مدار على متوسطه من  أدنى اليزال وإن كان ، المتحدة الواليات في الطبيعي

  28 األمريكيةإنتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة . 2

 من عام  الثالثالربع   خالل  الصـــخري  الغاز  من   المتحدة الواليات  إنتاج إجماليوســـط  مت  ارتفع

 2019من عام  الثانيالربع   بمـستويات  مقارنة%  4.5  بنـسبة  ، أيمتر مكعب  مليار  9.2 بحوالي  2019

ار 213.6 ليبلغ ً ، متر مكـعب ملـي ا ار 28.4بنحو  مرتفـع ة متر مكـعب ملـي ـــب ة 15.3، أي بنســ ارـن % مـق

  .2018بالربع المماثل من عام 

 
،  Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleمناطق رئيسية فى إنتاج الغاز الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  سبعيمثل إنتاج  28

Niobrara  ،Permian  ، Appalachia  ،منطقة وAnadarko   تُعد منطقة  . هذا و Appalachia أكبر مصادر تطوير الغاز الصخري بالواليات المتحدة
، مما أدى إلى زيادة عامة في إنتاج  Uticaو   Marellellusفي الوقت الحالي، حيث ارتفع إنتاج الغاز الصخري فيها بشكل ملحوظ وبخاصة في حقلي 

 الواليات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة األمريكية حول إنتاجية الحفر. الغاز الطبيعي في 
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    من  الثالثالربع    اســــتهل فقد  الصــــخري،  الغازشــــهري من  باإلنتاج األمريكي الو فيما يتعلق  

أعلى مســتوياته إلى    ارتفع ثم   متر مكعب، مليار  71.3  مســتوى عند  يوليو  شــهر خالل  أي  ،2019 عام 

مجدداً   إنخفضثم ، أغسـطسمتر مكعب خالل شـهر   مليار  72وهو   2019من عام  الثالثخالل الربع  

  .)25كما يوضح الشكل ( ،سبتمبرفي شهر  متر مكعب مليار 70.3 إلىليصل 
  )25( الشكل

  )2019 -  2018( ،األمريكية لمتحدةالصخري في الواليات ا  لغاز سنوية لال اإلمدادت الربع متوسط 
  )ربع سنة /متر مكعب  مليار(

  
  
  
  

 

 

 

 
 

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

اـناتدث أحـ  تأظهر أخرى، ـناحـية من  ة األ الـطاـقة معلوـمات دارةإل بـي  الطبيعي الـغاز أن مريكـي

ً مكعب    متر مليار  100.5  وهو  قياسـيمسـتوى    سـجلألمريكية قد ا  المتحدة الواليات  في  المسـوق  يوميا

  .2019 اغسطسر شه خالل

سياآأسواق الغاز الطبيعي المسيل في . 3  

 شـرق  شـمال  أسـواق في  المسـيل  الطبيعي الغاز  أسـعار  في التطورات  التالية  الفقرات  تسـتعرض

 الرئيسـية والمصـادر، وتايوان   والصـين   الجنوبية وكوريا اليابان  من   كل من   المسـتوردة  والكميات سـياآ

  الثالثخالل الربع    المســيل  الطبيعي  الغاز  لمصــدري  الفورية الشــحنات عائد وصــافي  ،الواردات  لتلك

    .2019من عام 
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  أسعار الغاز الطبيعي المسيل . 1.3

      من  الثالثخالل الربع    اليابان  اســـتوردته  الذي  المســـيل  الطبيعي  الغاز  أســـعار  متوســـط  ارتفع

ة ب ح و مليون  /دوالر 0.2بمقـدار  2019عـام  الربع مقـارـن ــابق ـب ــل الســـ           /دوالر 9.7 إلى ليصـــ

الربع المماثل من العام مقارنة بب   ح و  مليون  /دوالر  0.5منخفض بنحو   وهو مـستوى، ب  ح و  مليون 

قد تحقق  اليابان  اـستوردته  الذي  المـسيل  الطبيعي  الغاز علماً بأن أعلى مـستوى لمتوـسط أـسعار  الماـضي.

  مليون و ح ب. /دوالر 17.5عندما بلغ  2012من عام  الثالثخالل الربع 

ــيل  الطبيعي  الغاز  أســعار  متوســط  ارتفع  اكم ــتوردته  الذي  المس  / دوالر 0.6  بمقدار  تايوان  اس

ً ب، مـشكالً بذلك  ح  و  مليون  /دوالر  9 إلى  ليـصل بالربع الـسابق  مقارنة ب  ح و  مليون  بمقدار   إنخفاـضا

  مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.  ب ح و مليون  / دوالر 0.3

ــط  وارتفع ــعار  متوسـ ــيل  الطبيعي الغاز  أسـ ــتوردته  الذي  المسـ  0.3 بمقدار  الجنوبية  كوريا  اسـ

ــل إلى   ب ح  و مليون  /دوالر ــابق ليصــ ــكالً بذلك دوالر/ مليون و ح ب  9.5مقارنة بالربع الســ ، مشــ

 ً مقارنة بالربع المماثل من العام الماضـــي. علماً بأن أعلى  ب  ح و  مليون  /دوالر  0.8بمقدار    إنخفاضـــا

قد تحقق خالل الربع   الجنوبية كوريا  اســتوردته  الذي  المســيل الطبيعي  الغاز  مســتوى لمتوســط أســعار

  مليون و ح ب. /دوالر 16.6عندما بلغ  2008الرابع من عام 

يل الذي اـستوردته   إنخفضبينما   عار الغاز الطبيعي المـس  /دوالر 0.2  بمقدار  الصـينمتوـسط أـس

الربع وهو نفس مسـتوى  ،   دوالر/ مليون و ح ب  8.5مقارنة بالربع السـابق ليصـل إلى   ب  ح و  مليون 

ــي.   ــعارالمماثل من العام الماضـ ــط أسـ ــتوى لمتوسـ ــيل  الطبيعي الغاز  علماً بأن أعلى مسـ  الذي  المسـ

  مليون و ح ب. /دوالر 12عندما بلغ  2014قد تحقق خالل الربع الرابع من عام  الصين  استوردته

  الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل . 2.3

أسـواق شـمال شـرق  في  المسـيل  الطبيعي  الغاز من   المسـتوردة  الكمياتإجمالي متوسـط    ارتفع
ــيا  بنســــبة  أي ،طن   مليون   4.6  بمقدار 2019من عام   الثالثالربع   خالل  المختلفة  المصــــادر  من   أســ

ــابق بالربع  مقارنة%  10.6  مليون   0.8بمقدار    مرتفعطن، وهو مســتوى    مليون  48.1  إلى  صــليل الس

ــي. ــيـاق طن مقـارنـة بـالربع الممـاثـل من العـام المـاضــ               واردات اليـابـان  ارتفعـت، وفي هـذا الســ

يل عالمياً)  تورد للغاز المـس هدته منذ بداية العام، لتصـل إلى  عقب(أكبر مـس مليون   6.4التراجع الذي ـش
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لغاز الطبيعي المسـيل . وفي هذا السـياق، يذكر أن واردات اليابان من ا2019طن خالل شـهر سـبتمبر  

ــت ــتوـياتـها مـنذ ـعام   ـقد إنخفضــ ــابق إلى أدنى مســ ــتمرار  ـظل في، 2011خالل الـعام الســ  تراجع  اســ

  . السكاني لالنكماش نتيجة االستهالك

ر شـه  في طن  مليون   5.10صـل إلى  لت  المسـيل  الطبيعي  الغازصـين من ال واردات  ارتفعتكما  

ــبتمبر ــتوى  إال إنها ال تزال أقل  ،سـ ــه  في طن   مليون   6.58  بلغ  قياســـي  مقارنة بمسـ    ،2019 ينايرر  شـ

عقب تراجع وارداتها في شــهر أغســطس، وســط ركود في االســتهالك الموســمي في فصــل تي ذلك يأ

ــيف،  ــاـعد ـحدة على خلفـية ، وارداتـها من الوالـيات المتـحدة توقف تزامـناً معالصــ حول التوترات تصــ

ــوم الجمركـية على ـهذه الواردات من  أعلـنت ـهذا وـقد .بين الطرفين  التـجارة ــين عن زـيادة الرســ الصــ

 معظم  إطالقت الواليات المتحدة  قرر  ذلك على وبناء.  2019% إبتداء من شـــهر يونيو 25% إلى  10

ــروعات ــييل محطات بناء مشـ ــنع افتتاح  اً مؤخر تم  حيث  الغاز، تسـ  ،louisiana والية في  للغاز  مصـ

ً  طن  مليون  13.5 تبلغ إجمالية بطاقة الغاز لتسييل خطوط ثثال يتضمن     .سنويا

 الواليات تصــبح  ن بأ  الدولية  الطاقة  كالةلو أحدث توقعاتإلى    وفي هذا الســياق، تجدر اإلشــارة

مليار متر   100على مسـتوى العالم، بأكثر من   المسـيل  الطبيعي  للغاز  مصـدر  أكبر  ،كيةياألمر  المتحدة

 أكبرمليار متر مكعب، لتصــبح  100من الغاز الطبيعي المســيل   الصــين  وارداتأن تتجاوز و  ،مكعب

  .2024بحلول عام  في العالم، وذلك له مستورد

أن موردي الغاز الطبيعي المسـيل إلى الصـين سـوف يواجهون منافسـة   كما تجدر اإلشـارة إلى

 الصـين   إلى روسـيا  من لغاز الطبيعي المسـيل  ا  ضـخ   في البدء كبيرة مع روسـيا، تزامناً مع اإلتفاق على

 في يسـهم  ، والذي من المتوقع أن 2019  ديسـمبر  شـهر  من  الثاني  في 29"سـيبيريا  قوة" خط أنابيب عبر

  .لصين لمسيل إلى اا الطبيعي الغاز مزودي أكبر أحد روسيا تصبح  أن 

ــح   ــتوردة  الكميات )18(  الجدول ويوض ــيل  الطبيعي  الغاز من   المس ــعاره  المس  من   كل  في  وأس

  .وتايوان  الصين  و الجنوبية وكوريا اليابان 

  

 
ــيبيريا" لغ  يب 29 ــعة    متر،  كيلو  4500  طول خط أنابيب "قوة سـ ــل تكلفته إلى    48بسـ ــنوياً، وتصـ مليار دوالر.    20مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سـ

ــروع   ــفقة  إطار  فيويأتي هذا المش ـ   ينب  موقعة  ص ــركة"  غازبروم"ركة  ـش ــينية  الوطنية  والغاز  النفط  وش  مكعب  متر  مليار  38  لتوريد "CNPC"  الص
 ً   عام. 30 لمدة الصين، إلى سيبيريا شرق من  الروسي، الغاز من سنويا
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 )18الجدول (
  *أسواق شمال شرق أسيا تطور كميات و متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في 

  متوسط أسعار االستيراد
 (دوالر / م و ح ب) 

حصة 
الدول 

العربية 
من 

الواردات
%  

  الكميات المستوردة 
  (مليون طن)

  
كوريا 
كوريا   اإلجمالي  اليابان الصين  تايوان الجنوبية

  اليابان الصين  تايوان  الجنوبية

الثالث الربع  20.7 13.2 4.4 9.0 47.3 20.7 10.2 8.5 9.3 10.3
2018  

  الرابعالربع  20.1 16.9 4.1 12.5 53.6 18.4 11.0 8.5 9.8 11.1

  األولالربع  22.2 15.0 4.0 10.4 51.6 25.8 10.9 9.8 9.6 11.3
2019  

 الثانيالربع  16.4 13.5 4.0 9.6 43.5 21.8 9.5 8.7 8.4 9.2
 الثالثالربع  19.4 15.2 4.4 9.1 48.1 20.0 9.7 8.5 9.0 9.5

0.3 0.6 )0.2 (  0.2  4.6 )0.5 (  0.4 1.7 3.0 
الربع 
 الثاني
2019  التغير 

  عن
)0.8 (  )0.3 ( ) 0.5( ــ  ) 1.3( 2.0 ــ 0.1 0.8    

الربع 
 الثالث
2018

 بيانات تقديرية *     
   :مالحظة    

  ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  
ــين  - ـــمل الصــ ــة اـلدول العربـية من الواردات ال تشــ وحتى الربع الرابع من ـعام  2018الربع الـثاني من ـعام   ـبداـية منحصــ

 .2019وحتى بداية عام  2018 تصدر الصين بيانات تفصيلية عن مصادر وارداتها منذ شهر مارسحيث لم ،2018
World Gas Intelligence, various issues. المصادر:    

  مصادر واردات الغاز الطبيعي المسيل . 3.3

 حوالي 2019 من عام   الثالثالربع   خالل أـسواق ـشمال ـشرق أـسيا  إلى  اـستراليا ـصادرات  بلغت

 الجنوبية  وكوريا  اليابان   واردات  إجمالي  من %  38.7  بنسبة  األولى  المرتبة  في  لتأتي  طن،  مليون   18.6

  .%12 بنسبة ماليزيا ثم % 15.6 بنسبة قطر تليها ،نفسها الفترة خاللتايوان و والصين 

يا  إلى  العربية  الدول  صـادرات  بلغت وقد مال ـشرق أـس واق ـش اهم  طن  مليون   9.6  حوالي  أـس  لتـس

ــبته  بما ــاهمة  2019من عام  الثالثالربع   خالل  الدول تلك واردات  إجمالي من %  20 نسـ مقارنة بمسـ

 .المماثل من العام الماضي% خالل الربع 20.7بلغت نحو 
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  30صافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل . 3.4

ــدرة  الدول  من  لعدد  المحقق  الفورية  الشــحنات  عائد  بصــافي يتعلق  وفيما  الطبيعي  للغاز  المص

 المرتبة  في روسـيا فتأتي  ،2019من عام  الثالثفي نهاية الربع    أسـيا  شـرق  شـمال  أسـواق في  المسـيل

 5.05 عائد بصـافي إندونيسـيا  تليها ب،  ح و  مليون  /دوالر  5.19 حدود في عائد صـافي  محققة  األولى

 4.97، واـستراليا بـصافي عائد ب  ح و  مليون  /دوالر 5 عائد  بـصافي ماليزيا ثم   ب، ح  و مليون  /دوالر

ا. دوالر/ مليون و ح ب د صـــــافي بلغ فيـم اـئ  4.30 وللجزائر ب، ح و مليون  /دوالر 4.73 قطرل الـع

  . ب ح و مليون  /دوالر

 ً   31األسواق العالمية للطاقات المتجددة التطورات في   :رابعا
د ونمو  ارتفع درات تولـي اً خالل الربع ـق ات المتـجددة ـعالمـي اـق اج الـط اـلثإنـت  ،2019من ـعام  الـث

ً أســعار العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة  تراجعتزامناً مع  وذلك  ً  ، التي شــهدت إنخفاضــا  ملحوظا

ــية وطاقة الرياح،، وخالل األعوام القليلة األخيرة ــمس ــة الطاقة الش ــط تكلفة  حيث بخاص إنخفض متوس

  . دوالر لكل ميجاواطأقل من إنتاجهما إلى 

ـــياق،  ــارت قـ  اـلدولـية الـطاـقة وـكاـلةـيذكر أن في ـهذا الســ توقع نمو  إلى في أـحدث تـقاريرـهاد أشــ

 2018 عام  في  الذي شـــهده تباطؤوذلك عقب ال  %،10بأكثر من  2019قطاع الطاقة المتجددة في عام 

ً عام رين عشـ  نحو  بعد نوي  النمو  من  ا ار  .القوي  الـس  المتجددة  الطاقة قدرة زيادة  توقعالتقرير إلى    كما أـش

ـــية األلواح تركـيب بعملـيات ـمدفوـعة ،خمس أعوام  خالل %50بنحو  الـعالمـية ــمســ  المـنازل فوق الشــ

 منشــآت  ســتشــكل ، في حين النمو  هذا من  %60ي  حوال  ســتشــكل ،والتيالصــناعية  والمنشــآت  والمباني

 الكهرباء توليد  في المتجددة  الطاقة مصـــادر  حصـــةقع ارتفاع  تو  %. مع25 حوالي  ةالبري  الرياح طاقة

ــار التقرير إلى.  الراهن   الوقت في  %26قارنة بنحو م 2024 عام   بحلول %30ى نحو إل  هناك أن   وأشـ

 حدوث وتجنب الشــمســية  األلواح  نمو  اســتدامة لضــمان   والرســوم   الســياســة في إلصــالحات حاجة

ة، كما أشـار إلى أن تباطؤ االقتصـاد العالمي قد الطاق  تكاليف وارتفاع  الكهرباء أسـواق  في اضـطرابات

 تمثلها  التي  الكهرباء توليد  من   العالمية  الحصـــة  وبلغت  يشـــكل خطراً على مصـــادر الطاقة المتجددة.
 

 عائدات التصدير مطروحاً منها تكاليف النقل ورسوم اإلتاوة. 30
 -  Global Status Report2019REN21, Renewables ,                                            در:االمص  31

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 &  Renewable Capacity Statistics 2019.       
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019.      



الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 1102019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  110 

 

لك وفقاً وذ  ،2017 عام   في  %11.6  مقارنة بنحو  2018 عام   في  %12.9ة نحو  المتجدد  الطاقة  مصادر

  .2019 لعام  المتجددة الطاقة في االستثمار مجال في العالمية االتجاهات لتقرير

ــادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بلغ ،كما يجدر بالذكر حجم  إنه وفقاً ألحدث البيانات الصــ

ــتثـمارات الـعالمـية في الـطاـقات المتـجددة ــاريع الكبيرة في الـطاـقة الكهروـمائـية) االســ ــتثـناء المشــ        (ـبإســ

ــبـتة تبلغـ  ـبإنخـفاض، 2018ـعام ملـيار دوالر خالل  272.9 حوالي ، 2017% مـقارـنة بـعام 11.7 نســ

بنســبة   الطاقة الشــمســيةمشــاريع  في تمويل   الحاد  التراجع  بشــكل أســاســي إلىاإلنخفاض  ويعزى ذلك 

ــل إلى  % 22 ــتمرار إنخفاض مليار دوالر،  133.5ليصــ ــآت   نتيجة اســ ــمالية للمنشــ التكاليف الرأســ

 ،     وهي الصــين أكبر ســوق للطاقة الشــمســية في العالم ، والضــعف المفاجئ الذي تشــهده  الكهروضــوئية

تثمارات في كما إنخفضـت  .2018منتصـف عام   منذ بة الطاقة الحرارية األ  االـس % لتصـل 1رضـية بنـس

مشــاريع الطاقة الكهرومائية الوقود الحيوي ومشــاريع   االســتثمارات في تتراجعومليار دوالر،  2  إلى

  .التواليعلى  مليون دوالر 359ونحو مليون دوالر  481 نحو الصغيرة إلى

إجمالي االســتثمارات العالمية في % من  32.4على حصــة بلغت الصــين  اســتحوذت  هذا وقد

ام  ات المتجـددة خالل ـع ة بنحو  2018الطـاـق ارـن ام 45مـق ا بحصـــــة 2017% خالل ـع ا أوروـب ، يليـه

ــة 21.9 ـــيا%15.7%، ثم الوالـيات المتـحدة األمريكـية بحصــ ــة  ئالـهاد/، ودول أســ           . % 15.4بحصــ

، وأصــبح بعضــها من في عدد متزايد من االقتصــادات النامية والناشــئة الطاقات المتجددةانتشــرت كما  

دولة   25دولة مقارنة بـــ    29، ليرتفع عدد الدول التي تستثمر في الطاقات المتجددة إلى  األسواق الهامة

    األخيرة في األسواق العالمية للطاقات المتجددة: التطورات التالية الفقرات تستعرضو. 2017في عام 

  أسواق الطاقة الكهرومائية: .1
ــبة   ارتفع ــابق، 1.5اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الكهرومائية بنس % مقارنة بالعام الس

ــل إلى نحو  ــين والبرازيل 2018جيجاواط في نهاية عام   1295.3ليصـ ــتحوذت كل من الصـ ، وقد اسـ

ــوفيتي الســـــابق والنرويج  اد الســ دا ودول االتـح ات المتـحدة وكـن  ذـلك% من 61.5على حوالي  والوالـي

% 0.1 بشــكل طفيف بلغ نحواإلجمالي العالمي من الطاقة الكهرومائية المنتجة    إنخفض  بينمااإلجمالي.  

ــابق ل ــليمـقارنة بالعام الســ ــاعة تيراواط 4158.2إلى نحو   صــ وذلك وفقاً ألحدث ، 2017في عام  ســ

    .)19( الجدول كما يوضح البيانات المتاحة،
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ــاء في  دول األعضـــ ة منظمـة أمـا فيمـا يخص اـل د الطـاـق درات تولـي د بلغ إجمـالي ـق ك، فـق أواـب

ام  ا في ـع ة بـه اـح ة المـت ائـي ــتوى  7.153نحو  2018الكهروـم % 1منخفض بنحو جيجـاواط، وهو مســ

ــابق.  بالمقارنة مع  تيراواط 18.259في حين بلغ إجمالي إنتاجها من الطاقة الكهرومائية نحو   العام الســ

 .)20( الجدول كما يوضح ،2016% مقارنة بعام 7بنحو  منخفضوهو مستوى  ،2017ي عام ساعة ف

هذا ويواصــل البنك الدولي دعمه لمشــاريع الطاقة الكهرومائية المصــممة والمنفذة بشــكل جيد،  

  ثار تغير المناخ. اَ بهدف دعم التنمية المحلية والتخفيف من 

  طاقة الرياح:  أسواق  .2
ــل 10ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد طاقة الرياح بنحو  ــابق، ليصـ % مقارنة بالعام السـ

ــة 2018جيجاواط في نهاية عام   563.7إلى نحو  ــوق أقليمية لطاقة الرياح بحصـ ــيا أكبر سـ ، وتُعد أسـ

يكية %، ثم الواليات المتحدة األمر32.4% من اإلجمالي العالمي، يليها أوروبا بحصـة 40.6تصـل إلى  

% مـقارـنة ـبالـعام 18.4%. كـما ارتفع اإلجـمالي الـعالمي من ـطاـقة الرـياح المنتـجة بنحو 16.7بحصــــة 

   .)19( الجدول كما يوضح ،2017في عام  ساعة تيراواط 1134.4السابق لتصل إلى نحو 

ــاء في  أواـبك، فـقد بلغ إجـمالي ـقدرات تولـيد ـطاـقة الرـياح منظـمة أـما فيـما يخص اـلدول األعضــ

ــتوى جيـجاواط،  1.397نحو  2018المـتاـحة بـها في ـعام  الـعام بـ  % مـقارـنة36.7 مرتفع بنحووهو مســ

ــابق ــاـعة في ـعام  تيراواط 2.694في حين بلغ إجـمالي إنـتاجـها من ـطاـقة الرـياح نحو  .الســ      ، 2017ســ

 .)20( الجدول كما يوضح ،2016م % مقارنة بعا4.8وهو مستوى مرتفع بنحو 

ــاريع ـطاـقة الريـ و ــتـجاـبة للطـلب الـعالمي المتزاـيد على تقنـيات ومشــ ح،              االـجدير ـباـلذكر أـنه اســ

ــانع ومكاتب جديدة في جميع  ــيع وفتح مصـ ــاريع بتوسـ قام موردي التوربينات الهوائية ومطوري المشـ

 أنحاء العالم.

  الطاقة الشمسية: أسواق  .3
ــية بنحو  ــمسـ ــابق، 24.7ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الشـ % مقارنة بالعام السـ

% من 75أسـواق رئيسـية نحو   ة، وحققت خمسـ 2018جيجاواط في نهاية عام   486.1ليصـل إلى نحو 

اـبان والهـند  ــين والوالـيات المتـحدة األمريكـية والـي ـــبة للقـ وألـمانـياـهذه الزـيادة وهي الصــ درة . أـما ـبالنســ

ــين في المرتبـة األولي يليهـا كـل من اليـابـان والواليـات المتحـدة ،          األمريكيـة  التراكميـة، فتـأتي الصــ
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ــاهمة   ،ألمانيا تخطتالتي   ــئة في المس ــواق الناش ــة. هذا وقد بدأت األس وتأتي إيطاليا في المرتبة الخامس

بشـكل كبير في النمو العالمي إلجمالي قدرات الطاقة الشـمسـية المتاحة. كما ارتفع اإلجمالي العالمي من 

يةطاقة  ال مـس ابق لتصـل إلى نحو 32.9المنتجة بنحو   الـش اعة  تيراواط  437.3% مقارنة بالعام الـس في  ـس

  .)19( الجدول كما يوضح ،2017عام 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الشـمسـية منظمة  أما فيما يخص الدول األعضـاء في 

ام  ا في ـع ة بـه اـح ــتوى مرتفع بنحو  2.069نحو  2018المـت اواط، وهو مســ ام 74جيـج الـع ة ـب ارـن % مـق

 والسـعودية االماراتمصـر وكل من السـابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع قدرات توليد الطاقة الشـمسـية في  

 تيراواط  2.344نحو ليصل إلى  إجمالي إنتاج الدول األعضاء من الطاقة الشمسية  وتضاعف .  والجزائر

 .)20( الجدول كما يوضح ،2017ساعة في عام 

قد اسـتخدمت العطاءات بصـورة متزايدة بهدف رفع قدرتها على   دول العالم العديد من  يُذكر أن  

 /ســنت 3 قدمت بعض األســواق عطاءات جديدة منخفضــة تبلغ أقل من  حيثتوليد الطاقة الشــمســية،  

ــاـعة، كـما   ــعودـية وجنوب افريقـيا واالـمارات  ـقدـمت ـعدة دول من بينـهاكيلوواط ســ الهـند واألردن والســ

ــراء الطاقة عطاءات منخفضــة جداً لل طاقة الشــمســية. وفي الواليات المتحدة، أدى إنخفاض أســعار ش

  المتجددة إلى جعل الطاقة الشمسية أكثر جاذبية من طاقة الغاز الطبيعي في العديد من المواقع.  

  :32الطاقة الحيوية أسواق  .4
% مقارنة بالعام الـسابق، ليـصل 6.2ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الحيوية بنحو 

، كـما ارتفع اإلجـمالي الـعالمي من الـطاـقة الحيوـية المنتـجة 2018جيـجاواط في نـهاـية ـعام  118إلى نحو 

    .)19( الجدول كما يوضح ،ساعة تيراواط 495.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 6.1بنحو 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الحيوية منظمة  أما فيما يخص الدول األعضــــاء في 

ــابق.  0.113نحو  2018المـتاـحة بـها في ـعام  ــتوى المحقق خالل الـعام الســ         جيـجاواط، وهو نفس المســ

ــاعــة في عــام  تيراواط 0.459في حين بلغ إجمــالي إنتــاجهــا من الطــاقــة الحيويــة نحو             ، 2017ســـ

ــتوى  ــتوى 0.01أـقل بنحو وهو مســ ــاـعة فقط مـقارـنة بمســ ــابق تيراواط ســ ــح ،الـعام الســ            كـما يوضــ
 .)20( الجدول

 
ــويـة الحيوانيـة أو النبـاتيـة "تقنيـة الوقود الحيوي" ومن المنت  32 جـات            الطـاقـة الحيويـة هي الطـاقـة التي يتم توليـدهـا من المخلفـات والنفـايـات العضــ

  .الصناعية والتجارية 
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ــناعة الطاقة الحيوية تقدماً من خالل الدعم األكاديمي والحكومي للتكنولوجيات  هذا وتحرز صــ

ة المتزايدة من مصـادر الطاقة المتجددة منخفضـة التكلفة األخرى،  واق. غير أن المنافـس الجديدة في األـس

ــلباً على ال ــت سـ ــكال الطاقة الحيوية قد إنعكسـ ــتدامة بعض أشـ ــافة إلى المخاوف بشـــأن اسـ مناخ إضـ

  شكل عائقاً أمام إنتاج الطاقة الحيوية.ياالستثماري في أسواق الطاقة الحيوية، وهو ما 

  )19الجدول (
  2018في الدول األعضاء،  قدرات توليد الطاقات المتجددة 

 (جيجاواط)
 الطاقة الكهرومائية  طاقة الرياح  الطاقة الشمسية الطاقة الحيوية  اإلجمالي 

7590.  0.001 5940. 20.00 ــ  االمارات 
0.005 ــ 0.006 0.001 ــ  البحرين 

3760. 530.4 ــ  0.010  الجزائر  0.228
850.3 0.047 ــ  0.245   تونس  0.066

1420. .1390 ــ  0.003 ــ  السعودية 
  سورية  1.494 0.001  0.001  0.007  1.503
0.037 ــ 2.551 ــ  العراق  2.514
0.043 0.038  0.005 ــ ــ  قطر 
0.031 ــ 0.041 0.010 ــ  الكويت 
0.005 ــ 0.005 ــ ــ  ليبيا 
4.813 0.067 7700. 1.125  مصر 2.851

210.73  1130.  2.069 7391.  1537. الدول األعضاء  
  العالم  1295.3 563.7 486.1 117.8 2356.3

 ,Energy Statistics 2019IRENA. :المصدر
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 )20الجدول (
  2017في الدول األعضاء،   إنتاج الطاقات المتجددة

( ساعة تيراواط )   

الطاقة الحيوية  اإلجمالي    الطاقة الكهرومائية  طاقة الرياح  الطاقة الشمسية

7920.  0.006 7850. 0.001 ــ  االمارات 
090.0 0.008 ــ  0.001 ــ  البحرين 
780.5 .1120 ــ  490.4 170.0   تونس  

6350. .5600 ــ  0.019 5600.  الجزائر  
1600. .1550 ــ  0.005 ــ  السعودية 

  سورية  0.754 0.001 ــ  0.033  0.788
0.057 ــ 4.640 ــ  العراق  4.582

1230.  0.115  0.008 ــ ــ  قطر 
660.0 0.049 ــ  0.018 ــ  الكويت 

0.008 ــ 0.008 ــ ــ  ليبيا 
95715.  500.3  6020. 2002.  مصر 12.850
75623.  9540.  2.344 6942. الدول األعضاء  18.259 

  العالم  4158.2 1134.4 437.3 495.4 6190.9
 9201IRENA, Renewable Energy Statistics. :المصدر

  

  األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك:
ــترك لتعزيز إنتاج الطاقة من  تم  ــع إطار عمل عربي مشــ ــادر  الوضــ           ،المختلفة  متجددةالمصــ

ــتـناداً إلى  وذـلك ــتراتيجـيةاســ ــتـخداـمات الـطاـقة المتـجددة االســ          ،)2030 – 2010( العربـية لتطوير اســ

 في ـشهر، الرياض،  بالعاصـمة الـسعودية والتى اعتمدتها القمة العربية التنموية اإلقتصـادية واإلجتماعية

  . 2013يناير 

ــد  ــة وتع ــتراتيجي ــذه االســ ــل أوله ــترك عربي عم ــة يوجــه مشــ ــة لتنمي ــة مشــــــارك  الطــاق

الثالث من دليل   رادأصــــدرت جامعة الدول العربية اإلـصـــ   2015وفي عام   .الطاقة مزيج  في المتجددة

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، والذي تضــــمن مجموعة من األهداف االســــتراتيجية 

  .)21الجدول (هي موضحة في  كماالوطنية، 
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 )21الجدول (
  في منظمة أوابك   األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء

. 2050عام بحلول % 50بنسبة المنتجة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة   االمارات  

، ترتفع إلى 2025عام بحلول % 5بنســبة المنتجة  مســاهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 
  البحرين  2035% بحلول عام10

. 2030% عام 30مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة    تونس  

. 2030% عام 27مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة   الجزائر  

.2030% عام 30مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   السعودية  

  سورية   .2030عام % 30مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 
% 1القدرة المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بنسبة  مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج

  العراق  2020بحلول عام

.2030% عام 20مساهمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية في مزيج الطاقة بنسبة   قطر  

.2030% عام 15مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   الكويت  

  2020% عام 7 مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة
  ليبيا  .2025% عام10وبنسبة

 الكهربائية بنسبةمساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية في توليد الطاقة 
.2030% على التوالي عام%6 ،%2 ،12  مصر

  

  .2015 لعام جامعة الدول العربية ، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية - :دراالمص
.جديدة لتنمية الطاقات المتجددةوطنية  برامج -

  

ــة  اإلســتراتيجية نطــاق  توســيعتم يُذكر إنه قد   ــة  اســتخدامات لتطــوير  العربي ــ ــددة  الطاق  المتجــ

ــبح  ــ ــتراتيجية  لتص ــ ــة  اإلس ــ ــة  العربي ــ ــتدامة،   للطاق ــ بما يتوافق مع الهدف السابع من أهداف األمم   المس

تدامة   الذي ينص على " ضـمان حصـول الجميع بتكلفة ميـسورة على خدمات الطاقة المتحدة للتنمية المـس

   . الموثوقة والمستدامة"الحديثة 
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 ً العالمية أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية :خامسا  
ــكل أو بآخر  لها كانتالتي  الهامة  مجموعة من األحداث  2019من عام  الثالثالربع    هدـشــ   بشـ

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

   لمدة تسعة أشهر إضافية (أوبك +) دولنتاج بين اإلاتفاق خفض ب تمديد العمل .1

ــهر    األولفي   ــدرة للبترول (أوبك) اجتـماعـها 2019 يوليومن شــ ، عـقدت منظـمة الدول المصــ

ــاوية، فيينا. وقد الحظ االجتماع 176الوزاري العادي رقم  ــمة النمس تباطؤ نمو ، بمقر المنظمة، بالعاص

كوك متزايدة تتعلق بالمفاوضـات التجارية االقتصـاد العالمي   كل متزايد، مع وجود تحديات كبيرة وـش بـش

عواقب محتملة قد يكون له  ، وهو ما  الجارية وتطورات الســياســة النقدية وكذلك القضــايا الجيوســياســية

ــتويات المخزون الـعالمـية، وكذلك  ــوق على على مســ ــناعة ككل.النفطـية العالمية  معنويات الســ    والصــ

اق على  ه تم اإلتـف اعوعلـي ا في االجتـم اج المتفق عليـه ديالت اإلنـت د تـع دـي ادي رقم  تـم  175 الوزاري الـع

هروذلك  عة أـش هر مارس لفترة إضـافية مدتها تـس تي هذا االتفاق ليؤكد على يأ  .2020، أي حتى نهاية ـش

على العوامل األـساـسية والتزامها بـسوق نفط مـستقرة  للدول األعـضاء في منظمة أوبك  التركيز المـستمر

تهلكين وكل من ومتوازنة، لصـالح   من جانب أخر، تقرر   القتصـاد العالمي.ل األداء الجيدالمنتجين والمـس

بمقر المنظمة، بالعاصــمة  ،2019عقد االجتماع الوزاري العادي القادم في الخامس من شــهر ديســمبر  

 . النمساوية، فيينا

للدول األعـضاء في منظمة  الـسادس، ُعقد االجتماع الوزاري  2019وفي الثاني من ـشهر يوليو  

ركز االجتـماع على التطورات األخيرة في أوـبك مع بعض اـلدول المنتـجة للنفط من ـخارجـها (أوـبك +). 

وتداعياتها المحتملة على الحالية في ـضوء حالة عدم اليقين  ، وذلك واآلفاق المباـشرةالعالمية  ـسوق النفط  

ــوق النفط العالمية في االجتماع الوزاري تعديالت اإلنتاج المتفق عليها  تمديد  تم االتفاق علىعليه  و.  ســ

اســتمرار التزام   مجدداً على  . وأكد المجتمعون 2020حتى نهاية شــهر مارس   لدول (أوبك +)الخامس 

ــاركة في "إعالن التعاون" بســـوق مســـتقرة،   المصـــالح المتبادلة للدول بما يحقق الدول المنتجة المشـ

عائد عادل على رأس المال المســـتثمر، وعودة تحقيق من للمســـتهلكين، وواألالمنتجة، واإلمداد الفعال  

ــناعة النفط. ــتثمار في ص كما وقعت دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها (أوبك +)   الثقة واالس

 . "دائم  تعاون " إقامة إلى يهدفينها بديد ج تعاون  ميثاقعلى 
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  لدول (أوبك +) لمراقبة اإلنتاج إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة  .2

 اللجنة  تقرير  إلى  اسـتنادا  إنه، الوزارية المشـتركة لدول (أوبك +) لمراقبة اإلنتاج  اللجنة تعلنأ

 أوبك  منظمةالدول األعضــاء في   نســبة التزام متوســط    ارتفع  فقد  ،2019 يونيو  لشــهر  المشــتركة  الفنية

ــهر  %159إلى  االنـتاج خفضديالت تعـ  بقرار (أوـبك +) المنتـجة للنفط من ـخارجـها دولالـ و خالل شــ

% خالل شـــهر أغســـطس، قبل أن يعاود االرتفاع مســـجالً 136، ثم تراجع بعد ذلك إلى  2019يوليو  

وهو أعلى مســتوى منذ بدء تنفيذ إتفاق   وفقاً ألحدث التقارير الصــادرة،  % خالل شــهر ســبتمبر،236

بة االلتزام    وبذلك بلغ  .2017خفض اإلنتاج في عام  ط نـس  الثالثل الربع  خالباتفاق خفض اإلنتاج  متوـس

ــط بلغ % مـقارـنة ب177إلى نحو  2019من ـعام  من نفس الـعام،  الـثانيخالل الربع  %156نحو متوســ

ا وهو  اً كبيراً نحو ـم دـم دف تحقيق يُظهر تـق اع الوزاري الـه ه في االجتـم دول  الســـــادسالمتوافق علـي   ـل

   .(أوبك +)

 ،إتفاق خفض اإلنتاج  تعديالتب  تزام لاإل  ومدى  السوق  مراقبةتمرار  اس  أهميةعلى  وأكدت اللجنة  

ــوق النفط العالمي   بـحاالتأقرت  كـما   مع ،  2019خالل عام عدم اليقين الحالية والحرجة التي تحيط بســ

ــاعـفة جهودـها في التنفـيذ الـكاـمل وفي الوـقت دعوة  ــارـكة في "إعالن التـعاون" لمضــ جميع اـلدول المشــ

   .النفط العالميتوازن سوق  استعادةالمناسب لضمان 

2020نيتها اإلنسحاب من منظمة أوبك مطلع عام  عنالكوادور إعالن ا .3  
ـــحاباالكوادور  فيأعلـنت وزارة الـطاـقة  ــدرة  عن رغبتـها في اإلنســ من منظـمة اـلدول المصــ

لتي تواجهها اوالـصعوبات المالية  مـشكالت  ال، بـسبب 2020لبترول (أوبك) إعتباراً من بداية ـشهر يناير 

يولة  ـشح  جراء منظمة   إلىنضـمت  إ  االكوادوريذكرأن . الخارجي والدين   المالي  العجز التـساع  نظراً   الـس

وبلغ   ،2007 عام   في  لعضـوية المنظمة اً مجدد وعادت  1992 عام  في انسـحبت ثم   1973 عام   في أوبك

، وفقاً ألحدث التقارير الشــــهرية 2019ألف ب/ي خالل شــــهر ســــبتمبر    547إنتاجها من النفط الخام 

  الواردة عن منظمة أوبك.    

تُعطل مؤقت إلمدادات النفط في المملكة العربية السعودية .4  
مليون برميل/يوم من النفط الخام في   5.7إلنتاج نحو توقف مؤقت    2019شــهد شــهر ســبتمبر  

 كمية إنتاج  توقفإلى جانب   % من إمدادات النفط الخام العالمية،6المملكة العربية الـسعودية، بما يعادل  

 ســوائل  من   برميل  ألف 700  إلنتاج تســتخدم   ،اليوم   /مكعب قدم  مليار  2 بنحو تقدر  المصــاحب الغاز  من 
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تزامناً مع التوترات الجيوســياســية في منطقة الشــرق األوســط، قبل أن تســتعيد وذلك ،  الطبيعي  الغاز

   كامل طاقتها اإلنتاجية بأسرع مما كان متوقعاً.المملكة العربية السعودية 

ً  بأسرعسعار االَجلة للنفط الخام األارتفاع  .5  وتيرة في ثالثون عاما
 بأسـرع 2019أسـعار النفط الخام بالسـوق االَجلة في السـادس عشـر من شـهر سـبتمبر    ارتفعت

وتيرة زيادة بالنســبة المئوية خالل يوم منذ نحو ثالثون عاماً، وذلك على خلفية التوترات الجيوســياســية 

 منذ زيادة لهافي أكبر  %  19.5 بنحوقفزت العقود اآلجلة لخام برنت في منطقة الشــرق األوســط، حيث 

     % 15.5  بنســــبةقفزت العقود اآلجلة لخام غرب تكســــاس كما    ،1991الرابع عشــــر من شــــهر يناير 

  . 1998يونيو  الثاني والعشرون من شهرمنذ  زيادة لهاأكبر  وهي

 رسوم جمركية على واردات النفط الخام األمريكي ل للمرة األولىلصين فرض ا .6
القادم   األمريكي% على واردات النفط الخام 5  تهانســب  جمركية رســوم بدأت الصــين في فرض  

، وهي المرة األولى التي 2019(أكبر مســـتورد للنفط في العالم) بداية من شـــهر ســـبتمبر    إلى الصـــين 

ــتهدف فيهايُ  ــادين في العالم قبل التوترات حول التجارة بين  بدءالمتحدة منذ   نفط الواليات  سـ أكبر اقتصـ

  أكثر من عام.

مستوى قياسي في إنتاج النفط والغازللبرازيل تسجيل ا .7  
في أحدث تقاريرها   )ANPالوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (أشــارت 

ــي جديد وهو    إنتاج البرازيل من النفط الخام إلىع اارتفإلى   ــهر  مليون ب/ي  2.99رقم قياســ خالل شــ

النفطيين، وكالهما يقع في منطقة ما  Búziosو  Lula، تزامناً مع تحســن إنتاج حقلي  2019أغســطس 

. كما أشــارت إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي خالل نفس الشــهر مســجالً Santosقبل الملح في حوض 

  يوم. /مكعب متر مليون  133.3مستوى قياسي جديد بلغ 

عبر خط "أوبال" إلى أوروبا الغاز الطبيعيمن إمدادات  الروسية" غازبرومركة "خفض ش. 8  
ة خفضـــــت ــرـك ة" غـازبروم " شــ ـــي داداتهـا حجم  الروســ ا إلى الطبيعي للغـاز إـم              عبر أوروـب

 ألمانيا  إلى  الروـسي  الغاز  الذي ينقل"  الـشمالي  الـسيل" أنابيب خط من   الـشرقي  الفرع هوو  ،"أوبال" خط

ـــيك مع الـحدود حتى ــتـخدام  يحظر األوروبي االتـحاد محكـمة من  لقرار تنفـيذا ـلكوذ ،التشــ  من  أكثر اســ

ــف ــركة طرف  من " أوبال"خط  قدرات  نصــ ــبتمبر  واحدة  شــ ــهر ســ ــف شــ          . 2019، بدءاً من منتصــ
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" أوبال"خط ل  اإلـضافية  القدرات باـستخدام " غازبروم "  لـشركة  ـسمحت قد  األوروبية  المفوـضيةيذكر أن  

  .2016 عام في  %50 مستوى فوق

  اكتشاف حقل نفطي باحتياطيات هائلة في الصين .9
ــينية ــركة النفط الوطنية الصـ ــين، عن "CNPC"  أعلنت شـ ، أكبر منتج للنفط والغاز في الصـ

ــمال غربي جديد اكتشــاف حقل نفط  احتياطات النفط قد يحتوي على أكثر من مليار طن من ،  الصــين ش

ً   .والغاز مليون  358على نحو المكتشــف في حوض أوردوس   "تشــينغتشــنغ"حقل   يحتوي  لشــركةل  وفقا

دة، طن من  دـي دة الـج ات النفط المؤـك اطـي ةمن امليون طن  693 ونحواحتـي اـطات المتوقـع وتـهدف . الحتـي

فيما قد يصل اإلنتاج ،  2019خالل عام ألف طن من النفط من هذا الحقل    640  حواليإنتاج  الشركة إلى  

 مكعب متر  مليار  741 حوالي  اكتشــاف تم . كما  طن في المســتقبل القريبمليون   3حوالي الســنوي إلى  

 الـشركة وتخطط الـصين، غرب بجنوب "ـسيتـشوان " حوض في  المؤكدة  الـصخري  الغاز احتياطيات  من 

ــخري  الغاز  من   مكعب  متر  مليار  7.7 إلنتاج ــيع ،2019خالل عام   الص  10 من   أكثر  إلى اإلنتاج  وتوس

  .2020 عام  نهاية بحلول مكعب متر مليارات

  الدوالر األمريكي في عقود التصديرالتعامل بشركة "روسنفت" الروسية عن تخلى  .10
 في أسـاسـية  كعملة اليورو باعتماد روسـيا، في خام فط ن  شـركة  أكبر ،"تروسـنف"ركة  شـ  بدأت

     بدءاً من شـــهر وذلك  ،الدوالر  األمريكية  العملة  من  بدالً   ،للنفط الخام ومنتجاته  الجديدة التصـــدير عقود

 اإلطار هذا وفي  الدوالر، على اعتمادها  تقليص على روســـيا  تعملوفي هذا الســـياق،  .  2019ســـبتمبر  

االقتصــادية الضــغوطات    بســبب وذلك  الدولية، احتياطياتها في  األمريكية  العملة  نصــيب  بتقليص تقوم 

  .الدوالر حساب على واليورو واليوان  الذهب حصة بزيادة موسكو وقامت ،األمريكية المفروضة عليها

  إطالق مشروع ضخم للغاز في القطب الشماليعن شركة "نوفاتيك" الروسية إعالن  .11
 استثمار  قرار، إلى  روسيا  في  الطبيعي  للغاز  مستقل  منتج   أكبر  وهي  توصلت شركة "نوفاتيك"،

أن  نهائي روع  تمويل بـش يل  الغاز"  مـش مالي  القطب في  "2-المـس  21.3  بقيمة) 2-جي ان   ال  اركتيك(  الـش

 تبلغ أن   المقرر ومن   .2023  في  المـسيل الغاز  من  ـشحنة  أول ينتج   أن   من المفترض  الذيو دوالر،  مليار

يا  موقع  ـسيعزز  امم ،برميل مكافئ نفط/يوم   ألف  535اليحو  لهذا المـشروع اإلنتاجية  القدرة  كمنتج   روـس

  .المسيل للغاز كبير
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 ً     التطورات في اتفاق باريس لتغير المناخ : سادسا
دت اخي " ُعـق ل المـن ة العـم ــبتمبر  "2019قـم ــهر ســ ــرون من شــ ث والعشــ اـل               2019في الـث

ــنوـية االجتـماـعات ـهامش على . ـجاءت ـهذه القـمةنيويورك األمريكـيةبـمديـنة   لألمم  الـعاـمة للجمعـية الســ

دة ادة أكثر من المتـح ــور ـق دف  60، وبحضــ ة، بـه دولي الطموح تعزيزدوـل دل ورفع اـل  اإلجراءات مـع

ـــحة التعـهدات من  بـعدد والخروج المـناخ، تغير ألخـطار للتصــــدي الرامـية  بتواريخ  والمـحددة الواضــ

  . الدولية المبادرات من  بعدد وكذلك للتنفيذ،

  عام بحلول  الصـفرتوى  مسـ   إلى  الدفيئة  غازاتلا انبعاثات  خفضب دولة  77 إلتزام   القمة  توشـهد

 ـقد أنـها  أو 2020 ـعام  بحلول الوطنـية  عملـها ز خططيتعزعن قـيامـها ب دوـلة 70 أعلـنت حين  في ،2050

ــرـعت  معتبرة ـجدـيدة خطوات عن  ـمديـنة 100 من  وأكثر اـلدول من  الـعدـيد وأعلـنت .ذـلك في ـبالفـعل شــ

 .المناخ أزمة لمواجهة وملموسة

ية  البيانات  بين ومن  ا إعالن ،  عن القمة  صـدرت التي  الرئيـس  اتفاقية  يأل  عن عدم عقدها  فرنـس

 بحلول  الكربون  بتحييد  التزام ألمانياوباريس،    اتفاقية  مع  تتعارض  سياسات  لديها  التي  الدول  مع تجارية

ــندوق  مالية  التزامات  دولة 12 تقديم و،  2050 عام  ــر  للصـ ــمية  المالية  اآللية وهو  للمناخ األخضـ  الرسـ

 ومضــاعفةالمناخية،    التغيرات  لمواجهة  والتخفيف  التكيف ممارســات  تبني في  النامية البلدان   لمســاعدة

 الهند  تعهدوبالمناخ،    المتعلقة  لألنشـطة  الدولي  للتمويل  تخصـصـه  الذي  اإلجمالي  المبلغ  المتحدة  المملكة

ــين او، المتـجددة ـبالـطاـقة  المتعلـقة اإلنـتاجـية ـقدرتـها بزـيادة  من  ـبأكثر االنبـعاـثات تخفيض عن  عالن الصــ

 القادمة  ميزانيته  من   األقل %على25  عن تخصــيص األوروبي االتحاد عالن اواً،  ســنوي طن  مليار  12

 وبذلك باريس اتفاقية  على  عزمه على التصـــديق  الروســـي االتحاد عالن وابالمناخ،    المتعلقة  لألنشـــطة

وبعض   ونيوزيلندا  فرنسا  اعالن و،  دولة  187  إلى  إلى االتفاقية  انضمت  التي  الدول  عدد  إجمالي  سيصل

 اعالن و، البحرية  مياها  أو  أراضــيها على  الغاز  أو  النفط عن  بالتنقيب  عن عدم ســماحها  الدول األخرى

ــت بـالفحم، تعمـل طـاقـة محطـات ربعأل عن اغالقهـا الجنوبيـة كوريـا            بحلول أخرى محطـات وســـ

  . األخضر المناخ صندوق في مساهمتها مضاعفة إلى باإلضافة ،2022 عام 

 من   المتزايدة االحتياجات  وتقليل الطاقة اســتخدام   كفاءة لتحســين   هامة منصــات  القمة  قدمت  كما

 تبلغ  ســــنوية عالمية زيادة تحقيق على"  Three Percent Club" تحالف  يعمل حيث للتبريد،  الطاقة

  .الطاقة استخدام  كفاءة في% 3
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 ً   في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا

  صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك كمية االنعكاس على . 1
دول األعـضاء في منظمة ال  بين  اإلنتاج  خفضتمديد إتفاق   ساانعكتـشير التقديرات األولية إلى  

ك  دولمع أوـب ك+) منتجـة للنفط من خـارجهـاال عـدد من اـل ــهر مـارس  (أوـب ة شــ        ، 2020حتى نهـاـي

ــاء في أواـبك خالل الربع   ــادرات النفط الـخام في اـلدول األعضــ ، 2019من ـعام   الـثاـلثعلى كمـية صــ

 وم ي/برميلمليون    17.8صــل إلى  تمقارنة بالربع الســابق ل وم ي/رميلب  ألف  262 بنحو إنخفضــت حيث

ــتوى  ــي، وم ي/رميـلب ألف 644بنحو  منخفضوهو مســ        مقـارنـة بـالربع الممـاثـل من العـام المـاضــ

نحو بشــكل ملحوظ بلغ  الســعودية  المملكة العربية  إنتاج    إنخفاض إلىفي األســاس   التراجع  اعزى هذوي

المملكة إنتاج   تراجعتجدر اإلشــارة إلى  ، وفي هذا الســياق مقارنة بالربع الســابقألف برميل/يوم   254

، تزامناً مع التوترات 2019  ســبتمبرخالل شــهر  مليون برميل/يوم   9.129 إلى نحوالســعودية  العربية  

الكويت من   إنتاج النفط في كالً   إنخفاض إلى جانبيأتي ذلك   الجيوسـياسـية في منطقة الشـرق األوسـط.

ً برمـيل/يوم  ألف 53و ألف برمـيل/يوم  45بنحو  2019من ـعام  الـثاـلثخالل الربع  وليبـيا مـقارـنة  تـباـعا

  .)26( والشكل) 22( الجدولكما يوضح . بالربع السابق
 ) 22الجدول (

  ) *9201-8201(سنوي في كمية صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، الالتطور الربع 
    (مليون برميل/يوم)

  2018 2019 )مليون ب/ي( التغير عن
2018  الثالثالربع      الثالثالربع   الثاني الربع  * الثالث الربع   2019 الثانيالربع 

0.069 0.017 2.523 2.505  االمارات  2.454
0.167  ــ  ــ 0.167  البحرين  0.167

)0.041 (  0.008 0.610 0.602  الجزائر  0.651
)0.901 (  )0.254 (  7.069 7.323  السعودية  7.971

0.170 0.065 3.855 3.790  العراق  3.685
0.335  ــ  ــ 0.335  قطر  0.335

)0.148 (  )0.045 (  2.256 2.301  الكويت  2.404
0.208 )0.053 (  0.880 0.933  ليبيا  0.672

0.119  ــ  ــ 0.119  مصر 0.119
)0.644 (  )0.262 (  اإلجمالي  18.458 18.076 17.814 

 .بيانات تقديرية*  
 األرقام بين قوسين تعني سالبا.  : مالحظة

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية. :المصدر  
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كمية صادرات النفط الخام كمية إنتاج النفط الخام

  )26( لشكلا
  ،المقدرة للدول األعضاء في منظمة أوابك بصادراته النفط الخاممقارنة كمية إنتاج 

)2016- 2019*(  
  

 
 
 
  
 

 
  
  

  

 .  الفارق ما بين اإلنتاج والصادرات يمثل االستهالك: مالحظة
  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:

  

 من النفط الخام في أوابك إنتاج الدول األعضـــاء كمية  ل  الشـــهريةحركة المعدالت  لأما بالنســـبة  

المقدرة لصـــادرات النفط الخام في الدول   الكميةوانعكاســـاتها على  2019من عام  الثالثخالل الربع  

 2019  يوليو شــهر  يفالمقدرة   األعضــاء  للدولالخام   النفط صــادرات  كمية إنخفضــتفقد   ،األعضــاء

كمية إنتاج الدول األعضـاء   إنخفضـت عندما،  مليون ب/ي  17.884مقارنة بالشـهر السـابق لتصـل إلى 

 .مليون ب/ي 23.528 إلى من النفط الخام 

مليون ب/ي   18.044الكمية المقدرة لصـادرات النفط الخام في الدول األعضـاء إلى    ارتفعتو 

 23.688 إلى كمية إنتاج الدول األعضـــاء من النفط الخام   ارتفاعنتيجة   ،2019 أغســـطسفي شـــهر  

ــهر  يوف. ي/ب  مليون  ــبتمبر شــ ــادرات النفط الـخام في الدول   الكمـية عاودت  ،2019  ســ المـقدرة لصــ

ــاء  ــجـلة األعضــ ــتوى لـها خالل الربع اإلنخـفاض مســ     17.513 وهو 2019من ـعام  الـثاـلثأدنى مســ

  .ي/ب مليون  23.157 إلى كمية إنتاج الدول األعضاء من النفط الخام  انخفضت عندما ،مليون ب/ي
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  قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك االنعكاس على . 2

ير التقديرات األولية إلى   لة خامات أوبكمتوـسط    في  اإلنخفاض  ساانعكتـش عار الفورية لـس     األـس

ــادرات  قيمة على 2019 عام من   الثالثالربع   خالل ــاء في الدول األ الخام   النفط ص خالل المقدرة  عض

صــل إلى تمقارنة بالربع الســابق ل  %8.8، أي بنســبة  مليار دوالر  9.9نحو ب إنخفضــت، فقد  نفس الربع

ــتوى  ،ملـيار دوالر 102.4 ـــبة ملـيار دوالر 24.4بنحو  منخفضوهو مســ مـقارـنة  %19.2، أي بنســ

  .)27( والشكل) 23( الجدولكما يوضح  بالربع المماثل من العام الماضي،

 )23الجدول (
  )*9201-8201(سنوي في قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، الالتطور الربع 

    (مليار دوالر)
  2018 2019 ) مليار دوالر( التغير عن

2018  الثالثالربع     الثالثالربع   الثاني الربع   * الثالث الربع   2019 الثانيالربع 
)2.8 (  االمارات  17.3 15.5 14.5 ) 0.1( 
)0.2 (  )0.1 (  البحرين  1.1 1.0 1.0 
)1.1 (  )0.3 (  الجزائر  4.5 3.8 3.5 
)14.1 (  )4.8 (  السعودية  55.1 45.8 41.0 
)2.9 (  )1.4 (  العراق  24.8 23.3 21.9 
)0.3 (  قطر  2.3 2.1 1.9  ) 0.2( 
)3.3 (  )1.3 (  الكويت  16.3 14.2 13.0 

0.4 )0.8 (  ليبيا  4.5 5.8 5.0 
)0.1 (  )0.1 (  مصر 0.8 0.7 0.7 
)24.4 (  )9.9 (  اإلجمالي  126.8 112.3 102.4 

 .بيانات تقديرية*  

  

  األرقام بين قوسين تعني سالبا.   : مالحظة
  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية. :المصدر

هري، وبضـرب *   هري من إنتاج النفط الخام الـش تهالك الـش اب حجم صـادرات النفط الخام في الدول األعضـاء وذلك بطرح االـس تم احتـس
هرية، ومنها  هرية، تم تقدير قيمة الصـادرات الـش عار الفورية لخامات كل دولة في حجم الصـادرات النفطية الـش هري لألـس ط الـش المتوـس

  لصادرات النفط الربع سنوية للدول األعضاء.      تم احتساب القيمة التقديرية 
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مليار دوالر برميل/دوالر

قيمة صادرات النفط الخام متوسط أسعار سلة أوبك

  )27( الشكل
  ، في منظمة أوابك للدول األعضاءالمقدرة مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته 

)2016- 2019(  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:
  

 الثالثخالل الربع  لألســعار الفورية لســلة خامات أوبك   الشــهريةحركة المعدالت  لأما بالنســبة 

وانعكاســـاتها على قيمة صـــادرات النفط الخام في الدول األعضـــاء المقدرة خالل نفس  2019من عام 

ــادرات  قيمة  ارتفعتفقد   ،الربع ــاء  للدولالخام   النفط ص ــهر يفالمقدرة   األعض مقارنة   2019  يوليو  ش

ابق لتصـل إلى هر الـس لة خامات أوبك نتيجة ،مليار دوالر 36  بالـش عر الفوري لـس  64.7 إلى  ارتفاع الـس

، مليار دوالر  33.6  إلىلتصـل    ،2019 أغـسطس  ـشهر خاللتلك القيمة   قبل أن تنخفضدوالر/برميل، 

لة خامات أوبك  إنخفاض  تزامناً معوذلك  عر الفوري لـس هر يناير   إلى الـس توى له منذ ـش  2019أدنى مـس

ــلت  .دوالر/برميل  59.6وهو   ــاء المقدرة    وواص ــادرات النفط الخام في الدول األعض تراجعها قيمة ص

 32.8وهو   2019من عام  الثالثمسـتوى لها خالل الربع   أدنىلتصـل إلى   2019خالل شـهر سـبتمبر  

ار دوالر ك برغم  ،ملـي اع وذـل ك ارتـف ة خـامـات أوـب ـــل ــعر الفوري لســ ل 62.9 إلى الســ ،       دوالر/برمـي

ــكل ملحوظ بلغ نحو ويعزى ذلك إلى إنخفاض   ــاء بشـ ــادرات الدول األعضـ مليون ب/ي   0.5كمية صـ

  .خالل نفس الشهر
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  أوابك منظمة دول األعضاء فيللالكلي  األداء االقتصادي االنعكاس على . 3

ــادي في  ــتويات األداء االقتصـ ــوق البترولية العالمية بظاللها على مسـ ألقت التطورات في السـ

ــاءبعض   ــتمر  حيث   ،2019من عام   الثالثخالل الربع    الدول األعضـ ــتويات  تراجعاسـ الناتج في  مسـ

ـــهدـته خالل  ،للربع الـثاـلث على التوالي القـطاـعات النفطـية الربع األخير من عـقب الزخم القوي اـلذي شــ

ــاس إلى  .2018عام  ــعف  ويعزى ذلك في األس ــاد العالمي  ض ــاحبه من تباطؤ في   أداء االقتص وما يص

ــتويات الطلب على النفط،   ــواق الماليةتزامناً مع  مس ــطس   تذبذب أداء األس ــهر أغس ــة خالل ش وبخاص

ط،  ،2019 رق األوـس ية في منطقة الـش ياـس تمرار واتجاه هذه الدول نحو   إلى جانب التوترات الجيوـس اـس

 خفض اإلنـتاج بين دول أوـبك ومنتجي النفط من ـخارجـها إتـفاق تـمدـيد على خلفـيةاإلنـتاج النفطي  خفض

وهو ما مع ارتفاع مســــتويات االلتزام بهذا اإلتفاق،    ،2020حتى نهاية الربع األول من عام  (أوبك +)

  .بشكل عام  على صادرات تلك الدول من النفط الخام  إنعكس

االَثار اإليجابية لبرامج اإلصــالح االقتصــادي التي يجري تنفيذها في بعض   ليحد من ذلك يأتي 

 تظهر، والتي بدأت  اإلنتاجية والتصديريةبهدف دعم النشاط االقتصادي وتنويع القاعدة    الدول األعضاء

على خلفية تحسن نسبي  مستويات النشاط في القطاعات غير النفطية  ، حيث شهدت  2018بداية عام   مع

ــروعات في إطار  ــاحب لتنفيذ عدد من المشــ ــتثماري المصــ المبادرات الحكومية ارتفاع االنفاق االســ

ياـسات التصـحيح المالي التي تبنته و عة    ولهذه الدمزيج ـس ياـسات واـس تمل على ـس تويات لويـش زيادة مـس

ــادية   ــتثـمار وبيـئة األعـمال تنويع الهـياكل االقتصــ ــين مـناخ االســ مـعالـجة العجز الـمالي والدعم ووتحســ

لتتزايد المخاوف   .وتحقيق الكفاءة في اسـتخدام الموارد الطبيعية والمالية  والسـيما دعم الطاقة  الحكومي

    .بشأن تباطؤ معدالت النمو االقتصادي لتلك الدول بشكل عام على المدى البعيد
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   الخالصة 
  األداء االقتصادي . 1

  ـــهد ــاد العالميوتيرة   تشــ ، تزامناً مع 2019خالل الربع الثالث من عام   تباطؤ  أداء االقتصــ

إلى جانب ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما أدى إلى ،  تصاعد حدة التوترات حول التجارة العالمية

تثمار، و تهالك.  الذي  ضـعف االـس لباً على قطاعي الخدمات واالـس اط  كما  إنعكس ـس تراجع زخم نـش

ــهدها منذ األزمة المالية العالمية. الصــناعات التحويلية إلى حد كبير، لتصــل إلى م ــتويات لم تش  س

، 2020من جانب أخر، اتفقت دول (أوبك +) على تمديد إتفاق خفض اإلنتاج حتى شــهر مارس و

ــرورة االلتزام بـهذا اإلتـفاق. كـما وقـعت على " ينـها بـما في ـجدـيد تـعاون " ميـثاقمع الـتأكـيد على ضــ

 وعلى  العالميةنفط  ال  أسـواق على بشـكل إيجابي  الذي إنعكساألمر   ،"دائم  تعاون "  إقامة  إلى يهدف

في و  ي.العالم  االقتصــاد حركة  و أحد أهم عوامله الخام   النفط بإعتبار أن   ككل،  العالمي االقتصــاد

ــاد العالمي بالعديد من  ــتمرار تأثر أداء االقتص ــير غالبية التوقعات إلى اس  الوقت ذاته، ال تزال تش

والقضـايا المالية في بعض الدول األعضـاء ،  كالتأثير الضـعيف للحوافز المالية األمريكية التحديات

في األتحاد األوروبي، واســــتمرار حالة عدم اليقين بشــــأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

)Brexit والتوترات الجيوســــياســــية المتصــــاعدة التي أثرت على أســــعار الطاقة. إلى جانب ،(

ـــئة والـنامـيةمـ وغيرهوفنزويال األرجنتين  التي تواـجهالتـحدـيات  ــادات الـناشــ ، والقيود ا من االقتصــ

المفروـضة على الحيز المالي في العديد من االقتـصادات الرئيـسية نتيجة مـستويات الديون المرتفعة 

  الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التردي في أوضاع التصنيف االئتماني لتلك االقتصادات.   والتي من 

  أسواق النفط الخام  . 2

األسعار .1.2  
  ليـصل   2019من عام   الثالثخالل الربع    لـسلة خامات أوبك  األـسعار الفوريةمتوـسط    إنخفض

، دوالر/برميل  61.8ليصـــل إلى    برنت  خاممتوســـط ســـعر   إنخفضكما  دوالر/برميل،   62.2  إلى

 التطور  هذا  انعكسو.  دوالر/برميل  56.4ليصــل إلى    متوســط ســعر خام غرب تكســاس  وإنخفض

 شـهدت حيث  لمسـلك،ا ذات  سـلكت  التي  العربية  الخامات  لمختلف  الفورية األسـعار  مسـتويات على

 ً متوسـط أسـعار المنتجات على انعكس  ، كما  بدرجات متفاوتةبالمقارنة مع الربع السـابق و  إنخفاضـا
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ً  األخرىالتي شــهدت هي  افة األســواق الرئيســية في العالم  المختلفة في ك  النفطية بنســب   إنخفاضــا

  ونوع المنتج.  متفاوتة حسب السوق

اإلمدادات النفطية .22.  
  الثالث (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) خالل الربع    إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية  إنخفض  

صل إلى  لي% مقارنة بالربع السابق 0.3أي بنسبة  برميل/ يوم،  مليون  0.3حو بن، 2019من عام 

  . مليون برميل/ يوم   98.3

        اإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  إنخفضت، وعلى مستوى المجموعات
مقارنة    %1.7أي بنسبة    برميل/يوم،  مليون   0.6  بنحو  2019عام  من    الثالثالربع    خالل  أوبك   لدول 

وفي هذا السياق،إنخفضت إمدادات دول أوبك من    .مليون برميل/يوم   34.2لتصل إلى    بالربع السابق

إجمالي   ارتفع بينما  .مليون برميل/يوم  29.4 وهو 2011أدنى مستوى لها منذ عام  إلىالنفط الخام 
عام من  الثالثالربع خالل  المنتجة من خارج منظمة أوبك الدولاإلمدادات النفطية لمجموعة 

  64.1 ليصل إلى % مقارنة بالربع السابق،0.5مليون برميل/يوم، أي بنسبة  0.3بحوالي  2019

  .مليون برميل/ يوم 

    الثالثالربع    خالل  الصخري  النفط   من  األمريكية  المتحدة   الواليات  إنتاج مو  ن   معدل  ؤتباطاستمر  

  .الربع السابقمقارنة ب% 3، أي بزيادة بلغت نسبتها وم ي/رميلب مليون  8.742 ليبلغ  2019 من عام 

على   الثالثللربع في مناطق إنتاج النفط الصخري  متوسط عدد الحفارات العاملة  إنخفض  كما

  ، وفي هذا السياق حفارة 816 إلى ليصل  السابق الربع بمستويات مقارنة ةحفار 68 بنحو  التوالي

حفارة خالل الربع الرابع من عام  1293يذكر أن عدد الحفارات العاملة قد بلغ أعلى معدل له وهو 

بنحو  في الواليات المتحدةالمحفورة  ينبار النفط والغاز الصخرياَ إجمالي عدد  وتراجع .2014

منذ الربع  على التوالي فصلي على المستوى ال تراجع  ثالث، وهي مقارنة بالربع السابقر بئ 371

  . بئر 3740 ، ليبلغ عددها2017من عام   الرابع

الطلب على النفط .23.  
 ــل إلى 2019من ـعام  الـثاـلثخالل الربع  النفط على الـعالمي الطـلب ارتفع  100.7 نحو ليصــ

  .الربع السابقب مقارنة% 1.8، أي بزيادة بلغت نسبتها مليون برميل/ يوم 
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 2019عام  من    الثالثالربع  خالل    الصناعية  الدول  طلب    ارتفع  ،المجموعات الدوليةوعلى مستوى  

  48.5نحو ليصل إلى  بالربع السابق،مقارنة  % 2.3، أي بنسبة برميل/ يوم  مليون  1.1حوالي ب

ألف برميل/يوم،  700بحوالي  النامية والدول المتحولة الدول طلب ارتفع كما. يوم مليون برميل/

  . برميل/ يوم  مليون   52.2 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى1.4أي بنسبة 

المخزونات النفطية .24.  
  ــتراتيجـية)  إجـمالي المخزوـنات النفطـية الـعالمـية ارتفع  الـثاـلثنـهاـية الربع   في  (التـجارـية واإلســ

ــبة   ،فقط  مليون برميل  2بنحو  2019عام من   ــابق 0.02أي بنس         8.953بلغ  يل% مقارنة بالربع الس

 والتنمية  االقتصـــادي  التعاون  منظمة  دول في االســـتراتيجي  المخزون  إنخفض  بينما.  برميل  مليار
ا وجنوب ــين أفريقـي ة والصــ اـي اـلثالربع  في نـه دار 2019من ـعام  الـث ارـنة برمـيل مليون  6 بمـق  مـق

  .برميل مليار 1.824 إلى ليصل السابق بالربع

حركة التجارة النفطية .25.  

  بنســـبة 2019 من عام  الثالثالربع   خالل  المتحدة  للواليات  النفطية الواردات  صـــافي  انخفض 

ــابق الربعب  مقارنة%  13.1 ــل  السـ ــافي  انخفضكما  ، ي/ب  مليون   1.114  إلى  ليصـ  الواردات  صـ
ابق  الربعب  مقارنة%  1.2  بنـسبة  للصـين  النفطية  صـافي  وإنخفض ،ي/ب  مليون   9.9  إلى  ليصـل  الـس

ة الواردات د النفطـي ة للهـن ـــب ارـنة% 5.4 بنســ           .ي/ب مليون  3.9 إلى ليصــــل الســــابق الربعبـ  مـق

ـــبة 2019من ـعام  الـثاـلثخالل الربع  للـياـبان النفطـية الواردات صــــافي ارتفعبينـما  % 2.4 بنســ

   .ي/ب مليون  3.3 إلى ليصل السابق الربعب مقارنة

التكريرأداء مصافي  .26.  

  2019من عام    الثالثخالل الربع    كميات النفط الخام المستهلك في المصافي العالمية   ارتفعت  ،

  ارتفع ، كمامليون برميل/ يوم  83.7صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل  مليون  1.9بنحو 
صل إلى  تالسابق لمقارنة بالربع  %1.5بنحو  متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية 

من   الثالث خالل الربع  كميات إنتاج المصافي العالمية من المنتجات النفطية  وارتفعت%. 83.5

    82.9صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل مليون  2نحو شكل ملحوظ بلغ ب 2019عام 

  .مليون برميل/ يوم 
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  أسواق الغاز الطبيعي  . 3

األسعار .3.1  

  ــط  إنخفض ــعرا  متوس ــجل  للغاز  الفوري  لس ــوق هنري مركز في  الطبيعي المس  األمريكي  بالس

           وحـدة حراريـة بريطــانيــة دوالر لكــل مليون  0.18بمقــدار  2019من عـام  الثــالـثالربع خالل 

  .ب ح و مليون  لكل دوالر 2.38 السابق ليصل إلى بالربعمقارنة  )و ح ب(

  من عام  الثالثخالل الربع    اليابان  اـستوردته الذي  المـسيل  الطبيعي  الغاز أـسعار  متوـسط ارتفع

دارب 2019 ل دوالر 0.2 مـق ة ب ح و مليون  لـك ارـن الربع مـق         /دوالر 9.7 إلى ليصـــــل الســـــابق ـب

ــتوى ـله ـقد تحقق خالل الربع الـثاـلث من ـعام ب ح و مليون  عـندـما بلغ  2012، علـماً ـبأن أعلى مســ

 تايوان  اســـتوردته  الذي  المســـيل  الطبيعي  الغاز أســـعار  متوســـط ارتفع  كمادوالر/برميل،   17.5
  . ب  ح و  مليون  /دوالر 9  إلى  ليصـــل  الســـابقبالربع   مقارنة  ب ح  و مليون   لكل دوالر  0.6  بمقدار

 دوالر 0.3  بمقدار  كوريا الجنوبية  اسـتوردته الذي  المسـيل  الطبيعي  الغاز أسـعار  متوسـط ارتفعو

ــابقبالربع   مقارنة ب  ح  و مليون   لكل ــل السـ علماً بأن أعلى  ،ب  ح  و مليون  /دوالر  9.5  إلى  ليصـ

ــتوى ـله ـقد تحقق خالل الربع الرابع من ـعام  دـما بلغ  2008مســ   ،مليون و ح ب دوالر/ 16.6عـن

دوالر/  0.2بمقدار   الصــين  اســتوردته  الذي  المســيل  الطبيعي  الغاز أســعار  متوســط إنخفض  بينما

علماً بأن أعلى مـستوى   ،ب ح  و  مليون  /دوالر  8.5  مليون و ح ب مقارنة بالربع الـسابق ليـصل إلى

  .ب ح و مليون  /دوالر 12عندما بلغ  2014له قد تحقق خالل الربع الرابع من عام 

اإلنتاج .3.2  

  من عام  الثالثالربع  خالل   إجمالي إنتاج الواليات المتحدة من الغاز الصــخريمتوســط   ارتفع

 الســـابق ليصـــل إلى  بالربعمقارنة  فقط   %4.5مليار متر مكعب، أي بنســـبة    9.2 بحوالي  2019

  متر مكعب. مليار 213.6

الصادرات .3.3  

 حوالي أسواق شمال شرق أسيا إلى من الغاز الطبيعي المسيل العربية الدول صادرات بلغت 

من عام  الثالثالربع  خالل الدول  تلك واردات إجمالي من % 20 نسبته  بما لتساهم  طن  مليون  9.6

  . المماثل من العام الماضي% خالل الربع 20.7مقارنة بمساهمة بلغت نحو  2019
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  أسواق الطاقات المتجددة  . 4

  ً ،  2019خالل الربع الثالث من عام  ارتفع نمو قدرات توليد وإنتاج الطاقات المتجددة عالميا

ً أسعار العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددةوذلك تزامناً مع تراجع   ً   ، التي شهدت إنخفاضا   ملحوظا

خالل األعوام القليلة األخيرة، وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث إنخفض متوسط تكلفة  

في أحدث  الدولية  الطاقة وكالةذا السياق، أشارت في ه. إنتاجهما إلى أقل من دوالر لكل ميجاواط

 %، وذلك عقب التباطؤ10بأكثر من  2019إلى توقع نمو قطاع الطاقة المتجددة في عام  تقاريرها

ً  رين عش نحو بعد 2018 عام  في الذي شهده كما أشار التقرير إلى   .القوي  السنوي النمو من  عاما

 تركيب بعمليات مدفوعة ،أعوام  ةخمس خالل %50بنحو  العالمية المتجددة الطاقة قدرة زيادة توقع

  هذا  من  %60ي حوال ستشكل  ،والتيالصناعية والمنشآت والمباني المنازل فوق الشمسية األلواح 

  مصادر حصةقع ارتفاع تو %. مع25ة حوالي البري الرياح طاقة منشآت ستشكل ، في حين النمو

  الوقت  في  %26قارنة بنحو  م  2024  عام   بحلول  %30ى نحو  إل  الكهرباء  توليد  في  المتجددة  الطاقة

  استدامة   لضمان   والرسوم   السياسة  في  إلجراء اصالحات  حاجة  هناك  أن   وأشار التقرير إلى.  الراهن 

        ة، الطاق تكاليف وارتفاع الكهرباء  أسواق في  اضطرابات حدوث وتجنب الشمسية  األلواح  نمو

كما أشار إلى أن تباطؤ االقتصاد العالمي قد يشكل خطراً على مصادر الطاقة المتجددة. يجدر بالذكر،  

إنه وفقاً ألحدث البيانات الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بلغ حجم االستثمارات العالمية في  

مليار دوالر  272.9حوالي الطاقات المتجددة (بإستثناء المشاريع الكبيرة في الطاقة الكهرومائية) 

، ويعزى ذلك اإلنخفاض بشكل  2017% مقارنة بعام  11.7، بإنخفاض بلغت نسبتة  2018خالل عام  

مليار   133.5ليصل إلى % 22بنسبة  الطاقة الشمسية مشاريع في تمويل  أساسي إلى التراجع الحاد

، والضعف المفاجئ  وئية التكاليف الرأسمالية للمنشآت الكهروض نتيجة استمرار إنخفاض  دوالر،

  . 2018منتصف عام  وهي الصين، منذأكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم الذي تشهده  

  االنعكاسات المحتملة للتطورات في أسواق البترول على اقتصادات الدول األعضاء   . 5

  ــت ــاء إنخفض ــادرات النفط الخام في الدول األعض من عام  الثالثخالل الربع  المقدرة    كمية ص

 إنخفضــت  كما. مليون ب/ي  17.8صــل إلى  تمقارنة بالربع الســابق ل ب/ي  ألف  262بنحو   2019
ــاء ــادرات النفط الخام في الدول األعضــ بنحو  2019عام  من  الثالثخالل الربع  المقدرة    قيمة صــ

  .مليار دوالر 102.4صل إلى تمقارنة بالربع السابق ل مليار دوالر 9.9
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   ــادي في ألقت ــتويات األداء االقتص ــوق البترولية العالمية بظاللها على مس التطورات في الس
حيث اسـتمر تراجع مسـتويات الناتج في ،  2019من عام  الثالثخالل الربع    بعض الدول األعضـاء

ـــهدـته خالل الربع األخير  القـطاـعات النفطـية للربع الـثاـلث على التوالي، عـقب الزخم القوي اـلذي شــ

ـضعف أداء االقتـصاد العالمي وما يـصاحبه من تباطؤ ويعزى ذلك في األـساس إلى .  2018من عام 

ــواق المالية ــتويات الطلب على النفط، تزامناً مع تذبذب أداء األسـ ــهر   في مسـ ــة خالل شـ وبخاصـ

واتجاه هذه الدول ، إلى جانب التوترات الجيوسـياسـية في منطقة الشـرق األوسـط، 2019أغسـطس 

تـمدـيد إتـفاق خفض اإلنـتاج بين دول أوـبك ومنتجي النفط من  على خلفـية  ،لنفطينحو خفض اإلنـتاج ا

ة الربع األول من ـعام  اـي ا (أوـبك +) حتى نـه ذا 2020ـخارجـه ات االلتزام بـه ــتوـي اع مســ ، مع ارتـف

ــكل عام.  ــادرات تلك الدول من النفط الخام بشـ يأتي ذلك ليحد من اإلتفاق، وهو ما إنعكس على صـ

لبرامج اإلصـالح االقتصـادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول األعضـاء بهدف االَثار اإليجابية 

ــديرية، والتي بدأت تظهر مع بداية عام   ــادي وتنويع القاعدة اإلنتاجية والتصـ ــاط االقتصـ دعم النشـ

ـــكل ـعام على 2018 ــادي لتـلك اـلدول بشــ ــأن تـباطؤ مـعدالت النمو االقتصــ    . لتتزاـيد المـخاوف بشــ

  المدى البعيد.  

  

  

  

 

  

  







الربع الثالث - تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر 1342019

التقرير الربع السنوي حول


