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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تقديم
فييإطارييهوط ي طاألمهنيياطاامهميياطاة اةيياطاأللعييهوطاامصدريياطااةوي و طا ييص ط"أوابك "طااصامريياط
اصصي ط م هدميياطااةسي ا افطفييإطااسي رطاا ص اريياطاامهاةرييا طيسييص هطأنطتقي طا اضييمإطسرهسييهفطااعهليياط
اامييهم رفطفييإطماييه طااو ي هياطاا عريياطفييإطاا ي

طاألي ييه طالتقريككر الرب ك السككي ح ل ك ت التت ك ا

الرئيسية في الس ق البترولية العالمية ط ااذيطيغعإطااصدعطااصادعطمفطيه ط.9102ط
ي ه طالجزء األوتطمفطاا قصيصطاا العط اآلفهرطااةسي ق راطا عي وافطاتل ويه ياطاامهاةرياط في ط
ااةاة يييهفطاتل وييه ياطاا اريياطااصسرسييرا.طأمييهطالجككزء الثككا ي طفرس ي مص

طاا ع ي وافطفييإطااةؤشييصافط

ااصسرسراطاس رطاا ططاامهاةرا ط ااة ةث اطفإطأسمهوطاا ططااخيه ط ااة ايهفطاا عريا ط اام امي طااةيؤةص ط
ي ر هطمفطيص

ط ر بط مس يهفطااةخز نطاا عإط اام ام طاألخصى ط حصكياطاا ايهو طاا عرياطفيإط

األس ارطااصسرسرا ط تع وطص هياطتكصيصطاا ططااخه طاامهاةريا.ط ي عيصرطالجكزء الثالك طا عي وافطفيإط
ي طمفطااةؤشصافطفإطأس ارطااغهزطااع رمإطاا إطمفطأ ة هطاألسمهوطاا ويياطا غيهزطااع رميإ ط أسيمهوط
ااغيييهزطااع رميييإطااةسييير طفيييإطأسيييره ط ااكةريييهفطااةسييي و طميييفطااغيييهزطااع رميييإطااةسييير ط مويييه و ه.ططططططططططط
فرةييهطخوي

طالجككزء الرابك طاة هدميياطأخييصطاا عي وافطفييإطماييه طااعهلييهفطااة اي .ط خوي

طالجككزء

الخامسطا رهنطأ مطاألح اثطاتل وه ياط اام ام طاااغصافرياطااسرهسيراط اام امي طاألخيصىطاا يإطشي ت هط
ااس رطاا ص اراطاامهاةرياط كهني طا يهطتيرةرصافطم هشيص طأ طغريصطم هشيص طي يسطأسيمهوطااي ط طأميهطالجكزء
السادسطفر ه طاا ع وافطااحهص اطفإطات هرطدهويسطا غرصطااة هخط األم وطااةصت عاطدي ط يسي مص

ط

الجزء الساب واألخيرطمفطاا قصيصطاتنمكهسهفطااةح ة اطا ع وافطفإطأس ارطاا ص طي سطال ويه افط
اا

طاألي ه طفإطم اةاطأ ادك.طط
األمهناطاامهماطاذطتُم ط ذاطاا قصيص طفإن هطترمي طأنطيقي ط يةيهططمسي ةصاططاصاسيةإطسرهسيهفطااعهلياط

ااةس ق راطفإط ا هطاألي ه ط أنطيةث طمو واططم ةهططا مصفطي يسطااةسي ا افطفيإطااسي رطاا ص ارياط
اامهاةراط م ىطانمكهسهت هطي سط ا هطاألي ه .طط

طططططططططططططططططططططط هللاط اإطاا فر ط ط
ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاألمرفطاامه ط
علي سبت بن سبت
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التقرير الربع السنوي حول
المصدرة للبترول
منظمة األقطار العربية

اإلدارة االقتصادية

قائمة المحت يا

قم
الصفحة

المؤشرا الرئيسية

01

أولا :التت ا القتصادية العالميةط

01

 .0التت ا في اقتصادا الدوت الصياعيةط

91ط

 .9التت ا في اقتصادا الدوت اليامية والدوت الياشئةط

29ط

ثا يا ا  :التت ا في أس اق اليفط العالمية
 .0التت ا في األسعا الف ية لليفط الخام وبعض الميتجا اليفتيةط

83
23ط

 0.0أسعا اليف ط الخام المختلفةط

23ط

9.0طأسعا بعض الميتجا اليفتية ط

44ط

 .9الع امل المؤثرة على أسعا اليفط خالت الرب الراب من عام 9102ط

42ط

 0.9الع امل ذا العالقة بأساسيا الس قط

42ط

 0.0.9اإلمدادا اليفتية العالميةط

42ط

 9.0.9التلب العالمي على اليفطط

92ط

 2.0.9مست يا المخزو ا اليفتية العالمية المختلفةط

76ط

 9.9الع امل األخرى المؤثرة على أسعا اليفطط

62ط

 .2لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسيةط

69ط

 0.2وا دا وصككككككاد ا ال ليككككككا المتحككككككدة مككككككن الككككككيفط الخككككككام
والميتجا اليفتية
 9.2وا دا وصاد ا الصين من اليفط الخام والميتجا اليفتية

32ط

 2.2وا دا وصاد ا الهيد من اليفط الخام والميتجا اليفتية

34ط

 .4تت
44

صياعة تكرير اليفط الخام العالميةط
البترولية2019
األوضاع ديسمبر
كانون األول/
الربع /أكتوبر
التقرير األول
الربع الرابع  -تشرين
العالمية – الربع الرابع 9102
السنوي-حول

69ط

39ط

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

قائمة المحت يا
ثالثا ا  :التت ا في أس اق الغاز التبيعي العالميةط

قم
الصفحة
20

 .0األسعا الف ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي

20ط

 .9ا تاج الغاز الصخرح في ال ليا المتحدة األمريكية ط

29ط

 .2أس اق الغاز التبيعي المسيل في أسياط

22ط

ابعا ا  :التت ا في األس اق العالمية للتاقا المتجددةط

29

خامسا ا  :أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالميةط

011

سادسا ا :التت ا في اتفاق با يس لتغير المياخ ط

012

سابعا ا  :ال عكاسكا المحتملكة للتتك ا فكي أسك اق البتكروت علكى اقتصكادا
الدوت األعضاء في أواب ط

000
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

قائمة األشكال
الشكل :0
الشكل :9
الشكل :8
الشكل:1
الشكل :5
الشكل :1
الشكل :9
الشكل :3
الشكل :2
الشكل :01
الشكل :00
الشكل :09
الشكل :08
الشكل :01

6

6

الت قعكككا األوليكككة المتعلقكككة بمعكككدت اليمككك القتصكككادح العكككالمي،
9191 – 9102
الت قعا األولية لمعدت اليم القتصادح في الدوت الصياعية،
9191 – 9102
الت قعا األولية لمعدت اليم القتصادح في الكدوت الياميكة والكدوت
الياشئة9191 – 9102 ،
المت سككط الربكك السككي ح لاسككعا الف يككة لسككلة خامككا أوبكك ،
9102 – 9101
المعدل الرب السي ية لسعر سلة خاما أوب وخكام بر كت وخكام
غرب تكساس9102 – 9103 ،
المعككدل الرب ك السككي ية ألسككعا خامككا بعككض الككدوت األعضككاء،
9102 – 9103
المعككدل الرب ك السككي ية ألسككعا الغككازولين الممتككاز فككي األس ك اق
الرئيسية9102 – 9103 ،
سككبة الضككريبة مككن أسككعا الغككازولين الممتككاز فككي بعككض الككدوت
الصياعية ،شهر ديسمبر 9102
التت ا الرب السي ية إلمدادا العكالم مكن الكيفط الخكام وسك ائل
الغاز التبيعي9102 – 9103 ،
التتكككك ا الربكككك السككككي ية لطمككككدادا اليفتيككككة العالميككككة وفكككك
المجم عا الرئيسية 9102 – 9103
التغير الربك السكي ح فكي امكدادا العكالم مكن الكيفط وسك ائل الغكاز
التبيعي9102 – 9103 ،
المت سككط الرب ك السككي ح إلمككدادا الككيفط الصككخرح فككي ال ليككا
المتحدة وعدد الحفا ا العاملة9102 – 9103 ،
تت اجمالي عدد اآلبا المحف ة من اليفط والغاز الصخريين في
ال ليا المتحدة األمريكية9102 – 9101 ،
التتكككككك ا الربكككككك السككككككي ية للتلككككككب العككككككالمي علككككككى الككككككيفط،
9102 – 9103
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رقم
الصفحة
02ط
91ط
22ط
40ط
42ط
44ط
46ط
43ط
91ط
99ط
99ط
96ط
93ط
71ط

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

قائمة األشكال
الشكل :05
الشكل :01
الشكل :09
الشكل :03
الشكل : 02
الشكل :91

التت ا الرب السكي ية للتلكب علكى الكيفط فكي الكدوت الصكياعية،
9102 – 9103
التت ك ا الرب ك السككي ية للتلككب علككى الككيفط فككي الككدوت الياميككة،
9102 – 9103
تت ك الزيككادة فككي المخزو ككا التجا يككة اليفتيككة فككي دوت مي مككة
التعاون القتصادح والتيمية عن مت سط السي ا الخمس السابقة
تتكككككك المخزو ككككككا اليفتيككككككة العالميككككككة فككككككي هايككككككة الربكككككك ،
9102 – 9103
مصكككككككاد وا دا ال ليكككككككا المتحكككككككدة مكككككككن الكككككككيفط الخكككككككام،
9102 – 9103
مصكككككاد وا دا ال ليكككككا المتحكككككدة مكككككن الميتجكككككا اليفتيكككككة،
9102 – 9103

الشكل :90

وجهة صاد ا ال ليا المتحدة من اليفط الخام9102-9103 ،

الشكل :99

وجهككككة صككككاد ا ال ليككككا المتحككككدة مككككن الميتجككككا اليفتيككككة،
9102 – 9103
التت ا في كميا اليفط الخام المستهل فكي المصكافي العالميكة،
9102 – 9103
التتكك ا فككي مت سككط كميككا الميتجككا المكككر ة مككن المصككافي
العالمية9102 – 9103 ،
مت سككط اإلمككدادا الربكك السككي ية للغككاز الصككخرح فككي ال ليككا
المتحدة األمريكية9102 – 9103 ،
مقا ة كمية ا تاج اليفط الخكام بصكاد اتا المقكد ة للكدوت األعضكاء
في مي مة أواب 9102 – 9101 ،
مقا ككة مسككت يا أسككعا الكككيفط بقيمككة صككاد اتا المقككد ة للكككدوت
األعضاء في مي مة أواب 9102 – 9101 ،

الشكل :98
الشكل :91
الشكل :95
الشكل :91
الشكل :99
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79
76ط
61ط
62ط
63ط
63ط
30ط
30ط
33ط
20ط
22ط
009ط
004ط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

قائمة الجداوت
الجدوت :0

تتككك الت قعكككا األوليكككة لمعكككدل اليمككك القتصكككادح العالميكككة،
9191 – 9102
مت سككط األسككعا الف يككة لسككلة خامككا أوب ك وخككام بر ككت وخككام
غرب تكساس وبعض الخاما العربية9102 – 9103 ،
المت سككط الرب ك السككي ح لاسككعا الف يككة للميتجككا اليفتيككة فككي
األس اق الرئيسية9102 – 9103 ،

الجدوت :1

تت

امدادا العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي

الجدوت :5

مت سكككط امكككدادا الكككيفط الصكككخرح فكككي ال ليكككا المتحكككدة وعكككدد
الحفا ا العاملة9102 – 9103 ،
تتككك التلكككب العكككالمي علكككى الكككيفط وفككك المجم عكككا الدوليكككة،
9102 – 9103
تت التلب على اليفط في الدوت الصياعية
تتككك التلكككب علكككى الكككيفط فكككي دوت العكككالم األخكككرى (القتصكككادا
اليامية والمتح لة)

الجدوت :9
الجدوت :8

الجدوت :1
الجدوت :9
الجدوت :3
الجدوت :2

تت

الجدوت :01

مصكككاد وا دا ال ليكككا المتحكككدة األمريكيكككة مكككن الكككيفط الخكككام
والميتجا اليفتية9102 – 9103 ،
وجهكككة صكككاد ا ال ليكككا المتحكككدة األمريكيكككة مكككن الكككيفط الخكككام
والميتجا اليفتية9102 – 9103 ،
تت صافي وا دا (صاد ا ) اليفط الخكام فكي ال ليكا المتحكدة
واليابان والصين والهيد
تت ك صككافي وا دا (صككاد ا ) الميتجككا اليفتيككة فككي ال ليككا
المتحدة واليابان والصين والهيد
تتككك كميكككا الكككيفط الخكككام المسكككتهلكة فكككي المصكككافي العالميكككة،
9102 – 9103
تتككككك مت سكككككط معكككككدل تشكككككغيل مصكككككافي التكريكككككر العالميكككككة،
9102 – 9103
تت كميا الميتجا اليفتية المكر ة في المصافي العالمية

الجدوت :00
الجدوت :09
الجدوت :08
الجدوت :01
الجدوت :05
الجدوت :01

8

8

المخزو ا اليفتية العالمية في هاية الرب
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قم
الصفحة
03ط
41ط
47ط
91ط
97ط
92ط
79ط
77ط
69ط
66ط
31ط
39ط
39ط
36ط
32ط
21ط

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

قائمة الجداوت

قم
الصفحة

الجدوت  :09تت مت سط األسعا الف ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي
الجدوت  :03تت كميا ومت سط أسعا الغاز التبيعي المسكيل المسكت د فكي
أس اق شمات شرق آسيا
الجدوت  :02قد ا ت ليد التاقا المتجددة في الدوت األعضاء9103 ،

010ط

الجدوت  :91ا تاج التاقا المتجددة في الدوت األعضاء9109 ،

019ط

الجدوت :90
الجدوت :99
الجدوت :98
الجدوت :91

9

األهككداا السككتراتيجية للتاقككة المتجككددة فككي الككدوت األعضككاء فككي
مي مة أواب
تخفيضككا اإل تككاج اإلةككافية وفقكا ا لطتفككاق بككين دوت (أوبك  )+فككي
شهر ديسمبر 9102
التتك الربك السككي ح فككي كميككة صككاد ا الككيفط الخككام فككي الككدوت
األعضاء9102 – 9103 ،
التتك الرب ك السككي ح فككي قيمككة صككاد ا الككيفط الخككام فككي الككدوت
األعضاء9102 – 9103 ،
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29ط
27ط

012ط
019ط
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التقرير الربع السنوي حول

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

المؤشرا الرئيسية
 .0األداء القتصادح
 تباطئت وتيكرة التراجك فكي أداء القتصكاد العكالمي خيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طي يسط
خ ريياطاس ي ةصاوطااسرهسييهفطاا ق ييياطاا رسييرصياطاا ييإطت م ييهطاا ي سطااةصكزييياطااصسرسييرا طتزام ييهطمييعط
ت اص ي طا ييصا افطاا شييرططااةييهاإط اا ق ي يطفييإطاا تيييهفطااة ح ي ط ااوييرفط طك ويييهطااا درييا ط
تلشييإطاام ام ي طااةؤل يياطاا ييإطأ فطااييسطتصا ييعطزخييمطنشييهرطااو ي هيهفطاا ح ي ريياطاامهاةريياطااييسط
مس يهفطامطتش

هطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةراطخل طااصديعطااسيهد .طييرتإطذايكطاايسط هنيبطتصا يعط

ح طاا تصافطح طاا اهو ط اا ك ا رهطدرفطاا تيهفطااة ح ط ااورف طمعطت ص طااعيصفرفطاايسط
ات هرطتاهويطأ اإطفإطشي صط يسية صط.9102طكةيهطتصا مي طااةخيه فطدشيرنطخيص ططدصيعهنريهطميفط
اإلتحه طاأل و دإط نطات هر .فإطاا ل طذاتي طتطتيزا طتشيرصطغها رياطاا لميهفطاايسطاسي ةصاوطتيرةصط
أ ا طاتل وه طاامهاةإطدهام ي طمفطاا ح يهفطكهاق هيهطااةهاراطفإطدمضطاا

طاألي ه طفإطاألتحيه ط

األ و دإ ط اا تصافطااار سرهسراطخهصاطدرفطاا تيهفطااة ح ط اييصان طمةيهطلي طيمعي طامي ا افط
اا ططاامهاةرا ط مفطةمطل طيؤةصطي سطأسمهوطااعهلا.طااسط هنبطت تصطاامللهفطدرفطاا تيهفطااة ح ط
شييصكهس هطاا اييهويرف ط اا حي يهفطاا ييإطت ا ي طاتل وييه افطاا هشييااط اا همرييا ط ااقري طااة ص ضيياط
ي ييسطااحرييزطااةييهاإطفييإطاام ي ي طمييفطاتل وييه افطااصسرسييرا طتزام ييهطمييعط ص ي طمس ي يهفطاا ي ي نط
اامهاةراطااسطأي سطمس ىطا هطي سطاإلرلر.
 .9أس اق اليفط الخام
 .0.9األسعا
طا تف طمت سط األسعا الف ية لسلة خاما أوبك طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طاروي ط
ااييسط72.0ط تو/دصمر ي طكةييهطا تف ك مت سككط سككعر خككام بر ككتطارو ي طااييسط72.9ط تو/دصمر ي ط
اوت ع مت سط سعر خام غرب تكساسطاروي طاايسط96ط تو/دصمري .ط انمكيسط يذاطاا عي وطي يسط
مسككت يا األسككعا الف يككة لمختل ك

الخامككا العربيككةطاا ييإطس ي ك طذافطااةس ي ك طحر ي طش ي فط

ا تفاعا اطدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط د و هفطم ه تا طكةيهطانمكيسطي يسطمت سكط أسكعا الميتجكا
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

اليفتيةطااةخ اطفإطكهفاطاألس ارطااصسرسراطفإطاامهامطاا إطش فط إطاألخصىطتباييا ا فيإطاتاه هت يهط
د سبطم ه تاطحسبطااس رط ن عطااة ج.طط
 .9.9اإلمدادا اليفتية
 ا تف طاجمالي اإلمدادا اليفتية العالميةط(ن ططخه ط س اس طااغهزطااع رمإ)طخل طااصدعطااصادعط
مفطيه ط 9102طد ح ط 0.6طم ر ن طدصمر /طي

طأيطد س اط%0.6طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط

011طم ر نطدصمر /طي .ط
وعلى مست ى المجم عا  ،ا تفعت اإلمدادا

اليفتية ( فط خام وس ائل الغاز التبيعي)

لدوت أوب طخل طااصدعطااصادع طمفطيه ط 9102طد ح ط 1.2طم ر نطدصمر /ي طفقط طأيطد س اط%1.2ط
مقهونا طدهاصدع طااسهد طا و طااس ط 24.4طم ر ن طدصمر /ي  .طكةه طاوت ع طاجمالي اإلمدادا

اليفتية

لمجم عة الدوت الميتجة من خا ج مي مة أوب طخل طااصدعطااصادع طمفطيه ط 9102طدح ااإط0.4ط
م ر نطدصمر /ي

طأيطد س اط%9.9طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط79.7طم ر نطدصمر /طي .ط

 استمر تباطؤ معدت م ا تاج ال ليا

المتحدة األمريكية من اليفط الصخرح طخل طااصدعط

ااصادع طمفطيه ط 9102طار غ ط2.132طم ر ن طدصمر /ي

طأيطدزيه طد غ طنس هط%4طمقهوناطدهاصدعط

ااسهد .طكما ا خفض مت سط عدد الحفا ا العاملةطفإطم هر طان هططاا ططااوخصيطا صدعطااصادعط
ي س طاا ااإ طد ح ط 30طح هو طمقهونا طدةس يهف طااصدع طااسهد طارو طااس ط 629طح هو ط فإ ط ذاط
ااسرهرطيذكصطأنطي طااح هوافطاامهم اطل طد غطأي سطمم طا ط

ط0922طح هو طخل طااصدعطااصادعط

مفطيه ط.9104طوتراج اجمالي عدد ابا اليفط والغاز الصخريين المحف ة فإطاا تيهفطااة ح
د ح ط 433طداص طمقهونا طدهاصدع طااسهد
األخرصطمفطيه ط 9103طار غطي

ط

طاا صا ع طاا و إ طااصادع طا ه طي س طاا ااإ طم ذ طااصدعط

هط2992طداص.ط

 .8.9التلب على اليفط
 ا تف التلب العالمي على الكيفططخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طاروي طاايسطنحي ط010.0ط
م ر نطدصمر /طي

طأيطدزيه طد غ طنس هط%1.9طمقهوناطدهاصدعطااسهد .ط

وعلى مست ى المجم عا

الدولية ،ا تف

طلب الدوت الصياعية خل طااصدع طااصادع طمف طيه ط

 9102طدح ااإ ط 011طأاف طدصمر /طي طفقط طأي طد س ا ط %1.9طمقهوناطدهاصدع طااسهد
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اإلدارة االقتصادية

نح ط 43.7طم ر نطدصمر /ي .طكةه طا تف طلب الدوت اليامية والدوت المتح لة طدح ااإط 411طأافط
دصمر /ي

طأيطد س اط%1.3طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط99.9طم ر نطدصمر /طي .ط

 .1.9المخزو ا اليفتية
 ا خفض اجمالي المخزو ا اليفتية العالمية (التجا ية واإلستراتيجية)طفإطن هياطااصدعطااصاديعط
مييفطيييه ط9102طد ح ي ط93طم ر ي نطدصمر ي طأيطد س ي اط%1.2طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طار ييغط3.360طططططططط
م رهو طدصمر .طكةيه ا خفكض المخكزون السكتراتيجيطفكي دوتطمي مكة التعكاون القتصكادح والتيميكة
وجيك ب أفريقيككا والصككينطفيإطن هييياطااصدييعطااصاديعطمييفطيييه ط9102طدةقي اوط2طم ري نطدصمري طمقهونيياط
دهاصدعطااسهد طارو طااسط0.394طم رهوطدصمر .ط
 .5.9لركة التجا ة اليفتية
 أص ح لل ليا المتحدة األمريكية مصد صكافي للكيفططخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
حر طحقق طصهفإطصه وافطن عرياطد غي طنحي ط62طأايفطب/ي ط ا تفك طصكافي الك ا دا اليفتيكة
للصككين د س ي اط%3.2طمقهونيياطد يهاصدعطااسييهد طارو ي طااييسط01.6طم ر ي نطب/ي طكةييهطا تف ك صككافي
الكك ا دا اليفتيككة للهيككد د سيي اط%9.3طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييسط4.0طم ريي نطب/ي طططططططططططط
ا تف طصافي ال ا دا اليفتية لليابانطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طد سي اط%2.7طمقهونياط
دهاصدعطااسهد طارو طااسط2.2طم ر نطب/ي.طط
 .1.9أداء مصافي التكرير
 ا خفضت كميا

اليفط الخام المستهل في المصافي العالمية طخل طااصدع طااصادع طمف طيه ط

 9102طد ح ط0طم ر نطدصمر /طي طمقهوناطدهاصدعطااسهد طا و طااسط39.2طم ر نطدصمر /طي

طكةه

ا خفض مت سط معدل تشغيل مصافي التكرير العالميةطد ح ط%9.0طمقهوناطدهاصدعطااسهد طا و ط
ااسط.%30.3ط انخ

كميا ا تاج المصافي العالمية من الميتجا اليفتيةطخل طااصدعطااصادعط

مف طيه ط 9102طد ح ط 1.2طم ر ن طدصمر /طي طمقهونا طدهاصدع طااسهد طا و طااس ط 39.2طم ر نطط
دصمر /طي .ط
ط
ط
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 .8أس اق الغاز التبيعي
 .0.8األسعا
 ا تف مت سط السعر الف ح للغاز التبيعي المسجل في مركز هيرح بالس ق األمريكيطخيل ط
ااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط9102طدةقي اوط1.19ط توطاكي طم ري نط حي طحصاوييياطدصيعهنريياط( طحطب)ط

ططططططط

مقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط9.41ط توطاك طم ر نط طحطب.ط
 ا خفضطمت سط أسعا الغاز التبيعي المسيل الذح اسكت دتا اليابكانطخيل طااصديعطااصاديعطميفط
يييه ط9102طدةقي اوط1.2ط توطاكي طم ري نط طحطبطمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طاروي طااييسط2.4ط تو/طططططططط
م ر نط طحطب طي ةهطدرنطأي سطمس ىطا طل طتحقي طخيل طااصديعطااثهاي طميفطييه ط9109طي ي مهطد يغط
06.9ط تو/دصمر طكةه ا خفكضطمت سكط أسكعا الغكاز التبيعكي المسكيل الكذح اسكت دتا تكاي ان
دةق اوط1.6ط توطاك طم ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط3.2ط تو/طم ري نط طحطب.ططط
ا خفضطمت سط أسعا الغاز التبيعي المسيل الذح است دتا ك يا الجي بيةطدةقي اوط1.7ط توط

ططططططططططط

اك طم ر نط طحطبطمقهوناطديهاصدعطااسيهد طاروي طاايسط3.2ط تو/طم ري نط طحطب طي ةيهطديرنطأي يسط
مس ىطا طلي طتحقي طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9113طي ي مهطد يغط07.7ط تو/طم ري نط طحطب طط
در ةييهطا تف ك طمت سككط أسككعا الغككاز التبيعككي المسككيل الككذح اسككت دتا الصككينطدةق ي اوط1.9ط تو/ط
م ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط3.6ط تو/طم ر نط طحطب طي ةهطدرنطأي سطمس ىط
ا طل طتحق طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9104طي مهطد غط09ط تو/طم ر نط طحطب.ط
 .9.8اإل تاج
 ا تف مت سط اجمالي ا تاج ال ليا المتحدة من الغاز الصخرحطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط
9102طدح ااإط7.2طم رهوطم صطمكمب طأيطد س اط%9.2طمقهوناطديهاصدعطااسيهد طاروي طاايسط999.9ط
م رهوطم صطمكمب.ط
 .8.8الصاد ا
 بلغت صاد ا الدوت العربية من الغاز التبيعي المسيل الى أس اق شمات شرق أسيا طح ااإط
00.7طم ر نطرفطا سه مطدةهطنس ط%99.0طمفطا ةهاإط او افطت كطاا

طخل طااصدعطااصادعطمفط

يه ط9102طمقهوناطدةسه ةاطد غ طنح ط%03.4طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط
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 .1أس اق التاقا المتجددة
 تحسيت قد ا

ت ليد وا تاج التاقا

المتجددة عالميا ا طخل طااصدع طااصادع طمف طيه ط 9102ط

ذاك طتزام ه طمع طتصا ع طأسمهو طاام ي طمف طتك ا رهف طااعهلا طااة ا

طاا إ طش ف طانخ هضهطط

م ح ظهط طخل طاألي ا طااق ر ا طاألخرص ط دخهصا طااعهلا طااشةسرا ط رهلا طااصيهح طحر طانخ ضط
م سط طتك ا طان ه ةه طااس طأل طمف ط تو طاك طمراه ار.طفإ ط ذا طااسرهر طأشهوف ط كهاا طااعهلاط
اا ارا طفإطأح ثطتقهويص ه طااسطت لعطنة طلعهعطااعهلاطااة ا

طفإطيه ط 9102طدركثصطمفط %01ط

ذاكطيقبطاا هرؤطااذيطش هطفإطيه ط9103طدم طنح طيشصيفطيهمهططمفطاا ة طااس يطااق ي.طكةهط
أشهوطاا قصيصطااسطت لع طزيه طل و طااعهلا طااة ا

طاامهاةرا طد ح ط %91طخل طخةساطأي ا طفإط

حرف طس شك طم شآف طرهلا طااصيهح طاا صيا طح ااإ ط.%99طمع طت لع طاوت هع طحوا طموه و طااعهلاط
ااة ا

طفإ طت ار طااك صده طااس طنح ط %21طدح

طيه ط 9194طمقهونا طد ح ط %97طفإ طاا ل ط

ااصا ف.ط أشهو طاا قصيص طااس طأن ط هس طحه ا طإل صا طاصلحهف طفإ طااسرهسا ط ااصس طا ةهنط
اس اما طنة طاألا اح طااشةسرا ط تا ب طح ث طاضعصادهف طفإ طأس ار طااك صده ط اوت هع طتكهارفط
ااعهلا طكةهطأشهوطااسطأنطت هرؤطاتل وه طاامهاةإطل طيشك طخعصاطي سطموه وطااعهلاطااة ا .طط
 .5ال عكاسا المحتملة للتت ا في أس اق البتروت على اقتصادا الدوت األعضاء
 ا تفعت كمية صكاد ا الكيفط الخكام فكي الكدوت األعضكاءطااةقي و طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط
9102طد حي ط473طأايفطب/يطمقهونياطديهاصدعطااسييهد طا وي طاايسط03.2طم ري نطب/ي.طكمكاطا تفعككت
قيمة صاد ا اليفط الخام فكي الكدوت األعضكاءطااةقي و طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طد حي ط
4.7طم رهوط توطمقهوناطدهاصدعطااسهد طا و طااسط017.2طم رهوط تو.ط
 ألقت التت ا في السك ق البتروليكة العالميكة ب اللهكا علكى مسكت يا األداء القتصكادح فكي
بعككض الككدوت األعضككاءطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط 9102طحر ي طتحس ي طمس ي يهفطاا ييهتجطفييإط
ااقعهيهفطاا عراطدشك طنس إ طيقبطاا صا عطااذيطش ت طم ذطد ايياطييه ط.9102ط يميزىطذايكطفيإط
األسهسطااسطت هرؤطاا صا عطفإطأ ا طاتل وه طاامهاةإط مهطصهح طمفطتحسيفطر ريفطفيإطمسي يهفط
ااع بطي سطاا ط طتزام هطمعطلي طأ ا طاألسي ارطااةهاريا ط تصا يعطااةخيه فطدشيرنطاا ايهو طاامهاةرياط
دم طت ص طاا تيهفطااة ح ط ااورفطااسطات هرطأ اإطدشرنطاا ايهو ط اا ك ا ريهطفيإطااثهاي طيشيصط
14
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مفطش صط يسة صط 9102طاايسط هنيبطاتايههط يذهطااي
خ راطات هرط

طنحي طاسي ةصاوطخ يضطاإلن يهططاا عيإطي يسط

طأ دكط م اإطاا ططمفطخهو هط(أ دكط)+طفيإطشي صط يسية صط9102طي يسطا يصا ط

خ ييضطاضييهفإطاجن ييهططد اييياطمييفطش ي صطي ييهيصط9191ط ح ييسطن هييياطااصدييعطاأل طمييفطيييه ط 9191ططططط
ي طمييهطانمكييسطي ييسطصييه وافطت ييكطاا ي

طمييفطاا ي ططااخييه طدش يك طيييه .طيييرتإطذاييكطار ي يمطاتةييهوط

اإلياهدراطا صامجطاإلصلحطاتل وه يطاا إطيايصيطت ريذ هطفيإطدميضطااي

طاألي يه طد ي فط ييمط

اا شهرطاتل وه يط ت يعطااقهي طاإلن ه راط اا و يصيا ط اا إطد أفطتا صطميعطد ايياطييه ط 9103ط
ا صا عطااةخه فطدشرنطت هرؤطمم تفطاا ة طاتل وه يطا كطاا

15

طدشك طيه طي سطااة ىطاا مر .ططط
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أولا :التت ا القتصادية العالمية
ش فط ترص طاا صا عطفإطأ ا طاتل وه طاامهاةإطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طت هرؤطي يسط
خ راطاس ةصاوطااسرهسهفطاا ق ياطاا رسرصيا1طاا إطي م هطك طمفطما يسطاتح ريهرإطاا ري وااإطاألمصيكيإط
اا كطااةصكزيطاأل و دإط د يكطاارهديهنط د يكطانا يصا طتزام يهطميعطت اصي طا يصا افطاا شيرططااةيهاإط
اا قي يطاا ييإطت م ييهطدمييضطاا ي

طدةييهطفر ييهطاا تيييهفطااة ح ي طاألمصيكريياط ااوييرفط طك ويييهطااا درييا ط

تلشإطاام ام طااةؤل اطاا إطأ فطااسطتصا عطزخمطنشهرطااوي هيهفطاا ح ي رياطاامهاةرياطاايسطمسي يهفط
هطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةراطخل طااصدعطااسيهد .طييرتإطذايكطاايسط هنيبطتصا يعطحي طاا ي تصافط

امطتش

ح طاا اهو ط اا ك ا رهطديرفطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياط ااويرف طميعطت صي طااعيصفرفطاايسطات يهرط
تاهويط زسإطفإطااخهمسطيشصطمفطش صط يسة صط 9102ط ت

ةفطااةصح اطاأل ايسطميفط يذاطاتت يهر ط

ااغه طدمضطااصس طاااةصكراطااة ه ااطدر ةهطفإطات ناطاألخرص .طكةهطتصا م طااةخيه فطدشيرنطخيص طط
دصيعهنرهطمفطاإلتحه طاأل و دإط نطات يهر ط تحسي طشي راطااةخيهرصطاي ىطااةسي ثةصيف ط انمكيسطذايكط
دشك طاياهدإطي سطلعهعطاتس لسطارحي طميفطاا يمفطاا سي إطاايذيطشي هطلعيهعطااخي مهف ط اوت مي ط
يهس افطااس افطااسره ياطاألسهسراطيفطمس يهت هطااة خ
مفط هنبطأخص طات ق ط

طأ دكط اا

اطااةسا اطخل طااصدعطااسهد .ط

طااة ااطا ططمفطخهو هط(أ دكط)+طفإطااسه سطمفط

ش صط يسية صط9102طي يسطا يصا طخ يضطاضيهفإطد حي ط911طأايفطدصمري /يي طي يسطمسي يهفطاإلن يهطط
ااة

طي ر ه.ط مفطشرنط ذاطأنطيؤ يطااسطخ ضطان ه هطد ح ط0.6طم ر نطدصمري /يي طأي يهواطميفطأ ط

شي صطي ييهيصط.9191طدهإلضييهفاطااييسطذاييكطس اصي طاام يي طمييفطااي

طااةشييهوكاطفييإطاإلت ييهرطمسييه ةهت هط

ااع يراطاإلضهفرا طمةيهطلي طييؤ يطاايسطخ يضطاإلن يهططديركثصطميفط9.0طم ري نطدصمري /يي

طاألميصطاايذيط

سرك نطا طانمكهسطاياهدإطي سطأس ارطاا ططاامهاةراط ي يسطاتل ويه طااميهاةإطككي طدإي يهوطأنطااي طط
ااخه ط طأح طأ مطي ام طحصكاطاتل وه طاامهاةإ.ط
فإطاا ل طذات طتطتزا طتشرصطغها راطاا لمهفطااسطاس ةصاوطترةصطأ ا طاتل وه طاامهاةإطدهام يي ط
ميييفطاا حييي يهفطكهاق يييهيهطااةهارييياطفيييإطدميييضطااييي

طاألي يييه طفيييإطاألتحيييه طاأل و ديييإ ط اا ييي تصافط

1طسرهسييياطاا رسيييرصطاا قييي يط يييإطأحييي ىطاتاريييهفطاا يييإطت ايييرطاار يييهطاا ييي سطااةصكزيييياطميييفطضيييةفطااسرهسيييهفطاا ق ييييا طد ييي فطتح ريييزطاا ةييي طاتل ويييه ي.ط
إطتق إطد خطاألم ا ط زيه طااسر ااطفإطاألس ارطخل طف صافطااصك طمفطأ طتحصيكطيا اطاتل وه .طط
16
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ااار سرهسراطخهصاطديرفطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياط اييصان طمةيهطلي طيمعي طامي ا افطااي ططاامهاةريا ط
مييفطةييمطل ي طيييؤةصطي ييسطأسييمهوطااعهلييا.طااييسط هنييبطت ي تصطاامللييهفطدييرفطاا تيييهفطااة ح ي ط شييصكهس هط
اا اهويرف ط اا ح يهفطاا إطت ا طاتل وه افطاا هشااط اا همرا ط ااقر طااة ص ضاطي يسطااحريزطااةيهاإط
فإطاام ي طمفطاتل وه افطااصسرسرا طتزام هطمعط ص طمس يهفطاا ي نطاامهاةراطااسطأي سطمس ىطا يهط
ي سطاإلرلرط

ط033طتصي ر نط تو طأيطمهطيمه ط%921طمفطاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطاامهاةإ.طط

فإط ذاطااسرهر طأك طص

رطاا ق طاا اإطفيإطأحي ثطت لمهتي طي يسطأنطأحي طااةخيهرصطااصسرسيراط

اا إطتش بطاا لمهفطيا طي ةث طفإطتوهي طاا تصافطاا اهوياطاا إطفهلةي طاا يهرؤطااي ويط اا رك يإط
اااييهويطفييإطكثرييصطمييفطاتل وييه افطي ييسطمي اوطيييه ط.9102ط ام ي فط ييذهطاا ي تصافطااييسطاا ك ا رييه ط
فرص ح طت

طسل طاامص

طاامهاةراطدشك طك رص ط أنطاح ةهتفطاا ص طاايسطتسي ياط اسةياطا ي تصافط

اا اهوياط اا ك ا راطت طزااي طدمري طااة يه طوغيمطاألخ يهوطاإلياهدرياطااة صلياطييفط ي طم ه ضيهفط
هويييا.ط اذاطمييهطح ي ثطمزي ي طمييفطاا ي

وطفييإطاامللييهفطاتل وييه ياطدييرفطاا تيييهفطااة ح ي ط شييصكهس هط

اا اهويرف طأ طفإطااص ادططاا اهوياطاا إطتش صسطفر هط

طأخيصى طفةيفطااةةكيفطأنطي سيهوعطاإلنخ يه

ط

فإطااو هياطاا ح ي راط اا اهو طاامهاةراطما اط طمةهطيؤ يطدها ة طاتل وه يطاامهاةإطااسطن هسجطأل طمفط
اا لمهفطااحهارا.ط دها هاإطفإن طتد طمفطاإلسصاعطدإزاااطأ ا طي طاارقرفطح طاتت هلرهفطاا اهويياطميفط
خل طتس ياطاا تصافط نطوفعطاا مصي هفطاااةصكراط ااح ا زطغرصطاااةصكرا.طط
در ةهطت لعطص

رطاا ق طاا اإطتحسفطنة طاتل وه طااميهاةإطفيإطييه ط9191طدشيك طم اضيع ط

حر طميفطااة ليعطأنطيسي ةصطتيرةصطاتل ويه طااميهاةإطدها رسيرصطاا قي يطااك ريصطاايذيطأ صتي طاتل ويه افط
ااة ق ميياط ال وييه افطاألسي ارطاا هشييااطفييإط9102طاا ييإطا ت ييهطاكييهنطتقي يصطاا ةي طاامييهاةإطامييه ط9102ط
مم ا طااة لعطامه ط9191طل طد غيهطمسي ىطألي طد سي اط%1.9طييفطتقي يص ةهطااحيهاإطفيإطكيلطااميهمرف.طط
كةهطت لعطص

رطاا ق طاا اإطأنطيوهحبطاا مهفإطاامهاةإطان مهشطفإطنة طاا اهو طمةيهطيمكيسطتميهفإط

ااع بطااةح إط اتس ثةهوافط ت فقهفطوأسطااةه ط ي طميهطسير مكسطدشيك طايايهدإطي يسطسي رطااي طط
اامهاةإ.طغرصطأنط ذاطاا مهفإطيم ة طد و اطك رص طي سطتا بطمزي طمفطاا ويمر طفيإطاا ي تصافطاا اهويياط
درفطاا تيهفطااة ح ط ااورف ط تا بطخص ططدصيعهنريهطميفطاتتحيه طاأل و ديإط نطات يهر ط اسي ةصاوط
اح ا طاا تصافطااار سرهسرا.ططط
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ت هيفطاا لمهفطدشرنطاا ة طاتل وه يطمفطف ص طااسطأخصىط–طس ا طدها س اطالل وه طااميهاةإط

طفيييصا ى ط ذايييكطد يييه طي يييسطااةسييي ا افطاا يييإطتعيييصأطي ييي طف يييص طايييي ا ططططططططططططططططططط

أ طدها سييي اطتل ويييه افطااييي

ت يكطاا قي يصاف.ط فيإط يذاطااسييرهر طتشيرصطأحي ثطاا لميهفطاأل ارياطااييسطنةي طاتل ويه طااميهاةإطفيإطيييه ط
9102طدةم ي ط %2ط ي طمس ي ىطأل ي طمييفطاا لمييهفطاأل اريياطااوييه و طفييإطن هييياطااصدييعطااثها ي طمييفططططططططط
يه ط9102ط اا هاغاط.%2.9طكةهطتشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طاايسطنةي ط
اتل وه طاامهاةإطدةم ط%2.4طفإطيه ط 9191ط

طمسي ىطألي طميفطاا لميهفطاأل ارياطااويه و طفيإط

ن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط %2.9طكةهطي ضحططالجدوت ( )0والشكل (.)0
تت

الجدوت ()0
الت قعا األولية لمعدل اليم القتصادح العالمية)9191-9102( ،
)(%

الت قعا األولية في هاية
الرب الراب من عام 9102
العالم
اا طااو هيرا
اا تيهفطااة ح ط
اارهدهن
م عقاطاار و
ااورف
اا
اا صازي
و سره

الت قعا األولية في هاية
الرب الثال من عام 9102

التغير في الت قعا األولية
()%

9102

9191

2019

2020

9102

9191

9.2
0.6
9.2
0.1
0.9
7.0
4.3
0.9
0.0

8.8
0.7
9.1
1.6
0.2
7.1
9.3
9.9
0.2

8.1
0.6
9.4
1.2
0.9
7.0
7.0
1.2
0.0

8.1
0.6
9.0
1.9
0.4
9.3
6.1
9.1
0.2

()1.0
ــ
()1.0
1.0
ــ
ــ
()0.2
1.2
ــ

()1.0
()1.0
()1.0
1.9
()1.0
1.9
()0.9
1.9
ــ

مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
ـطص رطاا ق طاا اإ طتقصيصيطافهرطاتل وه طاامهاةإ طأك دصط9102ط طي هيصط.9191ط
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الشكل ()0
الت قعا األولية المتعلقة بمعدت اليم القتصادح العالمي)%( 9191 – 9102 ،

طططططططططططططططططط

طططططططط

3.5

3.3
3.1
2.9
2.7
في هاية الرب الثال من عام 2019

في هاية الرب الراب من عام 2019

2020

2.5

2019

المصد :طص رطاا ق طاا اإ طتقصيصيطافهرطاتل وه طاامهاةإ طأك دصط9102ط طي هيصط.9191ط

يم طاا غرصطفإطت لمهفطيه ط9102طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طاايسطتصا يعطأ ا طممايمطال ويه افط
طااو هيراط ال وه افطااي

اا

طاا همرياط ااي

طاا هشيااطخيل طييه ط9102طدشيك طييه ط ذايكطوغيمط

اا هرؤطااة ح ظطفإط ترص ط ذاطاا صا عطخل طااصدعطااصادعطمفطاامه .ط
ط

طيرتإطذاكطتزام هطمعطاس ةصاوطاتا زا طد م يلفطات هرطخ ضطاإلن هططااا ي طاا إطت ص طاار هط
طم اةاطأ دكط دمضطاا

طااة ااطا ططمفطخهو هط(أ ديكط)+طفيإطشي صط يسية صط 9103طدشيرنط

خ ضطاإلن هططد طمفطش صطي هيصط9102ط اا إطتمطتة ي هطح سطش صطمهوسط 9191طل طأنطي مطاإلت هرط
ط(أ دكط)+طفإطن هياطشي صط يسية صط9102طي يسطا يصا طخ يضطاضيهفإطاجن يهططدي اطميفطشي صط

درفط

ي هيصط 9191طد فطااةحهفااطي سطاا ازنطدرفطاامص

ط ااع بطاامهاةإطي سطاا ط.ط ذاط مفطااة لعط

أنطي مكسط ذاطاإلت هرطدشيك طايايهدإطاايسطحي طميهطي يسطأ ا طال ويه افطااي

يهطاايسط

طااة اياطا ي ط ط

بطمعطاوت هعطنس إطم لعطفإطحامطاتس ثةهوافطي سطااة ىطااقصيب.طط
ط

فإط ذاطااسرهر طيا وطااذكصطدرنطاتس قصاوطفإطأسمهوطااس عطاألسهسرا ط تطسرةهطأسمهوطااي ط ط
يُم طأمصطضص ويطا حقر طاا ة طااةس ا طفإطأ ا طاتل وه طاامهاةإ.طط
ططط
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 .0التت ا في اقتصادا الدوت الصياعية
تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طاايسطنةي طاا يهتجطااةح يسطاإل ةيهاإط
طااوي هيراطفيإطييه ط9102طدةمي ط %0.6ط ي طن يسطمسي ىطاا لميهفطااويه و طفيإطن هيياط

فإطاا

ااصدعطااثهاي طميفطييه ط.9102طدر ةيهطتشيرصطاا لميهفطاأل ارياطاايسطنةي هطدةمي ط%0.7طفيإطييه ط 9191طط

طمس ىطأل طمفطاا لميهفطااويه و طفيإطن هيياطااصديعطااسيهد ط اا هاغياط %0.6طكمكا ي ةك الشككل
()9ط الجدوت ( )0المشا اليا سابقاا.
الشكل ()9
الت قعا األولية لمعدت اليم القتصادح في الدوت الصياعية)%( 9191 -9102 ،

1.8

1.6
1.4

في هاية الرب الراب من عام 2019

2020

في هاية الرب الثال من عام 2019

1.2

2019

المصد :طص رطاا ق طاا اإ طتقصيصيطافهرطاتل وه طاامهاةإ طي ار ط طأك دصط.9102ط

 .0.0اقتصاد ال ليا المتحدة األمريكية
لصوطما سطاتح رهرإطاا ر وااإطاألمصيكإط(اا كطااةصكزي)طفإطا ةهيي طاايذيط ُيقي طفيإطشي صط
أك دصط 9102طخ ضطسيمصطاا هسي طااصسرسيإطاجليصا

2طدةقي اوط99طنقعياطأسيهسط(وديعطنقعياطما ييا) ططططططط

تُم ط ذهطااةص طااثهاثياطي يسطاا ي ااإطاا يإطيخ يضطفر يهطاا يكطااةصكيزيطاألمصيكيإطسيمصطاا هسي طدمي طأنط
خ

ي طفييإطشي صطي اري ط9102طا ةييص طاأل اييسطم ييذطشي صط يسيية صط9113طار ييصا حطمييهطدييرفط%0.91طااييسط

2

يم ة طما سطاتح رهرإطاا ر وااإطاألمصيكإطفإطلصاوطأسمهوطاا هس طي سطةلةاطي هصصطوسرسيا طت ةثي طفيإطلي طسي رطاامةي ط مؤشيصطأسيمهوطااةسي كط
(اا خم) ط اا ة طاتل وه يطااةح إط اامهاةإ.ط
20
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 %0.69ط ل ط ه ط ذاطااقصاوطكخع طتس فطحةهياطاتل وه طاألمصيكإطمفطمخهرصطت يهرؤطاتل ويه ط
اامهاةإط ت ايرهفطت تصافطاا اهو طاامهاةرا طتزام ه طمعطضمفطاتس ثةهوافط ااويه واف ط دقيه طممي ط
اا

خمط نطاا س اطااةس فا ط حه اطاا تيهفطااة ح طا هفسراطية ه.ط
فييإطش ي صط يسيية صط9102طاتخييذطما ييسطاتح رييهرإطاا ر ي وااإطاألمصيكييإطلييصاواطدهإلدقييه طي ييسط

أسييمهوطاا هس ي طي ييسطاألم ي ا طاتتحه ييياط نطتغررييصطي ي طنعييهرط%0.91طااييسط %0.69ط أشييهوطااييسطأنط
تكييهارفطاتل ييصا

طسي ا طي ييسطاألو ييحط نطتغررييصطااييسطأ ي طغرييصطمسييةس.ط ييه ط ييذاطااقييصاوطفييإطظي ط

ت لمهفطدهس ةصاوطنة طال وه يطم سيطط دعهاياطم نرياطح يسطم يي طاتن خهديهفطااصسهسيراطااةقيصو طفيإط
يه ط 9191طحر طي

طاا ضعطااحهاإطا سرهساطاا ق ياطفإطاا تيهفطااة ح طاتمصيكرياطملسيمطاي يمطنةي ط

مس ا طا شهرطاتل وه يط أ ضهعطس رطية طل ياط مم طت خمطيق صبطمفطااةس فطاا هاغط.%9ط
يييرتإطذاييكطارؤكيي طي ييسطاسيي ةصاوطااسرهسيياطاا ق ييياطاا رسييرصياطاا ييإطي م ييهطما ييسطاتح رييهرإط
اا ر وااإطاألمصيكإطم ذطد اياطيه ط 9102ط ي لفطدذاكطحة اطتش ي طااسرهساطاا ق ياطاا إطاس ةصفطي يسط
مي ىطةلةياطأيي ا .طكةييهطأشييهوطما ييسطاتح رييهرإطاا ري وااإطاألمصيكييإطااييسطاني طتطي لييعطخ ييضطأسييمهوط
اا هس طح سطيه ط9190طي سطاألل .طط
دشك طيه ط ه طلصاوطما سطاتح رهرإطاا ر وااإطم سقهطمعطت هرؤط ترص طاا صا عطفيإطنةي طأ ا ط
اتل وه طاألمصيكإطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهوناطدهاصدعطااسهد طيقبطاازخمطاا س إطاايذيط
شي هطخييل طاا وييفطاأل طمييفطن ييسطاامييه .طحري طت ييهرنطنةي طاا ظييهسفطاألمصيكريياطدرلي طمييفطااة لييع طط
اوت ييعطيي طاا ظييهسفطاألمصيكريياطفييإطااقعهيييهفطغر يصطاازوايريياطد ح ي ط097طأاييفط ظر يياطخييل طش ي صط
أك دصط 9102طفرةهطتصا م طاا ظهسفطدقعهعطاا و رعطدةق اوط27طأافط ظر ا ط

طأك صطانخ ه

طم ذط

ش صطأك دصط.9112ط سا طنة طي طاا ظيهسفطفيإطاا تييهفطااة حي طأك يصطزييه طاي طفيإطيشيص طأشي صط

طططططط

خل طش صطن فة صط 9102طارصت عطي طاا ظهسفطفإطااقعهيهفطغرصطاازوايراطد العط977طأافط ظر يا.ططططط
تصا عطاا ة طفإطي طاا ظهسفطخل طش صط يسة ص ط أضهفطاتل وه طاتمصيكإط049طأافط ظر اطفإط
ااقعهيهفطغرصطاازوايرا ط ذاكط فقهطا رهنهفط زاو طاامة طاألمصيكرا.طططط
ط
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دييصغمطأنط ترييص طنة ي طاا ظييهسفطتطتييزا طأي ييسطدكثرييصطمييفطااةس ي ىطااةع ي بطش ي صيهطط ي طططططط
011طأافط ظر اطاة اك اطاا ة طفإطي طااسكهنطااذيفط مطفيإطسيفطاامةي طاتطان يهطتُمي طألي طدشيك طك ريصط
يفطااة سططاا هاغط992طأافط ظر اطش صيهطامه ط.9103طيرتإطذاكطتزام هطمعطت يهرؤطنةي طاأل ي وطي يسط
أسهسطس ي طحري طسيا طم سيططاا ةي طااسي يطفيإطاأل ي وطاكي طااميهم رفطفيإطااقعيهعطااخيه

طغريصط

اازوايإطدها تيهفطااة ح طنحي ط%2.9طخيل طشي صطأك ي دصط9102طمقهونياطدهاشي صطااةةهةي طميفطااميه ط
ااسهد طل طأنطي صا عطااسط%2.0طي سطأسهسطس يطخل طش صطن فة ص ط سا طأ نسطمس ىطاي طم يذط
ش صطي ار ط9103ط

ط%9.2طي سطأسهسطس يطخل طش صط يسة صط.9102ط

فإطاا ل طذات طاوت عطمم طاا عهااطفإطاا تيهفطااة حي طاألمصيكرياطدشيك طر ريفطخيل طشي صط
أك دصط9102طااسط %2.7طل طأنطي صا عططخل طشي صيطني فة صط يسية صطمسيالط%2.9ط ي طأ نيسط
مس ىطا طم ذطنح ط91طيه .طمفط اطأخصى طاوت عطممي طاا

يخمطااسي يطاايسطمسي ىط%9.2طي يسط

أسييهسطس ي يطخييل طش ي صط يسيية صط 9102ط ييإطأك ييصطزيييه طمسييا اطا ي طم ييذطش ي صطأك ي دصط 9103طططط
مقهونيياطد حيي ط%9.0ط ط%0.3طي ييسطأسييهسطسيي يطخييل طشيي صيطنيي فة صط أك يي دصطي ييسطاا صترييب.طططططططط
فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسطأن طخل طيه ط 9102طسيا طممي طاا

يخمطفيإطاا تييهفطااة حي ط

ي سطأسهسطس يطمس ىط%9.2طمقهوناطمعط%0.2طفإطاامه طااسهد طفإطأك صطزيه طم ذطيه ط.9100طط
ت هرا ط ترص طاا صا عطفإطا ةهاإطاإلن هططااو هيإطاألمصيكإطدشك طيه طخيل طااصديعطااصاديعط
مفطيه ط.9102طحر طتشرصطأحي ثطاا رهنيهفطاايسطتصا يعطاإلن يهططااوي هيإطاألمصيكيإطفيإطشي صطأك ي دصط
9102طد ح ط %1.2طتزام هطمعطانخ ه

طر هفطاا و رعطد ح ط%0.2طي يسطأسيهسطسي يطخيل طن يسط

ااش ص.ط فإطش صطن فة صط9102طاوت عطاإلن هططااو هيإطدركثصطميفطااة ليعطمسيالططنةي اططد حي ط%0.0ط
ن رااطان ميهشطااوي هيهفطاا ح ي ريا طدي يمطميفطن هيياطاإلضيصابطاايذيطاسي ةصطسي اطأسيهدرعطفيإطمويهنعط
يييصا طم تييي وزطإلن يييهططااسيييرهواف.ط يشيييرصطاحييي ثطاا قيييهويصطااويييه و طييييفطمم ييي طا او طااةشييي صيهفط
األمصيكإطااسطتصا يعطا ةيهاإطاإلن يهططااوي هيإطد حي ط%1.2طخيل طشي صط يسية صط9102طديهاصغمطميفط
اتوت هعطغرصطااة لعطفإطااو هيهفطاا ح ي را ط يمزىطدشك طوسرسإطااسطانخ ه

طااع بطي سطاا فاياط

سططأح ا ط ياطأ فرطمفطااةم ه طفإطمث ط ذاطاا لر طمفطك طيه .ط
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مفط هنبطأخص طش فطم رمهفطاا ازسا ط اا إطتُم طااةسه مطاألك صطفإط يمطاتل وه طاألمصيكإط

ط

فييإطاا ل ي طااحييهاإ طحر ي طتةث ي طح ي ااإطة ي طاإلن ييهرطاتس ي لكإطفييإطاا تيييهفطااة ح ي طت هي ييهططفييإط
مس يهت هطخل طااصدعطااصادعطميفطييه ط 9102طحري طاوت مي طخيل طشي صطأك ي دصطدةمي ط%2.9طي يسط
أسهسطس ي طم ف ياطدةش صيهفطااةصك هف.ط فإطش صطن فة صطاوت م طم رمهفطاا ازساطدةمي ط%2.2ط
ي سطأسهسطس ي.ط ش فطم رمهفطاا ازساطاوت هييهطم ح ظيهطخيل طشي صط يسية ص طدي يمطميفطاا سي رط
طتزام هطميعطم سيمطاامعيلفطفيإطاا تييهفطااة حي .ط فيإط يذاطااسيرهر طأي يفط

اتاك ص نإطي صطاإلن صن

ااييصسرسطاألمصيكييإطيييفطاوت ييهعطم رمييهفطاا ازسيياطفييإطم سييمطاامعييلفطد حي ط%2.4طيييفطاامييه طااسييهد ط
ا و طااسطمس ىطلرهسإطغرصطمس ر.ط دشك طيه طد يغطاا ةي طااسي يطاة رميهفطاا ازسياط%2.7طخيل ط
يه ط 9102ط

طمس ىطأل طمقهوناطدةم طنة طد غط%4.2طخل طاامه طااسهد .طط

فإط ذاطااسرهر طيذكصطأنطمؤشصطةقاطااةس كطل طانخ ضطمفطأي سطمس ىطا طم ذطييه ط9111ط
ييي ط026.2طنقعييياطفيييإطشييي صطأك ييي دصط9103طاروييي طاايييسط126.1طنقعييياطفيييإطشييي صطأك ييي دصط 9102طططططط

طططططططط

اوت ييعطخييل طش ي صطن ي فة صطمسييالطط097.3طنقعييا طل ي طأنطي صا ييعطخييل طش ي صط يسيية صطااييسط097.9ط
نقعا.ططط
أ ىطتصا ييعطحيي طاا يي تصافطحيي طاا اييهو طدييرفطاا تيييهفطااة حيي طاألمصيكريياط ااوييرفطااييسط
طاامايزطاا ايهويطاألمصيكيإطخيل طشي صطأك ي دصط9102طد حي ط%6.7طمقهونياطدهاشي صطااسيهد ط

انخ ه

مسيييالطأ نيييسطمسييي ىطاييي طفيييإطةةهنرييياطيشيييصطشييي صاط ييي ط46.9طم ريييهوط تو ط فقيييهطا رهنيييهفطمك يييبط
اإلحوه افطاألمصيكإ.ط اص طاامايزطاا ايهويطاألمصيكيإطتصا مي طخيل طشي صطني فة صطمسيالطأ نيسط
مس يهت طم ذطيه ط9107ط

ط42.0طم رهوط تو طد يمطمفطاوت هعطااوه وافط تصا يعطااي او افطاايسط

أ نسطمس ىطا يهطم يذططططييه ط.9106ط ييه طاامايزطاا ايهويطاوت هيي طخيل طشي صط يسية صطاايسط43.2ط
م رهوط تو.ط فرةهطي م طدإ ةهاإطيه ط 9102طتصا عطيازطااةرزانطاا ايهويطاألمصيكيإطا ةيص طاأل ايسط
م ذطيه ط9102طمسالطط707.3طم رهوط تو ط

طمس ىطم خ ضطمقهونياطد حي ط796.6طم ريهوط توط

فإطاامه طااسهد طططططيرتإطذاكطتزام هطمعطسرهساط"أمريكا أولا"طاا إطي ا هطااصسرسطاألمصيكإ.ط
أمييهطفرةييهطيخيي

طفايي طاا اييهو طمييعطااوييرف ط ييإطمحيي وطا ةييه طا او طااييصسرسطاألمصيكييإ طططططططططط

فق طتق و طخل طااصدعطااصادعطمفطييه ط9102طدشيك طم حي ظ طحري طتصا مي طميفط20.2طم ريهوط توط
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خل طش صطأك دصط9102طااسط94.3طم رهوط توطخل طش صط يسة ص ط

طأ نسطمس ىطا هطم يذطشي صط

ادصي طمفطن سطاامه .ط دشك طيه طد غ طفا طاا اهو طدرفطاا تيهفطااة حي طاألمصيكرياط ااويرفطخيل ط
ييييه ط9102طحييي ااإط249.7طم ريييهوط توطمقهونييياطدحييي ااإط402.9طم ريييهوط توطخيييل طييييه ط 9103طططططططط
طد غط %06.7ط ذاكط فقهطا رهنهفطمك بطاا ح ر طاتل وه يطاألمصيكإ.طط

أيطدةم طانخ ه

فإط ذاطااسيرهر طتيمطاإلييلنطفيإطااثهاي طيشيصطميفطشي صط يسية صط9102طييفطت صي طكيلطميفط
اا تيهفطااة ح طاألمصيكراط ااورفطااسطات هرطدشيرنطني
ااعيصفرف ط اا ييإطت

طااةصح ياطاأل ايسطميفطاتت هلرياطاا اهويياطديرفط

ييةفطحقي رطااة كريياطاا كصيييا ط نقي طاا ك ا رييه ط ااة اييهفطااغذاسريياط اازوايرييا ط

ااخ مهفطااةهاراط سمصطااويصف ط خ يضطاامايزطاا ايهويطااث يهسإطدر ةيه ط ااغيه طااصسي طاااةصكرياط
ااة اااطي سطمصاح طااسطأنطي مطاا ص طااسطات هرطن هسإ.طحر طأشهوطااصسرسطاألمصيكإطااسطأنطااورفط
لي ط افقي طي ييسطا ييصا طتمي يلفط رك ريياطكثرييص ط شييصا طكةرييهفطضييخةاطمييفطم اييهفطاازواييياط ااعهليياط
اا

يهسعطااوي هيراطاألمصيكرييا ط أضيهفطأنطاا تيييهفطااة حي طلييصوفطيي طتع ري طااصسي طاإلضييهفراط

ااا يييي طاا يييإطكيييهنطميييفطااةخعيييططفصضييي هطي يييسطااييي او افطااوييير راطفيييإطااخيييهمسطيشيييصطميييفطشييي صطططططططط
يسييية صط 9102طاتطان يييهطسييي قإطي يييسطوسييي ط ةصكرييياطنسييي هط%99طي يييسطم ايييهفطصييير راطدقرةييياطططططططط
991طم رهوط تو طمعطخ ضطااصس طاااةصكراطااسطاا وفطار غط%6.9طي سطم ايهفطصير راطأخيصىط
لرة ييهط091طم رييهوط تو.ط ييذاط مييفطااةقييصوطأنطيي مطت لرييعط ييذهطاتت هلريياطفييإطااخييهمسطيشييصطمييفطش ي صطططط
ي هيصط9191ط فقهطا وصيحهفطااصسرسطاألمصيكيإ طاايذيط ضيم طا اوتي طشيصرطيةكيفطاا تييهفطااة حي ط
مفطايه طفص

طاا مصي هفطاااةصكراطفإطحه طاذاطامطت إطااورفطد فطااشصا طاازوايإ.ط

ميفط هنييبطأخييص طاوت ييعطااماييزطاا اييهويطااسي مإطاألمصيكييإطمييعطاألتحييه طاأل و دييإطااييسطحي ااإط
07.4طم رهوط توطخل طش صطأك دصط 9102طةمطتصا يعطاايسط02.0طم ريهوط توطخيل طشي صطني فة ص ط
ل طأنطيمه طاوت هي طااسط09.2طم رهوط توطخل طش صط يسة ص.ط دشك طييه طاوت يعطاامايزطاا ايهويط
ااس مإطاألمصيكإطمعطاألتحه طاأل و دإطااسطأي سطمس ىطاي طي يسطاإلريلرط ي ط066.2طم ريهوط توط
خل طييه ط 9102ط فقيهطا رهنيهفطمك يبطاا مي ا طاألمصيكيإ.ط

يهطتاي وطاإلشيهو طاايسطحوي طاا تييهفط

ااة ح طاألمصيكراطي سطاذنطوسةإطمفطم اةاطاا اهو طاامهاةرا طد ص

طوسي ط ةصكرياطاسي ث هسراطي يسط

او ات هطمفطاتتحه طاأل و دإ طفإطاريهوطاا يزاعطدشيرنط ييمطصي هياطااعيهسصاف.ط تيرتإط يذهطاا لميهفط
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يقييبطص ي وطحكييمطمييفطمحكةيياطاا حكييرمطاا هدميياطاة اةيياطاا اييهو طاامهاةرييا طأفييه طدييرنطشييصكاطايصدييه

ط

األ و دراطاو هياطااعهسصافطل طحو طي سط يمطحك مإطغرصطمشص عطتق وطلرة طدة رهوافطاار و .طط

ططط

ييذاط تطتييزا ط ييهسطتح ي يهفطسرهسييراط مهاريياطت ا ي طأ ا طاتل وييه طاألمصيكييإ ط ي مييرفطوص ي ط
اام ي طمفطااةؤشصافطااصسرسراط مؤشصافطاأليةه طيفطكثبطفإطااةس ق طااقصيب.طيرتإطفيإطمق مياط يذهط
اا ح ي يهف طااق ييهيهطااة م قيياطدها اييهو ط دخهصيياطاامللييهفطاا اهوييياطدييرفطاا تيييهفطااة ح ي ط ااوييرف ط
اضييهفاطااييسط ي طدمييضطااخلفييهفطدييرفطا او طااييصسرسطاألمصيكييإط ما ييسطاإلح رييهرإطاا ري وااإطحي ط
ااسرهسهفطاا ق ياطاا إطي م ه طداهنبطاا تصافطااسرهسراطاا اخ راطاا يإطتيرتإطتزام يهطميعطاريلرطاايصسرسط
األمصيكإطوسةرهطاحة طاإلن خهدراطااصسهسراطامه ط.9191طط
فإط ذاطااسرهر طتشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطميفطييه ط9102طاايسطنةي طاا يهتجط
ااةح سطاإل ةهاإطفإطاا تيهفطااة ح طاتمصيكراطفإطيه ط9102طدةمي ط %9.2ط ي طمسي ىطألي طميفط

ططططططط

طططططططط

اا لمهفطااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغياط.%9.4طفيإطحيرفطتشيرصطاا لميهفطاأل ارياطفيإطن هيياط
ااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطت لعطنة هطفإطيه ط9191طدةم ط %9ط

طمس ىطأل طمفطاا لميهفط

ااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط.%9.0طكما ي ة الجدوت ( )0المشا اليا ا فاا.ط
 .9.0اقتصادا دوت أسيا/الهادح الصياعية
أظ يييصفطأحييي ثطاا رهنيييهفطان ميييهشطالقتصكككاد اليابكككا يطدشيييك طنسييي إطخيييل طااصديييعطااصاديييعطميييفطططططططططط
يه ط 9102طحر طأ ىطك طميفطلي طاإلن يهرطااصأسيةهاإ ط اا مي يلفطاا هويخرياطفيإطااحسيهدهفطااق مريا ط
اا ادرصطاتس ث هسراطااة يه طاا يإطاتخيذت هطااحك مياطاارهدهنريا طاايسطتخ ريفطتيرةرصطزييه طممي طضيصي اط
ااة رمهفطمفط%3طااسط%01طفإطش صطأك دصط.9102طكةيهطتيمطاإلييلنطييفطحزمياط يي طميفطااحي افزط
ااةهاراطفإطشك طمرزانراطتكةر راطا س اطااةهاراط9191طس أطفإطش صطأدصي ط9191طدقرةياط02.9طتصي ري نط
يفطيهدهنإ طااسط هنبطااةزي طمفطاتس ثةهوافطااخهصا طد ي فط ييمطاا ةي طاتل ويه يطفيإطييه ط.9191ط
يييرتإطذاييكطفييإطاا ل ي طااييذيطتييرةصطفر ي طأ ا طاتل وييه طاارهدييهنإطدهألضييصاوطااةه ييياطااك رييص طاا ييإطس ي هطططط
ايوييهوط" " Hagibisطاأللي ىطم ييذطنحي ط71طيييه ط ااييذيطا ييهحطاارهدييهنطخييل طشي صطأك ي دصط9102طططططط
يع طاإلن هططفإطااقعهيهفطااصسرسراطدةهطفإطذاكطص هياطااسرهواف.ط
ط
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ذاط ل طانخ ضطااع بطااةح إطخل طش صيطأك دصط ن فة صط9102طد ح ط%6ط ط%9.0طي سط
أسييهسطسي يطتزام ييهطمييعطزيييه طضييصي اطااة رمييهف طاتطأنطةقيياطااةسي كرفطلي طان مشي طدشييك طاياييهدإ ططط
حر طد غطمؤشصطةقاطااةس كط22طنقعاطخل طشي صط يسية صط9102طمقهونياطد حي ط23.7ط ط27.9طنقعياط
خل طش صيطن فة صط أك دصطي سطاا صتريب طمصت ميهطييفطمسي ىطشي صطسي ة صطاايذيطيُمي طاأل نيسطم يذطط
يه ط.9100طط
طاامةهاياطفيإطسي رطاامةي طحري طتشيرصط

يا وطااذكصطأنطاارهديهنطتطتيزا طتميهنإطميفطمشيك اطنقي

اا لمييهفطااييسطانكة يهشطااق ي ىطاامهم يياطفييإطاارهدييهنطفييإطيييه ط9141طد س ي اط%91طمقهونيياطدمييه ط 9106طططط
ذاكطانمكهسيهطتوت يهعطممي تفطااشيرخ خاطد يهطفيإطمقهدي طانخ يه

طممي طااة ااري .ط فيإط يذاطااسيرهر ط

وفم طااحك ماطاارهدهنرياطسيفطاا قهيي طاايسط79طيهميهط طكةيهطأليصفطلهن نيهطط يي اطفيإطم ويفطييه ط9103ط
يمكسطتغرصاططك رصاططفإطسرهس هط يسيةحطدي خ طمزيي طميفطاأليي يطاامهم ياطاأل
اامةهاا طحر طتح هططاارهدهنطااسطنح طنوفطم ر نطيهم طأ

إطدح

رياطا خ ريفطااي ق

طفيإط

ط.9199طط

تصا م طل طاارفطاارهدهنإطمقهد طاامةلفطااصسرسراطاألخصى طحر طانخ ضطااع بطي ر طكةيلذط
آمفطفإطاألس ارطن رااطل طأ ا طاألس ارطااةهارا ط تصا يعطااةخيه فطدشيرنطاا ايهو طاامهاةريا ط ان ويه ط
دصيعهنرهطيفطاألتحه طاأل و دإط نطات هر.طيرتإطذاكطفإطاا ل طااذيطأي فطفر طاا كطااةصكيزيطاارهديهنإط
فإطا ةهي طاألخرصطخل طش صط يسة صط9102طيفطاإلدقه طي سطأسمهوطاا هسي ط نطتغرريص طمؤكي اطي يسط
ي ييسطاس ي ةصاوطسرهسي طاا ق ييياطاا رسييرصياطااحهارييا طد ي فطاا غ ييبطي ييسطاتنكةييهشطاتل وييه يط تمزيييزط
اا ةي طفييإطض ي طااةؤشييصافطي ييسطت ييهرؤطاتل وييه طدمي طزيييه طضييصي اطااة رمييهفطخييل طش ي صطأك ي دصط
 9102ط فإطمحه ااطاة ا اطمشيك اطااشيرخ خاطاا يإطت ا ي طااةا ةيعطاارهديهنإ ط ميهطي صضي طذايكطميفط
تحسرفط ت سرعطا صامجطاا ةهنط ااحةهيياطات ةهيريا ط كيذاكطتة يي طااقرةياطااة زايي طاقعيهعطااصيهيياط
ااوحرا طكةهطسر مطت ر طنوفطااحور اطااةصتق اطمفطاازيه طاا صي اطنح ط يمطلعهعطاا م رم.ط
اس ةصطت هرؤطمم طاا

خمطفإطاارهدهنطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102طدي يمطميفطدميضط

اا حسر هفطفإطاا سمرصطااةح إ طحر طاس قصطخل طش صطأك دصطي طأ نسطمس ىطاي طفيإطةلةي نطشي صاط
طمس ىطااش صطااسهد طاا هاغط%1.9طي سطأسهسطس ي طةمطاوت عطدم طذاكطااسط%1.9طي يسطأسيهسط
س يطخل طش صطن فة ص طةيمطاايسط%1.3طي يسطأسيهسطسي يطخيل طشي صط يسية ص.ط فيإط يذاطااسيرهر ط
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أشهوطاا كطااةصكزيطاارهدهنإطااسطأنطاا
%9ط ذاكطدها اصطااسط
اا

اإلدارة االقتصادية

خمطاتس لكإطس فطي سيهوعطنحي طااةمي طااةسي فط ي ط

طفا طاياهدراطفإطاا هتجط اوت هعطت لمهفطاا

خمطفإطاا ل طااحهاإطسر رةصطدهنخ ه

خم طكةهطأشهوطاايسطأنطاتايههط

طأسمهوطاا ط.طط

تزام هطمعطزيه طضصي اطااة رمهف طانخ يضطاإلن يهططااوي هيإطفيإطاارهديهنطفيإطشي صيطأك ي دصط
ن ي فة صط9102طد س ي اط%7.9طي ييسطأسييهسطس ي ي ط ي طمييهطيشييرصطااييسطاس ي ةصاوطاا ييهرؤطفييإطلعييهعط
اا وي رعط دخهصيياطااوي هيهفطاا ح ي رييا ط ذاييكطتةهشييرهطمييعطاسي ةصاوطتصا ييعطةقيياطااشييصكهفطااوي هيراط
ااك صىطفإطاارهدهنطا صدعطااصادعطي سطاا ااإ طارو طلرةاطمؤشصطااثقاطااسطص صطمفطاا قهر ط فقهطا رهنهفط
اا كطااةصكزيطاارهدهنإ.ططط
أمهطفرةهطيخ

طااوه وافطاارهدهنراطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طفق طاس ةصطت يهرؤطنة يهط

تزام ييهطمييعطتزاي ي ط شهشيياطاتل وييه طاامييهاةإ.طحر ي طانخ

ي طفييإطش ي صطأك ي دصط9102طد س ي اط%2.9ط

مقهوناطدهاش صطااةةهة طمفطاامه طااسهد طةمطاس ةصفطفإطاا صا يعطخيل طشي صطني فة ص ط انطكيهنطد سي اط
أل طد غ ط%6.2طي سطأسهسطس ي.ط فقهطا رهنهفطاأل اراطا زاو طااةهاراطاارهدهنرا طتصا م طصيه وافط
اارهدهنطا ش صطااثها طيشصطي سطاا ي ااإطد حي ط%7.2طي يسطأسيهسطسي يطخيل طشي صط يسية صط 9102ط
ذاكطي يسطخ رياطانخ يه

طشيح هفطااسيرهوافط آتفطاا يه ط اا مي يفطااةوي وهطاايسطاا تييهفطااة حي ط

األمصيكرييا طمةييهطيشييرصطااييسطأنطضييمفطااع ييبطااخييهو إطسييرا طيييؤةصطاة ي طأر ي طي ييسطاألو ييحطفييإط
اتل وه طاارهدهنإطااةم ة طي سطاا اهو .
فييإط ييذاطااسييرهر طت ص ي طاارهدييهنط اا تيييهفطااة ح ي طاألمصيكريياطااييسطات ييهرطتاييهوىطاخ ييضط
ااصس طاااةصكراطي سطااس عطاازوايراط ااو هيراطد اياطمفطيه ط.9191ط ي ز طاتت هرطاا اهويطاارهدهنط
د خ رضطأ طااغه طااصس طاااةصكراطي يسطم ايهفطزوايرياط غذاسرياطأمصيكرياطدقرةياط6.9طم ريهوط تو ط
ي ييسطأنطت ييهحطفييص
ا تيهفطااة ح طفص

طأك ييصطأمييه طااة اييهفطاألمصيكريياطاألخييصىطا ي خ طاألس ي ارطاارهدهنرييا طمةييهطي رييإ ط
طم كهفااطمعطأي ه طات هلرياطااشيصاكاطي يصطااةحيرططاا يه يطمثي طأسي صاارهط ك ي ا.ط

فييإطااةقهد ي طس ي ق طاا تيييهفطااة ح ي طدإاغييه طأ طتخ ييرضطااصس ي طاااةصكريياطااة ص ضيياطي ييسطااس ي عط
ااو هيراطاارهدهنراطمث طتو رعطااةم افط لععطغرهوطأ ز طتكررفطاا ا .طغرصطأنط ذاطاتت يهرطتطيي
ي سطااغه طااصس طاااةصكراطاألمصيكراطاا هاغاط%9.9طي سطااسرهوافطاارهدهنرا.طط
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تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطنة طاا هتجطااةح يإطاإل ةيهاإط
فإطاارهدهنطفإطيه ط9102طدةم ط %0ط

طمس ىطأي سطمفطاا ة طااة لعطفإطن هياطااصدعطااثهاي طميفط

يه ط9102ط اا هاغط.%1.2طكةهطتشرصطاا لمهفطاأل اراطااسطنة طاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطفإطييه ط9191ط
دةم ط %1.6ط

طمس ىطأي سطمفطاا ة طااة لعطفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغط %1.9طكما ي ة

الجدوت ( )0المشا اليا ا فاا.ط
ش طالقتصاد الك ح الجي بي طدمضطمؤشصافطاا حسفطااع رفطفإطأ اس طخيل طااصديعطااصاديعط
مفطيه ط9102طتةهشرهطمعطتركر طنة هطخل طااصديعطااسيهد طد حي ط%9طي يسطأسيهسطسي ي طحري طتحسيفط
نة ي طاإلن ييهططااو ي هيإطااييسطأي ييسطمس ي ىطا ي طم ييذطأكثييصطمييفطيييه طكةييهطت هرا ي ط ترييص طاا صا ييعطفييإط
ااوه وافطا خ ضطخل طش صط يسة صط9102طد س اط%9طي سطأسهسطس ي طط ي طأ نيسطتصا يعطا يهط
فييإطنحي طسي ماطأشي ص.ط ييذاط يمكييسطمؤشييصطمي يصيطااةشي صيهفطفييإطلعييهعطااوي هيهفطاا ح ي ريياطاشي صط
يسيية صط9102طان مهشييهطنس ي رهط طحري طد ييغط91.0طنقعيياطمقهونيياطمييعط43.4ط ط42.4طنقعيياطخييل طشي صيط
أك دصط ن فة صطي سطاا صترب.طدر ةهطيا طااع بطااةح إط طاا ايمطااصسرسإطالل وه طااك ويطااا دإط
فإطاا ل طااحهاإ طااسط هنبطاس ةصاوطتصا عطااةخه فطااار سرهسراطفإطش طااازيص طااك ويا.طط
تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطنة طاا هتجطااةح يإطاإل ةيهاإط
فإطك ويهطااا دراطفإطيه ط9102طدةم ط %0.2ط يُم طمس ىطأل طمفطاا لمهفطاأل اراطااويه و طفيإط
ن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط.%9طكةهطتشرصطاا لمهفطااسطنة طاا هتجطفإطيه ط9191طدةم ط%9.0ط

ط

مس ىطأل طمفطاا لمهفطااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط.%9.9ط
 .8.0اقتصادا الدوت األو وبية
اس قصطأ ا طاقتصادا طميتقكة اليك وطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102طدي يمطميفطاسي ةصاوط
اا ييكطااةصكييزيطاأل و دييإط()ECBطفييإطات ييهعطسرهسيياطنق ييياطترسييرصياطتح ييزطانشييه طاتس ةييهن ط انطكييهنط
مماة طفإطلعهعطاامقهواف طااسط هنبطتح رزطاتس ثةهوافط ااع بطااةح إ ط تلشيإطحهاياطيي طاارقيرفط
دشرنطخص ططدصيعهنرهطمفطاتتحه طاأل و دإط()Brexitطد نطات هر.طييرتإطذايكطفيإطاا لي طاايذيطاسي ةصط
فري طت ييهرؤطنةي طااع ييبطااخييهو إط انخ ييه

28
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طاإلن ييهططااوي هيإطفييإطأك ييصطأودميياطال وييه افطفييإطم عقيياط
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اار و ط(أاةهنرهط فصنسهط ايعهارهط أس هنره) طحر طسا طاإلن هططااو هيإطاإليعهاإطأك صطانخ ه
ش صطأك دصط 9104طا زي طااةخه فطدشرنطي

طا طم يذط

طااصك طاتل وه يطااسطم عقاطاار و .ط

فإط ذاطااسيرهر طسيرا طال ويه طم عقياطااري و طم يرةصاطدهام يي طميفطاا حي يهفطاا يإطتح يهططاايسط
م هدماطمس ةص ط ميفطأ ة يه طااي ي نطااسيره ياط ااةويصفراطااةصت ميا ط دخهصياطفيإطايعهاريهطاا يإطاي ي هط
ةها طأي سطمس ىطا ي نطااسره ياطفإطاامهام.ط ت ا طايعهارهطضغ رطمس ةص طمفطااة ضراطاأل و دراط
ا ق ر طاإلن هرط خ ضطيازطااة ازناطامه ط9102طااسط%9ط ااسط%0.3طامه ط 9191طتزام هطمعطتصا يعط
اإلن هرطاتس لكإطااخه

ط انخ ه

طااي افعطااةيهاإط ضيمفطاا راياطااخهو رياط يي طاارقيرفطااسرهسيإ.طط

أمهطاا اص طاإلياهدراطااحهاراطالل وه طاإليعهاإطف إطتصا عطااةخهرصطي سطاتس قصاوطااةهاإطفيإطأيقيهبط
رطي اس طااس افطااسره يا.طط
يرتإطذاكطديها زامفطميعطاسي قصاوطأ ا طأك يصطال ويه طفيإطم عقياطااري و ط ي طاتل ويه طاألاةيهنإط
خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طار ا بطدوم داطااصك طاا ق إط(تصا عطاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطي سط
مي ىطودمييرفطم ييهاررف)طد ي يمطمييفطاتس ي لسطاامييهس إط اا قييهفطاامهميياطااحك مرييا ط تحسييفطااوييه وافط
األاةهنراطاا إطاوت م طفإطش صطن فة صط9102طد ح ط%0.9طي سطأسهسطش صيطمسا اطأك يصطزييه طم يذط
نح طيهمرف طااسط هنبطتمهفإطمؤشصافطااثقاطفإطاتل ويه طاألاةيهنإطدةيهطي ي رطاا لميهفطخيل طشي صيط
ن فة صط يسة صط 9102ط فقهطا رهنهفطمك بطاإلحوه افطاتتحه يطفإطأاةهنره.طط
فييإطاا ل ي طذات ي طمييهطزا طيمييهنإطاتل وييه طاألاةييهنإطمييفطضييمفطااع ييبطااخييهو إطي يسطخ ريياط
اا تصافطح طاا ايهو طاامهاةريا طمةيهطييؤةصطي يسطاتسي ثةهوط ااويه وافطاا يإطتةثي طميهطيقيهوبطنويفط
اا هتجطااةح يإطاإل ةيهاإطألاةهنريه طدهإلضيهفاطاايسطااويم دهفطاا يإطيشي

هطااقعيهعطااوي هيإطاألاةيهنإ ط

مفطأ ة هطتصا عطي طاامهم رفطدهاقعهعطااو هيإطا ةص طاأل ايسطم يذطييه ط.9101طحري طاسي ةصطتصا يعط
اإلن هططااو هيإطخل طش صطأك دصط9102طد س اط%0.6طمقهوناطدهاش صطااسهد طل ي طأنطيصت يعطخيل ط
شي صطن ي فة صطي ييسطغرييصطااة لييعطد حي ط%0.0طم ي ف يهطدزيييه طان ييهططااس ي عطااصأسييةهاراط اتس ي لكرا ط
يه طاإلنخ ه

طما اطخل طشي صط يسية صط9102طد حي ط%2.9ط يإطأك يصط تريص طتصا يعطم يذطشي صط

ي هيصط.9112ط ذاط ي ا طلعهعطااقعهعطااصسرسإطفيإطااوي هياطاألاةهنرياط ي طصي هياطااسيرهوافطأسي ط
أزمهت طفإطاا ل طااحهاإ ط سططاام ي طمفطاإلن قه اف طي سطخ راطي طل وت طي سطخ ضطان مهةهفطةهنإط
29
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أكسيير طااكصد ي ن طيييرتإطذاييكطفييإط ل ي طتسييهوعطفر ي طك ييصىطااشييصكهفطااييزمفطمييفطأ ي طاس ي ر ه طااشييص رط
ااةمهيرصطاأل و دراطااا ي طدشرنطان مهةهفطغهزطةهنإطأكسير طااكصدي ن طاا يإطيعهايبطاتتحيه طاأل و ديإط
د ع رق هطد اططمفطيه ط9190طارعغسطي سطاا ة طااذيطيش هطلعهعطااخ مهف.ططططططط
مفط هنبطأخص طانكةشطاتل وه طاا صنسإطدشك طغرصطم لعطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102ط
مسالططأك صطتصا عطفإطم عقاطاار و طفإطن هياطيه ط 9102طتزام هطمعطت هرؤطاا ة طفإطكيلطميفطاإلن يهرط
اتسييي لكإط اتسييي ثةهو طاايييسط هنيييبطانخ يييه

طااويييه وافط ااةخز نيييهف.طييييرتإطذايييكط سيييططحصكييياط

اإلضييعصادهفطاا ييإط ي ي طاار يهطغها ريياطاا قهدييهفطاا صنسييراطمييفطأ ي طوفييضطمشييص عطااقييهن نطااا ي ي ططططططط
ا اه طاا قهي .طط
فإط ذاطااسرهر طأي فطاا كطااةصكزيطاأل و دإطخل طا ةهي طفإطش صط يسية صط9102طييفط
أس ةصاوطسرهس طاا ق ياطدهاغاطاا رسرصطاا إطي م ه طمعطاإلدقه طي سطسمصطاا هس طاتس صشيه ياطفيإطم عقياط
اار و طي طأ نسطمس ىطتهويخإطا ط
همشطاإللصا

ط %1ط مم طاا هس طي سطاا اسعطي طسهابط %1.9ط مم ط

طي ط.%.1.99طكةهطتمطاإليلنطيفطاسي ةصاوطا يصا افطتح ريزطال ويه طم عقياطااري و ط

ااة هرن ط مفطأ ة هطايه طاتس ثةهوطفإطااس افطااةش صاه طمفطخل ط"دصنهمجطاا رسرصطاا ق يطاشيصا ط
ااس اف"طدقرةاط91طم رهوطي و طش صيه طااذيطد أطفإطاأل طميفطشي صطني فة صط 9102ط ي يإطل ي طدي ط
اا كطااةصكزيطاأل و دإطفإطوفعطاا هس طمفط ي .طط
مفط هنبطأخص طفإنطت هرؤطاا شهرطاتل وه يطأل مطشصكه طأ و دهطاا اهويرف طاا تيهفطااة ح ط
األمصيكراط ااورف طل طأةصطدها مي طي يسطاتل ويه افطااةم ةي طي يسطاا وي يصطميفطأاةهنريه ط اايسطحي طميهط
فصنسيه.طييل طي يسطذايك طلي طتيؤةصطاح ةهاريياطزييه طااحةهسرياطاا اهويياطي يسطممي تفطاا ةي طاتل وييه يط
ااةس ي ق راطاة عقيياطاار ي و طدشييك طيييه .طكةييهطتا ي وطاإلشييهو طااييس طاس ي ةصاوطااةخييه فطاأل و دريياطمييفط
اا مصي ييهفطاألمصيكريياطي ييسطااسي عطاأل و دريياط أ ة ييهطااسييرهواف طتزام ييهطمييعطااخلفييهفطاتل وييه ياطدييرفط
اا تيهفطااة ح طاألمصيكراط اتتحه طاأل ودإ.طط
تشرصطأح ثطاا رهنهفطااة م قاطدةم طاا عهااطفإطم عقاطاار و طااسطانخ هض طفإطشي صط يسية صط
9102طااسط %6.4ط
اسعطمهطدرفط
30
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طأ نيسطمسي ىطاي طم يذطشي صطي اري ط.9113ط ي يهيفطممي طاا عهاياطي يسطنعيهرط

طم عقاطاار و طحر طد غطفإطااةهنرهط %2.9ط فإطفصنسهط%3.4ط

طأ نسطمس ىطاي ط
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فإطي طس اف طكةهطاس ةصطمم طاا عهااطدإيعهارهطي طمس ىطأل طمفط%01ط ذاكطا ش صطااسيهدعطي يسط
اا ااإطمسالطط %2.3ط اس ةصطتحسفطس رطاامة طفإطأس هنرهطار خ ضطمم طاا عهااطااسط.%02.3طط
أمهطفرةهطيخ

طمم طاا

خمطفق طش طاوت هيهطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102ط فقيهطا رهنيهفط

األ ار طمسالطط%0.2طفإطش صط يسة صطمقهوناطدهاش صطااةةهة طمفطااميه طااسيهد طارق يصبطميفطااةمي ط
ااةس فطمفطل طاا كطااةصكزيطاأل و دإ طااذيطي غإطأنطيك نطأل طل رلطمفط.%9طط
تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطنة طاا هتجطااةح يإطاإل ةيهاإط

طططططط

فيإطم عقياطااري و طفيإطيييه ط9102طدةمي ط %0.9ط ي طن يسطمسي ىطاا لميهفطاأل ارياطااويه و طفييإط
ن هياطااصدعطااثها طمفطيه ط.9102طكةهطتشيرصطاا لميهفطاايسطنةي طاا يهتجطفيإطييه ط9191طدةمي ط%0.2ط

طمس ىطأل طمفطاا ةي طااة ليعطفيإطن هيياطااصديعطااسيهد ط اا يهاغط %0.4ططكمكا ي ةك الجكدوت ()0
المشا اليا ا فاا.ط
تصا م طحهااطي طاارقرف اا إطأك

اقتصاد المملكة المتحدة م ذطلصاوطااخص ططميفطاألتحيه ط

األ و دإطااذيطت ص طاار طدصيعهنرهطي صطاس ه طأ صت طفإطااثها ط اامشصيفطمفطش صطي نري ط.9107ططططططططططط
حر ي طد ي فطاا ع ي وافطاألخرييص طفييإطخييص ططدصيعهنرييهطمييفطاتتحييه طاأل و دييإط()Brexitطااكثرييصطمييفط
ااشك سطح ط ذهطاامة را.طف إطااسهدعطيشصطمفطشي صطأك ي دصط9102طأي يفطكيلطميفطاتتحيه طات و ديإط
دصيعهنرييهطيييفطاا ص ي طااييسطات ييهرط ي ي طاك ي طي قييسطو ييهططدةوييه لاطاا صاةييهنطات و دييإط اا صاةييهنط
اا صيعييهنإ.ط فييإطااثييهنإط اامشييص نطمييفطشي صطأك ي دصط 9102ططأيي طاا صاةييهنطاأل و دييإطم ي أطضييص و ط
ااحو طي سطات هرط ي طغرصطان طوفضطاي ةه هطدشك طيه

طكةهطيصغبطوسيرسطااي زوا طاا صيعيهنإط

ار ةكفطمفطت رذطااخص ططفإطن هياطش صطأك دصط.9102ط ا خص ططمفط ذاطااةرزرط ييهطوسيرسطااي زوا ط
اا صيعهنإطااسطا صا طان خهدهفطتشصيمراطم كص .ط فإطااثهمفط اامشص نطمفطش صطأك دص ط افي طاتتحيه ط
األ و دإطي سطاو ه طخص ططدصيعهنرهطمفطاتتحه طاأل و دإط()Brexitطاة طةلثطش وطاضهفراطح سط
ن هياطش صطي هيصط.9191ط فهزطحزبطااةحهفارفطدزيهماطوسرسطااي زوا طاا صيعيهنإطدرغ رياطاألصي افط
فإطاتن خهدهفطاامهماطاا إطأ صي طفإطااةة كاطااة ح طفإطااثهنإطيشيصطميفطشي صط يسية صط9102ط ذايكط
ا ةييص طاأل اييسطم ييذطيييه ط.0292ط أخرييصاطفييإطاامشييص نطمييفطش ي صط يسيية صط9102طأي ي طما ييسطاامة ي ط
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اا صيعيهنإطخعيياطوسييرسطااي زوا طااخهصيياطديهاخص ططمييفطاتتحييه طاأل و دييإطدح ي طن هييياطشي صطي ييهيصط
.9191ط
تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطنة طاا هتجطااةح يإطاإل ةيهاإط
فإطااةة كاطااة ح طفإطيه ط9102طدةم ط %0.2ط

طمس ىطأي سطمفطاا ة طااةق وطفيإطن هيياطااصديعط

ااثها طمفطيه ط9102ط اا هاغط.%0.9ط يمزىطذاكطااسطنة طال وه طدصيعهنرهطدةمي طفوي إطد يغط%1.2ط
خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طيقبطانكةهش طخل ططااصدعطااسيهد طا ةيص طات ايسطم يذطييه ط 9109ط
فقهططا رهنهفطمك بطاتحويه افطاا ر رياطفيإطانا يصا.طييرتإطذايكطتزام يهطميعطاوت يهعطااا رياطاتسي صار إط
مسالطأي سطمس ىطا طمقهد طاا توم ذطةةهنراطأش ص ط دصغمطاس ةصاوطتصا يعطصي هياطااسيرهوافطفيإط
دصيعهنره ط اا إطتش طأس طف ص ط

رطا هطم ذطيه ط 9110ط األر طم يذطاألزمياطااةهارياطاامهاةرياطييه ط

 9113طا سا طم رمهفطااسيرهوافطأ نيسطمسي ىطا يهطم يذطييه ط.9102طكةيهطتشيرصطاا لميهفطاأل ارياطفيإط
ن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطنة طاا هتجطفإطيه ط9191طدةم ط%0.4ط

طن سطمس ىطاا ة ط

ااة لعطفإطن هياطااصدعطااسهد .طط
 .9التت ا ف ي اقتصادا الدوت اليامية والدوت الياشئة
تخ فطاتاه هفطاا ة طي سطنح طم زاي طفإطاا
تصا عطمم طنة طاا هتجطفإطغها راط ذهطاا

طاا همراط اا

طاا هشاا ط انطكهنطميفطااة ليعط

طفإطيه ط 9102طحر طتشرصطأح ثطاا لمهفطاايسطاسي قصاوط

ذاطااةم طفإطك طمفطااورفط و سره طدر ةهطي لعطاوت هعطممي طنةي طاا يهتجطفيإطاا صازيي ط انخ هضي ط
ط ذاط طيُشك طاا هرؤطفإطأسمهوطااس عطاألسهسيراطفيإطاام يي طميفطااي

فإطاا

ضغعهطك رصاطي سطال وه ات ه ط

طاا همرياط ااي

طمهططيُومبطح ثطتحسيفطفيإطاا ةي طاتل ويه يطا يذهطااي

م ة س طكما ي ة الشكل ()8ط الجدوت ( )0المشا اليا سابقاا.طط
ط
ط
ط
ط
ط
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طاا هشياا ط
طدشيك ط

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()8
الت قعا األولية لمعدت اليم القتصادح في الدوت اليامية والدوت الياشئة،
9191 -9102
()%

ط
ط
ط
ط

في هاية الرب الراب
من عام 2019

في هاية الرب الثال
من عام 2019

في هاية الرب الراب
من عام 2019

ت قعا عام 2020

وسيا

في هاية الرب الثال
من عام 2019

7
6
5
4
3
2
1
0

ت قعا عام 2019

البرازيل

الهيد

الصين

المصد :طص رطاا ق طاا اإ طتقصيصيطافهرطاتل وه طاامهاةإ طأك دصط9102ط ي هيصط.9191ط

ش ي طأ ا طالقتصككاد الصككيييطةييهنإطأك ييصطال وييه طفييإطاامييهامطدم ي طاا تيييهفطااة ح ي طاألمصيكريياط
اس قصاوطنس إطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طحر طتشرصطأح ثطاا رهنهفطااحك مراطااور راطااسطأنط
اتل وه طااور إطسا طنة اطد س اط%7طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102ط

طن سطااةمي طااةحقي ط

خل طااصدعطااسهد ط أدعنطمم طنة طفو إطم ذطيه ط 0229ط يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسطااا ي ط
ااشهم اطاا إطدذا هطااحك ماطااور راط اا كطااةصكزي ط مفطأ ة هطاإليلنطيفطحزماطتح رزطالل وه ط
دقرةيياط022طم رييهوط تو طت

ييةفطتخ ييرضطاا ييصاسبطا شييصكهفطااوييغرص ط كييذاكطااصسي طاااةصكرييا ط

اضهفاطااسطتق ر طضصاسبطد ح ط211طم رهوط توطا خ رفطاا غ رطي سطااشيصكهفط تح ريزطاا ظريف.طططططططط
ااسط هنبطتصا عطح طاا تصافطح طاا ايهو ط اا ك ا ريهطميعطاا تييهفطااة حي

3

ط ت صي طااعيصفرفط

ااييسطات ييهرطتاييهويطأ اييإ طااييذيطمييفطااة لييعطأنطيييؤ يطااييسطخ ييضطااصس ي طاااةصكريياطمييفط%90طااييسط
%02.2طفييإطااة سييط ط ي طمييهطيييزا طأي ييسطدكثرييصطمييفطم سييطط%2طل ي طد اييياطاا ي تصافطاا اهويييا.ططططططط
ذاط تطيزا طاتس لسطااةح إط طااق طااصسرسراطاا سطت يمطاتل وه طااور إط
3طص حاطولمط94طمفطاا قصيص.ط
33

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

33

التقرير الربع السنوي حول

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ط تشييرصطأح ي ثطاا رهنييهفطااوييه و طيييفطمك ييبطاإلحوييه طاا ي ر إطفييإطااوييرفطااييسطنة ي طاأل ا ط
اتل وييه يطامييه ط9102طد ح ي ط %7.0ط ي طمييهط ييه طمعهدقييهطا لمييهفطص ي
اا اإ ط ضةفطاا عهرطااةس فطااذيطأي

رطاا ق ي طاا ي اإط اا ييكط

طي طااحك ماطااور راطفإطش صطمهوسط9102ط ااة ةث ط

فإطأنطي غطاا ة طنس اطت صا حطمهطدرفط%7ط ط.%7.9طط
تا وطاإلشهو طااسطاس ةصاوطااحك مياطااوير راطفيإطم هدمياطدصنيهمجطاتصيلحطا ي حطأسي ارطوأسط
ااةه طحر طد أفطفإطتح ي طسرهسهت هطااسط هنيبط ييمطاا ةي طا ح ريزطااع يبطااةح يإ طميفطخيل طزييه ط
اتس ثةهوطفإطاا راطاا ح را ط ت إطا صا افطضصي راطمث طخ ضطاا صاسب ط خ
سرهسييياطتق ييير

طااييي ي ن.ط أسييي ةصطاا يييكطااةصكيييزيطااوييير إطفيييإطخ يييضطنسييي اطاتح ريييهرإطاإلازامرييياط

ااة ص ضاطي سطااةوهوفطارسةحطا هطدة حطمزيي طميفطااقيص
كث طااحك ماطااوير راط

طد ي فطتحسيرفطظيص فطااسير اا.طكةيهط

يهطا خ ريفطااقري طي يسطاتسي ثةهوطاأل

أد ابطلعهعطاا ة ي طأمه طاتس ثةهوطاأل
ااة كراطاأل

طدشيك طمؤلي طميفط

يإ طحري طتيمطاإلييلنطييفطفي حط

إطفيإطييه ط 9191طميفطخيل طااغيه طااقري طااة ص ضياطي يسط

راطاأل وارطااةهاراط شصكهفطاا رمرف ط تشارعطااةس ثةصيفطاأل هنبطي سطترسيرسطشيصكهفط

إل او طااثييص افط شييصكهفطاا سييهراطدييهامةلفط شييصكهفطا او طااةمهشييهفطاا قهي يييا طدي نطفييص

طح ي ط

احو هطمفطاتس م.طط
تشييرصطأحي ثطاا قييهويصطااوييه و طيييفط زاو طاا اييهو طااويير راطااييسطاوت ييهعطاتسي ثةهوطاأل

ييإط

ااة هشصطخل طيه ط9102طااسط027.6طم رهوط تو طأيطدزيه طد غ طنحي ط%9.3طمقهونياطدميه ط 9103ط
يإطأك يصطزييه طم يذطييه ط.9106طفيإط ييذاطااسيرهر طييذكصطأنطاا ا ياطاا اسةياطا ةا يسطااي ر إطااشييم إط
( )NPCطأي سط رااطتشصيمراطفإطااورف طل طأي ة فطلهن نطاتس ثةهوطاأل

إطااة ح طاأل طفإطشي صط

مهوسط 9102طار خ طحرزطاا رذطمعطد اياطيه ط 9191ط ي فط ذاطااقهن نطااسط يذبطوو سطاألمي ا ط
األ

راطمفطخل طت فرصطدرااطش هفاط يه ااط مس قص طا ةس ثةصيفطاأل هنب.طط
ذاط ل طتحسفطاا هسضطاا اهويطا ورفطمعط

طاامهامطدشك طييه طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط

 9102ط فقهطا رهنهفطا او طاااةهوسطااور را.طحري طاوت يعطاا يهسضطاا ايهويطخيل طشي صطأك ي دصطار يغط
49.9طم رهوط تو طةمطتصا يعطخيل طشي صطني فة صطمسيالط26.7طم ريهوط تو طل ي طأنطيميه طاا يهسضط
اا اييهويطاتوت ييهعطخييل طش ي صط يسيية ص طمسييالط46.9طم رييهوط تو ط ي طأي ييسطمس ي ىطم ييذطش ي صطططط
34
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اإلدارة االقتصادية

ي نر ط.9102طفإط ذاطااسرهر ط ي سطخ راطي طاا ص طااسطات هرطن هسإطحي طاا ايهو طديرفطااعيصفرف ط
انخ ضطاا هسضطاا اهويطا ورفطمعطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياطفيإطشي صطأك ي دصط9102طاروي طاايسط
97.9طم رييهوط تو ط اس ي ةصطاا صا ييعطخييل طش ي صيطن ي فة صط يسيية صطمسييالط94.7ط ط92.2طم رييهوط
توطي سطاا صتريب ط دشيك طييه طانخ يضطاا يهسضطاا ايهويطاويرفطميعطاا تييهفطااة حي طخيل طييه ط
9102طد ح ط%3.9طارو طااسط927طم رهوط تو ط فقهطا رهنهفطا او طاااةهوسطااور را.ط
كةهطتا وطاإلشهو طااسطان مهشطأ ا طااقعهعطااو هيإطفإطااورف طتزام هطميعطتسيهوعطممي طنةي ط
اإلن يهططااوي هيإطدشيك طييه طخيل طااصديع ااصاديعطميفطييه ط 9102طمي ف يهططد ي ادرصطاا ح ريزطااحك مرياط
درااطاأليةه طاإلياهدرا ط فقهطا رهنهفطااةك بطاا ر إطاجحوه طفيإطااويرف.طحري طانخ يضطممي طنةي ط
اإلن هططااو هيإطفإطااورفطخل طش صطأك دصط9102طااسط%4.6طي سطأسهسطس ي طمقهوناطد ة طد غط
%9.3طخل طش صطس ة ص طل طأنطيصت عطد ترص طت رطاا لمهفطخل طش صطن فة صطااسط%7.9طمقهوناط
دهاش صطااةةهة طمفطاامه طااسهد ط اس ةصطتحسفطاإلن هططااوي هيإطخيل طشي صط يسية صط9102طارسيا ط
نة طد غط%7.2طي سطأسهسطس ي ط

طأي سطمم طمحق طم ذطش صطمهوسط.9102ط

ل طاوت عطنة طم رمهفطاا ازساطاا إطتُم طمفطوكهسزطاتل ويه طااوير إطدةمي ط%3طي يسطأسيهسط
س يطخل طيه ط 9102ط فقهطاةك بطاإلحوه طاا ر إطفإطااورف طد يمطمفطاا ة طااق يطفإطااة رمهفط
ي صطاإلن صن ط اا إطاوت م طد س اط%03طي سطأسهسطس يطخل طن سطاامه .طيرتإطذاكطدصغمطاا صا عط
ااةس ةصطفإطم رميهفطااسيرهوافطفيإطااويرف طأك يصطسي رطا سيرهوافطي يسطمسي ىطااميهام ط اا يإطشي فط
انخ هضهططأل طمص طم ذطأكثصطمفطيق يفطفإطييه ط 9103طحري طتصا مي طفيإطييه ط9102طد سي اط%3.9ط
مقهوناطدهاميه طااسيهد طييرتإطذايكطوغيمط ي طااحك مياطااوير راطاي يمطسي رطااسيرهوافطاا يإطت يصوفط
ييصا طاتل وييه طااة ييهرنط ااق اي ي طااوييهوماطااة م قيياطدهتن مهةييهفطااكصد نرييا ط ي طمييهط فييعطشييصكهفط
ص هياطااسرهوافطفإطااورفطااسطتخ رضطاألسمهوطدم طأنطر قي طااحك مياطتخ ر يهفطضيصي راطا ح ريزط
اإلن هرطاتس لكإ.ط صىطتع ري طا يصا افطا خ ريفطااقري طااة ص ضياطي يسطشيصا طااسيرهوافط اا يإط
كهن طفصض طمفطأ

طخ ضطمم تفطاا ي ثط اا كي سطااةيص وي طغريصطأنط يذه طاإل يصا افطايمطتيؤتإط

ةةهو هطدم .ط
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أمهطمم طاا

اإلدارة االقتصادية

خمطفق طاوت عطخل طش صطأك دصط9102طااسط%2.3طمقهوناطدهاشي صطااة يهظصطميفط

اامه طااسهد ط اص طاوت هي طخل طش صطن فة صطمسالط%4.9ط

طأي سطمس ىطا طم ذطش صطي يهيصط

 9109ط اس قصطخل طش صط يسة صطي طن سطااةس ى.ط
تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطميفطييه ط9102طاايسطنةي طاتل ويه طااوير إطفيإط
يه ط9102طدةمي ط %7.0ط ي طن يسطمسي ىطاا لميهفطااويه و طفيإطن هيياطااصديعطااثهاي .طكةيهطتشيرصط
اا لمهفطاأل اراطااسطنة طاا هتجطفإطيه ط9191طدةم ط%7ط

طمس ىطأي يسطميفطاا لميهفطااويه و ط

فإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط.%9.3ط
اص القتصاد الهيدحطأ اس طاا مرفطيقيبطتصا يعط تريص طنةي هطخيل طااصديعطااثهاي طميفطييه ط
9102طااييسط%4.9ط ييإطأضييمفط ترييص طفييإطأكثييصطمييفطس ي اطأي ي ا ط فقييهطألح ي ثطاا رهنييهفطااحك مرييا.ططططط
فإط ذاطااسرهر طتشرصط رااطاتحوه افطفإطاا طفإطأح ثطت لمهت هطاايسطنةي طاتل ويه طاا ي يطد حي ط
%9طخل طيه ط 9191ط إطأ نسط ترص طنة طالل وه طاا يطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةرا.ط
يمييزىطذاييكطااييسطييي طأسيي هبطمييفطأ ة ييه طااماييزطفييإطاإليييصا افطاا ييصي را ط اا ييرخرصطفييإط
اإلصلحهفطاا رك را ط ت هرؤطنة طاتس ةهنطااةوصفإ ط انخ ه

طا ةيهاإطتي فقهفطاألمي ا طاايسطااقعيهعط

اا اهوي ط ذاكطدس بطاامز فطيفطااةخهرص طااسط هنبطاتوت هعطااة ه نطفيإطممي طاا
خل طش صط يسة صط9102طااسطأي سطمس ىطا طم ذطش صطي ار ط9104ط

يخمطاروي ط

ط%6.29ط ي ايه زطااةمي ط

ااةس فطمفطل طاا كطااةصكزىط اا هاغط %7طم ف يهططدهوت هعطأسمهوطااة ا طااغذاسرا ط تصا عطااع بط
ااةح إطااسطمس ىط نطااة لعط دخهصاطي سطااسيرهواف طدمي طأنطزا فطمميهيرصطااسيلماط اتن مهةيهفط
ااا ي طمفطتك اطااسرهواف ط زا فطاا صاسبطي سطم رمهفطااسرهوافطفإطتسعط تيهفطدها
أ ىطااسطلره طلعهعطااسرهوافطااذيطيشك ط%6طمفطا ةهاإطاا هتجطااةح إطا

ط ي طميهط

طد سصيحطنحي ط211طأايفط

م ظف طط فإط ذاطااسرهر طيذكصطأنطمم طاا عهااطفإطاا طل طانخ يضطميفطأي يسطمسي ىطاي طفيإطةلةياط
أي ا طططط ي ط%3.9طخيل طشي صطأغسيعسط 9102طاتطاني طميهطييزا طمصت ميه طحري طد يغط%6.9طخيل ط
ش صط يسة ص ط ذاكط فقهططاةصكزطمصال اطاتل وه طاا ي.ط
ططكةهطيةكفطاةسطت هرؤطنة طاتل وه طاا يطفإطاام ي طمفطااقعهيهفطاألخصى طد اططميفطلعيهعط
ااو هياط اا ق ط اتتوهتفط اامقهوافطااسطلعهعطاازواياطااذيطمهطيزا طم رةصاطدهاخسهسصطااك رص طاا إط
36
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شي

اإلدارة االقتصادية

هطخييل طااييصدمرفطااثييهنإط ااثها ي طمييفطيييه ط.9102طااييسط هنييبطاس ي ةصاوطضييمفطنة ي طاتس ي ثةهو ط

دخهصياطاتسي ثةهوطاأل

ييإطااة هشيص طي ييسطخ ريياطلري طاا ة يي طاا ييإطشيك طأزميياطاضييهفراطالل وييه ط

اا ييي يطفيييإطأيقيييهبطأزمييياطااسييير ااطاا يييإطأصيييهد طسييي رطااييي ي نطاا ييي يطفيييإطشييي صطسييي ة صط 9103ططططططططططططط
مةهطأاح طاا صوطدةؤسسهفطاإللصا

طغرصطااةوصفراطاا إطكهن طتم طمو واططوسرسرهططا سعطاتس ةيهنإط

ي سطم ىطااثلةاطأي ا طااةهضرا.ط د أفطاا طفإطتخ رفطااق انرفطالس ثةهوافطاأل

ريا طدإيلن يهطفيإط

ش صطس ة صط9102طييفطتخ يرضطضيصاسبطااشيصكهفطميفط%21طاايسط %99ط تقي وطلرةياطاا خ ر يهفط
اا صي راطد ح ط91.9طم رهوط تو.طط
يرتإطكي طمهسي طيقيبطااوي م رفطااقي ي رفطاا يإطتميص

طا يهطاتل ويه طاا ي ي طاأل ايسطي ي مهط

تقصوطسحبطأ وارطاا ق طااةح راطمفطاا اهفطااك رص طفيإطشي صطني فة صط 9107ط ااثهنرياطي ي مهطتيمطتع ري ط
اا ييصي اطااةصكزييياطااة حي طي ييسطااسي عط ااخي مهفطفييإطي اري ط 9106طمةييهطأةييصطي ييسطنةي طااوييه وافط
دس بطترخصطاس ص ا طااة هاغطااةس ص طا ةو ويف ط مفطةمطح ثطاضعصابطفإطاتل وه طاا ي.طط
فييإطمحه ايياطا ح رييزطاتل وييه طااة ييهرن طاس ي ةصطتخ ييسطد ييكطاتح رييهرإطاا ي يط()RBIطيييفط
سرهس طاا ق ياطااة ش ه ط لصوطفإطا ةهيي طاايذيط ُيقي طشي صط يسية صط9102طاإلدقيه طي يسطسيمصطاا هسي ط
ااصسرسإط" "Repoط
يقبطخ

طسمصطاا هس طي سطلص ض طا

سطاا اهويا ط نطتغررصطي ي طمسي ىط%9.09ط

طاخةساطمصافطخل طيه ط 9102طدم مهطسا طاام ي طمفطااقعهيهفطاتل وه ياطمزي اططميفط

اا ييهرؤ.ط ييذاط يييذكصطأنطد ييكطاتح رييهرإطاا ي يطل ي طسييةحطفييإطد اييياطيييه ط9102طا ي سطدإيييه ط رك يياط
لص

طااشصكهفطااوغرص ط م سعاطااحامطااة مثص طكةهطله طد يمطاتس ثةهوطاا مه نإطفيإطااقعهييهفط

ااةخ ا ط ل طمسهي طمهاراطضخةاطا

سطا حصيكطااسر ااطاا ق يا طف لطيفطتق يمطمسيهي افطأخيصىط

اةوهوفطاإلسكهنطإلنقهذطلعهعطاامقهوافطمفطااصك .طيرتإطذاكطفإطارهوطسمإطوسيرسطااي زوا طاا ي يط
ااسطت رذطتم هطدإت هعطسرهسهفط ايةاطاقعهعطاأليةه طيقبطف زهطفإطاتن خهدهفطاا شصيمراطاألخرص .طط
ييذاط مييفطااة لييعطأنطيسي ةصطتييرةصطاتل وييه طاا ي يطي ييسطااةي ىطااقصيييبطدمي طمييفطاا حي يهف طططط
مييفطأ ة ييه طااةخييه فطدشييرنطي ي طاس ي قلاراطاا ييكطااةصكييزيطاا ي ي ط اا خ ي فطااة زاي ي طمييفطل ي ط
ااةس ثةصيفطمفطاألس ارطاا هشاا ط
مخهرصطاامةلفطاأل
37

راطاا إطكهن طم

طمهطيةكفطأنطيؤ يطفإطحه طسحبطاسي ثةهوت مطاايسطاييه طظ ي وط
طل طيه ط.9104ط
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يرتإطذاكطتزام هطميعطاا ي تصافطاا اهويياطديرفطاا ي ط طاا تييهفطااة حي طاألمصيكريا طحري طأي يفط
ااصسرسطاألمصيكإطيفطسحبطناه طاألف

رهفطااةمةيم4ط()GSPطميفطاا ي طأك يصطمسي ر طفيإطااميهامطميفط

اا اه طاي هواطمفطااخهمسطمفطش صطي نري ط.9102ط فيإطااةقهدي طفصضي طاا ي طوسي مهطط ةصكرياطي يسط
نح ط93طس ماطأمصيكرياطاي يهواطميفطااسيه سطيشيصطميفطشي صطي نري ط.9102ط يذاط لي طد يغطحايمطاا يه ط
اا اهويطدرفطااعصفرفطح ااإط049طم رهوط توطخل طيه ط.9103ط
تا وطاإلشهو طااسطايلنطاا ي طفيإطااصاديعطميفطشي صطني فة صط9102طييفطوفيضطاإلن يةه طاايسط
ات ييهرط"ااشييصاكاطاتل وييه ياطاإلل رةريياطااشييهم ا"5ط ط ذاييكطي ييسطخ ريياطتخ ف ييهطمييفطأنطي س ي بطاتت ييهرط
دإغصارطأس ال هطدهاس عطااةو ياطفإطااورف طفإطأنطي ح طاا صوطدهاةو مرفطااةح ررف.ط
تشرصطاا لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطنة طاا هتجطفإطاا ي طفيإطييه ط
9102طدةم ط%4.3ط

طمس ىطأل طمفطاا لمهفطااويه و طفيإطن هيياطااصديعطااثهاي طميفطييه ط9102ط

اا هاغاط.%7.0طكةهطتشرصطاا لمهفطاأل اراطااسطتحقر طنة طفإطاا هتجطد ح ط%9.3طفإطيه ط9191ط

ط

مس ىطأل طمفطاا لمهفطااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط%6ط.ط

ثانيا :التطورات في أسواق النفط العالمية
نس مص

طفرةهطي إطأ يمطاا عي وافطاا يإطشي ت هطأسيمهوطااي ططااخيه ط ااة ايهفطاا عرياطخيل ط

ااصدعطااصادعطمفطيه ط9102ط اام ام طااةؤةص طي ر يه.طكةيهطن يه طدها ح ري طحصكياطاا ايهو طاا عرياطفيإط
األس ارطااصسرسرا ط تع وطص هياطتكصيصطاا ططااخه طاامهاةرا.ط
 .0التت ا في األسعا الف ية لليفط الخام وبعض الميتجا اليفتية
 .0.0أسعا اليف ط الخام المختلفة
ت هي ي طاتاه ييهفطأسيمهوطااي ططااخيه طخييل طااصدييعطااصاديعطمييفطييه ط 9102طحري طكيهنطاكي طمييفط
اوت هعطأسمهوطااشحفطااسطمس يهفطلرهسراطي سطخ راطلصاوط زاو طااخزاناطاألمصيكرياطد يص

طيق ديهفط

ي ييسط حي افطتهدميياطاشييصكاطااةلحيياطاا حصييياطااويير را طمةييهطلري طااع ييبطاا ي ويطي ييسطااي ط ط ضييمفط
 4ناه طيقي طممهم ياطمم يه طميفطااصسي طاااةصكرياطاسي عطااي طااةسي ر طااةمر يا.ط تيمططاي ةيه طاا صنيهمجطفيإطاريهوطم اةياطاا ايهو طاامهاةرياطدة يبطليهن نط
اا اهو طامه ط0264طا مزيزطاا ة طاتل وه يطفإطاا طاا همراط تمطت رذهطفإط0طي هيصط.0267ط
5طات ييهرطتاييهويطأر ي طيييه ط9109طدييرفطاا ي طاامشييصطاألي ييه طفييإطوادعيياط"اسييرهن"طااييسط هنييبططك ي طمييفطااوييرفط اا ي ط اارهدييهنط ك ويييهطااا دريياطططططططط
اس صاارهط نر زتن ا ط ي فطااسطكسصطااح ا زطاا اهوياط تمزيزطاتس ثةهوطاةسهي طاتل وه افطاا هشااطفإطاا حهرطدصكبطدهلإطاامهام.ط
38
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مم ي تفطتشييغر طموييهفإطاا كصيييصطفييإطاا تيييهفطااة ح ي ط تلشييإطااةخييه فطدشييرنطتمع ي طاإلم ي ا افط
اا عرا ط واطوسرسرهططفإطانخ ه

طاألسيمهوطخيل طشي صطأك ي دصط.9102طل ي طأنطتميه طاتوت يهعطدشيك ط

م ح ظطخل طش صطن فة ص طمسا اطأي سطنس اطزيه طش صياطم ذطش صطأدصي ط 9102ط ذاكطي يسطخ رياط
ل طااع بطااة سةإطي سطاا ط ط اوت هعطمم تفطتشغر طموهفإطاا كصيصطفيإطأسيرهطا رياطااع يبطي يسط
ااة اهفطاا عراطااش يا.ط اس ةصطاوت هعطاألسمهوطخل طش صط يسة صطد يمطمفطتصا ُيعطحي طاا ي تصافط
اا اهوياطدرفطاا تيهفطااة ح ط ااويرفطيقيبطاإلييلنطييفطت صي طااعيصفرفطاايسطااةصح ياطاأل ايسطميفط
اتت هلراطااةؤل اطح طاا اهو طفإطااثها طيشصطمفطش صط يسة صط.9102طط

يرتإطذاكطتزام هط طمع طاإلتفاق الذح ت صلت اليا دوت مي مة أوب م عشر دوت ميتجة لليفط
من خا جهاط(أوب 6)+ططفإطااسه سطمفطش صط يسة صط 9102طدشرنطا صا طخ ضطاضهفإطد ح ط911ط
أاف طدصمر /ي طي سطمس يهفطاإلن هططااة

طي ر ه .ط مفطشرنط ذاطأنطيؤ يطااسطخ ضطان هطط

(أ دك ط )+طد ح ط 0.6طم ر ن طدصمر /ي طأي هوا طمف طأ
س اص طاام ي طمف طاا

ط

طش ص طي هيص ط.9191طدهإلضهفا طااس طذاكط

طااةشهوكا طفإ طاإلت هر طمسه ةهت ه طااع يرا طاإلضهفرا طمةه طل طيؤ ي طااسط

خ ض طاإلن هط طدركثص طمف ط 9.0طم ر ن طدصمر /ي .ط فإ ط ذا طااسرهر طتشرص طأح ث طدرهنهف طإلن هط ط

ططط

(أ دك ط)+طمف طاا ط طااخه  7طااس طأن طم سط طنس ا طاا زام ةه طدهت هر طخ ض طاإلن هط طل طاوت ع طمف طنح ط
%017طخل طش صطأك دصط9102طااسطنح ط%042طخل طش صطن فة ص ط اص طاتوت هعطمسالطنح ط
%097طخل طش صط يسة ص.طط
دشك طيه طاوت عطم سططأسمهوطاا ططااخه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهوناطدة سطط
ااصدعطااسهد .ط فإط ذاطااسرهر طاوت ع طم سط طاألسمهوطاا وياطاس اطخهمهفطأ دكطخل طااصدعطااصادعط
مفطيه ط 9102طدةق اوط 1.2ط تو/دصمر طأيطمهطيمه ط%0.9طمقهوناطدهاصدعطااثها طمفطيه ط9102ط
ارو طااسط 72.0ط تو/دصمر طمشكل طدذاكطانخ هضهط طد ح ط 4.0ط تو/دصمر طأيطمهطيمه ط%7.0ط
دهاةقهونا طمع طااصدع طااةةهة طمف طيه ط.9103ط ي ضح ط طالجدوت ( )9طوالشكل ( ،)1طااة سط طااصدعط
ااس يطاألسمهوطاا وياطاس اطخهمهفطأ دكطخل طاا ص ط(9103ط–ط.)9102ط

ططط

6طص حاطولمط014طمفطاا قصيص.ط
7طاا شص طااش صياطاة اةاطأ دكط ط Petroleum Intelligence Weeklyطأي ا طمخ ا.ط
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الجدوت ()9
مت سط األسعا الف ية لسلة خاما أوب وخام بر ت وخام غرب تكساس
وبعض الخاما العربية)9102 – 9103( ،
)دول  /برميل(

الخاما

9102

9103
الرب
الراب

الرب
األوت

الرب
الثا ي

الرب
الثال

الرب
الراب

التغير عن
(دول /برميل)
الرب
الرب
الثال  9102الراب 9103

سلة أوب ميها :

19.9

18.1

19.2

19.9

18.0

1.2

()1.0

خ رططااوحصا طااازاسصي

76.9

72.2

72.0

70.9

74.0

9.7

()2.2

اامصدإطااخ رفطااسم ي

73.9

74.1

73.6

72.0

74.9

0.0

()4.0

م ودهنطاتمهواتإ

72.7

74.3

73.1

79.9

72.6

0.9

()9.2

خه طااك ي

77.2

72.0

73.1

79.9

72.9

0.1

()2.4

ااس و طاا ر إ

77.0

79.2

73.0

70.4

72.7

9.2

()9.9

اا وص طاامصالإ

77.9

79.9

76.6

70.3

79.7

1.3

()2.9

خاما اخرى :
دإ

19.5

18.5

19.1

10.0

19.0

0.1

()5.1

اا حصيطااقعصي

19.1

11.0

13.3

19.2

11.2

9.1

()9.5

دصن

19.1

18.9

13.9

10.3

18.9

0.5

()1.8

خه طغصبطتكسهس

52.1

51.2

52.3

51.1

59.1

1.1

()9.1

المصد  :م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.
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ط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()1
المت سط الرب السي ح لاسعا الف ية لسلة خاما أوب )9102 -2014( ،
(دول /برميل)
120

ط
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ط

60

ط

30

ط
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب
الرب

ط

0

األوت
الثا ي
الثال
الراب
األوت
الثا ي
الثال
الراب
األوت
الثا ي
الثال
الراب
األوت
الثا ي
الثال
الراب
األوت
الثا ي
الثال
الراب
الوت
الثا ي
الثال
الراب
ط

2019

2018

2017

2016

2015

2014

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

ل طش طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طتعي وافطفيإطنةيططفص ليهفطاألسيمهو طتةث ي طفيإطت يهيفط
اا ص لهفطدرفطم سططأسمهوطاا رطااخ ر اطذافطااةح ىطااك صي إطااة خ ضط ااثقر اطيهارياطااةح ي ىط
ااك صي إ.طفم سطس ر طااةثه ط ص طاا صرطدرفطم سيططسيمصطخيه طدصني ط(األي يسط ي
ااخ ر ا)ط م سططسمصطخه ط دإط(مةثلطا

طمةيثلطا ي رط

رطااثقر ا)طااسط0.0ط تو/دصمر طاوهاحطخه طدصن طخيل ط

ااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طدهاةقهوناطميعط1.6ط تو/دصمري طاويهاحطخيه طدصني طخيل طااصديعطااسيهد .طط
فسطحرفطيقي طم سيططسيمصطسي اطخهميهفطأ ديكطييفطم سيططسيمصطن يططدصني طد اليعط1.0ط تو/دصمري ط
خيييل طااصديييعطااصاديييعطميييفطييييه ط9102طدهاةقهونييياطميييعط1.4ط تو/دصمرييي طاويييهاحطخيييه طأ ديييكطخيييل طططططططططططط
ااصدعطااسهد .ط

ط

تمزىطت كطاا عي وافطفيإطمشي طفص ليهفطاألسيمهوطد و ياطك ريص طاايسطاوت يهعطم سيططأسيمهوط

اا رطااخه طااصسرسراطفيإطااميهامطدي و هفطم ه تي طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طمقهونياطديهاصدعط
ااسهد طحر طاوت عطم سيططسيمصطخيه ط ديإطد حي ط0ط تو/دصمري طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طار يغط79.0ط
تو/دصمر ط اوت يعطم سيططسيمصطخيه طدصني طد حي ط0.9ط تو/دصمري طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طار يغط
41
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72.9ط تو/دصمر ي طكةييهطاوت ييعطم سييططسييمصطخييه طغييصبطتكسييهسطد ح ي ط1.7ط تو/دصمر ي طمقهونيياط
دهاصدعطااثها طمفطيه ط9102طار غط96ط تو/دصمر .ط

ط

تا ُ وطاإلشهو طااسطاوت هعطأسمهوطاا ططااخه طدهاس رطات اطفإطااحه يطيشيصطميفطشي صطأك ي دصط

9102طي سطخ راطاا تصافطااار سرهسراطفإطم عقاطااشصرطاأل سط طمسيا اطأك يصط تريص طزييه طي مرياط

م ذطااسه سطيشصطمفطش صطس ة صط 9102طي ي مهطل يزفطاامقي طاآل ياطاخيه طدصني طد حي ط%02.9ط
فإطأك صطزيه طا يهطم يذطااصاديعطيشيصطميفطشي صطي يهيصط 0220ط ل يزفطاامقي طاآل ياطاخيه طغيصبط
تكسهسطد س اط%09.9ط

طأك صطزيه طا هطم ذطااثهنإط اامشص نطمفطش صطي نر ط.0223طط

ش طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طاس ةصاوطت ا طخيه طدصني طفيإطد وصياطاا يه طااقيهويطفيإط
ا نط()ICEطد و اطأي سطمفطم هفسي طااخيه طاألمصيكيإطااقرهسيإطغيصبطتكسيهسطااة سيط ()WTIطم يذط
ااصدييعطااثييهنإطمييفطيييه ط 9109طاتطأنطاا ص لييهفطدر ةييهطل ي طاتسييم طخييل ط ييذاطااصدييعطا و ي طااييسط7.9ط
تو/دصمر ط

طمس ىطأك صطدهاةقهوناطميعط9.4ط تو/طدصمري طخيل طااصديعطااسيهد طفيإطحيرفطيُمي ط

أل طدهاةقهوناطمعط3.7ط تو/دصمر طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإطاوهاحطخه طدصن .ط
فإط ذاطااسرهر طاتسم طاا ص لهفطدرفطخيه طدصني ط خيه طغيصبطتكسيهسطخيل طشي صيطأك ي دصط
نيي فة صط9102طي ييسطخ ريياطاوت ييهعطاا ييهسضطفييإطان ييهططاايي ططاألمصيكييإطوغييمطت ييهرؤطمميي طنةيي ه طططططططط
دي طتشيغر طخييططأنهدريبط يي طفييإطحي

ط Permianط اوت ييهعطأسيمهوطااشيحف طتزام ييهطميعطانخ ييه

ط

ر بطااورفط(أك صطمس و طا ططفإطاامهام)طي سطاا ططاألمصيكإطن رااطاا تصافطاا اهوياطااة وهي ط
دييرفطااعييصفرف طحري طد ي أفطااوييرفطفييإطفييص

طتمصي يياط ةصكريياطد س ي اط%9طي ييسط او ات ييهطمييفطاا ي طط

األمصيكإ طااسط هنبطتصا عطأ ا طمويهفإطااي ططاامهم ياطفيإطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياط سيططم سيمط
صيييرهناطااةويييهفإ ط ييي طميييهطزا طميييفطاا يييغططي يييسطأسيييمهوطخيييه طغيييصبطتكسيييهس.طفيييإطاا لييي طذاتييي طططططططط
حار طأسمهوطخه طدصن طد يمطك رصطمفطات هرطخ ضطاإلن هططدرفط

طأ دكط م اإطاا ططمفطخهو يهط

(أ دكط.)+ط
فإطش صط يسة صط 9102طتق و طاا ص لهفطدرفطخيه طدصني ط خيه طغيصبطتكسيهسطي يسطخ رياط
اوت هعطااع بطااةح يإطاألمصيكيإطي يسطااي ططديها زامفطميعطااع يبطااقي يطي يسطصيه وافطااي ططااخيه ط
انخ ه
42
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ي

اإلدارة االقتصادية

حطتع وطفص لهفطاألسمهوطميفطالشككل ()5ط الجكدوت ( )9المشكا اليكا سكابقاا طاايذيطي يرفط

ااةم تفطااصدعطااس ياطاسمصطس اطخهمهفطأ دكط ن ي رطاإلشيهو طااصسرسيراطفيإطااميهامط(ااخيه طاألمصيكيإط
ااخ رف ط خه طدصن )طخل طاا ص ط(-9103ط.)9102ط
الشكل ()5
المعدل الرب السي ية لسعر سلة خاما أوب وخام بر ت وخام غرب تكساس)9102 -9103( ،
(دول /برميل)
ط
ط

80

ط

60

ط

40
20

ط

الرب الراب

الرب الثا ي

الرب الثال

الرب األوت

2019

خام غرب تكساس

ططط

0

الرب الراب
2018

خام بر ت

سلة خاما أوب

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

ل طانمكسطاا ع وطفإطاألسمهوط نةططحصكاطفص لهت هطخل طااصدعطااصادعطميفطييه ط9102طي يسط
مس يهفطاألسمهوطاا وياطاةخ فطااخهمهفطاامصدراطاا إطس ك طذافطااةس ك طحر طش فطاوت هيهط طفإط
مس ي يهت هطدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طدر ةييهطش ي فطانخ هضييهطدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهة ي طمييفطاامييه ط

ططططططط

ااةهضإ ط د و هفطم ه تا.ط
حر طاوت عطم سططسمصطااخه طاامصديإطااخ ريفطااسيم يطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
د س اط%0.6طدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد طارو طااسط74.9ط تو/دصمر طمشيكلطديذاكطانخ هضيهططد سي اط
%9.2طدهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طكةيهطاوت يعطم سيططسيمصطخيه طاا وي يصطااكي ي إط
د س ي اط%0.7طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طارو ي طااييسط72.9ط تو/دصمر ي طم خ

ييهططد س ي اط%9.0ط

دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طط

43
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فرةييهطيخيي

اإلدارة االقتصادية

طااخهمييهفطاامصدريياطاألخييصى طفقيي طاوت ييعطخييه طم ودييهنطاإلمييهواتإطد سيي اط%0.2ط

دهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طار ييغط72.6ط تو/طدصمري طمشييكلطانخ هضييهطد سي اط%3.9طدهاةقهونيياطمييعط
ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ طكةهطاوت عطخه طااس و طاا ر إطد س اط%2.6طدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط
ار ييغط72.7ط تو/طدصمريي طمشييكلطانخ هضييهطد سيي اط%2.3طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه ط
ااةهضإ ط اوت عطااخه طااازاسصيطد س اط%4.9طدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد طار غط74.0ط تو/طدصمري ط
مشييكلطانخ هضييهطد س ي اط%9طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهة ي طمييفطاامييه طااةهضييإ ط اوت ييعطكييلطمييفطااخييه ط
اا حييصيطااقعييصيط اا وييص طاامصالييإطد س ي اط%2.9ط ط%0.2طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طااييسط74.2ط
تو/دصمر ط ط79.7ط تو/دصمر طي سطاا ااإ طم خ

اططد س اط%2.6ط ط%9.2طدهاةقهوناطمعطااصدعط

ااة هظصطمفطاامه طااةهضإ.طكما ي ة طالشكل ()1طالجدوت ( )9المشا اليا ا فاا.ط

ط

الشكل ()1
المعدل الرب السي ية ألسعا خاما بعض الدوت العضاء)9102 -9103( ،
(دول /برميل)
80

ط

60

ط

40

ط
ط
ط

20
الرب الراب

الرب الثا ي

الرب الثال

الرب األوت

2019

خام الك يت

م بان الما اتي
البصرة العراقي

الرب الراب

0

2018

العربي الخفي السع دح
البحرح القترح

خليط الصحراء الجزائرح
السد ة الليبي

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

 .9.0أسعا بعض الميتجا اليفتية
انمكسطاتوت هعطفإطأسمهوطااي ططااخيه طي يسطم سيططأسيمهوطااة ايهفطاا عرياطااةخ ياطخيل ط
ااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طفإطدمضطاألس ارطااصسرسراطفيإطااميهامطاا يإطشي فط يإطاألخيصىطاوت هييهطط
مقهوناطدهاصدعطااسهد طد سبطم ه تاطحسبطااس رط ن عطااة ج.ططط
44
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اإلدارة االقتصادية

 .0.9.0أسعا الغازولين الممتاز
ش طم سططأسمهوطااغهز ارفطااةة هزطاوت هيهططفإطس ق سيغاف ةطخل طااصدعطااصاديعطميفطييه ط
9102طد س اط%2.9طدهاةقهوناطمعطااصديعطااسيهد طاروي طاايسط69ط تو/دصمري طمشيكلطاوت هييهططد سي اط
%4.0طدهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طدر ةهطانخ ضطم سيططأسيمهوطااغيهز ارفطااةة يهزط
فإطدقراطاألس ار طحر طانخ ضطم سطططااسمصطفإططس ق البحر المت سططد س اط%9.0طدهاةقهونياطميعط
ااصدعطااسهد طارو طااسط61.9ط تو/دصمر طمشكلطاوت هيهططد س اط%0.4طدهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهةي ط
مييفطاامييه طااةهضييإ.ط فييإطسك ق وتككردامطانخ ييضطم سييطططااسييمصطد سي اط%9.2طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعط
ااسهد طارو طااسط66.2ط تو/دصمر طمشكلطانخ هضهططد س اط%0.7طدهاةقهوناطميعطااصديعطااةةهةي طميفط
اامه طااةهضإ.ط فإطس ق الخليج األمريكي طانخ ضطم سطططااسمصطد س اط%6.2طدهاةقهوناطمعطااصديعط
ااسهد طاروي طاايسط67ط تو/دصمري طمشيكلطاوت هييهططد سي اط%9.2طدهاةقهونياطميعطااصديعطااة يهظصطميفطط
اامه طااةهضإ.ط
ل طحقق طس رطو تص ا طأي سطاألسمهوطمفطدرفطاألس ارطاألودماطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط
 9102طت يييهطسييي رطااخ يييرجطاألمصيكيييإطةيييمطسييي رطسييي غهف و ط سييي رطاا حيييصطااة سيييط طكةيييهطي ضيييحططططططط

الجدوت ()8طوالشكل (.)9
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الجدوت ()8
المت سط الرب السي ح لاسعا الف ية للميتجا اليفتية فى األس اق الرئيسية)9102 – 9103( ،
)دول  /برميل(

الس ق
س غهف و
و تص ا
الرب الراب
اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ
س غهف و
و تص ا
الرب األوت 9102
اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ
س غهف و
و تص ا
الرب الثا ي
اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ
س غهف و
و تص ا
الرب الثال
اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ
س غهف و
و تص ا
الرب الراب
اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ
س غهف و
و تص ا
الرب
الثال  9102اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ
التغير عن
(دول /برميل)
س غهف و
و تص ا
الرب
الراب  9103اا حصطااة سط
ااخ رجطاتمصيكإ

الغازولين الممتاز

زيت الغاز

زيت ال ق د

69.0
63.9
72.9
64.2
76.2
64.7
79.4
62.9
64.3
36.9
66.9
36.9
69.6
62.0
69.1
39.1
69.1
66.2
61.9
67.1
9.2
()0.3
()0.9
()7.1
9.2
()0.9
0.1
0.6

39.2
37.1
39.1
31.2
66.1
62.2
62.9
64.2
31.0
30.3
30.0
67.9
66.0
66.2
66.6
62.3
67.2
62.1
63.9
64.9
()1.9
0.0
1.9
1.9
()7.0
()6.1
()7.2
()7.1

76.9
79.2
74.9
71.0
79.7
92.3
79.0
71.9
72.7
70.9
74.9
71.9
71.7
93.3
79.0
91.6
49.4
71.3
74.2
22.0
()03.9
9.1
9.3
()00.7
()94.3
()9.0
1.9
()90.1

مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
ـطأي ا طمخ اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك.

ط
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الشكل ()9
المعدل الرب السي ية ألسعا الغازولين الممتاز في األس اق الرئيسية)9102 -9103( ،
(دول /برميل)
90
80
70

الرب الراب
س ق
ط الخليج األمريكي

الرب الثال

الرب الثا ي
2019
س ق
البحر المت سط

الرب األوت

60

الرب الراب
2018
س ق
سيغاف ة

س ق
وتردام

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

ي طمقهوناطااسمصطاا هسإطاة جطااغيهز ارفطفيإطدميضطااي
األل طفإطااس رطاألمصيكراطدس بطنس اطاا صاسبطااة خ

طااوي هيراطااصسرسيراطي

يحطدرني ط

اطفإطت كطااســ ر طاذطشك ط يذهطاا يصاسبط

فإطش صط يسة صط9102طح ااإط%03.3طمفطااسمصطاا هسإطا غهز ارفطمقهوناطد س اط%22.7طفإطك ي ا ططططط
ط%49.3طفإطاارهدهن ط ط%92.9طفإطأس هنره ط أكثيصطميفط%71طفيإطدميضطااي

طاأل و درياطاألخيصىط

(فصنسهط %79.0طأاةهنرهط ااةة كاطااة ح ط %72.0ط ايعهارهط )%74.0ططكما ي ة الشكل (.)3ط
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الشكل ()3
سبة الضريبة من أسعا الغازولين الممتاز في بعض الدوت الصياعية ،شهر ديسمبر 9102
(دول /لتر)
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
ايتاليا

فر سا

المملكة
المتحدة

ألما يا

السعر قبل الضريبة

اليابان

أسبا يا

كيدا

أمريكا

0.0

الضريبة

المصد :ط كهااطااعهلاطاا ارا طاحوهسرهفطأسمهوطااعهلا طي هيصط.9191ط

 .9.9.0أسعا زيت الغاز
سييا طأسييمهوطزي ي طااغييهزطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط9102طمس ي يهفطأي ييسطمييفطأسييمهوط
ااغهز ارفطفإطك طاألس ارطااصسرسراطفإطاامهامط(دهس ث ه طس رطااخ رجطاألمصيكإ) طكةهطسا طمسي يهفط

أي سطمفطأسمهوطزي طاا ل طفإطك طاألس ارطااصسرسراطفإطاامهامطدشك طيه .ط ل طاس رةصطس ق وتردام
دري سطم سططألسمهوطزي طااغهزط

ط62ط تو/دصمر طمشيكلطاوت هييهططد سي اط%0.4طدهاةقهونياطميعط

ااصدعطااسهد ط انخ هضهططد سي اط%3.2طدهاةقهونياطميعطااصديعطااة يهظصطميفطااميه طااةهضيإ.ط ت يهطسك ق
البحر المت سططدة سططسمصط63.9ط تو/دصمري طد سي اطاوت يهعط%1.6طدهاةقهونياطميعطااصديعطااسيهد ط
د س اطانخ ه

ط%3.0طدهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ.طةيمطسك ق سكيغاف ةطدة سيطط

سييمصطد ييغط67.2ط تو/دصمر ي طم خ

ييهططد س ي اط%1.2طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد ط د س ي اط%6.2ط

دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط أخرصاطس ق الخلكيج المريككيطدير نسطم سيططاألسيمهوط
ط64.9ط تو/دصمر طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طد سي اطاوت يهعط%1.7طدهاةقهونياطميعطااصديعط
ااسهد ط د س اطانخ ه
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 .8.9.0أسعا زيت ال ق د
اوت م طأسمهوطزي طاا ل طفإطس ق البحر المت سططخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طد سي اط
%4.9طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طارو ي طااييسط74.2ط تو/دصمر ي طمشييكلطاوت هيييهططد س ي اط%1.6ط
دهاةقهوناطمعطااصديعطااة يهظصطميفطااميه طااةهضيإ.طكةيهطاوت يعطم سيططااسيمصطفيإطسك ق وتكردامطد سي اط
%2.4طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طارو ي طااييسط71.3ط تو/دصمر ي طمشييكلطانخ هضييهطد س ي اط%2.2ط
دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طدر ةهطانخ ضطم سيططسيمصطزيي طاا لي طدشيك طم حي ظط
فإطكلطمفطس رطسيغاف ةطد س اط%21طدهاةقهوناطميعطااصديعطااسيهد طاروي طاايسط49.4ط تو/دصمري ط

مشييكلطانخ هضييهططد سيي اط%27.2طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ ط سكك ق الخلككيج
األمريكيطد س اط%99.2طدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد طاروي طاايسط22.0ط تو/دصمري طمشيكلطانخ هضيهطط
د س اط%29طدهاةقهوناطمعطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ طيميزىطذايكطدشيك طوسرسيإطاايسطاتوت يهعط
ااحه طفإطأسمهوطااشحفطااذيطكهنطا طترةرصطس إطي سطااع بطاامهاةإطي سطزي طاا ل .8ط
 .9الع امل المؤثرة على أسعا اليفط خالت الرب الراب من عام 9102
سه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طاام يي طميفطاام امي طاا يإطكيهنطا يهطتيرةرصطم هشيصطأ طغريصط
م هشصطي سطحصكاطأسمهوطاا ططااخه ط إطكةهطي إ:ط
 .0.9الع امل ذا العالقة بأساسيا الس ق
 .0.0.9اإلمدادا اليفتية العالمية
ش طا ةهاإطاإلم ا افطاا عراطاامهاةراط(ن ططخه ط س اس طااغيهزطااع رميإ)9طاوت هييهططد حي ط0.6ط
م ر نطدصمر /طي طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طأيطد سي اط%0.6طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طاروي ط
ااسط011طم ر نطدصمر /طي

ط

طمس ىطم خ ضطد ح ط0.0طم ري نطدصمري /يي .ط يميزىطذايكطدشيك ط

يه طااسطاوت هعطاإلمي ا افطاا عرياطميفط

طخيهوططأ ديكط دخهصياطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياط

ط

أ و دهطااو هيراط طكما ي ة الجدوت ( )1و الشكل (.)2

 8طص حاطولمط23طمفطاا قصيص.
 9ط إطت كطاأل زا طمفطااغهزطاا إطتس خ
اا هنط مكث هفطاخصى.
49

طكس اس طفإطأ ز طاا و ط مصاف طااحق طأ ط ح افطممهاااطااغهز ط تشية طي يسطاإليثيهنط اا ص ديهنط اا ر تيهنط

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

49

التقرير الربع السنوي حول

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تت

اإلدارة االقتصادية

الجدوت ()1
امدادا العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي
)ملي ن برميل /ي م(
دوت أوب

دوت خا ج أوب

اجمالي اإلمدادا العالمية

الرب الراب 9103

26.9

72.2

010.0

الرب األوت 9102

29.9

72.3

22.2

الرب الثا ي

24.3

72.3

23.7

الرب الثال

24.0

74.9

23.2

الرب الراب

24.4

79.7

011.1

1.2

0.4

0.6

التغير عن

(ملي ن ب/ح)

الرب الثال 9102

()9.3

الرب الراب 9103

()0.0

0.6

*طدرهنهفطتق يصيا
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
ـطأي ا طمخ اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك.ط

الشكل ()2
التت ا الرب السي ية إلمدادا العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)
105
100
95

الرب الراب

الرب الثا ي

الرب الثال

الرب األوت

2019

الرب الراب
2018

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط
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 -امدادا دوت أوب

اإلدارة االقتصادية

10

اوت م طاإلم ا افطاا عراط(ن ططخه ط س اس طااغهزطااع رمإ)طا
يه ط9102طدشيك طر ريفطد يغطنحي ط1.2طم ري نطدصمري /يي
ا و طااسط24.4طم ر نطدصمر /ي
ااةهضإ.طأمهطفرةهطيخ

طحواط

طم خ

طأ دكطخل طااصدعطااصادعطمفط

طأيطد سي اط%1.2طمقهونياطديهاصدعطااسيهد ط

اططد ح ط9.3طم ر ن/دصمر طمقهوناطدهاصدعطااة هظصطمفطااميه ط

طأ دكطميفطا ةيهاإطاإلمي ا افطاا عرياطاامهاةرياطخيل طااصديعطااصاديعط

مفطيه ط 9102طفق طد غ طح ااإط %24.4ط

طمس ىطأل طميفطااةحقي طخيل طااصديعطااسيهد ط اا يهاغط

 %24.6ط ألييي طميييفطااةسييي ىطااةحقييي طخيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااةهضيييإط اا يييهاغط %27.3طططططططططط

كما ي ة الشكل ( )01والجدوت ( )1المشا اليا ا فاا.
ل طاوت م طام ا افط

طأ دكطمفطاا ططااخه طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طد حي ط1.2ط

م ر ي نطدصمر ي /ي ي طمقهونيياطد يهاصدعطااسييهد طااييذيطسييا طخلا ي طأ نييسطمس ي ىطا ييهطم ييذطيييه ط 9100ططططططط
ا و طااسط92.7طم ر نطدصمر /ي

طم خ

اامه طااةهضإ.طدر ةهطاس قصفطام ا افط

اطد ح ط9.3طم ر نطدصمر /يي طمقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفط
طأ دكطمفطس اس طااغهزطااع رمإط اا ي رطغريصطاا ق ر يياطي ي ط

ن سطااةس ىطااةحقي طخيل طااصديعطااسيهد ط ي ط4.3طم ري نطدصمري /يي

طم خ

ياططد حي ط1.2طم ري نط

دصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااة هظصطمفطاامه طااةهضإ.ط
يييرتإطذاييكطي ييسطخ ريياطتحسييفطنس ي اطاتا ييزا طدهت ييهرطخ ييضطاإلن ييهططدييرفط

ط(أ دييكط)+طاا ييإط

ت ص طفإطااسه سطمفطش صط يسة صط9102طااسطات هرط يي طدشيرنطا يصا طخ يضطاضيهفإطد حي ط911ط
أافطدصمر /ي طي سطمس يهفطاإلن يهططااة ي طي ر يه.طتزام يهطميعطاإلنخ يه

طااةسي ةصطفيإطان يهططاييصانط

اا عإطارو طااسط9.12طم ر نطدصمر /ي طخل طش صط يسة صط9102ط

طأ نسطمس ىطمسا طخيل ط

ةلة ي نطيهم يهط طانمكهسييهطا

ييغ رهفطاتل وييه ياطاألمصيكريياطي ييسطلعييهعطااعهليياطاإليصانييإ.طاضييهفاطااييسط

اس ةصاوطاا صا يعطفيإطامي ا افطف يز يلطميفطااي ططااخيه طحري طد يغطم سيططان ه يهطحي ااإط392طأايفط
دصمر /ي طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طمقهوناطد ح ط374طأاف/ي طدصمر طخل طااصدعطااسيهد ط

10ططش طش صطي هيصط9102ط انسحهبط ااطلعصطمفطي ياطااة اةا ط ألغصا طااةقهوناطت يةفطامي ا افط طأ ديكطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
ام ا افط ااطلعصطاا هاغاطح ااإط1.7طم ر نطدصمر /ي طمفطاا ططااخه ط طنح ط0.2طم ر نطدصمر /ي طمفطس اس طااغهزطااع رمإ ط فقيهطا قيهويصطااشي صياط
ح طااس رطاا عراطاة اةاطأ دك.ط
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نح ي ط0.932طم ر ي نطدصمر ي /ي ي طخييل طااصدييعطاأل طمييفطن ييسطاامييه ط يمييزىطذاييكطااييسطاا ييغ رهفط
اتل وه ياطاألمصيكراط األزماطاتل وه ياط ااسرهسراطاا إطتةصطد ه.طط
 امدادا دوت خا ج أوباوت عطا ةهاإطاإلم ا افطاا عراطاةاة ياطاا

طااة ااطمفطخيهوططم اةياطأ ديكطخيل طااصديعط

ااصادعطمفطيه ط9102طدشك طم ح ظطد غطنح ط0.4طم ر نطدصمر /يي
ااسهد طارو طااسط79.7طم ر نطدصمر /طي

طأيطد سي اط%9.9طمقهونياطديهاصدعط

طمصت ميهططد حي ط0.6طم ري نطدصمري /يي

طأيطد سي اط%9.6ط

مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ طكما ي ة الشكل ( )01والجدوت ( )1المشا اليا سابقاا.
الشكل ()01
التت ا الرب السي ية لطمدادا اليفتية العالمية وف المجم عا الرئيسية)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)

الرب الراب

الرب الثا ي

الرب الثال

الرب األوت

2019

دوت خا ج أوب

ط

الرب الراب

105
90
75
60
45
30
15
0

2018

دوت أوب

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

يمزىطاإلوت هعطفإطا ةهاإطاإلم ا افطاا عراطاةاة ياطاا

طااة ااطمفطخهوططم اةاطأ دكط

خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طدشك طوسرسإطااسطاوت هعطاإلم ا افطمفطاا تيهفطااة ح طاألمصيكرياط
ااسط هنبطاوت هعطام ا فطاا يص يجطي يسطخ رياطاازييه طااة ح ظياطفيإطان يهططحقي طJohan Sverdrupطططط
طان ه طااورهناطفإطحق طEkofiskطط حق ط.Gullfaksططططط
فإط ذاطااسرهر طتسهوي ط ترص طنة طان هططماة ياط

طأمصيكهطااشةهاراطدري سطممي طفوي إط

خل طيه ط 9102طحر طاوت عطان هططاا تيهفطااة ح طمفطاا طط س اس طااغهزطااع رميسطغريصطاا ق ر ييا ط
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52

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ار غط02.16طم ر نطدصمر /طيي

اإلدارة االقتصادية

طمشيكلطاوت هييهطد حي ط601طأايفطدصمري /يي طمقهونياطديهاصدعطااسيهد .ط

تاي ُ وطاإلشييهو طااييسطأنطم سييططان ييهططاا تيييهفطااة حي طمييفطااي ططااخييه طلي طاوت ييعطخييل طشي صطأك ي دصط
9102طد ح ي ط061طأاييفطدصمر ي /ي ي طمقهونيياطدهاش ي صطااسييهد طارو ي طااييسط09.6طم ر ي نطدصمر ي /طي ي

طط

اصيي طاوت هييي طدميي طذاييكطارويي طااييسطحيي ااإط09.2طم ريي نطدصمريي /ييي طفييإطن هييياطشيي صطنيي فة ص طططططططططط
طمس ىطش صيطلرهسإط ي ط اسي قصطفيإطن هيياطشي صط يسية صطي ي طن يسطمسي ىطااشي صطااسيهد طط
فقهطا رهنهفطا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكرا ط يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسطاوت يهعطاإلن يهططفيإطكيلط
مفط تياطTexasط تياط.North Dakotaططططط
يرتإط ذاطفإطاا ل طااذيطاوت م طفر طام ا افطك اطاا عراطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
دشك طنس إطمقهوناطدهاةس ىطااةحق طخل طااصديعطااسيهد طتزام يهطميعطاييه طتشيغر طحقي طHiberniaطط
يقبطاا سصبطاا عإطااذيطش ه ط ان ه طأيةه طااورهناطفإطحق ط.Hebronط
انخ ه

هطتا ُ وطاإلشيهو طاايسط

طان هططااخه طااك يطااثقر طم ذطش صطي يهيصط9102طدة يبطلري طاإلن يهططاا يإطفصضي هطحك مياط

مقهرميييياطAlbertaطااك ييييياطا ق ريييي طااةخز نييييهفطاا ييييإطنةيييي طدسيييي بطمح

ييييياطااعهليييياطاا ويييي يصيا.طططططططططططططط

كةهطاوت م طامي ا افطااةكسيركطاا عرياط دخهصياطخيل طشي صيطني فة صط يسية صط 9102طي يسطخ رياط
زيييه طان ييهططحقي ط)Ku-Maloob-Zaap (KMZطدمي طتصا مي طخييل طشي صطأك ي دصطن رايياطااوييرهناط
اا ويا طيرتإطذاكطااسط هنبطد طاإلن هططمفطحق ط ي طفإطاا وفطااثهنإطمفطيه ط.9102ططط
اوت م طاإلم ا افطمفط

طأمصيكهطاالتر رياطدحي ااإط091طأايفطدصمري /يي

ط ذايكطي يسطخ رياط

زيييه طان ييهططاا صازيي طخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط 9102طحري طاوت ييعطااييسطنحي ط9.27طم ري نطب/يط
خل طش صطأك دصط 9102طن رااطاإلن هططااة زاي طمفطحق ط.Lulaط اسي ةصطاإلن يهططفيإطاتوت يهعطخيل ط
ش صطن فة صط9102طارو طااسط2.12طم ر نطب /ي طن رااطاوت هعطاإلن هططفإطك طميفطااة ويهفطاامهسةياططططططططط
"P-74ط طP-75ط ط"P-76ط حق إطLulaط ط Búziosط د طاا شيغر ط اإلن يهططميفطحقي ط.Berbigaoط
اص طاوت هيي طخيل طشي صط يسية صطمسيالططوليمطلرهسيإط يي ط ي ط2.00طم ري نطب/ي ط ذايكط فقيهط
ألح ثطدرهنهفطصه و طيفطاا كهااطاا ر راطا ص ط ااغهزطااع رمإط اا ل طااحري يط()ANPط شيصكاط
Petrobrasطاا صازي را.ططط
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تزام هطمعطاا ة ي طاألخرصطإلت هرطخ ضطاإلن يهططديرفط

ط(أ ديكط)+طاوت يعطمسي ىطاإلمي ا افط

اا عراطمفطو سرهطخل طااصدعطااصادعطميفطييه ط9102طد حي ط21طأايفطدصمري /طيي طفقيططمقهونياطديهاصدعط
ااسهد طار غطنح ط00.9طم ر نطدصمر /طي

ط يمزىط يز طميفط يذاطاتوت يهعطاايسطزييه طان يهططم كث يهفط

ااغهز11طفإطظ طتر بطو سرهطا و طااش ه ط فإط ذاطااسيرهرطتُقي وطامي ا افطو سيرهطاا عرياطخيل طييه ط
9102طد حيي ط00.44طم ريي نطدصمريي /ييي
اإلم ا افطاا عراطمفطدهلإطماة ياط

ط يي طأي ييسطمسيي ىطم ييذطيييه ط.0236طفييإطحييرفطاوت ميي ط
طاتتحه طااسي فر إطااسيهد طد حي ط41طأايفطدصمري /يي طمقهونياط

معطااصدعطااسهد .طط
كةهطاوت م طاإلمي ا افطاا عرياطميفط

طأ و ديهطااوي هيراطدشيك طم حي ظطد يغطنحي ط231طأايفط

دصمر /ي طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102ط يميزىطذايكطدشيك طوسرسيإطاايسطاوت يهعطان يهططاا يص يجط
مفطح ااإط0.63طم ر نطدصمر /ي طفإطش صطأك دصطارو طااسطح ااإط9.0طم ر نطدصمر /ي طفإطشي صط
يسيية ص ط يي طأي ييسطمسيي ىطايي طخييل طاامييه ط ذاييكطي ييسطخ ريياطاازيييه طااسييصيماطغرييصطااة لميياططططططططططط
فيييإطامييي ا افطااييي ططااخيييه طميييفطحقييي طJohan Sverdrupط ان يييه طااويييرهناطفيييإطحقييي طEkofiskططططططططططططططططط
حق ط Gullfaksطااسط هنبطاوت هعطان هططااغهزطااع رمإطااةسر طخل طفو طااش ه .ط فإط ذاطااسيرهرط
يييذكصطأنطان ييهططاايي ططاا ص ياييإطليي طانخ ييضطااييسطأليي طمسيي ىطايي طي ييسطاإلرييلرط يي ط0.4طم ريي نط
دصمر /ي طخل طش صطي نر ط.9102ط اوت عطاإلن هططفإطااةة كاطااة حي ط دخهصياطخيل طشي صطني فة صط
 9102طيقبطانقعهيهفطاإلم ا افطغرصطااةخعططا هطفإطحق طBuzzardطاا العطفإطدحيصطااشيةه ط ي ط
أك ييصطحق ي طاا ي ططفييإطااةة كيياطااة ح ي طخييل طش ي صطأك ي دص ط ذاييكطي ييسطخ ريياطااوييرهناطفييإطخع ي رط
األنهدرب طل طأنطي خ ضطاإلن هططخل طش صط يسة صطن رااطت لفطاإلم ا افطمفطحق ط.Thistleططط
ي ضييحطالشكككل ( )00مم ي تفطاا غرييصطااصدييعطااس ي يطفييإطاإلم ي ا افطاا عريياطمييفط
اا

طااة ااطمفطخهو هطخل طاا ص ط(-9103ط.)9102ط
ط
ط

11طي وططان هططم كث هفطااغهزط
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الشكل ()00
التغير الرب السي ح في امدادا العالم من اليفط وس ائل الغاز التبيعي)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)
ط
ط

2.0
1.0

ط

0.0

ط

)(1.0
)(2.0

ط
ط

طططططططططط

طططططططططططططططط

الرب الراب

الرب الثال

الرب األوت

الرب الثا ي
2019

ط

الرب الراب

)(3.0

2018

دوت خا ج أوب

دوت أوب

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

 ا تاج اليفط الصخرح في ال ليا المتحدة  ،وتت12

عدد الحفا ا العاملة

اوت ييعطممي طان ييهططاا تيييهفطااة حي طاألمصيكريياطمييفطاا ي ططااوييخصيطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطططططططط
يه ط9102طدح ااإط247طأافطدصمر /ي
9102طار غطمس ىطلرهسإط ي ط

طأيطد س اط%4طفقططمقهوناطدةس يهفطااصدعطااثهاي طميفطييه ط

ط2.132طم ر نطدصمر /ي

طمصت مهططد ح ط239طأافطدصمري /يي

ط

أيطد س اط%09.0طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط.9103ط
يرتإطذاكطتركر اططا لمهفطدمضطااةوه وطاا إطأشهوفطااسطأنطنةي طاإلن يهططاألمصيكيإطميفطااي طط
ااوييخصيطسيير هرنطخييل طيييه ط 9102طوغييمطاوت هي ي طاةس ي يهفطلرهسييرا ط ذاييكطي ييسطخ ريياطمشييهك ط
م م قيياطدها ريياطاا ح رييا طدخهصيياطخعيي رطاألنهدرييبطفييإط"حيي

ط "Permianطأك ييصطتشييكرلفطاايي طط

ااوخصيطفإطاا تيهفطااة ح ط ااذيطش طت همإطاإلن هططدو و طأسصعطدكثرصطمفطل و طاا رياطاا ح رياط
ا ة عقاطفإطاا مهم طمم ه.طكةهطتمطتر ر طدمضطاا سمهفطااةخعططا هطازيه طااعهلاطاتس رمهدراطاخع رط

 12ط يةث طان هططس ع ط م هر طوسرسراطفسطان هططاا ططااوخصيطفسطاا تيهفطااة ح طاألمصيكراط سطم هر ط Bakkenط Eagle Fordط Haynesvilleط
 Niobraraط Appalachia Permianط ت م ط) (Utica and Marcellusط طدهتضهفا طااس طم عقا  Anadarkoطاا إ طأص ح ط فه طا م ي طمفط
م اإطاا ططااوخصيط ااغهزطااوخصيطخل طااس افطاألخرص .
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األنهدرييب طتزام ييهطمييعطلرييه طشييصكهفطن ييططصييخصيطي ي ي طدخ ييضطاإلن ييهرطتح ي طضييغططااةس ي ثةصيف ططططططططط
ااذيفطرها اطدها صكرزطي سطت ةراطاألودهحطد تططمفطزيه طاإلن هط.طط
فإط ذاطااسرهر طتصا عطال ه طااةس ثةصيفطفإطاألس مط ااس افطي سطشصكهفطاا قربطااوغرص ط
ااةسييي ق اطفيييإطاا تييييهفطااة حييي ط اا يييإطكهنييي طسييي هططوسرسيييرهططفيييإطر يييص طان يييهططااييي ططااويييخصي ططططططططططط
ا ز ا طية رهفطاا مجطدرفطااشصكهفطاامهم اطفإطماه طاا ططااوخصي ط اوت م طحهتفطاإلفلسطخيل ط
يييه ط9102طد س ي اط%91طمقهونيياطدهامييه طااسييهد ط ذاييكطدييرك صط ترييص طم ييذطيييه ط 9107ط فقييهطا ي مضط
ااةوه و.طكةهطانخ
أمهطفرةهطيخ

طتوهويحطااح صطااا ي طمقهوناطدها ص طااةةهة اطمفطاامه طااسهد .طط
طم سططي طااح هوافطاامهم اطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102طفقي ط اصي ط

انخ هض طا صدعطااصادعطي سطاا ااإطد ح ط30طح هو طمقهونياطدةسي يهفطااصديعطااسيهد طاروي طاايسط629ط
ح هو ط

طمس ىطم خ ضطد ح ط903طح هو طمقهوناطدهاصدعطااصادعطمفطييه ط.9103طاااي يصطدهايذكص ط

أنطي طااح هوافطاامهم اطيش طتصا مهطش صيهطم اصلططم ذطد اياطيه ط.9102طكما ي ة الجكدوت ()5
والشكل (.)09ط
الجدوت ()5
مت سط امدادا اليفط الصخرح في ال ليا المتحدة وعدد الحفا ا العاملة)9102 – 9103( ،

الرب الراب 9103
الرب األوت 9102
الرب الثا ي
الرب الثال
الرب الراب *
الرب الثال 9102
التغير عن
الرب الراب 9103

امدادا اليفط الصخرح
(ملي ن برميل/ي م)
3.016
3.090
3.441
3.642
2.132
1.247
1.239

عدد الحفا ا العاملة
(لفا ة)
292
229
334
307
629
()30
()903

*درهنهفطتق يصيا

مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط

المصادر:

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

طططططططططط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()09
المت سط الرب السي ح إلمدادا اليفط الصخرح في ال ليا المتحدة وعدد الحفا ا العاملة،
()9102 – 9103
لفا ة
1000

ملي ن ب/ح
10.0
9.0

900

8.0
800

7.0

6.0

الربع الرابع

الربع الثاني

الربع الثالث
2019

ا تاج اليفط الصخرح

الربع األول

عدد الحفا ا العاملة

الربع الرابع

700

2018

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط( )EIAطتقصيصطان ه راطااح صطفإطم هر طاا طط ااغهزطااوخصي طأي ا طمخ ا.طط

 األبا المحف ة ( المكتملة وغير المكتملة) من اليفط والغاز الصخريين في ال ليا المتحدةتشرصطاا ق يصافطاأل ارياطاايسطتصا يعطا ةيهاإطيي طأديهوطااي طط ااغيهزطااويخصيرفطااةح ي و طفيإط
اا تيهفطااة ح طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طد ح ط433طداص طمقهونياطدةسي يهفطااصديعطااسيهد ط
طاا صا عطاا و إطااصادعطا هطي سطاا ي ااإطم يذطااصديعطاألخريصطميفطييه ط 9103طار يغطيي

هط2992ط

داييص ط ي طمس ي ىطم ي خ ضطد ح ي ط0123طداييصطأ طد س ي اطتصا ييعطتق ي وطدح ي ااإط%99طمقهونيياطدييهاصدعط
ااةةهةي طمييفطيييه ط.9103طيمييزىطذاييكطدشييك طوسرسييإطااييسطااقري طااةهاريياطاا ييإطفصضي طي ييسطاام يي طمييفط
شصكهفطاا ططااوخصيطااةس ق اطا ق ر

طية رهفطااح يص ط ييرتإطذايكطوغيمطاامللياطااعص يياطديرفطيي ط

األدهوطااةح و ط م سططأسمهوطاا ططااخه طاا إطش فطاوت هيهطر ر هططفإطمم تت هطخل طااصدعطااصاديعط
مفطيه ط.9102
طااا يصطدهاذكص طأنطا ةهاإطي طأدهوطاا ططااوخصيط ااغهزطااوخصيطااةح ي و طفيإطاا تييهفط
ااة ح طاألمصيكرا طل طش طتصا مهططم اصلططد س اطتزيي طييفط%61طم يذطااصديعطااثهاي طميفطييه ط9104ط
ح سطااصدعطااثهنإطمفطيه ط 9107ط ذاكطانمكهسهطا صا عطااذيطش ت طأسمهوطاا ططااخيه طذايكطااحيرف ط
كما ي ة الشكل ( .)08ططط
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()08
اجمالي عدد األبا المحف ة من اليفط والغاز الصخريين في ال ليا المتحدة األمريكية،
خالت الفترة ()9102 – 9101

تت

بئر

دول /برميل
120

6000

100

4800

80

3600

60

2400

40

1200

20

0

0

أسعا اليفط الخام

عدد البا المحف ة

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط( )EIAطتقصيصطان ه راطااح صطفإطم هر طاا طط ااغهزطااوخصي طأي ا طمخ ا.طط
ط

ااا يصطدهت ةه طأي ه طأنطاا س اطاألك صطمفطاألديهوطااةح ي و طمك ة ياطاإلنايهز ط اا يإطتميصفط
دهألدهوطااةح و طااةك ة ا ط إطتصت ططدمللاطرص ياطمعطم سططأسمهوطاا ططااخه طأمهطاا س اطاا هلرياط
مفطاألدهوطااةح و طتطي مطاس كةها هطاتطي ط ص طأسمهوطاا ططاايسطمسي يهفطم هسي اطاة ايإطااي طط
ااغهزطااوخصيط تمصفطدهألدهوطغرصطااةك ة ا.ط فإط ذاطااسرهر طتشيرصطاا قي يصافطاأل ارياطاايسطتصا يعط
ا ةييهاإطيي طاألدييهوطااةح ي و طااةك ة يياطمييفطااي ططااوييخصيط ااغييهزطااوييخصيطفييإطاا تيييهفطااة حي ط
األمصيكراطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طد ح ط994طداصطمقهونياطديهاصدعطااسيهد طا وي طاايسط2722ط
داص طمصت مهططد ح ط049طداصطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط.9103ط
فييإطحييرفطتشييرصطاا قيي يصافطاأل اريياطااييسطانخ ييه

طك رييصطفييإطاإل ةييهاإطاا صاكةييإطاميي طاألدييهوط

ااةح و طغرصطااةك ة اطمفطاا ططااوخصيط ااغيهزطااويخصيطفيإطن هيياطااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
د ح ي ط237طداييص طمقهونيياطدةس ي يهفطااصدييعطااسييهد طار ييغطي ي

هط6962طداييص ط ي طمس ي ىطم ي خ ضططططططططططط

د ح 439طداصطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط.9103ط

58

58

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .9.0.9التلب العالمي على اليفط
اوت عطااع يبطااميهاةإطي يسطااي ططخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طد حي ط1.9طم ري نطب/يط
مقهوناطدهاصدعطااسهد طأيطد س اط %1.9طارو طااسط010.0طم ر نطدصمر /طيي
0.9طم ر ي نطدصمر ي /ي ي

طمشيكلطاوت هييهطد حي ط

طأيطد س ي اط%0.9طمقهونيياطدييهاصدعطااةةهة ي طمييفطاامييه طااةهضييإ طكمككا ي ة ك

الجدوت ( )1والشكل (.)01
تت

الجدوت ()1
التلب العالمي على اليفط وف المجم عا الدولية)9102 – 9103( ،
)ملي ن برميل /ي م(

الرب الراب 9103
الرب األوت 9102
الرب الثا ي
الرب الثال
الرب الراب
الرب الثال 9102
التغير عن
(ملي ن ب/ح)
الرب الراب 9103

الدوت الصياعية

دوت العالم الخرى

اجمالي التلب العالمي

43.9
46.3
46.9
43.9
43.7
1.0
1.4

90.4
90.1
90.4
99.0
99.9
1.4
0.0

22.7
23.3
23.7
011.7
010.0
1.9
0.9

*درهنهفطتق يصيا
المصاد :
ـطأي ا طمخ اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك.

طططططططططط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()01
التت ا الرب السي ية للتلب العالمي على اليفط)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)

ط
ط

120

ط

90
60

ط

30

ط
الرب الراب

ط

الرب الثا ي

الرب الثال

الرب األوت

2019

ط

دوت العالم األخرى

0

الرب الراب
2018

الدوت الصياعية

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط
ط

فرةهطي إطدرهنطا عي وافطاا يإطشي ت هطمسي يهفطااع يبطي يسطااي ططاكي طماة يياطميفطااةاة ييهفط
اا اراطي سطح ط:ط
 التلب على اليفط في الدوت الصياعيةطاوت عطر بطاا
دصمر /طي

طااو هيراطي سطاا ططخل طااصدعطااصاديعطميفطييه ط9102طدحي ااإط011طأايفططططططططططط

طأيطد س اط%1.9طفقططمقهوناطدهاصدعطااسيهد طاروي طاايسطنحي ط43.7طم ري نطدصمري /طيي

طططططططط

طمس ىطمصت عططد ح ط411طأافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.
ضةفطماة ياطااي

طااوي هيراطاوت يعطر يبط

طاألميصيك رفطد سي اطألي طميفطااة ليعطد غي ط

نح ط011طأافطدصمري /يي طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طاروي طاايسط97.9طم ري نطدصمري /يي

طمصت ميهططد حي ط

911طأافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسطاوت يهعط
ااع بطي سطاا ططفإطاا تيهفطااة ح طحر طاوت عطخل طش صطأك ي دصط9102طمقهونياطدهاشي صطااسيهد ط
ارو طاايسط90.0طم ري نطدصمري /يي

ط ذايكطدي يمطميفطزييه طااع يبطي يسطااة ايهفطاا ص ارياطااخ ر ياط

خهصيياطت ييكطااةسيي خ ماطكة ي ا ط سييرعاطاويي هياطاا ص كرةه يييهف طااييسط هنييبطاوت ييهعطااع ييبطي ييسط
ااكرص سييرفط ل ي طااعييهسصافطناييصاطا زاي ي طحصكيياطااس ي ص.طةييمطانخ ييضطااع ييبطاألمصيكييإطخييل طش ي صط
60
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ن فة صطمسالط91.2طم ر ن/ي طد يمطميفطانخ يه

طااع يبطي يسطغها رياطااة ايهفطاا ص ارياط تطسيرةهط

ااغهز ارفط اا زيفط ااي يز ط زيي طاا لي طاايذيطتيرةصطاايسطحي طميهطدي ف طااعقيس.ط فيإطشي صط يسية صط
أوت عطااع بطااةح إطاألمصيكإطي سطاا ططدها زامفطمعطااع بطااق يطي سطصه وافطاا ططااخه .ط
كةييهطاوت ييعطااع ييبطي ييسطاا ي ططفييإطك ي اطدشييك طر رييف طد ي يمطمييفطزيييه طااع ييبطي ييسطك ي طمييفط
ااكرص سرفط اا يز ط غهزطاا ص طااةسر ط زي طاا ل طااة قيإ.طدر ةيهطتصا يعطااع يبطي يسطااي ططفيإط
ااةكسييركطا صدييعطااسييهدعطي ييسطاا ي ااإطن رايياطاإلنخ ييه

طااة ح ي ظطفييإطااع ييبطي ييسطغها ريياطااة اييهفط

اا ص اريياطااصسرسييرا طدهسي ث ه طاا هف ييهط ااي يز طن رايياطضييمفطاا ةي طاتل وييه يط زيييه طممي طاسي ا ط
اا ل طدس عطااعهلاطاألخصىطفإطلعهيإطااو هياط اا ق .طط
انخ ضطر ب دول أوروبا بحوالي  411ألف

برميفل/يفو مقارنف بفالربا البفاب ليصفل إلف

 04.2مليون برميل/يو  ،وهو مبتوى منخفض بنحفو  011ألف

برميفل/يفو مقارنف بفالربا المنفارر

مفففن ال فففا الما فففي ،وذلففف علففف خلفيففف إنخففففاض ال لفففا علففف النامتفففا مفففي المرا ففف الر يبفففي
للبترو يماويات بخاص مي المانيا وهولندا ،إل جانا

ال لا عل

يت الوقود المتبقي نتيج

ابتبدال الوقود.ط
در ةهطاوت عطر بط

طططططططططط

ططططططط

طأسرهط ااةحرططاا ه يطدح ااإط411طأافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااسهد ط

ارو ي طااييسط3.0طم ر ي نطدصمر ي /ي ي

ط ي طن ييسطااةس ي ىطااةسييا طخييل طااصدييعطااة ييهظصطمييفطاامييه ط

ااةهضييإ طن رايياطان مييهشطااع ييبطي ييسط ةرييعطفاييهفطااة اييهفطاا ص اريياطتقصي ييه طخهصيياطت ييكطااة م قيياط
درنشعاطاا ص كرةه يهفطفإطك ويهطااا درا طيرتإطذاكطدهاصغمطمفطتصا عطااع بطي سطاح ره هفطااعهلاط
( دخهصاطمفطاا هف هط غهزطاا يص طااةسير )طفيإطاارهديهن طي يسطخ رياطدي طتع ري طضيصاسبطاتسي لسط
ااةصت ميييياطفييييإطاأل طمييييفطشيييي صطأك يييي دصط9102ط اتضييييعصادهفطااةصت عيييياطدإيوييييهوط.Hagibisططططططططططط

كما ي ة الجدوت ( )9والشكل (.)05
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تت

الرب الراب 9103
الرب األوت 9102
الرب الثا ي
الرب الثال
الرب الراب *
التغير الرب الثال 9102
عن
الرب الراب 9103

اإلدارة االقتصادية

الجدوت ()9
التلب على اليفط في الدوت الصياعية
)ملي ن برميل /ي م(

دوت األمريكتين
99.6
99.9
99.2
97.0
97.9
1.0
1.9

*طدرهنهفطتق يصيا.
المصاد :
ـطأي ا طمخ اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك.ط

دوت أو وبا
04.4
04.0
04.9
04.6
04.2
()1.4
()1.0

دوت أسيا/الهادح
3.0
3.9
6.7
6.6
3.0
1.4
ــ

اجمالي الدوت الصياعية
43.9
46.3
46.9
43.9
43.7
1.0
1.4
ط

الشكل ()05
التت ا الرب السي ية للتلب على اليفط في الدوت الصياعية)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)
30
20
10

الرب الراب

الرب الثا ي

الرب الثال

الرب األوت

2019

دوت أسيا الهادح

دوت أو وبا

الرب الراب
2018

دوت األمريكتين

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط
ط
ط
ط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 التلب على اليفط في الدوت الياميةاوت يعطر ييبطااي
دصمر ي /طي ي

طاا همريياطي يسطااي ططخيل طااصدييعطااصاديعطمييفطييه ط9102طدحي ااإط911طأاييفط

طأيطد س ي اط%1.4طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارو ي طااييسطنح ي ط47.7طم ر ي نطدصمر ي /طي ي

ططططططط

طمس ىطمصت عطد ح ط0.0طم ر نطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.
طاا همرا طانخ ضطااع بطي سطاا ططفإطم عقياطااشيصرطاأل سيطط أفصيقريهط

ضةفطماة ياطاا

خييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط9102طد الييعط911طأاييفطدصمر ي /ي ي طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارو ي طااييسططططططططط
09.9طم ر نطدصمر /ي

طمس ىطمصت عطد حي ط411طأايفطدصمري /يي طمقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفط

ط

اامه طااةهضإ طحر طاسي قصطااع يبطي يسطااي ططفيإطااي
ااصدعطااسهد ط

ط6.9طم ر نطدصمر /ي

طاامصدرياطي ي طن يسطااةسي ىطااةسيا طخيل ط

طأيطمهطيشك طنحي ط%09.9طميفطا ةيهاإطر يبطااي

طاا همرياط

خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طمصت مهطد ح ط911طأافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طميفطااميه ط
ااةهضييإ.طدر ةييهطانخ ييضطر ييبطاا ي

طاألخييصىطفييإطم عقيياطااشييصرطاأل سييطط أفصيقرييهطد ح ي ط911طأاييفط

دصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط9.2طم ر نطدصمر /ي

طمصت مهططد ح ط911طأافطدصمر /ي ط

مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ططط
فرةهطيخ

طر بطاا

طاآلسر ياطاا همراطفق طش طاوت هيهططم ح ظهططخل طااصدعطااصاديعطميفطييه ط

9102طد يغطنحي ط0.0طم ري نطدصمري /يي طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طاروي طااييسط96.7طم ري نطدصمري /يي

ططططط

طمس ىطمصت عطد ح ط611طأافطدصمر /ي طمقهوناطد ارصهطااةسا طخل طاامه طااةهضإ.ط
حر طاوت عطااع بطااور إ 13طااذيطيم طااةحصسطااصسرسيإطا ةي طاتل ويه يطاآلسير يط ليهرص ط
اا مهفإطفإطااس رطااةذك و طدةقي اوط411طأايفطدصمري /يي طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طاروي طاايسط02.4ط
م ر نطدصمر /ي طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102ط

طمس ىطمصت عطد حي ط411طأايفطدصمري /يي ط

مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط فإط ذاطااسرهر طاوت عطااع بطي يسطااي ططفيإطااويرفطخيل ط
ش صطأك دصط 9102ط ذاكطي سطخ راطزيه طااع بطي سطااكرص سرفط اا هف ه طااسط هنبطاوت هعطااع يبط
ي ييسطكييلطمييفطااي يز طن رايياطزيييه طان ييهططاا حييمط اا ييزيف طمةييهطيييززطنشييهرطاا قي طدهاشييهح هف ط لي ط
ااعهسصافطانمكهسهططازيه طحصكاطااةسهفصيفطد س اط%9طخل طاألسي عطاايذ إطفيإطااويرف طااةخوي
13طص حاطولمط37طمفطاا قصيص.ط
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امع اطير طاامةه طاامهاةإ.ط اص طااع بطااور إطي سطاا ططاوت هي ط دشك طأك صطمفطااة ليعطخيل ط
ش صيطن فة صط يسة ص طن راياطزييه طااع يبطي يسطغيهزطاا يص طااةسير ط لي طااعيهسصافطدي يمطميفط
اا سعطفإطلعهعطاا ص كرةه يهفط تزاي طنشهرطااس صطااا يطخل طيع اطن هياطاامه .طط
هطتا ُ وطاإلشهو طااسطأنطااةخهرصطااصسرسراطااةحرعاطدهفهرطنة طااع بطي سطاا ططفيإطااويرفط
تييصت ططدهام ي ي طمييفطااسرهسييهفطاا ييإطت ي يمطخ ييضطاس ي لسطاا ل ي ط اس ي اا طدهاغييهزطااع رمييإط اا حييم.طططط
اضهفاطااسطحة اطااورفطا ح طمفطاا ثطفإطااة نطااك ريص طاا يإطأ فطاايسطان ميهشطاتسي ثةهوطفيإطاا قي ط
ااك صدهسإ طدةهطفإطذاكطاا

طفإطاس خ ا طااحهفلفطااك صدهسرا ط

طمهطل طيؤ يطااسطخ ضطنة طااع بط

ي سطااة اهفطاا عرا.
أمهطدها س اطالل وه طاا ي طااةحصسطاآلخصطا ةي طاتل ويه طاآلسير ي طفقي طاوت يعطااع يبطي يسط
اايي ططدشييك طك رييصطد ييغطنحيي ط711طأاييفطدصمريي /ييي طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييسط9.0طم ريي نطططططط
طمصت ميهططد حي ط911طأايفطدصمري /يي طمقهونياطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ.ط فيإط يذاط

دصمر /طي

ااسرهر انخ ضطااع بطي سطاا ططفإطاا طد ح ط61طأافطدصمر /ي طخل طشي صطأك ي دصط9102طن راياط
األمعييهوطااة سييةراطااقرهسييراط اا ييإطأةييصفطي ييسطااع ييبطي ييسط سييهس طاا ق ي ط اا ل ي طااو ي هيإ طحر ي ط
طشح هفطزي طااغهزط اا يز طدرك صطانخ ه

انخ

طسي يطخيل طةيلثطأيي ا طداهنيبطت يهرؤطاا ةي ط

اتل وه ي.ط فإطش صطن فة صطاوت عطااع بطي سطاا ططفإطاا طدركثصطمفط911طأايفطدصمري /يي طي يسط
أسهسطس ي ط

طأل ىطمس ىطنة طا طم ذطش صطمهوسط 9107طمسالطأي سطمسي ىطلرهسيإطا ع يبط

ي سطاإلرلر ط يمزىطذاكطدشك طوسرسإطااسطزييه طااع يبطي يسط ةريعطااة ايهفطاا ص ارياط(دإسي ث ه ط
ل طااعهسصافط ااكرص سيرفط زيي طاا لي طااة قيإ) طحري طاوت يعطااع يبطي يسطغيهزطاا يص طااةسير ط
د يمطمفطاا ع وافطاإلياهدراطفإطااقعهعطااسك إ طكةيهطحقي طااع يبطي يسطااي يز طمكهسيبطك ريص طيقيبط
ةييلثطأشي صطمييفطاإلنخ هضييهف طار اييه زطمسي ىط9طم ري نطدصمري /يي طا ةييص طاأل اييس طداهنييبطاوت ييهعط
ااع بطي سطاا زيفطوغمطانخ ه

طم رمهفطااسرهواف.ط فإطش صط يسة صطتصا عطااع بطي يسطااي ططفيإط

اا طمقهوناطدهاش صطااسهد طم رةصاطدهنخ ه

طااع بطي سطااكرص سرفط اا يز ط زي طاا ل طااة قإ.طط

مفط اطأخصى طانخ ضطااع بطي سطاا ططفيإط

طأمصيكيهطاالتر رياطخيل طااصديعطااصاديعطميفط

يييه ط9102طد حي ط411طأاييفطدصمري /يي طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طاروي طااييسط7.9طم ري نطدصمري /يي
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ي طمسي ىطمصت ييعطد حي ط91طأاييفطدصمري /يي طمقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفطيييه ط.9103طحري طاسي قصط
ااع ييبطي ييسطاا ي ططفييإطاا صازي ي طي ي طن ييسطااةس ي ىطااةحق ي طخييل طااصدييعطااسييهد ط ي ط9.3طم ر ي نط
دصمر /ي

طتزام هطمعطل طااع بطي سطممامطااة اهفطاا ص اراط دخهصياطااي يز ط اا يزيف.طفيإطحيرفط

انخ ضطر بط

طأمصيكهطاالتر راطاألخصى طد ح ط411طأافطدصمر /طي طمقهوناطديهاصدعطااسيهد طاروي ط

ااسط2.6طم ر نطدصمر /طي .
 التلب على اليفط في الدوت المتح لةش طر بطاا

طااة ح ااطي سطاا ططاوت هيهطخل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طدةقي اوط911ط

أافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط9.2طم ر نطدصمر /ي

ط

طمس ىطمصت عطد حي ط91ط

أافطدصمر /ي طمقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ.ط لي ط يه ط يذاطاتوت يهعطميفطماة يياط

ط

ط

اإلتحه طااس فر إطااسهد طاا إطاوت عطر هطي سطاا ططدح ااإط31طأافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااثها ط
مفطيه ط9102طارو طااسط9طم ر نطدصمر /ي

ط

طمس ىطمصت عطد ح ط21طأافطدصمري /يي طمقهونياط

دييهاصدعطااةةهةيي طمييفطيييه ط 9103طتزام ييهطمييعطاوت ييهعطر ييبطدييهلإطاايي

طااة ح ايياطد حيي ط091طأاييفط

دصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااسهد .طكما ي ة الشكل ( )01والجدوت (.)3

ططططط
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الجدوت ()3
التلب على اليفط في دوت العالم األخرى (اإلقتصادا اليامية والمتح لة))9102 – 9103( ،

تت

)ملي ن برميل /ي م(

9103

التغير عن

9102

(ملي ن ب/ح)

الرب
الراب
15.5
9.1
9.2
0.0

الرب
األوت
15.1
9.9
7.0
0.0

الرب
الثا ي
11.1
9.9
7.0
0.0

الرب
الثال
11.1
9.9
7.0
0.0

الرب
الراب
11.1
9.9
7.0
0.0

5.9
09.9
91.2
02.0
9.1
3.2

5.5
09.9
91.5
09.7
9.1
3.2

5.0
09.8
99.9
02.9
4.3
2.9

5.3
08.1
91.5
02.1
4.9
2.0

5.8
09.5
99.1
02.4
9.0
2.0

0.0
1.1
1.7
ــ

دوت أمريكا الالتييية
م ه:طاا صازي
ططاا طاألخصى

1.5
9.6
2.3

1.1
9.3
2.7

1.1
9.3
2.3

1.2
9.3
4.0

1.5
9.3
2.6

()1.1
ــ
()1.4

الدوت المتح لة
م ه:طاتتحه طااس فر إطااسهد

5.3
9.1

5.5
4.6

5.1
4.6

5.9
9.1

5.2
9.1

1.9
1.13

اجمالي طلب الدوت اليامية والمتح لة

50.1

50.1

50.1

59.0

59.5

1.1

الدوت اليامية
ميها الدوت العربية :
ططططاا طاألي ه
دهلإطاا طاامصدرا
دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا
اجمالي الشرق الوسط وأفريقيا
الدوت اآلسي ية اليامية
م ه:طااورف
ططاا
ططاا طاألخصى

الرب الثال
9102
1.9
ــ
ــ
ــ
()1.9
()1.9

*طدرهنهفطتق يصيا
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
 اي ا طمخ اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك.ط
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الرب الراب
9103
0.0
1.9
1.9
ــ
1.9
1.1
1.9
1.4
1.9
1.9
1.19
1.0
()1.0
1.19
1.12
0.0
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ط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()01
التت ا الرب السي ية للتلب على اليفط في الدوت اليامية)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)

ط
ط
ط
ط
ط
ط

الرب الراب

دوت أمريكا الالتييية

الرب الثال

الرب الثا ي

الرب األوت

الرب الراب

2019
الدوت األسي ية اليامية

60
50
40
30
20
10
0

2018

دوت اخرى في الشرق األوسط وافريقيا

الدوت العربية

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

 .8.0.9مست يا المخزو ا اليفتية العالمية المختلفة
ش طاجمالي المخزو ا اليفتية العالمية (التجا ية واإلستراتيجية) فإ ن هياطااصدعطااصادعطميفط
يه ط9102طانخ هضهططمق اوهط93طم ر نطدصمر طأيطد سي اط%1.2طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طار يغطط3.360ط
م رهوطدصمر طمهطيةث طاوت هيهططد ح ط90طم ر نطدصمر طأيطد س اط%1.7طدهاةقهوناطديهاصدعطااة يهظصطميفط
اامه طااسهد .طط
 -المخزون التجا ح اليفتي في الدوت الصياعية

14

انخ ضطا ةهاإطالمخزون التجا ح اليفتي في الدوت الصياعيةطفإطن هياطااصدعطااصادعطميفطييه ط
9102طدةقييي اوط90طم رييي نطدصمرييي طييييفطمسييي ىطااصديييعطااسيييهد طاروييي طاايييسط9.209طم ريييهوطدصمرييي ططططططططططط
طمس ىطمصت عطدةق اوط49طم ر نطدصمر طيفطمسي يهفطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااسيهد .ط اااي يصط
دهاذكصطأنطا ةهاإطالمخزون التجا ح من اليفط الخكام فكي الكدوت الصكياعيةطلي طاوت يعطفيإطن هيياطااصديعط
ااصادعطمفطيه ط9102طدةق اوط99طم ر نطدصمر طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط0.126طم رهوطدصمري ط
 14تطيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف.
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طمس ىطمصت عطد ح ط09طم ري نطدصمري طمقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ.طدر ةيهطانخ يضط

ا ةهاإ المخزون التجا ح من الميتجا

اليفتيةطفإطاا

دهاصدعطااسهد طارو طااسط0.302طم رهوطدصمر ط

طااو هيراطدةق اوط42طم ر نطدصمر طمقهوناط

طمسي ىطمصت يعطدةقي اوط96طم ري نطدصمري طمقهونياط

دةس يهفطااصدعطااة هظصطمفطاامه طااسهد .ط
يذكصطأنططالمخزون التجا ح اليفتي في األمريكتينطل طانخ ضطدةق اوط4طم ري نطدصمري طمقهونياط
دهاصدعطااسهد طارس قصطي ط0.994طم رهوطدصمر ط(م هط921طم ر نطدصمر طمفطاا ططااخه ط ط274طم ر نط
دصمر طمفطااة اهف) ط

طمس ىطمصت عطدةق اوط01طم ر نطدصمر طمقهونياطدةسي يهفطااصديعطااة يهظصط

مفطاامه طااسهد .ط
مييفطضييةفطماة ييياط

طاألمييصيك رف طانخ ييضطالمخككزون التجككا ح اليفتككي فككي ال ليككا

المتحدة فإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102دةق اوط21طم ر نطدصمري طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طارسي قصط
طمس ىطمصت عطد ح ط99طم ري نطدصمري طمقهونياطدهاةسي ىطااةسيا طفيإط

ي ط0.976طم رهوطدصمر ط

ن هياطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ طحر طاوت عططالمخكزون التجكا ح مكن الكيفط الخكام فكي ال ليكا
المتحدة د ح ط6طم ر نطدصمر طفقططمقهوناطدهاصدعطااسهد طارسي قصطي ي ط421طم ري نطدصمري ط ذايكطي يسط
خ راطضيمفطممي تفطتشيغر طمويهفإطاا كصييصطدشيك طم حي ظطخيل طشي صيطأك ي دصط ني فة ص 9102ططط
ااسط هنبطاوت هعطاإلن هططفإطكلطمفط تياطTexasط تياط.North Dakotaط فيإط يذاطااسيرهرطييذكصط
أنطمخز نهفطاا ططااخه طاألمصيكراطل طاوت م طفإطن هياطاألس عطااصاديعطميفطشي صطني فة صط9102طاايسط
أي سطمس ىطا هطم ذطاألس عطااثها طميفطشي صطي اري ط9102ط ي ط499طم ري نطدصمري .طدر ةيهطانخ يضط

ا ةييهاإ المخككزون التجككا ح مككن الميتجككا

اليفتيككةطدةقي اوط26طم ري نطدصمري طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط

ارس قصطي ط326طم ر نطدصمر طي سطخ راطانخ ه
ااع ب ط ت لفطمو ه ط""Philadelphiaطيفطاامة

طان هططموهفإطاا كصيصطااةح رياطتزام يهطميعطضيمفط
15

ط تصا عطمم تفطاا شغر طااسطأ نإطمس يهت هط

م ذطش صطس ة صط.169106طط
أمهط المخزون التجا ح اليفتي في الدوت األو وبيةطفق طانخ ضطدةق اوط3طم ر نطدصمر طمقهوناط
دهاصدعطااسهد طارس قصطي ط260طم ر نطدصمر ط(م هط292طم ر نطدصمر طمفطااي ططااخيه ط ط702طم ري نط
15طص حاطولمط37طمفطاا قصيص.ط
16ص حاطولمط33طمفطاا قصيص.ط
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دصمر طمفطااة اهف) طمصت مهططدةق اوط49طم ر نطدصمر طدهاةقهوناطمعطمس يهفطااصدعطااةةهة طميفطااميه ط
ااةهضإ طيرتإطذاكطتزام هطميعطانخ يه

طااةخيز نطاا ايهويطميفطااة ايهفطاا عرياطي يسطخ رياطتصا يعط

ان ه راطموهفإطاا كصيصطاامهم اطفإط

طأ و دهطااو هيراط.17ط

كةهطانخ ضططالمخزون التجا ح اليفتي في دوت أسيا( دخهصياطااةخيز نطاا ايهويطميفطااي طط
فييإطاارهدييهن)طدةقيي اوط2طم ر ي نطدصمريي طدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طارس ي قصطي يي ط221طم ريي نطدصمريي ططططططط
(م هط094طم ر نطدصمر طمفطاا ططااخه ط ط927طم ر نطدصمر طمفطااة ايهف) ط ي طمسي ىطمي خ ضط
دةق اوط01طم ر نطدصمر طدهاةقهوناطمعطمس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط
ااا يصطدهاذكصطأنطاا ص طدهاةخز نهفطاا اهوياطاا عرياطفيإط

طم اةياطاا ميه نطاتل ويه يط

اا ةراطااسطمس ىطم سططااس افطااخةسطااسهدقاط 18طيُم طمفطأ مطأ افطات هرطخ يضطاإلن يهططديرفط
طأ دكط م اإطاا ططمفطخهو ه.ط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسطأنطمس ىطت كطااةخز نيهفط
ل طتصا م طيفطم سع هطاخةسطس افطد أططمفطش صطأدصي ط ح سطش صطسي ة صط 9103طل ي طأنطتزيي ط
يييفط يييذاطااة سييططماييي ا طا ويي طاازييييه طااييسطنحييي ط28طم ريي نطدصمرييي طفييإطشييي صط يسييية صط.9103طططططط
تزام هطمعط خ طتم يلفطات هرطخ ضطاإلن هططدرفط

ط(أ دكط)+طحرزطاا رذطفإطش صطي يهيصط 9102ط

تصا مي ط ييذهطاازيييه طا وي طااييسطنحي ط6.7طم ري نطدصمري طفقييططفييإطشي صطأدصيي طل ي طأنطتصت ييعطدشييك ط
م ح ظطدم طذاك طي سطااصغمطمفطاس ةصاوطاتا زا طااق يطد كطاا م يلف طمسا اط76طم ر نطدصمر طفإط
ش صطي نر .9102ط انمكسطلصاوط

ط(أ دكط)+طد ة ي طات هرطخ ضطاإلن هططح يسطشي صطميهوسط9191ط

ي سطااةخز نهفطاا اهوياطاا عراطفإط

طم اةاطاا مه نطاتل وه يط اا ةرا طحر طتصا م طاازييه ط

يفطم سططااس افطااخةسطااسهدقاطا و طااسط92.9طم ر نطدصمر طفيإطشي صط يسية صط 9102طمقهونياط
دزيه طد غ طنح ط963طم ر نطدصمر طي طد ط خ ط ذاطاتت هرطحرزطاا رذطأيطفإطش صطي يهيصط 9106ط

كما ي ة الشكل (.)09

17ط ص حاطولمط21طمفطاا قصيص.ط
18طي ا ط ذاطااة سططااة حصسطنح طاتوت هعطمفطش صطااسطأخص ط ذاكطا خ طاا ص طاا إطتزاي فطفر هطااةخز نهفطدها م طضةفطاا عهرطااحسهدإطا ة سط.ط
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تت
ط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()09
الزيادة في المخزو ا التجا ية اليفتية في دوت مي مة التعاون القتصادح والتيمية
عن مت ستها لخمس سي ا  ،خالت الفترة (يياير  – 9109ديسمبر )9102
(ملي ن برميل)

ط
ط
ط
ط
يياير 2017
فبراير
ما س
أبريل
ماي
ي ي
ي لي
أغستس
سبتمبر
أكت بر
فمبر
ديسمبر
يياير 2018
فبراير
ما س
أبريل
ماي
ي ي
ي لي
أغستس
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ديسمبر
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ط

300
250
200
150
100
50
0
-50
-100

ط

المصد :طم اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح طااس رطاا عرا طأي ا طمخ ا.ط

 -المخزون التجا ح العالمي

19

انخ ضطالمخزون التجا ح اليفتي في بقية دوت العالم فإطن هيياطااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
دةق اوط2طم ر نطدصمر طمقهونياطديهاصدعطااسيهد طاروي طاايسط9.264طم ريهوطدصمري ط ي طمسي ىطمصت يعط

د ح ي ط70طم ر ي نطدصمر ي طمقهونيياطد يهاصدعطااةةهة ي طمييفطاامييه طااةهض يإ ط دييذاكطيسييا طمس ي ىطاجمككالي
المخزون التجا ح العالميطانخ هضهططد ح ط94طم ر نطدصمر طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهونياط
دةس اهطااةسا طخل طااصدعطااسهد طارو طااسط9.332طم رهوطدصمر ط

طمس ىطمصت عطدةق اوط012ط

م ر نطدصمر طيفطمس يهفطااصدعطااة هظصطمفطاامه طااسهد .طط
ط
ط
ط

19طتطيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف.
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 المخزون على متن الياقالانخ ضطالمخزون التجا ح اليفتي على متن اليكاقال طفيإطن هيياطااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط
دةق اوط0طم ر نطدصمر طمقهوناطدهاصدعطااسهد طاروي طاايسط0093طم ريهوطدصمري ط ي طمسي ىطمي خ ضط
دةق اوط46طم ر نطدصمر طيفطمس يهفطااصدعطااة هظصطمفطاامه طااسهد .طط
 المخزون الستراتيجيانخ ض المخزون الستراتيجيطفيإط

طم اةياطاا ميه نطاتل ويه يط اا ةرياط

ي بطأفصيقريهط

ااورفطفإطن هياطااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طدةق اوط2طم ر نطدصمر طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط
0.394طم رهوطدصمر ط

طمس ىطم خ ضطدةق اوط9طم ر نطدصمري طييفطمسي يهفطااصديعطااةةهةي طميفط

اامه طااةهضإ.ط
ل طانخ ضطالمخزون الستراتيجي األمريككي20طفيإطن هيياطااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طد حي ط
01طم ر نطدصمر طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط729طم ري نطدصمري ط(239طم ري نطدصمري طميفطااخيه ط
ااثقر طيهاإطااك صي ط ط991طم ري نطدصمري طميفطااخيه طاألمصيكيإطااخ ريف) طم خ

يهططد حي ط09طم ري نط

دصمر ي طدهاةقهونيياطمييعطن هييياطااصدييعطااةةهة ي طمييفطاامييه طااةهضييإ.طتا ي ُ وطاإلشييهو طااييسطأنط زاو طااعهليياط
األمصيكراطل طيصض ط01طم ر نطدصمر طمفطاا ططاامهاإطااك صي طمفطاتح رهرإطاا عيإطاتسي صاتراإط
ا س رمطفإطاا يص طديرفطاأل طميفطشي صطأك ي دصط ااثلةي نطميفطشي صطني فة صط.9102ط فيإط يذاطااسيرهر ط
يييذكصطأني طخييل طاأليي ا طااق ر ياطااةهضييرا طسييةحطااكي ناصسطاألمصيكييإطد رييعطنحي ط921طم ري نطدصمري ط
ا ة ي طااةرزانراطاتتحه ييا ط ذايكطد ي فطخ يضطحايمطااةخيز نطاايسطنحي ط401طم ري نطدصمري طدح ي ط
ن هياطيه ط.9196طط
 -اجمالي المخزون العالمي

21

انخ ضطاجمالي المخكزون العكالميطفيإطن هيياطااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طاايسط3.360طم ريهوط
دصمر طمسالطدذاك طانخ هضهططد ح ط93طم ر نطدصمر طمقهوناطدهاصدعطااسهد ط اوت هييهططد حي ط90طم ري نط

دصمر طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ طكما ي ة الجدوت ( )2والشكل (.)03
20ي ا طااةخز نطاتس صاتراإطاألمصيكإطفإطأودعطم العطي سطر طس اح ط تي إطتكسهسط ا يزيهنهطاا إطتح ىطي سطخزانهفطيةرقاطتح طاألو
ذاكط فقهطإل او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكرا.طط
21طيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللفط ااةخز نطاتس صاتراإ.ط
71

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

71

ط

التقرير الربع السنوي حول

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تت

اإلدارة االقتصادية

الجدوت ()2
المخزو ا اليفتية العالمية في هاية الرب
)ملي ن برميل(

9103

الميتقة
األمريكتين

9102

الرب
الراب
0511

الرب
الثال
0553

الرب
الراب *
0551

التغير عن
(ملي ن برميل)
الرب الراب
الرب الثال
9103
9102
01
()1

م هط:طاا تيهفطااة ح طاألمصيكرا

0949

0926

0976

()81

99

أو وبا
أسيا/الهادح

292
111

292
822

290
821

()3
()2

19
()01

اجمالي الدوت الصياعية

9398

9281

9205

()90

19

بقية دوت العالم
اجمالي المخزون التجا ح**
المخزون على متن الياقال
المخزون الستراتيجي ميا :
ااةخز نطاتس صاتراإطاألمصيكإ
اجمالى المخزون العالمى
ك هياطااةخز نططاا اهويطفإطاا ط
ااو هيراط(طي ط)

9208
5931
0915
0392
742
3391

9299
5208
0052
0399
749
3322

9291
5332
0053
0391
729
3390

()8
()91
()0
()8
()01
()93

10
018
()19
() 5
()01
50

92.9

70.9

70.9

ــ

0.6

* درهنهفطتق يصيا.
** تيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف .
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
طOil Market Intelligenceط
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الشكل ()03
المخزو ا اليفتية العالمية في هاية الرب )9102 -9103( ،
(مليا برميل)

تت

10
8
6
4
2
الرب الراب

الرب الثال

الرب الثا ي

الرب األوت

2019
المخزون الستراتيجي

المخزون على متن الياقال

الرب الراب

0

2018
بقية دوت العالم

الدوت الصياعية

المصد :ط.Oil Market Intelligence, Various Issuesط
ااا يصطدهت ةه طأنطكفاية المخزون التجا ح في الدوت الصياعيةطفإطن هيياطااصديعطااصاديعطميفط
يه ط9102طل طد غ طح ااإط70.9طيي طميفطاتسي لس ط ي طن يسطااةسي ىطااةسيا طفيإطن هيياطااصديعط
ااسييهد ط طأي ييسطمييفطااةسي ىطااةسييا طفييإطن هييياطااصدييعطااةةهةي طمييفطاامييه طااةهضييإطاا ييهاغط92.9طيي ططططط
مفطاتس لس.
 .9.9الع امل األخرى المؤثرة على أسعا اليفط
 .0.9.9ع امل الجغرافية السياسية (الجي سياسية)
مييفطاام امي طاا ييإطتييهةصفطد ييهطأسييمهوطااي ططخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط 9102طلييصاوط زاو ط
ااخزاناطاألمصيكراطد ص

طيق دهفطي سط ح افطتهدماطاشصكاطااةلحياطاا حصيياطااوير را ط تصا ُيعطحي ط

اا تصافطاا اهوياطدرفطاا تيهفطااة حي طاألمصيكرياط ااويرفطيقيبطاإلييلنطييفطت صي طااعيصفرفطاايسط
ات هلرييياطمؤل ييياطا ةصح ييياطاأل ايييسطفيييإطااثهاييي طيشيييصطميييفطشييي صط يسييية صط 9102طاايييسط هنيييبطاسييي ةصاوط
اا غ رهفطاتل وه ياطاألمصيكراطي سطااوه وافطاا عراطمفطكلطمفطايصانط ف يز يل ط تلشيإطحهاياط
ي طاارقرف دشرنطخص ططدصيعهنرهطمف اتتحه طاأل و دإ.طط
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 .9.9.9الدول األمريكي وأسعا الفائدة
تييرةصفطأسييمهوطاا ي ططااخييه طدها ييهيفطفييإطأ ا طاا ي توطاألمصيكييإطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط
 9102طفق ط تح طاتوت هرطاامكسيإطديرفطأسيمهوطااي ططااخيه ط طااي توطاألمصيكيإطاايسطاوت يهرطريص يط
خل طش صطأك دصط 9102ط

طأمصطنه واطمهطيح ث ط يس ةصطح ة طا يص طلويرص طميفطاايزمف طن راياط

تزامفطح ثطي طي ام طم اخ اطم هطمهطا طيلل طدرسهسرهفطس رطاا طط م هطمهطارسطا طيللاطد ه طططططططططططططط
حر ي طانخ

ي طأسييمهوطاا ي ططتزام ييهطمييعطانخ ييه

طسييمصطصييصفطاا ي توطمقهد ي طاامةييلفطااصسرسييرا طططططط

وغمطاوت هي طاا س إطمقهد طاارفطاارهدهنإط اا صنكطااس يسصي طااسط هنبطانخ هض طمقهدي طيةيلفطأك يصط
ال وه افطاألس ارطاا هشاا ط ذاكطي سطخ راطتصا عطح طاا تصافطح طاا اهو ط لصبطاا صي طاايسط
ات هرطدشرنطخص ططدصيعهنرهطمفطاتتحه طاأل و دإ ط اس ةصاوطتخ ريفطااسرهسياطاا ق يياطميفطل ي طما يسط
اتح رهرإطاا ر وااإطمفطخل طخ ضطسمصطاا هس .ط فإطش صطن فة صطاوت م طأسمهوطاا ططااخه طتزام هط
ميعطاا يهيفطااة حي ظطفيإطأ ا طااي توطاألمصيكيإطمقهدي طاامةيلفطااصسرسيراط يةيلفطاألسي ارطاا هشياا.ططط
يه طاتوت هرطدرفطأسمهوطاا طط سمصطصصفطاا توطاتمصيكإطااسطر رم طاامكسراطفإطش صط يسية صط
 9102طحري طاوت مي طأسييمهوطااي ططااخييه طتزام ييهطميعطانخ ييه

طسييمصطصيصفطااي توطمقهدي طاامةييلفط

ااصسرسراط يةلفطاألس ارطاا هشااطدشك طيه .ططططططططط
 .8.9.9شاط المضا با
ام طااة يهودهفط واطك ريصاطفيإطت يهيفطاتاه يهفطأسيمهوطااي ططااخيه طخيل طااصديعطااصاديعطميفططططططط
يه ط 9102طفق طانخ

طأسمهوطاا ططفإطش صطأك دصط9102طد يمطميفطتزايي طااةخيه فطدشيرنطت يهرؤط

نة طاتل وه طاامهاةإط مفطةمطتصا يعطااع يبطي يسطااي ط ط دخهصياطفيإطااويرف طي يسطخ رياطاسي ةصاوط
اا تصافطاا اهوياطمعطاا تيهفطااة ح ط فإط ذاطااسرهر طأظ صفطدرهنهفطاا اطت ا طاامقي طاآل يا22ط
ا س عطاألسهسراطفإطش صطأك دصط9102طأنطااةصا هفطااوهفراطي سطاوت هعطأسمهوطااخه طاألمصيكيإطميفط
ل طص ه ي طاا ح رط ااةس ثةصيفطاآلخصيفطااة هودرفطتق طيفطأي سطمسي يهت هطم يذطشي صطأدصيي طميفط
ن ييسطاامييه .ط خييل طشيي صطنيي فة صطاوت ميي طأسييمهوطاايي ططتزام ييهطمييعطااصوييياطاإلياهدريياطا ة ييهودرفط
ااةس ثةصيفطدشرنطآفهرطنة طأسمهوطاا طط اا إط ه فطد

طمؤشصافطي سطاحصازطتق طفيسطمحه ةيهفط

اا اهو طديرفطاا تييهفطااة حي ط ااويرف ط اسي ةصفطااصويياطاإلياهدرياطا ة يهودرفط ااةسي ثةصيفطخيل ط
22طيق طي مطاتت هرطمفطخلا هطي سطت ه طكةراطمح طمفطاا ططدسمصطمح طفإطتهويخطمح ط إطااعصيقاطاألكثصطاس خ امهطاشصا ط درعطاا ط.طط
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ط(أ ديكط)+طاايسطات يهرطدشيرنطا يصا طخ يضطاضيهفإطي يسط

ش صط يسة صط 9102طحر طرغسطت ص ط

اإلن هططد أطمفطيه ط9191طي سطدمضطااةخه فطدشرنطت لمهفطااع ب ط ييززفطصي ه ي طاا حي رطميفط
و هنهت هطتوت هعطأسمهوطاا ططااخه طألي سطمس ىطفإطأكثصطمفطس ماطأش ص.ط
 .8لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية

ططططططططط

ططططط

 .0.8وا دا وصاد ا ال ليا المتحدة من اليفط الخام والميتجا اليفتية
انخ

ي طوا دا ال ليككا المتحككدة األمريكيككةطمييفطاا ي ططااخييه طخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط

9102طدحيييي ااإط927طأاييييفطب/يطأىطد سيييي اط%6.3طمقهونيييياطدةسيييي يهفطااصدييييعطااسييييهد طا ييييغط7.2طططططططططط
م ر نطب/ي ط

طمس ىطم خ ضطد ح ط0.9طم ر نطب/يطمقهوناطدةس يهفطااصدعطااة هظصطميفطااميه ط

ااسهد .طكةهطانخ

طوا داتها من الميتجا اليفتيةطدح ااسط73طأافطب/يطأيطد سي اط%9.2طمقهونياط

دةسي يهفطااصديعطااسييهد طا يغطحي ااإط9.2طم ري نطب/ي ط ي طمسي ىطمصت ييعطد حي ط499طأاييفطب/يط
مقهوناطدةس يهفطااصدعطااة هظصطمفطاامه طااسهد .ط
دها س اططلمصاد ال ا دا من اليفط الخام طفقي طاسي ح ذفطااي

طااة اياطميفطخيهوططم اةياط

أ دكطي سطح ااإط%62.3طمفطا ةيهاإط او افطااي ططااخيه طا تييهفطااة حي طاألمصيكريا طخيل طااصديعط
ااصاديعطميفطييه ط9102طمقهونياطدحي ااإط%73طخيل طااصدييعطااةةهةي طميفطااميه طااسيهد .ط لي طظ ي طك ي اط
ااةييز طااصسرسييإطا تيييهفطااة حي طد سي اط%92طمييفطا ةييهاإط او ات ييهطمييفطااي ططااخييه طمقهونيياطد سي اط

طططططط

%90طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد .طط
اس ح ذفطاا

طاألي ه طفإطم اةاطأ دكطي يسطحي ااإط%91.9طميفطا ةيهاإط او افطااي طط

ااخه طا تيهفطااة ح طاألمصيكراطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهوناطدح ااإط%29طخل طااصدعط
ااةةهة طمفطاامه طااسهد .ط ميفطضيةفط

طأ ديك طاسي رةصفطااي

طاألي يه طفيإطم اةياطأ اديكططد حي ط

%09.4طمييفطا ةييهاإط او افطاا ي ططااخييه طا تيييهفطااة ح ي طاألمصيكريياطمقهونيياطد ح ي ط%02.3طخييل ط
ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد .ط
ط
ط
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أمييهطفرةييهطيخ ي

اإلدارة االقتصادية

طمصككاد ال ك ا دا مككن الميتجككا اليفتيككة طفق ي طاسي ح ذفطاا ي

طااة ايياطمييفط

خييهوططم اةييياطأ ديييكطي يييسطحييي ااإط%29.2طميييفطا ةيييهاإط او افطاا تييييهفطااة حييي طاألمصيكرييياطميييفط
ااة اهفطاا عراطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهوناطدح ااإط%34.7طخل طااصديعطااةةهةي طميفط
اامييه طااسييهد .ط تمي طك ي اطااةييز طااصسرسييإطا تيييهفطااة حي طدهح ره هت ييهطمييفطااة اييهفطاا عريياطحري ط
ص طاا س اطااسط%96.9طمفطا ةهاإط او ات يهطميفطااة ايهفطاا عرياطمقهونياطد سي اط%93.2طخيل ط
ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد .طط
در ةهطاس ح ذفطاا

طاألي ه طفإطم اةاطأ دكطي سطح ااإط%4.0طفقيططميفطا ةيهاإط او افط

ااة اييهفطاا عريياطا تيييهفطااة ح ي طاألمصيكريياطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط9102طمقهونيياطدح ي ااإط
%09.4طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد .ط مفطضيةفط

طأ ديك طاسي رةصفطااي

طاألي يه طفيإط

م اةاطأ ادكطد ح ط%2.0طمفطا ةهاإط او افطااة ايهفطاا عرياطا تييهفطااة حي طاألمصيكرياطمقهونياط

د حييي ط%00.4طخيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد طكمكككا ي ةككك الجكككدوت ( )01والشككككلين
( )02و (.)91
فييإط ييذاطااسييرهر طتاي وطاإلشييهو طااييسطاسي ةصاوطت لييفط او افطاا تيييهفطااة حي طاا عريياطمييفط
ف ز يلطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102ط ذاكطي سطخ راطاا يغ رهفطاتل ويه ياطاألمصيكرياطي يسط
لعييهعطااعهليياطفييإطف ييز يلط اا ييإط خ ي طحرييزطاا رييذطفييإطااثييهمفط اامشييصيفطمييفطش ي صطأدصي ي ط 9102ططططط
مقهد ي طاسيي ح اذطف ييز يلطي ييسطحويياطد غ ي طحيي ااإط%7.2ط ط%2.2طمييفطا ةييهاإط او افطاا تيييهفط
ااة ح طمفطاا ططااخه ط ااة اهفطاا عراطي سطاا صتربطخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد .ططط
ططط
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الجدوت ()01
مصاد وا دا ال ليا المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا اليفتية)9102-9103( ،
)ملي ن برميل  /ي م(

اليفط الخام
الرب الراب
الرب الراب
*9102
9103
الكمية

اليسبة
()%

الكمية

اليسبة
()%

دوت أوب
اا طاألي ه ط
فإطأ ادك
طأ دكطغرصط
اامصدرا
دوت خا ج أوب
ك ا
ااةكسرك
ك ا م ره
دهلإط طاامهام

9.1

89.1

0.8

91.9

0.9

02.3

1.3

09.4

1.2

09.9

1.9

6.3

5.0
2.3
1.7
1.9
1.4

13.1
90.1
3.2
2.1
9.6

5.1
2.6
1.7
1.9
1.9

92.3
92.1
2.0
2.7
3.0

اجمالي ال ا دا

9.5

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط

1.8

الميتجا اليفتية
الرب الراب
الرب الراب
*9102
9103
دوت أوب
اا طاألي ه ط
فإطأ ادك
طأ دكطغرصط
اامصدرا
دوت خا ج أوب
ك ا
و سره
ك ويهطااا درا
ا ا
ااةة كاطااة ح
ااةكسرك
اا
أس هنره
اا صازي
ك ا م ره
فصنسه
موصط
اارهدهن
د اركه
اا ص يج
درص ط
ااورفط
دهلإط طاامهامط
اجمالي ال ا دا

الكمية

اليسبة
()%

الكمية

اليسبة
()%

1.8

05.1

1.0

1.0

1.9

00.4

1.0

2.0

1.0

4.1

1.10

0.1

0.5
1.9
1.9
1.0
1.0
1.0
1.14
1.14
1.12
1.19
1.19
1.12
1.12
1.19
1.17
1.14
1.12
1.10
1.2
0.3

31.1
93.2
01.1
4.0
2.9
4.2
9.4
9.4
0.2
2.1
9.3
0.2
0.6
0.1
2.9
9.1
0.6
1.3
2.2

9.9
1.7
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.10
1.2
9.8

25.2
96.9
92.6
7.0
2.3
2.7
2.2
2.0
2.1
9.7
9.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.9
0.0
1.9
3.4

*درهنهفطتق يصيا
المصد :
ـطا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.)EIA
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الشكل ()02
مصاد وا دا ال ليا المتحدة من اليفط الخام)9102 -9103( ،
()%
باقي دوت العالم
ك ل مبيا

100%

المكسي

80%

كيدا

ط

91.9

ط

7.8
12.4

دوت أوب غير
العربية
الدوت األعضاء في
أواب

الرب الراب 2019

60%
12.2

19.8

89.1

الرب الراب 2018

40%
20%
0%

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.(EIA

الشكل ()91
مصاد وا دا ال ليا المتحدة من الميتجا اليفتية)9102 -9103( ،
()%

1.0

1.0
3.1

باقي دوت العالم
الصين
بيرو
اليرويج
بلجيكا
اليابان
مصر
فر سا
ك ل مبيا
البرازيل
أسبا يا
الهيد
المكسي
المملكة المتحدة
ه ليدا
ك يا الجي بية
وسيا
كيدا
دوت أوب غير العربية
الدوت األعضاء في أواب

الرب الراب 2019

100%
80%
60%
40%
4.0
11.4

05.1

الرب الراب 2018

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.(EIAط

ط
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20%
0%
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ي سط هنبطالصاد ا طاوت م طصه وافطاا تيهفطااة ح طمفطاا ططااخه طخل طااصدعطااصادعط
مفطييه ط9102طدحي ااإط493طأايفطب/ي طأيطد سي اط%09.9طمقهونياطدةسي يهفطااصديعطااسيهد طا وي ط
ااسطنح ط2.4طم ر نطب/ي ط

طمس ىطمصت عطد ح ط0طم ر نطب/يطمقهونياطدةسي يهفطااصديعطااةةهةي ط

مفطاامه طااسهد .طكةهطاوت م طااوه وافطاألمصيكرياطميفطااة ايهفطاا عرياطد حي ط029طأايفطب/ي طأىط
د س اط%9.7طمقهوناطدةس يهفطااصديعطااسيهد طا يغطحي ااإط9.2طم ري نطب/ي ط ي طمسي ىطمي خ ضط
د ح ط036طأافطب/يطمقهوناطدةس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طط
دها س اطل جهة الصاد ا من اليفط الخام طترتإطك ي اطفيإطااةصت ياطاأل ايسطد سي اط%09.0طميفط
ا ةهاإطصه وافطاا تيهفطااة ح طخل طااصدعطااصادعطميفطييه ط9102طمقهونياطد سي اط%06.09طخيل ط
ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد طدر ةهطتصا م طك ويهطااا دراطااسطااةصت اطااثهنراطد س اط %02طةمطترتإط
ا اطفإطااةصت اطااثهاثاطد س اط %01.4ط د غ طنس اطااورفط%0طفقط طدم طأنطكهن طأك يصطمسي و يط
ااي ططااخييه طمييفطاا تيييهفطااة حي ط يمييزىطذاييكطااييسطاسي ةصاوطاا ي تصافطحي طاا اييهو طدييرفطاا تيييهفط
ااة ح ط ااورف ط دهاصغمطمفطتصا عطح ت هطي سطخ رياطاا قي طااة حي ظطفيإطااة ه ضيهفطديرفطااعيصفرف.ط
فإط يذاطااسيرهر طتاي ُ وطاإلشيهو طاايسطت ليفطصيه وافطاا تييهفطااة حي طميفطااي ططااخيه طاايسطااويرفط
خل طاا ص ط(أغسعسط–طأك دص)ط9103ط خل طش صطي هيصط 9102ط ذاكط فقهطا رهنيهفطااويه و طييفط
كهااطمم مهفطااعهلاطاألمصيكرا.طط
أمييهطفرةييهطيخ ي

طوجهككة الصككاد ا مككن الميتجككا اليفتيككة طتييرتإطاا ي

طاألسيير ياطفييإطااةصت يياط

األ اسطد س اط%92.0طمفطا ةهاإطصه وافطاا تيهفطااة حي طاألمصيكرياطميفطااة ايهفطاا عرياطخيل ط
ااصديييعطااصاديييعطميييفطييييه ط9102طمقهونييياطد سييي اط%02.9طخيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد طططططططططططططط
ت ر يييهطااةكسيييركطد سييي اط%99.7طمقهونييياطد سييي اط%90.2طخيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد .ططططططططططططط
ل طاس ح ذفط

طأمصيكيهطاالتر رياطي يسطحي ااإط %09.7ط اسي ح ذفطااي

طاأل و درياط ك ي اطي يسط

ح ااإط%00.9طاكلطم ةه طكما ي ة الجدوت ( )00والشكلين ( )90و(.)99

79

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

79

التقرير الربع السنوي حول

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الجدوت ()00
وجهة صاد ا ال ليا المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا اليفتية)9102-9103( ،
)ملي ن برميل  /ي م(

اليفط الخام
الرب الراب
الرب الراب
*9102
9103
اليسبة
اليسبة
الكمية
الكمية
()%
()%
ك ا

1.4

06.0

1.9

09.0

ك ويهطااا درا

1.9

02.6

1.4

02.1

1.9

2.0

1.4

01.4

ااةة كاطااة ح

1.9

3.3

1.2

3.6

اا

1.9

6.2

1.9

6.9

فصنسه

1.19

1.2

1.9

9.1

ايعهاره
تهي ان
تهيلن
س غهف و
اس صااره
اا نةهوس
أس هنره
اا صازي
درص
ايصا ا
شر إ
اارهدهن
ااورف
دهلإط طاامهام
اجمالي
الصاد ا

1.0
1.0
1.19
1.0

9.6
7.1
0.2
4.9

1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.14
1.0
1.12
1.9

1.2
1.2
9.1
1.6
1.3
0.3
9.1
0.4
3.9

1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.19
1.19
1.14
1.14
1.12
1.2

4.7
4.4
4.9
2.0
2.1
9.9
0.6
0.6
0.7
0.9
0.2
0.9
0.1
2.0

ا ا

8.1

9.1

الميتجا اليفتية
الرب الراب
الرب الراب
*9102
9103
اليسبة
اليسبة
الكمية
الكمية
()%
()%

اا ط
األسر يا

0.1

02.9

0.9

92.0

ااةكسركط

0.9

90.2

0.9

99.7

0.0

91.9

1.3

09.7

1.3

09.2

1.7

00.9

1.9

2.0

1.7

00.9

1.3

04.1

1.3

09.6

طأمصيكهط
االتر را
اا ط
األ و درا
ك ا
دهلإط ط
اامهام

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

اجمالي
الصاد ا

5.1

*طدرهنهفطتق يصيا
المصد :
ـطا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.)EIA
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ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()90
وجهة صاد ا ال ليا المتحدة من اليفط الخام)9102 -9103( ،
()%
باقي دوت العالم
اليابان
شيلي
ايرليدا
بيرو
البرازيل
أسبا يا
الد ما ك
استراليا
سيغاف ة
تايال د
تاي ان
ايتاليا
فر سا
الهيد
المملكة المتحدة
ه ليدا
ك يا الجي بية
كيدا

الرب الراب 2019

100%

80%
60%
40%
20%
الرب الراب 2018

0%

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.(EIAط

ط

الشكل ()99
وجهة صاد ا ال ليا المتحدة من الميتجا اليفتية)9102 -9103( ،
()%

ط

باقي دوت العالم

ط

كيدا

ط
ط
ط

100%

الدوت الو وبية

80%

دوت أمريكا الالتييية

60%
40%

المكسي
الدوت األسي ية

الرب الراب 2019

20%
الرب الراب 2018

0%

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.(EIAط
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

دييذاكطأصي ح طال ليككا المتحككدة مصككد صككافي للككيفط خييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط،9102
حر طحقق طصهفإطصه وافطن عريا د غي طنحي ط62طأايفطب/ي طمقهونياطدويهفإط او افطن عرياطد غي ط
نحي ط0.0طم ر ي نطب/يطخييل طااصدييعطااسييهد ط نحي ط0.9طم ر ي نطب/يطخييل طااصدييعطااةةهةي طمييفطاامييه ط
ااةهضإ ط يمزىطذاكطدشك طوسرسإطاايسطاوت يهعطصيهفإطصيه وات هطميفطااة ايهفطاا عريا طتزام يهطميعط

اا صا عطااةس ةصطفإطصهفإط او ات هطمفطاا ططااخه طكما ي ة الجدوت ( )09والجدوت (.)08
تت

الجدوت ()09
صافي وا دا (صاد ا ) اليفط الخام في ال ليا المتحدة والصين والهيد
)ملي ن برميل/ي م(

الرب الراب 9103
الرب األوت 9102
الرب الثا ي
الرب الثال
الرب الراب *
الرب الثال 9102
التغير عن
(ملي ن ب/ح) الرب الراب 9103

ال ليا المتحدة
9.9
4.2
4.0
2.2
9.2
()1.221
()9.010

الصين
01.1
2.2
01.1
2.2
01.3
1.219
1.311

الهيد
4.7
4.7
4.9
4.9
4.7
1.011
ــ

الجدوت ()08
صافي وا دا (صاد ا ) الميتجا اليفتية في ال ليا المتحدة واليابان والصين والهيد

تت

)ملي ن برميل/ي م(

الرب الراب 9103
الرب األوت 9102
الرب الثا ي
الرب الثال
الرب الراب *
الرب الثال 9102
التغير عن
(ملي ن ب/ح) الرب الراب 9103

ال ليا المتحدة
()2.7
()9.3
()9.2
()9.3
()2.1
()1.022
1.182

*درهنهفطتق يصيا
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
ــطأي ا طمخ اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك.ط
ــطا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط(.(EIAطط
82
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الصين
1.922
()1.011
1.176
()1.106
()1.076
()1.051
()1.111

الهيد
()1.979
()1.210
()1.241
()1.432
()1.469
1.101
1.129

–طMinistry of Petroleum & Natural Gas, India

–طGeneral Administration of Customs, China
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 .9.8وا دا

اإلدارة االقتصادية

وصاد ا الصين من اليفط الخام والميتجا اليفتية

اوت م طوا دا الصينطمفطاا ططااخه طخل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طدشيك طم حي ظطد يغط
حييي ااإط276طأايييفطب/ي طأيطد سييي اط%2.3طمقهونييياطدةسييي يهفطااصديييعطااسيييهد طا يييغطحييي ااإط01.3طططططط
م رييي نطب/ي ط ييي طمسييي ىطمصت يييعطد حييي ط311طأايييفطب/يطمقهونييياطدةسييي يهفطااصديييعطااةةهةييي طميييفططططططططط
اامه طااةهضإ.ط
ذاط ل طأشهوفطأح ثطدرهنهفطوسةراطصه و طيفطاإل او طاامهماطا اةهوسطااوير راطاايسطاوت يهعط
او افطااورفطميفطااي ططااخيه طخيل طشي صطني فة صط9102طاايسط00.0طم ري نطب/يط ي طوليمطلرهسيإط
ش صي طي سطخ راطاوت هعطمم تفطتشغر طااةوهفإطتس لسطحو

طاا ويي طااسي يا.طكةيهطأشيهوفط

اا رهنهفطااسطاوت هعط او افطااورفطمفطاا ططااخه طخل طيه ط9102طااسط917طم ر نطرف طأيطدزييه ط
د غ طنح ط%2.9طمقهوناطدهامه طااةهضإ طمسا اطمس ىطلرهسإطا مه طااسهدعطيشصطي سطاا ي ااإ طييرتإط
ذاكطد يمطمفطنة طااع بطي سطاا ططمفطااةوهفسطااا ي .
اس ةصطتصا عط او افطااورفطمفطااي ططااخيه طاإليصانيإطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102ط
ذاكطي سطخ راطاا غ رهفطاتل وه ياطاألمصيكراطااة ص ضاطي سطصه وافطاا ططاإليصانراطفإطش صط
ن فة صط 9103ط اا إطكهني طااويرفطل يهطميفطأك يصطااةشي صيفطا ي ططاإليصانيإطد حي ط611طأايفطب/ي.ط
فإط ذاطااسرهر طأظ صفطاا رهنهفطاااةصكراطأنطا ةهاإط او افطااورفطمفطاا ططااخه طاإليصانإطخل ط
يه ط9102طل طتصا عطد ح طاا وفطمقهوناطدهامه طااسهد .ط
فإطااةقهد ط اص طااةة كاطاامصدراطااسم ياطاح هظ هطدةصكز هطكرك صطمي و طا ي ططااخيه طاايسط
ااورف طحر طد غ ط او افطااورفطمفطاا ططااخيه طااسيم يطخيل طشي صط يسية صط9102طنحي ط0.79ط
م رييي نطب/ي طاروييي طا ةيييهاإط او افطااويييرفطميييفطااييي ططااخيييه طااسيييم يطخيييل طييييه ط9102طاايييسطططططططط
0.76طم ر نطب/ي ط

طمس ىطلرهسإط ي ط ذاكط فقهطألح ثطاا رهنهفطاااةصكرا.طط

كةهطاوت م ط او افطااورفطمفطااة اهفطاا عراطدح ااإط032طأافطب/ي طأيطد س اط%02.2ط
مقهونياطدةسي يهفطااصديعطااسيهد طا يغط0.9طم ري نطب/ي ط ي طمسي ىطمصت يعطد حي ط011طأاييفطب/يط
مقهوناطدةس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طط
فرةهطي م طبالصاد ا طامطتو وطااورفطأيطكةريهفطميفطااي ططااخيه طخيل طااصديعطااصاديعطميفط
يييه ط.9102طفييإطحييرفطاوت ميي طصييه وات هطمييفطااة اييهفطاا عريياطدشييك طم حيي ظطد ييغطحيي ااإط222ططططططططط
83
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اإلدارة االقتصادية

أاييفطب/ي طأيطد س ي اط%99طمقهونيياطدةس ي يهفطااصدييعطااسييهد طا ييغط0.6طم ر ي نطب/ي ط ي طمس ي ىط
مصت عطد ح ط1.9طم ر نطب/يطمقهوناطدةس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طططططط
دذاكطاوت عطصافي ال ا دا اليفتية للصينطخل طااصدعطااصادع طمفطييه ط9102طدحي ااإط306ط
أافطب/ي طأيطد سي اط%3.2طمقهونياطميعطااصديعطااسيهد طاروي طاايسط01.6طم ري نطب/ي ط ي طمسي ىط

مصت عطد ح ط1.9طم ر نطب/يطمقهوناطدةس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ طكمكا ي ةك الجكدوت
( )09والجدوت ( )08المشا اليهما ا فاا.
 .8.8وا دا وصاد ا الهيد من اليفط الخام والميتجا اليفتية
اوت م طوا دا الهيدطمفطاا ططااخه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طد ح ط011طأافطب/يطط
مقهوناطدةس يهفطااصدعطااسهد طا غطحي ااإط4.7طم ري نطب/ي ط ي طن يسطمسي ىطااصديعطااةةهةي طميفط
اامه طااةهضإ.طدر ةهطاوت م ط او افطاا طميفطااة ايهفطاا عرياطدحي ااإط024طأايفطب/ي طأيطد سي اط
%99طمقهوناطدةس يهفطااصدعطااسهد طا غطح ااإط0.0طم ر نطب/ي ط

طمسي ىطمصت يعطد حي ط967طط

أافطب/يطمقهوناطدةس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط يمزىطذايكطاايسطاتوت يهعطااة حي ظطفيإط
اا ي او افطمييفطزي ي طاا ل ي ط اا ي يز ط ااغييهز ارفطن رايياطاتوت ييهعطفييإطم رمييهفطااسييرهوافطخييل طش ي صط
يسيية صط9102طمقهونيياطدهاش ي صطااسييهد ط فييإط ييذاطااسييرهر طد ييغطم سييطط او افطاا ي طمييفطااة اييهفط
اا عريياطح ي ااإط0طم ر ي نطب/يطخييل طيييه ط 9102طأيطدزيييه طل ي و هط%97طيييفطاامييه طااسييهد ط فقييهط
ا رهنهفط زاو طاا طط ااغهزطااع رمإطفإطاا .ط
فرةيييهطي م ييي طبالصكككاد ا طاوت مييي طصيييه وافطاا ييي طميييفطااة ايييهفطاا عرييياطدحييي ااسط034طططططططططط
أايييفطب/ي طأيطد سييي اط%02.4طمقهونييياطدةسييي يهفطااصديييعطااسيييهد طا يييغطحييي ااإط0.7طم رييي نطب/ي ططططططط
طمس ىطمصت عطد ح ط032طأافطب/يطمقهوناطدةس يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط
دذاكطيصت عطصافي ال ا دا اليفتية للهيدطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102طدحي ااإط001ط
أاييفطب/ي طأيطد س ي اط%9.3طمقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد طاروي طااييسط4.0طم ر ي نطب/ي ط ي طمس ي ىط

مصت عطد ح ط22طأافطب/يطمقهونياطدةسي يهفطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ طكمكا ي ةك الجكدوت
( )09والجدوت ( )08المشا اليهما سابقاا.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .1تت

اإلدارة االقتصادية

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية
تراجا أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية بش ل عا خالل الربا الرابا من عا ،9102

ومفففي هفففذا البفففيا  ،أرهفففرت أبفففوا المنتجفففات النف يففف ال الميففف أداء متبفففاين خفففالل شفففهر أ تفففوبر،
حيث واصلت هوامش ت رير مصامي النف ال امل مي الواليات المتحدة ارتفاعها ،وت امت إل حد ما
مي أوروبا ،مي حين إنخف ت هوامش ت رير المصفامي ال املف مفي أبفيا إلف أدنف مبفتوى لهفا منفذ
عدة أعوا  ،يأتي ذل ت امنا ً ما أعمال صيان المصامي مفي حفوض ال لبفي وتحبفن أبفوا النامتفا
مي الً من الواليات المتحدة وأوروبا ،إل جانا تأثر البفوا البفيوي بارتففا مبفتويات مخف ون
المنتجففات مففي بففن امورة عل ف خلفي ف اد ففامات الجديففدة لب ف

مصففامي الت ريففر مففي الصففين ،وتففأثر

يت الوقود وبخاص مي أبيا بأرتفا أبف ار الشفحن اايسطمسي يهفطلرهسيراطي يسطخ رياطليصاوط

أبوا

زاو طااخزاناطاألمصيكراطد ص

طيق دهفطي سط ح افطتهدماطاشصكاطااةلحاطاا حصياطااور را.طط

خييل طش ي صطن ي فة صطمقففدت أبففوا المنتجففات النف ي ف قوتهففا نتيج ف ت ففامي ابففتهال مصففامي
الت رير مي أعقاا موب الصيان الذي أدى إل
اتجاه هوامش الت رير مي جميا مرا

يادة الم روض من المنتجات ،مما تببا مي ع س

التداول الر يبي  ،إ ام إل أرتفا أب ار المواد الخا تفأثراً

بأب ار الشحن المرتف .
وابتمر تراجا أبوا المنتجات النف ي خالل شهر ديبمبر  9102ت امنفا ً مفا ارتففا أبف ار
المواد الخا إل جانا االرتفا ال بير مي مبتويات المخ ون ،و

ططططط

طط

الشففتاء ،وبخاص ف مففي ح فوض ال لبففي .وأرهففرت أبففوا
م ابا فيفي مي المرا

أداء بو ال ا خالل مصفل

يففت الوقففود عففالي المحتففوى ال بريت في،

التجاري المري ي وبن امورة بفدع مفن إنخففاض الم فروض ،مفي حفين

بجلت أب ار يت الوقود منخفض المحتوى ال بريتي مبتويات عالي  ،يأتي ذل قبل شهر واحد مفن
ت بي ف القواعففد الجديففدة للمنرم ف البحري ف الدولي ف (IMO) 2020طبشففأن الوقففود البحففري مففنخفض
المحتوى ال بريتي.ط

85

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

85

التقرير الربع السنوي حول

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

طكميا اليفط الخام المستهل في المصافي العالميكةطخيل طااصديعطااصاديعطميفط

هذا وقد انخ

يييه ط9102طد ح ي ط0طم ر ي نطدصمر ي /طي ي
م ر نططططدصمر /طي

اإلدارة االقتصادية

ط

طأيطد س ي اط%0.9طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طا و ي طااييسط39.2ط

طمس ىطم خ ضطد ح ط93طأافطدصمر /يي

طأيطد سي اط%1.0طفقيططمقهونياط

دهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.ط
ي سطمس ىطااةاة يهفطاا ارا طانخ

طكةرهفطاا ططااخيه طااةسي كطفيإطمصكافي الكدوت

الصياعية خل طااصدعطااصادعطمفطييه ط9102طد حي ط0.2طم ري نطدصمري /يي
دهاصدعطااسهد طا و طااسط26.6طم ر نطدصمر /طي

طأيطد سي اط%2.2طمقهونياط

ط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسطت لعطانخ يه

ط

ا ةهاإطكةرهفطاا ططااخه طااةس كاطفإطااةوهفإطاألمصيكراطخل طييه ط9102طمقهونياطدهاميه طااسيهد طططططططط
طاإلنخ ه

طاأل طم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةرا ط يمزىط ز طمفط ذاطاإلنخ ه

طااسطضمفطااع ب ط

ت لفطمو ه ط" "Philadelphiaطيفطاامة ط إطأك صط أل طموي ه طن عرياطييفطااسيهح طااشيصلإط
ا تيهفطااة ح ط ت غطرهل هطاإلن ه راط229طأافطدصمر /ي

ط ذاكطي سطخ راطااحصيي طاا هسي طاايذيط

ا هح هطفإطااحه يط اامشصيفطمفطش صطي نر ط.9102ط
در ةهطاوت م طكةرهفطاا ططااخه طااةس كطفإطموهفإطاا
دصمر /طي

طاا همراط ااة ح ااطد ح ط292طأافط

طأيطد س اط%1.2طمقهوناطدهاصدعطااسهد طا و طااسط49.2طم ر نطدصمري /طيي

اد امات الجديدة لب

طعلف خلفيف

مصفامي الت ريفر مفي الصفين ،ومفي هفذا البفيا  ،تجفدر ادشفارة إلف ارتففا

ميات النف الخا المبتهل مي المصامي الصيني إل أعلف مبفتوى لهفا علف اد فال وهفو 02.3
مليففون برميففل/يففو خففالل شففهر ديبففمبر  ،9102ت امن فا ً مففا بففدء تش ف يل مصفففاتين جديففدتين للففنف ،طططططططط
كما ي ة الجدوت ( )01والشكل (.)98ط
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تت

الجدوت ()01
مت سط كميا اليفط الخام المستهلكة في المصافي العالمية)9102 – 9103( ،
(ملي ن برميل/ي م)

الميتقة

ططط

ططططططط

اإلدارة االقتصادية

الدوت الصياعية :
األمصيك رفط
أ و ده
أسره/اا ه ي
الدوت اليامية والمتح لة:
اا طاآلسر ياطاا همراط
طااشصرطاأل سطط
طأمصيكهطاالتر را
طاتتحه طااس فر إطااسهد
أخصى**
اإلجمالي العالمي

9102

9103
الرب الثال

الرب الراب

82.0
02.3
09.9
7.3
11.2
92.6
6.2
2.9
6.0
9.6
38.2

83.5
02.4
09.9
7.2
11.5
92.0
3.0
2.7
6.0
9.3
38.1

الرب الراب *
89.9
03.2
09.9
7.6
15.8
94.0
6.2
2.4
6.9
9.6
39.2

التغير عن
(ملي ن ب/ح)
الرب الراب
الرب الثال
9103
9102
()1.951
()0.818
()1.479
()1.339
1.166
()1.970
()1.077
()1.011
1.921
1.858
1.222
1.260
()1.911
ــ
()1.026
()1.044
1.011
1.011
()1.147
1.197
()1.153
()1.221

*طدرهنهفطتق يصيا
طأ و دهطغرصطااو هيرا.
** تشة ط طأفصيقرهط
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
 Oil Market Intelligence, various issues.ــ
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()98
التت ا في مت سط كميا اليفط الخام المستهل في المصافي العالمية)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)
90
60
30

ط
ط
ط

الرب الثال

الرب الراب
2019

دوت العالم األخرى

الرب الراب

0

2018

الدوت الصياعية

المصد :ط.Oil Market Intelligence, Various Issuesط

وميما يخص معدالت تشغيل مصاافي التكريار العالمياة ،مقفد تراج فت خفالل الربفا الرابفا مفن
عففا  9102بنحففو  %9.0مقارنف بففالربا البففاب لتصففل إلف  ،%30.3وهففو مبففتوى مففنخفض بنحففو
 %9.2مقارن بالربا المماثل من ال ا الما ي .ومي هذا البيا  ،يذ ر أن م فدالت تشف يل مصفامي
الت رير ال امل مي الواليات المتحدة المري ي قد ارتف ت خالل شهر يونيو  9103إل أعل مبتوى
لها منذ عا  0223وهفو  ،%26قبفل أن تتراجفا إلف  %32خفالل شفهر أ تفوبر  ،9102وهفو أدنف
مبتوى لها منذ شهر ببتمبر  ،9106كما يوضح الجدول (.)05ط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الجدوت ()05
مت سط معدل تشغيل مصافي التكرير العالمية)9102 – 9103( ،

تت

()%

9103

الميتقة

الرب الراب

9102
الرب الثال

الرب الراب *

الدوت الصياعية :

31.3

31.1

38.5

التغير عن
(ملي ن ب/ح)
الرب الراب
الرب الثال
9103
9102
()0.8
()9.5

األمصيك رفط

37.7

36.9

34.1

()2.9

()9.7

أ و دهط
أسره/اا ه ي
الدوت اليامية والمتح لة:
اا طاآلسر ياطاا همراط
طااشصرطاأل سططط
طأمصيكهطاالتر را
طاتتحه طااس فر إطااسهد ط
طأفصيقره
طأ و دهطغرصااو هيراط
المت سط العالمي

39.9
34.9
38.2
24.1
32.6
31.1
62.1
70.4
31.1
31.0

34.2
34.0
30.1
21.1
39.6
31.1
62.1
70.3
31.1
38.2

34.4
31.1
30.5
21.0
39.6
31.1
62.1
70.2
31.1
30.3

()1.9
()4.0
1.0
1.0
ــ
ــ
ــط
1.0
ــط
()9.0

9.9ط
()4.9
()9.1
()2.2
()0.1
ــ
ــط
1.9
ــط
()9.8

*طدرهنهفطتق يصيا
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
 Oil Market Intelligence, various issues.ــ

أمهطفرةهطي م طبالميتجا اليفتية المكر ة من المصكافي العالميكة طفقي طانخ

ي طت يكطااكةريهفط

د ح ط1.2طم ر نطدصمر /طي طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهوناطدهاصدعطااسهد طا و طااسط39.2ط
م ر نطدصمر /طي
حر طانخ

ط

طن سطااةس ىطااةحق طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.
ط ااة اهفطاا عراطااةكصو طمفط موهفإطاا

طااو هيراطخل طااصديعطااصاديعط

مييييفطيييييه ط9102طد حيييي ط0.7طم ريييي نطدصمريييي  /ييييي طمقهونيييياطدييييهاصدعطااسييييهد طا ويييي طااييييسط26.9طططططططططططططط
م ر نطدصمر /طي .طدر ةهطاوت م ط ااة اهفطاا عراطااةكصو طميفط مويهفإطااي

طاا همرياط ااة ح اياط

د ح ي ط611طأاييفطدصمر ي /ط ي ي طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طا و ي طااييسط44.3طم ر ي نطدصمر ي /طي ي
ي ة الجدوت ( )01والشكل (.)91
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تت

اإلدارة االقتصادية

الجدوت ()01
مت سط كميا الميتجا اليفتية المكر ة في المصافي العالمية
(ملي ن برميل/ي م)

الميتقة
الدوت الصياعية :
األمصيك رفط
أ و ده
أسره/اا ه ي
الدوت اليامية والمتح لة:
اا طاآلسر ياطاا همراط م ه:
ااورف
طااشصرطاأل سطط
طأمصيكهطاالتر را
طاتتحه طااس فر إطااسهد
أخصى**
اإلجمالي العالمي

9103
الرب الراب
83.9
02.4
09.1
7.2
11.1
99.2
09.2
3.0
2.2
6.0
9.6
39.8

9102
الرب الثال
82.0
02.3
09.9
7.3
11.0
98.8
09.3
6.2
2.2
6.0
9.7
38.9

الرب الراب *
89.5
03.3
09.0
7.6
11.3
91.0
02.4
6.2
2.9
6.9
9.7
39.8

التغير عن
(ملي ن ب/ح)
الرب الراب
الرب الثال
9103
9102
()1.6
()0.1
()1.7
()0.1
1.0
()1.4
()1.9
()1.0
1.3
1.9
0.9
1.3
0.0
1.7
()1.9
ــ
()1.0
()1.0
1.0
1.0
()1.0
ــ
ــ
()1.2

*طدرهنهفطتق يصيا
طأ و دهطغرصطااو هيرا.
** تشة ط طأفصيقرهط
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصاد :
 Oil Market Report, various issues.ــ
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()91
التت ا في مت سط كميا الميتجا المكر ة من المصافي العالمية)9102 -9103( ،
(ملي ن برميل /ي م)
90
60
30

ط
ط
ط

الرب الثال

الرب الراب
2019

دوت العالم األخرى

الرب الراب

0

2018

الدوت الصياعية

المصد :ط.Oil Market Report, Various Issuesط

ثالثا ا :التت ا في أس اق الغاز التبيعي العالمية
 .0األسعا الف ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي
اوت ع طم سططااسمصطاا ويطا غهزطااع رمإطااةسا طفإطمصكزط صيطدهاس رطاألمصيكيإطخيل ط
ااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طدشيك طر ريفطد يغطنحي ط1.19ط توطاكي طم ري نط حي طحصاويياطدصيعهنرياططط
( طحطب)طمقهوناطدهاصدعطااسهد طاروي طاايسط9.41ط توطاكي طم ري نط طحطب طارشيك طانخ هضيهططدةقي اوط
0.4ط توطاك ي طم ر ي نط طحطبطمقهونيياطدييهاصدعطااةةهة ي طمييفطاامييه طااةهضييإ.طي ةييهطدييرنطأي ييسطمس ي ىط
اة سططااسمصطاا ي ويطا غيهزطااع رميإطااةسيا طفيإطمصكيزط يصيطدهاسي رطاألمصيكيإطلي طتحقي طخيل ط
ااصدعطااصادعطمفطيه ط9119طي مهطد غط09.97ط توطاك طم ر نط طحطب.ط ا ىطمقهوناطم سيططااسيمصط
اا ي ويطا غييهزطااع رمييإطدة سييططخييه طغييصبطتكسييهس23طخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط 9102طي
انخ ه

طأسمهوطااغهزطااع رمإطد ح ط6.42ط توطاك طم ر نط طحطب طكما ي ة الجدوت (.)09

23طدغص

طااةقهونا طتمطتح ي طخه طغصبطتكسهسطااسطم ر نط ح طحصاو طدصيعهنراط( طحطب)طي سطأسهسطأنطاا صمر طيح يط9.31طم ر نط طحطب.
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ييحط
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تت

اإلدارة االقتصادية

الجدوت ()09
مت سط األسعا الف ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي
)دول  /ملي ن ولدة لرا ية بريتا ية(

الرب الراب 9103
الرب األوت 9102
الرب الثا ي
الرب الثال
الرب الراب
الرب الثال 9102
التغير عن
(دول /م و ح ب)
الرب الراب 9103

الغاز التبيعي *
2.31
9.29
9.97
9.23
9.41
1.19
()0.41

خام غرب تكساس **
01.06
2.46
01.21
2.69
2.32
1.00
()1.24

*طكةهط طفإطمصكزط صي.
**طتمطتح ي طخه طغصبطتكسهسطااسطم ر نط طحطبطي سطأسهسطأنطاا صمر طيح يط9.31طم ر نط طحطب.
المصاد :
ـطأي ا طمخ اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك.ططططططط
 http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htmــ

يمييزىطاس ي ةصاوطااةس ي ىطااة ي خ ضطاة سييططاألسييمهوطاا وييياطا غييهزطااع رمييإطفييإطااس ي رط
األمصيكإطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طااسطاوت هعطان يهططااغيهزطااويخصيطوغيمطاا يغ رطااةهارياط
اا ييإطت ا

ييهطشييصكهفطاا قرييبطدسيي بطاتسيي ثةهوافطااةصت مييا طاضييهفاطااييسطاوت ييهعطمخييز نطااغييهزط

ااع رمييإطفييإطاا تيييهفطااة حي طاروي طااييسط2.629طتصي ري نطلي طمكمييبطخييل طاألسي عطااة ييإطفييإط
ااثهمفطمفطش صطن فة صط 9102ط

طأي سطمس ىطم ذطنح طيهمرف ط مصت مهطيفطم سيع طي يسطمي اوط

ااخةسطأي ا طااسهدقا.ط
 .9ا تاج الغاز الصخرح في ال ليا المتحدة األمريكية

24

اوت عطم سططا ةهاإطان هططاا تيهفطااة ح طمفطااغهزطااويخصيطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط
9102طدح ي ااإط7.2طم رييهوطم ييصطمكمييب طأيطد س ي اط%9.2طمقهونيياطدةس ي يهفطااصدييعطااثها ي طمييفطيييه ط
9102طار ييغط999.9طم رييهوطم ييصطمكمييب طمصت مييهططد ح ي ط94.0طم رييهوطم ييصطمكمييب طأيطد س ي اط%09.0ط
مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط.9103ط
 24طيةث طان هططس ع ط م هر طوسرسراطفسطان هططااغهزطااوخصيطفسطاا تيهفطااة ح طاألمصيكراط سطم هر ط Bakkenط Eagle Fordط Haynesvilleط
 Niobraraط Permianط  Appalachiaط م عقا  Anadarkoط.ط ذا ط تُم طم عقا ط Appalachiaأك ص طموه و طتع يص طااغهز طااوخصي طدها تيهفط
ااة ح طفإطاا ل طااحهاإ طحر طاوت عطان هططااغهزطااوخصيطفر هطدشك طم ح ظط دخهصاطفإطحق إط Marellellusط ط Uticaطمةهطأ ىطااسطزيه طيهماط
فإطان هططااغهزطااع رمإطفإطاا تيهفطااة ح ط ذاكط فقهطا قصيصطا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراطح طان ه راطااح ص.
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طفرةييهطي م ي طدهإلن ييهططاألمصيكييإطااشي صيطمييفطااغييهزطااوييخصي طفقي طاسي

طااصدييعطااصادييعطمييفططططط

يييه ط 9102طأيطخييل طش ي صطأك ي دصطي ي طمس ي ىط64.7طم رييهوطم ييصطمكمييب طةييمطانخ ييضطااييسطأ نييإط
مس ي يهت طخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط9102ط ي ط69.7طم رييهوطم ييصطمكمييبطخييل طش ي صطن ي فة ص طططططططططط
ل ي طأنطيمييه طاتوت ييهعطمسييالطأي ييسطمس ي يهت ط ي ط69.2طم رييهوطم ييصطمكمييبطخييل طش ي صط يسيية ص طططططط

كما ي ة الشكل (.)95
الشكل ()95
مت سط اإلمداد الرب السي ية للغاز الصخرح في ال ليا المتحدة األمريكية)9102 - 9103( ،
(مليا متر مكعب /ب سية)
240
200
160

الرب الراب

الرب الثا ي

الرب الثال
2019

الرب األوت

الرب الراب

120

2018

المصد :طا او طمم مهفطااعهلاطاألمصيكراط( )EIAطتقصيصطان ه راطااح صطفإطم هر طاا طط ااغهزطااوخصي طأي ا طمخ ا.طط

مفطنهحراطأخصى طأظ صفطأح ثطدرهنيهفطإل او طمم ميهفطااعهلياطاألمصيكرياطأنطااغيهزطااع رميإط
ااةس رطفإطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياطلي طسيا طمسي ىطلرهسيإطد يغط21.0طم ريهوطم يصطمكميبطخيل ط
ش صطأك دصط.9102ط
 .8أس اق الغاز التبيعي المسيل في آسيا
تس مص

طاا قصافطاا هاراطاا ع وافطفإطأسمهوطااغهزطااع رميإطااةسير طفيإطأسي ارطشيةه طشيصرط

آسرهط ااكةرهفطااةس و طمفطك طمفطاارهدهنط ك وييهطااا درياط ااويرفط تيهي ان ط ااةويه وطااصسرسيراط
ا كطاا او اف ط صهفإطيهس طااشح هفطاا ويياطاةوي ويطااغيهزطااع رميإطااةسير طخيل طااصديعطااصاديعطط
مفطيه ط.9102ططط
93

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

93

التقرير الربع السنوي حول

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

اإلدارة االقتصادية

 .0.8أسعا الغاز التبيعي المسيل
انخ ضطم سططأسمهوطااغهزطااع رمإطااةسير طاايذيطاسي و ت طاليابكانطخيل طااصديعطااصاديع طميفطططططط
يييييه ط9102طدةقيييي اوط1.2ط تو/طم ريييي نط طحطبطمقهونيييياطدييييهاصدعطااسييييهد طارويييي طااييييسط2.4ط تو/طططططططططط
م ر نط طحطب ط

طمس ىطم خ ضطد ح ط0.7ط تو/طم ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه ط

ااةهضإ.طي ةهطدرنطأي سطمس ىطاة سططأسمهوطااغهزطااع رمإطااةسر طااذيطاس و ت طاارهدهنطل طتحق ط
خل طااصدعطااثها طمفطيه ط9109طي مهطد غط06.9ط تو/طم ر نط طحطب.ط
كةهطانخ ضطم سططأسمهوطااغهزطااع رمإطااةسر طاايذيطاسي و ت طتكاي انطدةقي اوط1.6ط توط/ط
م ر ي نط طحطبطمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارو ي طااييسط3.2ط تو/طم ر ي نط طحطب طمشييكلطدييذاكطانخ هضييهطط
دةق اوط0.9ط توط/طم ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.طط
انخ ضطم سيططأسيمهوطااغيهزطااع رميإطااةسير طاايذيطاسي و ت طك يكا الجي بيكةطدةقي اوط1.7ط
تو/طم ريي نط طحطبطمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييسط3.2ط تو/طم ريي نط طحطب طمشييكلطدييذاكط
انخ هضهططدةق اوط9.9ط تو/طم ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طميفطااميه طااةهضيإ.طي ةيهطديرنطأي يسط
مس ىطاة سططأسمهوطااغهزطااع رميإطااةسير طاايذيطاسي و ت طك وييهطااا درياطلي طتحقي طخيل طااصديعط
ااصادعطمفطيه ط9113طي مهطد غط07.7ط تو/طم ر نط طحطب.ط
در ةهطاوت عطم سططأسيمهوطااغيهزطااع رميإطااةسير طاايذيطاسي و ت طالصكينطدةقي اوط1.9ط تو/ط
م ريي نط طحطبطمقهونيياطديييهاصدعطااسييهد ط ااصدييعطااةةهةييي طمييفطاامييه طااةهضيييإطارويي طاايييسط3.6ط تو/طططططط
م ر نط طحطب.طي ةهطدرنطأي سطمس ىطاة سططأسمهوطااغهزطااع رمإطااةسر طااذيطاس و ت طااورفطل ط
تحق طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9104طي مهطد غط09ط تو/طم ر نط طحطب.ط
 .9.8الكميا المست دة من الغاز التبيعي المسيل

اوت عطم سططا ةهاإطااكةرهفطااةس و طمفطااغيهزطااع رميإطااةسير طفيإطأسك اق شكمات شكرق
أسككياطمييفطااةوييه وطااةخ يياطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط9102طدةقي اوط4.6طم ري نطرييف طأيطد س ي اط
%2.3طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط 99.3م ر نطريف ط ي طمسي ىطمي خ ضطدةقي اوط1.3طم ري نط
رفطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضيإ.طوفكي هكذا السكياق طاح ي طااويرفطااةصكيزطاأل طكيرك صط
مس و طا غهزطااةسر طيهاةريهططخيل طشي صطني فة صط 9102طم ق مياطي يسطاارهديهنطاا يإطتصا مي طا ةصكيزط
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ااثهنإ ط ذاكطا ةص طاأل اسطي سطمس ىطش صي ط اس ةصط ذاطاألمصطخل طش صط يسية صطحري طاوت مي ط

ط

او افطااوييرفطمييفطااغييهزطااةسيير طااييسطمس ي ىطلرهسييإطد ييغط9.6طم ري نطرييف طأيطدزيييه طد غ ي ط%07ط

ططططططططط

مقهوناطدهاش صطااسهد طدر ةهطد غي ط او فطاارهديهنطحي ااإط7.7طم ري نطريف طدزييه طد غي طحي ااإط%6ط
مقهوناطدهاش صطااسهد .طغرصطأنطاارهدهنطل طحهفا طي سطتق م هطكيرك صطمسي و طا غيهزطااةسير طميفطحري ط
األحاه طااس يا ط ذاكطوغمطتصا م ط وا ات يهطميفطااغيهزطااع رميإطااةسير طفيإطييه ط9102طاايسطأ نيسط
ا ةهاإطس يطم ذطاامه طااسهد طاكهوةاطف ك شرةهطاا

ياطفإ طيه ط 9100طي مهطل زفطااةش صيهفطاايسط

مسي ىطلرهسيإطدسي بطاغيلرطم ييهيلفطا حسيرفطتي ادرصطااسيلما طييرتإطذاييكطفيإطظي طاسي ةصاوطتصا ييعط
اتس لسطن رااطالنكةهشطااسكهنإ ط د طتشغر طي طمفطااة هيلفطاا

يا.طط

فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسطأح ثطت لمهفطا كهاياطااعهلياطاا ارياطديرنطتوي حطاا تييهفط
ااة ح طاألمصيكرا طأك صطمو وطا غهزطااع رمإطااةسر طي سطمس ىطاامهام طديركثصطميفط011طم ريهوطم يصط
مكمب ط أنطت اه زط او افطااورفطمفطااغهزطااع رمإطااةسير ط011طم ريهوطم يصطمكميب طا وي حطأك يصط
مس و طا طفإطاامهام ط ذاكطدح

طيه ط.9194ط

كةهطتا وطاإلشهو طااسطأنطم و يطااغهزطااع رميإطااةسير طاايسطااويرفطسي فطي ا ي نطم هفسياط
ك رص طمعطو سره طتزام هطمعطد طفإطضخطااغهزطااع رمإطااةسر طمفطو سرهطااسطااورفطي صطخططأنهدربط
"ل طسر رصيه"25طفإطااثهنإطمفطش صط يسة صط 9102ط ااذيطمفطااة لعطأن يبه مي أن تصبح روبفيا

ططططط

أحد أ بر م ودي ال ا ال بي ي المبيل إل الصين.ط
ط ي ضحطالجكدوت ( )03ااكةريهفطااةسي و طميفطااغيهزطااع رميإطااةسير ط أسيمهوهطفيإطكي طميفط
اارهدهنط ك ويهطااا دراط طااورفط تهي ان.ط
ط

 25ي غ ر طخططأنهدربط"ل طسر رصيه"ط4911طكر طم ص طدسماط43طم رهوطم صطمكمبطمفطااغهزطااع رمإطس يه ط تو طتك طااسط91طم رهوط تو.طط ييرتإط
ذاطااةشص عطفإطارهوطص قاطم لماطدرفطشصكاط"غهزدص "ط شصكاطاا طط ااغهزطاا ر راطااور راط" "CNPCا وي ط23طم ريهوطم يصطمكميبطسي يهططميفط
ااغهزطااص سإ ططمفطشصرطسر رصيهطااسطااورف طاة ط21طيه .ط
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تت

اإلدارة االقتصادية

الجدوت ()03

كميا و مت سط أسعا الغاز التبيعي المسيل المست دة في أس اق شمات شرق أسيا
الكميا المست دة
(ملي ن طن)
اليابان الصين تاي ان

ك يا
الجي بية

اإلجمالي

لصة
الدوت
العربية
من
ال ا دا
%

*

مت سط أسعا الستيراد
(دول  /م و ح ب)
اليابان الصين تاي ان

ك يا
الجي بية

الرب الراب
9103
الرب األوت
9102
الرب الثا ي

91.0

07.2

4.0

09.9

58.1

03.4

00.1

3.9

2.3

00.0

99.9

09.1

4.1

01.4

50.1

99.3

01.2

2.3

2.7

00.2

07.4

02.9

4.1

2.7

18.5

90.3

2.9

3.6

3.4

2.9

الرب الثال

02.4

09.9

4.4

2.0

13.0

91.1

2.6

3.9

2.1

2.9

الرب الراب

02.4

06.1

4.7

00.3

59.3

99.0

2.4

3.6

3.2

3.2

الرب
الثال
التغير 9102
عن
الرب
()9.9( )0.9( 1.9 )0.7
()1.6
1.9
(1.0 )1.6
()1.3
الراب
9103
*درهنهفطتق يصيا
مالل ة:
ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.ططط
طحواطااي طاامصدرياطميفطااي او افطتطتشية طااويرفطد ايياطميفطااصديعطااثيهنإطميفطييه ط9103ط ح يسطااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9103طحر طامطتو وطااورفطدرهنهفطت ور راطيفطموه وط او ات هطم ذطش صطمهوسط9103ط ح سطد اياطيه ط.9102
المصاد World Gas Intelligence, various issues. :
ــ

0.3

1.9

9.6

1.9

()1.2

1.9

()1.6

()1.7

 .8.8مصاد وا دا الغاز التبيعي المسيل
د غ طصاد ا استرالياطااسطأس ارطشةه طشصرطأسرهطخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طحي ااإط
03.9طم ر ي نطرييف طا ييرتإطفييإطااةصت يياطاأل اييسطد سيي اط%24.9طمييفطا ةييهاإط او افطاارهدييهنط ك ويييهط
ااا دراط ااورفط تهي انطخل طاا ص طن س ه طت ر هطقترطد س اط%07.9طةمطماليزياطد س اط.%00.7ط
ل طد غ طصاد ا الدوت العربيةطااسطأس ارطشةه طشصرطأسرهطح ااإط00.7طم ر نطرفطا سه مط
دةهطنس ط%99.0طمفطا ةهاإط او افطت كطاا

طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طمقهونياطدةسيه ةاط

د غ طنح ط%91طخل طااصدعطااسهد ط ط%03.4طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ.
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 .1.8صافي عائد الشحيا الف ية لمصد ح الغاز التبيعي المسيل

26

فرةهطي م طبصافي عائد الشحيا الف يكةطااةحقي طامي طميفطااي

طااةوي و طا غيهزطااع رميإط

ااةسر طفإطأس ارطشةه طشصرطأسرهطفإطن هياطااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102طف يرتإطو سيرهطفيإطااةصت ياط
األ اسطمحققاطصهفإطيهس طفإطح

ط4.27ط تو/طم ر نط طحطب طت ر يهطان نرسيرهطدويهفإطيهسي ط4.60ط

تو/طم ر نط طحطب طةمطمهارزيهطدويهفإطيهسي ط4.77ط تو/طم ري نط طحطب ط اسي صاارهطدويهفإطيهسي ط
4.96ط تو/طم ر ي نط طحطب.طفرةييهطد ييغطصييهفإطاامهس ي طاقعييصط4.04ط تو/طم ر ي نط طحطب ط ا ازاسييصط
2.46ط تو/طم ر نط طحطب.طط

ابعا ا :التت ا في األس اق العالمية للتاقا المتجددة

27

اوت عطنة طل وافطت ار ط ان يهططااعهليهفطااة اي طيهاةريهطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102ط
ذاكطتزام هطمعطتصا عطأسمهوطاام ي طمفطتك ا رهفطااعهلاطااة اي

طاا يإطشي فطانخ هضيهططم ح ظيهطط

خل طاألي ا طااق ر اطاألخريص ط دخهصياطااعهلياطااشةسيراط رهلياطااصييهح طحري طانخ يضطم سيططتك ياط
ان ه ةهطااسطأل طمفط توطاك طمراه ار.طط
فإط ذاطااسرهر طأشهوفط كهااطااعهلاطاا ارياطفيإطأحي ثطتقهويص يهطاايسطت ليعطنةي طلعيهعطااعهلياط
ااة ا طفيإطييه ط9102طديركثصطميفط %01ط ذايكطيقيبطاا يهرؤطاايذيطشي هطفيإطييه ط9103طدمي طنحي ط
يشصيفطيهمهططمفطاا ة طااس يطااق ي.طكةهطأشهوطاا قصيصطااسطت لعطزيه طل و طااعهلياطااة اي طاامهاةرياط
د حي ط%91طخييل طخةييسطأي ي ا طم ف ييياطدمة رييهفطتصكرييبطاألا ي احطااشةسييراطف ي رطااة ييهز ط ااة ييهنإط
ااة شآفطااو هيرا ط اا إ س شك طح ااإط%71طمفط ذاطاا ة طفإطحرفطس شك طم شآفطرهلياطااصييهحط
اا صياطح ااإط.%99طمعطت لعطاوت هعطحواطموه وطااعهلاطااة ا طفإطت ار طااك صده طااسطنح ط%21ط
دح ييي طييييه ط9194طمقهونييياطد حييي ط%97طفيييإطاا لييي طاايييصا ف.ط أشيييهوطاا قصييييصطاايييسطأنط يييهسطحه ييياط
إلصلحهفطفإطااسرهساط ااصس طا ةهنطاس اماطنة طاألا احطااشةسراط تا بطح ثطاضعصادهفطفيإط
أس ارطااك صده ط اوت هعطتكيهارفطااعهليا طكةيهطأشيهوطاايسطأنطت يهرؤطاتل ويه طااميهاةإطلي طيشيك طخعيصاط
ي سطموه وطااعهلاطااة ا .ط د غ طااحواطاامهاةرياطميفطت اري طااك صديه طاا يإطتةث يهطمويه وطااعهلياط
26طيهس افطاا و يصطمعص حهطم هطتكهارفطاا ق ط وس طاإلته .
ط- REN21, Renewables 2019, Global Status Report
27طااةوه و:
- IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 & Renewable Capacity Statistics 2019.ط
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019.ططط
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ااة ا ي طنح ي ط%09.2طفييإطيييه ط9103طمقهونيياطد ح ي ط%00.7طفييإطيييه ط 9106ط ذاييكط فقييهطا قصيييصط
اتتاه هفطاامهاةراطفإطماه طاتس ثةهوطفإطااعهلاطااة ا طامه ط.9102ط
كةهطيا وطدهاذكص طان ط فقهطألح ثطاا رهنهفطااوه و طيفطدصنهمجطاألميمطااة حي طا راياطد يغطحايمط
اتسيي ثةهوافطاامهاةريياطفييإطااعهلييهفطااة ايي ط(دإسيي ث ه طااةشييهويعطااك رييص طفييإطااعهليياطااك ص مهسرييا)ططططططط
ح ااإط272.9طم ريهوط توطخيل طييه ط 9103طدإنخ يه
يميزىطذاييكطاإلنخ ييه

طد غي طنسي اط%00.6طمقهونياطدميه ط 9106ط

طدشيك طأسهسييإطااييسطاا صا ييعطااحيه طفييإطتة يي طمشيهويعطااعهليياطااشةسييراطد سي اط

%99طاروييي طاايييسط022.9طم ريييهوط تو طن راييياطاسييي ةصاوطانخ يييه

طاا كيييهارفطااصأسيييةهاراطا ة شيييآفط

ااك ص ض سرا ط اا يمفطااة يه نطاايذيطتشي هطأك يصطسي رطا عهلياطااشةسيراطفيإطااميهامط يإطااويرف طططططط
م ذطم وفطيه ط.9103طكةهطانخ

طاتس ثةهوافطفإطااعهلاطااحصاوياطاألوضيراطد سي اط%0طا وي ط

ااسط9طم رهوط تو ط تصا م طاتس ثةهوافطفإطمشهويعطاا ل طااحري يط مشيهويعطااعهلياطااك ص مهسرياط
ااوغرص طااسطنح ط430طم ر نط توط نح ط292طم ر نط توطي سطاا ااإ.ط
ذاط لي طاسي ح ذفطااويرفطي يسطحوياطد غي ط%29.4طميفطا ةيهاإطاتسي ثةهوافطاامهاةرياطفيإط
ااعهلييهفطااة ايي طخييل طيييه ط9103طمقهونيياطد حيي ط%49طخييل طيييه ط 9106طي ر ييهطأ و دييهطدحويياط
 %90.2طةيييمطاا تييييهفطااة حييي طاألمصيكرييياطدحوييياط %09.6ط

طأسيييره/اا يييه ئطدحوييياط.%09.4ططططططططططط

كةهطان شصفطااعهلهفطااة ا طفإطي طم زايي طميفطاتل ويه افطاا همرياط اا هشياا ط أصي حطدم ي هطميفط
األس ارطاا هما طارصت عطي طاا
فإطيه ط.9106ط تس مص

طاا إطتس ثةصطفإطااعهلهفطااة ا طااسط92ط ااطمقهوناطديـط99ط اياط

طاا قصافطاا هاراطاا ع وافطاألخرص طفإطاألس ارطاامهاةراطا عهلهفطااة ا :ططط

 .0أس اق التاقة الكهرومائية:
اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت ار طااعهلاطااك ص مهسراطد سي اط%0.9طمقهونياطدهاميه طااسيهد ط
اروي طاايسطنحي ط0929.2ط رايه ارطفيإطن هيياطييه ط 9103ط لي طاسي ح ذفطكي طميفطااويرفط اا صازيي ط
اا تيييهفطااة ح ي ط ك ي اط

طاتتحييه طااس ي فر إطااسييهد ط اا ييص يجطي ييسطح ي ااإط%70.9طمييفطذاييكط

اإل ةهاإ.طدر ةهطانخ ضطاإل ةهاإطاامهاةإطمفطااعهلاطااك ص مهسراطااة ااطدشك طر رفطد غطنحي ط%1.0ط
مقهونيياطدهامييه طااسييهد طارو ي طااييسطنح ي ط4093.9طترييصا ارطسييهياطفييإطيييه ط 9106ط ذاييكط فقييهطألح ي ثط
اا رهنهفطااة هحا طكما ي ة الجدوت (.)02ططط
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أمييهطفرةييهطيخ ي

طاا ي

اإلدارة االقتصادية

طاألي ييه طفييإطم اةيياطأ ادييك طفق ي طد ييغطا ةييهاإطل ي وافطت ار ي طااعهليياط

ااك ص مهسريياطااة هحيياطد ييهطفييإطيييه ط9103طنح ي ط6.092ط راييه ار ط ي طمس ي ىطم ي خ ضطد ح ي ط%0ط
دهاةقهوناطمعطاامه طااسهد .طفإطحرفطد غطا ةهاإطان ه هطميفطااعهلياطااك ص مهسرياطنحي ط03.992طتريصا ارط

طططططط

طمس ىطم خ ضطد ح ط%6طمقهوناطدمه ط 9107طكما ي ة الجدوت (.)91

سهياطفإطيه ط 9106ط

ذاط ي اص طاا كطاا اإط ية طاةشيهويعطااعهلياطااك ص مهسرياطااةويةةاط ااة يذ طدشيك ط ري ط
د فط يمطاا ةراطااةح راط اا خ رفطمفطاطةهوطتغرصطااة هخ.طط

 .9أس اق طاقة الرياح:

ط

اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت اري طرهلياطااصييهحطد حي ط%01طمقهونياطدهاميه طااسيهد طاروي ط
ااسطنح ط972.6ط رايه ارطفيإطن هيياطييه ط 9103ط تُمي طأسيرهطأك يصطسي رطأل رةرياطاعهلياطااصييهحطدحوياط
تو طااسط%41.7طمفطاإل ةهاإطاامهاةإ طي ر هطأ و دهطدحواط %29.4طةمطاا تيهفطااة ح طاألمصيكرياط
دحواط.%07.6طكةيهطاوت يعطاإل ةيهاإطااميهاةإطميفطرهلياطااصييهحطااة اياطد حي ط%03.4طمقهونياطدهاميه ط
ااسهد طا و طااسطنح ط0024.4طترصا ارطسهياطفإطيه ط 9106كما ي ة الجدوت (.)02طط
أمهطفرةهطيخ

طططططططططط

طاا

طاألي ه طفيإطم اةياطأ اديك طفقي طد يغطا ةيهاإطلي وافطت اري طرهلياطااصييهحط

ااة هحاطد هطفإطييه ط9103طنحي ط0.226ط رايه ار ط ي طمسي ىطمصت يعطد حي ط%27.6طمقهونياطدهاميه ط
ااسييهد .طفييإطحييرفطد ييغطا ةييهاإطان ه ييهطمييفطرهليياطااصيييهحطنحي ط9.724طترييصا ارطسييهياطفييإطيييه ط 9106طططططط

طمس ىطمصت عطد ح ط%4.3طمقهوناطدمه ط 9107طكما ي ة الجدوت (.)91
ااا ي يصطدهاييذكصطأن ي طاس ي اهداطا ع ييبطاامييهاةإطااة زاي ي طي ييسطتق رييهفط مشييهويعطرهليياطااصي يهح طططططططططططططط
له طمي و يطاا ودر يهفطاا اسرياط معي ويطااةشيهويعطد سيرعط في حطمويهنعط مكهتيبط يي طفيإط ةريعط
أنحه طاامهام.

 .8أس اق التاقة الشمسية:
اوت يعطاإل ةيهاإطااميهاةإطاقي وافطت اري طااعهلياطااشةسيراطد حي ط%94.6طمقهونياطدهاميه طااسيهد ط
ارو طااسطنح ط437.0ط راه ارطفإطن هياطيه ط 9103ط حقق طخةسياطأسي ارطوسرسيراطنحي ط%69طميفط
ييذهطاازيييه ط ييإطااوييرفط اا تيييهفطااة ح ي طاألمصيكريياط اارهدييهنط اا ي ط أاةهنرييه.طأمييهطدها س ي اطا ق ي و ط
اا صاكةرييا طف ييرتإطااوييرفطفييإطااةصت يياطاأل اييإطي ر ييهطكيي طمييفطاارهدييهنط اا تيييهفطااة حيي طاألمصيكرييا طططططططططط
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اا إطتخع طأاةهنره ط ترتإطايعهارهطفيإطااةصت ياطااخهمسيا.ط يذاط لي طدي أفطاألسي ارطاا هشيااطفيإطااةسيه ةاط
دشك طك رصطفإطاا ة طاامهاةإطإل ةهاإطل وافطااعهلاطااشةسراطااة هحا.طكةهطاوت عطاإل ةيهاإطااميهاةإطميفط
ااعهلاطااشةسراطااة ااطد ح ط%29.2طمقهوناطدهامه طااسهد طا و طااسطنح ط426.2طتريصا ارطسيهياطفيإط
يه ط 9106كما ي ة الجدوت (.)02ط
أمهطفرةهطيخ

طاا

طاألي ه طفإطم اةاطأ ادك طفق طد غطا ةهاإطل وافطت اري طااعهلياطااشةسيراط

ااة هحيياطد ييهطفييإطيييه ط9103طنح ي ط9.172ط راييه ار ط ي طمس ي ىطمصت ييعطد ح ي ط%64طمقهونيياطدهامييه ط
ااسهد ط يمزىطذاكطااسطاوت هعطل وافطت ار طااعهلاطااشةسراطفإطك طميفطمويصط اتميهوافط ااسيم ياط
ااازاسييص.ط ت ييهيفطا ةييهاإطان ييهططاا ي

طاألي ييه طمييفطااعهليياطااشةسييراطارو ي طااييسطنح ي ط9.244ط

ترصا ارطسهياطفإطيه ط 9106طكما ي ة الجدوت (.)91
طاامهامطل طاس خ م طاامعه افطدو و طم زاي طد فطوفعطلي وت هطي يسط

يُذكصطأنطاام ي طمفط

ت اري طااعهليياطااشةسييرا طحري طلي م طدمييضطاألسي ارطيعييه افط يي طم خ
كر ي ارطسييهيا طكةييهطلي م طيي ط
يعييه افطم خ

طمييفطدر ييهطاا ي ط األو نط ااسييم ياط

يياط ي اطا عهلياطااشةسييرا.ط فييإطاا تيييهفطااة ح ي طأ ىطانخ ييه

يياطت ييغطألي طمييفط2طسي /ط
ي بطافصيقرييهط اتمييهوافط
طأسييمهوطشييصا طااعهليياط

ااة ا طااسط م طااعهلاطااشةسراطأكثصط هذدراطمفطرهلاطااغهزطااع رمإطفإطاام ي طمفطااة الع.ططط

 .1أس اق التاقة الحي ية:28
اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت ار طااعهلاطااحر ياطد ح ط%7.9طمقهوناطدهامه طااسهد طارو ط
ااسطنح ط003ط راه ارطفإطن هياطيه ط 9103طكةهطاوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطميفطااعهلياطااحر يياطااة اياط
د ح ط%7.0طمقهوناطدهامه طااسهد طا و طااسطنح ط429.4طترصا ارطسهيا كما ي ة الجدوت (.)02ططط
أمهطفرةهطيخ

طاا

طاألي ه طفإطم اةاطأ ادك طفق طد غطا ةهاإطلي وافطت اري طااعهلياطااحر يياط

ااة هحاطد يهطفيإطييه ط9103طنحي ط1.002ط رايه ار ط ي طن يسطااةسي ىطااةحقي طخيل طااميه طااسيهد .طططططططط
فيييإطحيييرفطد يييغطا ةيييهاإطان ه يييهطميييفطااعهلييياطااحر يييياطنحييي ط1.492طتريييصا ارطسيييهياطفيييإطييييه ط 9106طططططططططططط

ييي طمسييي ىطألييي طد حييي ط1.10طتريييصا ارطسيييهياطفقيييططمقهونييياطدةسييي ىطااميييه طااسيييهد طكمكككا ي ةككك
الجدوت (.)91
28طااعهلييياطااحر يييياط يييإطااعهلييياطاا يييإطيييي مطت ارييي هطميييفطااةخ يييهفط اا هييييهفطاام ييي ياطااحر انرييياطأ طاا هترييياط"تق رييياطاا لييي طااحرييي ي"ط ميييفطااة ايييهفطططططططططططط
ااو هيراط اا اهوياط.ط
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ذاط تحصزطص هياطااعهلاطااحر ياطتق مهطمفطخيل طااي يمطاألكيه يةإط ااحكي مإطا ك ا ريهفط
ااا ي طفإطاألس ار.طغرصطأنطااة هفساطااة زاي طمفطموه وطااعهلاطااة ا طم خ

ياطاا ك ياطاألخيصى ط

اضييهفاطااييسطااةخييه فطدشييرنطاسيي اماطدمييضطأشييكه طااعهليياطااحر ييياطليي طانمكسيي طسيي هطي ييسطااة ييهخط
اتس ثةهويطفإطأس ارطااعهلاطااحر يا ط

طمهطيشك طيهسقهطأمه طان هططااعهلاطااحر يا.ط

الجدوت ()02
قد ا ت ليد التاقا المتجددة في الدوت األعضاء9103 ،
الما ا
البحرين
الجزائر
ت س
السع دية
س ية
العراق
قتر
الك يت
ليبيا
مصر
الدوت األعضاء
العالم

التاقة الكهرومائية
ــ
ــ
1.993
1.177
ــ
0.424ط
9.904
ــ
ــ
ــ
9.390
9.058
0925.8

)جيجاواط(

طاقة الرياح
1.119
1.110
1.101
1.949
0.003
1.110ط
ــ
ــ
1.101
ــ
0.099

التاقة الشمسية
1.924
1.119
1.429
1.146
1.022
1.110ط
1.126
1.119
1.120
1.119
1.661

0.829
518.9
المصد IRENA, Renewable Energy Statistics 2019. :

9.112
131.0

التاقة الحي ية
1.110
ــ
ــ
ــ
ــ
1.116ط
ــ
1.123ط
ــ
ــ
1.176
1.008
009.3

اإلجمالي
1.926
1.117
1.762
1.293
1.049
0.912ط
9.990
1.142
1.140
1.119
4.302
01.989
9851.8

طططططططط

ططططططططططط

ططططط

101

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 101 2019

التقرير الربع السنوي حول

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الجدوت ()91
ا تاج التاقا المتجددة في الدوت األعضاء9109 ،
)تيراواط ساعة(

الما ا
البحرين
ت س
الجزائر
السع دية
س ية
العراق
قتر
الك يت
ليبيا
مصر
الدوت األعضاء
العالم

التاقة الكهرومائية

طاقة الرياح

التاقة الشمسية

ــ
ــ
1.106
1.197
ــ
1.694ط
4.939
ــ
ــ
ــ
09.391
03.952
1053.9

1.110
1.110
1.442
1.102
1.119
1.110ط
ــ
ــ
1.103
ــ
9.911

9.121
0081.1
المصد IRENA, Renewable Energy Statistics 2019. :

التاقة الحي ية

اإلجمالي

1.639
1.113
1.009
1.971
1.099
ــط
1.196
1.113
1.142
1.113
1.719

1.117
ــ
ــ
ــ
ــ
1.122ط
ــ
1.009ط
ــ
ــ
1.219

1.629
1.112
1.963
1.729
1.071
1.633ط
4.741
1.092
1.177
1.113
09.296

9.811
189.8

1.152
125.1

98.951
1021.2

األهداا الستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء في مي مة أواب :
تييمط ضييعطارييهوطيةي طيصدييإطمش ي صسطا مزيييزطان ييهططااعهليياطمييفطااةوييه وطااة ا ي طااةخ ييا طططططططططط
ذايييك اسييي ه اطاايييسطاتسييي صاتراراطاامصدرييياطا عييي يصطاسييي خ امهفطااعهلييياطااة اييي ط(9101ط–ط )9121ططططططططط
اا سطاي ة ت هطااقةاطاامصدراطاا ة ياطاإلل وه ياط اإل ةهيرا دهامهصةاطااسم يا طااصيه

طفيإطشي صط

ي هيصط.9102طط
تمييييي ط يييييذهطاتسييييي صاتراراطأ
ااة ا

يةييييي طيصديييييإ مشييييي صس ي ييييي ا ةريييييا مشيييييهوكا ااعهلييييياط

فإ مزيج ااعهلا.ط فيإطييه ط9109طأصي وفط هممياطااي

ااعهلاطااة ا ط ك ه طااعهلاطفيإطااي

طاامصدرياطاإلصي اوطااثهاي طميفط اري ط

طاامصدريا ط اايذيطت يةفطماة يياطميفطاأل ي افطاتسي صاتراراط

اا ر را طكماطهي م ةحة في الجدوت (.)90ط
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الجدوت ()90
األهداا الستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء في مي مة أواب
الما ا

مسه ةاطااعهلاطااة ا طفإطمزيجطااعهلاطااة ااطد س اط%91طدح

البحرين

مسه ةاطااعهلاطااة ا طفإطمزيجطااعهلاطااة ااطد س اط%9طدح
%01طدح طيه ط9129ط

ت س
الجزائر

مسه ةاطااعهلاطااة ا طمفطااك صده طااة ااطمح رهطد س اط%96طيه ط.9121

السع دية

مسه ةاطااةوه وطااة ا طفإطت ار طااك صده طد س اط%21طيه ط.9121

س ية

مسه ةاطااعهلاطااة ا طفإطمزيجطااعهلاطد س اط%21طيه ط.9121ط

العراق

مسيه ةاطااعهلياطااة اي طفيإطميزيجطااقي و طااةصك ياط(ااعهلياطااشةسيراط رهلياطااصييهح)طد سي اط
%0طدح طيه ط9191ط

قتر

مسه ةاطااعهلاطااشةسراطااك ص ض سراط ااحصاوياطفإطمزيجطااعهلاطد س اط%91طيه ط.9121

ليبيا

ططططططططط

طييه ط 9199طتصت يعطاايسط

مسه ةاطااعهلاطااة ا طمفطااك صده طااة ااطمح رهطد س اط%21طيه ط.9121

الك يت

ططططططططط

طيه ط.9191

مصر

مسه ةاطااعهلاطااة ا طفإطت ار طااك صده طد س اط%09طيه ط.9121
مسه ةاطااعهلاطااشةسراط رهلاطااصيهحطمفطااعهلاطااك صدهسراطااة ااطد س ا ط%6طيه ط9191ط
د س اط%01طيه ط.9199ط
مسه ةا طرهلا طااصيهح ط ااعهلا طااشةسرا ط ااعهلا طااةهسرا طفإ طت ار طااعهلا طااك صدهسرا طد س اططططططططططططط
%09ط ط%9ط ط%7طي سطاا ااإطيه ط.9121

المصاد  - :همماطاا طاامصدراط ط ار طااعهلاطااة ا ط ك ه طااعهلاطفإطاا
 -دصامجط ر راط ي طا ةراطااعهلهفطااة ا .

طاامصدراطامه ط.9109ط

ط

يُذكصطان طل طتمطت سـرعطنعيـهرطاإلسيـ صاتراراطاامصدريـاطا عيـ يصطاسيـ خ امهفطااعهلـيـاطااة اـيـ ط
ا وــ حطاإلســ صاتراراطاامصدرــاطا عهلــاطااةسـيـ اما طدةيهطي افي طميعطاا ي فطااسيهدعطميفطأ ي افطاألميمط
ااة ح طا ةراطااةس اماطااذيطي

طي سط"طضةهنطحو طاااةرعطد ك اطمرس و طي سطخي مهفطااعهلياط

ااح يثاطااة ة لاط ااةس اما".ططط
ط
ط
ط
ط
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خامسا ا :أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية
ش طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طماة ياطمفطاألح اثطاا هماطاا إطكهن طأ طسرك نطا يهطدشيك ط
أ طدآخصطانمكهسهفطاياهدراطأ طس راطي سطااس رطاا ص اراطاامهاةرا ط مفطأ مطت كطاألح اثطمهطي إ:ط
 .0اتفاق دوت (أوب  )+على اجراء خفض اةافي لط تاج بدء من عام 9191
طااةوييي و طا يييص ط(أ ديييك)طا ةهي يييهطااييي زاويطااميييه يطوليييمط 177ططططططططططط

يقييي فطم اةييياطااييي

فإطااخهمسطمفطش صط يسة صط 9102طدةقصطااة اةا طدهامهصةاطاا ةسه يا طفرر يه.ط لي طتيمطاإلت يهرطخيل ط
اإل ةهعطي سطا صا طخ ضطاضهفإطد ح ط911طأافطدصمر /ي طي سطمس يهفطاإلن هططااة
ات ةهعطاا زاويطاامه يطولمط069ط ات ةهعطاا زاويطااخيهمسطاي

طي ر هطفيإط

ط(أ ديكط )+ط ذايكطاي يهواطميفط

د اياطش صطي هيصط9191ط ح سطن هياطش صطميهوسط.9191طكةيهطتيمطاسي مصا

طااة ه ضيهفطاا يإطأ صيي ط

فإطمؤتةصطاألممطااة ح طدشرنطتغرصطااة هخط""COP-25ط ااذيط ُيق طفإطاامهصةاطاألس هنرا طم وي ط تمط
اا ركر طي سطااةشهوكاطاا مهااطااةرعطاا

طاألي ه طفإطم اةاطأ دكطفإط يمطات هرطدهويس.

فيإطااسييه سطمييفطشي صط يسية صط 9102ط ُيقي طات ةييهعطااي زاويطااسيهدعطا ي
م اةاطأ دكطمعطدمضطاا

طاألي ييه طفييإط

طااة ااطا ططميفطخهو يهط(أ ديكط )+ط دمي طااةي ا تفطحي طآفيهرطسي رط

ااي طط اا لمييهفطامييه ط 9191ط اإلنمكهسييهفطااةح ة يياطي ييسطمسي يهفطااةخييز نطاامهاةرييا ط كييذاكطأ ا ط
ااس رط ااو هياطدشك طيه طمعطملحااطااا

طاا شه وياطااةس ةص طمعطاا

ي سطا صا طخ ضطاضهفإطد ح ط911طأافطدصمر /ي طي سطمس يهفطاإلن هططااة
مفطشرنط ذاطاتت هرطأنطيؤ يطااسطخ ضطان هطط
ااسطذاكطس اص طاام ي طمفطاا
ااسطخ ضطان هطط

طي سطخ

ط(أ دكط)+طد ح ط0.6طم ر نطدصمر /ي

هطسهدقهط.ط
طدهإلضيهفاط

طااةشهوكاطفإطاإلت يهرطمسيه ةهت هطااع يرياطاإلضيهفرا طمةيهطلي طييؤ يط

ط(أ دكط)+طدركثصطمفط9.0طم ر نطدصمر /ي

ييذاط ليي طات قيي ط

طااةسي كا.طتيمطاإلت يهرط

طكماطي ة الجدوت (.)99طططط

ط(أ دييكط)+طي ييسطيقيي طا ةييهعطاسيي ث هسإطفييإطد اييياطشيي صطمييهوسط9191طططططططط

دةقصطم اةاطأ دك طدهامهصةاطاا ةسه يا طفرر ه طد فط واساط ضعطااس رطاا عرا ط اا اصطدة ض يراط
فإطمهطاذاطكهن ط هسطحه اطا ة ي طات هرطخ ضطاإلن هططأ طإل صا طتخ ر هفطاضهفراطاجن هط.طط
ط
ط
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الجدوت ()99
تخفيضا اإل تاج اإلةافية وفقا ا لطتفاق
بين دوت أوب وبعض ميتجي اليفط من خا جها (أوب )+
(ملي ن برميل/ي م)

ططططططططط

طططططططط

دوت أوب
ااازاسص
أنا ت
ااك نغ
اإلك ا وط
غر رهطاتس اسرا
اااهد ن
اامصار
ااك ي
نرارصيه
ااسم ياط
اإلمهوافط
دوت خا ج أوب
أذودراهنط
اا حصيفط
دص ن يط
كهزخس هنط
مهارزيهط
ااةكسركط
يُةهنط
و سرهط
ااس انط
بطااس انط
اجمالي
دوت (أوب )+
ط

مست ى اإل تاج
المرجعي*

الكمية المتف
على خفضها

مست ى اإل تاج بداية
من شهر يياير 9102

91.912
0.196
0.993
1.299
1.994ط
1.096
1.036
4.792
9.312
0.623
01.722
2.073
03.891
1.627
1.996
1.020
0.211
1.796
9.106
1.229
00.490
1.164
1.029

()1.309
()1.129
()1.146
)(0.010
)(0.016ط
)(0.004
)(0.006
)(0.141
)(0.085
)(0.053
)(0.322
)(0.096
()1.838
)(0.020
)(0.005
)(0.003
)(0.040
)(0.015
)(0.040
)(0.025
)(0.230
)(0.002
)(0.003

95.289
1.025ط
1.481
0.315
0.508ط
0.123
0.181
4.512
2.724
1.685ط
10.311ط
3.072ط
09.289
0.776ط
0.222ط
0.128ط
1.860ط
0.612ط
1.977ط
0.970ط
11.191ط
0.072ط
0.129ط

15.112

)(1.195

43.874

* مس ىطاإلن هططااةص مإط طان هططش صطأك دصط9103طاك ط
مالل ا :
طتمطاس ث ه طك طمفطار رهط طايصانط طف ز يلطمفطات هرطخ ضطاإلن هط.طمس ىطاإلن هططااةص مإطاكلطمفطااك ي ط طأذودراهنط طان هططش صطس ة صط.9103ططمس ىطاإلن هططااةص مإطاكهزخس هنط طمس ىطان هططش صطن فة صط.9103طالمصد  :ـطم اةاطاا طااةو و طا ص ط(أ دك).

ط(أ دكط)+طدإس ث ه طااك ي

105

الكمية اإلةافية المتف
على خفضها بدء من شهر
يياير 9191
()1.899
()1.109ط
ــ
()1.114
ــط
()1.110
()1.119
()1.191
()1.199
()1.190ط
()1.076ط
()1.171ط
()1.080
()1.116ط
()1.119ط
()1.110ط
()1.106ط
()1.119ط
()1.103ط
()1.112ط
()1.161ط
()1.110ط
()1.110ط
()1.518

ط طأذودراهن ط طكهزخس هن.
ط
ط
ط
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 .9وسياطوالصين تبييان أكبر مصي للبتروكيمياويا في العالم
أدصم طشصك هنطو سراط صر راطات هلهططدقرةاطت اه زط02طم رهوط توطا ه طمو عطاةمهاااطااغهزط
ااع رمييإط ااكرةره يييهفطلييصبطس ي اح طو سييرهطي ييسطخ ييرجطف ي ا.ط يشيية طاامق ي طد ييه طمو ي عطكرةه يييهفط
اةمهاااطااغهزطااع رمإ ط ماة ي رفطاجيثر رفطدعهلياطسي ياطت يغط0.4طم ري نطريف ط 7طماة ييهفطميفط
م شآفطاا اإطايثر رفطدعهلاط431طأافطرفطس يهط طاضهفاطاة شآفطأخصى ط س س ةصطف ص طاا ه طااةو عط
خةسطأي ا .ط
.8طبدء ةخ الغاز التبيعي في مشروع "السيل التركي"
د أفطشصكاط"غهزدص "طااص سراطد خطااغهزطااع رمإطفإطااقسيمطاا حيصيطميفطمشيص عط"ااسير ط
اا صكإ" طااذيطي ف طااسطم طأن درفطا خطااغهزطميفطو سيرهطاايسطتصكريهطي يصطليهعطاا حيصطاألسي طدقي و ط
09.69طم رهوطم صطمكمبطمفطااغهزطس يهططاك طم ةه طدحر طسرغذيطاألن بطاأل طتصكرهطأمهطااثهنإطف ي ط
طا

مخو

طشصرط

بطأ و ده.ط تم ط ذهطااةصح اطاألخرص طمفطاخ هوطخططاألنهدربطل طاا طفيإط

تشغر طوسةرهط طحر طمفطااة ليعطأنطي ي أطضيخطااغيهزطفيإطن هيياطااميه طااايهويط.9102طميفط هنيبطأخيص ط
أي فطاا كطااةصكزيطفإطأ كصانرهطيفطت لمهت طدشرنطااخسيهسصطاايذيطسير مص

طا يهطاتل ويه طاأل كصانيإط

صا طفق انط ز طك رصطمفطيهس افطتصانزي طااغهزطااص سإطااذيطي مطضيخ طاايسطأ و ديهطي يصطأ كصانريه ط
ذاييييكطدميييي طحويييي طمشييييص عط"ااسيييير طااشييييةهاإط–ط"9ط ي ييييسط ةرييييعطااة افقييييهفطاالزمييييا ط أخص ييييهططططططططططططط
م افقاطاا نةهوس.طيذكصطأنطما يسطااشير خطاألمصيكيإطلي ط افي طفيإطم ويفطشي صط يسية صط9102طي يسط
مسي

طلييهن نطي ييص

طاامق دييهفطي ييسطمشيص يإط"ااسيير طااشييةهاإ"9-ط "ااسيير طاا صكييإ" طكةييهطأم ي ط

زاو طااخهو راطاألمصيكراطااشصكهفطااةشيهوكاطفيإطمشيص عط"ااسير طااشيةهاإ"9-طااص سيإطا غيهزطح يسط
اامشصيفطمفطش صطي هيصطااةق طا لفطأيةها هطح سطتطت مص

طامق دهف.ط

 .1وسيا والصين تدشيان خط أ ابيب " ق ة سيبريا" ليقل الغاز الروسي الى الصين
فإطااثهنإطمفطش صط يسة صط 9102ط ش طكلطميفطو سيرهط ااويرفطخيططأنهدريبط"لي طسير صيه"ط
ا ق طااغهزطااص سإطااسطااورف طوهو هفو أ بفر خف أنابيفا لنقفل ال فا مفي شفر الرا في الروبفي ،
حيث ي غطااع طاإل ةهاسطاخيططأنهدريبط"لي طسير رصيه"طحي ااسط2طآتفطكر ي م ص ،وي مفل علف إيصفال
ال ا من مقا

إر وتب مي جمهوريف يا وتيفا مفي شفر بفيبيريا ،إلف ااشيصرطاأللويسطااص سيإ ط

مفطةمطااسطااورف.ط فإط ذاطااسرهر طيذكصطأنطشصكاط""Gaspromطااص سراطلي ط لمي طفيسطشي صطميهي ط
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9104طمعطشصكاطاا ططاا ر راطااور راطيق اططا وي طااغهزطااص سسطااسطااورفطاة ط21طيه ط ي

يةفط

اامق طت وي ط23طم رهوطم صطمكمبطمفطااغهزطااص سسطااسطااورفطس يهط.ط
.5ط شحن أوت دفعة من الغاز المسيل األمريكي الى أوكرا يا
فإطارهوطسمإطاا تييهفطااة حي طاألمصيكرياطاكسيبطحوياطم ة سياطميفطسي رطااغيهزطاأل و ديإط
ي سطحسهبطو سره طتمطاإليلنطيفطأنطنهل اطغهزطمسر طأمصيكإطل طوس طفإطمصفرطااغهزطااةسه طدة ي ياط
Svenoesteseطاا ا ييياطي ييسطسييهح طاا عر ي .ط فييإط ييذطااسييرهر طيييذكصطأنطاا تيييهفطااة ح ي ط د ا ي اط
أ كصانرهطل ط لم طفإطش صطأغسعسط9102طي سطات هلرياطحك مرياطا ميه نطفيإطت ويي طااغيهزطااع رميإ ط
ت فطااسطاإلس ه طفإطاصلحطس رطااغهزطاأل كصانإ ط تع يصطاا راطاا ح راطتس رصا طااةي ا طااخيه طاايسط
د ا ا ط ت ةراطااوه وافطاألمصيكرا ط مفط هنبطأخصط لم طك طمفطو سرهط أ كصانرهط د اركهطفإطشي صط
يسة صط9102طي سطات هلراطةلةراطا صانزي طااغيهز طحري طسي ق طشيصكاطGaspromطااص سيراطنحي ط79ط
م رهوطم يصطمكميبطي يصطأ كصانريهطخيل طييه ط 9191ط نحي ط41طم ريهوطم يصطمكميبطفيإطااسي افطاألوديعط
اا هارا طدشصرط

طتمصفاطت هفسرا.ط

 .1ت صل دولة الك يكت و المملككة العربيكة السكع دية الكى اتفكاق بشكأن عك دة اإل تكاج اليفتكي فكي
الميتقة "المقس مة"

طططططططط

فإطااصادعط اامشص نطمفطش صط يسة صط 9102ط لم طكلطميفط اياطااك يي ط ااةة كياطاامصدرياط
ااسييم ياطي يسطات هلريياطم حقيياطدهت هلريياطتقسييرمطااة عقيياط"ااةقس ي ما"ط ات هلريياطتقسييرمطااة عقيياطااةغة ي و ط
ااةحهذييياطا ة عقيياطااةقسيي ماطدر ةييهط مييذكص طت ييه مطت م يي طدييإ صا افطاسيي ا هفطاإلن ييهططاا عييإطايي ىط
اااهن رف ط ذاكطدم طت لفط ا طاة ط9طأي ا .ط تشة طااة عقاط"ااةقس ما"طحق إط"ااخ ايإ"ط "ااي فص " ط
يوي طان ه ةيهطااييسطنحي ط911طأايفطدصمري طن يططي مريهط.ط فييإط يذاطااسيرهر طأشييهوفطشيصكاط"شيير ص ن"ط
األمصيكرا طأن هطت لعطي

طاإلن هططااكهم طميفطحقي طااي فص طاا عيإطدهاة عقياط"ااةقسي ما"طفيإطغ ي نط

09طش ص.ط
.9طاإلما ا العربية المتحدة تعلن عن اكتشافا قياسية في التياطيا اليفط والغاز التبيعي
أي

طاإلمهوافطاامصدراطااة ح طيفطاك شهفهفطلرهسراطفإطاح رهررهفطاا طط ااغهزطااع رمإطفإط

امهو طأد طظ إ.طحر طأ ضحطااةا سطاألي سطا يص طأنط يذهطاتك شيهفهفط"تقي وطد حي ط6طم ريهوطدصمري ط
مفطاا ططااخه ط 93طتصي ر نطل طمكمبطمفطااغهزطاا ق ر ي طمهطي عط ااطاإلمهوافطفإطااةصكزطااسه سط
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يهاةرهططمفطحر طحامطاح رهررهفطاا طط ااغهز ما أعلن المجلس عن ا تشا

موارد غا غيفر تقليديف

قابل لالبتخالص تقدر بـحوالي  061تريليون قد م ا .فإطسرهرطم و طاي ةي طااةا يسطاألي يسط
ا ص طفإط ااطاإلمهوافطلصاواططاس صاترارهططدإرلرطآاراطتسيمرصط يي طاخيه طم وديهن ط ي طخيه طااي طط
ااقرهسإطااذيطتس خ م طشصكاطد ص طأد طظ إطاا ر راط(أ ن س)طا رعطان ه هطمفطاا ططااخه طميفطااحقي ط
اا صيا طكةهطتة طااةوه لاطي سطااغه طااقر طااحهاراطا

هفطم رمهت .طط

.3ط اعالن الك ادو عن يتها اإل سحاب من مي مة أوب متل عام 9191
أي ي ط زاو طااعهليياطفييإطاتك ي ا وطيييفطوغ ييهطفييإطاإلنسييحهبطمييفطم اةيياطااي

طااةو ي و ط

ا ص ط(أ دك)طاي هواطمفطد اياطش صطي هيصط 9191طدس بطااةشكلفط ااوم دهفطااةهاراطاا إطت ا

هط

صا طشحطااسر ااطناصاططتتسهعطاامازطااةهاإط اا يفطااخهو إ.طيذكصأنطاتك ا وطان ة طاايسطم اةياط
أ دكطفإطيه ط0262طةمطانسح طفإطيه ط0229ط يه فطما اططام

ياطااة اةاطفإطييه ط 9116ط د يغط

ان ه هطمفطاا ططااخه ط920طأافطب/يطخل طيه ط 9102ط فقيهطألحي ثطاا قيهويصطااشي صياطااي او طييفط
م اةاطأ دك.ططططط
 .2فيزويال تفعل عملتها الرقمية المدع مة باليفط "بترو"
أي

طف ز يلطفإطش صطأك دصط9102طيفطا خه طية هطااصلةراطااة ي ماطدها طط"د ص "طاايسط

األس ي ارطاامهاةرييا طفييإطمحه ايياطاة ا يياطاألزميياطاتل وييه ياطاا ييإطتش ي

ه ط اا ييغ رهفطاتل وييه ياط

األمصيكراطااة ص ضاطي ر ه.ط ذاط يمه طسمصطاا ح طاا اح طميفطية ياط"د يص "طحي ااإط2711طد ار يهوط
ييإطية يياطف ييز يل ط مييفطااةقييصوطأنطتو ي حطمص مييهططا ح ي ي طلرةيياطاأليةييه ط سييمصطااخ ي مهفط ااس ي عط
اتس لكراطفإطف ز يل.ط فإط ذاطااسرهر طيا وطااذكصطدرنطف ز يلط إطأ ط ااطتع طية اطااك ص نراط
ي ييسطغييصاوط"در ك ي يف"طفييإطش ي صطف صايييصط 9103ط فييإطش ي صطمييهوسطمييفطن ييسطاامييه طحاييصطااييصسرسط
األمصيكإطت ا ط ذهطاامة اطااصلةرا طمم صاطأن هطغرصطلهن نرا.طط
ط
ط
ط
ط
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سادسا ا :التت ا في اتفاق با يس لتغير المياخ
اس

ييهف طم ي يياطم وي ي طاألس ي هنراطأعمككات مككؤتمر األطككراا الخككامس والعشككرين ()COP25ط

خيل طاا ييص طمييفط9طااييسط02ط يسيية صط 9102ط تييمطتة يي هطاةي طيي مرفطتزام ييهطمييعطاح ي ا طااة ه ضييهف ط
دةشهوكاط027ط اا طيرتإطذاكطدم طاي ذاوط ااطتشر إطيفطت ارة .طكيهنطاا ي فطااصسرسيإطا ةيؤتةصط ي ط
اا ص طااسطتق طدشرنطاا

طااصسرسرا طأيطتحقر طاا اهحطفإطااةه طااسه ساطمفطات هرطدهويسطااخهصياط

درس ارطااكصد نطاامهاةرا ط اا إطتحي طااعيصرطاا يإطيةكيفطأنطت ميه نطد يهطااي

طر ييهططاةكهفحياطتغريصط

ااة هخ ط ت ار طاتس ثةهو ط تحقر طاا ةراطااةس اما طحر طكهن ط إطااق راطاامهاقياطاا يإطايمطيي مطح يهط
فإطأيةه طمؤتةصطاألرصافطااصادعط اامشصيفط( )COP24طيرتإطذاكطااسط هنيبطاتسي ةصاوطفيإطتمزييزط
ااعةييي حطفيييإطاا ح يييرصطاخعيييططاامةييي طاا ر رييياطااا يييي ط ااةم اييياطا ة يييهخطااةقيييصوطا صاو يييهطخيييل طططططططططططط
يه ط.9191ط
ل طأخ مطااةؤتةصطدكثرصطمفطاا ق طفإطاا زامهفطااقعهعطااخه

ط ااحك مهفطاا ر راط اإلل رةراط

ااةح را طفق طت ص طااة ه ض نطمعطن هياطااةؤتةصطااصسةإ طااسطات هلهفطدشرنطدمضطااق يهيهطاا همياط
ح طد ه طااق وافط اا ك ا ريهطي يسطسي ر طااةثيه .طكةيهطصي وفطكيذاكطيي طايلنيهفطخيل طااةيؤتةصط
تشرصطااسطاا ق طااذيطتمطتحقرق طحر طأي فطاتتحه طاأل و دإطيفطاا زامي طدحريه طااكصدي نطدح ي طييه ط
 9191ط أي

ط62ط ااطأن هطس ق طخعاطية طممزز طدشرنطااة هخط(أ طمهطيسيةسطدهاةسيه ةاطاا ر رياط

ااةح ).ط كهنطميفطاا اضيحطأي يهطأنط يهسطرة حيهططك ريصاطفيإطتحقري طال ويه طأنايفطي يسطااةسي ىط
اإلل رةإط ااةح إ طحر طتمة ط04طم عقاط 223طم ي اط 637طشصكاط 07طمس ثةصاططي يسطتحقري ط ي فط
ص طان مهةهفطةهنإطأكسر طااكصدي نطاايسطااوي ص طدح ي طييه ط.9191ط أي يفطااةرثيهرطااميهاةإطاألميمط
ااة ح طااذيطيمة طفإطل هيهطااة هخطمعطااقعهعطااخه

طأنط066طشصكاطل ط افق طي سط ضعطأ ي افط

م هخراطتس طاايسطاام يمط ت ةهشيسطميعط ي فطااحي طميفطاوت يهعط و ياطااحيصاو طاامهاةرياطاايسط0.9ط و ياط
ما يا ط يةث ط ذاطاام طضمفطي طااشصكهفطاا إط لم طي يسطتم ي ات هطفيإطلةياطاامةي طااة يهخإطاا يإط
ٌيق فطفإطش صطس ة صط.9102ط
كةهطأي

طاألميمطااة حي طخيل طاا قيه طااي ويطا ي

طااة زمياطدهتت هليهفطاألمةرياطدشيرنطتغريصط

ااة هخ – ييفطم يه و ط يي طأر ق يهطيي طميفط كهتت يهطإلنشيه ط"نايمط خي مهفط يي طاجنيذاوطااة كيص"ط
د فطاا كرفطمعطتغرصطااة هخط اا خ رفطمفطآةهوهطفإطاا
109
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اوهاحطاا
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طاا همراطاةسهي ت هطفإطااحو طي سطخ مهفط ر طا ؤطدهاعقسط اا ر و ا رهط ااة هخ ط

دهإلضهفاطااسطت فرصطخ مهفطم ة لاطاجنذاوطااة كص.ط
ميييعطذايييك طسيييه فطخر ييياطأمييي ط اسيييماطي ييي طاإلييييلنطييييفطاا ريييهنطااخ يييهمإطاايييذيطأر ييي طي رييي طططططططططط
"تشر إط–طم وي ..طحهنط ل طاامة " ط ذاكطازا طي طاا ص طااسطت اف طيه طفإطاآلوا طخهصياطدشيرنط
ااةه طااسه ساطمفطات هرطدهويسطااخهص طدرس ارطااكصد نطاامهاةرا ط زيه طرة حطاامة طااة هخإ ط تيمط
او ييه ططاا ص ي طااييسطات ييهرطيييه طح ي طنقييهرطااخييلفط ااق ييهيهطاألكثييصطاةييهو طا ا ي

طمث ي طااخسييهسصط

األضصاوطاا ه ةياطييفطتغريصطااة يهخ ط مسيرااطتة يي طلي وافطاا كريفطميعطاا غريصطااة يهخإ طاايسطميؤتةصط
ا طفيإطاا هسيعطط

األرصافطااقه ط( )COP 26ط ااذيطتمطاإليلنطيفطانمقه هطفإطم ي اطغلسك طدهسيك

مفطش صط يسة صط 9191ط صفطدرن طي غيإطأنطيكي نطيلمياطفهولياطم ةياطفيإطمكهفحياطتغريصطااة يهخ.ط
مفطااة لعطأنطتق طاا

طفإطذاكطااة يي طخععيهططم هخرياط ر رياطمعي و طت ي رطاتا زاميهفطاا يإطتيمط

اا م طد هطدة بطات هرطدهويسطامه ط.9109
ااا يصطدهاذكص طأنطاا تيهفطااة حي طاألمصيكرياطلي طأد غي طوسيةرهطاألميمطااة حي طفيإطااصاديعطميفط
ش صطن فة صط 9102طدإنسحهد هطمفطات هرطدهويسطااةم إطد غريصطااة يهخ.ط فقيهططا قيص طااثهنرياطميفطااةيه ط
93طمفطاإلت هر طيو حطانسحهبطاا تيهفطااة ح طاألمصيكرياطسيهويطااة مي طي ي طانق يه طسي اط احي ط
مفطتهويخطت قإطاشمهوطاتنسحهب طأيطأن طي خ طحرزطاا رذطفإطااصادعطميفطشي صطني فة صط.9191ط ييرتإط
ييذاطاإلنسييحهبطفييإطارييهوطاسي صاتراراطأ سييعطي ه ييهطااييصسرسطاألمصيكييإطا ق ري طااقري طااة ص ضيياطي ييسط
ااو هياطاألمصيكرا طاتطأنطذاكطيرتإطفيإط لي طيي ي طفري طي ةيه ط اام يي طميفطااحك ميهفطي يسطمسي ىط
اامهامطااسطاتخهذطا صا طسصيعطا ا بطاآلةهوطاألس أطااه ص طاوت هعط و اطحصاو طاألو
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
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110

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 9102

الربع الرابع  -تشرين األول  /أكتوبر  -كانون األول /ديسمبر 2019

.ط

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

سابعا ا :ال عكاسا المحتملة للتت ا في أس اق البتروت على اقتصادا الدوت األعضاء في أواب
 .0ال عكاس على كمية صاد ا اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب

ططططططططط

تشرصطاا ق يصافطاأل اراطااسطاوت هعطكةراطصه وافطااي ططااخيه طفيإطااي

طاألي يه طفيإطأ اديكط

خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طد ح ط473طأافطدصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااسيهد طا وي طاايسط03.2ط
م ر نطدصمر /ي ط

طمس ىطم خ ضطد ح ط0.9طم ر نطدصمر /يي طمقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفطااميه ط

ااةهضإ ط يمزىط ذاطاتوت هعطفإطاألسهسطااسطزيه طان هططااةة كاطاامصدرياطااسيم ياطد حي ط421طأايفط
دصمر /ي طمقهوناطدهاصدعطااسهد طيقبطاا تصافطااار سرهسراطفيإطم عقياطااشيصرطاأل سيطط اا يإطأ فط
ااسطتصا عطان ه هطخل طااصدعطااثها طمفطيه ط 9102طااسط هنبطاوت هعطان هططكلطميفطااك يي ط ار ريه ط
كما ي ة الجدوت ( )98والشكل (.)91ط
التت

الما ا
البحرين
الجزائر
السع دية
العراق
قتر
الك يت
ليبيا
مصر
اإلجمالي

*درهنهفطتق يصيا.

الجدوت ()98
الرب السي ح في كمية صاد ا اليفط الخام في الدوت األعضاء) 9102-9103( ،
)ملي ن برميل/ي م(
*

9103
الرب الراب
9.621
1.076
1.723
3.447
2.692
1.294
9.267
1.394
1.002
02.119

التغير عن (ملي ن ب/ح)
9102
الرب الراب * الرب الثال  9102الرب الراب 9103
الرب الثال
()1.999
()1.112
9.923
9.943
()1.110ط
ــط
1.077
1.077
()1.174
()1.119
1.962
1.969
()1.279
1.421
6.434
6.194
1.139
()1.170
2.304
2.369
()1.102ط
ــط
1.229
1.229
()1.166
1.143
9.923
9.990
1.114
1.063
0.938
1.369
ــط
ــط
1.002
1.002
()0.091
0.468
03.266
09.923

مالل ة :األوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصد  :م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا ص ط(أ ادك) طتق يصافطأ ارا.ط
ط
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ط

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()91
مقا ة كمية ا تاج اليفط الخام بصاد اتا المقد ة للدوت األعضاء في مي مة أواب ،
()*9102 -9101
ملي ن برميل/ي م
30
25
20
15
10
5
الربع
الرابع

الربع
الثالث

الربع
الثاني

الربع
األول

الربع
الرابع

الربع
الثالث

2019

الربع
الثاني

الربع
الرابع

الربع
األول

2018

كمية ا تاج اليفط الخام

الربع
الثاني

2017

0

الربع
الرابع
2016

كمية صاد ا اليفط الخام

مالل ة :اا هورطمهطدرفطاإلن هطط ااوه وافطيةث طاتس لس.طط

المصد :طم اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا ص ط(أ ادك)ط–طتق يصافطأ ارا.ط
ط

أمهطدها س اطاحصكاطااةم تفطااشي صياطاكةرياطان يهططااي

طاألي يه طفيإطأ اديكطميفطااي ططااخيه ط

خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102ط انمكهسيهت هطي يسطااكةرياطااةقي و طاويه وافطااي ططااخيه طفيإطااي
األي ه طفق طاوت مي طكةرياطصيه وافطااي ططااخيه طا ي

ط

طاألي يه طااةقي و طفيإطشي صطأك ي دصط9102ط

مقهوناطدهاش صطااسهد طا و طاايسط03.700طم ري نطب/ي طي ي مهطاوت مي طكةرياطان يهططااي

طاألي يه ط

مفطاا ططااخه طدشك طم ح ظطا و طااسط94.960طم ر نطب/ي.
ةيييمطانخ

ييي طااكةرييياطااةقييي و طاويييه وافطااييي ططااخيييه طفيييإطااييي

م ر نطب/يطفإطش صطن فة صط 9102طن رااطانخ ه

طكةراطان هططااي

92.279طم ر نطب/ي.ط فإطشي صط يسية صط 9102طت اصي طانخ يه
ااخه طفإطاا

طاألي يييه طاايييسط03.219ططططططططط

طاألي يه طميفطااي ططااخيه طاايسط
طااكةرياطااةقي و طاويه وافطااي طط

طاألي ه طا سا طأ نسطمس ىطا يهطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط9102ط ي ط06.330طططط

م ر نطب/ي طي مهطانخ

طكةراطان هططاا

طاألي ه طمفطاا ططااخه طااسط92.940طم ر نطب/ي.ط

ط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .9ال عكاس على قيمة صاد ا اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب
تشرصطاا ق يصافطاأل اراطااسطانمكهسطاتوت هعطفيإطم سيططاألسيمهوطاا ويياطاسي اطخهميهفطأ ديكط
خهمهفطاا

طاتي ه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط9102طي سطلرةاطصه وافطاا ططااخه طفيإطااي

ط

األي ييه طااةقي و طخييل طن ييسطااصدييع طفقي طاوت مي طد حي ط4.7طم رييهوط تو طأيطد سي اط%4.9طمقهونيياط
دييهاصدعطااسييهد طا و ي طااييسط017.2طم رييهوط تو ط ي طمس ي ىطم ي خ ضطد ح ي ط04.9طم رييهوط تو ططططططط

أيطد س اط%00.6طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ طكما ي ة الجدوت ( )91والشكل (.)99
التت

الما ا
البحرين
الجزائر
السع دية
العراق
قتر
الك يت
ليبيا
مصر
اإلجمالي

طططططططط

الجدوت ()91

الرب السي ح في قيمة صاد ا اليفط الخام في الدوت األعضاء)*9102-9103( ،
)مليا دول (
9103
الرب الراب
06.2
0.1
4.1
92.1
99.6
9.9
04.7
9.0
1.6
090.9

9102
الرب الراب *
الرب الثال
04.7
0.1
2.2
41.2
99.1
0.2
09.2
4.2
1.6
019.8

04.2
0.1
2.4
44.0
99.1
9.1
02.4
9.9
1.6
011.2

التغير عن (مليا دول )

الرب الثال 9102

الرب الراب 9103

1.2
ــ
1.0
2.9
ــ
1.0ط
1.9
1.7
ــ
1.1

()2.1
()1.16
()1.7
()3.2
()1.6
()1.9
()0.9
1.4
()1.14
()01.9

*طدرهنهفطتق يصيا.
مالل ة :األوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه.طط
المصد  :م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا ص ط(أ ادك) طتق يصافطأ ارا.
* تمطاح سهبطحامطصه وافطاا ططااخه طفإطاا طاألي ه ط ذاكطدعصحطاتس لسطااش صيطمفطان هططااي ططااخيه طااشي صي ط د يصبط
ااة سططااش صيطاألسمهوطاا وياطاخهمهفطك ط ااطفإطحامطااوه وافطاا عراطااش صيا طتمطتق يصطلرةياطااويه وافطااشي صيا ط م يهط
تمطاح سهبطااقرةاطاا ق يصياطاوه وافطاا ططااصدعطس ياطا طاألي ه .طططططط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()99
مقا ة مست يا أسعا اليفط بقيمة صاد اتا المقد ة للدوت األعضاء في مي مة أواب ،
()9102 -9101
ط

مليا دول
130

دول /برميل
80

120

70

110
100

60

90
80

50

70

40

الربع
الرابع

الربع
الثالث

الربع
الثاني

الربع
األول

الربع
الرابع

2019

الربع
الثالث

الربع
الثاني

الربع
األول

2018

مت سط أسعا سلة أوب

الربع
الرابع

الربع
الثاني

2017

الربع
الرابع

60

2016

قيمة صاد ا اليفط الخام

المصد :طم اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا ص ط(أ ادك)ط–طتق يصافطأ ارا.ط
ط

أمهطدها س اطاحصكاطااةم تفطااش صياطاألسيمهوطاا ويياطاسي اطخهميهفطأ ديكطخيل طااصديعطااصاديعط
مفطيه ط9102ط انمكهسهت هطي سطلرةاطصيه وافطااي ططااخيه طفيإطااي
ااصدع طفق طاوت م طلرةاطصه وافطاا ططااخه طا

طاألي يه طااةقي و طخيل طن يسط

طاألي ه طااةق و طفيإطشي صطأك ي دصط9102طمقهونياط

دهاش صطااسهد طا و طااسط24.2طم ريهوط تو طديصغمطانخ يه

طااسيمصطاا ي ويطاسي اطخهميهفطأ ديكطاايسط

92.2ط تو/دصمر ي ط يمييزىطذاييكطدشييك طوسرسييإطااييسطاتوت ييهعطااة ح ي ظطفييإطان ييهططااةة كيياطاامصدريياط
ااسم ياطد ح ط0.9طم ري نطدصمري /يي طخيل طن يسطااشي ص.ط اسي قصفطلرةياطصيه وافطااي ططااخيه طفيإط
اا

طاألي ه طااةق و طخيل طشي صطني فة صط9102طي ي طن يسطااةسي ى طوغيمطاوت يهعطااسيمصطاا ي ويط

اس اطخهمهفطأ دكطااسط79.2ط تو/دصمر ط ذاكطي يسطخ رياطتصا يعطان يهططااةة كياطاامصدرياطااسيم ياط
دركثصطمفط411طأافطدصمر /ي طخل طن يسطااشي ص.ط فيإطشي صط يسية صط9102طاوت مي طااقرةياطااةقي و ط
اوه وافطاا ططااخه طفإطااي
9102ط

ط26.0طم رهوط تو طتزام هطمعطاوت هعطااسمصطاا ويطاس اطخهمهفطأ دكطااسطأي يسطمسي ىط

ا طخل طن سطاا ص ط
114

114

طاألي يه طا وي طاايسطأي يسطمسي ىطا يهطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط

ط77.9ط تو/دصمر .ط
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .8ال عكاس على األداء القتصادح الكلي لل دوت األعضاء في مي مة أواب
أاقي طاا عي وافطفييإطااسي رطاا ص اريياطاامهاةريياطدالا ييهطي ييسطمسي يهفطاأل ا طاتل وييه يطفييإط
دمضطاا

طاألي ه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط 9102طحر طتحس طمس يهفطاا هتجطفإطااقعهيهفط

اا عراطدشك طنس إ طيقبطاا صا عطاايذيطشي ت طم يذطد ايياطييه ط.9102ط يميزىطذايكطفيإطاألسيهسطاايسط
ت يهرؤطاا صا ييعطفييإطأ ا طاتل وييه طاامييهاةإط مييهطصييهح طميفطتحسييفطر رييفطفييإطمسي يهفطااع ييبطي ييسط
اا ي ط طتزام ييهطمييعطل ي طأ ا طاألس ي ارطااةهارييا ط تصا ييعطااةخييه فطدشييرنطاا اييهو طاامهاةريياطدم ي طت ص ي ط
اا تيهفطااة ح ط ااورفطااسطات هرطأ اإطدشرنطاا اهو ط اا ك ا رهطفإطااثها طيشصطمفطش صط يسية صط
 9102طااسط هنبطتصا عطح طاا تصافطااار سرهسراطفإطم عقاطااشصرطاأل سط طميعطاتايههط يذهطااي
نح طاس ةصاوطخ ضطاإلن هططاا عإطي سطخ راطات هرط

ط

طأ دكط م اإطاا ططميفطخهو يهط(أ ديكط)+ط

فإطش صط يسة صط9102ط ي سطا صا طخ ضطاضيهفإطاجن يهططد ايياطميفطشي صطي يهيصط9191ط ح يسطن هيياط
ااصدعطاأل طمفطيه ط 9191ط

طمهطانمكسطي سطصه وافطت كطاا

طمفطاا ططااخه طدشك طيه .ط

يرتإطذاكطاري يمطاتةيهوطاإلياهدرياطا يصامجطاإلصيلحطاتل ويه يطاا يإطيايصيطت ريذ هطفيإطدميضط
طاألي ييه طد ي فط يييمطاا شييهرطاتل وييه يط ت يييعطااقهيي طاإلن ه ريياط اا وي يصيا ط اا ييإطدي أفط

ااي

تا صطمعطد اياطيه ط 9103طحري طشي فطمسي يهفطاا شيهرطفيإطااقعهييهفطغريصطاا عرياطتحسيفطنسي إط
ي يسطخ ريياطاوت ييهعطاتن ييهرطاتسي ثةهويطااةوييهحبطا ريذطيي طمييفطااةشييص يهفطفييإطارييهوطااة ييه وافط
ااحك مراط مزيجطسرهسهفطاا وحرحطااةهاإطاا إطت

ط ذهطاا

ط يشي ة طي يسطسرهسيهفط اسيماطازييه ط

مسي يهفطت ييعطاا رهكي طاتل ويه ياط تحسيرفطم ييهخطاتسي ثةهوط دراياطاأليةيه ط ممهااياطاامايزطااةييهاإط
اا يمطااحك مإط تسرةهط يمطااعهلاط تحقر طااك ه طفإطاسي خ ا طااةي او طااع رمرياط ااةهاريا.طا صا يعط
ااةخه فطدشرنطت هرؤطمم تفطاا ة طاتل وه يطا كطاا

طدشك طيه طي سطااة ىطاا مر .طط

ط

ط
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