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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 3 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 تقديم
ااصامريياط"طأوابكك "األمهنيياطاامهميياطاة اةيياطاأللعييهوطاامصدريياطااةويي و طا   ييص  ططفييإطارييهوط  يي  

سرهسييهفطااعهليياططا اضييمإأنطتقيي  طيسييص هطاةسيي ا افطفييإطااسيي رطاا  ص اريياطاامهاةرييا طاطاصصيي ط م هدمييا

سككي ح لكك ت التتكك  ا  الالربكك   التقريككرفييإطاايي   طاألي ييه ططامييهم رفطفييإطماييه طااويي هياطاا  عرييا ا

ط.9102طمفطيه طااصادعااصدعط ااذيطيغعإطط العالميةالرئيسية في الس ق البترولية 

اا العط اآلفهرطااةسي ق  راطا  عي وافطاتل ويه ياطاامهاةرياط في ططمفطاا قصيصطاألوت الجزءطي  ه  

ااةؤشييصافطاا عيي وافطفييإططفرسيي مص ط الثككا ي الجككزءطأمييه.طاا  اريياطااصسرسييراطاتل وييه ياطااةاة يييهف

 ط اام امي طااةيؤةص طاا  عرياطا  ططااخيه ط ااة  ايهفاأسمهوطفإطط ااة ةث اط اا  ططاامهاةرااس رططااصسرسرا

 ط حصكياطاا ايهو طاا  عرياطفيإطخصىاألم ام طاا طمفطيص ط ر بط مس  يهفطااةخز نطاا  عإطي ر ه

  عي وافطفيإطاطالثالك  الجكزءطي عيصر ط.اامهاةريااألس ارطااصسرسرا ط تع وطص هياطتكصيصطاا  ططااخه ط

ط أسيمهواألسمهوطاا  ويياطا غيهزطااع رميإ طاا إطمفطأ ة هطأس ارطااغهزطااع رمإطي  طمفطااةؤشصافطفإط

ططططططططططط. مويييه و هطميييفطااغيييهزطااع رميييإطااةسييير ط ط ااكةريييهفطااةسييي  و  أسيييرهااغيييهزطااع رميييإطااةسييير طفيييإط

الجككزء طخويي  .طفييإطماييه طااعهلييهفطااة ايي   طأخييصطاا عيي وافاة هدميياططالجككزء الرابكك طخويي طفرةييه

اا يإطشي  ت هطخيصىطاام امي طاأل ط اام ام طاااغصافرياطااسرهسيرااتل وه ياطأ مطاألح اثطا رهنططالخامس

الجكزء طأميه طغريصطم هشيص طي يسطأسيمهوطااي  طط أ كهني طا يهطتيرةرصافطم هشيص ططااس رطاا  ص اراطاامهاةريا

سي مص ط ي ط األم وطااةصت عاطدي طدهويسطا غرصطااة هخطات هرفإطااحهص اطاا ع وافطفر  ه  ططالسادس

ي سطال ويه افططاا  ص  ا  ع وافطفإطأس ارطاتنمكهسهفطااةح ة اطمفطاا قصيصططواألخير الساب الجزء 

طط.ي ه طفإطم اةاطأ ادكاا   طاأل

اصاسيةإطسرهسيهفطااعهلياططمسي ةصا طط يةيه طأنطيقي  ط ذاطاا قصيص طفإن هطترمي ططتُم اذط األمهناطاامهماط

  مصفطي يسطااةسي ا افطفيإطااسي رطاا  ص ارياطاطه طم ةطا ط ط أنطيةث طمو وفإط  ا هطاألي ه طااةس ق  را

ط.طانمكهسهت هطي سط  ا هطاألي ه م ىطاامهاةراط 

ط  هللاط اإطاا  فر ط  طططططططططططططططططططططط

طاألمرفطاامه طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 بن سبتسبت علي                                                                                
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 4 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا 
 الصفحة

 01 المؤشرا  الرئيسية

 01 القتصادية العالميةالتت  ا   :أولا 

 91 الدوت الصياعيةاقتصادا  التت  ا  في  .0
 29 التت  ا  في اقتصادا  الدوت اليامية والدوت الياشئة .9

 83 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية : ثا ياا 

 23 التت  ا  في األسعا  الف  ية لليفط الخام وبعض الميتجا  اليفتية .0

 23 المختلفةأسعا  اليف ط الخام  0.0

 44  الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   9.0

 42 9102من عام  الراب خالت الرب   أسعا  اليفطالع امل المؤثرة على  .9

 42 الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق 0.9

 42 اإلمدادا  اليفتية العالمية 0.0.9

 92 التلب العالمي على اليفط 9.0.9

 76 اليفتية العالمية المختلفةمست يا  المخزو ا   2.0.9

 62 أسعا  اليفطالع امل األخرى المؤثرة على  9.9
 69 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .2

مككككككن الككككككيفط الخككككككام ال ليككككككا  المتحككككككدة وا دا  وصككككككاد ا   0.2
 والميتجا  اليفتية

69 

 32 وا دا  وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتية  9.2

 34 وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية  2.2

 39 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4
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  قم قائمة المحت يا 
 الصفحة

 20 أس اق الغاز التبيعي العالمية التت  ا  في:  ثالثاا 

 20 األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي .0

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

 22 أس اق الغاز التبيعي المسيل في أسيا .2

 29 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة :  ابعاا 

 011 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية : خامساا 

 012 با يس لتغير المياخ  اتفاقالتت  ا  في  :سادساا 

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

000 
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  قم  قائمة المحت يا 
 الصفحة

 01 المؤشرا  الرئيسية

 01 القتصادية العالميةالتت  ا   :أولا 

 91 الدوت الصياعيةاقتصادا  التت  ا  في  .0
 29 التت  ا  في اقتصادا  الدوت اليامية والدوت الياشئة .9

 83 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية : ثا ياا 

 23 التت  ا  في األسعا  الف  ية لليفط الخام وبعض الميتجا  اليفتية .0

 23 المختلفةأسعا  اليف ط الخام  0.0

 44  الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   9.0

 42 9102من عام  الراب خالت الرب   أسعا  اليفطالع امل المؤثرة على  .9

 42 الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق 0.9

 42 اإلمدادا  اليفتية العالمية 0.0.9

 92 التلب العالمي على اليفط 9.0.9

 76 اليفتية العالمية المختلفةمست يا  المخزو ا   2.0.9

 62 أسعا  اليفطالع امل األخرى المؤثرة على  9.9
 69 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .2

مككككككن الككككككيفط الخككككككام ال ليككككككا  المتحككككككدة وا دا  وصككككككاد ا   0.2
 والميتجا  اليفتية

69 

 32 وا دا  وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتية  9.2

 34 وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية  2.2
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 الصفحة
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 20 األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي .0

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

 22 أس اق الغاز التبيعي المسيل في أسيا .2

 29 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة :  ابعاا 

 011 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية : خامساا 

 012 با يس لتغير المياخ  اتفاقالتت  ا  في  :سادساا 

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

000 
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 6 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 األشكالقائمة 
رقم 

 الصفحة
    ،العكككالمي المتعلقكككة بمعكككدت اليمككك  القتصكككادحاألوليكككة الت قعكككا   :0الشكل 

9102 – 9191  
02 

، في الدوت الصياعية األولية لمعدت اليم  القتصادحالت قعا   :9الشكل 
9102 – 9191 

91 

الت قعا  األولية لمعدت اليم  القتصادح في الكدوت الياميكة والكدوت  :8الشكل 
  9191 – 9102الياشئة، 

22 

المت سككط الربكك  السككي ح لاسككعا  الف  يككة لسككلة خامككا  أوبكك ،  :1الشكل
9101 – 9102  

40 

المعدل  الرب  السي ية لسعر سلة خاما  أوب  وخكام بر كت وخكام  :5الشكل 
 9102 – 9103غرب تكساس، 

42 

المعككدل  الربكك  السككي ية ألسككعا  خامككا  بعككض الككدوت األعضككاء،  :1الشكل 
9103 – 9102 

44 

المعككدل  الربكك  السككي ية ألسككعا  الغككازولين الممتككاز فككي األسكك اق  :9الشكل 
 9102 – 9103الرئيسية، 

46 

 سككبة الضككريبة مككن أسككعا  الغككازولين الممتككاز فككي بعككض الككدوت  :3الشكل 
 9102 ديسمبرالصياعية، شهر 

43 

التت  ا  الرب  السي ية إلمدادا  العكالم مكن الكيفط الخكام وسك ائل  :2الشكل 
 9102 – 9103 ،الغاز التبيعي

91 

التتكككك  ا  الربكككك  السككككي ية لطمككككدادا  اليفتيككككة العالميككككة وفكككك   :01الشكل 
  9102 – 9103المجم عا  الرئيسية 

99 

التغير الربك  السكي ح فكي امكدادا  العكالم مكن الكيفط وسك ائل الغكاز  :00الشكل 
  9102 – 9103 ،التبيعي

99 

المت سككط الربكك  السككي ح إلمككدادا  الككيفط الصككخرح فككي ال ليككا   :09الشكل 
 9102 – 9103، المتحدة وعدد الحفا ا  العاملة

96 

تت   اجمالي عدد اآلبا  المحف  ة من اليفط والغاز الصخريين في  :08الشكل 
  9102 – 9101 ،ال ليا  المتحدة األمريكية

93 

:01الشكل                التتكككككك  ا  الربكككككك  السككككككي ية للتلككككككب العككككككالمي علككككككى الككككككيفط، 
9103 – 9102 

71 
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 األشكالقائمة 

رقم 
 الصفحة

التت  ا  الرب  السكي ية للتلكب علكى الكيفط فكي الكدوت الصكياعية،  : 05الشكل 
9103 – 9102  

79 

  التتكك  ا  الربكك  السككي ية للتلككب علككى الككيفط فككي الككدوت الياميككة، :01الشكل 
9103 – 9102  

76 

تتكك   الزيككادة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي دوت مي مككة  :09الشكل 
 التعاون القتصادح والتيمية عن مت سط السي ا  الخمس السابقة 

61 

                     ،فككككككي  هايككككككة الربكككككك  تتكككككك   المخزو ككككككا  اليفتيككككككة العالميككككككة :03الشكل 
9103 – 9102 

62 

                  الخكككككككام، الكككككككيفط مكككككككن المتحكككككككدة ال ليكككككككا  وا دا  مصكككككككاد  : 02الشكل 
9103 – 9102 

63 

 ،           مصكككككاد  وا دا  ال ليكككككا  المتحكككككدة مكككككن الميتجكككككا  اليفتيكككككة :91الشكل 
9103 – 9102  

63 

 30  9102-9103وجهة صاد ا  ال ليا  المتحدة من اليفط الخام،  :90الشكل 

            اليفتيككككة، وجهككككة صككككاد ا  ال ليككككا  المتحككككدة مككككن الميتجككككا  :99الشكل 
9103 – 9102   

30 

التت  ا  في كميا  اليفط الخام المستهل  فكي المصكافي العالميكة،  :98الشكل 
9103 – 9102 

33 

كميككا  الميتجككا  المكككر ة مككن المصككافي مت سككط التتكك  ا  فككي  :91الشكل 
 9102 – 9103 العالمية،

20 

ح فككي ال ليككا  للغككاز الصككخرسككي ية الاإلمككدادا  الربكك  مت سككط  :95الشكل 
 9102 – 9103، المتحدة األمريكية

22 

مقا  ة كمية ا تاج اليفط الخكام بصكاد اتا المقكد ة للكدوت األعضكاء  :91الشكل 
 9102 – 9101في مي مة أواب ، 

009 

مقا  ككة مسككت يا  أسككعا  الكككيفط بقيمككة صككاد اتا المقككد ة للكككدوت  :99الشكل 
 9102 – 9101األعضاء في مي مة أواب ، 

004 
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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 6 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 األشكالقائمة 
رقم 

 الصفحة
    ،العكككالمي المتعلقكككة بمعكككدت اليمككك  القتصكككادحاألوليكككة الت قعكككا   :0الشكل 

9102 – 9191  
02 

، في الدوت الصياعية األولية لمعدت اليم  القتصادحالت قعا   :9الشكل 
9102 – 9191 

91 

الت قعا  األولية لمعدت اليم  القتصادح في الكدوت الياميكة والكدوت  :8الشكل 
  9191 – 9102الياشئة، 

22 

المت سككط الربكك  السككي ح لاسككعا  الف  يككة لسككلة خامككا  أوبكك ،  :1الشكل
9101 – 9102  

40 

المعدل  الرب  السي ية لسعر سلة خاما  أوب  وخكام بر كت وخكام  :5الشكل 
 9102 – 9103غرب تكساس، 

42 

المعككدل  الربكك  السككي ية ألسككعا  خامككا  بعككض الككدوت األعضككاء،  :1الشكل 
9103 – 9102 

44 

المعككدل  الربكك  السككي ية ألسككعا  الغككازولين الممتككاز فككي األسكك اق  :9الشكل 
 9102 – 9103الرئيسية، 

46 

 سككبة الضككريبة مككن أسككعا  الغككازولين الممتككاز فككي بعككض الككدوت  :3الشكل 
 9102 ديسمبرالصياعية، شهر 

43 
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 الصفحة

    الت قعكككا  األوليكككة لمعكككدل  اليمككك  القتصكككادح العالميكككة،تتككك    :0الجدوت 
9102 – 9191 
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 9102 – 9103غرب تكساس وبعض الخاما  العربية، 
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 91 تت   امدادا  العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي  :1الجدوت 
مت سكككط امكككدادا  الكككيفط الصكككخرح فكككي ال ليكككا  المتحكككدة وعكككدد  :5الجدوت 

 9102 – 9103الحفا ا  العاملة، 
97 

،              تتككك   التلكككب العكككالمي علكككى الكككيفط وفككك  المجم عكككا  الدوليكككة :1الجدوت 
9103 – 9102   

92 

 79 تت   التلب على اليفط في الدوت الصياعية  :9 الجدوت
القتصكككادا  )تتككك   التلكككب علكككى الكككيفط فكككي دوت العكككالم األخكككرى  : 3الجدوت 

 ( اليامية والمتح لة
77 
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مصكككاد  وا دا  ال ليكككا  المتحكككدة األمريكيكككة مكككن الكككيفط الخكككام  :01الجدوت 

 9102 – 9103والميتجا  اليفتية، 
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         ،   تتككك   كميكككا  الكككيفط الخكككام المسكككتهلكة فكككي المصكككافي العالميكككة : 01الجدوت 
9103 – 9102   

36 

،            العالميكككككة تتككككك   مت سكككككط معكككككدل  تشكككككغيل مصكككككافي التكريكككككر : 05الجدوت 
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 21 تت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية  : 01الجدوت 
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 مي مة أواب  
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 المؤشرا  الرئيسية

 األداء القتصادح .0

  ي يسط 9102خيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط العكالميأداء القتصكاد تباطئت وتيكرة التراجك  فكي

تزام ييه  مييع   خ  ريياطاسيي ةصاوطااسرهسييهفطاا ق ييياطاا رسييرصياطاا ييإطت  م ييهطاا  يي سطااةصكزييياطااصسرسييرا

فييإطاا تيييهفطااة حيي  ط ااوييرفط طك ويييهطااا  درييا ط  اا قيي ي ااةييهاإ اا  شييرط ا ييصا اف اصيي طت

 تلشييإطاام اميي طااةؤل يياطاا ييإطأ فطااييسطتصا ييعطزخييمطنشييهرطااويي هيهفطاا ح ي ريياطاامهاةريياطااييسط

سط هنيبطتصا يعطاايتإطذايكطيير. مس  يهفطامطتش   هطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةراطخل طااصديعطااسيهد 

رفطاا تيهفطااة ح  ط ااورف طمعطت ص طااعيصفرفطاايسطح  طاا  تصافطح  طاا اهو ط اا ك  ا  رهطد

كةيهطتصا مي طااةخيه فطدشيرنطخيص ططدصيعهنريهطميفط. 9102ات هرطتاهويطأ اإطفإطشي صط يسية صط

فإطاا ل طذاتي  طتطتيزا طتشيرصطغها رياطاا  لميهفطاايسطاسي ةصاوطتيرةصط .اإلتحه طاأل و دإط  نطات هر

كهاق هيهطااةهاراطفإطدمضطاا   طاألي ه طفإطاألتحيه ط اا ح يهف أ ا طاتل وه طاامهاةإطدهام ي طمف

األ و دإ ط اا  تصافطااار سرهسراطخهصاطدرفطاا تيهفطااة ح  ط اييصان طمةيهطلي طيمعي طامي ا افط

 ااة ح   اا تيهف درف اامللهف ااسط هنبطت تص. اا  ططاامهاةرا ط مفطةمطل طيؤةصطي سطأسمهوطااعهلا

 ط ااقريي  طااة ص ضيياطاتل وييه افطاا هشييااط اا همرييا اا ييإطت ا يي اا حيي يهفط ط اا اييهويرف  شييصكهس ه

ي ييس ااحرييز ااةييهاإ فييإ اام ييي  مييف اتل وييه اف ااصسرسييرا  تزام ييه  مييع  صيي   مسيي  يهف اايي ي ن 

 .اامهاةراطااسطأي سطمس  ىطا هطي سطاإلرلر

 أس اق اليفط الخام  .9

األسعا  .0.9  

  اروي ط 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط خاما  أوبك لسلة  األسعا  الف  يةمت سط  ا تف

 طدصمريي /  تو 72.9ارويي طااييسط بر ككت خككاممت سككط سككعر  ا تفكك دصمريي  طكةييهط/  تو 72.0 ااييس

 ي يساا عي وط  يذا انمكيس . دصمري /  تو 96اروي طاايسط مت سط سعر خام غرب تكساس  اوت ع

 شيي  ف حريي  اةسيي ك ا ذاف سيي ك  اا ييإ العربيككة الخامككا  لمختلكك  الف  يككة األسككعا  مسككت يا 

مت سكط أسكعا  الميتجكا  ي يسطانمكيسط طكةيهطد و هفطم  ه تادهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط  ا تفاعاا 
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ا اا إطش  فط إطاألخصىطااةخ   اطفإطكهفاطاألس ارطااصسرسراطفإطاامهامط اليفتية  فيإطاتاه هت يهتباييا

 .  ن عطااة  ج د سبطم  ه تاطحسبطااس ر

اإلمدادا  اليفتية .9.9  

  ااصادعخل طااصدعط( ن ططخه ط س اس طااغهزطااع رمإ) اجمالي اإلمدادا  اليفتية العالمية ا تف 

و طااسطارمقهوناطدهاصدعطااسهد ط% 0.6أيطد س اط ي   / دصمر  م ر ن 0.6ح طد  ط9102مفطيه ط

 .ي  / م ر نطدصمر  011

         (  فط خام وس ائل الغاز التبيعي)اإلمدادا  اليفتية  ا تفعتوعلى مست ى المجم عا ، 

 %1.2أيطد س اط  فقط ي  /م ر نطدصمر  1.2 د ح  9102يه طمفط ااصادعااصدعط خل  أوب  لدوت

ط طااسهد مقهونا طاوت ع .ي  /م ر نطدصمر  24.4ا و طااسط دهاصدع اجمالي اإلمدادا  اليفتية  كةه

 0.4دح ااإط 9102يه طمفط ااصادعااصدعطخل ط الميتجة من خا ج مي مة أوب  الدوتلمجم عة 

 .ي  / م ر نطدصمر  79.7 ارو طااس مقهوناطدهاصدعطااسهد  % 9.9ي   طأيطد س اط/م ر نطدصمر 

 ااصدعط خل  الصخرح اليفط من األمريكية المتحدة ال ليا  ا تاجم    معدت استمر تباطؤ

هاصدعطمقهوناطد% 4 طأيطدزيه  طد غ طنس   هط  ي/صمر د م ر ن 2.132 ار  غ 9102 مفطيه  ااصادع

ا صدعطااصادعطفإطم هر طان هططاا  ططااوخصيط مت سط عدد الحفا ا  العاملة ا خفض كما. ااسهد 

ط فإط ذاطح هو  629 ااس ارو  ااسهد  ااصدع دةس  يهف مقهونا  ح هو 30 د ح  ي سطاا  ااإ  

ح هو طخل طااصدعطااصادعط 0922يذكصطأنطي  طااح هوافطاامهم اطل طد غطأي سطمم  طا ط   ط ااسرهر

 فإطاا تيهفطااة ح  المحف  ة  ينبا  اليفط والغاز الصخريا  اجمالي عدد  وتراج  .9104مفطيه ط

ط طدا 433د ح  طااسهد ص طدهاصدع طمقهونا طاا  ااإطم ذ طي س طا ه طاا و إطااصادع طاا صا ع ط    ااصدعط 

 .داص 2992 طار  غطي   هط9103األخرصطمفطيه ط

التلب على اليفط .8.9  

  010.0 نحي  اروي طاايس 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط الكيفط على العالمي التلب ا تف 

 .هاصدعطااسهد مقهوناطد% 1.9 طأيطدزيه  طد غ طنس   هطي  / م ر نطدصمر 

ط الصياعية الدوت طلب  ا تف  وعلى مست ى المجم عا  الدولية، ط ااصادعااصدعطخل  يه طمف

طفقط ي  / دصمر  أاف 011ح ااإطد 9102 طأيطد س ا ارو طااسط دهاصدعطااسهد  مقهوناط 1.9% 
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 المؤشرا  الرئيسية

 األداء القتصادح .0

  ي يسط 9102خيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط العكالميأداء القتصكاد تباطئت وتيكرة التراجك  فكي

تزام ييه  مييع   خ  ريياطاسيي ةصاوطااسرهسييهفطاا ق ييياطاا رسييرصياطاا ييإطت  م ييهطاا  يي سطااةصكزييياطااصسرسييرا

فييإطاا تيييهفطااة حيي  ط ااوييرفط طك ويييهطااا  درييا ط  اا قيي ي ااةييهاإ اا  شييرط ا ييصا اف اصيي طت

 تلشييإطاام اميي طااةؤل يياطاا ييإطأ فطااييسطتصا ييعطزخييمطنشييهرطااويي هيهفطاا ح ي ريياطاامهاةريياطااييسط

سط هنيبطتصا يعطاايتإطذايكطيير. مس  يهفطامطتش   هطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةراطخل طااصديعطااسيهد 

رفطاا تيهفطااة ح  ط ااورف طمعطت ص طااعيصفرفطاايسطح  طاا  تصافطح  طاا اهو ط اا ك  ا  رهطد

كةيهطتصا مي طااةخيه فطدشيرنطخيص ططدصيعهنريهطميفط. 9102ات هرطتاهويطأ اإطفإطشي صط يسية صط

فإطاا ل طذاتي  طتطتيزا طتشيرصطغها رياطاا  لميهفطاايسطاسي ةصاوطتيرةصط .اإلتحه طاأل و دإط  نطات هر

كهاق هيهطااةهاراطفإطدمضطاا   طاألي ه طفإطاألتحيه ط اا ح يهف أ ا طاتل وه طاامهاةإطدهام ي طمف

األ و دإ ط اا  تصافطااار سرهسراطخهصاطدرفطاا تيهفطااة ح  ط اييصان طمةيهطلي طيمعي طامي ا افط

 ااة ح   اا تيهف درف اامللهف ااسط هنبطت تص. اا  ططاامهاةرا ط مفطةمطل طيؤةصطي سطأسمهوطااعهلا

 ط ااقريي  طااة ص ضيياطاتل وييه افطاا هشييااط اا همرييا اا ييإطت ا يي اا حيي يهفط ط اا اييهويرف  شييصكهس ه

ي ييس ااحرييز ااةييهاإ فييإ اام ييي  مييف اتل وييه اف ااصسرسييرا  تزام ييه  مييع  صيي   مسيي  يهف اايي ي ن 

 .اامهاةراطااسطأي سطمس  ىطا هطي سطاإلرلر

 أس اق اليفط الخام  .9

األسعا  .0.9  

  اروي ط 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط خاما  أوبك لسلة  األسعا  الف  يةمت سط  ا تف

 طدصمريي /  تو 72.9ارويي طااييسط بر ككت خككاممت سككط سككعر  ا تفكك دصمريي  طكةييهط/  تو 72.0 ااييس

 ي يساا عي وط  يذا انمكيس . دصمري /  تو 96اروي طاايسط مت سط سعر خام غرب تكساس  اوت ع

 شيي  ف حريي  اةسيي ك ا ذاف سيي ك  اا ييإ العربيككة الخامككا  لمختلكك  الف  يككة األسككعا  مسككت يا 

مت سكط أسكعا  الميتجكا  ي يسطانمكيسط طكةيهطد و هفطم  ه تادهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط  ا تفاعاا 
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ا اا إطش  فط إطاألخصىطااةخ   اطفإطكهفاطاألس ارطااصسرسراطفإطاامهامط اليفتية  فيإطاتاه هت يهتباييا

 .  ن عطااة  ج د سبطم  ه تاطحسبطااس ر

اإلمدادا  اليفتية .9.9  

  ااصادعخل طااصدعط( ن ططخه ط س اس طااغهزطااع رمإ) اجمالي اإلمدادا  اليفتية العالمية ا تف 

و طااسطارمقهوناطدهاصدعطااسهد ط% 0.6أيطد س اط ي   / دصمر  م ر ن 0.6ح طد  ط9102مفطيه ط

 .ي  / م ر نطدصمر  011

         (  فط خام وس ائل الغاز التبيعي)اإلمدادا  اليفتية  ا تفعتوعلى مست ى المجم عا ، 

 %1.2أيطد س اط  فقط ي  /م ر نطدصمر  1.2 د ح  9102يه طمفط ااصادعااصدعط خل  أوب  لدوت

ط طااسهد مقهونا طاوت ع .ي  /م ر نطدصمر  24.4ا و طااسط دهاصدع اجمالي اإلمدادا  اليفتية  كةه

 0.4دح ااإط 9102يه طمفط ااصادعااصدعطخل ط الميتجة من خا ج مي مة أوب  الدوتلمجم عة 

 .ي  / م ر نطدصمر  79.7 ارو طااس مقهوناطدهاصدعطااسهد  % 9.9ي   طأيطد س اط/م ر نطدصمر 

 ااصدعط خل  الصخرح اليفط من األمريكية المتحدة ال ليا  ا تاجم    معدت استمر تباطؤ

هاصدعطمقهوناطد% 4 طأيطدزيه  طد غ طنس   هط  ي/صمر د م ر ن 2.132 ار  غ 9102 مفطيه  ااصادع

ا صدعطااصادعطفإطم هر طان هططاا  ططااوخصيط مت سط عدد الحفا ا  العاملة ا خفض كما. ااسهد 

ط فإط ذاطح هو  629 ااس ارو  ااسهد  ااصدع دةس  يهف مقهونا  ح هو 30 د ح  ي سطاا  ااإ  

ح هو طخل طااصدعطااصادعط 0922يذكصطأنطي  طااح هوافطاامهم اطل طد غطأي سطمم  طا ط   ط ااسرهر

 فإطاا تيهفطااة ح  المحف  ة  ينبا  اليفط والغاز الصخريا  اجمالي عدد  وتراج  .9104مفطيه ط

ط طدا 433د ح  طااسهد ص طدهاصدع طمقهونا طاا  ااإطم ذ طي س طا ه طاا و إطااصادع طاا صا ع ط    ااصدعط 

 .داص 2992 طار  غطي   هط9103األخرصطمفطيه ط

التلب على اليفط .8.9  

  010.0 نحي  اروي طاايس 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط الكيفط على العالمي التلب ا تف 

 .هاصدعطااسهد مقهوناطد% 1.9 طأيطدزيه  طد غ طنس   هطي  / م ر نطدصمر 

ط الصياعية الدوت طلب  ا تف  وعلى مست ى المجم عا  الدولية، ط ااصادعااصدعطخل  يه طمف

طفقط ي  / دصمر  أاف 011ح ااإطد 9102 طأيطد س ا ارو طااسط دهاصدعطااسهد  مقهوناط 1.9% 
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أافط 411دح ااإط اليامية والدوت المتح لة الدوت طلب ا تف  كةه. ي  /م ر نطدصمر  43.7نح ط

 .ي  / دصمر  م ر ن 99.9 ارو طااسمقهوناطدهاصدعطااسهد ط% 1.3ي   طأيطد س اط/دصمر 

المخزو ا  اليفتية .1.9  

 ااصاديعن هياطااصدعط فإ (التجا ية واإلستراتيجية) اجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية ا خفض 

        3.360  ييغطرامقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط% 1.2م ريي نطدصمريي  طأيطد سيي اط 93د حيي ط 9102يييه طمييفط

 والتيميكة القتصكادح التعكاون مي مكة دوت فكي السكتراتيجي المخكزون ا خفكض كةيه. دصمر  م رهو

 مقهونييا دصمريي  م ريي ن 2 دةقي او 9102مييفطيييه ط ااصاديعااصدييعط فيإطن هيييا والصككين أفريقيككا وجيك ب

 .دصمر  م رهو 0.394 ااس ارو  ااسهد  دهاصدع

لركة التجا ة اليفتية .5.9  

  9102 ميفطييه  ااصاديعااصديعط خيل  األمريكية مصد  صكافي للكيفط المتحدة لل ليا  أص ح 

 اليفتيكة الك ا دا  صكافي ا تفك   طي/ب أايف 62حر طحقق طصهفإطصه وافطن عرياطد غي طنحي ط

 صككافي ا تفكك كةييهط  ي/ب م ريي ن 01.6 ااييس ارويي  ااسييهد  هاصدعديي مقهونييا% 3.2 د سيي ا للصككين

             ي/ب م ريي ن 4.0 ااييس ارويي  ااسييهد  هاصدعديي مقهونييا% 9.3 د سيي ا للهيككد اليفتيككة الكك ا دا 

 مقهونيا% 2.7 د سي ا 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط لليابان اليفتية ال ا دا  صافي ا تف  

 . ي/ب م ر ن 2.2 ااس ارو  ااسهد  هاصدعد

أداء مصافي التكرير .1.9  

 ط كميا  اليفط الخام المستهل  في المصافي العالمية ا خفضت طااصدع طيه ط ااصادعخل  مف

  طكةهي  / م ر نطدصمر  39.2و طااسط ي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد طا/ دصمر  م ر ن 0 طد ح ط9102

و ط مقهوناطدهاصدعطااسهد طا %9.0د ح ط مت سط معدل  تشغيل مصافي التكرير العالمية ا خفض

 ااصادعخل طااصدعط اليفتيةكميا  ا تاج المصافي العالمية من الميتجا    انخ   %. 30.3ااسط

ط طيه  طد 9102مف طا/ دصمر  م ر ن 1.2 ح  طااسهد  طدهاصدع طمقهونا ط ي   طااس  م ر نط 39.2و 

 .ي  / دصمر 
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 أس اق الغاز التبيعي  .8

األسعا  .0.8  

  خيل ط األمريكي بالس ق هيرح مركز في التبيعي المسجل للغاز الف  ح لسعرا مت سط ا تف

 ( طحطب)  حيي  طحصاوييياطدصيعهنرييا   توطاكيي طم ريي ن 1.19دةقيي اوط 9102مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعط

 .ب ح   م ر ن اك    تو 9.41 ااسهد طارو طااس دهاصدعمقهوناط

 ميفط عدياصااخيل طااصديعط اليابكان اسكت  دتا الذح المسيل التبيعي الغاز أسعا  مت سط ا خفض

        /  تو 2.4 ااييس ارويي  ااسييهد  دييهاصدع مقهونييا ب ح   م ريي ن اكيي    تو 1.2 ةقيي اود 9102يييه ط

ي ي مهطد يغط 9109  ي ةه  درن أي س مس  ى ا  ل  تحقي  خيل  ااصديع ااثهاي  ميف ييه  ب ح   م ر ن

 تكاي ان اسكت  دتا الكذح المسكيل التبيعكي الغكاز أسكعا  مت سكط ا خفكض كةهدصمر  ط/  تو 06.9

  . ب ح   م ري ن/   تو 3.2 ااس ارو  ااسهد دهاصدعط مقهونا ب ح   م ر ن اك    تو 1.6 دةق او

   تو 1.7 دةقي او ك  يا الجي بية است  دتا الذح المسيل التبيعي الغاز أسعا  مت سط ا خفض 

ي ةيه  ديرن أي يس  طب ح   م ري ن /  تو 3.2 اايس اروي  ااسيهد ديهاصدعط مقهونا ب ح   م ر ن اك 

 ططم ري نط طحطب /  تو 07.7ي ي مهطد يغط 9113مس  ىطا طلي طتحقي طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط

/   تو 1.9دةقيي اوط الصككين اسككت  دتا الككذح المسككيل التبيعككي الغككاز أسككعا  مت سككط ا تفكك در ةييهط

ي ةه  درن أي س مس  ى   ب ح   م ر ن/   تو 3.6 م ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااس

 .ب ح   م ر ن/   تو 09ي  مهطد غط 9104ا طل طتحق طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط

اإل تاج .9.8  

  ميفطييه ط ااصاديعااصديعطخيل ط اجمالي ا تاج ال ليا  المتحدة من الغاز الصخرحمت سط  ا تف

 999.9 ااسيهد طاروي طاايس ديهاصدعمقهوناط %9.2م رهوطم صطمكمب طأيطد س اط 7.2 دح ااإ 9102

 .م صطمكمب م رهو

الصاد ا  .8.8  

 ح ااإ أس اق شمات شرق أسيا الى من الغاز التبيعي المسيل العربية الدوت صاد ا  بلغت 

مفط ااصادعااصدعط خل  اا    ت ك  او اف ا ةهاإ مف% 99.0 نس    دةه ا سه م رف م ر ن 00.7

 .ااةةهة طمفطاامه طااةهضإخل طااصدعط% 03.4مقهوناطدةسه ةاطد غ طنح ط 9102يه ط
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أافط 411دح ااإط اليامية والدوت المتح لة الدوت طلب ا تف  كةه. ي  /م ر نطدصمر  43.7نح ط

 .ي  / دصمر  م ر ن 99.9 ارو طااسمقهوناطدهاصدعطااسهد ط% 1.3ي   طأيطد س اط/دصمر 

المخزو ا  اليفتية .1.9  

 ااصاديعن هياطااصدعط فإ (التجا ية واإلستراتيجية) اجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية ا خفض 

        3.360  ييغطرامقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط% 1.2م ريي نطدصمريي  طأيطد سيي اط 93د حيي ط 9102يييه طمييفط

 والتيميكة القتصكادح التعكاون مي مكة دوت فكي السكتراتيجي المخكزون ا خفكض كةيه. دصمر  م رهو

 مقهونييا دصمريي  م ريي ن 2 دةقي او 9102مييفطيييه ط ااصاديعااصدييعط فيإطن هيييا والصككين أفريقيككا وجيك ب

 .دصمر  م رهو 0.394 ااس ارو  ااسهد  دهاصدع

لركة التجا ة اليفتية .5.9  

  9102 ميفطييه  ااصاديعااصديعط خيل  األمريكية مصد  صكافي للكيفط المتحدة لل ليا  أص ح 

 اليفتيكة الك ا دا  صكافي ا تفك   طي/ب أايف 62حر طحقق طصهفإطصه وافطن عرياطد غي طنحي ط

 صككافي ا تفكك كةييهط  ي/ب م ريي ن 01.6 ااييس ارويي  ااسييهد  هاصدعديي مقهونييا% 3.2 د سيي ا للصككين

             ي/ب م ريي ن 4.0 ااييس ارويي  ااسييهد  هاصدعديي مقهونييا% 9.3 د سيي ا للهيككد اليفتيككة الكك ا دا 

 مقهونيا% 2.7 د سي ا 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط لليابان اليفتية ال ا دا  صافي ا تف  

 . ي/ب م ر ن 2.2 ااس ارو  ااسهد  هاصدعد

أداء مصافي التكرير .1.9  

 ط كميا  اليفط الخام المستهل  في المصافي العالمية ا خفضت طااصدع طيه ط ااصادعخل  مف

  طكةهي  / م ر نطدصمر  39.2و طااسط ي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد طا/ دصمر  م ر ن 0 طد ح ط9102

و ط مقهوناطدهاصدعطااسهد طا %9.0د ح ط مت سط معدل  تشغيل مصافي التكرير العالمية ا خفض

 ااصادعخل طااصدعط اليفتيةكميا  ا تاج المصافي العالمية من الميتجا    انخ   %. 30.3ااسط

ط طيه  طد 9102مف طا/ دصمر  م ر ن 1.2 ح  طااسهد  طدهاصدع طمقهونا ط ي   طااس  م ر نط 39.2و 

 .ي  / دصمر 
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 أس اق الغاز التبيعي  .8

األسعا  .0.8  

  خيل ط األمريكي بالس ق هيرح مركز في التبيعي المسجل للغاز الف  ح لسعرا مت سط ا تف

 ( طحطب)  حيي  طحصاوييياطدصيعهنرييا   توطاكيي طم ريي ن 1.19دةقيي اوط 9102مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعط

 .ب ح   م ر ن اك    تو 9.41 ااسهد طارو طااس دهاصدعمقهوناط

 ميفط عدياصااخيل طااصديعط اليابكان اسكت  دتا الذح المسيل التبيعي الغاز أسعا  مت سط ا خفض

        /  تو 2.4 ااييس ارويي  ااسييهد  دييهاصدع مقهونييا ب ح   م ريي ن اكيي    تو 1.2 ةقيي اود 9102يييه ط

ي ي مهطد يغط 9109  ي ةه  درن أي س مس  ى ا  ل  تحقي  خيل  ااصديع ااثهاي  ميف ييه  ب ح   م ر ن

 تكاي ان اسكت  دتا الكذح المسكيل التبيعكي الغكاز أسكعا  مت سكط ا خفكض كةهدصمر  ط/  تو 06.9

  . ب ح   م ري ن/   تو 3.2 ااس ارو  ااسهد دهاصدعط مقهونا ب ح   م ر ن اك    تو 1.6 دةق او

   تو 1.7 دةقي او ك  يا الجي بية است  دتا الذح المسيل التبيعي الغاز أسعا  مت سط ا خفض 

ي ةيه  ديرن أي يس  طب ح   م ري ن /  تو 3.2 اايس اروي  ااسيهد ديهاصدعط مقهونا ب ح   م ر ن اك 

 ططم ري نط طحطب /  تو 07.7ي ي مهطد يغط 9113مس  ىطا طلي طتحقي طخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط

/   تو 1.9دةقيي اوط الصككين اسككت  دتا الككذح المسككيل التبيعككي الغككاز أسككعا  مت سككط ا تفكك در ةييهط

ي ةه  درن أي س مس  ى   ب ح   م ر ن/   تو 3.6 م ر نط طحطبطمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااس

 .ب ح   م ر ن/   تو 09ي  مهطد غط 9104ا طل طتحق طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط

اإل تاج .9.8  

  ميفطييه ط ااصاديعااصديعطخيل ط اجمالي ا تاج ال ليا  المتحدة من الغاز الصخرحمت سط  ا تف

 999.9 ااسيهد طاروي طاايس ديهاصدعمقهوناط %9.2م رهوطم صطمكمب طأيطد س اط 7.2 دح ااإ 9102

 .م صطمكمب م رهو

الصاد ا  .8.8  

 ح ااإ أس اق شمات شرق أسيا الى من الغاز التبيعي المسيل العربية الدوت صاد ا  بلغت 

مفط ااصادعااصدعط خل  اا    ت ك  او اف ا ةهاإ مف% 99.0 نس    دةه ا سه م رف م ر ن 00.7

 .ااةةهة طمفطاامه طااةهضإخل طااصدعط% 03.4مقهوناطدةسه ةاطد غ طنح ط 9102يه ط
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 أس اق التاقا  المتجددة  .1

 ا  تحسيت ط قد ا  ت ليد وا تاج التاقا  المتجددة عالميا طمفطيه  طااصادع طااصدع  ط9102خل 

طااة ا    ذاك تزام ه  مع تصا ع  طااعهلا طتك  ا  رهف طمف طاام ي     اا إ ش  ف انخ هضه  أسمهو

ط م ح ظه   طاألي ا  طانخ ضطخل  طحر  طااصيهح  ط رهلا طااشةسرا طااعهلا ط دخهصا طاألخرص   ااق ر ا

طمراه ار طاك  طمفط  تو طااسطأل  طان ه  ةه طأشهوفط. م  سططتك  ا طااسرهر   ااعهلا  كهاافإط ذا

 ط%01دركثصطمفط 9102ااسطت لعطنة طلعهعطااعهلاطااة ا   طفإطيه ط فإطأح ثطتقهويص ه اا  ارا

كةهط .ااق ي ااس  ي اا ة  مف يهمه   صيفيش نح  دم  9103 يه  فإ ش  هااذيط  ذاكطيقبطاا  هرؤ

فإط  خةساطأي ا  خل  %91د ح ط اامهاةرا ااة ا    ااعهلا ل و  زيه   ت لعأشهوطاا قصيصطااسط

طاا صي ااصيهح رهلا م شآف س شك  حرف طح ااإ طت  مع%. 99ا طاوت هع  ااعهلا موه و حوالع

طاا ااك صده  ت ار  فإ ااة ا    طنح  طم 9194 يه  دح    %21س طد ح   اا ل  فإ %97قهونا

طااس. ااصا ف طاا قصيص طاصلحهف حه ا   هس أن  أشهو  ا ةهن  ااصس   ااسرهسا فإ إل صا 

 تكهارف  اوت هع ااك صده  أس ار فإ اضعصادهف ح  ث  تا ب ااشةسرا األا اح نة  اس  اما

 . ا  كةه أشهو ااس أن ت هرؤ اتل وه  اامهاةإ ل  يشك  خعصا  ي س موه و ااعهلا ااة ا   ااعهل

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

 ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعطااةقي و ط كمية صكاد ا  الكيفط الخكام فكي الكدوت األعضكاء ا تفعت

 ا تفعككت كمكا. ي/م ري نطب 03.2وي طاايسط مقهونياطديهاصدعطااسييهد طا ي/ب أايف 473د حي ط 9102

د حي ط 9102ييه ط ميف ااصاديعخيل طااصديعطااةقي و ط قيمة صاد ا  اليفط الخام فكي الكدوت األعضكاء

 .م رهوط  تو 017.2و طااسط مقهوناطدهاصدعطااسهد طا م رهوط  تو 4.7

  العالميكة ب اللهكا علكى مسكت يا  األداء القتصكادح فكي ألقت التت  ا  في السك ق البتروليكة

 طحريي طتحسيي  طمسيي  يهفطاا ييهتجطفييإط9102خييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط بعككض الككدوت األعضككاء

 يميزىطذايكطفيإط. 9102ااقعهيهفطاا  عراطدشك طنس إ طيقبطاا صا عطااذيطش  ت طم ذطد ايياطييه ط

اةإط مهطصهح  طمفطتحسيفطر ريفطفيإطمسي  يهفطاألسهسطااسطت هرؤطاا صا عطفإطأ ا طاتل وه طاامه

دشيرنطاا ايهو طاامهاةرياط ااةخيه ف ااع ب ي س اا  ط  تزام ه  مع لي   أ ا  األسي ار ااةهاريا   تصا يع

فيإطااثهاي طيشيصطدم طت ص طاا تيهفطااة ح  ط ااورفطااسطات هرطأ اإطدشرنطاا ايهو ط اا ك  ا  ريهط
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ااي   طنحي طاسي ةصاوطخ يضطاإلن يهططاا  عيإطي يسط طاايسط هنيبطاتايههط يذهط9102طمفطش صط يسة ص

ي يسطا يصا طط9102فيإطشي صط يسية صط+(طأ دكط)خ  راطات هرط   طأ دكط م  اإطاا  ططمفطخهو  هط

 ططططط9191 ح ييسطن هييياطااصدييعطاأل  طمييفطيييه طط9191خ ييضطاضييهفإطاجن ييهططد اييياطمييفطشيي صطي ييهيصط

يييرتإطذاييكطاريي يمطات ةييهوط.طك طيييه   يي طمييهطانمكييسطي ييسطصييه وافطت ييكطاايي   طمييفطاايي  ططااخييه طدشيي

اإلياهدراطا صامجطاإلصلحطاتل وه يطاا إطيايصيطت  ريذ هطفيإطدميضطااي   طاألي يه طد ي فط ييمط

 ط9103اا شهرطاتل وه يط ت  يعطااقهي  طاإلن ه راط اا و يصيا ط اا إطد أفطتا صطميعطد ايياطييه ط

ط.ططكطاا   طدشك طيه طي سطااة ىطاا مر ا  صا عطااةخه فطدشرنطت هرؤطمم تفطاا ة طاتل وه يطا  
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 ا  تحسيت ط قد ا  ت ليد وا تاج التاقا  المتجددة عالميا طمفطيه  طااصادع طااصدع  ط9102خل 

طااة ا    ذاك تزام ه  مع تصا ع  طااعهلا طتك  ا  رهف طمف طاام ي     اا إ ش  ف انخ هضه  أسمهو

ط م ح ظه   طاألي ا  طانخ ضطخل  طحر  طااصيهح  ط رهلا طااشةسرا طااعهلا ط دخهصا طاألخرص   ااق ر ا

طمراه ار طاك  طمفط  تو طااسطأل  طان ه  ةه طأشهوفط. م  سططتك  ا طااسرهر   ااعهلا  كهاافإط ذا

 ط%01دركثصطمفط 9102ااسطت لعطنة طلعهعطااعهلاطااة ا   طفإطيه ط فإطأح ثطتقهويص ه اا  ارا

كةهط .ااق ي ااس  ي اا ة  مف يهمه   صيفيش نح  دم  9103 يه  فإ ش  هااذيط  ذاكطيقبطاا  هرؤ

فإط  خةساطأي ا  خل  %91د ح ط اامهاةرا ااة ا    ااعهلا ل و  زيه   ت لعأشهوطاا قصيصطااسط

طاا صي ااصيهح رهلا م شآف س شك  حرف طح ااإ طت  مع%. 99ا طاوت هع  ااعهلا موه و حوالع

طاا ااك صده  ت ار  فإ ااة ا    طنح  طم 9194 يه  دح    %21س طد ح   اا ل  فإ %97قهونا

طااس. ااصا ف طاا قصيص طاصلحهف حه ا   هس أن  أشهو  ا ةهن  ااصس   ااسرهسا فإ إل صا 

 تكهارف  اوت هع ااك صده  أس ار فإ اضعصادهف ح  ث  تا ب ااشةسرا األا اح نة  اس  اما

 . ا  كةه أشهو ااس أن ت هرؤ اتل وه  اامهاةإ ل  يشك  خعصا  ي س موه و ااعهلا ااة ا   ااعهل

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

 ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعطااةقي و ط كمية صكاد ا  الكيفط الخكام فكي الكدوت األعضكاء ا تفعت

 ا تفعككت كمكا. ي/م ري نطب 03.2وي طاايسط مقهونياطديهاصدعطااسييهد طا ي/ب أايف 473د حي ط 9102

د حي ط 9102ييه ط ميف ااصاديعخيل طااصديعطااةقي و ط قيمة صاد ا  اليفط الخام فكي الكدوت األعضكاء

 .م رهوط  تو 017.2و طااسط مقهوناطدهاصدعطااسهد طا م رهوط  تو 4.7

  العالميكة ب اللهكا علكى مسكت يا  األداء القتصكادح فكي ألقت التت  ا  في السك ق البتروليكة

 طحريي طتحسيي  طمسيي  يهفطاا ييهتجطفييإط9102خييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه ط بعككض الككدوت األعضككاء

 يميزىطذايكطفيإط. 9102ااقعهيهفطاا  عراطدشك طنس إ طيقبطاا صا عطااذيطش  ت طم ذطد ايياطييه ط

اةإط مهطصهح  طمفطتحسيفطر ريفطفيإطمسي  يهفطاألسهسطااسطت هرؤطاا صا عطفإطأ ا طاتل وه طاامه

دشيرنطاا ايهو طاامهاةرياط ااةخيه ف ااع ب ي س اا  ط  تزام ه  مع لي   أ ا  األسي ار ااةهاريا   تصا يع

فيإطااثهاي طيشيصطدم طت ص طاا تيهفطااة ح  ط ااورفطااسطات هرطأ اإطدشرنطاا ايهو ط اا ك  ا  ريهط
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ااي   طنحي طاسي ةصاوطخ يضطاإلن يهططاا  عيإطي يسط طاايسط هنيبطاتايههط يذهط9102طمفطش صط يسة ص

ي يسطا يصا طط9102فيإطشي صط يسية صط+(طأ دكط)خ  راطات هرط   طأ دكط م  اإطاا  ططمفطخهو  هط

 ططططط9191 ح ييسطن هييياطااصدييعطاأل  طمييفطيييه طط9191خ ييضطاضييهفإطاجن ييهططد اييياطمييفطشيي صطي ييهيصط

يييرتإطذاييكطاريي يمطات ةييهوط.طك طيييه   يي طمييهطانمكييسطي ييسطصييه وافطت ييكطاايي   طمييفطاايي  ططااخييه طدشيي

اإلياهدراطا صامجطاإلصلحطاتل وه يطاا إطيايصيطت  ريذ هطفيإطدميضطااي   طاألي يه طد ي فط ييمط

 ط9103اا شهرطاتل وه يط ت  يعطااقهي  طاإلن ه راط اا و يصيا ط اا إطد أفطتا صطميعطد ايياطييه ط

ط.ططكطاا   طدشك طيه طي سطااة ىطاا مر ا  صا عطااةخه فطدشرنطت هرؤطمم تفطاا ة طاتل وه يطا  

 

  



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  162019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 16 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 القتصادية العالميةالتت  ا   :أولا 

ي يسطت هرؤط 9102مفطيه ط ااصادع ااصدعخل ط اتل وه طاامهاةإأ ا ط  ترص طاا صا عطفإ ش  ف

 األمصيكيإ اا ري وااإ اتح ريهرإ يسطما مف ك اا إطي  م هط 1اس ةصاوطااسرهسهفطاا ق ياطاا رسرصيا خ  را

 ااةيهاإ اا  شيرط ا يصا اف اصي طتتزام يه  ميع   انا  يصا  د يك اارهديهن  د يك األ و دإ ااةصكزي  اا  ك

   ييإطت  م ييهطدمييضطاايي   طدةييهطفر ييهطاا تيييهفطااة حيي  طاألمصيكريياط ااوييرفط طك ويييهطااا  درييااا  اا قيي ي

تصا عطزخمطنشهرطااوي هيهفطاا ح ي رياطاامهاةرياطاايسطمسي  يهفط تلشإطاام ام طااةؤل اطاا إطأ فطااس 

سط هنيبطتصا يعطحي  طاا ي تصافطاايتإطذايكطيير .امطتش   هطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةراطخل طااصدعطااسيهد 

ح  طاا اهو ط اا ك  ا  رهطديرفطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكرياط ااويرف طميعطت صي طااعيصفرفطاايسطات يهرط

 ااةصح اطاأل ايسطميفط يذاطاتت يهر    ةف ت ط9102ااخهمسطيشصطمفطش صط يسة صطفإط تاهويط زسإ

تصا م طااةخيه فطدشيرنطخيص ططكةهط .ااغه  دمض ااصس   اااةصكرا ااة  ه اا در  ةه فإ ات  نا األخرص 

ذايكط انمكيسطتحسي  طشي راطااةخيهرصطاي ىطااةسي ثةصيف طدصيعهنرهطمفطاإلتحه طاأل و دإط  نطات يهر ط 

 ط اوت مي طاا يمفطاا سي إطاايذيطشي  هطلعيهعطااخي مهفارحي طميفط لعهعطاتس  لسي سط هدإدشك طايا

 .يهس افطااس  افطااسره ياطاألسهسراطيفطمس  يهت هطااة خ  اطااةسا اطخل طااصدعطااسهد 

مفط ااسه سفإط+( أ دكط) مفط هنبطأخص طات ق ط   طأ دكط اا   طااة  ااطا   ططمفطخهو  هط

ي يسطمسي  يهفطاإلن يهطط يي  /دصمري  أايف 911د حي طاضيهفإطخ يضطا يصا طي يسط 9102ش صط يسية صط

يي   أي  يهوا  ميف أ   /م ر نطدصمري  0.6 مفطشرنط ذاطأنطيؤ يطااسطخ ضطان ه  هطد ح ط .ااة   طي ر ه

دهإلضييهفاطااييسطذاييكطس  اصيي طاام ييي طمييفطاايي   طااةشييهوكاطفييإطاإلت ييهرطمسييه ةهت هط. 9191شيي صطي ييهيصط

ميصطاايذيطاأل طيي  /م ري نطدصمري  9.0 طمةيهطلي طييؤ يطاايسطخ يضطاإلن يهططديركثصطميفطااع يراطاإلضهفرا

 ااي  ط دإي  يهوطأن ككي   ااميهاةإ اتل ويه   ي يس اامهاةرا  ططاا أس ار ي س سرك نطا طانمكهسطاياهدإ

 .إاامهاة اتل وه  حصكا  طأح طأ مطي ام   ااخه 

هام يي طأ ا طاتل وه طاامهاةإطد ترةصاس ةصاوطغها راطاا  لمهفطااسطتشرصط تزا فإطاا ل طذات  طتط

 اا ييي تصافط طفيييإطدميييضطااييي   طاألي يييه طفيييإطاألتحيييه طاأل و ديييإ هاق يييهيهطااةهارييياك اا حييي يهف ميييف

                                                           
. حييي ى ات اريييهف اا يييإ ت اييير اار يييه اا  ييي س ااةصكزييييا ميييف ضيييةف ااسرهسيييهف اا ق ييييا  د ييي ف تح ريييز اا ةييي  اتل ويييه يأ  يييإ اا قييي ي اا رسيييرص سرهسيييا 1

 .   إطتق إطد خطاألم ا ط زيه  طااسر ااطفإطاألس ارطخل طف صافطااصك   طمفطأ  طتحصيكطيا اطاتل وه 
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 طمةيهطلي طيمعي طامي ا افطااي  ططاامهاةريا طااار سرهسراطخهصاطديرفطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكرياط اييصان

ط شييصكهس هطااة حيي  طاا تيييهفطدييرفطاامللييهفطتيي تصطااييسط هنييب.طيييؤةصطي ييسطأسييمهوطااعهليياليي ط مييفطةييمط

ااقر  طااة ص ضاطي يسطااحريزطااةيهاإط ط اتل وه افطاا هشااط اا همراطاا إطت ا  اا ح يهفط ط اا اهويرف

مس  ىطا يهط طتزام ه طمعط ص  طمس  يهفطاا ي نطاامهاةراطااسطأي سطاام ي طمفطاتل وه افطااصسرسرافإط

ط.طمفطاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطاامهاةإ%ط921تصي ر نط  تو طأيطمهطيمه  طط033ي سطاإلرلرط   ط

طااصسرسيراطااةخيهرصطأحي ي يسطأنطفيإطأحي ثطت لمهتي ططص   رطاا ق طاا  اإأك طط  ذاطااسرهرط فإ

ط اا رك يإطااي  ويطاا  يهرؤطفهلةي ا إطاطاا اهوياطاا  تصافطتوهي طفإطي ةث طيا طاا  لمهفطتش بطاا إ

طاا ك  ا  رييه طااييسط ييذهطاا يي تصافط ام يي ف.ط9102يييه ططميي اوطي ييسطاتل وييه افطمييفطكثرييصطفييإطاااييهوي

طا  ي تصافط اسةياطتسي ياطاايسطاا  ص طاح ةهتفط أن طك رصطدشك طسل طاامص طاامهاةراطت   طفرص ح 

طم ه ضيهفط  ي  طييفطة  صلياااطياهدرياإلاطخ يهواألطوغيمطااة يه  طدمري  زااي ططتط اا ك  ا  راطاا اهويا

ط شييصكهس هطااة حيي  طاا تيييهفطدييرفطاامللييهفطاتل وييه ياطفييإطاا يي   وطمييفطمزييي طحيي ثطمييهط اذا.ط هويييا

طاإلنخ يه طي سيهوعطأنطااةةكيفطفةيفطأخيصى ط   طفر هطتش صسطاا إطاا اهوياطااص ادططفإ طأ طاا اهويرف

طمفطأل طن هسجطااسطاامهاةإل وه يطاتطدها ة طيؤ يطمةهط اامهاةراطما  ا طط اا اهو طاا ح ي راطااو هياطفإ

ميفططاا اهويياطاتت هلرهفطح  طاارقرفطي  طأ  ا طدإزاااط دها هاإطفإن طتد طمفطاإلسصاعط.ااحهاراط  لمهفاا

طط.خل طتس ياطاا  تصافط  نطوفعطاا مصي هفطاااةصكراط ااح ا زطغرصطاااةصكرا

ط ك طم  اضيعدشيط9191طييه طفيإطاتل وه طااميهاةإنة ططتحسف  اإطااطاا ق طص   رطت لعطدر ةه

طاتل ويه افطأ صتي طاايذيطااك ريصطاا قي يطدها رسيرصطااميهاةإطحر طميفطااة  ليعطأنطيسي ةصطتيرةصطاتل ويه 

ط9102طامييه طاامييهاةإطاا ةيي طتقيي يصطاكييهنطاا ييإطا ت ييهط9102طفييإطاا هشييااطاألسيي ارط ال وييه افطااة ق مييا

ط.طااميهمرفطكيلطفيإتقي يص ةهطااحيهاإططييفط%1.9اطد سي طألي طمسي  ىطد غيهطل ط9191طامه طااة  لعط مم ا 

طتميهفإطيمكيسطمةيهطاا اهو  طنة طفإطان مهشطاامهاةإطاا مهفإطيوهحبطأنطكةهطت لعطص   رطاا ق طاا  اإ

ي يسطسي رطااي  طططسير مكسطدشيك طايايهدإميهط  ي طافط ت فقهفطوأسطااةه  ط اتس ثةهوطااةح إطااع ب

غرصطأنط ذاطاا مهفإطيم ة طد و اطك رص طي سطتا بطمزي طمفطاا ويمر طفيإطاا ي تصافطاا اهويياطط.اامهاةإ

درفطاا تيهفطااة ح  ط ااورف ط تا بطخص ططدصيعهنريهطميفطاتتحيه طاأل و ديإط  نطات يهر ط اسي ةصاوط

ط.ططاح  ا طاا  تصافطااار سرهسرا
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 القتصادية العالميةالتت  ا   :أولا 

ي يسطت هرؤط 9102مفطيه ط ااصادع ااصدعخل ط اتل وه طاامهاةإأ ا ط  ترص طاا صا عطفإ ش  ف

 األمصيكيإ اا ري وااإ اتح ريهرإ يسطما مف ك اا إطي  م هط 1اس ةصاوطااسرهسهفطاا ق ياطاا رسرصيا خ  را

 ااةيهاإ اا  شيرط ا يصا اف اصي طتتزام يه  ميع   انا  يصا  د يك اارهديهن  د يك األ و دإ ااةصكزي  اا  ك

   ييإطت  م ييهطدمييضطاايي   طدةييهطفر ييهطاا تيييهفطااة حيي  طاألمصيكريياط ااوييرفط طك ويييهطااا  درييااا  اا قيي ي

تصا عطزخمطنشهرطااوي هيهفطاا ح ي رياطاامهاةرياطاايسطمسي  يهفط تلشإطاام ام طااةؤل اطاا إطأ فطااس 

سط هنيبطتصا يعطحي  طاا ي تصافطاايتإطذايكطيير .امطتش   هطم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةراطخل طااصدعطااسيهد 

ح  طاا اهو ط اا ك  ا  رهطديرفطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكرياط ااويرف طميعطت صي طااعيصفرفطاايسطات يهرط

 ااةصح اطاأل ايسطميفط يذاطاتت يهر    ةف ت ط9102ااخهمسطيشصطمفطش صط يسة صطفإط تاهويط زسإ

تصا م طااةخيه فطدشيرنطخيص ططكةهط .ااغه  دمض ااصس   اااةصكرا ااة  ه اا در  ةه فإ ات  نا األخرص 

ذايكط انمكيسطتحسي  طشي راطااةخيهرصطاي ىطااةسي ثةصيف طدصيعهنرهطمفطاإلتحه طاأل و دإط  نطات يهر ط 

 ط اوت مي طاا يمفطاا سي إطاايذيطشي  هطلعيهعطااخي مهفارحي طميفط لعهعطاتس  لسي سط هدإدشك طايا

 .يهس افطااس  افطااسره ياطاألسهسراطيفطمس  يهت هطااة خ  اطااةسا اطخل طااصدعطااسهد 

مفط ااسه سفإط+( أ دكط) مفط هنبطأخص طات ق ط   طأ دكط اا   طااة  ااطا   ططمفطخهو  هط

ي يسطمسي  يهفطاإلن يهطط يي  /دصمري  أايف 911د حي طاضيهفإطخ يضطا يصا طي يسط 9102ش صط يسية صط

يي   أي  يهوا  ميف أ   /م ر نطدصمري  0.6 مفطشرنط ذاطأنطيؤ يطااسطخ ضطان ه  هطد ح ط .ااة   طي ر ه

دهإلضييهفاطااييسطذاييكطس  اصيي طاام ييي طمييفطاايي   طااةشييهوكاطفييإطاإلت ييهرطمسييه ةهت هط. 9191شيي صطي ييهيصط

ميصطاايذيطاأل طيي  /م ري نطدصمري  9.0 طمةيهطلي طييؤ يطاايسطخ يضطاإلن يهططديركثصطميفطااع يراطاإلضهفرا

 ااي  ط دإي  يهوطأن ككي   ااميهاةإ اتل ويه   ي يس اامهاةرا  ططاا أس ار ي س سرك نطا طانمكهسطاياهدإ

 .إاامهاة اتل وه  حصكا  طأح طأ مطي ام   ااخه 

هام يي طأ ا طاتل وه طاامهاةإطد ترةصاس ةصاوطغها راطاا  لمهفطااسطتشرصط تزا فإطاا ل طذات  طتط

 اا ييي تصافط طفيييإطدميييضطااييي   طاألي يييه طفيييإطاألتحيييه طاأل و ديييإ هاق يييهيهطااةهارييياك اا حييي يهف ميييف

                                                           
. حييي ى ات اريييهف اا يييإ ت اييير اار يييه اا  ييي س ااةصكزييييا ميييف ضيييةف ااسرهسيييهف اا ق ييييا  د ييي ف تح ريييز اا ةييي  اتل ويييه يأ  يييإ اا قييي ي اا رسيييرص سرهسيييا 1

 .   إطتق إطد خطاألم ا ط زيه  طااسر ااطفإطاألس ارطخل طف صافطااصك   طمفطأ  طتحصيكطيا اطاتل وه 
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 طمةيهطلي طيمعي طامي ا افطااي  ططاامهاةريا طااار سرهسراطخهصاطديرفطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكرياط اييصان

ط شييصكهس هطااة حيي  طاا تيييهفطدييرفطاامللييهفطتيي تصطااييسط هنييب.طيييؤةصطي ييسطأسييمهوطااعهليياليي ط مييفطةييمط

ااقر  طااة ص ضاطي يسطااحريزطااةيهاإط ط اتل وه افطاا هشااط اا همراطاا إطت ا  اا ح يهفط ط اا اهويرف

مس  ىطا يهط طتزام ه طمعط ص  طمس  يهفطاا ي نطاامهاةراطااسطأي سطاام ي طمفطاتل وه افطااصسرسرافإط

ط.طمفطاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطاامهاةإ%ط921تصي ر نط  تو طأيطمهطيمه  طط033ي سطاإلرلرط   ط

طااصسرسيراطااةخيهرصطأحي ي يسطأنطفيإطأحي ثطت لمهتي ططص   رطاا ق طاا  اإأك طط  ذاطااسرهرط فإ

ط اا رك يإطااي  ويطاا  يهرؤطفهلةي ا إطاطاا اهوياطاا  تصافطتوهي طفإطي ةث طيا طاا  لمهفطتش بطاا إ

طاا ك  ا  رييه طااييسط ييذهطاا يي تصافط ام يي ف.ط9102يييه ططميي اوطي ييسطاتل وييه افطمييفطكثرييصطفييإطاااييهوي

طا  ي تصافط اسةياطتسي ياطاايسطاا  ص طاح ةهتفط أن طك رصطدشك طسل طاامص طاامهاةراطت   طفرص ح 

طم ه ضيهفط  ي  طييفطة  صلياااطياهدرياإلاطخ يهواألطوغيمطااة يه  طدمري  زااي ططتط اا ك  ا  راطاا اهويا

ط شييصكهس هطااة حيي  طاا تيييهفطدييرفطاامللييهفطاتل وييه ياطفييإطاا يي   وطمييفطمزييي طحيي ثطمييهط اذا.ط هويييا

طاإلنخ يه طي سيهوعطأنطااةةكيفطفةيفطأخيصى ط   طفر هطتش صسطاا إطاا اهوياطااص ادططفإ طأ طاا اهويرف

طمفطأل طن هسجطااسطاامهاةإل وه يطاتطدها ة طيؤ يطمةهط اامهاةراطما  ا طط اا اهو طاا ح ي راطااو هياطفإ

ميفططاا اهويياطاتت هلرهفطح  طاارقرفطي  طأ  ا طدإزاااط دها هاإطفإن طتد طمفطاإلسصاعط.ااحهاراط  لمهفاا

طط.خل طتس ياطاا  تصافط  نطوفعطاا مصي هفطاااةصكراط ااح ا زطغرصطاااةصكرا

ط ك طم  اضيعدشيط9191طييه طفيإطاتل وه طااميهاةإنة ططتحسف  اإطااطاا ق طص   رطت لعطدر ةه

طاتل ويه افطأ صتي طاايذيطااك ريصطاا قي يطدها رسيرصطااميهاةإطحر طميفطااة  ليعطأنطيسي ةصطتيرةصطاتل ويه 

ط9102طامييه طاامييهاةإطاا ةيي طتقيي يصطاكييهنطاا ييإطا ت ييهط9102طفييإطاا هشييااطاألسيي ارط ال وييه افطااة ق مييا

ط.طااميهمرفطكيلطفيإتقي يص ةهطااحيهاإططييفط%1.9اطد سي طألي طمسي  ىطد غيهطل ط9191طامه طااة  لعط مم ا 

طتميهفإطيمكيسطمةيهطاا اهو  طنة طفإطان مهشطاامهاةإطاا مهفإطيوهحبطأنطكةهطت لعطص   رطاا ق طاا  اإ

ي يسطسي رطااي  طططسير مكسطدشيك طايايهدإميهط  ي طافط ت فقهفطوأسطااةه  ط اتس ثةهوطااةح إطااع ب

غرصطأنط ذاطاا مهفإطيم ة طد و اطك رص طي سطتا بطمزي طمفطاا ويمر طفيإطاا ي تصافطاا اهويياطط.اامهاةإ

درفطاا تيهفطااة ح  ط ااورف ط تا بطخص ططدصيعهنريهطميفطاتتحيه طاأل و ديإط  نطات يهر ط اسي ةصاوط

ط.ططاح  ا طاا  تصافطااار سرهسرا
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اميهاةإطلل وه طااس ا طدها س اط – ىمفطف ص طااسطأخصاا  لمهفطدشرنطاا ة طاتل وه يط  ت  هيف

                  ايييي ا طف يييص طي ييي ط ط ذايييكطد يييه طي يييسطااةسييي ا افطاا يييإطتعيييصأطفيييصا ىل ويييه افطااييي   طتدها سييي اطأ ط

اميهاةإطفيإطيييه طااتل ويه طنةي طااييسطاأل ارياط اا  لميهفأحي ثطتشيرصط فيإط يذاطااسييرهر ط .اا قي يصافت يكط

        مييفط ااثهايي فييإطن هييياطااصدييعطااوييه و ط اا  لمييهفطاأل اريياأليي طمييفط مسيي  ى  يي ط  %2 دةميي   9102

نةي طاايسط 9102مفطيه ط ااصادعاأل اراطفإطن هياطااصدعط تشرصطاا  لمهف كةه .%2.9 اا هاغاط 9102يه ط

   طمسي  ىطألي طميفطاا  لميهفطاأل ارياطااويه و طفيإط  9191فإطيه ط% 2.4دةم  طاتل وه طاامهاةإط

 .(0) والشكل (0) الجدوت  ي ضحكةهط  %2.9ن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط

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

(%) 
       

 الت قعا  األولية التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية 
  9102من عام  الثال الرب  

الت قعا  األولية في  هاية 
  9102من عام  الراب الرب  

 
9191 9102 2020 2019 9191 9102 

(1.0)  (1.0)  العالم 9.2 8.8 8.1 8.1 
(1.0)  اا   طااو هيرا 0.6 0.7 0.6 0.6 ــ 
(1.0)  (1.0)  اا تيهفطااة ح  ط 9.2 9.1 9.4 9.0 

 اارهدهن 0.1 1.6 1.2 1.9 1.0 1.9
(1.0)  م عقاطاار و  0.9 0.2 0.9 0.4 ــ 

 ااورف 7.0 7.1 7.0 9.3 ــ 1.9
(0.9)  (0.2)  اا    4.3 9.3 7.0 6.1 

 اا صازي  0.9 9.9 1.2 9.1 1.2 1.9
 و سره 0.0 0.2 0.0 0.2 ــ ــ

       
     

  :مالل ة
  .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه     

      
 :المصاد 

 
 .9191 ي هيص ط 9102أك  دصطص   ر اا ق  اا  اإ  تقصيصي ا فهر اتل وه  اامهاةإ  ـط
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2.5 

2.7 

2.9 

3.1 

3.3 

3.5 

  2019في  هاية الرب  الراب  من عام    2019في  هاية الرب  الثال  من عام  

2019 2020 

 (0) الشكل
 (%) 9191 – 9102 ،العالمي القتصادح اليم  معدتب المتعلقة األولية الت قعا 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9191 طي هيصط 9102 أك  دصص   ر اا ق  اا  اإ  تقصيصي ا فهر اتل وه  اامهاةإ   :المصد 

ال ويه افطممايمط أ ا  تصا يعاايسطمقهونياطديهاصدعطااسيهد ط 9102يه ط ت لمهف اا غرصطفإ ط يم 

 ذايكطوغيمط  دشيك طييه  9102خيل طييه ط  ال وه افطااي   طاا همرياط ااي   طاا هشياا اا   طااو هيرا

 . ترص ط ذاطاا صا عطخل طااصدعطااصادعطمفطاامه ااة ح ظطفإط  هرؤطاا
 

 هاار ت ص  ط  م يلفطات هرطخ ضطاإلن هططااا ي  طاا إاس ةصاوطاتا زا طد يرتإ ذاك تزام ه  مع 

 طدشيرنط9103  يسية صشي صط فيإ +(أ ديكط) مفطخهو  ها   ططاا   طااة  ااطدمضطأ دكط     طم اةا

ل  طأنطي مطاإلت هرط ط9191 مهوسش صطح سط  اا إطتمطتة ي  ه 9102د  طمفطش صطي هيصط خ ضطاإلن هط

ي يس ا يصا  خ يض اضيهفإ اجن يهط دي  ا  ميف شي ص  9102فإطن هياطشي صط يسية صط+( أ دكط)درفط   ط

ااة  لعط  ذاط مف .اا  ازنطدرفطاامص ط ااع بطاامهاةإطي سطاا  ط ااةحهفااطي س د  ف ط9191ي هيصط

ال ويه اف ااي    ااة  ايا ا ي  ط     يه  اايس أ ا ط ي يساايسطحي طميهطدشيك طايايهدإط  ذاطاإلت هر مكسطي أن

  .ي سطااة ىطااقصيب حامطاتس ثةهواففإط م  لعنس إط  بطمعطاوت هعط
 

 فإط ذاطااسرهر طيا وطااذكصطدرنطاتس قصاوطفإطأسمهوطااس عطاألسهسرا ط تطسرةهطأسمهوطااي  ط ط

 . ضص ويطا حقر طاا ة طااةس  ا طفإطأ ا طاتل وه طاامهاةإأمصطيُم  
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1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

  2019في  هاية الرب  الراب  من عام    2019في  هاية الرب  الثال  من عام  

2019 2020 

الدوت الصياعيةاقتصادا  ا  في التت  . 0  

نةي طاا يهتجطااةح يسطاإل ةيهاإطاايسط 9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهفتشرصط

ااويه و طفيإطن هيياط اا  لميهفمسي  ىطن يسط  ي ط  %0.6 دةمي   9102فيإطييه ط فإطاا   طااوي هيرا

   9191فيإطييه ط %0.7 دةمي   هنةي اايسطاأل ارياطتشيرصطاا  لميهفط در ةيه .9102ميفطييه ط ااثهاي ااصدعط

 الشككلكمكا ي ةك    %0.6 اا هاغياط فيإطن هيياطااصديعطااسيهد أل طمفطاا  لميهفطااويه و ط   طمس  ىط
 .المشا  اليا سابقاا  (0) الجدوت  (9)

 (9) الشكل
 (%) 9191 -9102 ،في الدوت الصياعية القتصادح اليم  لمعدت األولية الت قعا 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9102 أك  دص ط ي ار ص   ر اا ق  اا  اإ  تقصيصي ا فهر اتل وه  اامهاةإ   :المصد 

  ال ليا  المتحدة األمريكيةاقتصاد  .0.0

فإ ا  ةهيي  اايذي ُيقي  فيإ شي ص  (ااةصكزياا  كط)األمصيكإطما سطاتح رهرإطاا ر وااإطلصوط

        (ما ييا نقعيا وديع) أسيهس نقعيا 99 دةقي او 2اجليصا سيمصطاا هسي  طااصسرسيإط خ ض ط9102 أك  دص

دمي طأنط اا يإطيخ يضطفر يهطاا  يكطااةصكيزيطاألمصيكيإطسيمصطاا هسي  اا ي ااإط تُم   ذه ااةص  ااثهاثيا ي يس 

ااييسط% 0.91ر ييصا حطمييهطدييرفطا 9113  يسيية ص صطشييم ييذطا ةييص طاأل اييسط 9102خ  يي طفييإطشيي صطي اريي ط

                                                           
 ااةسي   ك أسيمهو  مؤشيص اامةي   سي ر لي   فيإ ت ةثي  وسرسيا  ي هصص ةلةا ي س اا هس    أسمهو لصاو فإ األمصيكإ اا ر وااإ سطاتح رهرإطما يم ة   2

 . اامهاةإ ااةح إ اتل وه ي  اا ة   (اا  خم)
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 اتل ويه  ت يهرؤ مخهرص مف األمصيكإ اتل وه  حةهيا تس   ف خع  ك ل ط ه ط ذاطااقصاوط  0.69%

 ممي    دقيه   ااويه واف  اتس ثةهواف ضمف تزام ه  مع  اامهاةرا اا اهو  ت ايرهفطت تصاف  اامهاةإ

 .ية   ه ا  هفسرا ااة ح   اا تيهف  حه ا ااةس   فا  اا س ا   ن اا  خم

 دهإلدقييه طي ييساتخييذ ما ييس اتح رييهرإ اا ريي وااإ األمصيكييإ لييصاوا   9102  يسيية ص فييإطشيي صط

 أن ااييس  أشييهو ط%0.69ااييسط% 0.91ي ييسطاألميي ا طاتتحه ييياط  نطتغررييصطي يي طنعييهرطاا هسيي  ط أسييمهو

 ظيي  فييإ ييه ط ييذاطااقييصاوط. مسييةس غرييص أ يي  ااييس تغررييص   ن األو ييح ي ييس سيي ا  اتل ييصا  تكييهارف

فيإط ااةقيصو  ااصسهسيرا اتن خهديهفيي طم  ح يس م  نريا  دعهايا م  سيط ال وه ي نة  س ةصاوده ت لمهف

 نةي  اي يم ملسيمإطاا تيهفطااة ح  طاتمصيكرياطف اا ق يا ا سرهسا ااحهاإ اا ضع  طحر طي   9191يه ط

 .%9اا هاغط ااةس   ف يق صبطمف ت خممم  ط  ل يا ية  س ر  أ ضهع اتل وه ي ا  شهر مس  ا 

يييرتإطذاييكطارؤكيي طي ييسطاسيي ةصاوطااسرهسيياطاا ق ييياطاا رسييرصياطاا ييإطي  م ييهطما ييسطاتح رييهرإط

 يسطي اس ةصفاا إط اا ق يا ااسرهسا تش ي  احة دذاكط  ي لف ط9102م ذطد اياطيه ط األمصيكإ اا ر وااإ

 أسييمهو خ ييض ي  لييع تانيي طااييسط اا ريي وااإطاألمصيكييإ ما ييسطاتح رييهرإ أشييهوكةييهط .أييي ا  اةلةييميي ىط

  .ي سطاألل  9190ح سطيه ط اا هس  

ت هرؤط ترص طاا صا عطفيإطنةي طأ ا ط م سقه  معما سطاتح رهرإطاا ر وااإط ه طلصاوطدشك طيه  ط

اايذيطيقبطاازخمطاا س إطمقهوناطدهاصدعطااسهد  ط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاتل وه طاألمصيكإط

درليي طمييفطااة  لييع ططت ييهرنطنةيي طاا ظييهسفطاألمصيكريياطحريي ط .شيي  هطخييل طاا وييفطاأل  طمييفطن ييسطاامييه 

خييل طشيي صطأاييفط ظر يياط 097د حيي طاازوايريياط صفييإطااقعهيييهفطغريي األمصيكرييا ييي  طاا ظييهسفاوت ييعط 

 م ذ انخ ه  أك ص      ظر ا  أاف 27 دةق او اا و رع دقعهع اا ظهسف تصا م  فرةه  9102 أك  دص

أشي صط يشيص فيإطاي طاا ظيهسفطفيإطاا تييهفطااة حي  طأك يصطزييه  طي  طسا طنة ط  .9112 ك  دص صطأش

     . ظر يا أاف 977ي  طاا ظهسفطفإطااقعهيهفطغرصطاازوايراطد العط ارصت ع ط9102 ن فة صخل طش صط

أافط ظر اطفإط 049 تصا عطاا ة طفإطي  طاا ظهسفطخل طش صط يسة ص ط أضهفطاتل وه طاتمصيكإط

     .   ذاك  فقه  ا رهنهف  زاو  اامة  األمصيكراااقعهيهفطغرصطاازوايرا
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1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

  2019في  هاية الرب  الراب  من عام    2019في  هاية الرب  الثال  من عام  

2019 2020 

الدوت الصياعيةاقتصادا  ا  في التت  . 0  

نةي طاا يهتجطااةح يسطاإل ةيهاإطاايسط 9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهفتشرصط

ااويه و طفيإطن هيياط اا  لميهفمسي  ىطن يسط  ي ط  %0.6 دةمي   9102فيإطييه ط فإطاا   طااوي هيرا

   9191فيإطييه ط %0.7 دةمي   هنةي اايسطاأل ارياطتشيرصطاا  لميهفط در ةيه .9102ميفطييه ط ااثهاي ااصدعط

 الشككلكمكا ي ةك    %0.6 اا هاغياط فيإطن هيياطااصديعطااسيهد أل طمفطاا  لميهفطااويه و ط   طمس  ىط
 .المشا  اليا سابقاا  (0) الجدوت  (9)

 (9) الشكل
 (%) 9191 -9102 ،في الدوت الصياعية القتصادح اليم  لمعدت األولية الت قعا 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9102 أك  دص ط ي ار ص   ر اا ق  اا  اإ  تقصيصي ا فهر اتل وه  اامهاةإ   :المصد 

  ال ليا  المتحدة األمريكيةاقتصاد  .0.0

فإ ا  ةهيي  اايذي ُيقي  فيإ شي ص  (ااةصكزياا  كط)األمصيكإطما سطاتح رهرإطاا ر وااإطلصوط

        (ما ييا نقعيا وديع) أسيهس نقعيا 99 دةقي او 2اجليصا سيمصطاا هسي  طااصسرسيإط خ ض ط9102 أك  دص

دمي طأنط اا يإطيخ يضطفر يهطاا  يكطااةصكيزيطاألمصيكيإطسيمصطاا هسي  اا ي ااإط تُم   ذه ااةص  ااثهاثيا ي يس 

ااييسط% 0.91ر ييصا حطمييهطدييرفطا 9113  يسيية ص صطشييم ييذطا ةييص طاأل اييسط 9102خ  يي طفييإطشيي صطي اريي ط

                                                           
 ااةسي   ك أسيمهو  مؤشيص اامةي   سي ر لي   فيإ ت ةثي  وسرسيا  ي هصص ةلةا ي س اا هس    أسمهو لصاو فإ األمصيكإ اا ر وااإ سطاتح رهرإطما يم ة   2

 . اامهاةإ ااةح إ اتل وه ي  اا ة   (اا  خم)
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 اتل ويه  ت يهرؤ مخهرص مف األمصيكإ اتل وه  حةهيا تس   ف خع  ك ل ط ه ط ذاطااقصاوط  0.69%

 ممي    دقيه   ااويه واف  اتس ثةهواف ضمف تزام ه  مع  اامهاةرا اا اهو  ت ايرهفطت تصاف  اامهاةإ

 .ية   ه ا  هفسرا ااة ح   اا تيهف  حه ا ااةس   فا  اا س ا   ن اا  خم

 دهإلدقييه طي ييساتخييذ ما ييس اتح رييهرإ اا ريي وااإ األمصيكييإ لييصاوا   9102  يسيية ص فييإطشيي صط

 أن ااييس  أشييهو ط%0.69ااييسط% 0.91ي ييسطاألميي ا طاتتحه ييياط  نطتغررييصطي يي طنعييهرطاا هسيي  ط أسييمهو

 ظيي  فييإ ييه ط ييذاطااقييصاوط. مسييةس غرييص أ يي  ااييس تغررييص   ن األو ييح ي ييس سيي ا  اتل ييصا  تكييهارف

فيإط ااةقيصو  ااصسهسيرا اتن خهديهفيي طم  ح يس م  نريا  دعهايا م  سيط ال وه ي نة  س ةصاوده ت لمهف

 نةي  اي يم ملسيمإطاا تيهفطااة ح  طاتمصيكرياطف اا ق يا ا سرهسا ااحهاإ اا ضع  طحر طي   9191يه ط

 .%9اا هاغط ااةس   ف يق صبطمف ت خممم  ط  ل يا ية  س ر  أ ضهع اتل وه ي ا  شهر مس  ا 

يييرتإطذاييكطارؤكيي طي ييسطاسيي ةصاوطااسرهسيياطاا ق ييياطاا رسييرصياطاا ييإطي  م ييهطما ييسطاتح رييهرإط

 يسطي اس ةصفاا إط اا ق يا ااسرهسا تش ي  احة دذاكط  ي لف ط9102م ذطد اياطيه ط األمصيكإ اا ر وااإ

 أسييمهو خ ييض ي  لييع تانيي طااييسط اا ريي وااإطاألمصيكييإ ما ييسطاتح رييهرإ أشييهوكةييهط .أييي ا  اةلةييميي ىط

  .ي سطاألل  9190ح سطيه ط اا هس  

ت هرؤط ترص طاا صا عطفيإطنةي طأ ا ط م سقه  معما سطاتح رهرإطاا ر وااإط ه طلصاوطدشك طيه  ط

اايذيطيقبطاازخمطاا س إطمقهوناطدهاصدعطااسهد  ط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاتل وه طاألمصيكإط

درليي طمييفطااة  لييع ططت ييهرنطنةيي طاا ظييهسفطاألمصيكريياطحريي ط .شيي  هطخييل طاا وييفطاأل  طمييفطن ييسطاامييه 

خييل طشيي صطأاييفط ظر يياط 097د حيي طاازوايريياط صفييإطااقعهيييهفطغريي األمصيكرييا ييي  طاا ظييهسفاوت ييعط 

 م ذ انخ ه  أك ص      ظر ا  أاف 27 دةق او اا و رع دقعهع اا ظهسف تصا م  فرةه  9102 أك  دص

أشي صط يشيص فيإطاي طاا ظيهسفطفيإطاا تييهفطااة حي  طأك يصطزييه  طي  طسا طنة ط  .9112 ك  دص صطأش

     . ظر يا أاف 977ي  طاا ظهسفطفإطااقعهيهفطغرصطاازوايراطد العط ارصت ع ط9102 ن فة صخل طش صط

أافط ظر اطفإط 049 تصا عطاا ة طفإطي  طاا ظهسفطخل طش صط يسة ص ط أضهفطاتل وه طاتمصيكإط

     .   ذاك  فقه  ا رهنهف  زاو  اامة  األمصيكراااقعهيهفطغرصطاازوايرا
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   يي ططططط شيي صيه   ااةع يي ب ااةسيي  ى مييف دكثرييص أي ييس تييزا  ت اا ظييهسف نةيي   ترييص  دييصغمطأنط

دشيك طك ريصط  ات ان يه تُمي  ألي  اامةي  سيف فيإ  م ااذيف ااسكهن ي   فإ اا ة  اة اك ا  ظر ا أاف 011

ي يسط األ ي و ت يهرؤطنةي  تزام ه  معيرتإطذاكط. 9103 امه ش صيه  أافط ظر اط 992 اا هاغة  سططيفطاا

 طحري طسيا طم  سيططاا ةي طااسي  يطفيإطاأل ي وطاكي طااميهم رفطفيإطااقعيهعطااخيه طغريصطأسهسطس  ي

مقهونياطدهاشي صطااةةهةي طميفطااميه ط 9102 أك ي دصخيل طشي صط% 2.9نحي طاازوايإطدها تيهفطااة ح  ط

ي سطأسهسطس  يطخل طش صطن فة ص ط سا طأ نسطمس  ىطاي طم يذط% 2.0ااسهد  طل  طأنطي صا عطااسط

 .9102 يسة صطي سطأسهسطس  يطخل طش صط% 9.2     9103ش صطي ار ط

خيل طشي صطدشيك طر ريفطفإطاا تيهفطااة حي  طاألمصيكرياطمم  طاا عهااط اوت ع  فإطاا ل طذات 

  ي طأ نيسط% 2.9خل  شي صي ني فة ص   يسية ص مسيال    طل  طأنطي صا عط%2.7 ااس 9102 أك  دص

ي يسط %9.2 مسي  ى اايس اا  يخمطااسي  ي ممي   اوت ع مفط  اطأخصى  .يه  91م ذطنح طمس  ىطا ط

     9103  ييإطأك ييصطزيييه  طمسييا اطايي طم ييذطشيي صطأك يي دصط  9102 يسيية صطشيي صط خييل أسييهسطسيي  يط

.        نيي فة صط أك يي دصطي ييسطاا صترييب يخييل طشيي صي ييسطأسييهسطسيي  يط% 0.3 ط% 9.0مقهونيياطد حيي ط

 ااة حي   اا تييهف فيإ اا  يخم ممي   سيا   9102يه ط خل أن ط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسط

  .9100 يه  م ذ زيه   أك ص فإ ااسهد   اامه  فإ% 0.2عطم مقهونا% 9.2 مس  ى س  ي أسهس ي س

 ااصاديعااصديعط خيل دشك طيه طاألمصيكإط اإلن هططااو هيإ ا ةهاإ فإ  ت هرا ط ترص طاا صا ع

 أك ي دصفيإطشي صط األمصيكيإ اإلن يهططااوي هيإ تصا يعتشرصطأحي ثطاا رهنيهفطاايسطحر ط. 9102مفطيه ط

ن يسطي يسطأسيهسطسي  يطخيل ط% 0.2 د ح ر  هفطاا و رعط انخ ه تزام ه  مع   %1.2د ح ط 9102

% 0.0 د حي  نةي ا   مسيال  دركثصطميفطااة  ليعطاإلن هططااو هيإط اوت ع 9102 ن فة ص فإطش صط. ش صاا

 مويهنع فيإ أسيهدرع سي ا اسي ةص اايذي اإلضيصاب ن هييا ميف دي يم اا ح ي ريا  ااوي هيهف ن رااطان ميهش

 ااويييه و طييييفطمم ييي طا او طااةشييي صيهف ويصه قييي يشيييرصطاحييي ثطاا. ااسيييرهواف ن يييهطإل م تييي وز   يييصا 

ديهاصغمطميفط 9102خيل طشي صط يسية صط% 1.2تصا يعطا ةيهاإطاإلن يهططااوي هيإطد حي طمصيكإطااسطاأل

 اا  فايا ي س ااع ب  هنخ دشك طوسرسإطااسطا  يمزىاتوت هعطغرصطااة  لعطفإطااو هيهفطاا ح ي را ط

  .مث ط ذاطاا  لر طمفطك طيه  فإ ااةم ه  مف أ فر   يا أح ا   سط
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تُم  ااةسه م األك ص فإ  يم اتل وه  األمصيكإ  ط اا إطم رمهفطاا ازسا ش  فمفط هنبطأخص ط

فييإط ت هي ييه    اا تيييهفطااة حيي  تةثيي طحيي ااإطة يي طاإلن ييهرطاتسيي  لكإطفييإطفييإطاا ليي طااحييهاإ طحريي ط

ي يسط% 2.9ةمي  طد أك ي دصخيل طشي صطاوت مي طحري ط  9102ميفطييه ط ااصادعخل طااصدعطمس  يهت هط

% 2.2اوت م طم رمهفطاا ازساطدةمي  ط ن فة ص فإطش صط. ااةصك هف دةش صيهف م ف يا  أسهسطس  ي

دي يمطميفطاا سي رط  شي صط يسية ص ش  ف م رمهف اا ازسا اوت هييه  م ح ظيه  خيل   .ي سطأسهسطس  ي

 فيإط يذاطااسيرهر طأي يفط .اتاك ص نإ ي ص اإلن صن   تزام ه  ميع م سيم اامعيلف فيإ اا تييهف ااة حي  

يييفطاامييه طااسييهد  ط% 2.4ااييصسرسطاألمصيكييإطيييفطاوت ييهعطم رمييهفطاا ازسيياطفييإطم سييمطاامعييلفطد حيي ط

خيل ط% 2.7د يغطاا ةي طااسي  يطاة رميهفطاا ازسياط دشك طيه ط .ا و طااسطمس  ىطلرهسإطغرصطمس  ر

 . خل طاامه طااسهد  %4.2 دةم  طنة طد غ ط   طمس  ىطأل طمقهوناط9102يه ط

 9111أي سطمس  ىطا طم ذطييه ط ل طانخ ضطمفمؤشصطةقاطااةس   كطيذكصطأنط فإط ذاطااسرهر ط

       9102 أك ييي دصنقعييياطفيييإطشييي صط 126.1 اروييي طاايييس 9103 أك ييي دصنقعييياطفيييإطشييي صط 026.2   ييي 

 097.9 طل يي طأنطي صا ييعطخييل طشيي صط يسيية صطااييسطنقعييا 097.3 خييل  شيي ص نيي فة ص مسييال    اوت ييع

  . نقعا

ااييسطألمصيكريياط ااوييرفطا ااة حيي   اا تيييهف دييرف حيي  طاا اييهو  اا يي تصافا ييعطحيي  طتص  أ ى

مقهونياطدهاشي صطااسيهد  ط% 6.7د حي ط 9102خيل طشي صطأك ي دصط األمصيكيإ اا ايهوي اامايز انخ ه 

م ريييهو   تو   فقيييه  ا رهنيييهف مك يييب  46.9يشيييص شييي صا    ييي   ةةهنريييامسيييال  أ نيييس مسييي  ى اييي  فيييإ 

  اص  اامايز اا ايهوي األمصيكيإ تصا مي  خيل  شي ص ني فة ص مسيال  أ نيس  .اإلحوه افطاألمصيكإ

ااوه وافط تصا يعطااي او افطاايسط م رهوط  تو طد يمطمفطاوت هع 42.0   ط 9107مس  يهت طم ذطيه ط

 43.2 ييه  طاامايزطاا ايهويطاوت هيي طخيل طشي صط يسية صطاايسط. 9106أ نسطمس  ىطا يهطم يذططططييه ط

ةيص طاأل ايسطا  األمصيكيإ اا ايهوي ااةرزان ياز تصا ع  9102 يه  دإ ةهاإ ي م    فرةه. م رهوط  تو

   تو م ريهو 796.6 م خ ضطمقهونياطد حي    طمس  ىط   تو  م رهو 707.3 مسال   9102يه طم ذط

 .اا إطي   ا هطااصسرسطاألمصيكإ" أمريكا أولا "      يرتإ ذاك تزام ه  مع سرهسا ااسهد  اامه  فإ

          طاألمصيكييإ ااييصسرس ا او  ا  ةييه  محيي و   ييإ ااوييرف  مييع اا اييهو  فايي   أمييهطفرةييهطيخيي 

م ريهوط  توط 20.2دشيك طم حي ظ طحري طتصا مي طميفط 9102 طااصدعطااصادعطمفطييه طخل تق و  ق ف
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   يي ططططط شيي صيه   ااةع يي ب ااةسيي  ى مييف دكثرييص أي ييس تييزا  ت اا ظييهسف نةيي   ترييص  دييصغمطأنط

دشيك طك ريصط  ات ان يه تُمي  ألي  اامةي  سيف فيإ  م ااذيف ااسكهن ي   فإ اا ة  اة اك ا  ظر ا أاف 011

ي يسط األ ي و ت يهرؤطنةي  تزام ه  معيرتإطذاكط. 9103 امه ش صيه  أافط ظر اط 992 اا هاغة  سططيفطاا

 طحري طسيا طم  سيططاا ةي طااسي  يطفيإطاأل ي وطاكي طااميهم رفطفيإطااقعيهعطااخيه طغريصطأسهسطس  ي

مقهونياطدهاشي صطااةةهةي طميفطااميه ط 9102 أك ي دصخيل طشي صط% 2.9نحي طاازوايإطدها تيهفطااة ح  ط

ي سطأسهسطس  يطخل طش صطن فة ص ط سا طأ نسطمس  ىطاي طم يذط% 2.0ااسهد  طل  طأنطي صا عطااسط

 .9102 يسة صطي سطأسهسطس  يطخل طش صط% 9.2     9103ش صطي ار ط

خيل طشي صطدشيك طر ريفطفإطاا تيهفطااة حي  طاألمصيكرياطمم  طاا عهااط اوت ع  فإطاا ل طذات 

  ي طأ نيسط% 2.9خل  شي صي ني فة ص   يسية ص مسيال    طل  طأنطي صا عط%2.7 ااس 9102 أك  دص

ي يسط %9.2 مسي  ى اايس اا  يخمطااسي  ي ممي   اوت ع مفط  اطأخصى  .يه  91م ذطنح طمس  ىطا ط

     9103  ييإطأك ييصطزيييه  طمسييا اطايي طم ييذطشيي صطأك يي دصط  9102 يسيية صطشيي صط خييل أسييهسطسيي  يط

.        نيي فة صط أك يي دصطي ييسطاا صترييب يخييل طشيي صي ييسطأسييهسطسيي  يط% 0.3 ط% 9.0مقهونيياطد حيي ط

 ااة حي   اا تييهف فيإ اا  يخم ممي   سيا   9102يه ط خل أن ط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسط

  .9100 يه  م ذ زيه   أك ص فإ ااسهد   اامه  فإ% 0.2عطم مقهونا% 9.2 مس  ى س  ي أسهس ي س

 ااصاديعااصديعط خيل دشك طيه طاألمصيكإط اإلن هططااو هيإ ا ةهاإ فإ  ت هرا ط ترص طاا صا ع

 أك ي دصفيإطشي صط األمصيكيإ اإلن يهططااوي هيإ تصا يعتشرصطأحي ثطاا رهنيهفطاايسطحر ط. 9102مفطيه ط

ن يسطي يسطأسيهسطسي  يطخيل ط% 0.2 د ح ر  هفطاا و رعط انخ ه تزام ه  مع   %1.2د ح ط 9102

% 0.0 د حي  نةي ا   مسيال  دركثصطميفطااة  ليعطاإلن هططااو هيإط اوت ع 9102 ن فة ص فإطش صط. ش صاا

 مويهنع فيإ أسيهدرع سي ا اسي ةص اايذي اإلضيصاب ن هييا ميف دي يم اا ح ي ريا  ااوي هيهف ن رااطان ميهش

 ااويييه و طييييفطمم ييي طا او طااةشييي صيهف ويصه قييي يشيييرصطاحييي ثطاا. ااسيييرهواف ن يييهطإل م تييي وز   يييصا 

ديهاصغمطميفط 9102خيل طشي صط يسية صط% 1.2تصا يعطا ةيهاإطاإلن يهططااوي هيإطد حي طمصيكإطااسطاأل

 اا  فايا ي س ااع ب  هنخ دشك طوسرسإطااسطا  يمزىاتوت هعطغرصطااة  لعطفإطااو هيهفطاا ح ي را ط

  .مث ط ذاطاا  لر طمفطك طيه  فإ ااةم ه  مف أ فر   يا أح ا   سط
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تُم  ااةسه م األك ص فإ  يم اتل وه  األمصيكإ  ط اا إطم رمهفطاا ازسا ش  فمفط هنبطأخص ط

فييإط ت هي ييه    اا تيييهفطااة حيي  تةثيي طحيي ااإطة يي طاإلن ييهرطاتسيي  لكإطفييإطفييإطاا ليي طااحييهاإ طحريي ط

ي يسط% 2.9ةمي  طد أك ي دصخيل طشي صطاوت مي طحري ط  9102ميفطييه ط ااصادعخل طااصدعطمس  يهت هط

% 2.2اوت م طم رمهفطاا ازساطدةمي  ط ن فة ص فإطش صط. ااةصك هف دةش صيهف م ف يا  أسهسطس  ي

دي يمطميفطاا سي رط  شي صط يسية ص ش  ف م رمهف اا ازسا اوت هييه  م ح ظيه  خيل   .ي سطأسهسطس  ي

 فيإط يذاطااسيرهر طأي يفط .اتاك ص نإ ي ص اإلن صن   تزام ه  ميع م سيم اامعيلف فيإ اا تييهف ااة حي  

يييفطاامييه طااسييهد  ط% 2.4ااييصسرسطاألمصيكييإطيييفطاوت ييهعطم رمييهفطاا ازسيياطفييإطم سييمطاامعييلفطد حيي ط

خيل ط% 2.7د يغطاا ةي طااسي  يطاة رميهفطاا ازسياط دشك طيه ط .ا و طااسطمس  ىطلرهسإطغرصطمس  ر

 . خل طاامه طااسهد  %4.2 دةم  طنة طد غ ط   طمس  ىطأل طمقهوناط9102يه ط

 9111أي سطمس  ىطا طم ذطييه ط ل طانخ ضطمفمؤشصطةقاطااةس   كطيذكصطأنط فإط ذاطااسرهر ط

       9102 أك ييي دصنقعييياطفيييإطشييي صط 126.1 اروييي طاايييس 9103 أك ييي دصنقعييياطفيييإطشييي صط 026.2   ييي 

 097.9 طل يي طأنطي صا ييعطخييل طشيي صط يسيية صطااييسطنقعييا 097.3 خييل  شيي ص نيي فة ص مسييال    اوت ييع

  . نقعا

ااييسطألمصيكريياط ااوييرفطا ااة حيي   اا تيييهف دييرف حيي  طاا اييهو  اا يي تصافا ييعطحيي  طتص  أ ى

مقهونياطدهاشي صطااسيهد  ط% 6.7د حي ط 9102خيل طشي صطأك ي دصط األمصيكيإ اا ايهوي اامايز انخ ه 

م ريييهو   تو   فقيييه  ا رهنيييهف مك يييب  46.9يشيييص شييي صا    ييي   ةةهنريييامسيييال  أ نيييس مسييي  ى اييي  فيييإ 

  اص  اامايز اا ايهوي األمصيكيإ تصا مي  خيل  شي ص ني فة ص مسيال  أ نيس  .اإلحوه افطاألمصيكإ

ااوه وافط تصا يعطااي او افطاايسط م رهوط  تو طد يمطمفطاوت هع 42.0   ط 9107مس  يهت طم ذطيه ط

 43.2 ييه  طاامايزطاا ايهويطاوت هيي طخيل طشي صط يسية صطاايسط. 9106أ نسطمس  ىطا يهطم يذططططييه ط

ةيص طاأل ايسطا  األمصيكيإ اا ايهوي ااةرزان ياز تصا ع  9102 يه  دإ ةهاإ ي م    فرةه. م رهوط  تو

   تو م ريهو 796.6 م خ ضطمقهونياطد حي    طمس  ىط   تو  م رهو 707.3 مسال   9102يه طم ذط

 .اا إطي   ا هطااصسرسطاألمصيكإ" أمريكا أولا "      يرتإ ذاك تزام ه  مع سرهسا ااسهد  اامه  فإ

          طاألمصيكييإ ااييصسرس ا او  ا  ةييه  محيي و   ييإ ااوييرف  مييع اا اييهو  فايي   أمييهطفرةييهطيخيي 

م ريهوط  توط 20.2دشيك طم حي ظ طحري طتصا مي طميفط 9102 طااصدعطااصادعطمفطييه طخل تق و  ق ف
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م يذطشي صطخل طش صط يسة ص ط   طأ نسطمس  ىطا هط   تو م رهو 94.3 ااس 9102خل طش صطأك  دصط

 دشك طيه  طد غ طفا  طاا اهو طدرفطاا تيهفطااة حي  طاألمصيكرياط ااويرفطخيل ط .ادصي طمفطن سطاامه 

 طططططططط9103م ريييهوط  توطخيييل طييييه ط 402.9مقهونييياطدحييي ااإطوطم ريييهوط  ت 249.7حييي ااإط 9102ييييه ط

  .األمصيكإ اا ح ر طاتل وه يمك بط ا رهنهف   ذاك  فقه  %06.7أيطدةم  طانخ ه طد غط

ييف ت صي  كيل  ميف  9102فيإطااثهاي طيشيصطميفطشي صط يسية صطاإلييلنط  فإط ذاطااسيرهر طتيم

دشيرنطني طااةصح ياطاأل ايسطميفطاتت هلرياطاا اهويياطديرفطات هرطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكراط ااورفطااسط

  اازوايرييا  ااغذاسرييا  ااة  اييهف  اا ك  ا  رييه  نقيي   اا كصيييا ااة كرييا حقيي ر  ييةف  اا ييإطت ااعيصفرف 

ااصسي  طاااةصكرياط ااغيه ط خ يضطاامايزطاا ايهويطااث يهسإطدر  ةيه ط ااويصف   سمص ااةهارا  ااخ مهف

ااسطأنطااورفط األمصيكإ ااصسرسحر طأشهوط .ااة   اااطي سطمصاح طااسطأنطي مطاا  ص طااسطات هرطن هسإ

  ااعهلييا اازوايييا م  اييهف مييف ضييخةا كةرييهف  شييصا  كثرييص   رك رييا تميي يلف  ا ييصا  ي ييس ليي ط افقيي 

ضييهفراطاإل ااصسيي   تع ريي  يي  وفطلييص ااة حيي   اا تيييهف أن  أضيهف طاألمصيكرييا ااويي هيرا   اا  يهسع

       فيييإطااخيييهمسطيشيييصطميييفطشييي صطسطااييي او افطااوييير راطي ييي فصضييي ه ااةخعيييط ميييف كيييهن اا يييإ ااا يييي   

        ي يييسطم  ايييهفطصييير راطدقرةيييا% 99نسييي   هط ةصكرييياط وسييي   يييسطي ان يييهطسييي  قإ ات  9102 يسييية صط

خيصىطأم  ايهفطصير راط ي س %6.9 ااسطاا وفطار  غاةصكراطاا صس  اا خ ض معم رهوط  تو ط 991

 ييذاط مييفطااةقييصوطأنطييي مطت لرييعط ييذهطاتت هلريياطفييإطااخييهمسطيشييصطمييفطشيي صطططط. م رييهوط  تو 091لرة  ييهط

كيفطاا تييهفطااة حي  طية فقه  ا وصيحهف ااصسرس األمصيكيإ  اايذي  ضيم  ا اوتي  شيصر  9191ي هيصط

 .اازوايإ ااشصا  د  ف ااورف إت  ام اذا مفطايه  طفص طاا مصي هفطاااةصكراطفإطحه 

 ااييسطحيي ااإ األتحييه طاأل و دييإاألمصيكييإطمييعط ااسي مإ ااماييزطاا اييهوي اوت ييع ميفط هنييبطأخييص 

م ريهوط  توطخيل طشي صطني فة ص ط 02.0ةمطتصا يعطاايسط  9102 أك  دصخل طش صط م رهوط  تو 07.4

 دشك طييه  طاوت يعطاامايزطاا ايهويط .م رهوط  توطخل طش صط يسة ص 09.2ل  طأنطيمه  طاوت هي طااسط

م ريهوط  توط 066.2ااس مإطاألمصيكإطمعطاألتحه طاأل و دإطااسطأي سطمس  ىطاي طي يسطاإلريلرط  ي ط

 اا تييهف حوي     يهطتاي وطاإلشيهو طاايسط .   فقيه  ا رهنيهف مك يب اا مي ا  األمصيكيإ9102خل طييه ط

 ي يس اسي ث هسرا وسي  ط ةصكريا د ص  اامهاةرا  اا اهو  م اةا مف وسةإ اذن ي ساألمصيكراط ااة ح  

 اا  لميهف  يذه  تيرتإ .عيهسصافاا صي هيا  ييم دشيرن اا يزاع اريهو إف  األ و دإ اتتحه  مف  او ات ه
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 يصدييه ا شييصكا دييرن أفييه  اامهاةرييا  اا اييهو  اة اةييا اا هدمييا اا حكييرم محكةييا مييف حكييم صيي  و يقييب

  .اار و  دة رهواف لرة   تق و مشص ع غرص حك مإ  يم ي س حو   ل  ااعهسصاف او هيا األ و درا

 ط ي مييرفطوصيي طت ا يي طأ ا طاتل وييه طاألمصيكييإمهاريياطسرهسييراط تطتييزا ط  ييهسطتحيي يهفط ييذاط 

 يذهطيرتإطفيإطمق مياط. ااةؤشصافطااصسرسراط مؤشصافطاأليةه طيفطكثبطفإطااةس ق  طااقصيب اام ي طمف

اامللييهفطاا اهوييياطدييرفطاا تيييهفطااة حيي  ط ااوييرف ط  دخهصيياااق ييهيهطااة م قيياطدها اييهو  ط اا حيي يهف 

حيي  طااخلفييهفطدييرفطا او طااييصسرسطاألمصيكييإط ما ييسطاإلح رييهرإطاا ريي وااإطاضييهفاطااييسط  يي  طدمييضط

ا اا يإ تيرتإ تزام يه  ميع اريلر اايصسرس اا  تصافطااسرهسراطاا اخ رداهنبط طاا إطي  م هااسرهسهفطاا ق ياط

  .9191احة   طاإلن خهدراطااصسهسراطامه طاألمصيكإ وسةره  

نةي طاا يهتجطاايسط 9102ميفطييه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهفتشرصطفإط ذاطااسرهر ط 

ميفط ألي    ي طمسي  ى  %9.2 دةمي   9102فإطيه طاتمصيكراطفإطاا تيهفطااة ح  طااةح سطاإل ةهاإط

فيإطن هيياطاأل ارياطتشيرصطاا  لميهفط فيإطحيرف .%9.4 اا هاغياط ااسهد ااوه و طفإطن هياطااصدعط اا  لمهف

اا  لميهفط مف أل     طمس  ى  %9 دةم   9191فإطيه ط هنة ت لعطااسط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

 .ا  فاا اليا   المشا  (0)كما ي ة  الجدوت  .%9.0 اا هاغاط ااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد 

  الصياعية الهادح/دوت أسيااقتصادا   .9.0

         ميييفط ااصديييعطااصاديييعخيييل طدشيييك طنسييي إط القتصكككاد اليابكككا ي ان ميييهش  رهنيييهفااأظ يييصفطأحييي ثط

 طااق مريا ااحسيهدهف فيإ اا هويخريا  اا مي يلف ااصأسيةهاإ  اإلن يهر لي   حر طأ ىطك طميف ط9102يه ط

ضيصي اط ممي   زييه   تيرةرص  طاايسطتخ ريفارهدهنرياا ااحك ميا اتخيذت ه اا يإ ااة يه  س ث هسراطات اا  ادرص 

ااحي افزط   يي  طميفتيمطاإلييلنطييفطحزمياطكةيهط. 9102 أك  دص ش ص فإ% 01ااسط% 3 مف ااة رمهف

تصي ري نط 02.9دقرةياط 9191أدصي طش صطس   أطفإط 9191إطشك طمرزانراطتكةر راطا س اطااةهاراطفااةهاراط

. 9191 ييمطاا ةي طاتل ويه يطفيإطييه طد ي فط طااسط هنبطااةزي طمفطاتس ثةهوافطااخهصا طيهدهنإيفط

يييرتإطذاييكطفييإطاا ليي طااييذيطتييرةصطفريي طأ ا طاتل وييه طاارهدييهنإطدهألضييصاوطااةه ييياطااك رييص طاا ييإطسيي   هطططط

      9102يييه ط ااييذيطا  ييهحطاارهدييهنطخييل طشيي صطأك يي دصط 71األليي ىطم ييذطنحيي ط"  Hagibis "ايوييهوط

 .كطص هياطااسرهواف يع طاإلن هططفإطااقعهيهفطااصسرسراطدةهطفإطذا
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م يذطشي صطخل طش صط يسة ص ط   طأ نسطمس  ىطا هط   تو م رهو 94.3 ااس 9102خل طش صطأك  دصط

 دشك طيه  طد غ طفا  طاا اهو طدرفطاا تيهفطااة حي  طاألمصيكرياط ااويرفطخيل ط .ادصي طمفطن سطاامه 

 طططططططط9103م ريييهوط  توطخيييل طييييه ط 402.9مقهونييياطدحييي ااإطوطم ريييهوط  ت 249.7حييي ااإط 9102ييييه ط

  .األمصيكإ اا ح ر طاتل وه يمك بط ا رهنهف   ذاك  فقه  %06.7أيطدةم  طانخ ه طد غط

ييف ت صي  كيل  ميف  9102فيإطااثهاي طيشيصطميفطشي صط يسية صطاإلييلنط  فإط ذاطااسيرهر طتيم

دشيرنطني طااةصح ياطاأل ايسطميفطاتت هلرياطاا اهويياطديرفطات هرطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكراط ااورفطااسط

  اازوايرييا  ااغذاسرييا  ااة  اييهف  اا ك  ا  رييه  نقيي   اا كصيييا ااة كرييا حقيي ر  ييةف  اا ييإطت ااعيصفرف 

ااصسي  طاااةصكرياط ااغيه ط خ يضطاامايزطاا ايهويطااث يهسإطدر  ةيه ط ااويصف   سمص ااةهارا  ااخ مهف

ااسطأنطااورفط األمصيكإ ااصسرسحر طأشهوط .ااة   اااطي سطمصاح طااسطأنطي مطاا  ص طااسطات هرطن هسإ

  ااعهلييا اازوايييا م  اييهف مييف ضييخةا كةرييهف  شييصا  كثرييص   رك رييا تميي يلف  ا ييصا  ي ييس ليي ط افقيي 

ضييهفراطاإل ااصسيي   تع ريي  يي  وفطلييص ااة حيي   اا تيييهف أن  أضيهف طاألمصيكرييا ااويي هيرا   اا  يهسع

       فيييإطااخيييهمسطيشيييصطميييفطشييي صطسطااييي او افطااوييير راطي ييي فصضييي ه ااةخعيييط ميييف كيييهن اا يييإ ااا يييي   

        ي يييسطم  ايييهفطصييير راطدقرةيييا% 99نسييي   هط ةصكرييياط وسييي   يييسطي ان يييهطسييي  قإ ات  9102 يسييية صط

خيصىطأم  ايهفطصير راط ي س %6.9 ااسطاا وفطار  غاةصكراطاا صس  اا خ ض معم رهوط  تو ط 991

 ييذاط مييفطااةقييصوطأنطييي مطت لرييعط ييذهطاتت هلريياطفييإطااخييهمسطيشييصطمييفطشيي صطططط. م رييهوط  تو 091لرة  ييهط

كيفطاا تييهفطااة حي  طية فقه  ا وصيحهف ااصسرس األمصيكيإ  اايذي  ضيم  ا اوتي  شيصر  9191ي هيصط

 .اازوايإ ااشصا  د  ف ااورف إت  ام اذا مفطايه  طفص طاا مصي هفطاااةصكراطفإطحه 

 ااييسطحيي ااإ األتحييه طاأل و دييإاألمصيكييإطمييعط ااسي مإ ااماييزطاا اييهوي اوت ييع ميفط هنييبطأخييص 

م ريهوط  توطخيل طشي صطني فة ص ط 02.0ةمطتصا يعطاايسط  9102 أك  دصخل طش صط م رهوط  تو 07.4

 دشك طييه  طاوت يعطاامايزطاا ايهويط .م رهوط  توطخل طش صط يسة ص 09.2ل  طأنطيمه  طاوت هي طااسط

م ريهوط  توط 066.2ااس مإطاألمصيكإطمعطاألتحه طاأل و دإطااسطأي سطمس  ىطاي طي يسطاإلريلرط  ي ط

 اا تييهف حوي     يهطتاي وطاإلشيهو طاايسط .   فقيه  ا رهنيهف مك يب اا مي ا  األمصيكيإ9102خل طييه ط

 ي يس اسي ث هسرا وسي  ط ةصكريا د ص  اامهاةرا  اا اهو  م اةا مف وسةإ اذن ي ساألمصيكراط ااة ح  

 اا  لميهف  يذه  تيرتإ .عيهسصافاا صي هيا  ييم دشيرن اا يزاع اريهو إف  األ و دإ اتتحه  مف  او ات ه
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 يصدييه ا شييصكا دييرن أفييه  اامهاةرييا  اا اييهو  اة اةييا اا هدمييا اا حكييرم محكةييا مييف حكييم صيي  و يقييب

  .اار و  دة رهواف لرة   تق و مشص ع غرص حك مإ  يم ي س حو   ل  ااعهسصاف او هيا األ و درا

 ط ي مييرفطوصيي طت ا يي طأ ا طاتل وييه طاألمصيكييإمهاريياطسرهسييراط تطتييزا ط  ييهسطتحيي يهفط ييذاط 

 يذهطيرتإطفيإطمق مياط. ااةؤشصافطااصسرسراط مؤشصافطاأليةه طيفطكثبطفإطااةس ق  طااقصيب اام ي طمف

اامللييهفطاا اهوييياطدييرفطاا تيييهفطااة حيي  ط ااوييرف ط  دخهصيياااق ييهيهطااة م قيياطدها اييهو  ط اا حيي يهف 

حيي  طااخلفييهفطدييرفطا او طااييصسرسطاألمصيكييإط ما ييسطاإلح رييهرإطاا ريي وااإطاضييهفاطااييسط  يي  طدمييضط

ا اا يإ تيرتإ تزام يه  ميع اريلر اايصسرس اا  تصافطااسرهسراطاا اخ رداهنبط طاا إطي  م هااسرهسهفطاا ق ياط

  .9191احة   طاإلن خهدراطااصسهسراطامه طاألمصيكإ وسةره  

نةي طاا يهتجطاايسط 9102ميفطييه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهفتشرصطفإط ذاطااسرهر ط 

ميفط ألي    ي طمسي  ى  %9.2 دةمي   9102فإطيه طاتمصيكراطفإطاا تيهفطااة ح  طااةح سطاإل ةهاإط

فيإطن هيياطاأل ارياطتشيرصطاا  لميهفط فيإطحيرف .%9.4 اا هاغياط ااسهد ااوه و طفإطن هياطااصدعط اا  لمهف

اا  لميهفط مف أل     طمس  ى  %9 دةم   9191فإطيه ط هنة ت لعطااسط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

 .ا  فاا اليا   المشا  (0)كما ي ة  الجدوت  .%9.0 اا هاغاط ااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد 

  الصياعية الهادح/دوت أسيااقتصادا   .9.0

         ميييفط ااصديييعطااصاديييعخيييل طدشيييك طنسييي إط القتصكككاد اليابكككا ي ان ميييهش  رهنيييهفااأظ يييصفطأحييي ثط

 طااق مريا ااحسيهدهف فيإ اا هويخريا  اا مي يلف ااصأسيةهاإ  اإلن يهر لي   حر طأ ىطك طميف ط9102يه ط

ضيصي اط ممي   زييه   تيرةرص  طاايسطتخ ريفارهدهنرياا ااحك ميا اتخيذت ه اا يإ ااة يه  س ث هسراطات اا  ادرص 

ااحي افزط   يي  طميفتيمطاإلييلنطييفطحزمياطكةيهط. 9102 أك  دص ش ص فإ% 01ااسط% 3 مف ااة رمهف

تصي ري نط 02.9دقرةياط 9191أدصي طش صطس   أطفإط 9191إطشك طمرزانراطتكةر راطا س اطااةهاراطفااةهاراط

. 9191 ييمطاا ةي طاتل ويه يطفيإطييه طد ي فط طااسط هنبطااةزي طمفطاتس ثةهوافطااخهصا طيهدهنإيفط

يييرتإطذاييكطفييإطاا ليي طااييذيطتييرةصطفريي طأ ا طاتل وييه طاارهدييهنإطدهألضييصاوطااةه ييياطااك رييص طاا ييإطسيي   هطططط

      9102يييه ط ااييذيطا  ييهحطاارهدييهنطخييل طشيي صطأك يي دصط 71األليي ىطم ييذطنحيي ط"  Hagibis "ايوييهوط

 .كطص هياطااسرهواف يع طاإلن هططفإطااقعهيهفطااصسرسراطدةهطفإطذا
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ي سط%ط9.0 ط%ط6 ح طدط9102طأك  دصط ن فة صطيااع بطااةح إطخل طش صطانخ ضط ذاط ل 

ططليي طان مشيي طدشييك طاياييهدإ ططةقيياطااةسيي   كرفأسييهسطسيي  يطتزام ييه طمييعطزيييه  طضييصي اطااة رمييهف طاتطأنط

نقعياطط27.9 طط23.7مقهونياطد حي طط9102 يسية صطخل طشي صطنقعاطط22مؤشصطةقاطااةس   كططد غحر ط

طم يذططاايذيطيُمي طاأل نيسطمصت ميه طييفطمسي  ىطشي صطسي  ة صخل طش صيطن فة صط أك  دصطي سطاا صتريب ط

طط.9100يه ط

تشيرصطحري طط سي رطاامةي طنقي طاامةهاياطفيإطتميهنإطميفطمشيك اطتيزا يا وطااذكصطأنطاارهديهنطتط

طططط 9106مقهونيياطدمييه ط%ط91د سيي اطط9141فييإطيييه ططااقيي ىطاامهم يياطفييإطاارهدييهنطهشانكةيياا  لمييهفطااييسط

ط  فيإط يذاطااسيرهرط.ااة ااري طممي  طانخ يه طمقهدي طفيإ يهطدطااشيرخ خاطممي تفطوت يهعانمكهسيه طت ذاكط

ط9103ييه ططم  ويفطفيإ يي ا ط طلهن نيه ط طكةيهطأليصفطيهميه طط79طاايسطاا قهيي طسيفطاارهدهنرياطااحك ماطوفم 

طفيإطااي ق طا خ ريفطاأل   رياطاامهم ياطاأليي يطميفطمزيي طدي خ  ط يسيةحطسرهس  هطفإطك رصا ططتغرصا ططيمكس

طط.9199طدح   طأ   إطيهم طم ر نطنوفطنح  طحر طتح هططاارهدهنطااسطاامةهاا

طكةيلذطي ر طااع بطانخ ضحر ط طاألخصىطاارهدهنإطمقهد طاامةلفطااصسرسرااارفططل  طتصا م  

 ان ويه طط دشيرنطاا ايهو طاامهاةرياطااةخيه فط تصا يع طاألس ارطااةهاراطل  طأ ا ن رااططاألس ارطفإطآمف

اا  كطااةصكيزيطاارهديهنإططأي فطفر طيرتإطذاكطفإطاا ل طااذيط.دصيعهنرهطيفطاألتحه طاأل و دإط  نطات هر

يفطاإلدقه طي سطأسمهوطاا هسي  ط  نطتغرريص طمؤكي ا طي يسطط9102ط يسة صفإطا  ةهي طاألخرصطخل طش صط

اتل وييه يط تمزيييزط غ ييبطي ييسطاتنكةييهشطد يي فطااط ااحهاريياط رسييرصيااا ق ييياطااطسرهسيي  طاسيي ةصاوي ييسط

خييل طشيي صطأك يي دصطااة رمييهفططضييصي اطزيييه  طدميي طاتل وييه طت ييهرؤطي ييسطااةؤشييصافطضيي  طفييإاا ةيي  ط

ااشيرخ خاطاا يإطت ا ي طااةا ةيعطاارهديهنإ ط ميهطي صضي طذايكطميفطمشيك اططفإطمحه ااطاة ا  ا  ط9102

تحسرفط ت سرعطا صامجطاا ةهنط ااحةهيياطات  ةهيريا ط كيذاكطتة يي طااقرةياطااة زايي  طاقعيهعطااصيهيياط

 ط.كةهطسر مطت  ر طنوفطااحور اطااةصتق اطمفطاازيه  طاا صي اطنح ط يمطلعهعطاا م رم طااوحرا

دي يمطميفطدميضط ط9102ميفطييه ططااصاديعااصديعطخيل ططفإطاارهدهنمم  طاا  خمططت هرؤ اس ةصط

اس قصطخل طش صطأك  دصطي  طأ نسطمس  ىطاي طفيإطةلةي نطشي صا طحر ط طاا حسر هفطفإطاا سمرصطااةح إ

ي يسطأسيهسط%ط1.9ااسططاوت عطدم طذاكي سطأسهسطس  ي طةمط%ط1.9ط   طمس  ىطااش صطااسهد طاا هاغ

 فيإط يذاطااسيرهر طط. يسية صي يسطأسيهسطسي  يطخيل طشي صط%ط1.3طةيمطاايسط ن فة صس  يطخل طش صط
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ااةمي  طااةسي   فط  ي ط نحي  ي سيهوع س ف اتس  لكإ اا  خماسطأنطا اارهدهنإ ااةصكزي اا  ك أشهو

 اتايهه أنكةهطأشهوطاايسط  اا  خم ت لمهف  اوت هع اا هتج فإ اياهدرا فا        ااس دها اصاكط ذ 9%

   .اا  ط أسمهو دهنخ ه  سر رةص ااحهاإ اا ل  فإ اا  خم

أك ي دصط يانخ يضطاإلن يهططااوي هيإطفيإطاارهديهنطفيإطشي ص تزام ه  مع زيه   ضصي ا ااة رمهف  

فييإطلعييهعط  يي طمييهطيشييرصطااييسطاسيي ةصاوطاا  ييهرؤط طي ييسطأسييهسطسيي  ي% 7.9د سيي اط 9102  نيي فة ص

   ذاييك تةهشييره  مييع اسيي ةصاو تصا ييع ةقييا ااشييصكهف ااويي هيرا  دخهصيياطااويي هيهفطاا ح ي رييا اا ويي رع

 فقه  ا رهنهف  ارو طلرةاطمؤشصطااثقاطااسطص صطمفطاا قهر  ي سطاا  ااإ  ااصادعاارهدهنطا صدعطفإطااك صىط

   .اا  كطااةصكزيطاارهدهنإ

ت يهرؤطنة  يهطاس ةصطفق ط  9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط أمهطفرةهطيخ طااوه وافطاارهدهنرا

% 2.9د سيي اط 9102 أك يي دصفييإطشيي صط  انخ  ييحريي ط .تزام ييه  مييع تزاييي   شهشييا اتل وييه  اامييهاةإ

خيل طشي صطني فة ص ط انطكيهنطد سي اطفإطاا صا يعط فاس ةصةمط  مقهوناطدهاش صطااةةهة طمفطاامه طااسهد 

 صيه واف تصا م  فقه  ا  رهنهف األ ارا ا زاو  ااةهارا اارهدهنرا    .ي سطأسهسطس  ي %6.2أل طد غ ط

  9102  يسية ص ي يسطأسيهسطسي  يطخيل طشي ص% 7.2حي طد  اا ي ااإ ي س يشص ااثها  ا ش ص اارهدهن

 ااة حي   اا تييهف اايس ااةوي وه  اا مي يف اا  يه   آتف سيرهوافاا شيح هف  ذاكطي يسطخ  رياطانخ يه 

 فييإ األو ييح ي ييس أريي   اةيي   يييؤةص سييرا  ااخييهو إ ااع ييب ضييمف أن ااييس يشييرص مةييه  األمصيكرييا

 .اا اهو  ي س ااةم ة رهدهنإطاا اتل وه 

 اخ ييض تاييهوى ات ييهر ااييساألمصيكريياط فييإط ييذاطااسييرهر طت صيي  طاارهدييهنط اا تيييهفطااة حيي  ط

 اارهدهن اا اهوي اتت هر  ي ز  .9191د اياطمفطيه ط  ااو هيرا اازوايرا ااس ع ي س اااةصكرا ااصس  

   تو  م ريهو 6.9 دقرةيا أمصيكريا  غذاسريا زوايريا م  ايهف ي يس اااةصكرا ااصس   ااغه  أ  د خ رض

 ي رييإ  مةييه  اارهدهنرييا األسيي ار ايي خ   األخييصى األمصيكرييا ااة  اييهف أمييه  أك ييص فييص  ت ييهح أن ي ييس

 . ك ي ا أسي صااره مثي  اا يه ي ااةحيرط ي يص ااشيصاكا ات هلريا أي ه  مع م كهفاا فص  ااة ح   ا  تيهف

 ااسيي ع ي ييس ااة ص ضييا اااةصكرييا ااصسيي   تخ ييرض أ  دإاغييه  ااة حيي   اا تيييهف سيي ق   ااةقهديي    فييإ

   يي ت  ذاطاتت يهر غرصطأن .اا  ا  تكررف أ  ز  غرهو  لعع ااةم اف تو رع مث  اارهدهنرا ااو هيرا

  .اارهدهنرا ااسرهواف ي س %9.9اطاا هاغ ااصس  طاااةصكراطاألمصيكرا ااغه  ي س
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ي سط%ط9.0 ط%ط6 ح طدط9102طأك  دصط ن فة صطيااع بطااةح إطخل طش صطانخ ضط ذاط ل 

ططليي طان مشيي طدشييك طاياييهدإ ططةقيياطااةسيي   كرفأسييهسطسيي  يطتزام ييه طمييعطزيييه  طضييصي اطااة رمييهف طاتطأنط

نقعياطط27.9 طط23.7مقهونياطد حي طط9102 يسية صطخل طشي صطنقعاطط22مؤشصطةقاطااةس   كططد غحر ط

طم يذططاايذيطيُمي طاأل نيسطمصت ميه طييفطمسي  ىطشي صطسي  ة صخل طش صيطن فة صط أك  دصطي سطاا صتريب ط

طط.9100يه ط

تشيرصطحري طط سي رطاامةي طنقي طاامةهاياطفيإطتميهنإطميفطمشيك اطتيزا يا وطااذكصطأنطاارهديهنطتط

طططط 9106مقهونيياطدمييه ط%ط91د سيي اطط9141فييإطيييه ططااقيي ىطاامهم يياطفييإطاارهدييهنطهشانكةيياا  لمييهفطااييسط

ط  فيإط يذاطااسيرهرط.ااة ااري طممي  طانخ يه طمقهدي طفيإ يهطدطااشيرخ خاطممي تفطوت يهعانمكهسيه طت ذاكط

ط9103ييه ططم  ويفطفيإ يي ا ط طلهن نيه ط طكةيهطأليصفطيهميه طط79طاايسطاا قهيي طسيفطاارهدهنرياطااحك ماطوفم 

طفيإطااي ق طا خ ريفطاأل   رياطاامهم ياطاأليي يطميفطمزيي طدي خ  ط يسيةحطسرهس  هطفإطك رصا ططتغرصا ططيمكس

طط.9199طدح   طأ   إطيهم طم ر نطنوفطنح  طحر طتح هططاارهدهنطااسطاامةهاا

طكةيلذطي ر طااع بطانخ ضحر ط طاألخصىطاارهدهنإطمقهد طاامةلفطااصسرسرااارفططل  طتصا م  

 ان ويه طط دشيرنطاا ايهو طاامهاةرياطااةخيه فط تصا يع طاألس ارطااةهاراطل  طأ ا ن رااططاألس ارطفإطآمف

اا  كطااةصكيزيطاارهديهنإططأي فطفر طيرتإطذاكطفإطاا ل طااذيط.دصيعهنرهطيفطاألتحه طاأل و دإط  نطات هر

يفطاإلدقه طي سطأسمهوطاا هسي  ط  نطتغرريص طمؤكي ا طي يسطط9102ط يسة صفإطا  ةهي طاألخرصطخل طش صط

اتل وييه يط تمزيييزط غ ييبطي ييسطاتنكةييهشطد يي فطااط ااحهاريياط رسييرصيااا ق ييياطااطسرهسيي  طاسيي ةصاوي ييسط

خييل طشيي صطأك يي دصطااة رمييهفططضييصي اطزيييه  طدميي طاتل وييه طت ييهرؤطي ييسطااةؤشييصافطضيي  طفييإاا ةيي  ط

ااشيرخ خاطاا يإطت ا ي طااةا ةيعطاارهديهنإ ط ميهطي صضي طذايكطميفطمشيك اططفإطمحه ااطاة ا  ا  ط9102

تحسرفط ت سرعطا صامجطاا ةهنط ااحةهيياطات  ةهيريا ط كيذاكطتة يي طااقرةياطااة زايي  طاقعيهعطااصيهيياط

 ط.كةهطسر مطت  ر طنوفطااحور اطااةصتق اطمفطاازيه  طاا صي اطنح ط يمطلعهعطاا م رم طااوحرا

دي يمطميفطدميضط ط9102ميفطييه ططااصاديعااصديعطخيل ططفإطاارهدهنمم  طاا  خمططت هرؤ اس ةصط

اس قصطخل طش صطأك  دصطي  طأ نسطمس  ىطاي طفيإطةلةي نطشي صا طحر ط طاا حسر هفطفإطاا سمرصطااةح إ

ي يسطأسيهسط%ط1.9ااسططاوت عطدم طذاكي سطأسهسطس  ي طةمط%ط1.9ط   طمس  ىطااش صطااسهد طاا هاغ

 فيإط يذاطااسيرهر طط. يسية صي يسطأسيهسطسي  يطخيل طشي صط%ط1.3طةيمطاايسط ن فة صس  يطخل طش صط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 27 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

ااةمي  طااةسي   فط  ي ط نحي  ي سيهوع س ف اتس  لكإ اا  خماسطأنطا اارهدهنإ ااةصكزي اا  ك أشهو

 اتايهه أنكةهطأشهوطاايسط  اا  خم ت لمهف  اوت هع اا هتج فإ اياهدرا فا        ااس دها اصاكط ذ 9%

   .اا  ط أسمهو دهنخ ه  سر رةص ااحهاإ اا ل  فإ اا  خم

أك ي دصط يانخ يضطاإلن يهططااوي هيإطفيإطاارهديهنطفيإطشي ص تزام ه  مع زيه   ضصي ا ااة رمهف  

فييإطلعييهعط  يي طمييهطيشييرصطااييسطاسيي ةصاوطاا  ييهرؤط طي ييسطأسييهسطسيي  ي% 7.9د سيي اط 9102  نيي فة ص

   ذاييك تةهشييره  مييع اسيي ةصاو تصا ييع ةقييا ااشييصكهف ااويي هيرا  دخهصيياطااويي هيهفطاا ح ي رييا اا ويي رع

 فقه  ا رهنهف  ارو طلرةاطمؤشصطااثقاطااسطص صطمفطاا قهر  ي سطاا  ااإ  ااصادعاارهدهنطا صدعطفإطااك صىط

   .اا  كطااةصكزيطاارهدهنإ

ت يهرؤطنة  يهطاس ةصطفق ط  9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط أمهطفرةهطيخ طااوه وافطاارهدهنرا

% 2.9د سيي اط 9102 أك يي دصفييإطشيي صط  انخ  ييحريي ط .تزام ييه  مييع تزاييي   شهشييا اتل وييه  اامييهاةإ

خيل طشي صطني فة ص ط انطكيهنطد سي اطفإطاا صا يعط فاس ةصةمط  مقهوناطدهاش صطااةةهة طمفطاامه طااسهد 

 صيه واف تصا م  فقه  ا  رهنهف األ ارا ا زاو  ااةهارا اارهدهنرا    .ي سطأسهسطس  ي %6.2أل طد غ ط

  9102  يسية ص ي يسطأسيهسطسي  يطخيل طشي ص% 7.2حي طد  اا ي ااإ ي س يشص ااثها  ا ش ص اارهدهن

 ااة حي   اا تييهف اايس ااةوي وه  اا مي يف اا  يه   آتف سيرهوافاا شيح هف  ذاكطي يسطخ  رياطانخ يه 

 فييإ األو ييح ي ييس أريي   اةيي   يييؤةص سييرا  ااخييهو إ ااع ييب ضييمف أن ااييس يشييرص مةييه  األمصيكرييا

 .اا اهو  ي س ااةم ة رهدهنإطاا اتل وه 

 اخ ييض تاييهوى ات ييهر ااييساألمصيكريياط فييإط ييذاطااسييرهر طت صيي  طاارهدييهنط اا تيييهفطااة حيي  ط

 اارهدهن اا اهوي اتت هر  ي ز  .9191د اياطمفطيه ط  ااو هيرا اازوايرا ااس ع ي س اااةصكرا ااصس  

   تو  م ريهو 6.9 دقرةيا أمصيكريا  غذاسريا زوايريا م  ايهف ي يس اااةصكرا ااصس   ااغه  أ  د خ رض

 ي رييإ  مةييه  اارهدهنرييا األسيي ار ايي خ   األخييصى األمصيكرييا ااة  اييهف أمييه  أك ييص فييص  ت ييهح أن ي ييس

 . ك ي ا أسي صااره مثي  اا يه ي ااةحيرط ي يص ااشيصاكا ات هلريا أي ه  مع م كهفاا فص  ااة ح   ا  تيهف

 ااسيي ع ي ييس ااة ص ضييا اااةصكرييا ااصسيي   تخ ييرض أ  دإاغييه  ااة حيي   اا تيييهف سيي ق   ااةقهديي    فييإ

   يي ت  ذاطاتت يهر غرصطأن .اا  ا  تكررف أ  ز  غرهو  لعع ااةم اف تو رع مث  اارهدهنرا ااو هيرا

  .اارهدهنرا ااسرهواف ي س %9.9اطاا هاغ ااصس  طاااةصكراطاألمصيكرا ااغه  ي س
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اإل ةيهاإط إنة طاا هتجطااةح يااسط 9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهف تشرصط

ميفط ااثهاي فإطن هياطااصدعط ااة  لعاا ة طأي سطمفط  ط   طمس  ى%0دةم  ط 9102فإطاارهدهنطفإطيه ط

 9191تشرصطاا  لمهفطاأل اراطااسطنة طاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطفإطييه ط كةه. %1.2 اا هاغط 9102يه ط

كما ي ة    %1.9أي سطمفطاا ة طااة  لعطفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغط  ط   طمس  ى%1.6دةم  ط
 .ا  فاا المشا  اليا  (0)الجدوت 

خيل طااصديعطااصاديعطأ اس طفإط اا حسفطااع رف مؤشصافدمضط طالقتصاد الك  ح الجي بي ش  

تحسيفطي يسطأسيهسطسي  ي طحري ط% 9تركر طنة هطخل طااصديعطااسيهد طد حي ط تةهشره  مع 9102مفطيه ط

 طكةييهطت هرايي ط ترييص طاا صا ييعطفييإطنةيي طاإلن ييهططااويي هيإطااييسطأي ييسطمسيي  ىطايي طم ييذطأكثييصطمييفطيييه 

ا يهط تصا يع  ي طأ نيسطي سطأسهسطس  ي طط% 9د س اط 9102ااوه وافطا  خ ضطخل طش صط يسة صط

يمكييسطمؤشييصطميي يصيطااةشيي صيهفطفييإطلعييهعطااويي هيهفطاا ح ي ريياطاشيي صط ييذاط  .فييإطنحيي طسيي ماطأشيي ص

نقعيياطخييل طشيي صيط 42.4 ط 43.4مييعط مقهونييانقعيياط 91.0 طحريي طد ييغطان مهشييه  نسيي ره   9102 يسيية صط

ااا  دإط  طاا ايمطااصسرسإطالل وه طااك ويط ااع بطااةح إ در ةهطيا  .أك  دصط ن فة صطي سطاا صترب

 . اس ةصاوطتصا عطااةخه فطااار سرهسراطفإطش  طااازيص طااك ويا ااسط هنب طفإطاا ل طااحهاإ

اإل ةيهاإط إنة طاا هتجطااةح يااسط 9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهف تشرصط

ااويه و طفيإط األ ارا اا  لمهف مف أل  مس  ى  يُم   %0.2دةم  ط 9102ااا  دراطفإطيه طفإطك ويهط

   ط %9.0 دةم   9191اا هتجطفإطيه ط نة ااسط تشرصطاا  لمهفكةهط .%9 اا هاغاط ااسهد ن هياطااصدعط

 .%9.9 اا هاغاط اا  لمهفطااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد أل طمفطمس  ىط

  األو وبيةدوت اقتصادا  ال .8.0

 طدي يمطميفطاسي ةصاوط9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعطخيل ط ميتقكة اليك  و ا اقتصاداس قصطأ ا ط

ترسييرصياطتح ييزطانشييه طاتس ةييهن ط انطكييهنطسرهسيياطنق ييياطفييإطات ييهعط (ECB)اا  ييكطااةصكييزيطاأل و دييإط

 ط تلشيإطحهاياطيي  طاارقيرفطااةح إ تح رزطاتس ثةهوافط ااع بااسط هنبط طمماة طفإطلعهعطاامقهواف

ييرتإطذايكطفيإطاا لي طاايذيطاسي ةصط. د  نطات هر( Brexit)هطمفطاتتحه طاأل و دإطدشرنطخص ططدصيعهنر

فييإطأك ييصطأودميياطال وييه افطفييإطم عقيياط  انخ ييه طاإلن ييهططااويي هيإنةيي طااع ييبطااخييهو إط ت ييهرؤفريي ط
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 طحر طسا طاإلن هططااو هيإطاإليعهاإطأك صطانخ ه طا طم يذط(أاةهنرهط فصنسهط ايعهارهط أس هنره)اار و ط

 .اار و  م عقا ااسل وه يطات ااصك   ي    دشرن ةخه ف طا زي طاا9104أك  دصطش صط

سيرا  ال ويه  م عقيا ااري و  م يرةصا  دهام يي  ميف اا حي يهف اا يإ تح يهط اايس  فإط ذاطااسيرهر ط

اا يإطاي ي هط  دخهصياطفيإطايعهاريه  م هدماطمس ةص  ط ميفطأ ة يه طااي ي نطااسيره ياط ااةويصفراطااةصت ميا

ااة  ضراطاأل و دراطمس ةص طمفطضغ رط ت ا  طايعهارهط. مس  ىطا  ي نطااسره ياطفإطاامهام ةها طأي س

تصا يعطتزام ه  مع   9191امه ط% 0.3 ااسط% 9ااسط 9102ا ق ر طاإلن هرط خ ضطيازطااة ازناطامه ط

.  ااسرهسيإيي  طاارقيرفطاإلن هرطاتس  لكإطااخه ط انخ ه طااي افعطااةيهاإط ضيمفطاا راياطااخهو رياط 

أمهطاا اص طاإلياهدراطااحهاراطالل وه طاإليعهاإطف إطتصا عطااةخهرصطي سطاتس قصاوطااةهاإطفيإطأيقيهبط

 .    رطي اس طااس  افطااسره يا

 اتل ويه طاألاةيهنإ أك يصطال ويه طفيإطم عقياطااري و ط  ي اسي قصاوطأ ا ط ميعديها زامفطذاكطيرتإط

تصا عطاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطي سط)اا ق إط ااصك   دوم دا ار ا ب 9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط

ااوييه وافط  تحسييف طاتسيي  لسطاامييهس إط اا  قييهفطاامهميياطااحك مريياديي يمطمييفط (ميي ىطودمييرفطم  ييهاررف

ي سطأسهسطش صيطمسا اطأك يصطزييه  طم يذط% 0.9د ح ط 9102فإطش صطن فة صطاا إطاوت م طاةهنراطاأل

اتل ويه طاألاةيهنإطدةيهطي ي رطاا  لميهفطخيل طشي صيطفإطثقاطشصافطاامؤ ااسط هنبطتمهفإنح طيهمرف ط

 .    فقه  ا رهنهف مك ب اإلحوه اف اتتحه ي فإ أاةهنره9102ن فة صط  يسة صط

سطخ  ريياطي يي ااخييهو إ ااع ييبمييفطضييمفطاتل وييه طاألاةييهنإطيمييهنإطمييهطزا ط طفييإطاا ليي طذاتيي 

 نويف يقيهوب ميه تةثي اتسي ثةهوط ااويه وافطاا يإط ي يس مةيهطييؤةص اا  تصافطح  طاا ايهو طاامهاةريا 

  األاةيهنإ إااوي هيقعيهعطاا ااويم دهفطاا يإطيشي   ه  طدهإلضيهفاطاايسألاةهنريه اإل ةيهاإ ااةح يإ اا هتج

 تصا يعاسي ةصط حري . 9101 مفطأ ة هطتصا عطي  طاامهم رفطدهاقعهعطااو هيإطا ةص طاأل ايسطم يذطييه ط

ل ي طأنطيصت يعطخيل ط طمقهوناطدهاش صطااسهد % 0.6د س اط 9102 أك  دصاإلن هططااو هيإطخل طش صط

ميي ف يه  دزيييه   ان ييهط ااسيي ع ااصأسييةهارا  اتسيي  لكرا  % 0.0شيي صطنيي فة صطي ييسطغرييصطااة  لييعطد حيي ط

م يذطشي صط  يإطأك يصط تريص طتصا يعط% 2.9د حي ط 9102 يه   اإلنخ ه  ما  ا  خل  شي ص  يسية ص 

  طأسيااقعهعطااصسرسإطفيإطااوي هياطاألاةهنرياط  ي طصي هياطااسيرهوافط لعهع  ي ا   ذاط .9112ي هيصط

هنإطة ان مهةهف خ ض ي سطخ  راطي  طل وت طي س  ن قه افاام ي طمفطاإلأزمهت طفإطاا ل طااحهاإ ط سطط
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اإل ةيهاإط إنة طاا هتجطااةح يااسط 9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهف تشرصط

ميفط ااثهاي فإطن هياطااصدعط ااة  لعاا ة طأي سطمفط  ط   طمس  ى%0دةم  ط 9102فإطاارهدهنطفإطيه ط

 9191تشرصطاا  لمهفطاأل اراطااسطنة طاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطفإطييه ط كةه. %1.2 اا هاغط 9102يه ط

كما ي ة    %1.9أي سطمفطاا ة طااة  لعطفإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغط  ط   طمس  ى%1.6دةم  ط
 .ا  فاا المشا  اليا  (0)الجدوت 

خيل طااصديعطااصاديعطأ اس طفإط اا حسفطااع رف مؤشصافدمضط طالقتصاد الك  ح الجي بي ش  

تحسيفطي يسطأسيهسطسي  ي طحري ط% 9تركر طنة هطخل طااصديعطااسيهد طد حي ط تةهشره  مع 9102مفطيه ط

 طكةييهطت هرايي ط ترييص طاا صا ييعطفييإطنةيي طاإلن ييهططااويي هيإطااييسطأي ييسطمسيي  ىطايي طم ييذطأكثييصطمييفطيييه 

ا يهط تصا يع  ي طأ نيسطي سطأسهسطس  ي طط% 9د س اط 9102ااوه وافطا  خ ضطخل طش صط يسة صط

يمكييسطمؤشييصطميي يصيطااةشيي صيهفطفييإطلعييهعطااويي هيهفطاا ح ي ريياطاشيي صط ييذاط  .فييإطنحيي طسيي ماطأشيي ص

نقعيياطخييل طشيي صيط 42.4 ط 43.4مييعط مقهونييانقعيياط 91.0 طحريي طد ييغطان مهشييه  نسيي ره   9102 يسيية صط

ااا  دإط  طاا ايمطااصسرسإطالل وه طااك ويط ااع بطااةح إ در ةهطيا  .أك  دصط ن فة صطي سطاا صترب

 . اس ةصاوطتصا عطااةخه فطااار سرهسراطفإطش  طااازيص طااك ويا ااسط هنب طفإطاا ل طااحهاإ

اإل ةيهاإط إنة طاا هتجطااةح يااسط 9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهف تشرصط

ااويه و طفيإط األ ارا اا  لمهف مف أل  مس  ى  يُم   %0.2دةم  ط 9102ااا  دراطفإطيه طفإطك ويهط

   ط %9.0 دةم   9191اا هتجطفإطيه ط نة ااسط تشرصطاا  لمهفكةهط .%9 اا هاغاط ااسهد ن هياطااصدعط

 .%9.9 اا هاغاط اا  لمهفطااوه و طفإطن هياطااصدعطااسهد أل طمفطمس  ىط

  األو وبيةدوت اقتصادا  ال .8.0

 طدي يمطميفطاسي ةصاوط9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعطخيل ط ميتقكة اليك  و ا اقتصاداس قصطأ ا ط

ترسييرصياطتح ييزطانشييه طاتس ةييهن ط انطكييهنطسرهسيياطنق ييياطفييإطات ييهعط (ECB)اا  ييكطااةصكييزيطاأل و دييإط

 ط تلشيإطحهاياطيي  طاارقيرفطااةح إ تح رزطاتس ثةهوافط ااع بااسط هنبط طمماة طفإطلعهعطاامقهواف

ييرتإطذايكطفيإطاا لي طاايذيطاسي ةصط. د  نطات هر( Brexit)هطمفطاتتحه طاأل و دإطدشرنطخص ططدصيعهنر

فييإطأك ييصطأودميياطال وييه افطفييإطم عقيياط  انخ ييه طاإلن ييهططااويي هيإنةيي طااع ييبطااخييهو إط ت ييهرؤفريي ط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 29 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 طحر طسا طاإلن هططااو هيإطاإليعهاإطأك صطانخ ه طا طم يذط(أاةهنرهط فصنسهط ايعهارهط أس هنره)اار و ط

 .اار و  م عقا ااسل وه يطات ااصك   ي    دشرن ةخه ف طا زي طاا9104أك  دصطش صط

سيرا  ال ويه  م عقيا ااري و  م يرةصا  دهام يي  ميف اا حي يهف اا يإ تح يهط اايس  فإط ذاطااسيرهر ط

اا يإطاي ي هط  دخهصياطفيإطايعهاريه  م هدماطمس ةص  ط ميفطأ ة يه طااي ي نطااسيره ياط ااةويصفراطااةصت ميا

ااة  ضراطاأل و دراطمس ةص طمفطضغ رط ت ا  طايعهارهط. مس  ىطا  ي نطااسره ياطفإطاامهام ةها طأي س

تصا يعطتزام ه  مع   9191امه ط% 0.3 ااسط% 9ااسط 9102ا ق ر طاإلن هرط خ ضطيازطااة ازناطامه ط

.  ااسرهسيإيي  طاارقيرفطاإلن هرطاتس  لكإطااخه ط انخ ه طااي افعطااةيهاإط ضيمفطاا راياطااخهو رياط 

أمهطاا اص طاإلياهدراطااحهاراطالل وه طاإليعهاإطف إطتصا عطااةخهرصطي سطاتس قصاوطااةهاإطفيإطأيقيهبط

 .    رطي اس طااس  افطااسره يا

 اتل ويه طاألاةيهنإ أك يصطال ويه طفيإطم عقياطااري و ط  ي اسي قصاوطأ ا ط ميعديها زامفطذاكطيرتإط

تصا عطاا هتجطااةح إطاإل ةهاإطي سط)اا ق إط ااصك   دوم دا ار ا ب 9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط

ااوييه وافط  تحسييف طاتسيي  لسطاامييهس إط اا  قييهفطاامهميياطااحك مريياديي يمطمييفط (ميي ىطودمييرفطم  ييهاررف

ي سطأسهسطش صيطمسا اطأك يصطزييه  طم يذط% 0.9د ح ط 9102فإطش صطن فة صطاا إطاوت م طاةهنراطاأل

اتل ويه طاألاةيهنإطدةيهطي ي رطاا  لميهفطخيل طشي صيطفإطثقاطشصافطاامؤ ااسط هنبطتمهفإنح طيهمرف ط

 .    فقه  ا رهنهف مك ب اإلحوه اف اتتحه ي فإ أاةهنره9102ن فة صط  يسة صط

سطخ  ريياطي يي ااخييهو إ ااع ييبمييفطضييمفطاتل وييه طاألاةييهنإطيمييهنإطمييهطزا ط طفييإطاا ليي طذاتيي 

 نويف يقيهوب ميه تةثي اتسي ثةهوط ااويه وافطاا يإط ي يس مةيهطييؤةص اا  تصافطح  طاا ايهو طاامهاةريا 

  األاةيهنإ إااوي هيقعيهعطاا ااويم دهفطاا يإطيشي   ه  طدهإلضيهفاطاايسألاةهنريه اإل ةيهاإ ااةح يإ اا هتج

 تصا يعاسي ةصط حري . 9101 مفطأ ة هطتصا عطي  طاامهم رفطدهاقعهعطااو هيإطا ةص طاأل ايسطم يذطييه ط

ل ي طأنطيصت يعطخيل ط طمقهوناطدهاش صطااسهد % 0.6د س اط 9102 أك  دصاإلن هططااو هيإطخل طش صط

ميي ف يه  دزيييه   ان ييهط ااسيي ع ااصأسييةهارا  اتسيي  لكرا  % 0.0شيي صطنيي فة صطي ييسطغرييصطااة  لييعطد حيي ط

م يذطشي صط  يإطأك يصط تريص طتصا يعط% 2.9د حي ط 9102 يه   اإلنخ ه  ما  ا  خل  شي ص  يسية ص 

  طأسيااقعهعطااصسرسإطفيإطااوي هياطاألاةهنرياط  ي طصي هياطااسيرهوافط لعهع  ي ا   ذاط .9112ي هيصط

هنإطة ان مهةهف خ ض ي سطخ  راطي  طل وت طي س  ن قه افاام ي طمفطاإلأزمهت طفإطاا ل طااحهاإ ط سطط
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 30 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ااشييص ر اسيي ر ه  أ يي  مييف ااييزمف ااشييصكهف ك ييصى فريي  تسييهوع  ليي  يييرتإطذاييكطفييإ  ااكصديي نأكسيير ط

 األ و ديإ اتتحيه  يعهايب اا يإ ااكصدي ن  أكسير  ةهنإ غهز ان مهةهف دشرن ااا ي   األ و درا  ااةمهيرص

       .ارعغسطي سطاا ة طااذيطيش  هطلعهعطااخ مهف 9190 يه  مف د  ا   د ع رق ه

 9102 طااصدعطااصادعطمفطيه طخل م  لع غرص دشك  اا صنسإ اتل وه  نكةشا طمفط هنبطأخص

تزام ه  مع ت هرؤ اا ة  فإ كيل  ميف اإلن يهر   9102 يه  ن هيا فإ اار و  م عقا فإ تصا ع أك ص مسال  

ييييرتإطذايييكط سيييططحصكييياط. اتسييي  لكإط اتسييي ثةهو طاايييسط هنيييبطانخ يييه طااويييه وافط ااةخز نيييهف

       ااا ييي  ااقييهن ن مشييص ع وفييض أ يي  مييف اا صنسييرا اا قهدييهف غها رييا هاار يي  ييي اإلضييعصادهفطاا ييإط

 . اا قهي  ا اه 

ييفط 9102  يسية صخل طا  ةهي طفإطش صط اا  كطااةصكزيطاأل و دإ أي ف فإط ذاطااسرهر ط 

 م عقيا فيإ اتس صشيه يا اا هس   سمص ي س اإلدقه  مع طاا إطي  م ه  ق ياطدهاغاطاا رسرصاا أس ةصاوطسرهس  

  مم    %1.9 سهاب ي   اا  اسع ي س اا هس   مم     %1     ا   تهويخإ مس  ى أ نس ي   اار و 

 ااري و  م عقيا ال ويه  تح ريز ا يصا اف اسي ةصاواإليلنطيفطكةهطتمط. .%1.99 ي   اإللصا   همش

 اشيصا  اا ق ي اا رسرص دصنهمج"مفطخل ط طايه  طاتس ثةهوطفإطااس  افطااةش صاه ط مفطأ ة هطااة  هرن

 ط ي   يإطل ي طدي  ط9102 ني فة صصطشي  ميف األ   فإ ااذيطد أ ش صيه   ي و  م رهو 91دقرةاط "ااس  اف

 . اا  كطااةصكزيطاأل و دإطفإطوفعطاا هس  طمفط  ي 

فإنطت هرؤطاا شهرطاتل وه يطأل مطشصكه طأ و دهطاا اهويرف طاا تيهفطااة ح  ط طمفط هنبطأخص

اايسطحي طميهط   ي يسطاتل ويه افطااةم ةي  طي يسطاا وي يصطميفطأاةهنريه ل طأةصطدها مي األمصيكراط ااورف ط

ي يسطممي تفطاا ةي طاتل وييه يط زييه  طااحةهسرياطاا اهوييا اح ةهارييا لي طتيؤةصييل  طي يسطذايك ط. فصنسيه

 مييف األ و درييا ااةخييه فاسيي ةصاوط كةييهطتايي وطاإلشييهو طااييس  .دشييك طيييه  اة عقيياطااريي و  ااةسيي ق  را

 دييرف  تزام ييه  مييع ااخلفييهف اتل وييه يا ااسييرهواف  أ ة ييه األ و درييا ااسيي ع ي ييس األمصيكرييا اا مصي ييهف

  .األ ودإ  اتتحه  األمصيكرا ااة ح   اا تيهف

  يسية صفإطشي صط انخ هض ااسطفإطم عقاطاار و ط اا عهاادةم  ط اا رهنهفطااة م قا صطأح ث تشر

 ي  يهيفطممي  طاا عهاياطي يسطنعيهرط .9113شي صطي اري ط ط   طأ نيسطمسي  ىطاي طم يذط%6.4ااسط 9102

أ نسطمس  ىطاي ط   ط %3.4 ط فإطفصنسهط%2.9ةهنرهطاا اسعطمهطدرفط   طم عقاطاار و  طحر طد غطفإط
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 31 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

ي يسططااسيهدعا ش صط ذاكط%ط01ي  طمس  ىطأل طمفططإيعهارهكةهطاس ةصطمم  طاا عهااطد طفإطي  طس  اف

 .طط%02.3طااسطمم  طاا عهااطار خ ضطأس هنرهطتحسفطس رطاامة طفإاس ةصط ط %2.3طاا  ااإطمسال ط

 فقيه طا  رهنيهفطط9102فق طش  طاوت هيه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ططمم  طاا  خمطأمهطفرةهطيخ 

ميفطااةمي  ططارق يصبط مقهوناطدهاش صطااةةهة طمفطااميه طااسيهد ط يسة صفإطش صط%ط0.2طمسال ط طاأل ار 

طط.%9طمفطل رلطأل طيك نطأنطي  غإطااذيااةس   فطمفطل  طاا  كطااةصكزيطاأل و دإ ط

اإل ةيهاإططنة طاا هتجطااةح يإااسطط9102مفطيه ططااصادعااصدعطفإطن هياططاأل اراطاا  لمهف تشرصط

األ ارياطااويه و طفييإططاا  لميهفمسيي  ىطن يسط  ي طط %0.9طدةمي  ط9102فيإطيييه ططم عقياطااري و فيإط

ط%0.2دةمي  طط9191اا يهتجطفيإطييه ططنةي كةهطتشيرصطاا  لميهفطاايسط.ط9102يه طمفططااثها ن هياطااصدعط

 (0)كمكا ي ةك  الجكدوت طط %0.4فيإطن هيياطااصديعطااسيهد ط اا يهاغططاا ةي طااة  ليعمفططأل    طمس  ىط
ط.ا  فاا المشا  اليا 

طتحيه األطميفطااخص ططلصاوم ذط قتصاد المملكة المتحدةا اا إطأك     حهااطي  طاارقرفط تصا م 

ططططططططططط.9107طااثها ط اامشصيفطمفطش صطي نري طفإطأ صت طاس   ه طي صطذيطت ص  طاار طدصيعهنرهااطاأل و دإ

ااكثرييصطمييفطط(Brexit)طمييفطاتتحييه طاأل و دييإطدصيعهنرييهخييص طططاا عيي وافطاألخرييص طفييإطديي  فحريي ط

طات و ديإطاتتحيه طكيل طميفطأي يفط9102ااسهدعطيشصطمفطشي صطأك ي دصطف إط.طااشك سطح  ط ذهطاامة را

اا صاةييهنط طات و دييإطاا صاةييهنطدةوييه لاطو  ييه ططي قييسطاك يي ط  ييي طت ييهراطااييسطاا  صيي طيييفط دصيعهنرييه

طضييص و طم يي أطاأل و دييإطاا صاةييهنطأييي طط 9102طأك يي دص اامشييص نطمييفطشيي صطثييهنإطااطفييإ .طاا صيعييهنإ

طوسيرسطااي زوا طاا صيعيهنإطيصغبطكةهطيه   طدشك طاي ةه هطغرصطان طوفضط  ي طات هرطي سطااحو  

 ا خص ططمفط ذاطااةرزرط ييهطوسيرسطااي زوا طط.9102طأك  دصهياطش صطن طفإطااخص ططت  رذطمفطار ةكف

طاتتحيه ط افي طأك  دص ثهمفط اامشص نطمفطش صطااطفإ .طم كص طتشصيمراطان خهدهفطا صا طااساا صيعهنإط

طح ساة  طةلثطش  وطاضهفراطط(Brexit)طمفطاتتحه طاأل و دإطدصيعهنرهخص طططاو ه طي سطاأل و دإ

طاألصي افطدرغ  رياوسرسطااي زوا طاا صيعيهنإططدزيهماطااةحهفارفطحزبطفهز ط.9191طي هيصهياطش صطن 

 ذايكطط9102فإطااثهنإطيشيصطميفطشي صط يسية صططااة ح  طااةة كاطفإ إطأ صي طااطاامهماطاتن خهدهفطفإ

أييي طما ييسطاامةيي  طط9102 أخرييصا طفييإطاامشييص نطمييفطشيي صط يسيية صط.ط0292ا ةييص طاأل اييسطم ييذطيييه ط
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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 30 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ااشييص ر اسيي ر ه  أ يي  مييف ااييزمف ااشييصكهف ك ييصى فريي  تسييهوع  ليي  يييرتإطذاييكطفييإ  ااكصديي نأكسيير ط

 األ و ديإ اتتحيه  يعهايب اا يإ ااكصدي ن  أكسير  ةهنإ غهز ان مهةهف دشرن ااا ي   األ و درا  ااةمهيرص

       .ارعغسطي سطاا ة طااذيطيش  هطلعهعطااخ مهف 9190 يه  مف د  ا   د ع رق ه

 9102 طااصدعطااصادعطمفطيه طخل م  لع غرص دشك  اا صنسإ اتل وه  نكةشا طمفط هنبطأخص

تزام ه  مع ت هرؤ اا ة  فإ كيل  ميف اإلن يهر   9102 يه  ن هيا فإ اار و  م عقا فإ تصا ع أك ص مسال  

ييييرتإطذايييكط سيييططحصكييياط. اتسييي  لكإط اتسييي ثةهو طاايييسط هنيييبطانخ يييه طااويييه وافط ااةخز نيييهف

       ااا ييي  ااقييهن ن مشييص ع وفييض أ يي  مييف اا صنسييرا اا قهدييهف غها رييا هاار يي  ييي اإلضييعصادهفطاا ييإط

 . اا قهي  ا اه 

ييفط 9102  يسية صخل طا  ةهي طفإطش صط اا  كطااةصكزيطاأل و دإ أي ف فإط ذاطااسرهر ط 

 م عقيا فيإ اتس صشيه يا اا هس   سمص ي س اإلدقه  مع طاا إطي  م ه  ق ياطدهاغاطاا رسرصاا أس ةصاوطسرهس  

  مم    %1.9 سهاب ي   اا  اسع ي س اا هس   مم     %1     ا   تهويخإ مس  ى أ نس ي   اار و 

 ااري و  م عقيا ال ويه  تح ريز ا يصا اف اسي ةصاواإليلنطيفطكةهطتمط. .%1.99 ي   اإللصا   همش

 اشيصا  اا ق ي اا رسرص دصنهمج"مفطخل ط طايه  طاتس ثةهوطفإطااس  افطااةش صاه ط مفطأ ة هطااة  هرن

 ط ي   يإطل ي طدي  ط9102 ني فة صصطشي  ميف األ   فإ ااذيطد أ ش صيه   ي و  م رهو 91دقرةاط "ااس  اف

 . اا  كطااةصكزيطاأل و دإطفإطوفعطاا هس  طمفط  ي 

فإنطت هرؤطاا شهرطاتل وه يطأل مطشصكه طأ و دهطاا اهويرف طاا تيهفطااة ح  ط طمفط هنبطأخص

اايسطحي طميهط   ي يسطاتل ويه افطااةم ةي  طي يسطاا وي يصطميفطأاةهنريه ل طأةصطدها مي األمصيكراط ااورف ط

ي يسطممي تفطاا ةي طاتل وييه يط زييه  طااحةهسرياطاا اهوييا اح ةهارييا لي طتيؤةصييل  طي يسطذايك ط. فصنسيه

 مييف األ و درييا ااةخييه فاسيي ةصاوط كةييهطتايي وطاإلشييهو طااييس  .دشييك طيييه  اة عقيياطااريي و  ااةسيي ق  را

 دييرف  تزام ييه  مييع ااخلفييهف اتل وييه يا ااسييرهواف  أ ة ييه األ و درييا ااسيي ع ي ييس األمصيكرييا اا مصي ييهف

  .األ ودإ  اتتحه  األمصيكرا ااة ح   اا تيهف

  يسية صفإطشي صط انخ هض ااسطفإطم عقاطاار و ط اا عهاادةم  ط اا رهنهفطااة م قا صطأح ث تشر

 ي  يهيفطممي  طاا عهاياطي يسطنعيهرط .9113شي صطي اري ط ط   طأ نيسطمسي  ىطاي طم يذط%6.4ااسط 9102

أ نسطمس  ىطاي ط   ط %3.4 ط فإطفصنسهط%2.9ةهنرهطاا اسعطمهطدرفط   طم عقاطاار و  طحر طد غطفإط
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ي يسططااسيهدعا ش صط ذاكط%ط01ي  طمس  ىطأل طمفططإيعهارهكةهطاس ةصطمم  طاا عهااطد طفإطي  طس  اف

 .طط%02.3طااسطمم  طاا عهااطار خ ضطأس هنرهطتحسفطس رطاامة طفإاس ةصط ط %2.3طاا  ااإطمسال ط

 فقيه طا  رهنيهفطط9102فق طش  طاوت هيه طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ططمم  طاا  خمطأمهطفرةهطيخ 

ميفطااةمي  ططارق يصبط مقهوناطدهاش صطااةةهة طمفطااميه طااسيهد ط يسة صفإطش صط%ط0.2طمسال ط طاأل ار 

طط.%9طمفطل رلطأل طيك نطأنطي  غإطااذيااةس   فطمفطل  طاا  كطااةصكزيطاأل و دإ ط

اإل ةيهاإططنة طاا هتجطااةح يإااسطط9102مفطيه ططااصادعااصدعطفإطن هياططاأل اراطاا  لمهف تشرصط

األ ارياطااويه و طفييإططاا  لميهفمسيي  ىطن يسط  ي طط %0.9طدةمي  ط9102فيإطيييه ططم عقياطااري و فيإط

ط%0.2دةمي  طط9191اا يهتجطفيإطييه ططنةي كةهطتشيرصطاا  لميهفطاايسط.ط9102يه طمفططااثها ن هياطااصدعط

 (0)كمكا ي ةك  الجكدوت طط %0.4فيإطن هيياطااصديعطااسيهد ط اا يهاغططاا ةي طااة  ليعمفططأل    طمس  ىط
ط.ا  فاا المشا  اليا 

طتحيه األطميفطااخص ططلصاوم ذط قتصاد المملكة المتحدةا اا إطأك     حهااطي  طاارقرفط تصا م 

ططططططططططط.9107طااثها ط اامشصيفطمفطش صطي نري طفإطأ صت طاس   ه طي صطذيطت ص  طاار طدصيعهنرهااطاأل و دإ

ااكثرييصطمييفطط(Brexit)طمييفطاتتحييه طاأل و دييإطدصيعهنرييهخييص طططاا عيي وافطاألخرييص طفييإطديي  فحريي ط

طات و ديإطاتتحيه طكيل طميفطأي يفط9102ااسهدعطيشصطمفطشي صطأك ي دصطف إط.طااشك سطح  ط ذهطاامة را

اا صاةييهنط طات و دييإطاا صاةييهنطدةوييه لاطو  ييه ططي قييسطاك يي ط  ييي طت ييهراطااييسطاا  صيي طيييفط دصيعهنرييه

طضييص و طم يي أطاأل و دييإطاا صاةييهنطأييي طط 9102طأك يي دص اامشييص نطمييفطشيي صطثييهنإطااطفييإ .طاا صيعييهنإ

طوسيرسطااي زوا طاا صيعيهنإطيصغبطكةهطيه   طدشك طاي ةه هطغرصطان طوفضط  ي طات هرطي سطااحو  

 ا خص ططمفط ذاطااةرزرط ييهطوسيرسطااي زوا طط.9102طأك  دصهياطش صطن طفإطااخص ططت  رذطمفطار ةكف

طاتتحيه ط افي طأك  دص ثهمفط اامشص نطمفطش صطااطفإ .طم كص طتشصيمراطان خهدهفطا صا طااساا صيعهنإط

طح ساة  طةلثطش  وطاضهفراطط(Brexit)طمفطاتتحه طاأل و دإطدصيعهنرهخص طططاو ه طي سطاأل و دإ

طاألصي افطدرغ  رياوسرسطااي زوا طاا صيعيهنإططدزيهماطااةحهفارفطحزبطفهز ط.9191طي هيصهياطش صطن 

 ذايكطط9102فإطااثهنإطيشيصطميفطشي صط يسية صططااة ح  طااةة كاطفإ إطأ صي طااطاامهماطاتن خهدهفطفإ

أييي طما ييسطاامةيي  طط9102 أخرييصا طفييإطاامشييص نطمييفطشيي صط يسيية صط.ط0292ا ةييص طاأل اييسطم ييذطيييه ط
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طشيي صطي ييهيصخص ططمييفطاتتحييه طاأل و دييإطدح يي  طن هييياطها صيعيهنإطخعيياطوسييرسطاايي زوا  طااخهصيياطديياا

 ط.9191

اإل ةيهاإططإنة طاا هتجطااةح يااسطط9102مفطيه ططااصادعفإطن هياطااصدعططاأل اراطاا  لمهفتشرصط 

فيإطن هيياطااصديعططااةق واا ة طمفططأي سط   طمس  ىط %0.2دةم  طط9102فإطااةة كاطااة ح  طفإطيه ط

%ط1.2غطد يطفوي إطدةمي  طدصيعهنرهطال وه طنة طااسط يمزىطذاكط%.0.9 اا هاغطط9102مفطيه ططااثها 

 ط9109طييه يقبطانكةهش طخل ططااصدعطااسيهد طا ةيص طات ايسطم يذطط 9102مفطيه ططااصادعل طااصدعطخ

ااا رياطاتسي صار إططاوت يهعتإطذايكطتزام يه طميعطييرط.فيإطانا  يصاطاا ر رياطاتحويه افطمك بطا رهنهفط فقه ط

تصا يعطصي هياطااسيرهوافطفيإطدصغمطاس ةصاوط ط ةةهنراطأش صم ذطمقهد طاا  تومس  ىطا ططأي سمسال ط

 ط األر  طم يذطاألزمياطااةهارياطاامهاةرياطييه ط9110دصيعهنره ط اا إطتش  طأس  طف ص ط   رطا هطم ذطيه ط

فيإطكةيهطتشيرصطاا  لميهفطاأل ارياط.ط9102ا سا طم رمهفطااسيرهوافطأ نيسطمسي  ىطا يهطم يذطييه ط ط9113

   طن سطمس  ىطاا ة ط%ط0.4دةم  طط9191ااسطنة طاا هتجطفإطيه طط9102مفطيه ططااصادعن هياطااصدعط

ط.طااة  لعطفإطن هياطااصدعطااسهد 

الياشئةالدوت والدوت اليامية ي اقتصادا  التت  ا  ف. 9  

طااة  ليعميفط انطكهنطاا هشاا طاا   طاا   طاا همراط طفإطتخ  فطاتاه هفطاا ة طي سطنح طم زاي 

طاسي قصاو طحر طتشرصطأح ثطاا  لمهفطاايسط9102فإطغها راط ذهطاا   طفإطيه طنة طاا هتجطمم  ططتصا ع

 ط انخ هضي طدر ةهطي  لعطاوت هعطممي  طنةي طاا يهتجطفيإطاا صازيي ك طمفطااورفط و سره ط ذاطااةم  طفإط

 ط ااي   طاا هشيااطفيإطاام يي طميفطااي   طاا همرياطأسمهوطااس عطاألسهسيرافإط  هرؤطااطشك يُط ذاط فإطاا    ط

دشيك طا يذهطااي   طاتل ويه يط ةي طفيإطااطتحسيفح  ثطومبطيُطمهط  طضغعه طك رصا طي سطال وه ات ه ط 

طط.المشا  اليا سابقاا  (0) الجدوت ط(8) الشكلكما ي ة  طم ة س 

ط

ط

ط

ط

ط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 33 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

في  هاية الرب  الثال  
   2019من عام  

في  هاية الرب  الراب  
   2019من عام  

في  هاية الرب  الثال  
   2019من عام  

في  هاية الرب  الراب  
   2019من عام  

 2020ت قعا  عام  2019ت قعا  عام 

  وسيا البرازيل الهيد الصين

 (8) الشكل
 ،الياشئةالدوت اليامية وفي الدوت  القتصادح اليم  لمعدت األولية الت قعا 

9102- 9191 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 .9191 ي هيصط 9102 أك  دصص   ر اا ق  اا  اإ  تقصيصي ا فهر اتل وه  اامهاةإ   :المصد 

ةييهنإطأك ييصطال وييه طفييإطاامييهامطدميي طاا تيييهفطااة حيي  طاألمصيكريياط القتصككاد الصككيييأ ا ط شيي  

تشرصطأح ثطاا رهنهفطااحك مراطااور راطااسطأنط حر  ط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاس قصاوطنس إط

   طن سطااةمي  طااةحقي ط ط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط% 7  نة ا  د س ا سا اتل وه طااور إ

ااا ي  ط يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسط  0229أدعنطمم  طنة طفو إطم ذطيه ط ااصدعطااسهد  ط خل 

 الل وه  تح رز حزمااإليلنطيفط أ ة ه مفط  اا  كطااةصكزي ااشهم اطاا إطدذا  هطااحك ماطااور راط

 طاااةصكرييا ااصسيي    كييذاك ااوييغرص  ا شييصكهف اا ييصاسب تخ ييرض ت  ييةف   تو  م رييهو 022 دقرةييا

ط ضصاسب تق ر  ااس اضهفا        . اا  ظريف  تح ريز ااشيصكهف ي س اا غ ر ا خ رف   تو م رهو 211د ح 

 ط ت صي طااعيصفرفط3ااة حي   اا تييهف ميع اا ك  ا  ريهطح  طاا ايهو ط اا  تصافتصا عطح  طااسط هنبط

ااييسط% 90 طااييذيطمييفطااة  لييعطأنطيييؤ يطااييسطخ ييضطااصسيي  طاااةصكريياطمييفطااييسطات ييهرطتاييهويطأ اييإ

       .ل يي طد اييياطاا يي تصافطاا اهويييا% 2يييزا طأي ييسطدكثرييصطمييفطم  سييطط مييه فييإطااة  سييط ط  يي % 02.2

 ت يمطاتل وه طااور إ اا س ااصسرسرا ااق   ةح إط  اا اتس  لس  ذاط تطيزا 

                                                           
 .مفطاا قصيص 94ص حاطولمط  3
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طشيي صطي ييهيصخص ططمييفطاتتحييه طاأل و دييإطدح يي  طن هييياطها صيعيهنإطخعيياطوسييرسطاايي زوا  طااخهصيياطديياا

 ط.9191

اإل ةيهاإططإنة طاا هتجطااةح يااسطط9102مفطيه ططااصادعفإطن هياطااصدعططاأل اراطاا  لمهفتشرصط 

فيإطن هيياطااصديعططااةق واا ة طمفططأي سط   طمس  ىط %0.2دةم  طط9102فإطااةة كاطااة ح  طفإطيه ط

%ط1.2غطد يطفوي إطدةمي  طدصيعهنرهطال وه طنة طااسط يمزىطذاكط%.0.9 اا هاغطط9102مفطيه ططااثها 

 ط9109طييه يقبطانكةهش طخل ططااصدعطااسيهد طا ةيص طات ايسطم يذطط 9102مفطيه ططااصادعل طااصدعطخ

ااا رياطاتسي صار إططاوت يهعتإطذايكطتزام يه طميعطييرط.فيإطانا  يصاطاا ر رياطاتحويه افطمك بطا رهنهفط فقه ط

تصا يعطصي هياطااسيرهوافطفيإطدصغمطاس ةصاوط ط ةةهنراطأش صم ذطمقهد طاا  تومس  ىطا ططأي سمسال ط

 ط األر  طم يذطاألزمياطااةهارياطاامهاةرياطييه ط9110دصيعهنره ط اا إطتش  طأس  طف ص ط   رطا هطم ذطيه ط

فيإطكةيهطتشيرصطاا  لميهفطاأل ارياط.ط9102ا سا طم رمهفطااسيرهوافطأ نيسطمسي  ىطا يهطم يذطييه ط ط9113

   طن سطمس  ىطاا ة ط%ط0.4دةم  طط9191ااسطنة طاا هتجطفإطيه طط9102مفطيه ططااصادعن هياطااصدعط

ط.طااة  لعطفإطن هياطااصدعطااسهد 

الياشئةالدوت والدوت اليامية ي اقتصادا  التت  ا  ف. 9  

طااة  ليعميفط انطكهنطاا هشاا طاا   طاا   طاا همراط طفإطتخ  فطاتاه هفطاا ة طي سطنح طم زاي 

طاسي قصاو طحر طتشرصطأح ثطاا  لمهفطاايسط9102فإطغها راط ذهطاا   طفإطيه طنة طاا هتجطمم  ططتصا ع

 ط انخ هضي طدر ةهطي  لعطاوت هعطممي  طنةي طاا يهتجطفيإطاا صازيي ك طمفطااورفط و سره ط ذاطااةم  طفإط

 ط ااي   طاا هشيااطفيإطاام يي طميفطااي   طاا همرياطأسمهوطااس عطاألسهسيرافإط  هرؤطااطشك يُط ذاط فإطاا    ط

دشيك طا يذهطااي   طاتل ويه يط ةي طفيإطااطتحسيفح  ثطومبطيُطمهط  طضغعه طك رصا طي سطال وه ات ه ط 

طط.المشا  اليا سابقاا  (0) الجدوت ط(8) الشكلكما ي ة  طم ة س 
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ط

ط

ط

ط
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 (8) الشكل
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 .9191 ي هيصط 9102 أك  دصص   ر اا ق  اا  اإ  تقصيصي ا فهر اتل وه  اامهاةإ   :المصد 

ةييهنإطأك ييصطال وييه طفييإطاامييهامطدميي طاا تيييهفطااة حيي  طاألمصيكريياط القتصككاد الصككيييأ ا ط شيي  

تشرصطأح ثطاا رهنهفطااحك مراطااور راطااسطأنط حر  ط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاس قصاوطنس إط

   طن سطااةمي  طااةحقي ط ط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط% 7  نة ا  د س ا سا اتل وه طااور إ

ااا ي  ط يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسط  0229أدعنطمم  طنة طفو إطم ذطيه ط ااصدعطااسهد  ط خل 

 الل وه  تح رز حزمااإليلنطيفط أ ة ه مفط  اا  كطااةصكزي ااشهم اطاا إطدذا  هطااحك ماطااور راط

 طاااةصكرييا ااصسيي    كييذاك ااوييغرص  ا شييصكهف اا ييصاسب تخ ييرض ت  ييةف   تو  م رييهو 022 دقرةييا

ط ضصاسب تق ر  ااس اضهفا        . اا  ظريف  تح ريز ااشيصكهف ي س اا غ ر ا خ رف   تو م رهو 211د ح 

 ط ت صي طااعيصفرفط3ااة حي   اا تييهف ميع اا ك  ا  ريهطح  طاا ايهو ط اا  تصافتصا عطح  طااسط هنبط

ااييسط% 90 طااييذيطمييفطااة  لييعطأنطيييؤ يطااييسطخ ييضطااصسيي  طاااةصكريياطمييفطااييسطات ييهرطتاييهويطأ اييإ

       .ل يي طد اييياطاا يي تصافطاا اهويييا% 2يييزا طأي ييسطدكثرييصطمييفطم  سييطط مييه فييإطااة  سييط ط  يي % 02.2

 ت يمطاتل وه طااور إ اا س ااصسرسرا ااق   ةح إط  اا اتس  لس  ذاط تطيزا 

                                                           
 .مفطاا قصيص 94ص حاطولمط  3
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ااييسطنةيي طاأل ا ط  تشييرصطأحيي ثطاا رهنييهفطااوييه و طيييفطمك ييبطاإلحوييه طاايي ر إطفييإطااوييرف 

 ييه  معهدقييه  ا  لمييهف صيي   ر اا قيي  اايي  اإ  اا  ييك   يي طمييهط ط%7.0د حيي ط 9102اتل وييه يطامييه ط

ااة ةث ط  9102أي   طي  طااحك ماطااور راطفإطش صطمهوسطااذيط ضةفطاا عهرطااةس   ف  اا  اإ 

 . %7.9 ط% 7درفطمهطفإطأنطي  غطاا ة طنس اطت صا حط

ااحك مياطااوير راطفيإطم هدمياطدصنيهمجطاتصيلحطا ي حطأسي ارطوأسط تا وطاإلشهو طااسطاس ةصاو

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   طدشيك طمؤلي طميفط

 اإلازامريييانسييي اطاتح ريييهرإطااوييير إطفيييإطخ يييضطاا  يييكطااةصكيييزيط ص أسييي ة. سرهسييياطتق ييير طااييي ي ن

كةيهط .تحسيرفطظيص فطااسير اا  طد ي فااقيص   ميف مزيي  دة ح ا ه ارسةح ااةوهوف ي س ااة ص ضا

في حط ييفحري طتيمطاإلييلنط  ا خ ريفطااقري  طي يسطاتسي ثةهوطاأل   يإ كث  طااحك ماطااوير راط     يه

ااغيه طااقري  طااة ص ضياطي يسط ميفطخيل  ط9191أد ابطلعهعطاا ة ي طأمه طاتس ثةهوطاأل   إطفيإطييه ط

تشارعطااةس ثةصيفطاأل هنبطي سطترسيرسطشيصكهفط  طااة كراطاأل   راطاأل وارطااةهاراط شصكهفطاا رمرف

 حيي  فييص  ديي  ن طإل او طااثييص افط شييصكهفطاا سييهراطدييهامةلفط شييصكهفطا او طااةمهشييهفطاا قهي يييا

  .اتس م مف احو  ه

 تشييرصطأحيي ثطاا قييهويصطااوييه و طيييفط زاو طاا اييهو طااويير راطااييسطاوت ييهعطاتسيي ثةهوطاأل   ييإط

 ط9103مقهونياطدميه ط% 9.3نحي طزيه  طد غ طدم رهوط  تو طأيط 027.6ااسط 9102 خل طيه ااة هشصط

اا ا ياطاا اسةياطا ةا يسطااي ر إطااشييم إط طييذكصطأنطااسيرهرفيإط ييذاط. 9106  يإطأك يصطزييه  طم يذطييه ط

(NPC)فإطشي صط طأي سط رااطتشصيمراطفإطااورف طل طأي ة فطلهن نطاتس ثةهوطاأل   إطااة ح طاأل  ط

 ط ي  فط ذاطااقهن نطااسط يذبطوو سطاألمي ا ط9191 طار خ طحرزطاا   رذطمعطد اياطيه ط9102مهوسط

 .  قص طا ةس ثةصيفطاأل هنبدرااطش هفاط يه ااط مس ت فرصاأل   راطمفطخل ط

ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعطدشك طييه طاا هسضطاا اهويطا ورفطمعط   طاامهامط تحسف ذاط ل ط

ار  يغط أك ي دصاا يهسضطاا ايهويطخيل طشي صط اوت يعحري ط.    فقه  ا رهنهف ا او  اااةهوس ااور را9102

ميه  طاا يهسضط طل ي طأنطيهوط  توم ري 26.7مسيال   ني فة صخيل طشي صط ةمطتصا يعم رهوط  تو ط 49.9

  يي طأي ييسطمسيي  ىطم ييذطشيي صططططم رييهوط  تو ط 46.9  مسييال   يسيية صاا اييهويطاتوت ييهعطخييل طشيي صط
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حي  طاا ايهو طديرفطااعيصفرف طي  طاا  ص طااسطات هرطن هسإطفإط ذاطااسرهر ط ي سطخ  راط. 9102ي نر ط

اروي طاايسط 9102 أك ي دصاألمصيكرياطفيإطشي صط ااة حي   اا تييهف مع ا ورف اا اهوي اا هسضانخ ضط

م رييهوط 92.2 ط 94.7مسييال     يسيية ص نيي فة صم رييهوط  تو ط اسيي ةصطاا صا ييعطخييل طشيي صيط 97.9

خ يضطاا يهسضطاا ايهويطاويرفطميعطاا تييهفطااة حي  طخيل طييه ط دشيك طييه طان   توطي سطاا صتريب 

 .هنهفطا او طاااةهوسطااور را فقه  ا ر م رهوط  تو  927ارو طااسط% 3.9د ح ط 9102

ممي  طنةي ط تسيهوعتزام ه  ميع أ ا طااقعهعطااو هيإطفإطااورف ط ان مهشكةهطتا وطاإلشهو طااسط

 ي ادرصطاا ح ريزطااحك مرياطد   مي ف يه  9102ميفطييه ط ااصاديع خيل طااصديعدشيك طييه طاإلن يهططااوي هيإط

ممي  طنةي ط انخ يضحري ط.    فقه  ا رهنهف ااةك ب اا ر إ اجحوه  فيإ ااويرفاإلياهدرا درااطاأليةه ط

ي سطأسهسطس  ي طمقهوناطد ة طد غط% 4.6ااسط 9102 أك  دصاإلن هططااو هيإطفإطااورفطخل طش صط

مقهوناط% 7.9ااسط ن فة صخل طش صطد ترص طت  رطاا  لمهفط ل  طأنطيصت ع طس  ة صخل طش صط% 9.3

ارسيا ط 9102 يسية صطشي صط خيل اإلن هططااوي هيإط  اس ةصطتحسفدهاش صطااةةهة طمفطاامه طااسهد  ط

 .9102م ذطش صطمهوسطمحق ط   طأي سطمم  طي سطأسهسطس  ي ط% 7.2 نة طد غ

ي يسطأسيهسط% 3دةمي  ط اا إ تُم  مف وكهسز اتل ويه  ااوير إ اا ازسا م رمهف نة   ل طاوت ع

 طد يمطمفطاا ة طااق يطفإطااة رمهفطاةك بطاإلحوه طاا ر إطفإطااورفقه   ف  9102يه طخل ط س  ي

يرتإطذاكطدصغمطاا صا عط .اامه ي سطأسهسطس  يطخل طن سط% 03ي صطاإلن صن ط اا إطاوت م طد س اط

 اا يإطشي  فط  أك يصطسي رطا سيرهوافطي يسطمسي  ىطااميهام  ااويرف فيإ ااسيرهواف رميهفطمااةس ةصطفإط

% 3.9د سي اط 9102 ييه حري طتصا مي طفيإط  9103 ييه  فإ يق يف مف أكثص م ذ مص  أل   ضه  انخ ه

 اا يإطت يصوف ااسيرهواف سي ر اي يم ااوير را ااحك ميا   ي   وغيم ييرتإطذايك طمقهوناطدهاميه طااسيهد 

 شييصكهف  فييع مييه   يي  ااكصد نرييا  دهتن مهةييهف ااة م قييا ااوييهوما  ااق اييي  ااة  ييهرن اتل وييه   ييصا 

 ا ح ريز ضيصي را تخ ر يهف ااحك ميا ر قي  أن ااسطتخ رضطاألسمهوطدم  ااورف فإ ااسرهواف ص هيا

  اا يإ ااسيرهواف شيصا  ي يس ااة ص ضيا ااقري   ا خ ريف ا يصا اف تع ري    صى .اتس  لكإ اإلن هر

ط يذ أن غريص ااةيص وي   اا كي س اا  ي ث مم تف خ ض أ   مف فصض  كهن   إتيؤت ايم اإل يصا افه

 .دم  ةةهو ه
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ااييسطنةيي طاأل ا ط  تشييرصطأحيي ثطاا رهنييهفطااوييه و طيييفطمك ييبطاإلحوييه طاايي ر إطفييإطااوييرف 

 ييه  معهدقييه  ا  لمييهف صيي   ر اا قيي  اايي  اإ  اا  ييك   يي طمييهط ط%7.0د حيي ط 9102اتل وييه يطامييه ط

ااة ةث ط  9102أي   طي  طااحك ماطااور راطفإطش صطمهوسطااذيط ضةفطاا عهرطااةس   ف  اا  اإ 

 . %7.9 ط% 7درفطمهطفإطأنطي  غطاا ة طنس اطت صا حط

ااحك مياطااوير راطفيإطم هدمياطدصنيهمجطاتصيلحطا ي حطأسي ارطوأسط تا وطاإلشهو طااسطاس ةصاو

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   طدشيك طمؤلي طميفط

 اإلازامريييانسييي اطاتح ريييهرإطااوييير إطفيييإطخ يييضطاا  يييكطااةصكيييزيط ص أسييي ة. سرهسييياطتق ييير طااييي ي ن

كةيهط .تحسيرفطظيص فطااسير اا  طد ي فااقيص   ميف مزيي  دة ح ا ه ارسةح ااةوهوف ي س ااة ص ضا

في حط ييفحري طتيمطاإلييلنط  ا خ ريفطااقري  طي يسطاتسي ثةهوطاأل   يإ كث  طااحك ماطااوير راط     يه

ااغيه طااقري  طااة ص ضياطي يسط ميفطخيل  ط9191أد ابطلعهعطاا ة ي طأمه طاتس ثةهوطاأل   إطفيإطييه ط

تشارعطااةس ثةصيفطاأل هنبطي سطترسيرسطشيصكهفط  طااة كراطاأل   راطاأل وارطااةهاراط شصكهفطاا رمرف

 حيي  فييص  ديي  ن طإل او طااثييص افط شييصكهفطاا سييهراطدييهامةلفط شييصكهفطا او طااةمهشييهفطاا قهي يييا

  .اتس م مف احو  ه

 تشييرصطأحيي ثطاا قييهويصطااوييه و طيييفط زاو طاا اييهو طااويير راطااييسطاوت ييهعطاتسيي ثةهوطاأل   ييإط

 ط9103مقهونياطدميه ط% 9.3نحي طزيه  طد غ طدم رهوط  تو طأيط 027.6ااسط 9102 خل طيه ااة هشصط

اا ا ياطاا اسةياطا ةا يسطااي ر إطااشييم إط طييذكصطأنطااسيرهرفيإط ييذاط. 9106  يإطأك يصطزييه  طم يذطييه ط

(NPC)فإطشي صط طأي سط رااطتشصيمراطفإطااورف طل طأي ة فطلهن نطاتس ثةهوطاأل   إطااة ح طاأل  ط

 ط ي  فط ذاطااقهن نطااسط يذبطوو سطاألمي ا ط9191 طار خ طحرزطاا   رذطمعطد اياطيه ط9102مهوسط

 .  قص طا ةس ثةصيفطاأل هنبدرااطش هفاط يه ااط مس ت فرصاأل   راطمفطخل ط

ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعطدشك طييه طاا هسضطاا اهويطا ورفطمعط   طاامهامط تحسف ذاط ل ط

ار  يغط أك ي دصاا يهسضطاا ايهويطخيل طشي صط اوت يعحري ط.    فقه  ا رهنهف ا او  اااةهوس ااور را9102

ميه  طاا يهسضط طل ي طأنطيهوط  توم ري 26.7مسيال   ني فة صخيل طشي صط ةمطتصا يعم رهوط  تو ط 49.9

  يي طأي ييسطمسيي  ىطم ييذطشيي صططططم رييهوط  تو ط 46.9  مسييال   يسيية صاا اييهويطاتوت ييهعطخييل طشيي صط
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حي  طاا ايهو طديرفطااعيصفرف طي  طاا  ص طااسطات هرطن هسإطفإط ذاطااسرهر ط ي سطخ  راط. 9102ي نر ط

اروي طاايسط 9102 أك ي دصاألمصيكرياطفيإطشي صط ااة حي   اا تييهف مع ا ورف اا اهوي اا هسضانخ ضط

م رييهوط 92.2 ط 94.7مسييال     يسيية ص نيي فة صم رييهوط  تو ط اسيي ةصطاا صا ييعطخييل طشيي صيط 97.9

خ يضطاا يهسضطاا ايهويطاويرفطميعطاا تييهفطااة حي  طخيل طييه ط دشيك طييه طان   توطي سطاا صتريب 

 .هنهفطا او طاااةهوسطااور را فقه  ا ر م رهوط  تو  927ارو طااسط% 3.9د ح ط 9102

ممي  طنةي ط تسيهوعتزام ه  ميع أ ا طااقعهعطااو هيإطفإطااورف ط ان مهشكةهطتا وطاإلشهو طااسط

 ي ادرصطاا ح ريزطااحك مرياطد   مي ف يه  9102ميفطييه ط ااصاديع خيل طااصديعدشيك طييه طاإلن يهططااوي هيإط

ممي  طنةي ط انخ يضحري ط.    فقه  ا رهنهف ااةك ب اا ر إ اجحوه  فيإ ااويرفاإلياهدرا درااطاأليةه ط

ي سطأسهسطس  ي طمقهوناطد ة طد غط% 4.6ااسط 9102 أك  دصاإلن هططااو هيإطفإطااورفطخل طش صط

مقهوناط% 7.9ااسط ن فة صخل طش صطد ترص طت  رطاا  لمهفط ل  طأنطيصت ع طس  ة صخل طش صط% 9.3

ارسيا ط 9102 يسية صطشي صط خيل اإلن هططااوي هيإط  اس ةصطتحسفدهاش صطااةةهة طمفطاامه طااسهد  ط

 .9102م ذطش صطمهوسطمحق ط   طأي سطمم  طي سطأسهسطس  ي ط% 7.2 نة طد غ

ي يسطأسيهسط% 3دةمي  ط اا إ تُم  مف وكهسز اتل ويه  ااوير إ اا ازسا م رمهف نة   ل طاوت ع

 طد يمطمفطاا ة طااق يطفإطااة رمهفطاةك بطاإلحوه طاا ر إطفإطااورفقه   ف  9102يه طخل ط س  ي

يرتإطذاكطدصغمطاا صا عط .اامه ي سطأسهسطس  يطخل طن سط% 03ي صطاإلن صن ط اا إطاوت م طد س اط

 اا يإطشي  فط  أك يصطسي رطا سيرهوافطي يسطمسي  ىطااميهام  ااويرف فيإ ااسيرهواف رميهفطمااةس ةصطفإط

% 3.9د سي اط 9102 ييه حري طتصا مي طفيإط  9103 ييه  فإ يق يف مف أكثص م ذ مص  أل   ضه  انخ ه

 اا يإطت يصوف ااسيرهواف سي ر اي يم ااوير را ااحك ميا   ي   وغيم ييرتإطذايك طمقهوناطدهاميه طااسيهد 

 شييصكهف  فييع مييه   يي  ااكصد نرييا  دهتن مهةييهف ااة م قييا ااوييهوما  ااق اييي  ااة  ييهرن اتل وييه   ييصا 

 ا ح ريز ضيصي را تخ ر يهف ااحك ميا ر قي  أن ااسطتخ رضطاألسمهوطدم  ااورف فإ ااسرهواف ص هيا

  اا يإ ااسيرهواف شيصا  ي يس ااة ص ضيا ااقري   ا خ ريف ا يصا اف تع ري    صى .اتس  لكإ اإلن هر

ط يذ أن غريص ااةيص وي   اا كي س اا  ي ث مم تف خ ض أ   مف فصض  كهن   إتيؤت ايم اإل يصا افه

 .دم  ةةهو ه
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مقهوناطدهاشي صطااة يهظصطميفط% 2.3ااسط 9102 أك  دصأمهطمم  طاا  خمطفق طاوت عطخل طش صط

   طأي سطمس  ىطا طم ذطش صطي يهيصط% 4.9ن فة ص مسال  خل طش صطاوت هي ط   اص اامه طااسهد  ط

 .ي  طن سطااةس  ى  يسة صخل طش صط  اس قص ط9109

اتل ويه طااوير إطفيإط اايسطنةي  9102ميفطييه ط ااصادع تشرصطاا  لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعط

كةيهطتشيرصط. ااثهاي مسي  ىطاا  لميهفطااويه و طفيإطن هيياطااصديعطن يسط  ي ط  %7.0دةمي  ط 9102يه ط

ميفطاا  لميهفطااويه و ط أي يس   طمس  ىط% 7دةم  ط 9191اا هتجطفإطيه ط نة اا  لمهفطاأل اراطااسط

 %.9.3فإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط

ميفطييه ط ااثهاي خيل طااصديعطنةي هط تريص طيقيبطتصا يعطأ اس طاا مرفط القتصاد الهيدح  اص 

.        فقييه  ألحيي ث اا رهنييهف ااحك مرييا  ييإطأضييمفط ترييص طفييإطأكثييصطمييفطسيي اطأييي ا % 4.9ااييسط 9102

ت لمهت هطاايسطنةي طاتل ويه طاا  ي يطد حي ط فإط ذاطااسرهر طتشرصط رااطاتحوه افطفإطاا   طفإطأح ثط

 .اامهاةرا ااةهارا األزما ذطم اا   ي الل وه  ترص طنة ط أ نس  ط  إ9191خل طيه ط% 9

 فييإ  اا ييرخرص اا ييصي را  اإليييصا اف فييإ ااماييز ييي  طأسيي هبطمييفطأ ة ييه   يمييزىطذاييكطااييس

 ااقعيهع اايس األمي ا  تي فقهف ا ةيهاإ  انخ ه  ااةوصفإ  اتس ةهن  ط ت هرؤطنة اا رك را اإلصلحهف

اروي ط اا  يخمفيإطممي  ط ااة ه ن وت هعات  هنب ااس طااةخهرص  يف اامز ف دس ب  ذاك اا اهوي 

اةمي  طا  ي ايه ز% 6.29   ط 9104ااسطأي سطمس  ىطا طم ذطش صطي ار ط 9102خل طش صط يسة صط

 ااع ب  تصا ع  ااغذاسرا ااة ا  أسمهو دهوت هع ه  م ف ي  %7 اا هاغط ااةصكزى اا  ك ااةس   فطمفطل  

  اتن مهةيهف ااسيلما مميهيرص زا ف أن دمي  ط دخهصاطي سطااسيرهوافمس  ىط  نطااة  لعطااةح إطااسط

   ي طميه دها     فإطتسعط تيهف ااسرهواف م رمهف ي س  صاسب زا فطاا  ااسرهواف تك  ا مف ااا ي  

أايفط 211نحي طد سصيحط طمفطا ةهاإطاا هتجطااةح إطا    % 6يشك طااذيط لعهعطااسرهوافلره طأ ىطااسط

 اةلةي فيإ ىطاي مسي   أي يسانخ يضطميفط ل  فإطاا    اا عهاا مم    طط فإط ذاطااسرهر طيذكصطأنم ظف

خيل ط% 6.9ات اني  ميه ييزا  مصت ميه   حري  د يغ   9102 أغسيعس شي ص ل خي %3.9أي ا طططط  ي ط

 .اا   ي اتل وه  مصال ا اةصكز  فقه  ذاكط ش صط يسة ص ط

هعطلعي ميف د  ا    األخصى ااقعهيهف مف اام ي  فإ طاتل وه طاا   يطنة ت هرؤ اةس يةكفكةهط  

 ااك رص طاا إاازوايا ااذي مه يزا  م رةصا  دهاخسهسص هعطلع ااس  اامقهواف  اتتوهتف  اا ق  ااو هيا
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 ط هنييبطاسيي ةصاوطضييمفطنةيي طاتسيي ثةهوطااييس.ط9102ااييصدمرفطااثييهنإط ااثهايي طمييفطيييه ططشيي   هطخييل 

ل وييه طالطاضييهفراطأزميياا ييإطشيك  طاطاا ة ييي طلري  ط دخهصياطاتسيي ثةهوطاأل   ييإطااة هشيص طي ييسطخ  رييا

ططططططططططططط 9103شييي صطسييي  ة صططفيييإطاا  ييي يطااييي ي نطسييي رطأصيييهد اا يييإططااسييير ااطأزمييياطأيقيييهبطفيييإاا  ييي يط

طاتس ةيهنإطا   سعطوسرسره ططمو وا ططتم طكهن طاا إطااةوصفراطغرصطاإللصا طدةؤسسهفطاا صوطاح أطمةه

 طدإيلن يهطفيإطاأل   رياطالس ثةهوافطااق انرفط رفخت د أفطاا   طفإطط.ااةهضراطأي ا طااثلةاطم ىطي س

طاا خ ر يهفطلرةياط تقي وط %99اايسط%ط21فطميطااشيصكهفطضيصاسبطتخ يرضييفطط9102ش صطس  ة صط

طط.  توطم رهوط91.9طد ح طاا صي را

طي ي مهطاأل ايسط ااوي م رفطااقي ي رفطاا يإطتميص طا يهطاتل ويه طاا  ي يطيقيبطكي طمهسي  يرتإط

طتع ري ااثهنرياطي ي مهطتيمط ط 9107طني فة صصطشي طفيإطااك رص طاا اهفطمفطااةح راطاا ق طأ وارطسحبطتقصو

مةييهطأةييصطي ييسطنةيي طااوييه وافطط 9106طي اريي طفييإطةصكزييياطااة حيي  طي ييسطااسيي عط ااخيي مهفااط ييصي ااا

ط.طاا   يطاتل وه طفإطاضعصابط ط مفطةمطح  ثترخصطاس ص ا طااة هاغطااةس ص  طا ةو ويفدس بط

يييفطط(RBI)د ييكطاتح رييهرإطاا  يي يططتخ ييساسيي ةصطط محه ايياطا ح رييزطاتل وييه طااة  ييهرنفييإط 

سيمصطاا هسي  ططاإلدقيه طي يسط9102ط يسية صلصوطفإطا  ةهيي طاايذيطُيقي طشي صط  طسرهس  طاا ق ياطااة ش  ه

%ط9.09  نطتغررصطي ي طمسي  ىط طاا اهوياطا    سطلص ض طي سطاا هس   ط   طسمصط"Repo"طااصسرسإ

ميفططمزي ا طدم مهطسا  طاام ي طمفطااقعهيهفطاتل وه ياط ط9102خل طيه طيقبطخ   طاخةساطمصافط

ط رك يياطدإيييه  طا   يي سط9102فييإطد اييياطيييه طسييةحطليي طد ييكطاتح رييهرإطاا  يي يط ييذاط يييذكصطأنطط.اا  ييهرؤ

طااقعهييهفطفيإطاا مه نإطاتس ثةهوط يمدكةهطله ط طااة مثص طااحامط م  سعاطااوغرص طاشصكهفاطلص  

طأخيصىطمسيهي افطتق يمطيفطف لطاا ق يا طااسر ااطا حصيكطا    سطضخةاطمهاراطمسهي  ل  ط طااةخ   ا 

فإطارهوطسمإطوسيرسطااي زوا طاا  ي يطيرتإطذاكطط.ااصك  طمفطاامقهوافطلعهعطإلنقهذطاإلسكهنطاةوهوف

طط.األخرص طاا شصيمرااتن خهدهفطااسطت  رذطتم  هطدإت هعطسرهسهفط ايةاطاقعهعطاأليةه طيقبطف زهطفإط

طططتييرةصطاتل وييه طاا  يي يطي ييسطااةيي ىطااقصيييبطدميي  طمييفطاا حيي يهف طسيي ةصط ييذاط مييفطااة  لييعطأنطي

طل يي طمييفطااة زاييي ط اا خيي فط اا  يي يطااةصكييزيطاا  ييكطرااسيي قلا طييي طدشييرنطااةخييه ف مييفطأ ة ييه ط

اايسطاييه  طظ ي وططاسي ثةهوت ماا ط   طمهطيةكفطأنطيؤ يطفإطحه طسحبطاا هشطاألس ارطمفطااةس ثةصيف

ط.9104مخهرصطاامةلفطاأل   راطاا إطكهن طم     طل  طيه ط
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مقهوناطدهاشي صطااة يهظصطميفط% 2.3ااسط 9102 أك  دصأمهطمم  طاا  خمطفق طاوت عطخل طش صط

   طأي سطمس  ىطا طم ذطش صطي يهيصط% 4.9ن فة ص مسال  خل طش صطاوت هي ط   اص اامه طااسهد  ط

 .ي  طن سطااةس  ى  يسة صخل طش صط  اس قص ط9109

اتل ويه طااوير إطفيإط اايسطنةي  9102ميفطييه ط ااصادع تشرصطاا  لمهفطاأل اراطفإطن هياطااصدعط

كةيهطتشيرصط. ااثهاي مسي  ىطاا  لميهفطااويه و طفيإطن هيياطااصديعطن يسط  ي ط  %7.0دةمي  ط 9102يه ط

ميفطاا  لميهفطااويه و ط أي يس   طمس  ىط% 7دةم  ط 9191اا هتجطفإطيه ط نة اا  لمهفطاأل اراطااسط

 %.9.3فإطن هياطااصدعطااسهد ط اا هاغاط

ميفطييه ط ااثهاي خيل طااصديعطنةي هط تريص طيقيبطتصا يعطأ اس طاا مرفط القتصاد الهيدح  اص 

.        فقييه  ألحيي ث اا رهنييهف ااحك مرييا  ييإطأضييمفط ترييص طفييإطأكثييصطمييفطسيي اطأييي ا % 4.9ااييسط 9102

ت لمهت هطاايسطنةي طاتل ويه طاا  ي يطد حي ط فإط ذاطااسرهر طتشرصط رااطاتحوه افطفإطاا   طفإطأح ثط

 .اامهاةرا ااةهارا األزما ذطم اا   ي الل وه  ترص طنة ط أ نس  ط  إ9191خل طيه ط% 9

 فييإ  اا ييرخرص اا ييصي را  اإليييصا اف فييإ ااماييز ييي  طأسيي هبطمييفطأ ة ييه   يمييزىطذاييكطااييس

 ااقعيهع اايس األمي ا  تي فقهف ا ةيهاإ  انخ ه  ااةوصفإ  اتس ةهن  ط ت هرؤطنة اا رك را اإلصلحهف

اروي ط اا  يخمفيإطممي  ط ااة ه ن وت هعات  هنب ااس طااةخهرص  يف اامز ف دس ب  ذاك اا اهوي 

اةمي  طا  ي ايه ز% 6.29   ط 9104ااسطأي سطمس  ىطا طم ذطش صطي ار ط 9102خل طش صط يسة صط

 ااع ب  تصا ع  ااغذاسرا ااة ا  أسمهو دهوت هع ه  م ف ي  %7 اا هاغط ااةصكزى اا  ك ااةس   فطمفطل  

  اتن مهةيهف ااسيلما مميهيرص زا ف أن دمي  ط دخهصاطي سطااسيرهوافمس  ىط  نطااة  لعطااةح إطااسط

   ي طميه دها     فإطتسعط تيهف ااسرهواف م رمهف ي س  صاسب زا فطاا  ااسرهواف تك  ا مف ااا ي  

أايفط 211نحي طد سصيحط طمفطا ةهاإطاا هتجطااةح إطا    % 6يشك طااذيط لعهعطااسرهوافلره طأ ىطااسط

 اةلةي فيإ ىطاي مسي   أي يسانخ يضطميفط ل  فإطاا    اا عهاا مم    طط فإط ذاطااسرهر طيذكصطأنم ظف

خيل ط% 6.9ات اني  ميه ييزا  مصت ميه   حري  د يغ   9102 أغسيعس شي ص ل خي %3.9أي ا طططط  ي ط

 .اا   ي اتل وه  مصال ا اةصكز  فقه  ذاكط ش صط يسة ص ط

هعطلعي ميف د  ا    األخصى ااقعهيهف مف اام ي  فإ طاتل وه طاا   يطنة ت هرؤ اةس يةكفكةهط  

 ااك رص طاا إاازوايا ااذي مه يزا  م رةصا  دهاخسهسص هعطلع ااس  اامقهواف  اتتوهتف  اا ق  ااو هيا

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
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 ط هنييبطاسيي ةصاوطضييمفطنةيي طاتسيي ثةهوطااييس.ط9102ااييصدمرفطااثييهنإط ااثهايي طمييفطيييه ططشيي   هطخييل 

ل وييه طالطاضييهفراطأزميياا ييإطشيك  طاطاا ة ييي طلري  ط دخهصياطاتسيي ثةهوطاأل   ييإطااة هشيص طي ييسطخ  رييا

ططططططططططططط 9103شييي صطسييي  ة صططفيييإطاا  ييي يطااييي ي نطسييي رطأصيييهد اا يييإططااسييير ااطأزمييياطأيقيييهبطفيييإاا  ييي يط

طاتس ةيهنإطا   سعطوسرسره ططمو وا ططتم طكهن طاا إطااةوصفراطغرصطاإللصا طدةؤسسهفطاا صوطاح أطمةه

 طدإيلن يهطفيإطاأل   رياطالس ثةهوافطااق انرفط رفخت د أفطاا   طفإطط.ااةهضراطأي ا طااثلةاطم ىطي س

طاا خ ر يهفطلرةياط تقي وط %99اايسط%ط21فطميطااشيصكهفطضيصاسبطتخ يرضييفطط9102ش صطس  ة صط

طط.  توطم رهوط91.9طد ح طاا صي را

طي ي مهطاأل ايسط ااوي م رفطااقي ي رفطاا يإطتميص طا يهطاتل ويه طاا  ي يطيقيبطكي طمهسي  يرتإط

طتع ري ااثهنرياطي ي مهطتيمط ط 9107طني فة صصطشي طفيإطااك رص طاا اهفطمفطااةح راطاا ق طأ وارطسحبطتقصو

مةييهطأةييصطي ييسطنةيي طااوييه وافطط 9106طي اريي طفييإطةصكزييياطااة حيي  طي ييسطااسيي عط ااخيي مهفااط ييصي ااا

ط.طاا   يطاتل وه طفإطاضعصابط ط مفطةمطح  ثترخصطاس ص ا طااة هاغطااةس ص  طا ةو ويفدس بط

يييفطط(RBI)د ييكطاتح رييهرإطاا  يي يططتخ ييساسيي ةصطط محه ايياطا ح رييزطاتل وييه طااة  ييهرنفييإط 

سيمصطاا هسي  ططاإلدقيه طي يسط9102ط يسية صلصوطفإطا  ةهيي طاايذيطُيقي طشي صط  طسرهس  طاا ق ياطااة ش  ه

%ط9.09  نطتغررصطي ي طمسي  ىط طاا اهوياطا    سطلص ض طي سطاا هس   ط   طسمصط"Repo"طااصسرسإ

ميفططمزي ا طدم مهطسا  طاام ي طمفطااقعهيهفطاتل وه ياط ط9102خل طيه طيقبطخ   طاخةساطمصافط

ط رك يياطدإيييه  طا   يي سط9102فييإطد اييياطيييه طسييةحطليي طد ييكطاتح رييهرإطاا  يي يط ييذاط يييذكصطأنطط.اا  ييهرؤ

طااقعهييهفطفيإطاا مه نإطاتس ثةهوط يمدكةهطله ط طااة مثص طااحامط م  سعاطااوغرص طاشصكهفاطلص  

طأخيصىطمسيهي افطتق يمطيفطف لطاا ق يا طااسر ااطا حصيكطا    سطضخةاطمهاراطمسهي  ل  ط طااةخ   ا 

فإطارهوطسمإطوسيرسطااي زوا طاا  ي يطيرتإطذاكطط.ااصك  طمفطاامقهوافطلعهعطإلنقهذطاإلسكهنطاةوهوف

طط.األخرص طاا شصيمرااتن خهدهفطااسطت  رذطتم  هطدإت هعطسرهسهفط ايةاطاقعهعطاأليةه طيقبطف زهطفإط

طططتييرةصطاتل وييه طاا  يي يطي ييسطااةيي ىطااقصيييبطدميي  طمييفطاا حيي يهف طسيي ةصط ييذاط مييفطااة  لييعطأنطي

طل يي طمييفطااة زاييي ط اا خيي فط اا  يي يطااةصكييزيطاا  ييكطرااسيي قلا طييي طدشييرنطااةخييه ف مييفطأ ة ييه ط

اايسطاييه  طظ ي وططاسي ثةهوت ماا ط   طمهطيةكفطأنطيؤ يطفإطحه طسحبطاا هشطاألس ارطمفطااةس ثةصيف

ط.9104مخهرصطاامةلفطاأل   راطاا إطكهن طم     طل  طيه ط
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حري طأي يفط طاألمصيكرياديرفطاا  ي ط طاا تييهفطااة حي  طيرتإ ذاك تزام ه  ميع اا ي تصاف اا اهوييا 

 ميف ااميهام فيإ مسي  ر  أك يص اا  ي   ميف( GSP) 4ااةمةيم األف  رهف ناه  سحبااصسرسطاألمصيكإطيفط

 ي يس  ةصكريا وسي مه   اا  ي   فيإطااةقهدي طفصضي . 9102  اي  هوا  مف ااخهمس مف ش ص ي نري  اا اه 

 اا  يه   حايم د يغ يذاط لي ط. 9102ا  ميف ااسيه س يشيص ميف شي ص ي نري  اي  يهو أمصيكريا س ما 93 نح 

 .9103خل طيه ط   تو م رهو 049 ح ااإ ااعصفرف درف اا اهوي

 اايس ييفطوفيضطاإلن يةه  9102فيإطااصاديعطميفطشي صطني فة صط اا  ي ايلنطتا وطاإلشهو طااسط

 اتت ييهر ي سيي ب أن مييف  ط ذاييكطي ييسطخ  ريياطتخ ف ييه 5"ااشييهم ا اإلل رةرييا اتل وييه يا ااشييصاكا" ات ييهر

 .ااةح ررف دهاةو مرف اا صو فإطأنطي ح  ااورف  فإ ااةو  يا دهاس ع أس ال ه دإغصار

فإطاا  ي طفيإطييه طاا هتجط ااسطنة  9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهف تشرصط

 9102ميفطييه ط ااثهاي ااويه و طفيإطن هيياطااصديعط اا  لمهف مف أل     طمس  ى% 4.3دةم  ط 9102

   ط 9191فإطيه ط% 9.3 ااسطتحقر طنة طفإطاا هتجطد ح األ اراطتشرصطاا  لمهفط كةه. %7.0 اا هاغاط

 . %6 اا هاغاط فإطن هياطااصدعطااسهد  ااوه و اا  لمهفطأل طمفطمس  ىط

 التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا  
نس مص طفرةهطي إطأ يمطاا عي وافطاا يإطشي  ت هطأسيمهوطااي  ططااخيه ط ااة  ايهفطاا  عرياطخيل ط

كةيهطن  يه  طدها ح ري طحصكياطاا ايهو طاا  عرياطفيإط.  اام ام طااةؤةص طي ر يه 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

 .األس ارطااصسرسرا ط تع وطص هياطتكصيصطاا  ططااخه طاامهاةرا

  اليفتية الميتجا بعض الف  ية لليفط الخام والتت  ا  في األسعا  . 0

المختلفة الخام أسعا  اليف ط .0.0  

اكيي طمييفطكيهنطحريي ط  9102مييفطييه ط ااصاديعهوطاايي  ططااخيه طخييل طااصدييعطمأسي ت هي ي طاتاه ييهف

اوت هعطأسمهوطااشحفطااسطمس  يهفطلرهسراطي سطخ  راطلصاوط زاو طااخزاناطاألمصيكرياطد يص طيق ديهفط

ضييمفط    طمةييهطلريي طااع ييبطاا يي ويطي ييسطاايي  طتهدميياطاشييصكاطااةلحيياطاا حصييياطااويير را حيي افطي ييسط

                                                           
 ليهن ن دة  يباريهوطم اةياطاا ايهو طاامهاةرياط فيإ اا صنيهمج اي ةيه   تيم  . ناه طيقي  طممهم ياطمم يه طميفطااصسي  طاااةصكرياطاسي عطااي   طااةسي  ر  طااةمر يا  4

 .0267 ي هيص 0 فإ ت  رذه  تم اا همرا اا    فإ اتل وه ي اا ة  ا مزيز 0264 امه  اا اهو 
   ااييسط هنييبططكيي طمييفطااوييرفط اا  يي ط اارهدييهنط ك ويييهطااا  دريياططططط" ا سييرهن"دييرفطاايي   طاامشييصطاألي ييه طفييإطوادعيياط 9109ات ييهرطتاييهويطأر يي طيييه ط  5

 .اامهام دهلإ دصكب اا حهر فإ اا هشاا اتل وه اف اةسهي   اتس ثةهو  تمزيز اا اهويا ااح ا ز كسص ااس ي  ف اس صاارهط نر زتن ا ط 
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تمعيي طاإلميي ا افط دشييرنمميي تفطتشييغر طموييهفإطاا كصيييصطفييإطاا تيييهفطااة حيي   ط تلشييإطااةخييه فط

دشيك طل ي طأنطتميه  طاتوت يهعط .9102أك ي دصط األسيمهوطخيل طشي صفإطانخ ه ط     وا  وسرسره  اا  عرا

 ذاكطي يسطخ  رياط  9102أي سطنس اطزيه  طش صياطم ذطش صطأدصي طمسا اط  طش صطن فة ص خلم ح ظط

ا   رياطااع يبطي يسطأسيرهط فيإمم تفطتشغر طموهفإطاا كصيصط  اوت هع ااع بطااة سةإطي سطاا  ط ل  ط

اا ي تصافطحي  ط تصاُ يع د يمطمف اس ةصطاوت هعطاألسمهوطخل طش صط يسة صط. ااة  اهفطاا  عراطااش  يا

ميفط اةصح ياطاأل ايسااإلييلنطييفطت صي طااعيصفرفطاايسطاا اهوياطدرفطاا تيهفطااة ح  ط ااويرفطيقيبط

 . 9102 فإطااثها طيشصطمفطش صط يسة ص ح  طاا اهو  ةؤل ااات هلراطات

دوت مي مة أوب  م  عشر دوت ميتجة لليفط  االي تت صل الذح تفاقاإل مع تزام ه  يرتإطذاكط
 911د ح طاضهفإطخ ضطا صا طدشرنط  9102مفطش صط يسة صط ااسه سفإط  6+(أوب  ) من خا جها

طأنطيؤ يطااسطخ ضط .ي سطمس  يهفطاإلن هططااة   طي ر ه ي  /دصمر  أاف ان هطط   ط مفطشرنط ذا

ط) ط +(أ دك طدصمر  0.6د ح  طذاكط. 9191ي   أي  هوا  مف أ   ش ص ي هيص /م ر ن طااس دهإلضهفا

طااسط طيؤ ي طل  طمةه طاإلضهفرا  طااع يرا طمسه ةهت ه طاإلت هر طفإ طااةشهوكا طاا    طمف طاام ي  س  اص 

ط طمف طدركثص طدصمر  9.0خ ضطاإلن هط طتشرص. ي  /م ر ن طااسرهر ط ذا ط  فإ طإل درهنهفأح ث      طن هط

ط+( أ دكط) طدهت هرطخ أنااسط 7ااخه  اا  طمف طاا زام ةه طاوت عطمف ضطاإلن هططم  سططنس ا  نح  ل 

   اص  اتوت هع مسال  نح  طن فة صخل طش صط %042 نح  ااس 9102 أك  دصخل طش صط% 017

  . يسة صخل طش صط% 097

مقهوناطدة  سطط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعطخل ط م  سططأسمهوطاا  ططااخه  اوت عدشك طيه  ط

 ااصادعخل طااصدعطاألسمهوطاا  وياطاس اطخهمهفطأ دكط م  سط اوت ع فإط ذاطااسرهر ط. ااصدعطااسهد 

 9102مفطيه ط ااثها مقهوناطدهاصدعط% 0.9دصمر  طأيطمهطيمه  ط/  تو 1.2دةق اوط 9102مفطيه ط

% 7.0أيطمهطيمه  طدصمر  ط/  تو 4.0د ح ط انخ هضه  مشكل  دذاك  دصمر  /  تو 72.0ارو طااسط

ط طمع طدهاةقهونا طمف طااةةهة  طااصدع طااصدعطاا ،(1) والشكل (9) الجدوت   ي ضح. 9103يه  ة  سط

 .(9102 – 9103)س  يطاألسمهوطاا  وياطاس اطخهمهفطأ دكطخل طاا  ص طاا

 
                                                           

 .مفطاا قصيص 014ص حاطولمط  6
 . طأي ا طمخ   اPetroleum Intelligence Weeklyاا شص طااش صياطاة اةاطأ دكط ط  7
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حري طأي يفط طاألمصيكرياديرفطاا  ي ط طاا تييهفطااة حي  طيرتإ ذاك تزام ه  ميع اا ي تصاف اا اهوييا 

 ميف ااميهام فيإ مسي  ر  أك يص اا  ي   ميف( GSP) 4ااةمةيم األف  رهف ناه  سحبااصسرسطاألمصيكإطيفط

 ي يس  ةصكريا وسي مه   اا  ي   فيإطااةقهدي طفصضي . 9102  اي  هوا  مف ااخهمس مف ش ص ي نري  اا اه 

 اا  يه   حايم د يغ يذاط لي ط. 9102ا  ميف ااسيه س يشيص ميف شي ص ي نري  اي  يهو أمصيكريا س ما 93 نح 

 .9103خل طيه ط   تو م رهو 049 ح ااإ ااعصفرف درف اا اهوي

 اايس ييفطوفيضطاإلن يةه  9102فيإطااصاديعطميفطشي صطني فة صط اا  ي ايلنطتا وطاإلشهو طااسط

 اتت ييهر ي سيي ب أن مييف  ط ذاييكطي ييسطخ  ريياطتخ ف ييه 5"ااشييهم ا اإلل رةرييا اتل وييه يا ااشييصاكا" ات ييهر

 .ااةح ررف دهاةو مرف اا صو فإطأنطي ح  ااورف  فإ ااةو  يا دهاس ع أس ال ه دإغصار

فإطاا  ي طفيإطييه طاا هتجط ااسطنة  9102مفطيه ط ااصادعفإطن هياطااصدعط األ ارا اا  لمهف تشرصط

 9102ميفطييه ط ااثهاي ااويه و طفيإطن هيياطااصديعط اا  لمهف مف أل     طمس  ى% 4.3دةم  ط 9102

   ط 9191فإطيه ط% 9.3 ااسطتحقر طنة طفإطاا هتجطد ح األ اراطتشرصطاا  لمهفط كةه. %7.0 اا هاغاط

 . %6 اا هاغاط فإطن هياطااصدعطااسهد  ااوه و اا  لمهفطأل طمفطمس  ىط

 التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا  
نس مص طفرةهطي إطأ يمطاا عي وافطاا يإطشي  ت هطأسيمهوطااي  ططااخيه ط ااة  ايهفطاا  عرياطخيل ط

كةيهطن  يه  طدها ح ري طحصكياطاا ايهو طاا  عرياطفيإط.  اام ام طااةؤةص طي ر يه 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

 .األس ارطااصسرسرا ط تع وطص هياطتكصيصطاا  ططااخه طاامهاةرا

  اليفتية الميتجا بعض الف  ية لليفط الخام والتت  ا  في األسعا  . 0

المختلفة الخام أسعا  اليف ط .0.0  

اكيي طمييفطكيهنطحريي ط  9102مييفطييه ط ااصاديعهوطاايي  ططااخيه طخييل طااصدييعطمأسي ت هي ي طاتاه ييهف

اوت هعطأسمهوطااشحفطااسطمس  يهفطلرهسراطي سطخ  راطلصاوط زاو طااخزاناطاألمصيكرياطد يص طيق ديهفط

ضييمفط    طمةييهطلريي طااع ييبطاا يي ويطي ييسطاايي  طتهدميياطاشييصكاطااةلحيياطاا حصييياطااويير را حيي افطي ييسط

                                                           
 ليهن ن دة  يباريهوطم اةياطاا ايهو طاامهاةرياط فيإ اا صنيهمج اي ةيه   تيم  . ناه طيقي  طممهم ياطمم يه طميفطااصسي  طاااةصكرياطاسي عطااي   طااةسي  ر  طااةمر يا  4

 .0267 ي هيص 0 فإ ت  رذه  تم اا همرا اا    فإ اتل وه ي اا ة  ا مزيز 0264 امه  اا اهو 
   ااييسط هنييبططكيي طمييفطااوييرفط اا  يي ط اارهدييهنط ك ويييهطااا  دريياططططط" ا سييرهن"دييرفطاايي   طاامشييصطاألي ييه طفييإطوادعيياط 9109ات ييهرطتاييهويطأر يي طيييه ط  5

 .اامهام دهلإ دصكب اا حهر فإ اا هشاا اتل وه اف اةسهي   اتس ثةهو  تمزيز اا اهويا ااح ا ز كسص ااس ي  ف اس صاارهط نر زتن ا ط 
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تمعيي طاإلميي ا افط دشييرنمميي تفطتشييغر طموييهفإطاا كصيييصطفييإطاا تيييهفطااة حيي   ط تلشييإطااةخييه فط

دشيك طل ي طأنطتميه  طاتوت يهعط .9102أك ي دصط األسيمهوطخيل طشي صفإطانخ ه ط     وا  وسرسره  اا  عرا

 ذاكطي يسطخ  رياط  9102أي سطنس اطزيه  طش صياطم ذطش صطأدصي طمسا اط  طش صطن فة ص خلم ح ظط

ا   رياطااع يبطي يسطأسيرهط فيإمم تفطتشغر طموهفإطاا كصيصط  اوت هع ااع بطااة سةإطي سطاا  ط ل  ط

اا ي تصافطحي  ط تصاُ يع د يمطمف اس ةصطاوت هعطاألسمهوطخل طش صط يسة صط. ااة  اهفطاا  عراطااش  يا

ميفط اةصح ياطاأل ايسااإلييلنطييفطت صي طااعيصفرفطاايسطاا اهوياطدرفطاا تيهفطااة ح  ط ااويرفطيقيبط

 . 9102 فإطااثها طيشصطمفطش صط يسة ص ح  طاا اهو  ةؤل ااات هلراطات

دوت مي مة أوب  م  عشر دوت ميتجة لليفط  االي تت صل الذح تفاقاإل مع تزام ه  يرتإطذاكط
 911د ح طاضهفإطخ ضطا صا طدشرنط  9102مفطش صط يسة صط ااسه سفإط  6+(أوب  ) من خا جها

طأنطيؤ يطااسطخ ضط .ي سطمس  يهفطاإلن هططااة   طي ر ه ي  /دصمر  أاف ان هطط   ط مفطشرنط ذا

ط) ط +(أ دك طدصمر  0.6د ح  طذاكط. 9191ي   أي  هوا  مف أ   ش ص ي هيص /م ر ن طااس دهإلضهفا

طااسط طيؤ ي طل  طمةه طاإلضهفرا  طااع يرا طمسه ةهت ه طاإلت هر طفإ طااةشهوكا طاا    طمف طاام ي  س  اص 

ط طمف طدركثص طدصمر  9.0خ ضطاإلن هط طتشرص. ي  /م ر ن طااسرهر ط ذا ط  فإ طإل درهنهفأح ث      طن هط

ط+( أ دكط) طدهت هرطخ أنااسط 7ااخه  اا  طمف طاا زام ةه طاوت عطمف ضطاإلن هططم  سططنس ا  نح  ل 

   اص  اتوت هع مسال  نح  طن فة صخل طش صط %042 نح  ااس 9102 أك  دصخل طش صط% 017

  . يسة صخل طش صط% 097

مقهوناطدة  سطط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعطخل ط م  سططأسمهوطاا  ططااخه  اوت عدشك طيه  ط

 ااصادعخل طااصدعطاألسمهوطاا  وياطاس اطخهمهفطأ دكط م  سط اوت ع فإط ذاطااسرهر ط. ااصدعطااسهد 

 9102مفطيه ط ااثها مقهوناطدهاصدعط% 0.9دصمر  طأيطمهطيمه  ط/  تو 1.2دةق اوط 9102مفطيه ط

% 7.0أيطمهطيمه  طدصمر  ط/  تو 4.0د ح ط انخ هضه  مشكل  دذاك  دصمر  /  تو 72.0ارو طااسط

ط طمع طدهاةقهونا طمف طااةةهة  طااصدع طااصدعطاا ،(1) والشكل (9) الجدوت   ي ضح. 9103يه  ة  سط

 .(9102 – 9103)س  يطاألسمهوطاا  وياطاس اطخهمهفطأ دكطخل طاا  ص طاا

 
                                                           

 .مفطاا قصيص 014ص حاطولمط  6
 . طأي ا طمخ   اPetroleum Intelligence Weeklyاا شص طااش صياطاة اةاطأ دكط ط  7
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 (9)الجدوت 
 غرب تكساسخام مت سط األسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب  وخام بر ت و

 (9102 – 9103)، وبعض الخاما  العربية
( برميل/ دول  ) 

 التغير عن        
 9103 9102 (برميل/دول )

     الرب   الخاما 
 9103 الراب 

       الرب  
 9102 الثال 

الرب  
 الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الثا ي

الرب  
 األوت

الرب  
 الراب 

(1.0)  :سلة أوب  ميها  19.9 18.1 19.2 19.9 18.0 1.2 

(2.2)  خ رططااوحصا طااازاسصي 76.9 72.2 72.0 70.9 74.0 9.7 

(4.0)  اامصدإطااخ رفطااسم  ي 73.9 74.1 73.6 72.0 74.9 0.0 

(9.2)  م ودهنطاتمهواتإ 72.7 74.3 73.1 79.9 72.6 0.9 

(2.4)  خه طااك ي  77.2 72.0 73.1 79.9 72.9 0.1 

(9.9)  ااس و طاا ر إ 77.0 79.2 73.0 70.4 72.7 9.2 

(2.9)  اا وص طاامصالإ 77.9 79.9 76.6 70.3 79.7 1.3 

 :خاما  اخرى        

(5.1)   دإ 19.5 18.5 19.1 10.0 19.0 0.1 

(9.5)  اا حصيطااقعصي 19.1 11.0 13.3 19.2 11.2 9.1 

(1.8)  دصن  19.1 18.9 13.9 10.3 18.9 0.5 

(9.1)  خه طغصبطتكسهس 52.1 51.2 52.3 51.1 59.1 1.1 
  .م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ا :المصد 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 (1) الشكل
 (9102 -2014) ،سي ح لاسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب الالمت سط الرب  

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 
 

 
 .ح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ام اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيط :المصد 

 ت يهيفتعي وافطفيإطنةيططفص ليهفطاألسيمهو طتةث ي طفيإط 9102ميفطييه ط ااصاديعش  طااصديعطل ط 

اثقر اطيهارياطااةح ي ىط ا ااة خ ض ااةح  ىطااك صي إذافطأسمهوطاا   رطااخ ر اطم  سططاا ص لهفطدرفط

األي يس  ي    مةيثل  ا   ي ر ) دصني  خيه سيمصطم  سيطط ط ص طاا صرطدرفطم سطس ر طااةثه ف. ااك صي إ

خيل ط دصن  خه اوهاحطدصمر ط/  تو 0.0 ااس( مةثل  ا    ر ااثقر ا) دإط خه سمصطم  سطط ( ااخ ر ا

.  ااسيهد  ااصديعخيل ط دصني اويهاحطخيه طدصمري ط/  تو 1.6 دهاةقهوناطميع 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

دصمري ط/  تو 1.0سيمصطن يططدصني طد اليعطم  سيططأ ديكطييفط خهميهف سيمصطسي ام  سيطط يقي فسطحرفط

           خيييل ط أ ديييكاويييهاحطخيييه طدصمرييي ط/  تو 1.4دهاةقهونييياطميييعط 9102ميييفطييييه ط ااصاديييعااصديييعطخيييل ط

 .ااسهد  ااصدع

أسيمهوطم  سيطط اوت يهعت كطاا عي وافطفيإطمشي  طفص ليهفطاألسيمهوطد و ياطك ريص طاايسط ىتمز  

مقهونياطديهاصدعط 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط خيل دي و هفطم  ه تي ط اا   رطااخه طااصسرسراطفيإطااميهام

 79.0 مقهونياطديهاصدعطااسيهد طار  يغدصمري ط/  تو 0د حي ط إ دي خيه سيمصطم  سيطط اوت ع طحر طااسهد 

 مقهونياطديهاصدعطااسيهد طار  يغ دصمري /  تو 0.9د حي ط دصني  خيه سيمصطم  سيطط  اوت يع طدصمر /  تو
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 (9)الجدوت 
 غرب تكساسخام مت سط األسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب  وخام بر ت و

 (9102 – 9103)، وبعض الخاما  العربية
( برميل/ دول  ) 

 التغير عن        
 9103 9102 (برميل/دول )

     الرب   الخاما 
 9103 الراب 

       الرب  
 9102 الثال 

الرب  
 الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الثا ي

الرب  
 األوت

الرب  
 الراب 

(1.0)  :سلة أوب  ميها  19.9 18.1 19.2 19.9 18.0 1.2 

(2.2)  خ رططااوحصا طااازاسصي 76.9 72.2 72.0 70.9 74.0 9.7 

(4.0)  اامصدإطااخ رفطااسم  ي 73.9 74.1 73.6 72.0 74.9 0.0 

(9.2)  م ودهنطاتمهواتإ 72.7 74.3 73.1 79.9 72.6 0.9 

(2.4)  خه طااك ي  77.2 72.0 73.1 79.9 72.9 0.1 

(9.9)  ااس و طاا ر إ 77.0 79.2 73.0 70.4 72.7 9.2 

(2.9)  اا وص طاامصالإ 77.9 79.9 76.6 70.3 79.7 1.3 

 :خاما  اخرى        

(5.1)   دإ 19.5 18.5 19.1 10.0 19.0 0.1 

(9.5)  اا حصيطااقعصي 19.1 11.0 13.3 19.2 11.2 9.1 

(1.8)  دصن  19.1 18.9 13.9 10.3 18.9 0.5 

(9.1)  خه طغصبطتكسهس 52.1 51.2 52.3 51.1 59.1 1.1 
  .م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ا :المصد 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 (1) الشكل
 (9102 -2014) ،سي ح لاسعا  الف  ية لسلة خاما  أوب الالمت سط الرب  

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 
 

 
 .ح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ام اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيط :المصد 

 ت يهيفتعي وافطفيإطنةيططفص ليهفطاألسيمهو طتةث ي طفيإط 9102ميفطييه ط ااصاديعش  طااصديعطل ط 

اثقر اطيهارياطااةح ي ىط ا ااة خ ض ااةح  ىطااك صي إذافطأسمهوطاا   رطااخ ر اطم  سططاا ص لهفطدرفط

األي يس  ي    مةيثل  ا   ي ر ) دصني  خيه سيمصطم  سيطط ط ص طاا صرطدرفطم سطس ر طااةثه ف. ااك صي إ

خيل ط دصن  خه اوهاحطدصمر ط/  تو 0.0 ااس( مةثل  ا    ر ااثقر ا) دإط خه سمصطم  سطط ( ااخ ر ا

.  ااسيهد  ااصديعخيل ط دصني اويهاحطخيه طدصمري ط/  تو 1.6 دهاةقهوناطميع 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

دصمري ط/  تو 1.0سيمصطن يططدصني طد اليعطم  سيططأ ديكطييفط خهميهف سيمصطسي ام  سيطط يقي فسطحرفط

           خيييل ط أ ديييكاويييهاحطخيييه طدصمرييي ط/  تو 1.4دهاةقهونييياطميييعط 9102ميييفطييييه ط ااصاديييعااصديييعطخيييل ط

 .ااسهد  ااصدع

أسيمهوطم  سيطط اوت يهعت كطاا عي وافطفيإطمشي  طفص ليهفطاألسيمهوطد و ياطك ريص طاايسط ىتمز  

مقهونياطديهاصدعط 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط خيل دي و هفطم  ه تي ط اا   رطااخه طااصسرسراطفيإطااميهام

 79.0 مقهونياطديهاصدعطااسيهد طار  يغدصمري ط/  تو 0د حي ط إ دي خيه سيمصطم  سيطط اوت ع طحر طااسهد 

 مقهونياطديهاصدعطااسيهد طار  يغ دصمري /  تو 0.9د حي ط دصني  خيه سيمصطم  سيطط  اوت يع طدصمر /  تو
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مقهونيياطدصمريي ط/  تو 1.7د حيي ط سييمصطخييه طغييصبطتكسييهسم  سييطط اوت ييعكةييهطدصمريي  ط/  تو 72.9

 .دصمر /  تو 96ار  غط 9102مفطيه ط ااثها دهاصدعط

ااحه يطيشيصطميفطشي صطأك ي دصطدهاس ر ات   ا فإ  ااخه اوت هعطأسمهوطاا  ططتاُ و اإلشهو  ااس  

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

% 02.9 د حي اامقي  طاآل  ياطاخيه طدصني طي ي مهطل يزفط  9102ااسه سطيشصطمفطش صطس  ة صطم ذط

ل يزفطاامقي  طاآل  ياطاخيه طغيصبط   0220ااصاديعطيشيصطميفطشي صطي يهيصطم يذط زيه  طا يهفإطأك صط

 . 0223ي نر ط ااثهنإط اامشص نطمفطش صم ذط زيه  طا ه   طأك صط% 09.9 د س اتكسهسط

 فيإ اا  يه  طااقيهوي د وصيا فيإ دصني  خيه  ت ا   اواس ةص 9102مفطيه ط ااصادعش  طااصدعط 

 م يذ (WTI) ااة  سيط تكسيهس غيصب ااقرهسيإ األمصيكيإ ااخيه  م هفسي  مف أي سد و اط( ICE) ا  ن

 7.9 ااييسخييل ط ييذاطااصدييعطا ويي ط اتسييم  طاتطأنطاا ص لييهفطدر  ةييهطليي ط9109 يييه  مييف ااثييهنإ ااصدييع

يُمي   فيإطحيرف طااسيهد  ااصديعدصمري طخيل ط/   تو 9.4دهاةقهوناطميعط أك ص مس  ى     دصمر  /  تو

 .دصن  خه اوهاحط دصمر طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ/  تو 3.7دهاةقهوناطمعط أل 

 أك ي دص ياا ص لهفطدرفطخيه طدصني ط خيه طغيصبطتكسيهسطخيل طشي ص اتسم  فإط ذاطااسرهر ط

 ططططططططوغييمطت ييهرؤطمميي  طنةيي ه اوت ييهعطاا ييهسضطفييإطان ييهططاايي  ططاألمصيكييإي ييسطخ  ريياط 9102  نيي فة ص

تزام ييه  ميع انخ ييه     ط اوت ييهعطأسيمهوطااشيحفPermian دي  طتشيغر طخييططأنهدريبط  يي طفييإطحي  ط

ة وهي  طي سطاا  ططاألمصيكإطن رااطاا  تصافطاا اهوياطاا( أك صطمس  و طا   ططفإطاامهام)ر بطااورفط

ي ييسط او ات ييهطمييفطاايي  طط% 9دييرفطااعييصفرف طحريي طديي أفطااوييرفطفييإطفييص طتمصي يياط ةصكريياطد سيي اط

م سيمط  سيط األمصيكإ طااسط هنبطتصا عطأ ا طمويهفإطااي  ططاامهم ياطفيإطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكريا

        ذاتييي  فيييإطاا لييي ط .  ييي طميييهطزا طميييفطاا يييغططي يييسطأسيييمهوطخيييه طغيييصبطتكسيييهس  صيييرهناطااةويييهفإ

حار طأسمهوطخه طدصن طد يمطك رصطمفطات هرطخ ضطاإلن هططدرفط   طأ دكط م  اإطاا  ططمفطخهو  يهط

  .+(أ دكط)

ي يسطخ  رياطاا ص لهفطدرفطخيه طدصني ط خيه طغيصبطتكسيهسط تق و   9102  يسة ص فإطش صط

ديها زامفطميعطااع يبطااقي يطي يسطصيه وافطااي  ططااخيه  طااي  ططي يسط ااةح يإطاألمصيكيإااع بطاوت هعط

  .ي سطم اوطي  طأسهدرع انخ ه طمخز نهفطاا  ططااخه طاألمصيكراط
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 

 خام غرب تكساس خام بر ت سلة خاما  أوب 

اايذيطي يرفط  المشكا  اليكا سكابقاا  (9) الجكدوت  (5) الشككلميفط ي  حطتع وطفص لهفطاألسمهوط

ااخيه طاألمصيكيإط)اإلشيهو طااصسرسيراطفيإطااميهامط  ن ي ر اسمصطس اطخهمهفطأ دكس  ياطااااصدعطااةم تفط

 .(9102 -9103)خل طاا  ص ط( ااخ رف ط خه طدصن 

 (5) الشكل
 (9102 -9103) ،لسعر سلة خاما  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكساس ةسي يالالرب   المعدل 

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 

 

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

 ي يس 9102ميفطييه ط ااصادعااصدعط خل  فص لهت ه حصكا  نةط األسمهو فإ اا ع و انمكسل ط 

فإط اوت هيه   ش  ف حر  ااةس ك  ذاف س ك  اا إ اامصدرا ااخهمهف اةخ  ف اا  ويا األسمهو مس  يهف

ااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طشيي  ف انخ هضييه  دهاةقهونييا مييع  در ةييه ااسييهد  ااصدييع مييع دهاةقهونييا مسيي  يهت ه

 .م  ه تا د و هفط ااةهضإ 

 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط خيل  ااسيم  ي ااخ ريف اامصديإ ااخه م  سططسمصط اوت عحر ط

د سي اط انخ هضيه  ديذاكطمشيكل   دصمر  /  تو 74.9 ااس ارو  ااصدعطااسهد  مع دهاةقهونا% 0.6 د س ا

 ااكي ي إ اا وي يص خيه م  سيططسيمصط اوت يعكةيهط .اامه طااةهضإدهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفط% 9.2

% 9.0د سيي اط م خ  ييه   طدصمريي /  تو 72.9 ااييس ارويي  ااصدييعطااسييهد  مييع دهاةقهونييا% 0.7 د سيي ا

  .دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ
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مقهونيياطدصمريي ط/  تو 1.7د حيي ط سييمصطخييه طغييصبطتكسييهسم  سييطط اوت ييعكةييهطدصمريي  ط/  تو 72.9

 .دصمر /  تو 96ار  غط 9102مفطيه ط ااثها دهاصدعط

ااحه يطيشيصطميفطشي صطأك ي دصطدهاس ر ات   ا فإ  ااخه اوت هعطأسمهوطاا  ططتاُ و اإلشهو  ااس  

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

% 02.9 د حي اامقي  طاآل  ياطاخيه طدصني طي ي مهطل يزفط  9102ااسه سطيشصطمفطش صطس  ة صطم ذط

ل يزفطاامقي  طاآل  ياطاخيه طغيصبط   0220ااصاديعطيشيصطميفطشي صطي يهيصطم يذط زيه  طا يهفإطأك صط

 . 0223ي نر ط ااثهنإط اامشص نطمفطش صم ذط زيه  طا ه   طأك صط% 09.9 د س اتكسهسط

 فيإ اا  يه  طااقيهوي د وصيا فيإ دصني  خيه  ت ا   اواس ةص 9102مفطيه ط ااصادعش  طااصدعط 

 م يذ (WTI) ااة  سيط تكسيهس غيصب ااقرهسيإ األمصيكيإ ااخيه  م هفسي  مف أي سد و اط( ICE) ا  ن

 7.9 ااييسخييل ط ييذاطااصدييعطا ويي ط اتسييم  طاتطأنطاا ص لييهفطدر  ةييهطليي ط9109 يييه  مييف ااثييهنإ ااصدييع

يُمي   فيإطحيرف طااسيهد  ااصديعدصمري طخيل ط/   تو 9.4دهاةقهوناطميعط أك ص مس  ى     دصمر  /  تو

 .دصن  خه اوهاحط دصمر طخل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ/  تو 3.7دهاةقهوناطمعط أل 

 أك ي دص ياا ص لهفطدرفطخيه طدصني ط خيه طغيصبطتكسيهسطخيل طشي ص اتسم  فإط ذاطااسرهر ط

 ططططططططوغييمطت ييهرؤطمميي  طنةيي ه اوت ييهعطاا ييهسضطفييإطان ييهططاايي  ططاألمصيكييإي ييسطخ  ريياط 9102  نيي فة ص

تزام ييه  ميع انخ ييه     ط اوت ييهعطأسيمهوطااشيحفPermian دي  طتشيغر طخييططأنهدريبط  يي طفييإطحي  ط

ة وهي  طي سطاا  ططاألمصيكإطن رااطاا  تصافطاا اهوياطاا( أك صطمس  و طا   ططفإطاامهام)ر بطااورفط

ي ييسط او ات ييهطمييفطاايي  طط% 9دييرفطااعييصفرف طحريي طديي أفطااوييرفطفييإطفييص طتمصي يياط ةصكريياطد سيي اط

م سيمط  سيط األمصيكإ طااسط هنبطتصا عطأ ا طمويهفإطااي  ططاامهم ياطفيإطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكريا

        ذاتييي  فيييإطاا لييي ط .  ييي طميييهطزا طميييفطاا يييغططي يييسطأسيييمهوطخيييه طغيييصبطتكسيييهس  صيييرهناطااةويييهفإ

حار طأسمهوطخه طدصن طد يمطك رصطمفطات هرطخ ضطاإلن هططدرفط   طأ دكط م  اإطاا  ططمفطخهو  يهط

  .+(أ دكط)

ي يسطخ  رياطاا ص لهفطدرفطخيه طدصني ط خيه طغيصبطتكسيهسط تق و   9102  يسة ص فإطش صط

ديها زامفطميعطااع يبطااقي يطي يسطصيه وافطااي  ططااخيه  طااي  ططي يسط ااةح يإطاألمصيكيإااع بطاوت هعط

  .ي سطم اوطي  طأسهدرع انخ ه طمخز نهفطاا  ططااخه طاألمصيكراط
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 خام غرب تكساس خام بر ت سلة خاما  أوب 

اايذيطي يرفط  المشكا  اليكا سكابقاا  (9) الجكدوت  (5) الشككلميفط ي  حطتع وطفص لهفطاألسمهوط

ااخيه طاألمصيكيإط)اإلشيهو طااصسرسيراطفيإطااميهامط  ن ي ر اسمصطس اطخهمهفطأ دكس  ياطااااصدعطااةم تفط

 .(9102 -9103)خل طاا  ص ط( ااخ رف ط خه طدصن 

 (5) الشكل
 (9102 -9103) ،لسعر سلة خاما  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكساس ةسي يالالرب   المعدل 

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 

 

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

 ي يس 9102ميفطييه ط ااصادعااصدعط خل  فص لهت ه حصكا  نةط األسمهو فإ اا ع و انمكسل ط 

فإط اوت هيه   ش  ف حر  ااةس ك  ذاف س ك  اا إ اامصدرا ااخهمهف اةخ  ف اا  ويا األسمهو مس  يهف

ااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طشيي  ف انخ هضييه  دهاةقهونييا مييع  در ةييه ااسييهد  ااصدييع مييع دهاةقهونييا مسيي  يهت ه

 .م  ه تا د و هفط ااةهضإ 

 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط خيل  ااسيم  ي ااخ ريف اامصديإ ااخه م  سططسمصط اوت عحر ط

د سي اط انخ هضيه  ديذاكطمشيكل   دصمر  /  تو 74.9 ااس ارو  ااصدعطااسهد  مع دهاةقهونا% 0.6 د س ا

 ااكي ي إ اا وي يص خيه م  سيططسيمصط اوت يعكةيهط .اامه طااةهضإدهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفط% 9.2

% 9.0د سيي اط م خ  ييه   طدصمريي /  تو 72.9 ااييس ارويي  ااصدييعطااسييهد  مييع دهاةقهونييا% 0.7 د سيي ا

  .دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 

 خام الك يت م  بان الما اتي العربي الخفي  السع دح خليط الصحراء الجزائرح
 البصرة العراقي البحرح القترح السد ة الليبي

% 0.2د سيي اط اإلمييهواتإ م ودييهن خييه  اوت ييعقيي طف األخييصى  اامصدرييا ااخهمييهف يخيي   فرةييه

دهاةقهونيياطمييعط% 3.9د سيي اطانخ هضييه  مشييكل   دصمريي  /   تو 72.6 ار  ييغدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد ط

دهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط% 2.6د س اط اا ر إ ااس و  خه  اوت عكةهط  ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

ااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طدهاةقهونيياطمييعط% 2.3د سيي اطانخ هضييه  مشييكل   دصمريي  /   تو 72.7 ار  ييغ

 دصمري  /   تو 74.0 ار  غدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط% 4.9 د س اااازاسصيط ااخه   اوت ع  ااةهضإ

كييل  مييف ااخييه    اوت ييعدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ ط% 9د سيي اطانخ هضييه  مشييكل  

 74.2 ااييسدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد ط% 0.2 ط %2.9 د سيي ا اا وييص طاامصالييإط ااقعييصي اا حييصي

دهاةقهوناطمعطااصدعط% 9.2 ط% 2.6 د س ا م خ  ا    دصمر طي سطاا  ااإ/  تو 79.7 ط دصمر /  تو

 .المشا  اليا ا فاا  (9) الجدوت (1)الشكل  كما ي ة  .مفطاامه طااةهضإ ااة هظص

 (1) الشكل
 (9102 -9103) ،العضاءالدوت بعض ألسعا  خاما   ةسي يالالرب   المعدل 

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

بعض الميتجا  اليفتيةأسعا   .9.0  

م  سيططأسيمهوطااة  ايهفطاا  عرياطااةخ   ياطخيل طي يسطأسمهوطااي  ططااخيه ط فإ اتوت هعانمكسط

 اوت هييه  خيصىطاا يإطشي  فط يإطاأل ااميهام األس ارطااصسرسراطفيإ دمضفإط 9102يه طمفط ااصادعااصدعط

  .  ن عطااة  ج د سبطم  ه تاطحسبطااس رمقهوناطدهاصدعطااسهد ط
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أسعا  الغازولين الممتاز .0.9.0  

ميفطييه ط ااصاديعااصدعطخل ط سيغاف  ةس ق فإط اوت هيه   ااغهز ارفطااةة هزم  سططأسمهوطش  ط

د سي اط اوت هييه  مشيكل   دصمري  /  تو 69 اايس اروي  ااصديعطااسيهد  مع دهاةقهونا% 2.9  س اد 9102

در ةهطانخ ضطم  سيططأسيمهوطااغيهز ارفطااةة يهزط .دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ% 4.0

 ميع دهاةقهونيا %9.0  س اد س ق البحر المت سط فإط ااسمص  فإطدقراطاألس ار طحر طانخ ضطم  سط

دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهةي ط% 0.4د س اط اوت هيه  مشكل   دصمر  /  تو 61.9 ااس ارو  ااسهد ااصدعط

ااصدييعط مييع دهاةقهونييا% 9.2  سيي ادااسييمصط  م  سييط انخ ييض  وتككردامسكك ق  فييإط .مييفطاامييه طااةهضييإ

ااةةهةي طميفطدهاةقهوناطميعطااصديعط% 0.7د س اط انخ هضه  مشكل   دصمر  /  تو 66.2 ااس ارو  ااسهد 

ااصديعط مع دهاةقهونا% 6.2  س ادااسمصط  م  سط انخ ض طالخليج األمريكيس ق فإط . اامه طااةهضإ

 ميفط ااة يهظصدهاةقهونياطميعطااصديعط% 9.2د سي اط اوت هييه  مشيكل   دصمري  /  تو 67 اايس اروي  ااسهد 

 .اامه طااةهضإ

ييه ط ميف ااصاديعااصديعطأي سطاألسمهوطمفطدرفطاألس ارطاألودماطخيل ط و تص ا س رطحقق ط ل ط

        طكةيييهطي ضيييحاا حيييصطااة  سيييطسييي رط  سييي رطسييي غهف و ةيييمط ااخ يييرجطاألمصيكيييإ طت   يييهطسييي رط9102

 .(9) والشكل (8) الجدوت
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% 0.2د سيي اط اإلمييهواتإ م ودييهن خييه  اوت ييعقيي طف األخييصى  اامصدرييا ااخهمييهف يخيي   فرةييه

دهاةقهونيياطمييعط% 3.9د سيي اطانخ هضييه  مشييكل   دصمريي  /   تو 72.6 ار  ييغدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد ط

دهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط% 2.6د س اط اا ر إ ااس و  خه  اوت عكةهط  ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

ااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طدهاةقهونيياطمييعط% 2.3د سيي اطانخ هضييه  مشييكل   دصمريي  /   تو 72.7 ار  ييغ

 دصمري  /   تو 74.0 ار  غدهاةقهوناطمعطااصدعطااسهد ط% 4.9 د س اااازاسصيط ااخه   اوت ع  ااةهضإ

كييل  مييف ااخييه    اوت ييعدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ ط% 9د سيي اطانخ هضييه  مشييكل  

 74.2 ااييسدهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد ط% 0.2 ط %2.9 د سيي ا اا وييص طاامصالييإط ااقعييصي اا حييصي

دهاةقهوناطمعطااصدعط% 9.2 ط% 2.6 د س ا م خ  ا    دصمر طي سطاا  ااإ/  تو 79.7 ط دصمر /  تو

 .المشا  اليا ا فاا  (9) الجدوت (1)الشكل  كما ي ة  .مفطاامه طااةهضإ ااة هظص

 (1) الشكل
 (9102 -9103) ،العضاءالدوت بعض ألسعا  خاما   ةسي يالالرب   المعدل 

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

بعض الميتجا  اليفتيةأسعا   .9.0  

م  سيططأسيمهوطااة  ايهفطاا  عرياطااةخ   ياطخيل طي يسطأسمهوطااي  ططااخيه ط فإ اتوت هعانمكسط

 اوت هييه  خيصىطاا يإطشي  فط يإطاأل ااميهام األس ارطااصسرسراطفيإ دمضفإط 9102يه طمفط ااصادعااصدعط

  .  ن عطااة  ج د سبطم  ه تاطحسبطااس رمقهوناطدهاصدعطااسهد ط
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أسعا  الغازولين الممتاز .0.9.0  

ميفطييه ط ااصاديعااصدعطخل ط سيغاف  ةس ق فإط اوت هيه   ااغهز ارفطااةة هزم  سططأسمهوطش  ط

د سي اط اوت هييه  مشيكل   دصمري  /  تو 69 اايس اروي  ااصديعطااسيهد  مع دهاةقهونا% 2.9  س اد 9102

در ةهطانخ ضطم  سيططأسيمهوطااغيهز ارفطااةة يهزط .دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ% 4.0

 ميع دهاةقهونيا %9.0  س اد س ق البحر المت سط فإط ااسمص  فإطدقراطاألس ار طحر طانخ ضطم  سط

دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهةي ط% 0.4د س اط اوت هيه  مشكل   دصمر  /  تو 61.9 ااس ارو  ااسهد ااصدعط

ااصدييعط مييع دهاةقهونييا% 9.2  سيي ادااسييمصط  م  سييط انخ ييض  وتككردامسكك ق  فييإط .مييفطاامييه طااةهضييإ

ااةةهةي طميفطدهاةقهوناطميعطااصديعط% 0.7د س اط انخ هضه  مشكل   دصمر  /  تو 66.2 ااس ارو  ااسهد 

ااصديعط مع دهاةقهونا% 6.2  س ادااسمصط  م  سط انخ ض طالخليج األمريكيس ق فإط . اامه طااةهضإ

 ميفط ااة يهظصدهاةقهونياطميعطااصديعط% 9.2د سي اط اوت هييه  مشيكل   دصمري  /  تو 67 اايس اروي  ااسهد 

 .اامه طااةهضإ

ييه ط ميف ااصاديعااصديعطأي سطاألسمهوطمفطدرفطاألس ارطاألودماطخيل ط و تص ا س رطحقق ط ل ط

        طكةيييهطي ضيييحاا حيييصطااة  سيييطسييي رط  سييي رطسييي غهف و ةيييمط ااخ يييرجطاألمصيكيييإ طت   يييهطسييي رط9102

 .(9) والشكل (8) الجدوت
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 (8)الجدوت 
 (9102 – 9103)، الرئيسيةالمت سط الرب  السي ح لاسعا  الف  ية للميتجا  اليفتية فى األس اق 

( برميل/ دول  ) 

  الس ق الممتازالغازولين  زيت الغاز زيت ال ق د
 س غهف و  69.0 39.2 76.9

 الرب  الراب 
 و تص ا  63.9 37.1 79.2
 اا حصطااة  سط 72.9 39.1 74.9
 ااخ رجطاتمصيكإ 64.2 31.2 71.0
 س غهف و  76.2 66.1 79.7

 9102الرب  األوت 
 و تص ا  64.7 62.2 92.3
 اا حصطااة  سط 79.4 62.9 79.0
 ااخ رجطاتمصيكإ 62.9 64.2 71.9
 س غهف و  64.3 31.0 72.7

 و تص ا  36.9 30.3 70.9 الرب  الثا ي 
 اا حصطااة  سط 66.9 30.0 74.9
 ااخ رجطاتمصيكإ 36.9 67.9 71.9
 س غهف و  69.6 66.0 71.7

 الرب  الثال  
 و تص ا  62.0 66.2 93.3
 اا حصطااة  سط 69.1 66.6 79.0
 ااخ رجطاتمصيكإ 39.1 62.3 91.6
 س غهف و  69.1 67.2 49.4

  الراب الرب  
 و تص ا  66.2 62.1 71.3
 اا حصطااة  سط 61.9 63.9 74.2
 ااخ رجطاتمصيكإ 67.1 64.9 22.0

(03.9)  (1.9)  س غهف و  9.2 
      الرب  

 9102 الثال 
 التغير عن

 ( برميل/دول )

9.1 0.0 (0.3)  و تص ا  
9.3 1.9 (0.9)  اا حصطااة  سط 

(00.7)  1.9 (7.1)  ااخ رجطاتمصيكإ 
(94.3)  (7.0)  س غهف و  9.2 

     الرب  
 9103 الراب 

(9.0)  (6.1)  (0.9)  و تص ا  
1.9 (7.2)  اا حصطااة  سط 0.1 

(90.1)  (7.1)  ااخ رجطاتمصيكإ 0.6 
 : مالل ة

 .ططـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه
 :المصاد 

   
 .ـطأي ا طمخ   اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك

ط
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 
 س ق 

 سيغاف  ة
 س ق 

  وتردام
 س ق 

 البحر المت سط
 س ق 

 الخليج األمريكي

 (9) الشكل
 (9102 -9103) ،المعدل  الرب  السي ية ألسعا  الغازولين الممتاز في األس اق الرئيسية

 (برميل/دول )
 

 

 

 

 

 

 
 

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

ااوي هيراطااصسرسيراطي  يحطدرني ط ااي   فيإطدميضطاة  جطااغيهز ارفطي  طمقهوناطااسمصطاا  هسإط 

 يذهطاا يصاسبط شك  اا صاسبطااة خ  اطفإطت كطااســ ر طاذطنس اطاألل طفإطااس رطاألمصيكراطدس بط

     فإطك ي ا % 22.7مفطااسمصطاا  هسإطا غهز ارفطمقهوناطد س اط% 03.3 ح ااإ 9102  يسة صفإطش صط

فيإطدميضطااي   طاأل و درياطاألخيصىط% 71ميفط أكثيصطفإطأس هنره ط% 92.9 فإطاارهدهن ط % 49.3  

 .(3) الشكل كما ي ة    (%74.0 ط ايعهارهط%72.0 ااةة كاطااة ح  ط أاةهنره  %79.0 فصنسه)
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ااوي هيراطااصسرسيراطي  يحطدرني ط ااي   فيإطدميضطاة  جطااغيهز ارفطي  طمقهوناطااسمصطاا  هسإط 

 يذهطاا يصاسبط شك  اا صاسبطااة خ  اطفإطت كطااســ ر طاذطنس اطاألل طفإطااس رطاألمصيكراطدس بط

     فإطك ي ا % 22.7مفطااسمصطاا  هسإطا غهز ارفطمقهوناطد س اط% 03.3 ح ااإ 9102  يسة صفإطش صط

فيإطدميضطااي   طاأل و درياطاألخيصىط% 71ميفط أكثيصطفإطأس هنره ط% 92.9 فإطاارهدهن ط % 49.3  
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0.0 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2.0 

 المملكة ألما يا أسبا يا اليابان كيدا أمريكا
 المتحدة

 ايتاليا فر سا

 السعر قبل الضريبة الضريبة

 (3) لشكلا
 9102 ديسمبرشهر  ،أسعا  الغازولين الممتاز في بعض الدوت الصياعية منالضريبة   سبة

 (لتر/دول )
 

 

 

 

 

 

 
 

 .9191 ي هيص كهااطااعهلاطاا  ارا طاحوهسرهفطأسمهوطااعهلا ط :المصد 

أسعا  زيت الغاز .9.9.0  

أسييمهوطمييفط أي ييسمسيي  يهفط 9102مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعطأسييمهوطزييي طااغييهزطخييل ط سييا  

 طكةهطسا  طمسي  يهفط(ااخ رجطاألمصيكإس رطدهس ث ه ط)األس ارطااصسرسراطفإطاامهامطك طفإطااغهز ارفط

  وتردام س قاس رةصط  ل  .األس ارطااصسرسراطفإطاامهامطدشك طيه فإطك ط زي طاا ل  أسمهوطأي سطمفط
دهاةقهونياطميعط% 0.4د سي اط اوت هييه  مشيكل   دصمر  /  تو 62    سمهوطزي طااغهزطم  سططألدري سط

 سك قت   يهط  .ميفطااميه طااةهضيإ ااة يهظصدهاةقهونياطميعطااصديعط% 3.2د سي اط  انخ هضه    ااصدعطااسهد 
  دهاةقهونياطميعطااصديعطااسيهد  %1.6 اوت يهعدصمري طد سي اط/  تو 63.9 صسم دة  سط البحر المت سط

 دة  سيط سكيغاف  ةسك ق ةيمط .ااةهضيإ دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهةي طميفطااميه % 3.0 انخ ه  د س اط

% 6.2د سيي اط   دهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد % 1.2د سيي اط م خ  ييه   طدصمريي /  تو 67.2 د ييغ سييمص

سيمهوطم  سيططاألدير نسط الخلكيج المريككيس ق ا  ص أخر. دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

دهاةقهونياطميعطااصديعط %1.7 اوت يهعد سي اط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعطدصمر طخل ط/  تو 64.9    

 .اامه طااةهضإ دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمف% 6.9 انخ ه  د س اط  ااسهد 
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أسعا  زيت ال ق د .8.9.0  

  سي اد 9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط س ق البحر المت سطفإطاوت م طأسمهوطزي طاا ل  ط

% 1.6د سيي اط اوت هيييه  مشييكل   دصمريي  /  تو 74.2 ااييس ارويي  ااصدييعطااسييهد  مييع دهاةقهونييا% 4.9

  سي اد سك ق  وتكردام كةيهطاوت يعطم  سيططااسيمصطفيإ. دهاةقهوناطمعطااصديعطااة يهظصطميفطااميه طااةهضيإ

% 2.2مشييكل  انخ هضييه  د سيي ا  دصمريي  /  تو 71.3 ااييس ارويي  ااصدييعطااسييهد  مييع دهاةقهونييا% 2.4

دشيك طم حي ظط زيي طاا لي  سيمصط م  سيط انخ ضدر ةهط .ااةهضإ دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه 

 دصمري  /  تو 49.4 اايس اروي  ااصديعطااسيهد  ميع دهاةقهونا% 21  س اد سيغاف  ة س ر فإ كل  مف

الخلككيج سكك ق    دهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ% 27.2د سيي اط انخ هضييه  مشييكل  
 انخ هضيه  مشيكل   دصمري  /  تو 22.0 اايس اروي  ااصدعطااسهد  مع دهاةقهونا% 99.2  س اد األمريكي

اتوت يهعط ذايكطدشيك طوسرسيإطاايسيميزىط طااميه طااةهضيإ دهاةقهوناطمعطااصديعطااةةهةي طميف% 29د س اط

 .8ااحه طفإطأسمهوطااشحفطااذيطكهنطا طترةرصطس  إطي سطااع بطاامهاةإطي سطزي طاا ل  

9102من عام  الراب خالت الرب   اليفطأسعا  الع امل المؤثرة على . 9  
م هشيصطأ طغريصطاام يي طميفطاام امي طاا يإطكيهنطا يهطتيرةرصط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطسه ط

 :  إطكةهطي إ  ي سطحصكاطأسمهوطاا  ططااخه م هشصط

الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق .0.9  

  اليفتية العالمية اإلمدادا . 0.0.9

 0.6د حي ط اوت هييه  ( 9ن ططخه ط س اس طااغيهزطااع رميإ)اإلم ا افطاا  عراطاامهاةراطش  طا ةهاإط

مقهونياطديهاصدعطااسيهد طاروي ط% 0.6 طأيطد سي اط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط ي  / دصمر  م ر ن

 يميزىطذايكطدشيك ط .يي  /دصمري  م ري ن 0.0د ح ط م خ ض   طمس  ىطي   ط/ م ر نطدصمر  011ااسط

اوت هعطاإلمي ا افطاا  عرياطميفط   طخيهوططأ ديكط دخهصياطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكرياط    ط ااس يه 

 (.2) الشكل و( 1)الجدوت  كما ي ة  طأ و دهطااو هيراط

 
 

                                                           
 .اا قصيصمفط 23ص حاطولمط  8
 ر تيهنط إطت كطاأل زا طمفطااغهزطاا إطتس خ  طكس اس طفإطأ  ز طاا و ط مصاف طااحق طأ ط ح افطممهاااطااغهز ط تشية طي يسطاإليثيهنط اا ص ديهنط اا  9

 . اا   هن  مكث هف ا خصى
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دهاةقهونياطميعط% 0.4د سي اط اوت هييه  مشيكل   دصمر  /  تو 62    سمهوطزي طااغهزطم  سططألدري سط

 سك قت   يهط  .ميفطااميه طااةهضيإ ااة يهظصدهاةقهونياطميعطااصديعط% 3.2د سي اط  انخ هضه    ااصدعطااسهد 
  دهاةقهونياطميعطااصديعطااسيهد  %1.6 اوت يهعدصمري طد سي اط/  تو 63.9 صسم دة  سط البحر المت سط

 دة  سيط سكيغاف  ةسك ق ةيمط .ااةهضيإ دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهةي طميفطااميه % 3.0 انخ ه  د س اط

% 6.2د سيي اط   دهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااسييهد % 1.2د سيي اط م خ  ييه   طدصمريي /  تو 67.2 د ييغ سييمص

سيمهوطم  سيططاألدير نسط الخلكيج المريككيس ق ا  ص أخر. دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

دهاةقهونياطميعطااصديعط %1.7 اوت يهعد سي اط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعطدصمر طخل ط/  تو 64.9    

 .اامه طااةهضإ دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمف% 6.9 انخ ه  د س اط  ااسهد 
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أسعا  زيت ال ق د .8.9.0  

  سي اد 9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط س ق البحر المت سطفإطاوت م طأسمهوطزي طاا ل  ط

% 1.6د سيي اط اوت هيييه  مشييكل   دصمريي  /  تو 74.2 ااييس ارويي  ااصدييعطااسييهد  مييع دهاةقهونييا% 4.9

  سي اد سك ق  وتكردام كةيهطاوت يعطم  سيططااسيمصطفيإ. دهاةقهوناطمعطااصديعطااة يهظصطميفطااميه طااةهضيإ

% 2.2مشييكل  انخ هضييه  د سيي ا  دصمريي  /  تو 71.3 ااييس ارويي  ااصدييعطااسييهد  مييع دهاةقهونييا% 2.4

دشيك طم حي ظط زيي طاا لي  سيمصط م  سيط انخ ضدر ةهط .ااةهضإ دهاةقهوناطمعطااصدعطااةةهة طمفطاامه 

 دصمري  /  تو 49.4 اايس اروي  ااصديعطااسيهد  ميع دهاةقهونا% 21  س اد سيغاف  ة س ر فإ كل  مف

الخلككيج سكك ق    دهاةقهونيياطمييعطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ% 27.2د سيي اط انخ هضييه  مشييكل  
 انخ هضيه  مشيكل   دصمري  /  تو 22.0 اايس اروي  ااصدعطااسهد  مع دهاةقهونا% 99.2  س اد األمريكي

اتوت يهعط ذايكطدشيك طوسرسيإطاايسيميزىط طااميه طااةهضيإ دهاةقهوناطمعطااصديعطااةةهةي طميف% 29د س اط

 .8ااحه طفإطأسمهوطااشحفطااذيطكهنطا طترةرصطس  إطي سطااع بطاامهاةإطي سطزي طاا ل  

9102من عام  الراب خالت الرب   اليفطأسعا  الع امل المؤثرة على . 9  
م هشيصطأ طغريصطاام يي طميفطاام امي طاا يإطكيهنطا يهطتيرةرصط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطسه ط

 :  إطكةهطي إ  ي سطحصكاطأسمهوطاا  ططااخه م هشصط

الع امل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق .0.9  

  اليفتية العالمية اإلمدادا . 0.0.9

 0.6د حي ط اوت هييه  ( 9ن ططخه ط س اس طااغيهزطااع رميإ)اإلم ا افطاا  عراطاامهاةراطش  طا ةهاإط

مقهونياطديهاصدعطااسيهد طاروي ط% 0.6 طأيطد سي اط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط ي  / دصمر  م ر ن

 يميزىطذايكطدشيك ط .يي  /دصمري  م ري ن 0.0د ح ط م خ ض   طمس  ىطي   ط/ م ر نطدصمر  011ااسط

اوت هعطاإلمي ا افطاا  عرياطميفط   طخيهوططأ ديكط دخهصياطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكرياط    ط ااس يه 

 (.2) الشكل و( 1)الجدوت  كما ي ة  طأ و دهطااو هيراط

 
 

                                                           
 .اا قصيصمفط 23ص حاطولمط  8
 ر تيهنط إطت كطاأل زا طمفطااغهزطاا إطتس خ  طكس اس طفإطأ  ز طاا و ط مصاف طااحق طأ ط ح افطممهاااطااغهز ط تشية طي يسطاإليثيهنط اا ص ديهنط اا  9

 . اا   هن  مكث هف ا خصى
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 

 (1)الجدوت 
 تت   امدادا  العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي

( ي م/ ملي ن برميل ) 
     

  دوت أوب   دوت خا ج أوب  اجمالي اإلمدادا  العالمية
 9103الراب  الرب   26.9 72.2 010.0
 9102األوت الرب   29.9 72.3 22.2
 الرب  الثا ي 24.3 72.3 23.7
 الرب  الثال  24.0 74.9 23.2

 الراب الرب   24.4 79.7 011.1
 التغير عن  9102 الثال الرب   1.2 0.4 0.6

(0.0) (ح/ملي ن ب)  0.6 (9.3)   9103 الراب الرب   

 درهنهفطتق يصيا  *    

    
 : مالل ة

  
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

    
 :المصاد 

  

 .ـطأي ا طمخ   اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك
 

 (2) الشكل
 (9102 -9103) ،وس ائل الغاز التبيعيالخام مدادا  العالم من اليفط سي ية إلالالتت  ا  الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ا :المصد 
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 10أوب  دوتامدادا   -
مفط ااصادعااصدعط أ دكطخل  ا   ( ن ططخه ط س اس طااغهزطااع رمإ)اإلم ا افطاا  عراط اوت م 

 طديهاصدعطااسيهد مقهونياط %1.2يي   طأيطد سي اط/دصمري  م ري ن 1.2 نحي شيك طر ريفطد يغطد 9102يه ط

مفطااميه ط ااة هظصهاصدعطد دصمر طمقهونا/م ر ن 9.3د ح ط ا  م خ   طي  /م ر نطدصمر  24.4 ا و طااس

 ااصاديعخيل طااصديعطأ دكطميفطا ةيهاإطاإلمي ا افطاا  عرياطاامهاةرياط    حواط أمهطفرةهطيخ  .ااةهضإ

 اا يهاغط ااةحقي طخيل طااصديعطااسيهد ميفط أل  ط   طمس  ىط%24.4د غ طح ااإطفق ط ط9102يه طمفط

           %27.3 اا يييهاغط خيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااةهضيييإ ااةسييي  ىطااةحقييي   ألييي طميييف ط24.6%

 .المشا  اليا ا  فاا  (1) الجدوتو( 01)الشكل  كما ي ة 

 1.2د حي ط 9102ميفطييه ط ااصاديعأ دكطمفطاا  ططااخه طخيل طااصديعط   طام ا افط اوت م   ل 

  طططططط9100ااييذيطسييا  طخلايي طأ نييسطمسيي  ىطا ييهطم ييذطيييه ط ااسييهد هاصدعطديي ييي  طمقهونييا/م ريي نطدصمريي 

هاصدعطااةةهةي طميفطيي  طمقهونياطدي/دصمر  م ر ن 9.3د ح ط ام خ    ي  /م ر نطدصمر  92.7ا و طااسط

ي ي طأ دكطمفطس اس طااغهزطااع رمإط اا  ي رطغريصطاا ق ر يياط    ام ا افط اس قصف در ةه .اامه طااةهضإ

م ري نط 1.2د حي ط م خ  يا    يي  /م ري نطدصمري  4.3ن سطااةس  ىطااةحقي طخيل طااصديعطااسيهد ط  ي ط

 .مفطاامه طااةهضإ ااة هظصهاصدعطد ي  طمقهونا/دصمر 

اا ييإط+( أ دييكط)دهت ييهرطخ ييضطاإلن ييهططدييرفط   ط نسيي اطاتا ييزا  تحسييفيييرتإطذاييكطي ييسطخ  ريياط

 911د حي طاضيهفإطخ يضطا يصا طدشيرنط  يي طااسطات هرط 9102ت ص  طفإطااسه سطمفطش صط يسة صط

 اييصان ان يهط ااةسي ةصطفيإ نخ يه اإلتزام يه  ميع . ي سطمس  يهفطاإلن يهططااة  ي طي ر يه ي  /دصمر  أاف

 خيل أ نسطمس  ىطمسا ط     9102  يسة صي  طخل طش صط/م ر نطدصمر  9.12ااسط ارو ا  عإطا

 اضييهفاطااييس .ي ييسطلعييهعطااعهليياطاإليصانييإ  ييغ رهفطاتل وييه ياطاألمصيكريياا انمكهسييه    ه  يهميي ةلةيي ن

 أايف 392د يغطم  سيططان ه  يهطحي ااإطحري ط  ااخيه ااي  ططميفط ف يز يل امي ا اففيإط صا يعطاااس ةصاوط

ي  طدصمر طخل طااصدعطااسيهد  ط/أاف 374 طمقهوناطد ح ط9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط ي  /دصمر 

                                                           
 9102انسحهبط  ااطلعصطمفطي  ياطااة اةا ط ألغصا طااةقهوناطت  يةفطامي ا افط   طأ ديكطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102ي هيصطش  طش صط  10

ي   مف س اس  ااغهز ااع رمإ   فقيه  ا  قيهويص ااشي صيا /م ر نطدصمر  0.2ي  طمفطاا  ططااخه ط طنح ط/م ر نطدصمر  1.7ام ا افط  ااطلعصطاا هاغاطح ااإط
 .  طااس رطاا  عراطاة اةاطأ دكح 
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2018 2019 

 (1)الجدوت 
 تت   امدادا  العالم من اليفط الخام وس ائل الغاز التبيعي

( ي م/ ملي ن برميل ) 
     

  دوت أوب   دوت خا ج أوب  اجمالي اإلمدادا  العالمية
 9103الراب  الرب   26.9 72.2 010.0
 9102األوت الرب   29.9 72.3 22.2
 الرب  الثا ي 24.3 72.3 23.7
 الرب  الثال  24.0 74.9 23.2
 الراب الرب   24.4 79.7 011.1

 التغير عن  9102 الثال الرب   1.2 0.4 0.6
(0.0) (ح/ملي ن ب)  0.6 (9.3)   9103 الراب الرب   

 درهنهفطتق يصيا  *    

    
 : مالل ة

  
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

    
 :المصاد 

  

 .ـطأي ا طمخ   اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك
 

 (2) الشكل
 (9102 -9103) ،وس ائل الغاز التبيعيالخام مدادا  العالم من اليفط سي ية إلالالتت  ا  الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 
 

 

 .م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ا :المصد 
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 10أوب  دوتامدادا   -
مفط ااصادعااصدعط أ دكطخل  ا   ( ن ططخه ط س اس طااغهزطااع رمإ)اإلم ا افطاا  عراط اوت م 

 طديهاصدعطااسيهد مقهونياط %1.2يي   طأيطد سي اط/دصمري  م ري ن 1.2 نحي شيك طر ريفطد يغطد 9102يه ط

مفطااميه ط ااة هظصهاصدعطد دصمر طمقهونا/م ر ن 9.3د ح ط ا  م خ   طي  /م ر نطدصمر  24.4 ا و طااس

 ااصاديعخيل طااصديعطأ دكطميفطا ةيهاإطاإلمي ا افطاا  عرياطاامهاةرياط    حواط أمهطفرةهطيخ  .ااةهضإ

 اا يهاغط ااةحقي طخيل طااصديعطااسيهد ميفط أل  ط   طمس  ىط%24.4د غ طح ااإطفق ط ط9102يه طمفط

           %27.3 اا يييهاغط خيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااةهضيييإ ااةسييي  ىطااةحقييي   ألييي طميييف ط24.6%

 .المشا  اليا ا  فاا  (1) الجدوتو( 01)الشكل  كما ي ة 

 1.2د حي ط 9102ميفطييه ط ااصاديعأ دكطمفطاا  ططااخه طخيل طااصديعط   طام ا افط اوت م   ل 

  طططططط9100ااييذيطسييا  طخلايي طأ نييسطمسيي  ىطا ييهطم ييذطيييه ط ااسييهد هاصدعطديي ييي  طمقهونييا/م ريي نطدصمريي 

هاصدعطااةةهةي طميفطيي  طمقهونياطدي/دصمر  م ر ن 9.3د ح ط ام خ    ي  /م ر نطدصمر  92.7ا و طااسط

ي ي طأ دكطمفطس اس طااغهزطااع رمإط اا  ي رطغريصطاا ق ر يياط    ام ا افط اس قصف در ةه .اامه طااةهضإ

م ري نط 1.2د حي ط م خ  يا    يي  /م ري نطدصمري  4.3ن سطااةس  ىطااةحقي طخيل طااصديعطااسيهد ط  ي ط

 .مفطاامه طااةهضإ ااة هظصهاصدعطد ي  طمقهونا/دصمر 

اا ييإط+( أ دييكط)دهت ييهرطخ ييضطاإلن ييهططدييرفط   ط نسيي اطاتا ييزا  تحسييفيييرتإطذاييكطي ييسطخ  ريياط

 911د حي طاضيهفإطخ يضطا يصا طدشيرنط  يي طااسطات هرط 9102ت ص  طفإطااسه سطمفطش صط يسة صط

 اييصان ان يهط ااةسي ةصطفيإ نخ يه اإلتزام يه  ميع . ي سطمس  يهفطاإلن يهططااة  ي طي ر يه ي  /دصمر  أاف

 خيل أ نسطمس  ىطمسا ط     9102  يسة صي  طخل طش صط/م ر نطدصمر  9.12ااسط ارو ا  عإطا

 اضييهفاطااييس .ي ييسطلعييهعطااعهليياطاإليصانييإ  ييغ رهفطاتل وييه ياطاألمصيكريياا انمكهسييه    ه  يهميي ةلةيي ن

 أايف 392د يغطم  سيططان ه  يهطحي ااإطحري ط  ااخيه ااي  ططميفط ف يز يل امي ا اففيإط صا يعطاااس ةصاوط

ي  طدصمر طخل طااصدعطااسيهد  ط/أاف 374 طمقهوناطد ح ط9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط ي  /دصمر 

                                                           
 9102انسحهبط  ااطلعصطمفطي  ياطااة اةا ط ألغصا طااةقهوناطت  يةفطامي ا افط   طأ ديكطخيل طااصديعطااصاديعطميفطييه ط 9102ي هيصطش  طش صط  10

ي   مف س اس  ااغهز ااع رمإ   فقيه  ا  قيهويص ااشي صيا /م ر نطدصمر  0.2ي  طمفطاا  ططااخه ط طنح ط/م ر نطدصمر  1.7ام ا افط  ااطلعصطاا هاغاطح ااإط
 .  طااس رطاا  عراطاة اةاطأ دكح 
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 دوت خا ج أوب  دوت أوب 

اا ييغ رهفط  يمييزىطذاييكطااييس  ن ييسطاامييه مييفط األ  خييل طااصدييعط ييي  /دصمريي  م ريي ن 0.932 نحيي ط

  .األزماطاتل وه ياط ااسرهسراطاا إطتةصطد هاتل وه ياطاألمصيكراط 

 خا ج أوب  دوتامدادا   -
 ااصديعااة  ااطمفطخيهوططم اةياطأ ديكطخيل ط اا   ا ةهاإطاإلم ا افطاا  عراطاةاة ياط اوت ع

مقهونياطديهاصدعط% 9.9يي   طأيطد سي اط/م ر نطدصمر  0.4 نح د غط م ح ظشك طد 9102يه طمفط ااصادع

 %9.6يي   طأيطد سي اط/دصمري  م ري ن 0.6د حي ط ه  مصت ميي   ط/ م ر نطدصمر  79.7 ارو طااس  ااسهد 

 .اليا سابقاا  المشا  (1) الجدوتو( 01)الشكل  كما ي ة   مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

 (01) الشكل
 (9102 -9103) ،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسيةمدادا  طسي ية لالالتت  ا  الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 
 

 .ااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ام اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  ط :المصد 

ا ةهاإطاإلم ا افطاا  عراطاةاة ياطاا   طااة  ااطمفطخهوططم اةاطأ دكطفإط اإلوت هع يمزى 

اوت هعطاإلم ا افطمفطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكرياط ااسدشك طوسرسإط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

    Johan Sverdrupاازييه  طااة ح ظياطفيإطان يهططحقي طااسط هنبطاوت هعطام ا فطاا يص يجطي يسطخ  رياط

     .Gullfaks حق ط  Ekofisk طان  ه طااورهناطفإطحق ط

دري سطممي  طفوي إط نة طان هططماة ياط   طأمصيكهطااشةهارا تسهوي ط ترص  فإط ذاطااسرهر ط

رميسطغريصطاا ق ر ييا طاا تيهفطااة ح  طمفطاا  طط س اس طااغهزطااع  طحر طاوت عطان هطط9102خل طيه ط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
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 .يي  طمقهونياطديهاصدعطااسيهد /أايفطدصمري  601مشيكل  اوت هييه  د حي   يي   / م ر نطدصمر  02.16  غطرا

 أك يي دصخييل طشيي صط اوت ييعليي ط ان ييهططاا تيييهفطااة حيي  طمييفطاايي  ططااخييه م  سييططأنطتاييُ و اإلشييهو  ااييس 

   ييي   /دصمريي  م ريي ن 09.6 ااييسرويي طاهونيياطدهاشيي صطااسييهد طمق ييي  /دصمريي  أاييف 061 د حيي  9102

          طنيي فة صييي  طفييإطن هييياطشيي صط/م ريي نطدصمريي  09.2ويي طااييسطحيي ااإطرا   اصيي طاوت هييي طدميي طذاييك

  طي ي طن يسطمسي  ىطااشي صطااسيهد   يسية صفيإطن هيياطشي صط  اسي قص   طمس  ىطش صيطلرهسإط  ي  ط

   يمزى ذاك دشيك  وسرسيإ اايس اوت يهع اإلن يهط فيإ كيل   فقه  ا رهنهف ا او  مم  مهف ااعهلا األمصيكرا

    . North Dakota  تياط Texasمفط تياط

 9102ميفطييه ط ااصاديعفر طام ا افطك  اطاا  عراطخيل طااصديعط اوت م  ذاطفإطاا ل طااذيطيرتإط

  Hiberniaتزام يه  ميع اييه   تشيغر  حقي  ااةحق طخل طااصديعطااسيهد  طدشك طنس إطمقهوناطدهاةس  ىط

   ه تاُ و اإلشيهو  اايس . Hebronيقبطاا سصبطاا  عإطااذيطش  ه ط ان  ه طأيةه طااورهناطفإطحق ط

دة  يبطلري  طاإلن يهططاا يإطفصضي  هطحك مياط 9102انخ ه طان هططااخه طااك  يطااثقر طم ذطش صطي يهيصط

             . اا ويييي يصيا ا ق ريييي طااةخز نييييهفطاا ييييإطنةيييي طدسيييي بطمح   ييييياطااعهليييياااك  ييييياط Albertaمقهرميييياط

خ  رياطي يسط ط9102 دخهصياطخيل طشي صيطني فة صط  يسية صط امي ا افطااةكسيركطاا  عريا اوت م  كةه

دميي طتصا ميي طخييل طشيي صطأك يي دصطن رايياطااوييرهناط Ku-Maloob-Zaap (KMZ)حقيي طزيييه  طان ييهطط

 .  9102د  طاإلن هططمفطحق  ط  ي  طفإطاا وفطااثهنإطمفطيه ط ااسط هنباا  ويا طيرتإطذاكط

  ذايكطي يسطخ  ريايي   ط/أايفطدصمري  091اإلم ا افطمفط   طأمصيكهطاالتر رياطدحي ااإط اوت م 

يط/م ريي نطب 9.27 طحريي طاوت ييعطااييسطنحيي ط9102خييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه طان ييهططاا صازييي ط زيييه  

 اسي ةصطاإلن يهططفيإطاتوت يهعطخيل ط. Lula طن رااطاإلن هططااة زاي طمفطحق ط9102خل طش صطأك  دصط

ي طن رااطاوت هعطاإلن هططفإطك طميفطااة ويهفطاامهسةياططططططططط/م ر نطب 2.12ارو طااسط 9102ش صطن فة صط

"P-74   P-75 ط P-76 "حق إط Lula ط Búziosط د  طاا شيغر ط اإلن يهططميفطحقي ط Berbigao .

 ذايك  فقيه    ي/م ري نطب 2.00 وليمطلرهسيإط  يي ط  ي    اص  اوت هيي  خيل  شي ص  يسية ص مسيال  

شيصكاط  (ANP)اا كهااطاا ر راطا   ص  ط ااغهزطااع رمإط اا ل  طااحري يطألح ثطدرهنهفطصه و طيفط

Petrobras اا صازي را  . 
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   يمزى ذاك دشيك  وسرسيإ اايس اوت يهع اإلن يهط فيإ كيل   فقه  ا رهنهف ا او  مم  مهف ااعهلا األمصيكرا
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 9102ميفطييه ط ااصاديعفر طام ا افطك  اطاا  عراطخيل طااصديعط اوت م  ذاطفإطاا ل طااذيطيرتإط

  Hiberniaتزام يه  ميع اييه   تشيغر  حقي  ااةحق طخل طااصديعطااسيهد  طدشك طنس إطمقهوناطدهاةس  ىط

   ه تاُ و اإلشيهو  اايس . Hebronيقبطاا سصبطاا  عإطااذيطش  ه ط ان  ه طأيةه طااورهناطفإطحق ط
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خ  رياطي يسط ط9102 دخهصياطخيل طشي صيطني فة صط  يسية صط امي ا افطااةكسيركطاا  عريا اوت م  كةه

دميي طتصا ميي طخييل طشيي صطأك يي دصطن رايياطااوييرهناط Ku-Maloob-Zaap (KMZ)حقيي طزيييه  طان ييهطط

 .  9102د  طاإلن هططمفطحق  ط  ي  طفإطاا وفطااثهنإطمفطيه ط ااسط هنباا  ويا طيرتإطذاكط

  ذايكطي يسطخ  ريايي   ط/أايفطدصمري  091اإلم ا افطمفط   طأمصيكهطاالتر رياطدحي ااإط اوت م 

يط/م ريي نطب 9.27 طحريي طاوت ييعطااييسطنحيي ط9102خييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه طان ييهططاا صازييي ط زيييه  

 اسي ةصطاإلن يهططفيإطاتوت يهعطخيل ط. Lula طن رااطاإلن هططااة زاي طمفطحق ط9102خل طش صطأك  دصط

ي طن رااطاوت هعطاإلن هططفإطك طميفطااة ويهفطاامهسةياططططططططط/م ر نطب 2.12ارو طااسط 9102ش صطن فة صط

"P-74   P-75 ط P-76 "حق إط Lula ط Búziosط د  طاا شيغر ط اإلن يهططميفطحقي ط Berbigao .

 ذايك  فقيه    ي/م ري نطب 2.00 وليمطلرهسيإط  يي ط  ي    اص  اوت هيي  خيل  شي ص  يسية ص مسيال  
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Petrobras اا صازي را  . 
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اإلمي ا افطمسي  ىط اوت يع+( أ ديكط)ت هرطخ ضطاإلن يهططديرفط   طاا ة ي طاألخرصطإل تزام ه  مع 

مقهونياطديهاصدعطفقيططيي  ط/ دصمري أايفط 21د حي ط 9102ميفطييه ط ااصادعو سرهطخل طااصدعطمفط اا  عرا

اايسطزييه  طان يهططم كث يهفط اتوت يهع ط يمزىط يز طميفط يذاطي  / دصمر  م ر ن 00.9نح ط  غطراااسهد ط

 فإ  ذا ااسيرهر تُقي و امي ا اف و سيره اا  عريا خيل  ييه    ا و طااش ه  تر بطو سرهفإطظ ط 11ااغهز

 اوت ميي فييإطحييرفط .0236ييي   ط  يي طأي ييسطمسيي  ىطم ييذطيييه ط/م ريي نطدصمريي  00.44د حيي ط 9102

مقهونياط يي  /أايفطدصمري  41اإلم ا افطاا  عراطمفطدهلإطماة ياط   طاتتحه طااسي فر إطااسيهد طد حي ط

 . معطااصدعطااسهد 

أايفط 231نحي طشيك طم حي ظطد يغطااوي هيراطد    طأ و ديهميفط اإلمي ا افطاا  عريا اوت م  كةه

اا يص يجطان يهطط عهاوت ي يميزىطذايكطدشيك طوسرسيإطاايسط ط9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط ي  /دصمر 

شي صط فإي  ط/م ر نطدصمر  9.0ح ااإط ااسي  طفإطش صطأك  دصطارو ط/م ر نطدصمر  0.63مفطح ااإط

          اازيييه  طااسييصيماطغرييصطااة  لميياطخ  ريياطي ييسط يسيية ص ط  يي طأي ييسطمسيي  ىطايي طخييل طاامييه  ط ذاييكط

                 Ekofisk ان  يييه طااويييرهناطفيييإطحقييي ط Johan Sverdrup حقييي فيييإطامييي ا افطااييي  ططااخيييه طميييفط

 فإط ذاطااسيرهرط. ااسط هنبطاوت هعطان هططااغهزطااع رمإطااةسر طخل طفو طااش ه   Gullfaks حق ط

م ريي نط 0.4يييذكصطأنطان ييهططاايي  ططاا ص ياييإطليي طانخ ييضطااييسطأليي طمسيي  ىطايي طي ييسطاإلرييلرط  يي ط

 ني فة ص دخهصياطخيل طشي صطفإطااةة كاطااة حي  طاإلن هطط اوت ع  .9102ي  طخل طش صطي نر ط/دصمر 

اا العطفإطدحيصطااشيةه ط  ي ط Buzzard طيقبطانقعهيهفطاإلم ا افطغرصطااةخعططا هطفإطحق ط9102

ااوييرهناطفييإطخعيي رط أك ييصطحقيي  طاايي  ططفييإطااةة كيياطااة حيي  طخييل طشيي صطأك يي دص ط ذاييكطي ييسطخ  رييا

  . Thistle طل  طأنطي خ ضطاإلن هططخل طش صط يسة صطن رااطت لفطاإلم ا افطمفطحق طاألنهدرب

 أ دييك      مييف اا  عرييا اإلميي ا اف فييإ سيي  يااااصدييعط اا غرييص مميي تف (00) الشكككل ضييحطي 

 .(9102 -9103) اا  ص  خل  خهو  ه مف ااة  اا  اا   

 

 

 
                                                           

 .ااص سرا ااصسةرا اإلحوه اف فإ اا  ط ان هط ا ةهاإ تح  خ رف  زي ي  وططان هططم كث هفطااغهزط   ط  11
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 
 دوت خا ج أوب  دوت أوب 

 (00) الشكل
 (9102 -9103) ،سي ح في امدادا  العالم من اليفط وس ائل الغاز التبيعيالالتغير الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 

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

 وتت   عدد الحفا ا  العاملة،12اليفط الصخرح في ال ليا  المتحدة ا تاج -
       مييفط ااصادييعااصدييعط خييل  ااوييخصي اايي  ط مييف األمصيكرييا ااة حيي   اا تيييهف ان ييهط مميي   اوت ييع

ميفطييه ط ااثهاي ااصدعط دةس  يهف مقهونافقطط% 4 د س ا يأ  ي  /دصمر  أاف 247 دح ااإ 9102 يه 

يي   ط/دصمري  أاف 239د ح ط مصت مه   ط  ي/صمر د م ر ن 2.132 مس  ىطلرهسإط  ي ط    ار  غ 9102

  .9103يه طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفط% 09.0أيطد س اط

اإلن يهططاألمصيكيإطميفطااي  ططنةي طأشهوفطااسطأنطاا إط  لمهفطدمضطااةوه وطا يرتإ ذاك تركر ا  

 مشييهك  ذاييكطي ييسطخ  ريياطوغييمطاوت هييي طاةسيي  يهفطلرهسييرا ط ط9102خييل طيييه ط سيير  هرنااوييخصيط

 اايي  ط تشييكرلف أك ييص ط"Permian حيي  "فييإط دها  ريياطاا ح رييا طدخهصيياطخعيي رطاألنهدرييبم م قيياط

 اا ح ريا اا  ريا ل و  مف دكثرص أسصع دو و  اإلن هط ت همإش  ط  ااذي طااة ح   اا تيهف فإ ااوخصي

اخع رط اتس رمهدرا ااعهلاتمطتر ر طدمضطاا  سمهفطااةخعططا هطازيه  طكةهط .مم ه اا مهم  فإ ا ة عقا

                                                           
 طHaynesville طEagle Ford طBakkenم هر طوسرسراطفسطان هططاا  ططااوخصيطفسطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكراط  سطم هر  ط س عيةث طان هطط  12

Niobraraط  Permian   Appalachia ط طااسطم عقا (Utica and Marcellus) ت م طدهتضهفا  Anadarko   اا إ أص ح    فه  ا م ي  مف
 .م  اإطاا  ططااوخصيط ااغهزطااوخصيطخل طااس  افطاألخرص 
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اإلمي ا افطمسي  ىط اوت يع+( أ ديكط)ت هرطخ ضطاإلن يهططديرفط   طاا ة ي طاألخرصطإل تزام ه  مع 

مقهونياطديهاصدعطفقيططيي  ط/ دصمري أايفط 21د حي ط 9102ميفطييه ط ااصادعو سرهطخل طااصدعطمفط اا  عرا

اايسطزييه  طان يهططم كث يهفط اتوت يهع ط يمزىط يز طميفط يذاطي  / دصمر  م ر ن 00.9نح ط  غطراااسهد ط

 فإ  ذا ااسيرهر تُقي و امي ا اف و سيره اا  عريا خيل  ييه    ا و طااش ه  تر بطو سرهفإطظ ط 11ااغهز

 اوت ميي فييإطحييرفط .0236ييي   ط  يي طأي ييسطمسيي  ىطم ييذطيييه ط/م ريي نطدصمريي  00.44د حيي ط 9102

مقهونياط يي  /أايفطدصمري  41اإلم ا افطاا  عراطمفطدهلإطماة ياط   طاتتحه طااسي فر إطااسيهد طد حي ط

 . معطااصدعطااسهد 

أايفط 231نحي طشيك طم حي ظطد يغطااوي هيراطد    طأ و ديهميفط اإلمي ا افطاا  عريا اوت م  كةه

اا يص يجطان يهطط عهاوت ي يميزىطذايكطدشيك طوسرسيإطاايسط ط9102خل طااصدعطااصادعطمفطيه ط ي  /دصمر 

شي صط فإي  ط/م ر نطدصمر  9.0ح ااإط ااسي  طفإطش صطأك  دصطارو ط/م ر نطدصمر  0.63مفطح ااإط

          اازيييه  طااسييصيماطغرييصطااة  لميياطخ  ريياطي ييسط يسيية ص ط  يي طأي ييسطمسيي  ىطايي طخييل طاامييه  ط ذاييكط

                 Ekofisk ان  يييه طااويييرهناطفيييإطحقييي ط Johan Sverdrup حقييي فيييإطامييي ا افطااييي  ططااخيييه طميييفط

 فإط ذاطااسيرهرط. ااسط هنبطاوت هعطان هططااغهزطااع رمإطااةسر طخل طفو طااش ه   Gullfaks حق ط

م ريي نط 0.4يييذكصطأنطان ييهططاايي  ططاا ص ياييإطليي طانخ ييضطااييسطأليي طمسيي  ىطايي طي ييسطاإلرييلرط  يي ط

 ني فة ص دخهصياطخيل طشي صطفإطااةة كاطااة حي  طاإلن هطط اوت ع  .9102ي  طخل طش صطي نر ط/دصمر 

اا العطفإطدحيصطااشيةه ط  ي ط Buzzard طيقبطانقعهيهفطاإلم ا افطغرصطااةخعططا هطفإطحق ط9102

ااوييرهناطفييإطخعيي رط أك ييصطحقيي  طاايي  ططفييإطااةة كيياطااة حيي  طخييل طشيي صطأك يي دص ط ذاييكطي ييسطخ  رييا

  . Thistle طل  طأنطي خ ضطاإلن هططخل طش صط يسة صطن رااطت لفطاإلم ا افطمفطحق طاألنهدرب

 أ دييك      مييف اا  عرييا اإلميي ا اف فييإ سيي  يااااصدييعط اا غرييص مميي تف (00) الشكككل ضييحطي 

 .(9102 -9103) اا  ص  خل  خهو  ه مف ااة  اا  اا   

 

 

 
                                                           

 .ااص سرا ااصسةرا اإلحوه اف فإ اا  ط ان هط ا ةهاإ تح  خ رف  زي ي  وططان هططم كث هفطااغهزط   ط  11

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 55 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

(3.0) 

(2.0) 

(1.0) 

0.0  

1.0  

2.0  

 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 
 دوت خا ج أوب  دوت أوب 

 (00) الشكل
 (9102 -9103) ،سي ح في امدادا  العالم من اليفط وس ائل الغاز التبيعيالالتغير الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 

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

 وتت   عدد الحفا ا  العاملة،12اليفط الصخرح في ال ليا  المتحدة ا تاج -
       مييفط ااصادييعااصدييعط خييل  ااوييخصي اايي  ط مييف األمصيكرييا ااة حيي   اا تيييهف ان ييهط مميي   اوت ييع

ميفطييه ط ااثهاي ااصدعط دةس  يهف مقهونافقطط% 4 د س ا يأ  ي  /دصمر  أاف 247 دح ااإ 9102 يه 

يي   ط/دصمري  أاف 239د ح ط مصت مه   ط  ي/صمر د م ر ن 2.132 مس  ىطلرهسإط  ي ط    ار  غ 9102

  .9103يه طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفط% 09.0أيطد س اط

اإلن يهططاألمصيكيإطميفطااي  ططنةي طأشهوفطااسطأنطاا إط  لمهفطدمضطااةوه وطا يرتإ ذاك تركر ا  

 مشييهك  ذاييكطي ييسطخ  ريياطوغييمطاوت هييي طاةسيي  يهفطلرهسييرا ط ط9102خييل طيييه ط سيير  هرنااوييخصيط

 اايي  ط تشييكرلف أك ييص ط"Permian حيي  "فييإط دها  ريياطاا ح رييا طدخهصيياطخعيي رطاألنهدرييبم م قيياط

 اا ح ريا اا  ريا ل و  مف دكثرص أسصع دو و  اإلن هط ت همإش  ط  ااذي طااة ح   اا تيهف فإ ااوخصي

اخع رط اتس رمهدرا ااعهلاتمطتر ر طدمضطاا  سمهفطااةخعططا هطازيه  طكةهط .مم ه اا مهم  فإ ا ة عقا

                                                           
 طHaynesville طEagle Ford طBakkenم هر طوسرسراطفسطان هططاا  ططااوخصيطفسطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكراط  سطم هر  ط س عيةث طان هطط  12

Niobraraط  Permian   Appalachia ط طااسطم عقا (Utica and Marcellus) ت م طدهتضهفا  Anadarko   اا إ أص ح    فه  ا م ي  مف
 .م  اإطاا  ططااوخصيط ااغهزطااوخصيطخل طااس  افطاألخرص 
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         ااةسيي ثةصيف  ضييغط تحيي  اإلن ييهر دخ ييض ي ييي   صييخصي ن ييط شييصكهف لرييه  مييعام ييه  تز  األنهدرييب

  .اإلن هط زيه   مف د ت   األودهح ت ةرا ي س دها صكرز رها  ا ااذيف

 ااوغرص  اا  قرب شصكهف ي س  ااس  اف األس م ااةس ثةصيفطفإ تصا عطال ه   فإط ذاطااسرهر 

          فيييإطر يييص طان يييهططااييي  ططااويييخصي ط وسرسيييره   سييي  ه   كهنييي   اا يييإ  فيييإطاا تييييهفطااة حييي    ااةسييي ق ا

خيل ط اإلفلس حهتف  اوت م  طااوخصي اا  ط ماه  فإ اامهم ا رهفطاا مجطدرفطااشصكهفطية ا ز ا 

   فقييه  ايي مض 9107مقهونيياطدهامييه طااسييهد  ط ذاييكطدييرك صط ترييص طم ييذطيييه ط% 91د سيي اط 9102يييه ط

 . انخ   طتوهويحطااح صطااا ي  طمقهوناطدها  ص طااةةهة اطمفطاامه طااسهد كةهط .ااةوه و

اصي ط  فقي   9102ميفطييه ط ااصاديعأمهطفرةهطيخ طم  سططي  طااح هوافطاامهم اطخيل طااصديعط

 629 اايس اروي  ااصديعطااسيهد  دةسي  يهف مقهونيا  ح هو 30 د ح  ي سطاا  ااإ ااصادعا صدعط  ضهانخ 

اااي يصطدهايذكص ط .9103مفطييه ط ااصادع دهاصدع مقهونا  ح هو 903 د ح  م خ ض مس  ى       ح هو

  (5) الجكدوتكما ي ة   .9102م ذطد اياطيه ط م  اصل  ش صيه  أن ي   ااح هواف اامهم ا يش   تصا مه  
 .(09) والشكل

 (5)الجدوت 
 (9102 – 9103)، مت سط امدادا  اليفط الصخرح في ال ليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملة

 عدد الحفا ا  العاملة    
 (ةلفا )

 امدادا  اليفط الصخرح 
  (ي م/ملي ن برميل)

 9103 الراب الرب   3.016 292
 9102األوت الرب   3.090 229
 الثا ي الرب   3.441 334
 الثال  الرب   3.642 307
 * الراب الرب   2.132 629

(30)  9102 الثال الرب   1.247 
(903) التغير عن  9103 الراب الرب   1.239 

 درهنهفطتق يصيا * 
 : مالل ة 
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه 

 :المصادر
 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues. 
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2018 2019 

 ح/ملي ن ب لفا ة

 ا تاج اليفط الصخرح عدد الحفا ا  العاملة

 (09) الشكل
   ،سي ح إلمدادا  اليفط الصخرح في ال ليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملةالالمت سط الرب  

(9103 – 9102) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  . طتقصيصطان ه راطااح صطفإطم هر طاا  طط ااغهزطااوخصي طأي ا طمخ   ا(EIA) األمصيكراا او طمم  مهفطااعهلاط :المصد 

 من اليفط والغاز الصخريين في ال ليا  المتحدة( المكتملة وغير المكتملة)األبا  المحف  ة  -

ااةح ي و طفيإط رفااي  طط ااغيهزطااويخصيأديهوط يي   ا ةيهاإ تصا يعتشرصطاا ق يصافطاأل ارياطاايسط

  ااسيهد ااصديعط دةسي  يهف مقهونياداص ط 433د ح ط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاا تيهفطااة ح  ط

 2992يي   هط ار  يغ ط9103ميفطييه ط األخريصم يذطااصديعطي سطاا ي ااإطا هطااصادعط إ و اا  صا عاا   ط

مقهونيياطدييهاصدعط% 99أ طد سيي اطتصا ييعطتقيي وطدحيي ااإطداييصط 0123د حيي ط ميي خ ضداييص ط  يي طمسيي  ىط

دشييك طوسرسييإطااييسطااقريي  طااةهاريياطاا ييإطفصضيي طي ييسطاام ييي طمييفطيمييزىطذاييكط. 9103ااةةهةيي طمييفطيييه ط

اامللياطااعص يياطديرفطيي  ط ذايكطوغيم ييرتإطشصكهفطاا  ططااوخصيطااةس ق اطا ق ر طية رهفطااح يص ط

 ااصاديعخل طااصدعطفإطمم تت هط اوت هيه  ر ر ه  ش  فطاا إطم  سططأسمهوطاا  ططااخه طاألدهوطااةح  و ط 

 .9102مفطيه ط

ااةح ي و طفيإطاا تييهفطاا  ططااوخصيط ااغهزطااوخصيطأدهوط ي   ااا يصطدهاذكص طأنطا ةهاإ 

 9104م يذطااصديعطااثهاي طميفطييه ط% 61 ييف تزيي د س اط م  اصل     ل  ش   تصا مه  ااة ح  طاألمصيكرا

    ذاك انمكهسه  ا  صا ع ااذي ش  ت  أسمهو اا  ط ااخيه  ذايك ااحيرف 9107 ح سطااصدعطااثهنإطمفطيه ط

    .(08) كما ي ة  الشكل
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         ااةسيي ثةصيف  ضييغط تحيي  اإلن ييهر دخ ييض ي ييي   صييخصي ن ييط شييصكهف لرييه  مييعام ييه  تز  األنهدرييب

  .اإلن هط زيه   مف د ت   األودهح ت ةرا ي س دها صكرز رها  ا ااذيف

 ااوغرص  اا  قرب شصكهف ي س  ااس  اف األس م ااةس ثةصيفطفإ تصا عطال ه   فإط ذاطااسرهر 

          فيييإطر يييص طان يييهططااييي  ططااويييخصي ط وسرسيييره   سييي  ه   كهنييي   اا يييإ  فيييإطاا تييييهفطااة حييي    ااةسييي ق ا

خيل ط اإلفلس حهتف  اوت م  طااوخصي اا  ط ماه  فإ اامهم ا رهفطاا مجطدرفطااشصكهفطية ا ز ا 

   فقييه  ايي مض 9107مقهونيياطدهامييه طااسييهد  ط ذاييكطدييرك صط ترييص طم ييذطيييه ط% 91د سيي اط 9102يييه ط

 . انخ   طتوهويحطااح صطااا ي  طمقهوناطدها  ص طااةةهة اطمفطاامه طااسهد كةهط .ااةوه و

اصي ط  فقي   9102ميفطييه ط ااصاديعأمهطفرةهطيخ طم  سططي  طااح هوافطاامهم اطخيل طااصديعط

 629 اايس اروي  ااصديعطااسيهد  دةسي  يهف مقهونيا  ح هو 30 د ح  ي سطاا  ااإ ااصادعا صدعط  ضهانخ 

اااي يصطدهايذكص ط .9103مفطييه ط ااصادع دهاصدع مقهونا  ح هو 903 د ح  م خ ض مس  ى       ح هو

  (5) الجكدوتكما ي ة   .9102م ذطد اياطيه ط م  اصل  ش صيه  أن ي   ااح هواف اامهم ا يش   تصا مه  
 .(09) والشكل

 (5)الجدوت 
 (9102 – 9103)، مت سط امدادا  اليفط الصخرح في ال ليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملة

 عدد الحفا ا  العاملة    
 (ةلفا )

 امدادا  اليفط الصخرح 
  (ي م/ملي ن برميل)

 9103 الراب الرب   3.016 292
 9102األوت الرب   3.090 229
 الثا ي الرب   3.441 334
 الثال  الرب   3.642 307
 * الراب الرب   2.132 629

(30)  9102 الثال الرب   1.247 
(903) التغير عن  9103 الراب الرب   1.239 

 درهنهفطتق يصيا * 
 : مالل ة 
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه 

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

 ا تاج اليفط الصخرح عدد الحفا ا  العاملة

 (09) الشكل
   ،سي ح إلمدادا  اليفط الصخرح في ال ليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العاملةالالمت سط الرب  

(9103 – 9102) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  . طتقصيصطان ه راطااح صطفإطم هر طاا  طط ااغهزطااوخصي طأي ا طمخ   ا(EIA) األمصيكراا او طمم  مهفطااعهلاط :المصد 

 من اليفط والغاز الصخريين في ال ليا  المتحدة( المكتملة وغير المكتملة)األبا  المحف  ة  -

ااةح ي و طفيإط رفااي  طط ااغيهزطااويخصيأديهوط يي   ا ةيهاإ تصا يعتشرصطاا ق يصافطاأل ارياطاايسط

  ااسيهد ااصديعط دةسي  يهف مقهونياداص ط 433د ح ط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاا تيهفطااة ح  ط

 2992يي   هط ار  يغ ط9103ميفطييه ط األخريصم يذطااصديعطي سطاا ي ااإطا هطااصادعط إ و اا  صا عاا   ط

مقهونيياطدييهاصدعط% 99أ طد سيي اطتصا ييعطتقيي وطدحيي ااإطداييصط 0123د حيي ط ميي خ ضداييص ط  يي طمسيي  ىط

دشييك طوسرسييإطااييسطااقريي  طااةهاريياطاا ييإطفصضيي طي ييسطاام ييي طمييفطيمييزىطذاييكط. 9103ااةةهةيي طمييفطيييه ط

اامللياطااعص يياطديرفطيي  ط ذايكطوغيم ييرتإطشصكهفطاا  ططااوخصيطااةس ق اطا ق ر طية رهفطااح يص ط

 ااصاديعخل طااصدعطفإطمم تت هط اوت هيه  ر ر ه  ش  فطاا إطم  سططأسمهوطاا  ططااخه طاألدهوطااةح  و ط 

 .9102مفطيه ط

ااةح ي و طفيإطاا تييهفطاا  ططااوخصيط ااغهزطااوخصيطأدهوط ي   ااا يصطدهاذكص طأنطا ةهاإ 

 9104م يذطااصديعطااثهاي طميفطييه ط% 61 ييف تزيي د س اط م  اصل     ل  ش   تصا مه  ااة ح  طاألمصيكرا

    ذاك انمكهسه  ا  صا ع ااذي ش  ت  أسمهو اا  ط ااخيه  ذايك ااحيرف 9107 ح سطااصدعطااثهنإطمفطيه ط

    .(08) كما ي ة  الشكل



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  582019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 58 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 

1200 

2400 

3600 

4800 

6000 
 برميل/دول  بئر

 أسعا  اليفط الخام عدد ال با  المحف  ة

 (08) الشكل
  ،تت   اجمالي عدد األبا  المحف  ة من اليفط والغاز الصخريين في ال ليا  المتحدة األمريكية

 (9102 – 9101)خالت الفترة 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

تميصفط اا يإط  مك ة ياطاإلنايهزأنطاا س اطاألك صطمفطاألديهوطااةح ي و طأي ه    ااا يصطدهت  ةه ط

  إطتصت ططدمللاطرص ياطمعطم  سططأسمهوطاا  ططااخه  طأمهطاا س اطاا هلرياط  ااةك ة ادهألدهوطااةح  و ط

مفطاألدهوطااةح  و طتطي مطاس كةها هطاتطي  ط ص  طأسمهوطاا  ططاايسطمسي  يهفطم هسي اطاة  ايإطااي  طط

 تصا يعسط فإط ذاطااسرهر طتشيرصطاا قي يصافطاأل ارياطااي . ااغهزطااوخصيط تمصفطدهألدهوطغرصطااةك ة ا

األدييهوطااةح يي و طااةك ة يياطمييفطاايي  ططااوييخصيط ااغييهزطااوييخصيطفييإطاا تيييهفطااة حيي  طا ةييهاإطييي  ط

 2722 داصطمقهونياطديهاصدعطااسيهد طا وي طاايس 994د ح ط 9102مفطيه ط ااصادعاألمصيكراطخل طااصدعط

 .9103داصطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط 049د ح ط ه  مصت مداص ط

اإل ةييهاإطاا صاكةييإطاميي  طاألدييهوطك رييصطفييإط انخ ييه حييرفطتشييرصطاا قيي يصافطاأل اريياطااييسط فييإ

 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فيإطن هيياااةح  و طغرصطااةك ة اطمفطاا  ططااوخصيط ااغيهزطااويخصيط

           ميي خ ض  يي طمسيي  ىط داييص  6962ييي   هط ار  ييغ  ااسييهد ااصدييعط دةسيي  يهف مقهونييا طداييص 237 د حيي 

 .9103داصطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط 439د ح 
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  التلب العالمي على اليفط. 9.0.9

يط/ب م ري ن 1.9 حي طد 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط ااي  ط ي يس ااميهاةإ ااع يب اوت ع

يي    مشيكل  اوت هييه  د حي  / دصمر  م ر ن 010.0 طارو طااسط%1.9 طأيطد س اطهاصدعطااسهد مقهوناطد

    كمككا ي ةكك  مقهونيياطدييهاصدعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ  %0.9ييي   طأيطد سيي اط/دصمريي  م ريي ن 0.9
 .(01) والشكل( 1) الجدوت

 (1)الجدوت 
 (9102 – 9103)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

( ي م/ ملي ن برميل ) 
  الصياعية الدوت دوت العالم الخرى  اجمالي التلب العالمي     

 9103الراب  الرب   43.9 90.4 22.7
 9102األوت الرب   46.3 90.1 23.3
 الثا يالرب   46.9 90.4 23.7
 الثال الرب   43.9 99.0 011.7
 الرب  الراب  43.7 99.9 010.0

 التغير عن  9102 الثال الرب   1.0 1.4 1.9
  9103 الراب الرب   1.4 0.0 0.9 (ح/ملي ن ب)

  
 درهنهفطتق يصيا*

  
 :المصاد 

 .ـطأي ا طمخ   اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك
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 أسعا  اليفط الخام عدد ال با  المحف  ة

 (08) الشكل
  ،تت   اجمالي عدد األبا  المحف  ة من اليفط والغاز الصخريين في ال ليا  المتحدة األمريكية

 (9102 – 9101)خالت الفترة 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

تميصفط اا يإط  مك ة ياطاإلنايهزأنطاا س اطاألك صطمفطاألديهوطااةح ي و طأي ه    ااا يصطدهت  ةه ط

  إطتصت ططدمللاطرص ياطمعطم  سططأسمهوطاا  ططااخه  طأمهطاا س اطاا هلرياط  ااةك ة ادهألدهوطااةح  و ط

مفطاألدهوطااةح  و طتطي مطاس كةها هطاتطي  ط ص  طأسمهوطاا  ططاايسطمسي  يهفطم هسي اطاة  ايإطااي  طط

 تصا يعسط فإط ذاطااسرهر طتشيرصطاا قي يصافطاأل ارياطااي . ااغهزطااوخصيط تمصفطدهألدهوطغرصطااةك ة ا

األدييهوطااةح يي و طااةك ة يياطمييفطاايي  ططااوييخصيط ااغييهزطااوييخصيطفييإطاا تيييهفطااة حيي  طا ةييهاإطييي  ط

 2722 داصطمقهونياطديهاصدعطااسيهد طا وي طاايس 994د ح ط 9102مفطيه ط ااصادعاألمصيكراطخل طااصدعط

 .9103داصطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط 049د ح ط ه  مصت مداص ط

اإل ةييهاإطاا صاكةييإطاميي  طاألدييهوطك رييصطفييإط انخ ييه حييرفطتشييرصطاا قيي يصافطاأل اريياطااييسط فييإ

 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فيإطن هيياااةح  و طغرصطااةك ة اطمفطاا  ططااوخصيط ااغيهزطااويخصيط

           ميي خ ض  يي طمسيي  ىط داييص  6962ييي   هط ار  ييغ  ااسييهد ااصدييعط دةسيي  يهف مقهونييا طداييص 237 د حيي 

 .9103داصطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط 439د ح 
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  التلب العالمي على اليفط. 9.0.9

يط/ب م ري ن 1.9 حي طد 9102ميفطييه ط ااصاديعخيل طااصديعط ااي  ط ي يس ااميهاةإ ااع يب اوت ع

يي    مشيكل  اوت هييه  د حي  / دصمر  م ر ن 010.0 طارو طااسط%1.9 طأيطد س اطهاصدعطااسهد مقهوناطد

    كمككا ي ةكك  مقهونيياطدييهاصدعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ  %0.9ييي   طأيطد سيي اط/دصمريي  م ريي ن 0.9
 .(01) والشكل( 1) الجدوت

 (1)الجدوت 
 (9102 – 9103)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

( ي م/ ملي ن برميل ) 
  الصياعية الدوت دوت العالم الخرى  اجمالي التلب العالمي     

 9103الراب  الرب   43.9 90.4 22.7
 9102األوت الرب   46.3 90.1 23.3
 الثا يالرب   46.9 90.4 23.7

 الثال الرب   43.9 99.0 011.7
 الرب  الراب  43.7 99.9 010.0

 التغير عن  9102 الثال الرب   1.0 1.4 1.9
  9103 الراب الرب   1.4 0.0 0.9 (ح/ملي ن ب)

  
 درهنهفطتق يصيا*

  
 :المصاد 

 .ـطأي ا طمخ   اطمفطاا قـصيصطااش صيططاة اةاطأ دك
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 دوت العالم األخرى الدوت الصياعية

 (01) الشكل
 (9102 -9103) ،التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 ااةاة ييهف ميف ماة ييا اكي  ااي  ط ي يس ااع يب مسي  يهف شي  ت ه اا يإ ا  عي واف درهن ي إ  فرةه

 : ح   ي س اا  ارا

 في الدوت الصياعيةعلى اليفط التلب  -

           أايف 011حي ااإطد 9102ييه طميفط ااصاديعااصدعطخل طسطاا  ططي  ااو هيرا اا    ر ب اوت ع

       يي   ط/ م ري نطدصمري  43.7نحي طاروي طاايسط دهاصدعطااسيهد  مقهوناطفقطط %1.9أيطد س اط  ي  / دصمر 

 .مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ ي  /دصمر  أاف 411د ح ط    طمس  ىطمصت عط
 سي اطألي طميفطااة  ليعطد غي طد األميصيك رف     ر يب اوت يع ااي   طااوي هيرا ماة يا  ضةف

د حي ط مصت ميه  يي   ط/دصمري  م ري ن 97.9 اروي طاايسهاصدعطااسيهد طيي  طمقهونياطدي/أافطدصمري  011نح ط

 عهوت يا يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسط .ي  طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ/أافطدصمر  911

مقهونياطدهاشي صطااسيهد ط 9102 أك ي دصخل طش صط  طحر طاوت عااع بطي سطاا  ططفإطاا تيهفطااة ح  

ااة  ايهفطاا  ص ارياطااخ ر ياطزييه  طااع يبطي يسطدي يمطميفطيي   ط ذايكط/م ري نطدصمري  90.0ارو طاايسط

ااع ييبطي ييسط اوت ييهع ااييسط هنييبخهصيياطت ييكطااةسيي خ ماطكةيي ا ط سييرعاطاويي هياطاا  ص كرةه يييهف ط

ااع ييبطاألمصيكييإطخييل طشيي صط انخ ييضةييمط .ناييصا  ا زاييي  حصكييا ااسيي ص   ليي  طااعييهسصافااكرص سييرفط
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 تطسيرةهط اا  ص ارياغها رياطااة  ايهفطااع يبطي يسطانخ يه طد يمطميفط ي  /م ر ن 91.2مسال   ن فة ص

  يسية صشي صط  فيإ .اايذيطتيرةصطاايسطحي طميهطدي ف طااعقيس ااي يز ط زيي طاا لي  ااغهز ارفط اا  زيفط 

 .دها زامفطمعطااع بطااق يطي سطصه وافطاا  ططااخه اا  ططي سط ااةح إطاألمصيكإااع بطأوت عط

كيي طمييفطااع ييبطي ييسط مييفطزيييه  ديي يمط طدشييك طر رييف ااع ييبطي ييسطاايي  ططفييإطك يي ا اوت ييع كةييه

تصا يعطااع يبطي يسطااي  ططفيإط در ةيه . غهزطاا  ص  طااةسر ط زي طاا ل  طااة  قيإااكرص سرفط اا يز ط

ااة  اييهفطغها ريياطن رايياطاإلنخ ييه طااة حيي ظطفييإطااع ييبطي ييسط ي ييسطاا يي ااإ ااسييهدعااةكسييركطا صدييعط

ن رايياطضييمفطاا ةيي طاتل وييه يط زيييه  طمميي  طاسيي   ا ط دهسيي ث ه طاا هف ييهط اايي يز    ااصسرسييرااا  ص اريياط

  .ااو هياط اا ق  فإطلعهيإدس عطااعهلاطاألخصىطاا ل  ط

 إلف  ليصفلمقارنف  بفالربا البفاب   يفو /برميفل ألف  411 بحواليأوروبا  دول ر ب  انخ ض

 المنفاررالربا بف يفو  مقارنف /ألف  برميفل 011منخفض بنحفو  وهو مبتوى يو ،/برميل مليون 04.2

إنخففففاض ال لفففا علففف  النامتفففا مفففي المرا ففف  الر يبفففي  خلفيففف  علففف  ذلففف  و، مفففن ال فففا  الما فففي

للبترو يماويات بخاص  مي المانيا وهولندا، إل  جانا     ال لا عل   يت الوقود المتبقي نتيج  

 .ابتبدال الوقود

مقهوناطدهاصدعطااسهد ط ي  /دصمر  أاف 411 ح ااإد اا ه ي ااةحرططأسرهط     ر ب اوت عدر ةهط

ااصدييعطااة ييهظصطمييفطاامييه ط   يي طن ييسطااةسيي  ىطااةسييا طخييل ييي   ط/دصمريي  م ريي ن 3.0 ااييس ارويي 

 ةرييع فاييهف ااة  اييهف اا  ص ارييا تقصي ييه   خهصييا ت ييك ااة م قييا ااع ييبطي ييسط ان مييهشن رايياط  ااةهضييإ

 ااع بطي سطاح ره هفطااعهلا تصا عيرتإطذاكطدهاصغمطمفط طااا  دراك ويهطفإط اا  ص كرةه يهف درنشعا

دي  طتع ري طضيصاسبطاتسي  لسطي يسطخ  رياط اارهديهن فيإط ( غهزطاا  يص  طااةسير  اا هف ه دخهصاطمفط)

           .Hagibis  اتضييييعصادهفطااةصت عيييياطدإيوييييهوط 9102ااةصت ميييياطفييييإطاأل  طمييييفطشيييي صطأك يييي دصط

 .(05) والشكل( 9) الجدوتكما ي ة  
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2018 2019 

 دوت العالم األخرى الدوت الصياعية

 (01) الشكل
 (9102 -9103) ،التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 ااةاة ييهف ميف ماة ييا اكي  ااي  ط ي يس ااع يب مسي  يهف شي  ت ه اا يإ ا  عي واف درهن ي إ  فرةه

 : ح   ي س اا  ارا

 في الدوت الصياعيةعلى اليفط التلب  -

           أايف 011حي ااإطد 9102ييه طميفط ااصاديعااصدعطخل طسطاا  ططي  ااو هيرا اا    ر ب اوت ع

       يي   ط/ م ري نطدصمري  43.7نحي طاروي طاايسط دهاصدعطااسيهد  مقهوناطفقطط %1.9أيطد س اط  ي  / دصمر 

 .مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ ي  /دصمر  أاف 411د ح ط    طمس  ىطمصت عط
 سي اطألي طميفطااة  ليعطد غي طد األميصيك رف     ر يب اوت يع ااي   طااوي هيرا ماة يا  ضةف

د حي ط مصت ميه  يي   ط/دصمري  م ري ن 97.9 اروي طاايسهاصدعطااسيهد طيي  طمقهونياطدي/أافطدصمري  011نح ط

 عهوت يا يمزىطذاكطدشيك طوسرسيإطاايسط .ي  طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ/أافطدصمر  911

مقهونياطدهاشي صطااسيهد ط 9102 أك ي دصخل طش صط  طحر طاوت عااع بطي سطاا  ططفإطاا تيهفطااة ح  

ااة  ايهفطاا  ص ارياطااخ ر ياطزييه  طااع يبطي يسطدي يمطميفطيي   ط ذايكط/م ري نطدصمري  90.0ارو طاايسط

ااع ييبطي ييسط اوت ييهع ااييسط هنييبخهصيياطت ييكطااةسيي خ ماطكةيي ا ط سييرعاطاويي هياطاا  ص كرةه يييهف ط

ااع ييبطاألمصيكييإطخييل طشيي صط انخ ييضةييمط .ناييصا  ا زاييي  حصكييا ااسيي ص   ليي  طااعييهسصافااكرص سييرفط
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 تطسيرةهط اا  ص ارياغها رياطااة  ايهفطااع يبطي يسطانخ يه طد يمطميفط ي  /م ر ن 91.2مسال   ن فة ص

  يسية صشي صط  فيإ .اايذيطتيرةصطاايسطحي طميهطدي ف طااعقيس ااي يز ط زيي طاا لي  ااغهز ارفط اا  زيفط 

 .دها زامفطمعطااع بطااق يطي سطصه وافطاا  ططااخه اا  ططي سط ااةح إطاألمصيكإااع بطأوت عط

كيي طمييفطااع ييبطي ييسط مييفطزيييه  ديي يمط طدشييك طر رييف ااع ييبطي ييسطاايي  ططفييإطك يي ا اوت ييع كةييه

تصا يعطااع يبطي يسطااي  ططفيإط در ةيه . غهزطاا  ص  طااةسر ط زي طاا ل  طااة  قيإااكرص سرفط اا يز ط

ااة  اييهفطغها ريياطن رايياطاإلنخ ييه طااة حيي ظطفييإطااع ييبطي ييسط ي ييسطاا يي ااإ ااسييهدعااةكسييركطا صدييعط

ن رايياطضييمفطاا ةيي طاتل وييه يط زيييه  طمميي  طاسيي   ا ط دهسيي ث ه طاا هف ييهط اايي يز    ااصسرسييرااا  ص اريياط

  .ااو هياط اا ق  فإطلعهيإدس عطااعهلاطاألخصىطاا ل  ط

 إلف  ليصفلمقارنف  بفالربا البفاب   يفو /برميفل ألف  411 بحواليأوروبا  دول ر ب  انخ ض

 المنفاررالربا بف يفو  مقارنف /ألف  برميفل 011منخفض بنحفو  وهو مبتوى يو ،/برميل مليون 04.2

إنخففففاض ال لفففا علففف  النامتفففا مفففي المرا ففف  الر يبفففي  خلفيففف  علففف  ذلففف  و، مفففن ال فففا  الما فففي

للبترو يماويات بخاص  مي المانيا وهولندا، إل  جانا     ال لا عل   يت الوقود المتبقي نتيج  

 .ابتبدال الوقود

مقهوناطدهاصدعطااسهد ط ي  /دصمر  أاف 411 ح ااإد اا ه ي ااةحرططأسرهط     ر ب اوت عدر ةهط

ااصدييعطااة ييهظصطمييفطاامييه ط   يي طن ييسطااةسيي  ىطااةسييا طخييل ييي   ط/دصمريي  م ريي ن 3.0 ااييس ارويي 

 ةرييع فاييهف ااة  اييهف اا  ص ارييا تقصي ييه   خهصييا ت ييك ااة م قييا ااع ييبطي ييسط ان مييهشن رايياط  ااةهضييإ

 ااع بطي سطاح ره هفطااعهلا تصا عيرتإطذاكطدهاصغمطمفط طااا  دراك ويهطفإط اا  ص كرةه يهف درنشعا

دي  طتع ري طضيصاسبطاتسي  لسطي يسطخ  رياط اارهديهن فيإط ( غهزطاا  يص  طااةسير  اا هف ه دخهصاطمفط)

           .Hagibis  اتضييييعصادهفطااةصت عيييياطدإيوييييهوط 9102ااةصت ميييياطفييييإطاأل  طمييييفطشيييي صطأك يييي دصط

 .(05) والشكل( 9) الجدوتكما ي ة  
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 

 دوت أسيا الهادح دوت أو وبا  دوت األمريكتين

 (9)الجدوت 
 تت   التلب على اليفط في الدوت الصياعية

( ي م/ ملي ن برميل ) 
  األمريكتين دوت دوت أو وبا  الهادح/دوت أسيا اجمالي الدوت الصياعية      

 9103الراب  الرب   99.6 04.4 3.0 43.9
 9102األوت الرب   99.9 04.0 3.9 46.3
 الثا ي الرب   99.2 04.9 6.7 46.9
 الثال  الرب   97.0 04.6 6.6 43.9
 * الراب الرب   97.9 04.2 3.0 43.7
1.0 1.4 (1.4) التغير   9102 الثال الرب   1.0 

(1.0) ــ 1.4 عن   9103 الراب الرب   1.9 
.درهنهفطتق يصيا*     

  

     
 :المصاد 

 
 .اة اةاطأ دكـطأي ا طمخ   اطمفطاا قـصيصطااش صيطط

 

 
 (05) الشكل

 (9102 -9103) ،في الدوت الصياعية سي ية للتلب على اليفطالالتت  ا  الرب  
 (ي م/ ملي ن برميل)

 

 

 

 

 

 
 

 

 .م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ا :المصد 
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 في الدوت الياميةعلى اليفط التلب  -
 أاييف 911 دحيي ااإ 9102ييه طمييفط ااصاديعااصدييعطخيل ط اايي  ط ي يس اا همرييا ااي    ر ييب اوت يع

      ييي   ط/ م ريي نطدصمريي  47.7نحيي طارويي طااييسط دييهاصدعطااسييهد  مقهونيياط %1.4أيطد سيي اط  ييي  / دصمريي 

 .مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ ي  /دصمر  م ر ن 0.0د ح ط   طمس  ىطمصت عط

  أفصيقريه األ سيط ااشيصر م عقيافإط اا  ط ي س ع باا انخ ض اا   طاا همرا  ماة يا  ضةف

         ااييس ارويي مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط ييي  /دصمريي  أاييف 911 د الييع 9102مييفطيييه ط ااصادييعخييل طااصدييعط

مقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفط يي  /دصمري  أايف 411د حي ط مصت ع ط   طمس  ىطي  /دصمر  م ر ن 09.9

 ي ي طن يسطااةسي  ىطااةسيا طخيل ااع يبطي يسطااي  ططفيإطااي   طاامصدرياط اسي قص حر   اامه طااةهضإ

 ميفطا ةيهاإطر يبطااي   طاا همريا% 09.9 نحي   طأيطمهطيشك ي  /دصمر  م ر ن 6.9   ط ااصدعطااسهد 

ي  طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طميفطااميه ط/أافطدصمر  911  مصت مه  د ح  9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

أاييفط 911د حيي ط  أفصيقرييه األ سييط ااشييصرم عقيياط فييإ األخييصى اايي    ر ييب انخ ييض در ةييه. ااةهضييإ

ي  ط/أافطدصمر  911د ح ط مصت مه   طي  /دصمر  م ر ن 9.2 ااس ارو ي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد ط/دصمر 

  . اامه طااةهضإ هاصدعطااةةهة طمفد مقهونا

ميفطييه ط ااصاديعخل طااصدعط م ح ظه   اوت هيه   فق طش   اا همرا اآلسر يا اا    ر ب  فرةهطيخ 

      ييي  /دصمريي  م ريي ن 96.7 ااييس ارويي مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط ييي  /دصمريي  م ريي ن 0.0نحيي ط يغطد 9102

 .ي  طمقهوناطد ارصهطااةسا طخل طاامه طااةهضإ/دصمر  أاف 611   طمس  ىطمصت عطد ح ط

  ليهرص  اآلسير ي اتل ويه ي ا  ةي  ااصسرسيإ ااةحصس يم  ااذي ط13ااع بطااور إ اوت ع حر 

 02.4 اايس اروي مقهونياطديهاصدعطااسيهد  ط يي  /دصمري  أايف 411 دةقي او ااةذك و   ااس ر فإ اا مهفإ

يي  ط/أايفطدصمري  411 ط   طمس  ىطمصت عطد حي ط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط   ي/صمر د م ر ن

ااويرفطخيل طي يسطااي  ططفيإطع بطاا اوت ع فإط ذاطااسرهر ط .مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

ااسط هنبطاوت هعطااع يبط   اا هف ه زيه  طااع بطي سطااكرص سرف  ط ذاكطي سطخ  را9102 أك  دص ش ص

  ليي  طي ييس كييل  مييف اايي يز  ن راييا زيييه   ان ييهط اا حييم  اا  ييزيف  مةييه يييزز نشييهر اا قيي  دهاشييهح هف  

خل طاألسي  عطاايذ  إطفيإطااويرف طااةخوي ط% 9 س اطزيه  طحصكاطااةسهفصيفطدا انمكهسه  ااعهسصافط

                                                           
 .مفطاا قصيص 37ص حاطولمط  13
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 دوت أسيا الهادح دوت أو وبا  دوت األمريكتين

 (9)الجدوت 
 تت   التلب على اليفط في الدوت الصياعية

( ي م/ ملي ن برميل ) 
  األمريكتين دوت دوت أو وبا  الهادح/دوت أسيا اجمالي الدوت الصياعية      

 9103الراب  الرب   99.6 04.4 3.0 43.9
 9102األوت الرب   99.9 04.0 3.9 46.3
 الثا ي الرب   99.2 04.9 6.7 46.9
 الثال  الرب   97.0 04.6 6.6 43.9
 * الراب الرب   97.9 04.2 3.0 43.7
1.0 1.4 (1.4) التغير   9102 الثال الرب   1.0 

(1.0) ــ 1.4 عن   9103 الراب الرب   1.9 
.درهنهفطتق يصيا*     

  

     
 :المصاد 

 
 .اة اةاطأ دكـطأي ا طمخ   اطمفطاا قـصيصطااش صيطط

 

 
 (05) الشكل

 (9102 -9103) ،في الدوت الصياعية سي ية للتلب على اليفطالالتت  ا  الرب  
 (ي م/ ملي ن برميل)

 

 

 

 

 

 
 

 

 .م اةاطأ دك طاا قصيصطااش صيطح  طااس رطاا  عرا طأي ا طمخ   ا :المصد 
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 في الدوت الياميةعلى اليفط التلب  -
 أاييف 911 دحيي ااإ 9102ييه طمييفط ااصاديعااصدييعطخيل ط اايي  ط ي يس اا همرييا ااي    ر ييب اوت يع

      ييي   ط/ م ريي نطدصمريي  47.7نحيي طارويي طااييسط دييهاصدعطااسييهد  مقهونيياط %1.4أيطد سيي اط  ييي  / دصمريي 

 .مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ ي  /دصمر  م ر ن 0.0د ح ط   طمس  ىطمصت عط

  أفصيقريه األ سيط ااشيصر م عقيافإط اا  ط ي س ع باا انخ ض اا   طاا همرا  ماة يا  ضةف

         ااييس ارويي مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط ييي  /دصمريي  أاييف 911 د الييع 9102مييفطيييه ط ااصادييعخييل طااصدييعط

مقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفط يي  /دصمري  أايف 411د حي ط مصت ع ط   طمس  ىطي  /دصمر  م ر ن 09.9

 ي ي طن يسطااةسي  ىطااةسيا طخيل ااع يبطي يسطااي  ططفيإطااي   طاامصدرياط اسي قص حر   اامه طااةهضإ

 ميفطا ةيهاإطر يبطااي   طاا همريا% 09.9 نحي   طأيطمهطيشك ي  /دصمر  م ر ن 6.9   ط ااصدعطااسهد 

ي  طمقهوناطدهاصدعطااةةهة طميفطااميه ط/أافطدصمر  911  مصت مه  د ح  9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

أاييفط 911د حيي ط  أفصيقرييه األ سييط ااشييصرم عقيياط فييإ األخييصى اايي    ر ييب انخ ييض در ةييه. ااةهضييإ

ي  ط/أافطدصمر  911د ح ط مصت مه   طي  /دصمر  م ر ن 9.2 ااس ارو ي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد ط/دصمر 

  . اامه طااةهضإ هاصدعطااةةهة طمفد مقهونا

ميفطييه ط ااصاديعخل طااصدعط م ح ظه   اوت هيه   فق طش   اا همرا اآلسر يا اا    ر ب  فرةهطيخ 

      ييي  /دصمريي  م ريي ن 96.7 ااييس ارويي مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد ط ييي  /دصمريي  م ريي ن 0.0نحيي ط يغطد 9102

 .ي  طمقهوناطد ارصهطااةسا طخل طاامه طااةهضإ/دصمر  أاف 611   طمس  ىطمصت عطد ح ط

  ليهرص  اآلسير ي اتل ويه ي ا  ةي  ااصسرسيإ ااةحصس يم  ااذي ط13ااع بطااور إ اوت ع حر 

 02.4 اايس اروي مقهونياطديهاصدعطااسيهد  ط يي  /دصمري  أايف 411 دةقي او ااةذك و   ااس ر فإ اا مهفإ

يي  ط/أايفطدصمري  411 ط   طمس  ىطمصت عطد حي ط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط   ي/صمر د م ر ن

ااويرفطخيل طي يسطااي  ططفيإطع بطاا اوت ع فإط ذاطااسرهر ط .مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

ااسط هنبطاوت هعطااع يبط   اا هف ه زيه  طااع بطي سطااكرص سرف  ط ذاكطي سطخ  را9102 أك  دص ش ص

  ليي  طي ييس كييل  مييف اايي يز  ن راييا زيييه   ان ييهط اا حييم  اا  ييزيف  مةييه يييزز نشييهر اا قيي  دهاشييهح هف  

خل طاألسي  عطاايذ  إطفيإطااويرف طااةخوي ط% 9 س اطزيه  طحصكاطااةسهفصيفطدا انمكهسه  ااعهسصافط

                                                           
 .مفطاا قصيص 37ص حاطولمط  13
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خيل ط دشك طأك صطمفطااة  ليعططي سطاا  ططاوت هي ااع بطااور إطط  اص .طامع اطير طاامةه طاامهاةإ

ن راياطزييه  طااع يبطي يسطغيهزطاا  يص  طااةسير ط  لي  طااعيهسصافطدي يمطميفط ط  يسة صطن فة صطيش ص

طط.خل طيع اطن هياطاامه طنشهرطااس صطااا يطاا  سعطفإطلعهعطاا  ص كرةه يهفط تزاي 

   هطتاُ وطاإلشهو طااسطأنطااةخهرصطااصسرسراطااةحرعاطده فهرطنة طااع بطي سطاا  ططفيإطااويرفط

ططط.ط اسيي   اا طدهاغييهزطااع رمييإط اا حييم ليي  طاااسيي  لسططهام ييي طمييفطااسرهسييهفطاا ييإطتيي يمطخ ييضتييصت ططد

اتسي ثةهوطفيإطاا قي ططاايسطان ميهشاا يإطأ فطحة اطااورفطا ح طمفطاا   ثطفإطااة نطااك ريص طاضهفاطااسط

خ ضطنة طااع بطط ط   طمهطل طيؤ يطااسااك صدهسإ طدةهطفإطذاكطاا   طفإطاس خ ا طااحهفلفطااك صدهسرا

 .ي سطااة  اهفطاا  عرا

طي يسطااع يبطاوت يعطفقي طاآلسير ي طاتل ويه طا ةي طاآلخصطااةحصسط ياا   طل وه لاطدها س اطأمه

ططططططم ريي نط9.0طييي  طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييس/أاييفطدصمريي ط711نحيي طشييك طك رييصطد ييغطدطاايي  ط

 فيإط يذاطط.يي  طمقهونياطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ/أايفطدصمري ط911د حي ططمصت ميه ط طي  /طدصمر 

ن راياطط9102طأك ي دصخل طشي صطي  ط/أافطدصمر ط61د ح طااع بطي سطاا  ططفإطاا   ططانخ ضااسرهر 

األمعييهوطااة سييةراطااقرهسييراط اا ييإطأةييصفطي ييسطااع ييبطي ييسط سييهس طاا قيي ط اا ليي  طااويي هيإ طحريي ط

انخ   طشح هفطزي طااغهزط اا يز طدرك صطانخ ه طسي  يطخيل طةيلثطأيي ا  طداهنيبطت يهرؤطاا ةي ط

ي يسطيي  ط/أايفطدصمري ط911دركثصطمفط سطاا  ططفإطاا   طااع بطياوت عططن فة ص فإطش صط.طاتل وه ي

مسال طأي سطمسي  ىطلرهسيإطا ع يبطط 9107أل ىطمس  ىطنة طا طم ذطش صطمهوسطط   ط سهسطس  يأ

دإسي ث ه ط) يمزىطذاكطدشك طوسرسإطااسطزييه  طااع يبطي يسط ةريعطااة  ايهفطاا  ص ارياطط ي سطاإلرلر

 طحري طاوت يعطااع يبطي يسطغيهزطاا  يص  طااةسير ط( ل  طااعهسصافط ااكرص سيرفط زيي طاا لي  طااة  قيإ

د يمطمفطاا ع وافطاإلياهدراطفإطااقعهعطااسك إ طكةيهطحقي طااع يبطي يسطااي يز طمكهسيبطك ريص طيقيبط

 طداهنييبطاوت ييهعطييي  طا ةييص طاأل اييس/م ريي نطدصمريي ط9صطمييفطاإلنخ هضييهف طار اييه زطمسيي  ىطةييلثطأشيي 

 فإطش صط يسة صطتصا عطااع بطي يسطااي  ططفيإطط.ااع بطي سطاا  زيفطوغمطانخ ه طم رمهفطااسرهواف

ط.طدهنخ ه طااع بطي سطااكرص سرفط اا يز ط زي طاا ل  طااة  قإم رةصا طاا   طمقهوناطدهاش صطااسهد  ط

ميفططااصاديعااع بطي سطاا  ططفيإط   طأمصيكيهطاالتر رياطخيل طااصديعططانخ ضط أخصىط  اطمف 

طططططططططييي   ط/م ريي نطدصمريي ط7.9مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد  طارويي طااييسطط  ييي/صمريي دطأاييفط411طد حيي ط9102يييه ط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 65 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

طاسيي قصحري طط.9103هاصدعطااةةهةيي طميفطيييه طديطييي  طمقهونيا/أاييفطدصمري ط91مصت ييعطد حي طط  ي طمسي  ى

م ريي نطط9.3  يي ططي يي طن ييسطااةسيي  ىطااةحقيي طخييل طااصدييعطااسييهد ااع ييبطي ييسطاايي  ططفييإطاا صازييي ط

طفيإطحيرفط. طتزام ه طمعطل  طااع بطي سطممامطااة  اهفطاا  ص اراط دخهصياطااي يز ط اا  يزيفي  /دصمر 

ي  طمقهوناطديهاصدعطااسيهد طاروي ط/طأافطدصمر ط411د ح طط    طأمصيكهطاالتر راطاألخصىطر بطانخ ض

 .ي  /طم ر نطدصمر ط2.6ااسط

 التلب على اليفط في الدوت المتح لة -

ط911دةقي اوطط9102ميفطييه ططااصاديعااصديعططخل اوت هيه ططاا  ططي سطااة ح ااطاا   طر بطش  

ط91د حي ططمصت عمس  ىطي   ط   ط/م ر نطدصمر ط9.2ي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط/أافطدصمر 

ط   طماة يياميفططاتوت يهع لي ط يه ط يذاطط.ااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإطديهاصدعي  طمقهونياط/أافطدصمر 

طااثها مقهوناطدهاصدعططي  /دصمر طأافط31طدح ااإر   هطي سطاا  طططاوت عاا إططااسهد طااس فر إطاإلتحه 

يي  طمقهونياط/أافطدصمري ط21د ح ططمصت ع   طمس  ىططي   /دصمر طم ر نط9طااسطارو ط9102مفطيه ط

أاييفطط091ر ييبطدييهلإطاايي   طااة ح ايياطد حيي ططاوت ييهعطتزام ييه طمييعط 9103دييهاصدعطااةةهةيي طمييفطيييه ط

 .(3) والجدوت( 01) الشكلكما ي ة  .طي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد /دصمر 
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 64 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

خيل ط دشك طأك صطمفطااة  ليعططي سطاا  ططاوت هي ااع بطااور إطط  اص .طامع اطير طاامةه طاامهاةإ

ن راياطزييه  طااع يبطي يسطغيهزطاا  يص  طااةسير ط  لي  طااعيهسصافطدي يمطميفط ط  يسة صطن فة صطيش ص

طط.خل طيع اطن هياطاامه طنشهرطااس صطااا يطاا  سعطفإطلعهعطاا  ص كرةه يهفط تزاي 

   هطتاُ وطاإلشهو طااسطأنطااةخهرصطااصسرسراطااةحرعاطده فهرطنة طااع بطي سطاا  ططفيإطااويرفط

ططط.ط اسيي   اا طدهاغييهزطااع رمييإط اا حييم ليي  طاااسيي  لسططهام ييي طمييفطااسرهسييهفطاا ييإطتيي يمطخ ييضتييصت ططد

اتسي ثةهوطفيإطاا قي ططاايسطان ميهشاا يإطأ فطحة اطااورفطا ح طمفطاا   ثطفإطااة نطااك ريص طاضهفاطااسط

خ ضطنة طااع بطط ط   طمهطل طيؤ يطااسااك صدهسإ طدةهطفإطذاكطاا   طفإطاس خ ا طااحهفلفطااك صدهسرا

 .ي سطااة  اهفطاا  عرا

طي يسطااع يبطاوت يعطفقي طاآلسير ي طاتل ويه طا ةي طاآلخصطااةحصسط ياا   طل وه لاطدها س اطأمه

ططططططم ريي نط9.0طييي  طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييس/أاييفطدصمريي ط711نحيي طشييك طك رييصطد ييغطدطاايي  ط

 فيإط يذاطط.يي  طمقهونياطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ/أايفطدصمري ط911د حي ططمصت ميه ط طي  /طدصمر 

ن راياطط9102طأك ي دصخل طشي صطي  ط/أافطدصمر ط61د ح طااع بطي سطاا  ططفإطاا   ططانخ ضااسرهر 

األمعييهوطااة سييةراطااقرهسييراط اا ييإطأةييصفطي ييسطااع ييبطي ييسط سييهس طاا قيي ط اا ليي  طااويي هيإ طحريي ط

انخ   طشح هفطزي طااغهزط اا يز طدرك صطانخ ه طسي  يطخيل طةيلثطأيي ا  طداهنيبطت يهرؤطاا ةي ط

ي يسطيي  ط/أايفطدصمري ط911دركثصطمفط سطاا  ططفإطاا   طااع بطياوت عططن فة ص فإطش صط.طاتل وه ي

مسال طأي سطمسي  ىطلرهسيإطا ع يبطط 9107أل ىطمس  ىطنة طا طم ذطش صطمهوسطط   ط سهسطس  يأ

دإسي ث ه ط) يمزىطذاكطدشك طوسرسإطااسطزييه  طااع يبطي يسط ةريعطااة  ايهفطاا  ص ارياطط ي سطاإلرلر

 طحري طاوت يعطااع يبطي يسطغيهزطاا  يص  طااةسير ط( ل  طااعهسصافط ااكرص سيرفط زيي طاا لي  طااة  قيإ

د يمطمفطاا ع وافطاإلياهدراطفإطااقعهعطااسك إ طكةيهطحقي طااع يبطي يسطااي يز طمكهسيبطك ريص طيقيبط

 طداهنييبطاوت ييهعطييي  طا ةييص طاأل اييس/م ريي نطدصمريي ط9صطمييفطاإلنخ هضييهف طار اييه زطمسيي  ىطةييلثطأشيي 

 فإطش صط يسة صطتصا عطااع بطي يسطااي  ططفيإطط.ااع بطي سطاا  زيفطوغمطانخ ه طم رمهفطااسرهواف

ط.طدهنخ ه طااع بطي سطااكرص سرفط اا يز ط زي طاا ل  طااة  قإم رةصا طاا   طمقهوناطدهاش صطااسهد  ط

ميفططااصاديعااع بطي سطاا  ططفيإط   طأمصيكيهطاالتر رياطخيل طااصديعططانخ ضط أخصىط  اطمف 

طططططططططييي   ط/م ريي نطدصمريي ط7.9مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد  طارويي طااييسطط  ييي/صمريي دطأاييفط411طد حيي ط9102يييه ط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
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طاسيي قصحري طط.9103هاصدعطااةةهةيي طميفطيييه طديطييي  طمقهونيا/أاييفطدصمري ط91مصت ييعطد حي طط  ي طمسي  ى

م ريي نطط9.3  يي ططي يي طن ييسطااةسيي  ىطااةحقيي طخييل طااصدييعطااسييهد ااع ييبطي ييسطاايي  ططفييإطاا صازييي ط

طفيإطحيرفط. طتزام ه طمعطل  طااع بطي سطممامطااة  اهفطاا  ص اراط دخهصياطااي يز ط اا  يزيفي  /دصمر 

ي  طمقهوناطديهاصدعطااسيهد طاروي ط/طأافطدصمر ط411د ح طط    طأمصيكهطاالتر راطاألخصىطر بطانخ ض

 .ي  /طم ر نطدصمر ط2.6ااسط

 التلب على اليفط في الدوت المتح لة -

ط911دةقي اوطط9102ميفطييه ططااصاديعااصديعططخل اوت هيه ططاا  ططي سطااة ح ااطاا   طر بطش  

ط91د حي ططمصت عمس  ىطي   ط   ط/م ر نطدصمر ط9.2ي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد طارو طااسط/أافطدصمر 

ط   طماة يياميفططاتوت يهع لي ط يه ط يذاطط.ااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإطديهاصدعي  طمقهونياط/أافطدصمر 

طااثها مقهوناطدهاصدعططي  /دصمر طأافط31طدح ااإر   هطي سطاا  طططاوت عاا إططااسهد طااس فر إطاإلتحه 

يي  طمقهونياط/أافطدصمري ط21د ح ططمصت ع   طمس  ىططي   /دصمر طم ر نط9طااسطارو ط9102مفطيه ط

أاييفطط091ر ييبطدييهلإطاايي   طااة ح ايياطد حيي ططاوت ييهعطتزام ييه طمييعط 9103دييهاصدعطااةةهةيي طمييفطيييه ط

 .(3) والجدوت( 01) الشكلكما ي ة  .طي  طمقهوناطدهاصدعطااسهد /دصمر 
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 (3)الجدوت 
 (9102 – 9103)، (اليامية والمتح لةاإلقتصادا  )تت   التلب على اليفط في دوت العالم األخرى 

( ي م/ ملي ن برميل ) 
 التغير عن        

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)

 الراب الرب   
9103 

 الثال الرب  
9102 

الرب  
 الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الثا ي

الرب  
 األوت

الرب  
 الراب 

 الدوت اليامية   15.5 15.1 11.1 11.1 11.1 1.9 0.0
 :ميها الدوت العربية  9.1 9.9 9.9 9.9 9.9 ــ 1.9
 اا   طاألي ه      9.2 7.0 7.0 7.0 7.0 ــ 1.9
 دهلإطاا   طاامصدرا 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ــ ــ

1.9 (1.9)  دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا 5.9 5.5 5.0 5.3 5.8 
1.1 (1.9)  وأفريقيااجمالي الشرق الوسط  09.9 09.9 09.8 08.1 09.5 
 الدوت اآلسي ية اليامية 91.2 91.5 99.9 91.5 99.1 0.0 1.9
 ااورف: م  ه 02.0 09.7 02.9 02.1 02.4 1.1 1.4
 اا      9.1 9.1 4.3 4.9 9.0 1.7 1.9
 اا   طاألخصى   3.2 3.2 2.9 2.0 2.0 ــ 1.9

1.19 (1.1)  دوت أمريكا الالتييية 1.5 1.1 1.1 1.2 1.5 
 اا صازي : م  ه 9.6 9.3 9.3 9.3 9.3 ــ 1.0

(1.0)  (1.4)  اا   طاألخصى   2.3 2.7 2.3 4.0 2.6 
 الدوت المتح لة  5.3 5.5 5.1 5.9 5.2 1.9 1.19
 اتتحه طااس فر إطااسهد : م  ه 9.1 4.6 4.6 9.1 9.1 1.13 1.12
 اجمالي طلب الدوت اليامية والمتح لة 50.1 50.1 50.1 59.0 59.5 1.1 0.0

 
  

 
   

 درهنهفطتق يصيا *

       
 : مالل ة

       
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

  

  :المصاد 
 .اي ا طمخ   اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك -
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 

 دوت أمريكا الالتييية الدوت األسي ية اليامية دوت اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدوت العربية

 (01) الشكل
 (9102 -9103) ،سي ية للتلب على اليفط في الدوت الياميةالالتت  ا  الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة مست يا  . 8.0.9  

ميفط ااصادعن هياطااصدعط فإ (التجا ية واإلستراتيجية) اجمالي المخزو ا  اليفتية العالميةش  ط

 3.360   يغطرامقهونياطديهاصدعطااسيهد ط% 1.2أيطد سي اط  م ر نطدصمر  93 همق او انخ هضه   9102يه ط

ميفط ااة يهظصدهاةقهوناطديهاصدعط% 1.7م ر نطدصمر  طأيطد س اط 90د ح ط اوت هيه  يةث طمهط  دصمر  م رهو

 . ااسهد اامه ط

 14اليفتي في الدوت الصياعيةالتجا ح المخزون  -

 ييه  ميف ااصادعااصدعط ن هيافإط الصياعية الدوت في اليفتي التجا ح المخزون ا ةهاإ انخ ض

           دصمرييي   م ريييهو 9.209 اايييس اروييي  ااسيييهد  ااصديييعمسييي  ىط ييييف دصمرييي  م رييي ن 90 دةقييي او 9102

 اااي يصط. ااسيهد  ااميه  ميف ااةةهةي  ااصديع مسي  يهف يف دصمر  م ر ن 49 دةق او مصت ع   طمس  ىط

ااصديعط فيإطن هييا اوت يع لي  الصكياعية الكدوت فكي  الخكام من اليفط التجا ح المخزون ا ةهاإ أن دهاذكص

دصمري  ط م رهو 0.126 ااس ارو  ااسهد  هاصدعد مقهونا دصمر  م ر ن 99 دةق او 9102مفطيه ط ااصادع

                                                           
 .تطيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف 14
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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 66 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (3)الجدوت 
 (9102 – 9103)، (اليامية والمتح لةاإلقتصادا  )تت   التلب على اليفط في دوت العالم األخرى 

( ي م/ ملي ن برميل ) 
 التغير عن        

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)

 الراب الرب   
9103 

 الثال الرب  
9102 

الرب  
 الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الثا ي

الرب  
 األوت

الرب  
 الراب 

 الدوت اليامية   15.5 15.1 11.1 11.1 11.1 1.9 0.0
 :ميها الدوت العربية  9.1 9.9 9.9 9.9 9.9 ــ 1.9
 اا   طاألي ه      9.2 7.0 7.0 7.0 7.0 ــ 1.9
 دهلإطاا   طاامصدرا 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ــ ــ

1.9 (1.9)  دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا 5.9 5.5 5.0 5.3 5.8 
1.1 (1.9)  وأفريقيااجمالي الشرق الوسط  09.9 09.9 09.8 08.1 09.5 
 الدوت اآلسي ية اليامية 91.2 91.5 99.9 91.5 99.1 0.0 1.9
 ااورف: م  ه 02.0 09.7 02.9 02.1 02.4 1.1 1.4
 اا      9.1 9.1 4.3 4.9 9.0 1.7 1.9
 اا   طاألخصى   3.2 3.2 2.9 2.0 2.0 ــ 1.9

1.19 (1.1)  دوت أمريكا الالتييية 1.5 1.1 1.1 1.2 1.5 
 اا صازي : م  ه 9.6 9.3 9.3 9.3 9.3 ــ 1.0

(1.0)  (1.4)  اا   طاألخصى   2.3 2.7 2.3 4.0 2.6 
 الدوت المتح لة  5.3 5.5 5.1 5.9 5.2 1.9 1.19
 اتتحه طااس فر إطااسهد : م  ه 9.1 4.6 4.6 9.1 9.1 1.13 1.12
 اجمالي طلب الدوت اليامية والمتح لة 50.1 50.1 50.1 59.0 59.5 1.1 0.0

 
  

 
   

 درهنهفطتق يصيا *

       
 : مالل ة

       
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

  

  :المصاد 
 .اي ا طمخ   اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك -
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 الرب  الراب   الرب  الثال   الرب  الثا ي  الرب  األوت  الرب  الراب  

2018 2019 

 دوت أمريكا الالتييية الدوت األسي ية اليامية دوت اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدوت العربية

 (01) الشكل
 (9102 -9103) ،سي ية للتلب على اليفط في الدوت الياميةالالتت  ا  الرب  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

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

المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة مست يا  . 8.0.9  

ميفط ااصادعن هياطااصدعط فإ (التجا ية واإلستراتيجية) اجمالي المخزو ا  اليفتية العالميةش  ط

 3.360   يغطرامقهونياطديهاصدعطااسيهد ط% 1.2أيطد سي اط  م ر نطدصمر  93 همق او انخ هضه   9102يه ط

ميفط ااة يهظصدهاةقهوناطديهاصدعط% 1.7م ر نطدصمر  طأيطد س اط 90د ح ط اوت هيه  يةث طمهط  دصمر  م رهو

 . ااسهد اامه ط

 14اليفتي في الدوت الصياعيةالتجا ح المخزون  -

 ييه  ميف ااصادعااصدعط ن هيافإط الصياعية الدوت في اليفتي التجا ح المخزون ا ةهاإ انخ ض

           دصمرييي   م ريييهو 9.209 اايييس اروييي  ااسيييهد  ااصديييعمسييي  ىط ييييف دصمرييي  م رييي ن 90 دةقييي او 9102

 اااي يصط. ااسيهد  ااميه  ميف ااةةهةي  ااصديع مسي  يهف يف دصمر  م ر ن 49 دةق او مصت ع   طمس  ىط

ااصديعط فيإطن هييا اوت يع لي  الصكياعية الكدوت فكي  الخكام من اليفط التجا ح المخزون ا ةهاإ أن دهاذكص

دصمري  ط م رهو 0.126 ااس ارو  ااسهد  هاصدعد مقهونا دصمر  م ر ن 99 دةق او 9102مفطيه ط ااصادع

                                                           
 .تطيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف 14
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 68 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 انخ يض در ةيه .إااةهضي ااميه  ميف ااةةهةي  هاصدعم ري نطدصمري طمقهونياطدي 09صت عطد ح طم مس  ى   ط

 مقهونا دصمر  م ر ن 42 دةق اوفإطاا   طااو هيراط اليفتية  الميتجا  التجا ح من المخزون ا ةهاإ

 مقهونيا دصمري  م ري ن 96 دةقي او مصت يع   طمسي  ىط دصمر   م رهو 0.302 ااس ارو  ااسهد  دهاصدع

 .ااسهد  اامه  مف ااة هظص ااصدع ةس  يهفد

 مقهونيا دصمري  م ري ن 4 دةق او انخ ضل ط األمريكتين في اليفتي التجا ح المخزون يذكصطأنط

 م ر ن 274   ااخه  اا  ط مف دصمر  م ر ن 921 م  ه) دصمر  م رهو 0.994 ي   ارس قص ااسهد  هاصدعد

 ااة يهظص ةسي  يهفطااصديعد مقهونيام ر نطدصمر ط 01دةق اوط مصت ع   طمس  ىط  (ااة  اهف مف دصمر 

 .ااسهد  اامه  مف

التجككا ح اليفتككي فككي ال ليككا  المخككزون  انخ ييضضييةفطماة ييياط   طاألمييصيك رف طمييفط 
صطارسي ق ااسيهد  ديهاصدع مقهونيا دصمري  م ر ن 21 دةق او 9102 مفطيه  ااصادعااصدعط فإطن هيا المتحدة

اةسيا طفيإطهاةسي  ىطامقهونياطدم ري نطدصمري ط 99د ح ط مصت ع    طمس  ى طدصمر  م رهو 0.976 ي  

فكي ال ليكا   مكن الكيفط الخكامالمخكزون التجكا ح   اوت ع طحر طاامه طااةهضإن هياطااصدعطااةةهة طمفط
 ذايكطي يسط طدصمري  م ري ن 421 ي ي  ارسي قص ااسهد  دهاصدع مقهوناططفق دصمر  م ر ن 6 د ح  المتحدة

   ط9102 ني فة ص أك ي دص يدشيك طم حي ظطخيل طشي صتشيغر طمويهفإطاا كصييصطممي تفط ضيمف خ  را

 فيإط يذاطااسيرهرطييذكصط .North Dakota  تياط Texasفإ كل  مف  تيا اوت هعطاإلن هططااسط هنبط

 اايس 9102 ني فة صميفطشي صط ااصاديعفإطن هياطاألس  عط اوت م ل ط مخز نهفطاا  ططااخه طاألمصيكراأنط

 انخ يض در ةيه .م ري نطدصمري  499  ي ط 9102 ي اري شي صطميفط ااثها األس  عطمس  ىطا هطم ذط أي س

 ااسييهد  دييهاصدع مقهونييا دصمريي  م ريي ن 26 دةقيي او اليفتيككة  الميتجككا  التجككا ح مككن المخككزون ا ةييهاإ

تزام يه  ميع ضيمف ان هططموهفإطاا كصيصطااةح رياط انخ ه ي سطخ  راط  دصمر  م ر ن 326 ي   ارس قص

 ط تصا عطمم تفطاا شغر طااسطأ نإطمس  يهت هط15يفطاامة " Philadelphia" ت لفطمو ه ط  ااع ب

  .910616م ذطش صطس  ة صط

 مقهونا دصمر  م ر ن 3 دةق او انخ ضفق ط األو وبية الدوت في اليفتي التجا ح المخزون أمهط

 م ري ن 702   ااخيه  ااي  ط مف دصمر  م ر ن 292 م  ه) دصمر  م ر ن 260 ي   ارس قص ااسهد  هاصدعد

                                                           
 .مفطاا قصيص 37ص حاطولمط  15
 .مفطاا قصيص 33ص حاطولمط 16

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 69 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ااميه  ميف ااةةهة  مس  يهفطااصدع دهاةقهوناطمعم ر نطدصمر ط 49دةق اوط مصت مه    (ااة  اهف مف دصمر 

 تصا يع ي يسطخ  رياااةخيز نطاا ايهويطميفطااة  ايهفطاا  عرياط انخ يه  تزام ه  ميعيرتإطذاكط طإااةهض

 .17صطاامهم اطفإط   طأ و دهطااو هيراطاا كصيان ه راطموهفإط

ااةخيز نطاا ايهويطميفطااي  ططدخهصياط )أسيا دوت في اليفتي التجا ح المخزون  انخ ض كةه

       دصمريي  م ريي ن 221 ي يي  ارسيي قص ااسييهد  ااصدييع دهاةقهونيياطمييع دصمريي  م ريي ن 2 دةقيي او( فييإطاارهدييهن

 مي خ ض مسي  ى  ي ط  (ااة  ايهف مف دصمر  م ر ن 927   ااخه  اا  ط مف دصمر  م ر ن 094 م  ه)

 .إااةهض اامه  مف ااةةهة  اصدعا م ر نطدصمر طدهاةقهوناطمعطمس  يهف 01دةق اوط

فيإط   طم اةياطاا ميه نطاتل ويه يط دهاةخز نهفطاا اهوياطاا  عرياااا يصطدهاذكصطأنطاا ص  ط

  يُم  مف أ م أ  اف ات هر خ يض اإلن يهط ديرف 18 اا  ةراطااسطمس  ىطم  سططااس  افطااخةسطااسهدقاط

ت كطااةخز نيهفط مس  ى أنتا وطاإلشهو طااسط فإط ذاطااسرهر ط.    طأ دكط م  اإطاا  ططمفطخهو  ه

تزيي ط طل ي طأنط9103مفطش صطأدصي ط ح سطش صطسي  ة صط د أ   هطاخةسطس  افطل طتصا م طيفطم  سع

     . 9103  يسييية صدصمرييي طفييإطشييي صط م ريي ن 28 نحييي ماييي  ا   ا ويي  اازييييه   ااييس يييفط يييذاطااة  سييطط

 ط9102حرزطاا   رذطفإطش صطي يهيصط+( أ دكط) خ  طتم يلفطات هرطخ ضطاإلن هططدرفط   ط  تزام ه  مع

ل يي طأنطتصت ييعطدشييك ط  أدصييي م ريي نطدصمري طفقييططفييإطشيي صط 6.7تصا مي ط ييذهطاازيييه  طا ويي طااييسطنحيي ط

م ر نطدصمر طفإط 76مسا اط  طي سطااصغمطمفطاس ةصاوطاتا زا طااق يطد  كطاا م يلف م ح ظطدم طذاك

 9191د ة ي طات هرطخ ضطاإلن هططح يسطشي صطميهوسط+( أ دكط) انمكسطلصاوط   ط. 9102 صطي نر ش

ي سطااةخز نهفطاا اهوياطاا  عراطفإط   طم اةاطاا مه نطاتل وه يط اا  ةرا طحر طتصا م طاازييه  ط

 مقهونيا  9102  يسية صفيإطشي صط م ر نطدصمر  92.9ااسطا و طيفطم  سططااس  افطااخةسطااسهدقاط

  9106فإطش صطي يهيصطت هرطحرزطاا   رذطأيط ذاطات خ  ط د  ي  ط دصمر  م ر ن 963نح طزيه  طد غ طد

 .(09) الشكل كما ي ة 

 
 
 
 

                                                           
 .مفطاا قصيص 21ص حاطولمط  17
 .ا ة  سط  ط ذاكطا خ  طاا  ص طاا إطتزاي فطفر هطااةخز نهفطدها م طضةفطاا عهرطااحسهدإمفطش صطااسطأخصتوت هعطا ي ا ط ذاطااة  سططااة حصسطنح  18
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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 68 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 انخ يض در ةيه .إااةهضي ااميه  ميف ااةةهةي  هاصدعم ري نطدصمري طمقهونياطدي 09صت عطد ح طم مس  ى   ط

 مقهونا دصمر  م ر ن 42 دةق اوفإطاا   طااو هيراط اليفتية  الميتجا  التجا ح من المخزون ا ةهاإ

 مقهونيا دصمري  م ري ن 96 دةقي او مصت يع   طمسي  ىط دصمر   م رهو 0.302 ااس ارو  ااسهد  دهاصدع

 .ااسهد  اامه  مف ااة هظص ااصدع ةس  يهفد

 مقهونيا دصمري  م ري ن 4 دةق او انخ ضل ط األمريكتين في اليفتي التجا ح المخزون يذكصطأنط

 م ر ن 274   ااخه  اا  ط مف دصمر  م ر ن 921 م  ه) دصمر  م رهو 0.994 ي   ارس قص ااسهد  هاصدعد

 ااة يهظص ةسي  يهفطااصديعد مقهونيام ر نطدصمر ط 01دةق اوط مصت ع   طمس  ىط  (ااة  اهف مف دصمر 

 .ااسهد  اامه  مف

التجككا ح اليفتككي فككي ال ليككا  المخككزون  انخ ييضضييةفطماة ييياط   طاألمييصيك رف طمييفط 
صطارسي ق ااسيهد  ديهاصدع مقهونيا دصمري  م ر ن 21 دةق او 9102 مفطيه  ااصادعااصدعط فإطن هيا المتحدة

اةسيا طفيإطهاةسي  ىطامقهونياطدم ري نطدصمري ط 99د ح ط مصت ع    طمس  ى طدصمر  م رهو 0.976 ي  

فكي ال ليكا   مكن الكيفط الخكامالمخكزون التجكا ح   اوت ع طحر طاامه طااةهضإن هياطااصدعطااةةهة طمفط
 ذايكطي يسط طدصمري  م ري ن 421 ي ي  ارسي قص ااسهد  دهاصدع مقهوناططفق دصمر  م ر ن 6 د ح  المتحدة

   ط9102 ني فة ص أك ي دص يدشيك طم حي ظطخيل طشي صتشيغر طمويهفإطاا كصييصطممي تفط ضيمف خ  را

 فيإط يذاطااسيرهرطييذكصط .North Dakota  تياط Texasفإ كل  مف  تيا اوت هعطاإلن هططااسط هنبط

 اايس 9102 ني فة صميفطشي صط ااصاديعفإطن هياطاألس  عط اوت م ل ط مخز نهفطاا  ططااخه طاألمصيكراأنط

 انخ يض در ةيه .م ري نطدصمري  499  ي ط 9102 ي اري شي صطميفط ااثها األس  عطمس  ىطا هطم ذط أي س

 ااسييهد  دييهاصدع مقهونييا دصمريي  م ريي ن 26 دةقيي او اليفتيككة  الميتجككا  التجككا ح مككن المخككزون ا ةييهاإ

تزام يه  ميع ضيمف ان هططموهفإطاا كصيصطااةح رياط انخ ه ي سطخ  راط  دصمر  م ر ن 326 ي   ارس قص

 ط تصا عطمم تفطاا شغر طااسطأ نإطمس  يهت هط15يفطاامة " Philadelphia" ت لفطمو ه ط  ااع ب

  .910616م ذطش صطس  ة صط

 مقهونا دصمر  م ر ن 3 دةق او انخ ضفق ط األو وبية الدوت في اليفتي التجا ح المخزون أمهط

 م ري ن 702   ااخيه  ااي  ط مف دصمر  م ر ن 292 م  ه) دصمر  م ر ن 260 ي   ارس قص ااسهد  هاصدعد

                                                           
 .مفطاا قصيص 37ص حاطولمط  15
 .مفطاا قصيص 33ص حاطولمط 16
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 ااميه  ميف ااةةهة  مس  يهفطااصدع دهاةقهوناطمعم ر نطدصمر ط 49دةق اوط مصت مه    (ااة  اهف مف دصمر 

 تصا يع ي يسطخ  رياااةخيز نطاا ايهويطميفطااة  ايهفطاا  عرياط انخ يه  تزام ه  ميعيرتإطذاكط طإااةهض

 .17صطاامهم اطفإط   طأ و دهطااو هيراطاا كصيان ه راطموهفإط

ااةخيز نطاا ايهويطميفطااي  ططدخهصياط )أسيا دوت في اليفتي التجا ح المخزون  انخ ض كةه

       دصمريي  م ريي ن 221 ي يي  ارسيي قص ااسييهد  ااصدييع دهاةقهونيياطمييع دصمريي  م ريي ن 2 دةقيي او( فييإطاارهدييهن

 مي خ ض مسي  ى  ي ط  (ااة  ايهف مف دصمر  م ر ن 927   ااخه  اا  ط مف دصمر  م ر ن 094 م  ه)

 .إااةهض اامه  مف ااةةهة  اصدعا م ر نطدصمر طدهاةقهوناطمعطمس  يهف 01دةق اوط

فيإط   طم اةياطاا ميه نطاتل ويه يط دهاةخز نهفطاا اهوياطاا  عرياااا يصطدهاذكصطأنطاا ص  ط

  يُم  مف أ م أ  اف ات هر خ يض اإلن يهط ديرف 18 اا  ةراطااسطمس  ىطم  سططااس  افطااخةسطااسهدقاط

ت كطااةخز نيهفط مس  ى أنتا وطاإلشهو طااسط فإط ذاطااسرهر ط.    طأ دكط م  اإطاا  ططمفطخهو  ه

تزيي ط طل ي طأنط9103مفطش صطأدصي ط ح سطش صطسي  ة صط د أ   هطاخةسطس  افطل طتصا م طيفطم  سع

     . 9103  يسييية صدصمرييي طفييإطشييي صط م ريي ن 28 نحييي ماييي  ا   ا ويي  اازييييه   ااييس يييفط يييذاطااة  سييطط

 ط9102حرزطاا   رذطفإطش صطي يهيصط+( أ دكط) خ  طتم يلفطات هرطخ ضطاإلن هططدرفط   ط  تزام ه  مع

ل يي طأنطتصت ييعطدشييك ط  أدصييي م ريي نطدصمري طفقييططفييإطشيي صط 6.7تصا مي ط ييذهطاازيييه  طا ويي طااييسطنحيي ط

م ر نطدصمر طفإط 76مسا اط  طي سطااصغمطمفطاس ةصاوطاتا زا طااق يطد  كطاا م يلف م ح ظطدم طذاك

 9191د ة ي طات هرطخ ضطاإلن هططح يسطشي صطميهوسط+( أ دكط) انمكسطلصاوط   ط. 9102 صطي نر ش

ي سطااةخز نهفطاا اهوياطاا  عراطفإط   طم اةاطاا مه نطاتل وه يط اا  ةرا طحر طتصا م طاازييه  ط

 مقهونيا  9102  يسية صفيإطشي صط م ر نطدصمر  92.9ااسطا و طيفطم  سططااس  افطااخةسطااسهدقاط

  9106فإطش صطي يهيصطت هرطحرزطاا   رذطأيط ذاطات خ  ط د  ي  ط دصمر  م ر ن 963نح طزيه  طد غ طد

 .(09) الشكل كما ي ة 

 
 
 
 

                                                           
 .مفطاا قصيص 21ص حاطولمط  17
 .ا ة  سط  ط ذاكطا خ  طاا  ص طاا إطتزاي فطفر هطااةخز نهفطدها م طضةفطاا عهرطااحسهدإمفطش صطااسطأخصتوت هعطا ي ا ط ذاطااة  سططااة حصسطنح  18
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 (09) الشكل
 اليفتية في دوت مي مة التعاون القتصادح والتيميةالتجا ية الزيادة في المخزو ا  تت   

 (9102 ديسمبر – 9109يياير )الفترة خالت  لخمس سي ا ، هاعن مت ست
 (برميل ملي ن)

 

 

 

 

 

 

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

 19التجا ح العالميالمخزون  -
 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فإطن هييا العالم دوت بقية في اليفتي التجا ح المخزون انخ ض

مصت يعط  ي طمسي  ىط  دصمري  م ريهو 9.264 اايس اروي  ااسيهد  هاصدعدي مقهونيا دصمر  م ر ن 2 دةق او

 اجمككالي مسيي  ى يسييا   دييذاك طإااةهضيي اامييه  مييف ااةةهةيي  هاصدعم ريي نطدصمريي طمقهونيياطديي 70د حيي ط
 مقهونيا 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط خل  دصمر  م ر ن 94 د ح  انخ هضه   يالعالم التجا ح المخزون

 012 دةق او مصت ع مس  ى     دصمر   م رهو 9.332 ااس ارو  ااسهد  ااصدع خل  ااةسا  دةس  اه

 . ااسهد  اامه  مف ااة هظص ااصدع مس  يهف يف دصمر  م ر ن

 

 

 

                                                           
 .تطيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف 19
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 المخزون على متن الياقال  -
 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فيإطن هييا اليكاقال  متن على اليفتي التجا ح المخزون انخ ض

 مي خ ض  ي طمسي  ىط  دصمري  م ريهو 0093 اايس اروي  ااسهد  هاصدعد مقهونا دصمر  م ر ن 0 دةق او

  .ااسهد  اامه  مف ااة هظص ااصدع مس  يهف يف دصمر  م ر ن 46 دةق او

 المخزون الستراتيجي -
 أفصيقريه    ي ب  اا  ةريا اتل ويه ي اا ميه ن م اةيا     فيإ الستراتيجي المخزون انخ ض

 ااس ارو  ااسهد  هاصدعد مقهونا دصمر  م ر ن 2 دةق او 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط فإطن هيا  ااورف

 ميف ااةةهةي  ااصديع مسي  يهف ييف دصمري  م ر ن 9 دةق او م خ ض   طمس  ىط  دصمر  م رهو 0.394

 .إااةهض اامه 

د حي ط 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فيإطن هييا 20األمريككي الستراتيجي المخزون انخ ض ل ط

م ري نطدصمري طميفطااخيه ط 239) م ري نطدصمري  729ارو طااسطاسهد طهاصدعطادصمر طمقهوناطدم ر نط 01

 م ري ن 09د حي ط ه  م خ  ي  (م ري نطدصمري طميفطااخيه طاألمصيكيإطااخ ريف 991ااثقر طيهاإطااك صي ط ط

 ااعهلييا  زاو  أن ااييس اإلشييهو  تاييُ و .ن هييياطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ دصمريي طدهاةقهونيياطمييع

 اتسي صاتراإ اا  عيإ اتح رهرإ مف ااك صي  اامهاإ اا  ط مف دصمر  م ر ن 01 يصض  ل  األمصيكرا

 ااسيرهر   يذا  فيإ. 9102 ني فة ص  صشي ميف  ن ااثلةي أك ي دص شي ص ميف   ألا ديرف اا  يص  فإ ا  س رم

 دصمريي  م ريي ن 921 نحيي  د رييع ألمصيكييإا ااكيي ناصس سييةح  ااةهضييرا ا ييااق ر األييي ا  خييل  أنيي  يييذكص

 دح ي   دصمري  م ري ن 401 نحي  اايس ااةخيز ن حايم خ يض د ي ف  ذايك اتتحه ييا  ااةرزانرا ا ة ي 

  .9196 يه  ن هيا

 21المخزون العالمي اجمالي -
 م ريهو 3.360 اايس 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط ن هييا فيإ العكالمي المخكزون اجمالي انخ ض

 م ري ن 90 د حي   اوت هييه   ااسهد   دهاصدع مقهونا دصمر  م ر ن 93 د ح  انخ هضه  دذاكط مسال دصمر 

 .(03) والشكل (2) الجدوتكما ي ة   طااةهضإ اامه  مف ااةةهة  دهاصدع مقهونا دصمر 

                                                           
 ط تي إطتكسهسط ا يزيهنهطاا إطتح  ىطي سطخزانهفطيةرقاطتح طاألو  طس اح ر   ي س م الع أودع فإ األمصيكإ اتس صاتراإ ااةخز ن   ا  ي 20

  . ذاك  فقه  إل او  مم  مهف ااعهلا األمصيكرا
  .يشة طااةخز نطي سطم فطاا هللفط ااةخز نطاتس صاتراإ 21
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 (09) الشكل
 اليفتية في دوت مي مة التعاون القتصادح والتيميةالتجا ية الزيادة في المخزو ا  تت   

 (9102 ديسمبر – 9109يياير )الفترة خالت  لخمس سي ا ، هاعن مت ست
 (برميل ملي ن)

 

 

 

 

 

 

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

 19التجا ح العالميالمخزون  -
 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فإطن هييا العالم دوت بقية في اليفتي التجا ح المخزون انخ ض

مصت يعط  ي طمسي  ىط  دصمري  م ريهو 9.264 اايس اروي  ااسيهد  هاصدعدي مقهونيا دصمر  م ر ن 2 دةق او

 اجمككالي مسيي  ى يسييا   دييذاك طإااةهضيي اامييه  مييف ااةةهةيي  هاصدعم ريي نطدصمريي طمقهونيياطديي 70د حيي ط
 مقهونيا 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط خل  دصمر  م ر ن 94 د ح  انخ هضه   يالعالم التجا ح المخزون

 012 دةق او مصت ع مس  ى     دصمر   م رهو 9.332 ااس ارو  ااسهد  ااصدع خل  ااةسا  دةس  اه

 . ااسهد  اامه  مف ااة هظص ااصدع مس  يهف يف دصمر  م ر ن
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 المخزون على متن الياقال  -
 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فيإطن هييا اليكاقال  متن على اليفتي التجا ح المخزون انخ ض

 مي خ ض  ي طمسي  ىط  دصمري  م ريهو 0093 اايس اروي  ااسهد  هاصدعد مقهونا دصمر  م ر ن 0 دةق او

  .ااسهد  اامه  مف ااة هظص ااصدع مس  يهف يف دصمر  م ر ن 46 دةق او

 المخزون الستراتيجي -
 أفصيقريه    ي ب  اا  ةريا اتل ويه ي اا ميه ن م اةيا     فيإ الستراتيجي المخزون انخ ض

 ااس ارو  ااسهد  هاصدعد مقهونا دصمر  م ر ن 2 دةق او 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط فإطن هيا  ااورف

 ميف ااةةهةي  ااصديع مسي  يهف ييف دصمري  م ر ن 9 دةق او م خ ض   طمس  ىط  دصمر  م رهو 0.394

 .إااةهض اامه 

د حي ط 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط فيإطن هييا 20األمريككي الستراتيجي المخزون انخ ض ل ط

م ري نطدصمري طميفطااخيه ط 239) م ري نطدصمري  729ارو طااسطاسهد طهاصدعطادصمر طمقهوناطدم ر نط 01

 م ري ن 09د حي ط ه  م خ  ي  (م ري نطدصمري طميفطااخيه طاألمصيكيإطااخ ريف 991ااثقر طيهاإطااك صي ط ط

 ااعهلييا  زاو  أن ااييس اإلشييهو  تاييُ و .ن هييياطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ دصمريي طدهاةقهونيياطمييع

 اتسي صاتراإ اا  عيإ اتح رهرإ مف ااك صي  اامهاإ اا  ط مف دصمر  م ر ن 01 يصض  ل  األمصيكرا

 ااسيرهر   يذا  فيإ. 9102 ني فة ص  صشي ميف  ن ااثلةي أك ي دص شي ص ميف   ألا ديرف اا  يص  فإ ا  س رم

 دصمريي  م ريي ن 921 نحيي  د رييع ألمصيكييإا ااكيي ناصس سييةح  ااةهضييرا ا ييااق ر األييي ا  خييل  أنيي  يييذكص

 دح ي   دصمري  م ري ن 401 نحي  اايس ااةخيز ن حايم خ يض د ي ف  ذايك اتتحه ييا  ااةرزانرا ا ة ي 

  .9196 يه  ن هيا

 21المخزون العالمي اجمالي -
 م ريهو 3.360 اايس 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط ن هييا فيإ العكالمي المخكزون اجمالي انخ ض

 م ري ن 90 د حي   اوت هييه   ااسهد   دهاصدع مقهونا دصمر  م ر ن 93 د ح  انخ هضه  دذاكط مسال دصمر 

 .(03) والشكل (2) الجدوتكما ي ة   طااةهضإ اامه  مف ااةةهة  دهاصدع مقهونا دصمر 

                                                           
 ط تي إطتكسهسط ا يزيهنهطاا إطتح  ىطي سطخزانهفطيةرقاطتح طاألو  طس اح ر   ي س م الع أودع فإ األمصيكإ اتس صاتراإ ااةخز ن   ا  ي 20

  . ذاك  فقه  إل او  مم  مهف ااعهلا األمصيكرا
  .يشة طااةخز نطي سطم فطاا هللفط ااةخز نطاتس صاتراإ 21
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 (2)الجدوت 
 تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب 

( برميلملي ن  ) 
 التغير عن      

 9103 9102 (ملي ن برميل)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

9102 
الرب  
 *الراب 

الرب  
 الثال 

الرب  
 الراب 

01 (1)  األمريكتين  0511 0553 0551 
99 (81)  اا تيهفطااة ح  طاألمصيكرا: م  هط 0949 0926 0976 
19 (3)  أو وبا 292 292 290 

(01)  (2)  الهادح/أسيا 111 822 821 
19 (90)  الدوت الصياعيةاجمالي  9398 9281 9205 
10 (8)  بقية دوت العالم 9208 9299 9291 
018 (91)  **اجمالي المخزون التجا ح 5931 5208 5332 

(19)  (0)  المخزون على متن الياقال  0915 0052 0053 
(5)  (8)  :المخزون الستراتيجي ميا  0392 0399 0391 
(01)  (01)  ااةخز نطاتس صاتراإطاألمصيكإ 742 749 729 

50 (93)  اجمالى المخزون العالمى 3391 3322 3390 

ك هياطااةخز نططاا اهويطفإطاا   ط 92.9 70.9 70.9 ــ 0.6
 (ي  ط) ااو هيراط

     
 * درهنهفطتق يصيا.

   
 ** تيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف .

     
 : مالل ة

    
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

     - Oil Market Intelligence 
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المخزون على متن الياقال   بقية دوت العالم الدوت الصياعية  المخزون الستراتيجي 

 (03) الشكل
 (9102 -9103) ،في  هاية الرب  تت   المخزو ا  اليفتية العالمية

 (مليا  برميل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues :المصد 

ميفط ااصاديعااصديعط ن هييا فإ الصياعية الدوت في التجا ح المخزون كفاية أن دهت  ةه   ااا يص

 ااصديع ن هييا فيإ ااةسيا  يسطااةسي  ىطن   ي  اتسي  لس  ميف يي   70.9 ح ااإ د غ  ل  9102يه ط

    ييي  ط 92.9مييفطااةسيي  ىطااةسييا طفييإطن هييياطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإطاا ييهاغط أي ييس  ط طااسييهد

 .مفطاتس  لس

أسعا  اليفطالمؤثرة على  الع امل األخرى .9.9  

(الجي سياسية)ع امل الجغرافية السياسية  .0.9.9  

لييصاوط زاو ط ط9102يييه طمييفط ااصادييعأسييمهوطاايي  ططخييل طااصدييعط تييهةصفطد ييهمييفطاام اميي طاا ييإط

حي  ط تصاُ يع  ط ح افطتهدماطاشصكاطااةلحياطاا حصيياطااوير راااخزاناطاألمصيكراطد ص طيق دهفطي سط

اإلييلنطييفطت صي طااعيصفرفطاايسط ااويرفطيقيبطاألمصيكرياطاا  تصافطاا اهوياطدرفطاا تيهفطااة حي  ط

 اسييي ةصاو اايييسط هنيييب ط9102 فيييإطااثهاييي طيشيييصطميييفطشييي صط يسييية ص ات هلرييياطمؤل ييياطا ةصح ييياطاأل ايييس

حهاياط  تلشيإ  مف كل  مف ايصان  ف يز يل راوه وافطاا  عاااا غ رهفطاتل وه ياطاألمصيكراطي سط

 . األ و دإ تحه ات دشرنطخص ططدصيعهنرهطمف ي  طاارقرف
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 (ي  ط) ااو هيراط

     
 * درهنهفطتق يصيا.

   
 ** تيشة طااةخز نطي سطم فطاا هللف .
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 (03) الشكل
 (9102 -9103) ،في  هاية الرب  تت   المخزو ا  اليفتية العالمية

 (مليا  برميل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues :المصد 

ميفط ااصاديعااصديعط ن هييا فإ الصياعية الدوت في التجا ح المخزون كفاية أن دهت  ةه   ااا يص

 ااصديع ن هييا فيإ ااةسيا  يسطااةسي  ىطن   ي  اتسي  لس  ميف يي   70.9 ح ااإ د غ  ل  9102يه ط

    ييي  ط 92.9مييفطااةسيي  ىطااةسييا طفييإطن هييياطااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإطاا ييهاغط أي ييس  ط طااسييهد

 .مفطاتس  لس

أسعا  اليفطالمؤثرة على  الع امل األخرى .9.9  

(الجي سياسية)ع امل الجغرافية السياسية  .0.9.9  

لييصاوط زاو ط ط9102يييه طمييفط ااصادييعأسييمهوطاايي  ططخييل طااصدييعط تييهةصفطد ييهمييفطاام اميي طاا ييإط

حي  ط تصاُ يع  ط ح افطتهدماطاشصكاطااةلحياطاا حصيياطااوير راااخزاناطاألمصيكراطد ص طيق دهفطي سط

اإلييلنطييفطت صي طااعيصفرفطاايسط ااويرفطيقيبطاألمصيكرياطاا  تصافطاا اهوياطدرفطاا تيهفطااة حي  ط

 اسييي ةصاو اايييسط هنيييب ط9102 فيييإطااثهاييي طيشيييصطميييفطشييي صط يسييية ص ات هلرييياطمؤل ييياطا ةصح ييياطاأل ايييس

حهاياط  تلشيإ  مف كل  مف ايصان  ف يز يل راوه وافطاا  عاااا غ رهفطاتل وه ياطاألمصيكراطي سط

 . األ و دإ تحه ات دشرنطخص ططدصيعهنرهطمف ي  طاارقرف
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الدول  األمريكي وأسعا  الفائدة .9.9.9  

اايي  توطاألمصيكييإطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه طدها  ييهيفطفييإطأ ا طأسييمهوطاايي  ططااخييه ط تييرةصف

تح  طاتوت هرطاامكسيإطديرفطأسيمهوطااي  ططااخيه ط طااي  توطاألمصيكيإطاايسطاوت يهرطريص يط فق  ط9102

      أمص نه وا  مه يح ث   يس ةص ح  ة  ا  يص  لويرص  ميف اايزمف  ن رايا 9102خل طش صطأك  دصط

 ططططططططططططططتزامفطح  ثطي  طي ام طم  اخ اطم  هطمهطا طيلل طدرسهسرهفطس رطاا  طط م  هطمهطارسطا طيللاطد ه

     اامةييلفطااصسرسييرا طسييمصطصييصفطاايي  توطمقهديي طانخ ييه طمييعطتزام ييه  أسييمهوطاايي  طط انخ  يي حريي ط

يةيلفطأك يصطوغمطاوت هي طاا س إطمقهد طاارفطاارهدهنإط اا صنكطااس يسصي طااسط هنبطانخ هض طمقهدي ط

اايسط  لصبطاا  صي اا اهو  ط ح  طاا  تصافطح  تصا عط ي سطخ  را ذاكط طال وه افطاألس ارطاا هشاا

تخ ريفطااسرهسياطاا ق يياطميفطل ي طما يسط اس ةصاوط  خص ططدصيعهنرهطمفطاتتحه طاأل و دإات هرطدشرنط

تزام ه  ش صطن فة صطاوت م طأسمهوطاا  ططااخه ط  فإ. خ ضطسمصطاا هس  مفطخل طاتح رهرإطاا ر وااإط

.   اا  يهيفطااة حي ظطفيإطأ ا طااي  توطاألمصيكيإطمقهدي طاامةيلفطااصسرسيراط يةيلفطاألسي ارطاا هشيااميعط

 يه طاتوت هرطدرفطأسمهوطاا  طط سمصطصصفطاا  توطاتمصيكإطااسطر رم  طاامكسراطفإطش صط يسية صط

مةييلفط  حري  اوت ميي  أسييمهو ااي  ط ااخييه  تزام ييه  ميع انخ ييه  سييمص صيصف اايي  تو مقهديي  اا9102

      .   ااصسرسراط يةلفطاألس ارطاا هشااطدشك طيه 

  شاط المضا با  .8.9.9

      ميفط ااصاديعأسيمهوطااي  ططااخيه طخيل طااصديعطاتاه يهفط ت يهيفام   ااة يهودهف   وا  ك ريصا  فيإ 

تزايي طااةخيه فطدشيرنطت يهرؤطد يمطميفط 9102 أك  دصأسمهوطاا  ططفإطش صط انخ   فق ط ط9102يه ط

اتل وه طاامهاةإط مفطةمطتصا يعطااع يبطي يسطااي  ط ط دخهصياطفيإطااويرف طي يسطخ  رياطاسي ةصاوط نة 

 22اآل  يا اامقي   ت ا   اا ا درهنهف اا  تصافطاا اهوياطمعطاا تيهفطااة ح   ط فإط ذاطااسرهر طأظ صف

 ميف األمصيكيإ ااخه  أسمهو اوت هع ي س ااوهفرا ااةصا  هف أن 9102إطش صطأك  دصطف األسهسرا ا س ع

ميفط أدصيي صطشي  م يذ مسي  يهت ه أي س يف تق  ااة هودرف اآلخصيف  ااةس ثةصيف اا ح ر ص ه ي  ل  

  ة ييهودرفا ااصوييياطاإلياهدرييا خييل  شيي ص نيي فة ص اوت ميي  أسييمهو اايي  ط تزام ييه  مييع . ن ييسطاامييه 

 محه ةيهف فيس تق   احصاز ي س مؤشصاف د    اا إط ه فط اا  ط أسمهو نة  آفهر دشرن  ااةس ثةصيف

 طخيل  ااةسي ثةصيف  ة يهودرف اسي ةصفطااصويياطاإلياهدرياطا   ااويرف ااة حي   اا تييهف ديرف اا اهو 
                                                           

 .  طيق   ي م اتت هر مف خلا ه ي س ت ه   كةرا مح    مف اا  ط دسمص مح   فإ تهويخ مح      إ ااعصيقا األكثص اس خ امه  اشصا   درع اا   22
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اايسطات يهرطدشيرنطا يصا طخ يضطاضيهفإطي يسط+( أ ديكط)ت ص ط   ط رغس حر  ط9102ش صط يسة صط

 ميف اا حي ر صي ه ي  ييززف ط ااع ب ت لمهف دشرن ااةخه ف دمض ي س 9191اإلن هططد أطمفطيه ط

 .أش ص س ما مف أكثص فإ مس  ى ألي س ااخه   ططاا أسمهو توت هع و هنهت ه

التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسيةلركة . 8  

من اليفط الخام والميتجا  اليفتيةال ليا  المتحدة وا دا  وصاد ا   .0.8  

مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعط خييل  ااخييه  اايي  ط مييف ال ليككا  المتحككدة األمريكيككة وا دا  انخ  يي 

          7.2 ا   ييييغ ااسييييهد  ااصدييييع دةسيييي  يهف مقهونييييا% 6.3 د سيييي ا أى ي/ب أاييييف 927 إدحيييي اا 9102

يطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااة هظصطميفطااميه ط/ب م ر ن 0.9د ح ط م خ ض   طمس  ىط  ي/ب م ر ن

 مقهونيا% 9.2 د سي ا يأ ي/ب أاف 73 دح ااس اليفتية الميتجا  من وا داتها انخ    كةه. ااسهد 

يط/ب أاييف 499د حي ط مصت ييع  يي طمسي  ىط  ي/ب م ري ن 9.2 حيي ااإ ا   يغ ااسييهد  ااصديع دةسي  يهف

 .فطاامه طااسهد ااة هظصطممقهوناطدةس  يهفطااصدعط

 م اةياخيهوططااة  اياطميفط ااي    اسي ح ذف فقي     من اليفط الخامال ا دا لمصاد    دها س ا

خيل طااصديعط األمصيكريا ااة حي   ا  تييهف ااخيه  ااي  ط  او اف ا ةيهاإ مف% 62.3 ح ااإ ي س أ دك

 ك يي ا ظ ي  لي ط. خيل طااصدييعطااةةهةي طميفطااميه طااسيهد % 73مقهونياطدحي ااإط 9102ميفطييه ط ااصاديع

مقهونيياطد سيي اط  ييهطمييفطاايي  ططااخييه  او ات ا ةييهاإ مييف% 92 د سيي ا ااة حيي   ا  تيييهف ااصسرسييإ ااةييز  

  .ااةةهة طمفطاامه طااسهد خل طااصدعط% 90

 ااي  ط  او اف ا ةيهاإ ميف% 91.9 حي ااإ ي يس أ دك م اةا فإ األي ه  اا    اس ح ذف 

خل طااصدعط% 29مقهوناطدح ااإط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط األمصيكرا ااة ح   ا  تيهف ااخه 

 د حي   ميفطضيةفط   طأ ديك طاسي رةصفطااي   طاألي يه طفيإطم اةياطأ اديكط .ااةةهة طمفطاامه طااسهد 

خييل ط% 02.3 د حيي مقهونيياط األمصيكرييا ااة حيي   ا  تيييهف ااخييه  اايي  ط  او اف ا ةييهاإ مييف% 09.4

 .ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد 

 

 



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

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 74 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

الدول  األمريكي وأسعا  الفائدة .9.9.9  

اايي  توطاألمصيكييإطخييل طااصدييعطااصادييعطمييفطيييه طدها  ييهيفطفييإطأ ا طأسييمهوطاايي  ططااخييه ط تييرةصف

تح  طاتوت هرطاامكسيإطديرفطأسيمهوطااي  ططااخيه ط طااي  توطاألمصيكيإطاايسطاوت يهرطريص يط فق  ط9102

      أمص نه وا  مه يح ث   يس ةص ح  ة  ا  يص  لويرص  ميف اايزمف  ن رايا 9102خل طش صطأك  دصط

 ططططططططططططططتزامفطح  ثطي  طي ام طم  اخ اطم  هطمهطا طيلل طدرسهسرهفطس رطاا  طط م  هطمهطارسطا طيللاطد ه

     اامةييلفطااصسرسييرا طسييمصطصييصفطاايي  توطمقهديي طانخ ييه طمييعطتزام ييه  أسييمهوطاايي  طط انخ  يي حريي ط

يةيلفطأك يصطوغمطاوت هي طاا س إطمقهد طاارفطاارهدهنإط اا صنكطااس يسصي طااسط هنبطانخ هض طمقهدي ط

اايسط  لصبطاا  صي اا اهو  ط ح  طاا  تصافطح  تصا عط ي سطخ  را ذاكط طال وه افطاألس ارطاا هشاا

تخ ريفطااسرهسياطاا ق يياطميفطل ي طما يسط اس ةصاوط  خص ططدصيعهنرهطمفطاتتحه طاأل و دإات هرطدشرنط

تزام ه  ش صطن فة صطاوت م طأسمهوطاا  ططااخه ط  فإ. خ ضطسمصطاا هس  مفطخل طاتح رهرإطاا ر وااإط

.   اا  يهيفطااة حي ظطفيإطأ ا طااي  توطاألمصيكيإطمقهدي طاامةيلفطااصسرسيراط يةيلفطاألسي ارطاا هشيااميعط
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  شاط المضا با  .8.9.9

      ميفط ااصاديعأسيمهوطااي  ططااخيه طخيل طااصديعطاتاه يهفط ت يهيفام   ااة يهودهف   وا  ك ريصا  فيإ 

تزايي طااةخيه فطدشيرنطت يهرؤطد يمطميفط 9102 أك  دصأسمهوطاا  ططفإطش صط انخ   فق ط ط9102يه ط

اتل وه طاامهاةإط مفطةمطتصا يعطااع يبطي يسطااي  ط ط دخهصياطفيإطااويرف طي يسطخ  رياطاسي ةصاوط نة 

 22اآل  يا اامقي   ت ا   اا ا درهنهف اا  تصافطاا اهوياطمعطاا تيهفطااة ح   ط فإط ذاطااسرهر طأظ صف
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ميفط أدصيي صطشي  م يذ مسي  يهت ه أي س يف تق  ااة هودرف اآلخصيف  ااةس ثةصيف اا ح ر ص ه ي  ل  

  ة ييهودرفا ااصوييياطاإلياهدرييا خييل  شيي ص نيي فة ص اوت ميي  أسييمهو اايي  ط تزام ييه  مييع . ن ييسطاامييه 

 محه ةيهف فيس تق   احصاز ي س مؤشصاف د    اا إط ه فط اا  ط أسمهو نة  آفهر دشرن  ااةس ثةصيف

 طخيل  ااةسي ثةصيف  ة يهودرف اسي ةصفطااصويياطاإلياهدرياطا   ااويرف ااة حي   اا تييهف ديرف اا اهو 
                                                           

 .  طيق   ي م اتت هر مف خلا ه ي س ت ه   كةرا مح    مف اا  ط دسمص مح   فإ تهويخ مح      إ ااعصيقا األكثص اس خ امه  اشصا   درع اا   22
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اايسطات يهرطدشيرنطا يصا طخ يضطاضيهفإطي يسط+( أ ديكط)ت ص ط   ط رغس حر  ط9102ش صط يسة صط

 ميف اا حي ر صي ه ي  ييززف ط ااع ب ت لمهف دشرن ااةخه ف دمض ي س 9191اإلن هططد أطمفطيه ط

 .أش ص س ما مف أكثص فإ مس  ى ألي س ااخه   ططاا أسمهو توت هع و هنهت ه

التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسيةلركة . 8  

من اليفط الخام والميتجا  اليفتيةال ليا  المتحدة وا دا  وصاد ا   .0.8  

مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعط خييل  ااخييه  اايي  ط مييف ال ليككا  المتحككدة األمريكيككة وا دا  انخ  يي 

          7.2 ا   ييييغ ااسييييهد  ااصدييييع دةسيييي  يهف مقهونييييا% 6.3 د سيييي ا أى ي/ب أاييييف 927 إدحيييي اا 9102

يطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااة هظصطميفطااميه ط/ب م ر ن 0.9د ح ط م خ ض   طمس  ىط  ي/ب م ر ن

 مقهونيا% 9.2 د سي ا يأ ي/ب أاف 73 دح ااس اليفتية الميتجا  من وا داتها انخ    كةه. ااسهد 

يط/ب أاييف 499د حي ط مصت ييع  يي طمسي  ىط  ي/ب م ري ن 9.2 حيي ااإ ا   يغ ااسييهد  ااصديع دةسي  يهف

 .فطاامه طااسهد ااة هظصطممقهوناطدةس  يهفطااصدعط

 م اةياخيهوططااة  اياطميفط ااي    اسي ح ذف فقي     من اليفط الخامال ا دا لمصاد    دها س ا

خيل طااصديعط األمصيكريا ااة حي   ا  تييهف ااخيه  ااي  ط  او اف ا ةيهاإ مف% 62.3 ح ااإ ي س أ دك

 ك يي ا ظ ي  لي ط. خيل طااصدييعطااةةهةي طميفطااميه طااسيهد % 73مقهونياطدحي ااإط 9102ميفطييه ط ااصاديع

مقهونيياطد سيي اط  ييهطمييفطاايي  ططااخييه  او ات ا ةييهاإ مييف% 92 د سيي ا ااة حيي   ا  تيييهف ااصسرسييإ ااةييز  

  .ااةةهة طمفطاامه طااسهد خل طااصدعط% 90

 ااي  ط  او اف ا ةيهاإ ميف% 91.9 حي ااإ ي يس أ دك م اةا فإ األي ه  اا    اس ح ذف 

خل طااصدعط% 29مقهوناطدح ااإط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط األمصيكرا ااة ح   ا  تيهف ااخه 

 د حي   ميفطضيةفط   طأ ديك طاسي رةصفطااي   طاألي يه طفيإطم اةياطأ اديكط .ااةةهة طمفطاامه طااسهد 

خييل ط% 02.3 د حيي مقهونيياط األمصيكرييا ااة حيي   ا  تيييهف ااخييه  اايي  ط  او اف ا ةييهاإ مييف% 09.4

 .ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد 
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ااة  ايياطمييفط اايي    اسيي ح ذف فقيي   لميتجككا  اليفتيككة  مككن االكك ا دا مصككاد أمييهطفرةييهطيخيي ط

ميييفط األمصيكريييا ااة حييي   ا تييييهفا  او اف ا ةيييهاإ ميييف% 29.2 حييي ااإ ي يييس أ ديييك م اةييياخييهوطط

خل طااصديعطااةةهةي طميفط %34.7مقهوناطدح ااإط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط ااة  اهفطاا  عرا

ااة  اييهفطاا  عريياطحريي طدهح ره هت ييهطمييفط ااة حيي   ا  تيييهف ااصسرسييإ ااةييز   ك يي ا  تميي  .اامييه طااسييهد 

خيل ط% 93.2 يهطميفطااة  ايهفطاا  عرياطمقهونياطد سي اط او ات  ةهاإا مف% 96.9 ااس  س ا ص  طاا

  .ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد 

  او اف ا ةيهاإ ميف فقيط% 4.0 ح ااإ ي س أ دك م اةا فإ األي ه  اا    اس ح ذف در ةه

مقهونيياطدحيي ااإط 9102مييفطيييه ط ااصادييعخييل طااصدييعط األمصيكرييا ااة حيي   ا  تيييهف ااة  اييهفطاا  عرييا

 مفطضيةفط   طأ ديك طاسي رةصفطااي   طاألي يه طفيإط .خل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد  09.4%

مقهونياط األمصيكريا ااة حي   ا  تييهف ااة  ايهفطاا  عريا  او اف ا ةهاإ مف% 2.0م اةاطأ ادكطد ح ط

            ينالشككككلو (01) الجكككدوت كمكككا ي ةككك   ااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد خيييل طااصديييعط% 00.4د حييي ط
 (.91) و  (02)

 او افطاا تيييهفطااة حيي  طاا  عريياطمييفط ت لييفاسيي ةصاوط فييإط ييذاطااسييرهر طتايي وطاإلشييهو طااييسط 

 ط ذاكطي سطخ  راطاا يغ رهفطاتل ويه ياطاألمصيكرياطي يسط9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط ف ز يل

     ط9102حرييزطاا   رييذطفييإطااثييهمفط اامشييصيفطمييفطشيي صطأدصييي ط اا ييإط خ يي طلعييهعطااعهليياطفييإطف ييز يلط

مييفطا ةييهاإط او افطاا تيييهفط% 2.2 ط% 7.2حيي ااإطحويياطد غيي ط مقهديي طاسيي ح اذطف ييز يلطي ييس

   .خل طااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد راطي سطاا صتربطااة ح  طمفطاا  ططااخه ط ااة  اهفطاا  ع
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 (01)الجدوت 
 (9102-9103)مصاد  وا دا  ال ليا  المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا  اليفتية، 

( ي م/ ملي ن برميل  ) 
 الميتجا  اليفتية          

 

 اليفط الخام

 
 الراب الرب  

9102* 
 الراب الرب  

 9103 
 الراب الرب  

9102* 
 الراب الرب  

 9103 
 اليسبة

 اليسبة الكمية )%( 
 اليسبة الكمية )%( 

 اليسبة الكمية )%( 
 الكمية )%( 

 دوت أوب  9.1 89.1 0.8 91.9 دوت أوب  1.8 05.1 1.0 1.0

اا   طاألي ه ط 1.9 00.4 1.0 2.0
األي ه طاا   ط 0.9 02.3 1.3 09.4 فإطأ ادك

 فإطأ ادك

   طأ دكطغرصط 1.0 4.1 1.10 0.1
   طأ دكطغرصط 1.2 09.9 1.9 6.3 اامصدرا

 اامصدرا
 دوت خا ج أوب  5.0 13.1 5.1 92.3 دوت خا ج أوب  0.5 31.1 9.9 25.2
 ك  ا 2.3 90.1 2.6 92.1 ك  ا 1.9 93.2 1.7 96.9
 ااةكسرك 1.7 3.2 1.7 2.0 و سره 1.9 01.1 1.9 92.6
 ك ا م ره 1.9 2.1 1.9 2.7 ك ويهطااا  درا 1.0 4.0 1.0 7.0
 دهلإط   طاامهام 1.4 9.6 1.9 3.0   ا  ا 1.0 2.9 1.0 2.3
      ااةة كاطااة ح   1.0 4.2 1.0 2.7
      ااةكسرك 1.14 9.4 1.0 2.2
      اا    1.14 9.4 1.0 2.0
      أس هنره 1.12 0.2 1.0 2.1
      اا صازي  1.19 2.1 1.0 9.7
      ك ا م ره 1.19 9.3 1.0 9.9
      فصنسه 1.12 0.2 1.12 0.9
      موص 1.12 0.6 1.12 0.9

      اارهدهن 1.19 0.1 1.12 0.4
      د اركه 1.17 2.9 1.12 0.4

      اا ص يج 1.14 9.1 1.12 0.9

      درص  1.12 0.6 1.12 0.0
      ااورف 1.10 1.3 1.10 1.9
      دهلإط   طاامهام 1.2 2.2 1.2 3.4

 اجمالي ال ا دا  9.5  1.8  اجمالي ال ا دا  0.3  9.8 

    
 درهنهفطتق يصيا*

         
 :المصد 

      
 (.EIA)ـطا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراط
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      دهلإط   طاامهام 1.2 2.2 1.2 3.4

 اجمالي ال ا دا  9.5  1.8  اجمالي ال ا دا  0.3  9.8 

    
 درهنهفطتق يصيا*

         
 :المصد 

      
 (.EIA)ـطا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراط
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 (91) الشكل
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 ااصادعااصدعط خل  ااخه  اا  ط مف ااة ح   اا تيهف صه واف اوت م   الصاد ا   هنب  ي س

ا وي ط ااسيهد  ااصديع دةسي  يهف مقهونيا% 09.9 د سي ا يأ  ي/ب أايف 493 إدحي اا 9102مفطييه ط

يطمقهونياطدةسي  يهفطااصديعطااةةهةي ط/ب م ر ن 0د ح ط مصت ع   طمس  ىط  ي/ب م ر ن 2.4 نح ااسط

 أى طي/ب أايف 029 د حي  اا  عريا ااة  ايهف ميف ااوه وافطاألمصيكريا اوت م كةهط .مفطاامه طااسهد 

 مي خ ضمسي  ىط  ي ط  ي/ب م ري ن 9.2 حي ااإ ا   يغ ااسيهد  ااصديع دةس  يهف مقهونا %9.7 د س ا

  .ااةهضإااصدعطااةةهة طمفطاامه ط يطمقهوناطدةس  يهف/أافطب 036د ح ط

ميفط% 09.0فيإطااةصت ياطاأل ايسطد سي اط ك ي اترتإط  من اليفط الخام ل جهة الصاد ا اط دها س 

خيل ط% 06.09 مقهونياطد سي ا 9102ميفطييه ط ااصادعا ةهاإطصه وافطاا تيهفطااة ح  طخل طااصدعط

ترتإط طةمط%02د س اطااسطااةصت اطااثهنراط ك ويهطااا  درا تصا م  طدر ةهطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد 

 يأك يصطمسي  و دم طأنطكهن طفقط ط% 0 د غ طنس اطااورفط  %01.4فإطااةصت اطااثهاثاطد س اط   ا  ا

دييرفطاا تيييهفط حيي  طاا اييهو اا يي تصافطاسيي ةصاوط يمييزىطذاييكطااييسط  اايي  ططااخييه طمييفطاا تيييهفطااة حيي  

 .ااعيصفرفدهاصغمطمفطتصا عطح ت هطي سطخ  رياطاا قي  طااة حي ظطفيإطااة ه ضيهفطديرفط  ااة ح  ط ااورف

تايُ و اإلشيهو  اايس ت ليف صيه واف اا تييهف ااة حي   ميف ااي  ط ااخيه  اايس ااويرف   فإط يذاطااسيرهر 

ااويه و طييفط ا  رهنيهف   ذاك  فقه  9102ي هيصط  خل طش ص 9103( أك  دص –أغسعسط)خل طاا  ص ط

  . كهااطمم  مهفطااعهلاطاألمصيكرا

فييإطااةصت يياط اايي   طاألسيير ياتييرتإط  اليفتيككةلميتجككا  مككن ا وجهككة الصككاد ا أمييهطفرةييهطيخيي ط

ميفطااة  ايهفطاا  عرياطخيل طاألمصيكرياطمفطا ةهاإطصه وافطاا تيهفطااة حي  ط% 92.0األ اسطد س اط

              خيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد  % 02.9 مقهونييياطد سييي ا 9102ميييفطييييه ط ااصاديييعااصديييعط

            . خيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد % 90.2 د سييي امقهونييياط% 99.7د سييي اط ااةكسيييركت ر يييهط

ي يسط ك ي اط ااي   طاأل و دريا ط اسي ح ذفط%09.7 حي ااإ ي يسأمصيكيهطاالتر رياط     اس ح ذف  ل 

 .(99)و (90) ينالشكلو (00) الجدوت كما ي ة   اكل  م  ةه %00.9 ح ااإ
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 ااصادعااصدعط خل  ااخه  اا  ط مف ااة ح   اا تيهف صه واف اوت م   الصاد ا   هنب  ي س

ا وي ط ااسيهد  ااصديع دةسي  يهف مقهونيا% 09.9 د سي ا يأ  ي/ب أايف 493 إدحي اا 9102مفطييه ط

يطمقهونياطدةسي  يهفطااصديعطااةةهةي ط/ب م ر ن 0د ح ط مصت ع   طمس  ىط  ي/ب م ر ن 2.4 نح ااسط

 أى طي/ب أايف 029 د حي  اا  عريا ااة  ايهف ميف ااوه وافطاألمصيكريا اوت م كةهط .مفطاامه طااسهد 

 مي خ ضمسي  ىط  ي ط  ي/ب م ري ن 9.2 حي ااإ ا   يغ ااسيهد  ااصديع دةس  يهف مقهونا %9.7 د س ا

  .ااةهضإااصدعطااةةهة طمفطاامه ط يطمقهوناطدةس  يهف/أافطب 036د ح ط

ميفط% 09.0فيإطااةصت ياطاأل ايسطد سي اط ك ي اترتإط  من اليفط الخام ل جهة الصاد ا اط دها س 

خيل ط% 06.09 مقهونياطد سي ا 9102ميفطييه ط ااصادعا ةهاإطصه وافطاا تيهفطااة ح  طخل طااصدعط

ترتإط طةمط%02د س اطااسطااةصت اطااثهنراط ك ويهطااا  درا تصا م  طدر ةهطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااسهد 

 يأك يصطمسي  و دم طأنطكهن طفقط ط% 0 د غ طنس اطااورفط  %01.4فإطااةصت اطااثهاثاطد س اط   ا  ا

دييرفطاا تيييهفط حيي  طاا اييهو اا يي تصافطاسيي ةصاوط يمييزىطذاييكطااييسط  اايي  ططااخييه طمييفطاا تيييهفطااة حيي  

 .ااعيصفرفدهاصغمطمفطتصا عطح ت هطي سطخ  رياطاا قي  طااة حي ظطفيإطااة ه ضيهفطديرفط  ااة ح  ط ااورف

تايُ و اإلشيهو  اايس ت ليف صيه واف اا تييهف ااة حي   ميف ااي  ط ااخيه  اايس ااويرف   فإط يذاطااسيرهر 

ااويه و طييفط ا  رهنيهف   ذاك  فقه  9102ي هيصط  خل طش ص 9103( أك  دص –أغسعسط)خل طاا  ص ط

  . كهااطمم  مهفطااعهلاطاألمصيكرا

فييإطااةصت يياط اايي   طاألسيير ياتييرتإط  اليفتيككةلميتجككا  مككن ا وجهككة الصككاد ا أمييهطفرةييهطيخيي ط

ميفطااة  ايهفطاا  عرياطخيل طاألمصيكرياطمفطا ةهاإطصه وافطاا تيهفطااة حي  ط% 92.0األ اسطد س اط

              خيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد  % 02.9 مقهونييياطد سييي ا 9102ميييفطييييه ط ااصاديييعااصديييعط

            . خيييل طااصديييعطااةةهةييي طميييفطااميييه طااسيييهد % 90.2 د سييي امقهونييياط% 99.7د سييي اط ااةكسيييركت ر يييهط

ي يسط ك ي اط ااي   طاأل و دريا ط اسي ح ذفط%09.7 حي ااإ ي يسأمصيكيهطاالتر رياط     اس ح ذف  ل 

 .(99)و (90) ينالشكلو (00) الجدوت كما ي ة   اكل  م  ةه %00.9 ح ااإ
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 (00)الجدوت 
 (9102-9103)وجهة صاد ا  ال ليا  المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا  اليفتية، 

( ي م/ برميل  ملي ن ) 
 الميتجا  اليفتية

 

 اليفط الخام

 
 الراب الرب  

9102* 
 الراب الرب  

 9103 
 الراب الرب  

9102* 
 الراب الرب  

 9103 
 اليسبة
 اليسبة الكمية )%(

 اليسبة الكمية )%(
 اليسبة الكمية )%(

 الكمية )%(

اا   ط 0.1 02.9 0.9 92.0
 ك  ا 1.4 06.0 1.9 09.0 األسر يا

 ك ويهطااا  درا 1.9 02.6 1.4 02.1 ااةكسركط 0.9 90.2 0.9 99.7

   طأمصيكهط 0.0 91.9 1.3 09.7
   ا  ا 1.9 2.0 1.4 01.4 االتر را

اا   ط 1.3 09.2 1.7 00.9
 ااةة كاطااة ح   1.9 3.3 1.2 3.6 األ و درا

 اا    1.9 6.2 1.9 6.9 ك  ا 1.9 2.0 1.7 00.9

دهلإط   ط 1.3 04.1 1.3 09.6
 فصنسه 1.19 1.2 1.9 9.1 اامهام

 ايعهاره 1.0 9.6 1.9 4.7     

 تهي ان 1.0 7.1 1.0 4.4     

 تهيلن  1.19 0.2 1.0 4.9     

 س غهف و  1.0 4.9 1.0 2.0     

 اس صااره   1.0 2.1     

 اا نةهوس 1.19 1.2 1.0 9.9     

 أس هنره 1.19 1.2 1.0 0.6     

 اا صازي  1.19 9.1 1.0 0.6     

 درص  1.19 1.6 1.19 0.7     
 ايصا  ا 1.19 1.3 1.19 0.9     
 شر إ 1.14 0.3 1.14 0.2     
 اارهدهن 1.0 9.1 1.14 0.9     
 ااورف 1.12 0.4 1.12 0.1     
 دهلإط   طاامهام 1.9 3.9 1.2 2.0     

اجمالي  5.1  5.8 
اجمالي  9.1  8.1  الصاد ا 

 الصاد ا 

         
 درهنهفطتق يصيا *

         
 :المصد 

 
 (.EIA)ـطا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراط
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 (99) الشكل
 (9102 -9103) ،وجهة صاد ا  ال ليا  المتحدة من الميتجا  اليفتية

(%) 
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 (00)الجدوت 
 (9102-9103)وجهة صاد ا  ال ليا  المتحدة األمريكية من اليفط الخام والميتجا  اليفتية، 

( ي م/ برميل  ملي ن ) 
 الميتجا  اليفتية

 

 اليفط الخام

 
 الراب الرب  
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 الراب الرب  

 9103 
 الراب الرب  

9102* 
 الراب الرب  

 9103 
 اليسبة
 اليسبة الكمية )%(

 اليسبة الكمية )%(
 اليسبة الكمية )%(

 الكمية )%(

اا   ط 0.1 02.9 0.9 92.0
 ك  ا 1.4 06.0 1.9 09.0 األسر يا

 ك ويهطااا  درا 1.9 02.6 1.4 02.1 ااةكسركط 0.9 90.2 0.9 99.7

   طأمصيكهط 0.0 91.9 1.3 09.7
   ا  ا 1.9 2.0 1.4 01.4 االتر را

اا   ط 1.3 09.2 1.7 00.9
 ااةة كاطااة ح   1.9 3.3 1.2 3.6 األ و درا

 اا    1.9 6.2 1.9 6.9 ك  ا 1.9 2.0 1.7 00.9

دهلإط   ط 1.3 04.1 1.3 09.6
 فصنسه 1.19 1.2 1.9 9.1 اامهام

 ايعهاره 1.0 9.6 1.9 4.7     

 تهي ان 1.0 7.1 1.0 4.4     

 تهيلن  1.19 0.2 1.0 4.9     

 س غهف و  1.0 4.9 1.0 2.0     

 اس صااره   1.0 2.1     

 اا نةهوس 1.19 1.2 1.0 9.9     

 أس هنره 1.19 1.2 1.0 0.6     

 اا صازي  1.19 9.1 1.0 0.6     

 درص  1.19 1.6 1.19 0.7     
 ايصا  ا 1.19 1.3 1.19 0.9     
 شر إ 1.14 0.3 1.14 0.2     
 اارهدهن 1.0 9.1 1.14 0.9     
 ااورف 1.12 0.4 1.12 0.1     
 دهلإط   طاامهام 1.9 3.9 1.2 2.0     

اجمالي  5.1  5.8 
اجمالي  9.1  8.1  الصاد ا 

 الصاد ا 

         
 درهنهفطتق يصيا *

         
 :المصد 
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 .EIA))ا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراط :المصد 

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

(%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .EIA))ا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراط :لمصد ا



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  822019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 82 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ، 9102 يييه  ااصدييعطااصادييعطمييف خييل مصككد  صككافي للككيفط ال ليككا  المتحككدة  أصيي ح   دييذاك

 طمقهونياطدويهفإط او افطن عرياطد غي طي/ب أايف 62 د غي طنحي  صه وافطن عريا صهفإ حر طحقق 

ااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه ط خييل يط/ب م ريي ن 0.9نحيي ط   خييل طااصدييعطااسييهد  ي/ب م ريي ن 0.0نحيي ط

تزام يه  ميع صيه وات هطميفطااة  ايهفطاا  عريا طصيهفإط يمزىطذاكطدشك طوسرسإطاايسطاوت يهعط  ااةهضإ

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

 (09)الجدوت 
 اليفط الخام في ال ليا  المتحدة والصين والهيد( صاد ا )تت   صافي وا دا  

( ي م/ملي ن برميل ) 
  المتحدة  ال ليا  الصين الهيد      

  9103الراب  الرب   9.9 01.1 4.7
  9102األوت الرب   4.2 2.2 4.7
 الثا ي الرب   4.0 01.1 4.9
 الثال  الرب   2.2 2.2 4.9
 * الراب  الرب   9.2 01.3 4.7

1.011 1.219 (1.221)  التغير عن 9102 الثال الرب   
(9.010) 1.311 ــ (ح/ملي ن ب)  9103 الراب الرب   

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

( ي م/ملي ن برميل ) 
  المتحدة  ال ليا  الصين الهيد      

(1.979)  1.922 (2.7)   9103الراب  الرب   
(1.210)  (1.011)  (9.3)   9102األوت الرب   
(1.241)  1.176 (9.2)  الثا ي الرب   
(1.432)  (1.106)  (9.3)  الثال  الرب   
(1.469)  (1.076)  (2.1)  * الراب  الرب   

1.101 (1.051)  (1.022)  التغير عن 9102 الثال الرب   
(1.111) 1.129 (ح/ملي ن ب)  9103 الراب الرب   1.182 

 درهنهفطتق يصيا *   

 : مالل ة     

 
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

 :المصاد      
 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     .أي ا طمخ   اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دكــط
 EIA  .      – General Administration of Customs, China))ا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراطــط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 83 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتيةوا دا   .9.8  

شيك طم حي ظطد يغطد 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط خل  ااخه  اا  ط مف الصين وا دا  اوت م 

      01.3 حييي ااإ ا   يييغ ااسيييهد  ااصديييع دةسييي  يهف مقهونيييا% 2.3 د سييي ا أي  ي/ب أايييف 276 حييي ااإ

        يطمقهونييياطدةسييي  يهفطااصديييعطااةةهةييي طميييفط/ب أايييف 311د حييي ط مصت يييع  ييي طمسييي  ىط  ي/ب م رييي ن

 .ااةهضإ اامه 

 اوت يهعه و طيفطاإل او طاامهماطا اةهوسطااوير راطاايسطص وسةرا درهنهفح ثطأ أشهوف  ل  ذاط

  ي طوليمطلرهسيإط ي/م ري نطب 00.0اايسط 9102 ني فة صل طشي صطخي ااخيه  ااي  ط ميف ااورف  او اف

 أشيهوف كةيه .ااسي  يا اا  ويي  حو  تس  لس ااةوهفإ تشغر  مم تف اوت هع  طي سطخ  راش صي

م ر نطرف طأيطدزييه  ط 917سطاا 9102خل طيه ط ااخه  اا  ط مف او افطااورفط اوت هع ااس اا رهنهف

ييرتإط اا ي ااإ  ي س يشص ااسهدع ا مه  لرهسإ مس  ى مسا ا  مقهوناطدهامه طااةهضإ %2.9د غ طنح ط

 .ااا ي   ااةوهفس مفسطاا  ططي  ااع ب نة ذاكطد يمطمفط

  9102 ااصديعطااصاديعطميفطييه خيل ط اإليصانيإمفطااي  ططااخيه ط اس ةصطتصا عط او افطااورفط

 صطش فإ صه وافطاا  ططاإليصانرااا غ رهفطاتل وه ياطاألمصيكراطااة ص ضاطي سط ي سطخ  را ذاكط

 .ي/أايفطب 611د حي ط اإليصانيإ ا ي  ط ااةشي صيف أك يص ميف ل   يه ااويرف كهني   اا إ  9103 ن فة ص

خل ط مفطاا  ططااخه طاإليصانإ او افطااورفطةهاإطا  أن اااةصكرا اا رهنهف أظ صففإط ذاطااسرهر ط 

 .ل طتصا عطد ح طاا وفطمقهوناطدهامه طااسهد  9102يه ط

ااخيه طاايسط اص  طااةة كاطاامصدراطااسم  ياطاح  هظ هطدةصكز هطكرك صطمي و طا ي  ططفإطااةقهد ط

 0.79 نحي  9102  يسية صخيل طشي صط او افطااورفطمفطاا  ططااخيه طااسيم  يط ااورف طحر طد غ 

        اايييس 9102اروييي طا ةيييهاإط او افطااويييرفطميييفطااييي  ططااخيييه طااسيييم  يطخيييل طييييه ط طي/م رييي نطب

  .   ذاك  فقه  ألح ث اا رهنهف اااةصكراي ط   طمس  ىطلرهسإط  ي /م ر نطب 0.76

% 02.2 د س ا أي  ي/ب أاف 032 دح ااإ اا  عرا ااة  اهف مف  او افطااورف اوت م  هكة

يط/أاييفطب 011د حي ط مصت يع  ي طمسي  ىط  ي/ب م ري ن 0.9 ا   يغ ااسيهد  ااصديع دةسي  يهف مقهونيا

  .مقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

ميفط ااصاديعتو وطااورفطأيطكةريهفطميفطااي  ططااخيه طخيل طااصديعط ام  الصاد ا ب  فرةهطي م  

         222حيي ااإطدشييك طم حيي ظطد ييغط اا  عرييا ااة  اييهف مييف صييه وات ه اوت ميي فييإطحييرفط .9102يييه ط
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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 82 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ، 9102 يييه  ااصدييعطااصادييعطمييف خييل مصككد  صككافي للككيفط ال ليككا  المتحككدة  أصيي ح   دييذاك

 طمقهونياطدويهفإط او افطن عرياطد غي طي/ب أايف 62 د غي طنحي  صه وافطن عريا صهفإ حر طحقق 

ااصدييعطااةةهةيي طمييفطاامييه ط خييل يط/ب م ريي ن 0.9نحيي ط   خييل طااصدييعطااسييهد  ي/ب م ريي ن 0.0نحيي ط

تزام يه  ميع صيه وات هطميفطااة  ايهفطاا  عريا طصيهفإط يمزىطذاكطدشك طوسرسإطاايسطاوت يهعط  ااةهضإ

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

 (09)الجدوت 
 اليفط الخام في ال ليا  المتحدة والصين والهيد( صاد ا )تت   صافي وا دا  

( ي م/ملي ن برميل ) 
  المتحدة  ال ليا  الصين الهيد      

  9103الراب  الرب   9.9 01.1 4.7
  9102األوت الرب   4.2 2.2 4.7
 الثا ي الرب   4.0 01.1 4.9
 الثال  الرب   2.2 2.2 4.9
 * الراب  الرب   9.2 01.3 4.7

1.011 1.219 (1.221)  التغير عن 9102 الثال الرب   
(9.010) 1.311 ــ (ح/ملي ن ب)  9103 الراب الرب   

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

( ي م/ملي ن برميل ) 
  المتحدة  ال ليا  الصين الهيد      

(1.979)  1.922 (2.7)   9103الراب  الرب   
(1.210)  (1.011)  (9.3)   9102األوت الرب   
(1.241)  1.176 (9.2)  الثا ي الرب   
(1.432)  (1.106)  (9.3)  الثال  الرب   
(1.469)  (1.076)  (2.1)  * الراب  الرب   

1.101 (1.051)  (1.022)  التغير عن 9102 الثال الرب   
(1.111) 1.129 (ح/ملي ن ب)  9103 الراب الرب   1.182 

 درهنهفطتق يصيا *   

 : مالل ة     

 
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

 :المصاد      
 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     .أي ا طمخ   اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دكــط
 EIA  .      – General Administration of Customs, China))ا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراطــط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 83 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

وصاد ا  الصين من اليفط الخام والميتجا  اليفتيةوا دا   .9.8  

شيك طم حي ظطد يغطد 9102ميفطييه ط ااصاديعااصديعط خل  ااخه  اا  ط مف الصين وا دا  اوت م 

      01.3 حييي ااإ ا   يييغ ااسيييهد  ااصديييع دةسييي  يهف مقهونيييا% 2.3 د سييي ا أي  ي/ب أايييف 276 حييي ااإ

        يطمقهونييياطدةسييي  يهفطااصديييعطااةةهةييي طميييفط/ب أايييف 311د حييي ط مصت يييع  ييي طمسييي  ىط  ي/ب م رييي ن

 .ااةهضإ اامه 

 اوت يهعه و طيفطاإل او طاامهماطا اةهوسطااوير راطاايسطص وسةرا درهنهفح ثطأ أشهوف  ل  ذاط

  ي طوليمطلرهسيإط ي/م ري نطب 00.0اايسط 9102 ني فة صل طشي صطخي ااخيه  ااي  ط ميف ااورف  او اف

 أشيهوف كةيه .ااسي  يا اا  ويي  حو  تس  لس ااةوهفإ تشغر  مم تف اوت هع  طي سطخ  راش صي

م ر نطرف طأيطدزييه  ط 917سطاا 9102خل طيه ط ااخه  اا  ط مف او افطااورفط اوت هع ااس اا رهنهف

ييرتإط اا ي ااإ  ي س يشص ااسهدع ا مه  لرهسإ مس  ى مسا ا  مقهوناطدهامه طااةهضإ %2.9د غ طنح ط

 .ااا ي   ااةوهفس مفسطاا  ططي  ااع ب نة ذاكطد يمطمفط

  9102 ااصديعطااصاديعطميفطييه خيل ط اإليصانيإمفطااي  ططااخيه ط اس ةصطتصا عط او افطااورفط

 صطش فإ صه وافطاا  ططاإليصانرااا غ رهفطاتل وه ياطاألمصيكراطااة ص ضاطي سط ي سطخ  را ذاكط

 .ي/أايفطب 611د حي ط اإليصانيإ ا ي  ط ااةشي صيف أك يص ميف ل   يه ااويرف كهني   اا إ  9103 ن فة ص

خل ط مفطاا  ططااخه طاإليصانإ او افطااورفطةهاإطا  أن اااةصكرا اا رهنهف أظ صففإط ذاطااسرهر ط 

 .ل طتصا عطد ح طاا وفطمقهوناطدهامه طااسهد  9102يه ط

ااخيه طاايسط اص  طااةة كاطاامصدراطااسم  ياطاح  هظ هطدةصكز هطكرك صطمي و طا ي  ططفإطااةقهد ط

 0.79 نحي  9102  يسية صخيل طشي صط او افطااورفطمفطاا  ططااخيه طااسيم  يط ااورف طحر طد غ 

        اايييس 9102اروييي طا ةيييهاإط او افطااويييرفطميييفطااييي  ططااخيييه طااسيييم  يطخيييل طييييه ط طي/م رييي نطب

  .   ذاك  فقه  ألح ث اا رهنهف اااةصكراي ط   طمس  ىطلرهسإط  ي /م ر نطب 0.76

% 02.2 د س ا أي  ي/ب أاف 032 دح ااإ اا  عرا ااة  اهف مف  او افطااورف اوت م  هكة

يط/أاييفطب 011د حي ط مصت يع  ي طمسي  ىط  ي/ب م ري ن 0.9 ا   يغ ااسيهد  ااصديع دةسي  يهف مقهونيا

  .مقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ

ميفط ااصاديعتو وطااورفطأيطكةريهفطميفطااي  ططااخيه طخيل طااصديعط ام  الصاد ا ب  فرةهطي م  

         222حيي ااإطدشييك طم حيي ظطد ييغط اا  عرييا ااة  اييهف مييف صييه وات ه اوت ميي فييإطحييرفط .9102يييه ط



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  842019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 84 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  يي طمسيي  ىطط ي/بطم ريي نط0.6طا   ييغطااسييهد طااصدييعةسيي  يهفطدطمقهونييا%ط99ي طأيطد سيي اط/أاييفطب

طططططط.ااةهضإيطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه ط/بطم ر نط1.9د ح ططمصت ع

ط306طدحي ااإط9102طمفطييه طااصادعااصدعططخل طللصين اليفتية ال ا دا  صافيطاوت عط دذاك

 ط  ي طمسي  ىطي/بطم ري نط01.6طاايسطاروي طااسيهد طااصديعطميعطمقهونيا%ط3.2طد سي اطأيطي /بطأاف

 كمكا ي ةك  الجكدوت طااةهضإيطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه ط/بطم ر نط1.9د ح ططمصت ع
 .ا  فاا  ماالمشا  اليه (08)والجدوت  (09)

وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية .8.8  

طيط/أافطبط011د ح طط9102مفطيه ططااصادعااصدعططخل طااخه طاا  ططمفطالهيد وا دا طاوت م 

 ط  ي طن يسطمسي  ىطااصديعطااةةهةي طميفطي/بطم ري نط4.7طحي ااإطا   غطااسهد طاصدعاةس  يهفطدطمقهونا

طد سي اطأيط ي/بطأايفط024طإحي اادطاا  عرياطااة  ايهفطميفطو افطاا    اطاوت م طدر ةهط.اامه طااةهضإ

طط967د حي ططمصت يع ط   طمسي  ىطي/بطم ر نط0.0طح ااإطا   غطااسهد طااصدعطدةس  يهفطمقهونا%ط99

ااة حي ظطفيإططاتوت يهعط يمزىطذايكطاايسط.يطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ/أافطب

خييل طشيي صطفييإطم رمييهفطااسييرهوافططاتوت ييهعن رايياط ااغييهز ارفطاايي او افطمييفطزييي طاا ليي  ط اايي يز ط

ااة  اييهفطاا  يي طمييفطد ييغطم  سييطط او افط فييإط ييذاطااسييرهر ط طمقهونيياطدهاشيي صطااسييهد ط9102ط يسيية ص

 ط فقييه طيييفطاامييه طااسييهد %ط97دزيييه  طليي و هططأيط 9102يطخييل طيييه ط/بم ريي نطط0طاا  عريياطحيي ااإ

ط.فإطاا   ط ااغهزطااع رمإطا رهنهفط زاو طاا  ط

طططططططططط034طدحييي ااسطاا  عرييياطااة  ايييهفطميييفطصيييه وافطاا  ييي طاوت مييي ط الصكككاد ا بط فرةيييهطي م ييي 

ططططططط ي/بطم رييي نط0.7طحييي ااإطا   يييغطااسيييهد طااصديييعطدةسييي  يهفطمقهونيييا%ط02.4طد سييي اطأيط ي/بطأايييف

ط.ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإطمقهوناطدةس  يهفطي/أافطبط032د ح ططمصت عطمس  ى   ط

ط001طدحي ااإط9102طميفطييه طااصاديعااصديعططخيل طللهيد اليفتية ال ا دا  صافيطيصت عط دذاك

  يي طمسيي  ىطط ي/بطم ريي نط4.0طااييسطارويي طااسييهد طااصدييعطمييعطمقهونييا%ط9.3طد سيي اطأيطي /بطأاييف

 الجكدوتكمكا ي ةك   طيطمقهونياطدةسي  يهفطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ/أافطبط22د ح ططمصت ع
 .سابقاا اليهما المشا   (08)والجدوت  (09)
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 85 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

صياعة تكرير اليفط الخام العالميةتت   . 1  

         ،9102من عا   الراباخالل الربا بش ل عا   صناعة تكرير النفط الخام العالميةأداء  تراجا

       ، أ تفففوبرخفففالل شفففهر  ال الميففف  أداء متبفففاينالنف يففف  أبفففوا  المنتجفففات  أرهفففرت ومفففي هفففذا البفففيا ،

وت امت إل  حد ما ، ارتفاعها الواليات المتحدة ت رير مصامي النف  ال امل  ميهوامش  واصلتحيث 

مي أوروبا، مي حين إنخف ت هوامش ت رير المصفامي ال املف  مفي أبفيا إلف  أدنف  مبفتوى لهفا منفذ 

أبفوا  النامتفا  وتحبفنت امناً ما أعمال صيان  المصامي مفي حفوض ال لبفي عدة أعوا ، يأتي ذل  

ارتففا  مبفتويات مخف ون مي  الً من الواليات المتحدة وأوروبا، إل  جانا تأثر البفوا  البفيوي  ب

مففي الصففين، وتففأثر  مصففامي الت ريففرالمنتجففات مففي بففن امورة علفف  خلفيفف  اد ففامات الجديففدة لبفف   

اايسطمسي  يهفطلرهسيراطي يسطخ  رياطليصاوطرتفا  أبف ار الشفحن أأبوا   يت الوقود وبخاص  مي أبيا ب

 . اا حصياطااور را ح افطتهدماطاشصكاطااةلحاط زاو طااخزاناطاألمصيكراطد ص طيق دهفطي سط

ت ففامي ابففتهال  مصففامي  نتيجفف قوتهففا  النف يفف  مقففدت أبففوا  المنتجففات خييل طشيي صطنيي فة صط

تببا مي ع س مما  ،المنتجات الم روض منصيان  الذي أدى إل   يادة الالت رير مي أعقاا موب  

، إ ام  إل  أرتفا  أب ار المواد الخا  تفأثراً اتجاه هوامش الت رير مي جميا مرا   التداول الر يبي 

 . بأب ار الشحن المرتف  

مفا ارتففا  أبف ار ت امنفاً  9102 خالل شهر ديبمبرالنف ي  أبوا  المنتجات  وابتمر تراجا

خالل مصفل بو  ال ا  و    أداء مخ ون، الالمواد الخا  إل  جانا االرتفا  ال بير مي مبتويات 

 ،يال بريتففالمحتففوى عففالي أبففوا   يففت الوقففود  وأرهففرت .ال لبففي وضوبخاصفف  مففي حفف ،الشففتاء

بفدع  مفن إنخففاض الم فروض، مفي حفين  مي المرا   التجاري  المري ي  وبن امورة م ابا  فيفي 

مفن  شهر واحدقبل بجلت أب ار  يت الوقود منخفض المحتوى ال بريتي مبتويات عالي ، يأتي ذل  

مففنخفض البحففري بشففأن الوقففود  2020 (IMO)لمنرمفف  البحريفف  الدوليفف  ل القواعففد الجديففدةت بيفف  

 .يال بريتالمحتوى 
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  يي طمسيي  ىطط ي/بطم ريي نط0.6طا   ييغطااسييهد طااصدييعةسيي  يهفطدطمقهونييا%ط99ي طأيطد سيي اط/أاييفطب

طططططط.ااةهضإيطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه ط/بطم ر نط1.9د ح ططمصت ع

ط306طدحي ااإط9102طمفطييه طااصادعااصدعططخل طللصين اليفتية ال ا دا  صافيطاوت عط دذاك

 ط  ي طمسي  ىطي/بطم ري نط01.6طاايسطاروي طااسيهد طااصديعطميعطمقهونيا%ط3.2طد سي اطأيطي /بطأاف

 كمكا ي ةك  الجكدوت طااةهضإيطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه ط/بطم ر نط1.9د ح ططمصت ع
 .ا  فاا  ماالمشا  اليه (08)والجدوت  (09)

وا دا  وصاد ا  الهيد من اليفط الخام والميتجا  اليفتية .8.8  

طيط/أافطبط011د ح طط9102مفطيه ططااصادعااصدعططخل طااخه طاا  ططمفطالهيد وا دا طاوت م 

 ط  ي طن يسطمسي  ىطااصديعطااةةهةي طميفطي/بطم ري نط4.7طحي ااإطا   غطااسهد طاصدعاةس  يهفطدطمقهونا

طد سي اطأيط ي/بطأايفط024طإحي اادطاا  عرياطااة  ايهفطميفطو افطاا    اطاوت م طدر ةهط.اامه طااةهضإ

طط967د حي ططمصت يع ط   طمسي  ىطي/بطم ر نط0.0طح ااإطا   غطااسهد طااصدعطدةس  يهفطمقهونا%ط99

ااة حي ظطفيإططاتوت يهعط يمزىطذايكطاايسط.يطمقهوناطدةس  يهفطااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ/أافطب

خييل طشيي صطفييإطم رمييهفطااسييرهوافططاتوت ييهعن رايياط ااغييهز ارفطاايي او افطمييفطزييي طاا ليي  ط اايي يز ط

ااة  اييهفطاا  يي طمييفطد ييغطم  سييطط او افط فييإط ييذاطااسييرهر ط طمقهونيياطدهاشيي صطااسييهد ط9102ط يسيية ص

 ط فقييه طيييفطاامييه طااسييهد %ط97دزيييه  طليي و هططأيط 9102يطخييل طيييه ط/بم ريي نطط0طاا  عريياطحيي ااإ

ط.فإطاا   ط ااغهزطااع رمإطا رهنهفط زاو طاا  ط

طططططططططط034طدحييي ااسطاا  عرييياطااة  ايييهفطميييفطصيييه وافطاا  ييي طاوت مييي ط الصكككاد ا بط فرةيييهطي م ييي 

ططططططط ي/بطم رييي نط0.7طحييي ااإطا   يييغطااسيييهد طااصديييعطدةسييي  يهفطمقهونيييا%ط02.4طد سييي اطأيط ي/بطأايييف

ط.ااصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإطمقهوناطدةس  يهفطي/أافطبط032د ح ططمصت عطمس  ى   ط

ط001طدحي ااإط9102طميفطييه طااصاديعااصديعططخيل طللهيد اليفتية ال ا دا  صافيطيصت عط دذاك

  يي طمسيي  ىطط ي/بطم ريي نط4.0طااييسطارويي طااسييهد طااصدييعطمييعطمقهونييا%ط9.3طد سيي اطأيطي /بطأاييف

 الجكدوتكمكا ي ةك   طيطمقهونياطدةسي  يهفطااصديعطااةةهةي طميفطااميه طااةهضيإ/أافطبط22د ح ططمصت ع
 .سابقاا اليهما المشا   (08)والجدوت  (09)
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 85 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

صياعة تكرير اليفط الخام العالميةتت   . 1  

         ،9102من عا   الراباخالل الربا بش ل عا   صناعة تكرير النفط الخام العالميةأداء  تراجا

       ، أ تفففوبرخفففالل شفففهر  ال الميففف  أداء متبفففاينالنف يففف  أبفففوا  المنتجفففات  أرهفففرت ومفففي هفففذا البفففيا ،

وت امت إل  حد ما ، ارتفاعها الواليات المتحدة ت رير مصامي النف  ال امل  ميهوامش  واصلتحيث 

مي أوروبا، مي حين إنخف ت هوامش ت رير المصفامي ال املف  مفي أبفيا إلف  أدنف  مبفتوى لهفا منفذ 

أبفوا  النامتفا  وتحبفنت امناً ما أعمال صيان  المصامي مفي حفوض ال لبفي عدة أعوا ، يأتي ذل  

ارتففا  مبفتويات مخف ون مي  الً من الواليات المتحدة وأوروبا، إل  جانا تأثر البفوا  البفيوي  ب

مففي الصففين، وتففأثر  مصففامي الت ريففرالمنتجففات مففي بففن امورة علفف  خلفيفف  اد ففامات الجديففدة لبفف   

اايسطمسي  يهفطلرهسيراطي يسطخ  رياطليصاوطرتفا  أبف ار الشفحن أأبوا   يت الوقود وبخاص  مي أبيا ب

 . اا حصياطااور را ح افطتهدماطاشصكاطااةلحاط زاو طااخزاناطاألمصيكراطد ص طيق دهفطي سط

ت ففامي ابففتهال  مصففامي  نتيجفف قوتهففا  النف يفف  مقففدت أبففوا  المنتجففات خييل طشيي صطنيي فة صط

تببا مي ع س مما  ،المنتجات الم روض منصيان  الذي أدى إل   يادة الالت رير مي أعقاا موب  

، إ ام  إل  أرتفا  أب ار المواد الخا  تفأثراً اتجاه هوامش الت رير مي جميا مرا   التداول الر يبي 

 . بأب ار الشحن المرتف  

مفا ارتففا  أبف ار ت امنفاً  9102 خالل شهر ديبمبرالنف ي  أبوا  المنتجات  وابتمر تراجا

خالل مصفل بو  ال ا  و    أداء مخ ون، الالمواد الخا  إل  جانا االرتفا  ال بير مي مبتويات 

 ،يال بريتففالمحتففوى عففالي أبففوا   يففت الوقففود  وأرهففرت .ال لبففي وضوبخاصفف  مففي حفف ،الشففتاء

بفدع  مفن إنخففاض الم فروض، مفي حفين  مي المرا   التجاري  المري ي  وبن امورة م ابا  فيفي 

مفن  شهر واحدقبل بجلت أب ار  يت الوقود منخفض المحتوى ال بريتي مبتويات عالي ، يأتي ذل  

مففنخفض البحففري بشففأن الوقففود  2020 (IMO)لمنرمفف  البحريفف  الدوليفف  ل القواعففد الجديففدةت بيفف  

 .يال بريتالمحتوى 
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ميفط ااصاديعخيل طااصديعط في المصافي العالميكةالمستهل  الخام اليفط كميا   انخ   هذا وقد 

 39.2ويي طااييسطمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طا % 0.9 طأيطد سيي اطييي  / دصمريي  م ريي ن 0د حيي ط 9102يييه ط

مقهونياطفقيطط% 1.0يي   طأيطد سي اط/دصمر  أاف 93د ح ط م خ ض   طمس  ىط ي   / دصمر    م ر نط

 .اامه طااةهضإ دهاصدعطااةةهة طمف

مصكافي الكدوت كةرهفطاا  ططااخيه طااةسي   كطفيإط انخ     ي سطمس  ىطااةاة يهفطاا  ارا 
مقهونياط %2.2د سي اط طأيطيي  /دصمري  م ري ن 0.2د حي ط 9102مفطييه ط ااصادعخل طااصدعط الصياعية

انخ يه طت لعط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسط  ي  / م ر نطدصمر  26.6دهاصدعطااسهد طا و طااسط

مقهونياطدهاميه طااسيهد  طططططططط 9102كةرهفطاا  ططااخه طااةس   كاطفإطااةوهفإطاألمصيكراطخل طييه طا ةهاإط

ضمفطااع ب ط   طاإلنخ ه طاأل  طم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةرا ط يمزىط ز طمفط ذاطاإلنخ ه طااسط

ااشيصلإطيفطاامة  ط  إطأك صط أل  طموي ه طن عرياطييفطااسيهح ط" Philadelphia "ت لفطمو ه ط 

ي   ط ذاكطي سطخ  راطااحصيي طاا هسي طاايذيط/أافطدصمر  229ا  تيهفطااة ح   ط ت  غطرهل  هطاإلن ه راط

 . 9102ا  هح هطفإطااحه يط اامشصيفطمفطش صطي نر ط

أافط 292 ح طدكةرهفطاا  ططااخه طااةس   كطفإطموهفإطاا   طاا همراط ااة ح ااط اوت م در ةهط

علف  خلفيف    يي  / م ر نطدصمري  49.2مقهوناطدهاصدعطااسهد طا و طااسط% 1.2 طأيطد س اطي   /دصمر 

، ومفي هفذا البفيا ، تجفدر ادشفارة إلف  ارتففا  اد امات الجديدة لب   مصفامي الت ريفر مفي الصفين

 02.3 ميات النف  الخا  المبتهل  مي المصامي الصيني  إل  أعلف  مبفتوى لهفا علف  اد فال  وهفو 

        ، ت امنففاً مففا بففدء تشفف يل مصفففاتين جديففدتين للففنف ،9102يففو  خففالل شففهر ديبففمبر /برميففل مليففون

 .(98) والشكل (01) الجدوتكما ي ة  
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 (01)الجدوت 
 (9102 – 9103)، كميا  اليفط الخام المستهلكة في المصافي العالميةمت سط تت   

 (ي م/ملي ن برميل)
 التغير عن      

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

 الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102

(1.951)  (0.818)  :الدوت الصياعية  83.5 82.0 89.9 
(1.479)  (1.339)  األمصيك رفط 02.4 02.3 03.2 

1.166 (1.970)  أ و ده 09.9 09.9 09.9 
(1.077)  (1.011)  اا ه ي/أسره 7.2 7.3 7.6 

 :الدوت اليامية والمتح لة 11.5 11.2 15.8 1.858 1.921
 اا   طاآلسر ياطاا همراط 92.0 92.6 94.0 1.260 1.222

(1.911)     طااشصرطاأل سطط 3.0 6.2 6.2 ــ 
(1.026)  (1.044)     طأمصيكهطاالتر را 2.7 2.9 2.4 

 ااسهد    طاتتحه طااس فر إط 6.0 6.0 6.9 1.011 1.011
(1.147)  **أخصى 9.3 9.6 9.6 1.197 
(1.153)  (1.221)  اإلجمالي العالمي 38.1 38.2 39.2 
 درهنهفطتق يصيا *     

   
 ** تشة ط   طأفصيقرهط    طأ و دهطغرصطااو هيرا.

     
 : مالل ة

     
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ــ
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ميفط ااصاديعخيل طااصديعط في المصافي العالميكةالمستهل  الخام اليفط كميا   انخ   هذا وقد 

 39.2ويي طااييسطمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طا % 0.9 طأيطد سيي اطييي  / دصمريي  م ريي ن 0د حيي ط 9102يييه ط

مقهونياطفقيطط% 1.0يي   طأيطد سي اط/دصمر  أاف 93د ح ط م خ ض   طمس  ىط ي   / دصمر    م ر نط

 .اامه طااةهضإ دهاصدعطااةةهة طمف

مصكافي الكدوت كةرهفطاا  ططااخيه طااةسي   كطفيإط انخ     ي سطمس  ىطااةاة يهفطاا  ارا 
مقهونياط %2.2د سي اط طأيطيي  /دصمري  م ري ن 0.2د حي ط 9102مفطييه ط ااصادعخل طااصدعط الصياعية

انخ يه طت لعط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو طااسط  ي  / م ر نطدصمر  26.6دهاصدعطااسهد طا و طااسط

مقهونياطدهاميه طااسيهد  طططططططط 9102كةرهفطاا  ططااخه طااةس   كاطفإطااةوهفإطاألمصيكراطخل طييه طا ةهاإط

ضمفطااع ب ط   طاإلنخ ه طاأل  طم ذطاألزماطااةهاراطاامهاةرا ط يمزىط ز طمفط ذاطاإلنخ ه طااسط

ااشيصلإطيفطاامة  ط  إطأك صط أل  طموي ه طن عرياطييفطااسيهح ط" Philadelphia "ت لفطمو ه ط 

ي   ط ذاكطي سطخ  راطااحصيي طاا هسي طاايذيط/أافطدصمر  229ا  تيهفطااة ح   ط ت  غطرهل  هطاإلن ه راط

 . 9102ا  هح هطفإطااحه يط اامشصيفطمفطش صطي نر ط

أافط 292 ح طدكةرهفطاا  ططااخه طااةس   كطفإطموهفإطاا   طاا همراط ااة ح ااط اوت م در ةهط

علف  خلفيف    يي  / م ر نطدصمري  49.2مقهوناطدهاصدعطااسهد طا و طااسط% 1.2 طأيطد س اطي   /دصمر 

، ومفي هفذا البفيا ، تجفدر ادشفارة إلف  ارتففا  اد امات الجديدة لب   مصفامي الت ريفر مفي الصفين

 02.3 ميات النف  الخا  المبتهل  مي المصامي الصيني  إل  أعلف  مبفتوى لهفا علف  اد فال  وهفو 

        ، ت امنففاً مففا بففدء تشفف يل مصفففاتين جديففدتين للففنف ،9102يففو  خففالل شففهر ديبففمبر /برميففل مليففون

 .(98) والشكل (01) الجدوتكما ي ة  
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 87 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (01)الجدوت 
 (9102 – 9103)، كميا  اليفط الخام المستهلكة في المصافي العالميةمت سط تت   

 (ي م/ملي ن برميل)
 التغير عن      

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

 الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102

(1.951)  (0.818)  :الدوت الصياعية  83.5 82.0 89.9 
(1.479)  (1.339)  األمصيك رفط 02.4 02.3 03.2 

1.166 (1.970)  أ و ده 09.9 09.9 09.9 
(1.077)  (1.011)  اا ه ي/أسره 7.2 7.3 7.6 

 :الدوت اليامية والمتح لة 11.5 11.2 15.8 1.858 1.921
 اا   طاآلسر ياطاا همراط 92.0 92.6 94.0 1.260 1.222

(1.911)     طااشصرطاأل سطط 3.0 6.2 6.2 ــ 
(1.026)  (1.044)     طأمصيكهطاالتر را 2.7 2.9 2.4 

 ااسهد    طاتتحه طااس فر إط 6.0 6.0 6.9 1.011 1.011
(1.147)  **أخصى 9.3 9.6 9.6 1.197 
(1.153)  (1.221)  اإلجمالي العالمي 38.1 38.2 39.2 
 درهنهفطتق يصيا *     

   
 ** تشة ط   طأفصيقرهط    طأ و دهطغرصطااو هيرا.

     
 : مالل ة

     
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ــ
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 دوت العالم األخرى الدوت الصياعية

 (98) الشكل
 (9102 -9103) ،في المصافي العالميةكميا  اليفط الخام المستهل  مت سط في التت  ا  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues :المصد 

مفن  الرابفاخفالل الربفا  تراج فت، مقفد العالمياةمعدالت تشغيل مصاافي التكريار ميما يخص و

بنحففو  مففنخفضوهففو مبففتوى  ،%30.3صففل إلفف  تمقارنفف  بففالربا البففاب  ل %9.0بنحففو  9102عففا  

يذ ر أن م فدالت تشف يل مصفامي  ،ومي هذا البيا  .مقارن  بالربا المماثل من ال ا  الما ي 9.2%

إل  أعل  مبتوى  9103 يونيوالت رير ال امل  مي الواليات المتحدة المري ي  قد ارتف ت خالل شهر 

 أدنف وهفو ، 9102 أ تفوبرخفالل شفهر % 32قبفل أن تتراجفا إلف   ،%26وهفو  0223لها منذ عا  

 .(05) الجدول كما يوضح ،9106 ببتمبرمبتوى لها منذ شهر 
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 89 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

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

)%( 
 التغير عن      

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

  الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102

 :الدوت الصياعية  31.3 31.1 38.5 (9.5) (0.8)
(9.7)  (2.9)  األمصيك رفط 37.7 36.9 34.1 

9.9 (1.9)  أ و ده 39.9 34.2 34.4 
(4.9)  (4.0)  اا ه ي/أسره 34.9 34.0 31.1 
 :الدوت اليامية والمتح لة 38.2 30.1 30.5 1.0 (9.1)
(2.2)  اا   طاآلسر ياطاا همراط 24.1 21.1 21.0 1.0 
(0.1)     طااشصرطاأل سطط 32.6 39.6 39.6 ــ 

    طأمصيكهطاالتر را 31.1 31.1 31.1 ــ ــ
    طاتتحه طااس فر إطااسهد  62.1 62.1 62.1 ــ ــ

    طأفصيقره 70.4 70.3 70.2 1.0 1.9
    طأ و دهطغرصااو هيرا 31.1 31.1 31.1 ــ ــ

(9.8)  (9.0)  المت سط العالمي 31.0 38.2 30.3 

     
 درهنهفطتق يصيا *

 : مالل ة     

    
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ــ

 

 كةريهفت يكطاا انخ  ي  فقي   المصكافي العالميكةالميتجا  اليفتية المكر ة من بفرةهطي م  طأمهط

 39.2و طااسط دهاصدعطااسهد طامقهوناط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط ي  / دصمر  م ر ن 1.2 ح طد

 .اامه طااةهضإ ااصدعطااةةهة طمف ااةحق طخل ةس  ىطن سطاا   ط ي   / م ر نطدصمر 

 ااصاديعموهفإطاا   طااو هيراطخل طااصديعط مف ااة  اهفطاا  عراطااةكصو  انخ   حر ط

              26.9سطييييي  طمقهونيييياطدييييهاصدعطااسييييهد طا ويييي طاايييي/دصمريييي  م ريييي ن 0.7د حيييي ط 9102مييييفطيييييه ط

مويهفإطااي   طاا همرياط ااة ح اياط ميف ااة  اهفطاا  عراطااةكصو  اوت م  در ةه. ي  / م ر نطدصمر 

كمككا  طييي  / م ريي نطدصمريي  44.3ييي  طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طا ويي طااييسط/ دصمريي  أاييف 611د حيي ط

 .(91) والشكل( 01) الجدوتي ة  
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 دوت العالم األخرى الدوت الصياعية

 (98) الشكل
 (9102 -9103) ،في المصافي العالميةكميا  اليفط الخام المستهل  مت سط في التت  ا  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues :المصد 

مفن  الرابفاخفالل الربفا  تراج فت، مقفد العالمياةمعدالت تشغيل مصاافي التكريار ميما يخص و

بنحففو  مففنخفضوهففو مبففتوى  ،%30.3صففل إلفف  تمقارنفف  بففالربا البففاب  ل %9.0بنحففو  9102عففا  

يذ ر أن م فدالت تشف يل مصفامي  ،ومي هذا البيا  .مقارن  بالربا المماثل من ال ا  الما ي 9.2%

إل  أعل  مبتوى  9103 يونيوالت رير ال امل  مي الواليات المتحدة المري ي  قد ارتف ت خالل شهر 

 أدنف وهفو ، 9102 أ تفوبرخفالل شفهر % 32قبفل أن تتراجفا إلف   ،%26وهفو  0223لها منذ عا  

 .(05) الجدول كما يوضح ،9106 ببتمبرمبتوى لها منذ شهر 
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 89 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

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

)%( 
 التغير عن      

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

  الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102

 :الدوت الصياعية  31.3 31.1 38.5 (9.5) (0.8)
(9.7)  (2.9)  األمصيك رفط 37.7 36.9 34.1 

9.9 (1.9)  أ و ده 39.9 34.2 34.4 
(4.9)  (4.0)  اا ه ي/أسره 34.9 34.0 31.1 
 :الدوت اليامية والمتح لة 38.2 30.1 30.5 1.0 (9.1)
(2.2)  اا   طاآلسر ياطاا همراط 24.1 21.1 21.0 1.0 
(0.1)     طااشصرطاأل سطط 32.6 39.6 39.6 ــ 

    طأمصيكهطاالتر را 31.1 31.1 31.1 ــ ــ
    طاتتحه طااس فر إطااسهد  62.1 62.1 62.1 ــ ــ

    طأفصيقره 70.4 70.3 70.2 1.0 1.9
    طأ و دهطغرصااو هيرا 31.1 31.1 31.1 ــ ــ

(9.8)  (9.0)  المت سط العالمي 31.0 38.2 30.3 

     
 درهنهفطتق يصيا *

 : مالل ة     

    
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ــ

 

 كةريهفت يكطاا انخ  ي  فقي   المصكافي العالميكةالميتجا  اليفتية المكر ة من بفرةهطي م  طأمهط

 39.2و طااسط دهاصدعطااسهد طامقهوناط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط ي  / دصمر  م ر ن 1.2 ح طد

 .اامه طااةهضإ ااصدعطااةةهة طمف ااةحق طخل ةس  ىطن سطاا   ط ي   / م ر نطدصمر 

 ااصاديعموهفإطاا   طااو هيراطخل طااصديعط مف ااة  اهفطاا  عراطااةكصو  انخ   حر ط

              26.9سطييييي  طمقهونيييياطدييييهاصدعطااسييييهد طا ويييي طاايييي/دصمريييي  م ريييي ن 0.7د حيييي ط 9102مييييفطيييييه ط

مويهفإطااي   طاا همرياط ااة ح اياط ميف ااة  اهفطاا  عراطااةكصو  اوت م  در ةه. ي  / م ر نطدصمر 

كمككا  طييي  / م ريي نطدصمريي  44.3ييي  طمقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طا ويي طااييسط/ دصمريي  أاييف 611د حيي ط

 .(91) والشكل( 01) الجدوتي ة  
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 90 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (01)الجدوت 
 اليفتية المكر ة في المصافي العالميةكميا  الميتجا  مت سط تت   

 (ي م/ملي ن برميل)
 التغير عن      

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

  الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102

(1.6)  (0.1)  :الدوت الصياعية  83.9 82.0 89.5 
(1.7)  (0.1)  األمصيك رفط 02.4 02.3 03.3 

1.0 (1.4)  أ و ده 09.1 09.9 09.0 
(1.9)  (1.0)  اا ه ي/أسره 7.2 7.3 7.6 

 :الدوت اليامية والمتح لة 11.1 11.0 11.3 1.9 1.3
 :اا   طاآلسر ياطاا همراط م  ه 99.2 98.8 91.0 1.3 0.9
 ااورف 09.2 09.3 02.4 1.7 0.0

(1.9)     طااشصرطاأل سطط 3.0 6.2 6.2 ــ 
(1.0)  (1.0)     طأمصيكهطاالتر را 2.2 2.2 2.9 

    طاتتحه طااس فر إطااسهد  6.0 6.0 6.9 1.0 1.0
(1.0)  **أخصى 9.6 9.7 9.7 ــ 

(1.2) ــ  اإلجمالي العالمي 39.8 38.9 39.8 

 
 

   
  درهنهفطتق يصيا *

  
 ** تشة ط   طأفصيقرهط    طأ و دهطغرصطااو هيرا.

     
 : مالل ة

     
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

    
 .Oil Market Report, various issues ــ
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 دوت العالم األخرى الدوت الصياعية

 (91) الشكل
 (9102 -9103) ،المصافي العالمية الميتجا  المكر ة منكميا  مت سط في التت  ا  

 (ي م/ ملي ن برميل)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .Oil Market Report, Various Issues :المصد 

 العالمية أس اق الغاز التبيعيالتت  ا  في  :ثالثاا 

األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي. 0  

خيل ط األمصيكيإ دهاس ر   صي مصكز فإ ااع رمإطااةسا  ا غهز اا  وي ااسمص م  سط اوت ع

    حي  طحصاويياطدصيعهنريا   توطاكي طم ري ن 1.19ك طر ريفطد يغطنحي طدشي 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط

دةقي اوط انخ هضيه  ارشيك ط ب  ح   م ري ن اكي    تو 9.41مقهوناطدهاصدعطااسهد طاروي طاايسط(  طحطب)

ي ةييه  دييرن أي ييس مسيي  ى  . طحطبطمقهونيياطدييهاصدعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ   توطاكيي طم ريي ن 0.4

لي طتحقي طخيل ط األمصيكيإ دهاسي ر   يصي مصكيز فيإ ااةسيا اة  سططااسمصطاا ي ويطا غيهزطااع رميإط

 ااسيمص م  سيط مقهونا  ا ى .  توطاك طم ر نط طحطب 09.97ي  مهطد غط 9119مفطيه ط ااصادعااصدعط

 ي  ييح  9102مييفطيييه ط ااصادييعخييل طااصدييعط 23تكسييهس غييصب خييه  ااع رمييإطدة  سييط ا غييهز اا يي وي

 .(09) الجدوتكما ي ة  ب ط ح   م ر ن اك    تو 6.42انخ ه طأسمهوطااغهزطااع رمإطد ح ط

 
 

                                                           
 .م ر نط طحطب 9.31ي سطأسهسطأنطاا صمر طيح  يط(  طحطب)تمطتح ي طخه طغصبطتكسهسطااسطم ر نط ح  طحصاو طدصيعهنراط  دغص طااةقهونا 23
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 90 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (01)الجدوت 
 اليفتية المكر ة في المصافي العالميةكميا  الميتجا  مت سط تت   

 (ي م/ملي ن برميل)
 التغير عن      

 9103 9102 (ح/ملي ن ب)
 الراب الرب   الميتقة

9103 
 الثال الرب  

  الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102

(1.6)  (0.1)  :الدوت الصياعية  83.9 82.0 89.5 
(1.7)  (0.1)  األمصيك رفط 02.4 02.3 03.3 

1.0 (1.4)  أ و ده 09.1 09.9 09.0 
(1.9)  (1.0)  اا ه ي/أسره 7.2 7.3 7.6 

 :الدوت اليامية والمتح لة 11.1 11.0 11.3 1.9 1.3
 :اا   طاآلسر ياطاا همراط م  ه 99.2 98.8 91.0 1.3 0.9
 ااورف 09.2 09.3 02.4 1.7 0.0

(1.9)     طااشصرطاأل سطط 3.0 6.2 6.2 ــ 
(1.0)  (1.0)     طأمصيكهطاالتر را 2.2 2.2 2.9 

    طاتتحه طااس فر إطااسهد  6.0 6.0 6.9 1.0 1.0
(1.0)  **أخصى 9.6 9.7 9.7 ــ 
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  درهنهفطتق يصيا *

  
 ** تشة ط   طأفصيقرهط    طأ و دهطغرصطااو هيرا.

     
 : مالل ة

     
 .  ـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

     
 :المصاد 

    
 .Oil Market Report, various issues ــ
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 .Oil Market Report, Various Issues :المصد 

 العالمية أس اق الغاز التبيعيالتت  ا  في  :ثالثاا 

األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي. 0  

خيل ط األمصيكيإ دهاس ر   صي مصكز فإ ااع رمإطااةسا  ا غهز اا  وي ااسمص م  سط اوت ع

    حي  طحصاويياطدصيعهنريا   توطاكي طم ري ن 1.19ك طر ريفطد يغطنحي طدشي 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط
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ي ةييه  دييرن أي ييس مسيي  ى  . طحطبطمقهونيياطدييهاصدعطااةةهةيي طمييفطاامييه طااةهضييإ   توطاكيي طم ريي ن 0.4
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 ااسيمص م  سيط مقهونا  ا ى .  توطاك طم ر نط طحطب 09.97ي  مهطد غط 9119مفطيه ط ااصادعااصدعط

 ي  ييح  9102مييفطيييه ط ااصادييعخييل طااصدييعط 23تكسييهس غييصب خييه  ااع رمييإطدة  سييط ا غييهز اا يي وي
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 .م ر نط طحطب 9.31ي سطأسهسطأنطاا صمر طيح  يط(  طحطب)تمطتح ي طخه طغصبطتكسهسطااسطم ر نط ح  طحصاو طدصيعهنراط  دغص طااةقهونا 23
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 (09)الجدوت 
 تت   مت سط األسعا  الف  ية للغاز التبيعي في الس ق األمريكي

( ملي ن ولدة لرا ية بريتا ية/ دول  ) 
  *الغاز التبيعي  **خام غرب تكساس     

 9103الراب  الرب   2.31 01.06
 9102األوت الرب   9.29 2.46

 الثا ي الرب   9.97 01.21
 الثال  الرب   9.23 2.69
  الراب  الرب  9.41 2.32
 التغير عن 9102 الثال الرب   1.19 1.00

(1.24) (م و ح ب/دول )  (0.41)  9103 الراب الرب   

 .كةهط  طفإطمصكزط  صي*   
 .م ر نط طحطب 9.31تمطتح ي طخه طغصبطتكسهسطااسطم ر نط طحطبطي سطأسهسطأنطاا صمر طيح  يط** 

   
 :المصاد 

 
        .ـطأي ا طمخ   اطمفطاا قصيصطااش صيطاة اةاطأ دك

 
 http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm ــ 

 

ة  سييططاألسييمهوطاا  وييياطا غييهزطااع رمييإطفييإطااسيي رطاسيي ةصاوطااةسيي  ىطااةيي خ ضطا يمييزىط

وغيمطاا يغ رطااةهارياط ااويخصيان يهططااغيهزطاوت هعطااسط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعطاألمصيكإط

 ااغييهز مخييز ن اوت ييهعاضييهفاطااييسط  دسيي بطاتسيي ثةهوافطااةصت مييااا ييإطت ا   ييهطشييصكهفطاا  قرييبط

فييإط األسيي  عطااة   ييإ خييل تصي ريي نطليي  طمكمييبط 2.629ارويي طااييسط  ااة حيي   اا تيييهف فييإ ااع رمييإ

 مي او ي يس م  سيع        أي س مس  ى م ذ نح  يهمرف   مصت مه  يف9102ااثهمفطمفطش صطن فة صط

 .ااسهدقا خةسطأي ا اا

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

 ميفطييه  ااصاديعااصديعط خيل  ااويخصي ااغهز مف ااة ح   اا تيهف ان هط ا ةهاإ سططم  اوت ع

مييفطيييه ط ااثهايي ااصدييعط دةسيي  يهف مقهونييا% 9.2 د سيي ا  طأيم ييصطمكمييب م رييهو 7.2 دحيي ااإ 9102

% 09.0 طأيطد سيي اطم ييصطمكمييب م رييهو 94.0د حيي ط مصت مييه   طم ييصطمكمييب م رييهو 999.9 ار  ييغ 9102

 .9103مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطيه ط

                                                           
 طHaynesville طEagle Ford طBakkenم هر طوسرسراطفسطان هططااغهزطااوخصيطفسطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكراط  سطم هر  ط س عيةث طان هطط 24

Niobraraط  Permian   Appalachiaط ط .   Anadarkoم عقا   أك صطموه وطتع يصطااغهزطااوخصيطدها تيهفطAppalachia تُم  م عقا  ذا
 طمةهطأ ىطااسطزيه  طيهماطUtica ط  Marellellusااة ح  طفإطاا ل طااحهاإ طحر طاوت عطان هططااغهزطااوخصيطفر هطدشك طم ح ظط دخهصاطفإطحق إط

 .مصيكراطح  طان ه راطااح صفإ ان هط ااغهز ااع رمإ فإ اا تيهف ااة ح     ذاك  فق ه ا قصيص ا او  مم  مهف ااعهلا األ
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    مييفط ااصادييعااصدييعط اسيي    فقيي  ااوييخصي  ااغييهزشيي صيطمييفطدهإلن ييهططاألمصيكييإطاا طفرةييهطي م يي ط

 أ نييإااييسط انخ ييض ةييم م ييصطمكمييب  م رييهو 64.7 مسيي  ى ي يي  أك يي دص شيي ص خييل  أي  9102 يييه 

          طنيي فة صم ييصطمكمييبطخييل طشيي صط م رييهو 69.7  يي ط 9102مييفطيييه ط ااصادييعمسيي  يهت طخييل طااصدييعط

        يسيية صشيي صط خييل  م ييصطمكمييب م رييهو 69.2 ل يي  أن يمييه   اتوت ييهع مسييال  أي ييس مسيي  يهت    يي 

 .(95)كما ي ة  الشكل 
 (95) الشكل

 (9102 - 9103) ،األمريكية لمتحدةالصخرح في ال ليا  ا لغازسي ية لالاإلمداد  الرب  مت سط 
 ( ب  سية/ متر مكعب مليا )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  .م هر طاا  طط ااغهزطااوخصي طأي ا طمخ   ا طتقصيصطان ه راطااح صطفإط(EIA)ا او طمم  مهفطااعهلاطاألمصيكراط :المصد 

 ااع رميإ ااغيهز أنمصيكرياطاأل ااعهليا مم  ميهف  او إل درهنيهف ثطأح فأظ ص أخصى  نهحرا مف

 مكميبطخيل  م يص م ريهو 21.0 د يغ لرهسيإمسي  ىط سيا ألمصيكرياطلي طا ااة حي   اا تييهف فإ ااةس ر

 .9102 أك  دصصطش 

سياآأس اق الغاز التبيعي المسيل في . 8  

 شيصر شيةه  أسي ار فيإ ااةسير  ااع رميإ ااغهز أسمهو فإ اا ع واف اا هارا اا قصاف تس مص 

 ااصسرسيرا  ااةويه و ط تيهي ان  ااويرف ااا  دريا  ك وييه اارهدهن مف ك  مف ااةس  و    ااكةرهف سرهآ

  ااصاديعخيل طااصديعط ااةسير  ااع رميإ ااغيهز اةوي وي اا  وييا ااشح هف يهس   صهفإ  اا او اف ا  ك

   .9102مفطيه ط
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 أسعا  الغاز التبيعي المسيل .0.8

      ميف ااصاديعخيل طااصديعط اليابكان اسي  و ت  اايذي ااةسير  ااع رمإ ااغهز أسمهو م  سط انخ ض

          /  تو 2.4 ااييييس ارويييي  ااسييييهد  دييييهاصدع مقهونييييا ب ح   م ريييي ن /  تو 1.2دةقيييي اوط 9102يييييه ط

هاصدعطااةةهة طمفطاامه طمقهوناطدبط ح   م ر ن/   تو 0.7م خ ضطد ح ط    طمس  ى طب ح   م ر ن

ل طتحق ط اارهدهن اس  و ت  ااذي ااةسر  ااع رمإ ااغهز ي ةه  درن أي س مس  ى اة  سط أسمهو .ااةهضإ

 .م ر نط طحطب /  تو 06.9ي  مهطد غط 9109مفطيه ط ااثها خل طااصدعط

 /   تو 1.6 دةقي او تكاي ان اسي  و ت  اايذي ااةسر  ااع رمإ ااغهز أسمهو م  سط انخ ض هكة

 انخ هضييه  ب  مشييكل  دييذاك  ح   م ريي ن /  تو 3.2 ااييس ارويي  دييهاصدعطااسييهد  مقهونييا ب ح   م ريي ن

 . مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ ب ح   م ر ن /   تو 0.9دةق اوط

 1.7 دةقي او الجي بيكة ك  يكا اسي  و ت  اايذي ااةسير  ااع رميإ ااغيهز أسيمهو م  سيط  انخ ض

  مشييكل  دييذاك م ريي نط طحطب/   تو 3.2مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييسط ب ح   م ريي ن/   تو

ي ةيه  ديرن أي يس . مقهوناطدهاصدعطااةةهة طميفطااميه طااةهضيإ ب ح   م ر ن /  تو 9.9دةق اوط انخ هضه  

لي طتحقي طخيل طااصديعط ااا  دريا ك وييه اسي  و ت  اايذي ااةسير  ااع رميإ ااغهز اة  سططأسمهومس  ىط

 .م ر نط طحطب /  تو 07.7ي  مهطد غط 9113ااصادعطمفطيه ط

/   تو 1.9 دةقي او الصكينم  سططأسيمهوطااغيهزطااع رميإطااةسير طاايذيطاسي  و ت ط اوت عدر ةهط

     /   تو 3.6ارويي طاايييسط  ااصدييعطااةةهةييي طمييفطاامييه طااةهضيييإ مقهونيياطديييهاصدعطااسييهد  ب ح   م ريي ن

ل ط ااورف اس  و ت  ااذي ااةسر  ااع رمإ ااغهز ي ةه  درن أي س مس  ى اة  سط أسمهو. م ر نط طحطب

 .م ر نط طحطب/   تو 09ي  مهطد غط 9104تحق طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط

 المسيلالكميا  المست  دة من الغاز التبيعي  .9.8

أسك اق شكمات شكرق  فيإ ااةسير  ااع رميإ ااغيهز مف ااةس  و   ااكةرهفا ةهاإطم  سطط اوت ع
 د سيي ا أي  رييف م ريي ن 4.6 دةقيي او 9102مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعط خييل  ااةخ   ييا ااةوييه و مييف أسككيا

 م ري ن 1.3دةقي اوط مي خ ضريف ط  ي طمسي  ىط م ر ن 99.3 ااس و را ااسهد  دهاصدع مقهونا% 2.3

رك صطاح  ي طااويرفطااةصكيزطاأل  طكي طوفكي هكذا السكياق .رفطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضيإ

ا ةصكيزط اا يإطتصا مي  اارهديهنم ق مياطي يسط ط9102خيل طشي صطني فة صط مس  و  ا غهز ااةسر  يهاةريه  
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اوت مي طحري طط اس ةصط ذاطاألمصطخل طش صط يسية صطااثهنإ ط ذاكطا ةص طاأل اسطي سطمس  ىطش صي 

%ط07طأيطدزيييه  طد غيي طرييف طم ريي نط6.9طااييسطمسيي  ىطلرهسييإطد ييغطمييفطااغييهزطااةسيير طااوييرفط او اف

%ط6إطحي ااطدزييه  طد غي طريف طم ري نط7.7طحي ااإطاارهديهنط او فطد غي طدر ةهط مقهوناطدهاش صطااسهد 

طحري طميفطااةسير طا غيهزطمسي  و طكيرك صطتق م هأنطاارهدهنطل طحهفا طي سططغرصط.مقهوناطدهاش صطااسهد 

طأ نيسطاايسط9102طييه طفيإطااةسير طااع رميإطااغيهزطميفط يه وا اتطتصا م  ط ذاكطوغمطااس  ياطاألحاه 

طاايسطااةش صيهفطل زفطي  مهط 9100طيه طفإطاا   ياطف ك شرةهطاكهوةاطااسهد طاامه طم ذطس  يطا ةهاإ

طتصا ييعطاسي ةصاو طييرتإطذاييكطفيإطظي طااسيلماطتي ادرصطا حسيرفطم ييهيلفطاغيلرطدسي بطلرهسيإطمسي  ى

طط. د  طتشغر طي  طمفطااة هيلفطاا   يا طااسكهنإطالنكةهشطن رااطاتس  لس

طاا تييهفطتوي حطنديرطاا  ارياطااعهلياطكهاياا طأح ثطت لمهفااسطط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو 

م ريهوطم يصطط011ديركثصطميفطي سطمس  ىطاامهام ططااةسر طااع رمإطا غهزطمو وطأك صط كراياألمصطااة ح  

طأك يصم ريهوطم يصطمكميب طا وي حطط011مفطااغهزطااع رمإطااةسير ططااورفط او افأنطت اه زط ط مكمب

ط.9194دح   طيه ططفإطاامهام ط ذاكطا طمس  و 

أنطم و يطااغهزطااع رميإطااةسير طاايسطااويرفطسي فطي ا  ي نطم هفسياططتا وطاإلشهو طااسكةهط

طخططأنهدربطي صطااورفطااسطو سرهطمفاغهزطااع رمإطااةسر طاطضخطفإطد  ك رص طمعطو سره طتزام ه طمعط

 روبفيا تصبح أن مي يبه   ط ااذيطمفطااة  لعطأن9102ط يسة صطش صطمفطااثهنإطفإط25"سر رصيهطل  "

ط.لصينلمبيل إل  اا ال بي ي ال ا  م ودي أ بر أحد

طميفطكي طفيإط أسيمهوهطااةسير طااع رميإطااغيهزطميفطااةسي  و  طااكةريهف (03) الجكدوتط ي ضحط

ط. تهي انطااورفط طااا  دراط ك ويهطاارهدهن

ط

 
 
 
 
 

                                                           
 ييرتإط.ططم رهوط  توط91م رهوطم صطمكمبطمفطااغهزطااع رمإطس  يه  ط تو طتك    طااسطط43دسماططم ص طكر  ط4911ط"ل  طسر رصيه"ر  طخططأنهدربط  غي  25

طميفطسي  يه ططمكميبطم يصطم ريهوط23طا  وي  "CNPC"طااور راطاا ر راط ااغهزطاا  طط شصكا"طغهزدص  "صكاطشطدرفطم لماطص قاطارهوطفإ ذاطااةشص عط
ط.يه ط21طاة  طااورف طااسطسر رصيهطشصرطمفططااص سإ طااغهز
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 أسعا  الغاز التبيعي المسيل .0.8

      ميف ااصاديعخيل طااصديعط اليابكان اسي  و ت  اايذي ااةسير  ااع رمإ ااغهز أسمهو م  سط انخ ض

          /  تو 2.4 ااييييس ارويييي  ااسييييهد  دييييهاصدع مقهونييييا ب ح   م ريييي ن /  تو 1.2دةقيييي اوط 9102يييييه ط

هاصدعطااةةهة طمفطاامه طمقهوناطدبط ح   م ر ن/   تو 0.7م خ ضطد ح ط    طمس  ى طب ح   م ر ن

ل طتحق ط اارهدهن اس  و ت  ااذي ااةسر  ااع رمإ ااغهز ي ةه  درن أي س مس  ى اة  سط أسمهو .ااةهضإ

 .م ر نط طحطب /  تو 06.9ي  مهطد غط 9109مفطيه ط ااثها خل طااصدعط

 /   تو 1.6 دةقي او تكاي ان اسي  و ت  اايذي ااةسر  ااع رمإ ااغهز أسمهو م  سط انخ ض هكة

 انخ هضييه  ب  مشييكل  دييذاك  ح   م ريي ن /  تو 3.2 ااييس ارويي  دييهاصدعطااسييهد  مقهونييا ب ح   م ريي ن

 . مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضإ ب ح   م ر ن /   تو 0.9دةق اوط

 1.7 دةقي او الجي بيكة ك  يكا اسي  و ت  اايذي ااةسير  ااع رميإ ااغيهز أسيمهو م  سيط  انخ ض

  مشييكل  دييذاك م ريي نط طحطب/   تو 3.2مقهونيياطدييهاصدعطااسييهد طارويي طااييسط ب ح   م ريي ن/   تو

ي ةيه  ديرن أي يس . مقهوناطدهاصدعطااةةهة طميفطااميه طااةهضيإ ب ح   م ر ن /  تو 9.9دةق اوط انخ هضه  

لي طتحقي طخيل طااصديعط ااا  دريا ك وييه اسي  و ت  اايذي ااةسير  ااع رميإ ااغهز اة  سططأسمهومس  ىط

 .م ر نط طحطب /  تو 07.7ي  مهطد غط 9113ااصادعطمفطيه ط

/   تو 1.9 دةقي او الصكينم  سططأسيمهوطااغيهزطااع رميإطااةسير طاايذيطاسي  و ت ط اوت عدر ةهط

     /   تو 3.6ارويي طاايييسط  ااصدييعطااةةهةييي طمييفطاامييه طااةهضيييإ مقهونيياطديييهاصدعطااسييهد  ب ح   م ريي ن

ل ط ااورف اس  و ت  ااذي ااةسر  ااع رمإ ااغهز ي ةه  درن أي س مس  ى اة  سط أسمهو. م ر نط طحطب

 .م ر نط طحطب/   تو 09ي  مهطد غط 9104تحق طخل طااصدعطااصادعطمفطيه ط

 المسيلالكميا  المست  دة من الغاز التبيعي  .9.8

أسك اق شكمات شكرق  فيإ ااةسير  ااع رميإ ااغيهز مف ااةس  و   ااكةرهفا ةهاإطم  سطط اوت ع
 د سيي ا أي  رييف م ريي ن 4.6 دةقيي او 9102مييفطيييه ط ااصادييعااصدييعط خييل  ااةخ   ييا ااةوييه و مييف أسككيا

 م ري ن 1.3دةقي اوط مي خ ضريف ط  ي طمسي  ىط م ر ن 99.3 ااس و را ااسهد  دهاصدع مقهونا% 2.3

رك صطاح  ي طااويرفطااةصكيزطاأل  طكي طوفكي هكذا السكياق .رفطمقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه طااةهضيإ

ا ةصكيزط اا يإطتصا مي  اارهديهنم ق مياطي يسط ط9102خيل طشي صطني فة صط مس  و  ا غهز ااةسر  يهاةريه  
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اوت مي طحري طط اس ةصط ذاطاألمصطخل طش صط يسية صطااثهنإ ط ذاكطا ةص طاأل اسطي سطمس  ىطش صي 

%ط07طأيطدزيييه  طد غيي طرييف طم ريي نط6.9طااييسطمسيي  ىطلرهسييإطد ييغطمييفطااغييهزطااةسيير طااوييرفط او اف

%ط6إطحي ااطدزييه  طد غي طريف طم ري نط7.7طحي ااإطاارهديهنط او فطد غي طدر ةهط مقهوناطدهاش صطااسهد 

طحري طميفطااةسير طا غيهزطمسي  و طكيرك صطتق م هأنطاارهدهنطل طحهفا طي سططغرصط.مقهوناطدهاش صطااسهد 

طأ نيسطاايسط9102طييه طفيإطااةسير طااع رميإطااغيهزطميفط يه وا اتطتصا م  ط ذاكطوغمطااس  ياطاألحاه 

طاايسطااةش صيهفطل زفطي  مهط 9100طيه طفإطاا   ياطف ك شرةهطاكهوةاطااسهد طاامه طم ذطس  يطا ةهاإ

طتصا ييعطاسي ةصاو طييرتإطذاييكطفيإطظي طااسيلماطتي ادرصطا حسيرفطم ييهيلفطاغيلرطدسي بطلرهسيإطمسي  ى

طط. د  طتشغر طي  طمفطااة هيلفطاا   يا طااسكهنإطالنكةهشطن رااطاتس  لس

طاا تييهفطتوي حطنديرطاا  ارياطااعهلياطكهاياا طأح ثطت لمهفااسطط فإط ذاطااسرهر طتا وطاإلشهو 

م ريهوطم يصطط011ديركثصطميفطي سطمس  ىطاامهام ططااةسر طااع رمإطا غهزطمو وطأك صط كراياألمصطااة ح  

طأك يصم ريهوطم يصطمكميب طا وي حطط011مفطااغهزطااع رمإطااةسير ططااورفط او افأنطت اه زط ط مكمب

ط.9194دح   طيه ططفإطاامهام ط ذاكطا طمس  و 

أنطم و يطااغهزطااع رميإطااةسير طاايسطااويرفطسي فطي ا  ي نطم هفسياططتا وطاإلشهو طااسكةهط

طخططأنهدربطي صطااورفطااسطو سرهطمفاغهزطااع رمإطااةسر طاطضخطفإطد  ك رص طمعطو سره طتزام ه طمعط

 روبفيا تصبح أن مي يبه   ط ااذيطمفطااة  لعطأن9102ط يسة صطش صطمفطااثهنإطفإط25"سر رصيهطل  "

ط.لصينلمبيل إل  اا ال بي ي ال ا  م ودي أ بر أحد

طميفطكي طفيإط أسيمهوهطااةسير طااع رميإطااغيهزطميفطااةسي  و  طااكةريهف (03) الجكدوتط ي ضحط

ط. تهي انطااورفط طااا  دراط ك ويهطاارهدهن

ط
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طميفطسي  يه ططمكميبطم يصطم ريهوط23طا  وي  "CNPC"طااور راطاا ر راط ااغهزطاا  طط شصكا"طغهزدص  "صكاطشطدرفطم لماطص قاطارهوطفإ ذاطااةشص عط
ط.يه ط21طاة  طااورف طااسطسر رصيهطشصرطمفططااص سإ طااغهز
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 (03)الجدوت 
 *أس اق شمات شرق أسيا تت   كميا  و مت سط أسعا  الغاز التبيعي المسيل المست  دة في 

 مت سط أسعا  الستيراد
 (م و ح ب/ دول  )

لصة 
الدوت 
العربية 
من 

ال ا دا 
% 

 الكميا  المست  دة
 (ملي ن طن)

ك  يا  
ك  يا  اإلجمالي اليابان الصين تاي ان الجي بية

 اليابان الصين تاي ان الجي بية

الراب  الرب   91.0 07.2 4.0 09.9 58.1 03.4 00.1 3.9 2.3 00.0
9103  

 األوتالرب   99.9 09.1 4.1 01.4 50.1 99.3 01.2 2.3 2.7 00.2
9102  

 الثا يالرب   07.4 02.9 4.1 2.7 18.5 90.3 2.9 3.6 3.4 2.9

 الثال الرب   02.4 09.9 4.4 2.0 13.0 91.1 2.6 3.9 2.1 2.9
 الراب الرب   02.4 06.1 4.7 00.3 59.3 99.0 2.4 3.6 3.2 3.2

(1.7)  (1.6)  1.9 (1.2)  ــ 0.3 1.9 9.6 1.9  
الرب  
 الثال 
 التغير  9102

 عن
(9.9)  (0.9)  1.9 (0.7)   (1.3)  (1.6)  1.9 1.0 (1.6)  

الرب  
 الراب 
9103 

 
 

    
 

 درهنهفطتق يصيا*  

 
 

  :مالل ة       
ط.ططـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

 ح يسطااصديعطااصاديعطميفطييه طط9103ااصديعطااثيهنإطميفطييه ططميفطد ايياحواطااي   طاامصدرياطميفطااي او افطتطتشية طااويرفطط-
 .9102 ح سطد اياطيه طط9103طتو وطااورفطدرهنهفطت ور راطيفطموه وط او ات هطم ذطش صطمهوسحر طامط ط9103

 
 

  
 .World Gas Intelligence, various issues :المصاد 

 مصاد  وا دا  الغاز التبيعي المسيل .8.8

طحي ااإط9102طمفطيه طااصادعااصدعططخل طأس ارطشةه طشصرطأسرهطااسطاستراليا صاد ا طد غ 

ط ك ويييهطاارهدييهنط او افطا ةييهاإطمييف%ط24.9طد سيي اطاأل اييسطااةصت يياطفييإطا ييرتإطرييف طم ريي نط03.9

ط.%00.7طد س اطماليزياطةم%ط07.9طد س اطقترطت ر هط ن س هطاا  ص طخل تهي انط ط ااورفطااا  درا

طا سه مطرفطم ر نط00.7طح ااإطأس ارطشةه طشصرطأسرهطااسطالعربية الدوت صاد ا طد غ ط ل 

مقهونياطدةسيه ةاطط9102مفطيه ططااصادعااصدعططخل طاا   طت كط او افطا ةهاإطمف%ط99.0طنس   طدةه

 .ااةةهة طمفطاامه طااةهضإطخل طااصدع%ط03.4ااسهد ط ططخل طااصدع%ط91د غ طنح ط
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 26الف  ية لمصد ح الغاز التبيعي المسيلصافي عائد الشحيا   .1.8

 ااع رميإ ا غيهز ااةوي و  ااي    ميف امي   ااةحقي  الف  يكة الشحيا  عائد بصافي ي م    فرةه

 ااةصت يا فيإ و سيره ف يرتإ  9102ميفطييه ط ااصاديعفإطن هياطااصديعط أسره شصر شةه  أس ار فإ ااةسر 

 4.60 يهسي  دويهفإ ان  نرسيره ت ر يه ب  ح   م ر ن/   تو 4.27 ح    فإ يهس  صهفإ محققا األ اس

 ط اسي صاارهطدويهفإطيهسي طب ح   م ري ن/   تو 4.77 يهسي  دويهفإ مهارزيه ةم ب  ح   م ر ن/   تو

  ا ازاسييص ب  ح   م ريي ن /  تو 4.04 قعييصا اامهسيي  صييهفإ د ييغ فرةييه. م ريي نط طحطب/   تو 4.96

 . ب ح   م ر ن/   تو 2.46

ا   27األس اق العالمية للتاقا  المتجددةالتت  ا  في  : ابعا
  9102ميفطييه ط ااصاديعان يهط ااعهليهف ااة اي    يهاةريه  خيل  ااصديع ل وافطت ار ط نة ط اوت ع

 م ح ظيه     اا يإ شي  ف انخ هضيه  أسمهوطاام ي طمفطتك  ا  رهفطااعهلاطااة اي    تصا عتزام ه  مع  ذاكط

انخ يضطم  سيططتك  ياط حري  دخهصياطااعهلياطااشةسيراط رهلياطااصييهح  ط خل طاألي ا طااق ر اطاألخريص 

 .   توطاك طمراه ارأل طمفطان ه  ةهطااسط

ت ليعطنةي طلعيهعطااعهلياط اايس فيإطأحي ثطتقهويص يه اا  اريا ااعهلا  كهااأشهوفطفإط ذاطااسرهر ط

 نحي  دمي  9103 ييه  فيإ اايذيطشي  ه   يهرؤ ذايكطيقيبطاا  %01ديركثصطميفط 9102ااة ا   طفيإطييه ط

 اامهاةريا ااة اي    ااعهليا ل و  زيه   ت لعاا قصيصطااسط كةهطأشهو .ااق ي ااس  ي اا ة  مف ه  يهم صيفيش

  ااة ييهنإ ااة ييهز  فيي ر ااشةسييرا األايي اح تصكرييب دمة رييهف م ف يييا  خةييسطأييي ا  خييل  %91د حيي ط

 ااصييهح رهليا م شآف س شك   طفإطحرفاا ة   ذا مف %71إطح اا س شك   اا إ  ااو هيرا  ااة شآف

 %21سطنح طاا ااك صده  ت ار  فإ ااة ا    ااعهلا موه و حوالعطاوت هعطت  مع%. 99 ح ااإ ااا صي

 حه يييا   يييهس أن  أشيييهوطاا قصييييصطاايييس. اايييصا ف اا لييي  فيييإ %97قهونييياطد حييي طم 9194 ييييه  دح ييي  

 فيإ اضعصادهف ح  ث  تا ب ااشةسرا األا اح نة  اس  اما ا ةهن  ااصس   ااسرهسا فإ إلصلحهف

ا  كةيه أشيهو اايس أن ت يهرؤ اتل ويه  ااميهاةإ لي  يشيك  خعيصا  ااعهلي تكيهارف  اوت هع ااك صده  أس ار

 ااعهليا مويه و تةث  يه اا يإ ااك صديه  ت اري  ميف اامهاةريا ااحوا  د غ  .ي سطموه وطااعهلاطااة ا   
                                                           

 .يهس اف اا و يص معص حه  م  ه تكهارف اا ق   وس   اإلته   26
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- IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 &  Renewable Capacity Statistics 2019.      
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019.    
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 (03)الجدوت 
 *أس اق شمات شرق أسيا تت   كميا  و مت سط أسعا  الغاز التبيعي المسيل المست  دة في 

 مت سط أسعا  الستيراد
 (م و ح ب/ دول  )

لصة 
الدوت 
العربية 
من 

ال ا دا 
% 

 الكميا  المست  دة
 (ملي ن طن)

ك  يا  
ك  يا  اإلجمالي اليابان الصين تاي ان الجي بية

 اليابان الصين تاي ان الجي بية

الراب  الرب   91.0 07.2 4.0 09.9 58.1 03.4 00.1 3.9 2.3 00.0
9103  

 األوتالرب   99.9 09.1 4.1 01.4 50.1 99.3 01.2 2.3 2.7 00.2
9102  

 الثا يالرب   07.4 02.9 4.1 2.7 18.5 90.3 2.9 3.6 3.4 2.9

 الثال الرب   02.4 09.9 4.4 2.0 13.0 91.1 2.6 3.9 2.1 2.9
 الراب الرب   02.4 06.1 4.7 00.3 59.3 99.0 2.4 3.6 3.2 3.2

(1.7)  (1.6)  1.9 (1.2)  ــ 0.3 1.9 9.6 1.9  
الرب  
 الثال 
 التغير  9102

 عن
(9.9)  (0.9)  1.9 (0.7)   (1.3)  (1.6)  1.9 1.0 (1.6)  

الرب  
 الراب 
9103 

 
 

    
 

 درهنهفطتق يصيا*  

 
 

  :مالل ة       
ط.ططـطاألوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه

 ح يسطااصديعطااصاديعطميفطييه طط9103ااصديعطااثيهنإطميفطييه ططميفطد ايياحواطااي   طاامصدرياطميفطااي او افطتطتشية طااويرفطط-
 .9102 ح سطد اياطيه طط9103طتو وطااورفطدرهنهفطت ور راطيفطموه وط او ات هطم ذطش صطمهوسحر طامط ط9103

 
 

  
 .World Gas Intelligence, various issues :المصاد 

 مصاد  وا دا  الغاز التبيعي المسيل .8.8

طحي ااإط9102طمفطيه طااصادعااصدعططخل طأس ارطشةه طشصرطأسرهطااسطاستراليا صاد ا طد غ 

ط ك ويييهطاارهدييهنط او افطا ةييهاإطمييف%ط24.9طد سيي اطاأل اييسطااةصت يياطفييإطا ييرتإطرييف طم ريي نط03.9

ط.%00.7طد س اطماليزياطةم%ط07.9طد س اطقترطت ر هط ن س هطاا  ص طخل تهي انط ط ااورفطااا  درا

طا سه مطرفطم ر نط00.7طح ااإطأس ارطشةه طشصرطأسرهطااسطالعربية الدوت صاد ا طد غ ط ل 

مقهونياطدةسيه ةاطط9102مفطيه ططااصادعااصدعططخل طاا   طت كط او افطا ةهاإطمف%ط99.0طنس   طدةه

 .ااةةهة طمفطاامه طااةهضإطخل طااصدع%ط03.4ااسهد ط ططخل طااصدع%ط91د غ طنح ط
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 26الف  ية لمصد ح الغاز التبيعي المسيلصافي عائد الشحيا   .1.8

 ااع رميإ ا غيهز ااةوي و  ااي    ميف امي   ااةحقي  الف  يكة الشحيا  عائد بصافي ي م    فرةه

 ااةصت يا فيإ و سيره ف يرتإ  9102ميفطييه ط ااصاديعفإطن هياطااصديعط أسره شصر شةه  أس ار فإ ااةسر 

 4.60 يهسي  دويهفإ ان  نرسيره ت ر يه ب  ح   م ر ن/   تو 4.27 ح    فإ يهس  صهفإ محققا األ اس

 ط اسي صاارهطدويهفإطيهسي طب ح   م ري ن/   تو 4.77 يهسي  دويهفإ مهارزيه ةم ب  ح   م ر ن/   تو

  ا ازاسييص ب  ح   م ريي ن /  تو 4.04 قعييصا اامهسيي  صييهفإ د ييغ فرةييه. م ريي نط طحطب/   تو 4.96

 . ب ح   م ر ن/   تو 2.46

ا   27األس اق العالمية للتاقا  المتجددةالتت  ا  في  : ابعا
  9102ميفطييه ط ااصاديعان يهط ااعهليهف ااة اي    يهاةريه  خيل  ااصديع ل وافطت ار ط نة ط اوت ع

 م ح ظيه     اا يإ شي  ف انخ هضيه  أسمهوطاام ي طمفطتك  ا  رهفطااعهلاطااة اي    تصا عتزام ه  مع  ذاكط

انخ يضطم  سيططتك  ياط حري  دخهصياطااعهلياطااشةسيراط رهلياطااصييهح  ط خل طاألي ا طااق ر اطاألخريص 

 .   توطاك طمراه ارأل طمفطان ه  ةهطااسط

ت ليعطنةي طلعيهعطااعهلياط اايس فيإطأحي ثطتقهويص يه اا  اريا ااعهلا  كهااأشهوفطفإط ذاطااسرهر ط

 نحي  دمي  9103 ييه  فيإ اايذيطشي  ه   يهرؤ ذايكطيقيبطاا  %01ديركثصطميفط 9102ااة ا   طفيإطييه ط

 اامهاةريا ااة اي    ااعهليا ل و  زيه   ت لعاا قصيصطااسط كةهطأشهو .ااق ي ااس  ي اا ة  مف ه  يهم صيفيش

  ااة ييهنإ ااة ييهز  فيي ر ااشةسييرا األايي اح تصكرييب دمة رييهف م ف يييا  خةييسطأييي ا  خييل  %91د حيي ط

 ااصييهح رهليا م شآف س شك   طفإطحرفاا ة   ذا مف %71إطح اا س شك   اا إ  ااو هيرا  ااة شآف

 %21سطنح طاا ااك صده  ت ار  فإ ااة ا    ااعهلا موه و حوالعطاوت هعطت  مع%. 99 ح ااإ ااا صي

 حه يييا   يييهس أن  أشيييهوطاا قصييييصطاايييس. اايييصا ف اا لييي  فيييإ %97قهونييياطد حييي طم 9194 ييييه  دح ييي  

 فيإ اضعصادهف ح  ث  تا ب ااشةسرا األا اح نة  اس  اما ا ةهن  ااصس   ااسرهسا فإ إلصلحهف

ا  كةيه أشيهو اايس أن ت يهرؤ اتل ويه  ااميهاةإ لي  يشيك  خعيصا  ااعهلي تكيهارف  اوت هع ااك صده  أس ار

 ااعهليا مويه و تةث  يه اا يإ ااك صديه  ت اري  ميف اامهاةريا ااحوا  د غ  .ي سطموه وطااعهلاطااة ا   
                                                           

 .يهس اف اا و يص معص حه  م  ه تكهارف اا ق   وس   اإلته   26
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- IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 &  Renewable Capacity Statistics 2019.      
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019.    



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  982019

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 98 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ا قصيييصاييك  فقييه   ذ  9106 يييه  فييإ %00.7 مقهونيياطد حيي  9103 يييه  فييإ %09.2 طنحيي طااة ايي  

 .9102 امه  ااة ا    ااعهلا فإ اتس ثةهو ماه  فإ اامهاةرا اتتاه هف

حايمط ان   فقه  ألح ث اا رهنهف ااوه و  يف دصنهمج األميم ااة حي   ا  رايا د يغ  كةهطيا وطدهاذكص

       (دإسيي ث ه طااةشييهويعطااك رييص طفييإطااعهليياطااك ص مهسرييا) اتسيي ثةهوافطاامهاةريياطفييإطااعهلييهفطااة ايي   

 ط9106مقهونياطدميه ط% 00.6 نسي  ا  د غي دإنخ يه  ط9103ييه طم ريهوط  توطخيل ط 272.9 ح ااإ

د سيي اط ااعهليياطااشةسييرامشيهويعطفييإطتة ييي ط ااحيه  اا صا ييع دشيك طأسهسييإطااييساإلنخ ييه ط يميزىطذاييكط

اا كيييهارفطااصأسيييةهاراطا ة شيييآفط ن راييياطاسييي ةصاوطانخ يييه  م ريييهوط  تو  022.9اروييي طاايييسط% 99

  ططططط  يإطااويرفأك يصطسي رطا عهلياطااشةسيراطفيإطااميهامط ط اا يمفطااة يه نطاايذيطتشي  هطااك ص ض سرا

ا وي ط% 0ااعهلاطااحصاوياطاألوضيراطد سي اط اتس ثةهوافطفإ كةهطانخ    .9103م  وفطيه ط م ذ

مشيهويعطااعهلياطااك ص مهسرياطاا ل  طااحري يط مشهويعط اتس ثةهوافطفإ  تصا م م رهوط  تو ط 9 ااس

 .اا  ااإي سط م ر نط  تو 292 نح طم ر نط  توط 430 نح  ااوغرص طااس

ا ةيهاإطاتسي ثةهوافطاامهاةرياطفيإطميفط% 29.4ي يسطحوياطد غي طااويرفطاسي ح ذفط  ذاط لي 

 طي ر ييهطأ و دييهطدحويياط9106يييه ط خييل % 49مقهونيياطد حيي ط 9103ااعهلييهفطااة ايي   طخييل طيييه ط

          . %09.4دحوييياط ئاا يييه / ط    طأسيييره%09.6 طةيييمطاا تييييهفطااة حييي  طاألمصيكرييياطدحوييياط90.2%

 ط أصي حطدم ي هطميفطفإطي  طم زايي طميفطاتل ويه افطاا همرياط اا هشياا ااعهلهفطااة ا   ان شصفطكةهط

  اياط 99  ااطمقهوناطديـط 92 طارصت عطي  طاا   طاا إطتس ثةصطفإطااعهلهفطااة ا   طااسطاألس ارطاا هما

   :األخرص طفإطاألس ارطاامهاةراطا عهلهفطااة ا    اا ع واف اا هارا اا قصاف تس مص  . 9106فإطيه ط

 :أس اق التاقة الكهرومائية .0
مقهونياطدهاميه طااسيهد  ط% 0.9اإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت ار طااعهلاطااك ص مهسراطد سي اط اوت ع

 ط لي طاسي ح ذفطكي طميفطااويرفط اا صازييي ط9103 رايه ارطفيإطن هيياطييه ط 0929.2اروي طاايسطنحي ط

 ذاييكمييفط% 70.9 اا تيييهفطااة حيي  ط ك يي اط    طاتتحييه طااسيي فر إطااسييهد ط اا ييص يجطي ييسطحيي ااإط

% 1.0 دشك طر رفطد غطنحي اإل ةهاإطاامهاةإطمفطااعهلاطااك ص مهسراطااة  ااط انخ ض در ةه. إاإل ةها

 ذاييك  فقييه  ألحيي ث  ط9106فييإطيييه ط سييهيا ترييصا ار 4093.9ااييسطنحيي ط ويي رمقهونيياطدهامييه طااسييهد طا

   .(02) الجدوت كما ي ة  اا رهنهفطااة هحا 
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أ ادييك طفقيي طد ييغطا ةييهاإطليي وافطت اريي طااعهليياطم اةيياطأمييهطفرةييهطيخيي طاايي   طاألي ييه طفييإط

% 0ميي خ ضطد حيي ط راييه ار ط  يي طمسيي  ىط 6.092نحيي ط 9103ااك ص مهسريياطااة هحيياطد ييهطفييإطيييه ط

 تريصا ار 03.992فإطحرفطد غطا ةهاإطان ه  هطميفطااعهلياطااك ص مهسرياطنحي ط .اامه طااسهد  دهاةقهوناطمع

 .(91) الجدوت كما ي ة   9107مقهوناطدمه ط% 6د ح ط م خ ض   طمس  ىط  9106سهياطفإطيه ط

 ذاط ي اص طاا  كطاا  اإط ية طاةشيهويعطااعهلياطااك ص مهسرياطااةويةةاط ااة  يذ طدشيك ط ري  ط

 . ةهوطتغرصطااة هخا  د  فط يمطاا  ةراطااةح راط اا خ رفطمفط

 :طاقة الرياح أس اق .9
مقهونياطدهاميه طااسيهد  طاروي ط% 01اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت اري طرهلياطااصييهحطد حي ط

   تُمي  أسيره أك يص سي ر أل رةريا اعهليا ااصييهح دحويا 9103 رايه ارطفيإطن هيياطييه ط 972.6ااسطنح ط

 طةمطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكرياط%29.4مفطاإل ةهاإطاامهاةإ طي ر هطأ و دهطدحواط% 41.7تو طااسط

مقهونياطدهاميه ط% 03.4ييهحطااة  اياطد حي طكةيهطاوت يعطاإل ةيهاإطااميهاةإطميفطرهلياطااص%. 07.6دحواط

  .(02) الجدوت كما ي ة   9106فإطيه ط سهيا ترصا ار 0024.4ااسهد طا و طااسطنح ط

أ اديك طفقي طد يغطا ةيهاإطلي وافطت اري طرهلياطااصييهحطم اةياطأمهطفرةهطيخ طاا   طاألي ه طفيإط

هاميه طد مقهونيا% 27.6 د حي مصت يعط  ي طمسي  ىط رايه ار ط 0.226نحي ط 9103ااة هحاطد هطفإطييه ط

      ط9106سييهياطفييإطيييه ط ترييصا ار 9.724فييإطحييرفطد ييغطا ةييهاإطان ه  ييهطمييفطرهليياطااصيييهحطنحيي ط .ااسييهد 

 .(91) الجدوت كما ي ة   9107مقهوناطدمه ط% 4.3   طمس  ىطمصت عطد ح ط

ح ططططططططططططططهااصيييااايي يصطدهاييذكصطأنيي طاسيي اهداطا ع ييبطاامييهاةإطااة زاييي طي ييسطتق رييهفط مشييهويعطرهليياط 

له طمي و يطاا  ودر يهفطاا  اسرياط معي ويطااةشيهويعطد  سيرعط في حطمويهنعط مكهتيبط  يي  طفيإط ةريعط

 .أنحه طاامهام

 :التاقة الشمسية أس اق .8
مقهونياطدهاميه طااسيهد  ط% 94.6اوت يعطاإل ةيهاإطااميهاةإطاقي وافطت اري طااعهلياطااشةسيراطد حي ط

ميفط% 69أسي ارطوسرسيراطنحي ط ا ط حقق طخةسي9103 راه ارطفإطن هياطيه ط 437.0ارو طااسطنح ط

أمييهطدها سيي اطا قيي و ط.  أاةهنرييه ييذهطاازيييه  ط  ييإطااوييرفط اا تيييهفطااة حيي  طاألمصيكريياط اارهدييهنط اا  يي ط

  طططططططططاألمصيكرييا اا صاكةرييا طف ييرتإطااوييرفطفييإطااةصت يياطاأل اييإطي ر ييهطكيي طمييفطاارهدييهنط اا تيييهفطااة حيي  
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 ا قصيييصاييك  فقييه   ذ  9106 يييه  فييإ %00.7 مقهونيياطد حيي  9103 يييه  فييإ %09.2 طنحيي طااة ايي  

 .9102 امه  ااة ا    ااعهلا فإ اتس ثةهو ماه  فإ اامهاةرا اتتاه هف

حايمط ان   فقه  ألح ث اا رهنهف ااوه و  يف دصنهمج األميم ااة حي   ا  رايا د يغ  كةهطيا وطدهاذكص

       (دإسيي ث ه طااةشييهويعطااك رييص طفييإطااعهليياطااك ص مهسرييا) اتسيي ثةهوافطاامهاةريياطفييإطااعهلييهفطااة ايي   

 ط9106مقهونياطدميه ط% 00.6 نسي  ا  د غي دإنخ يه  ط9103ييه طم ريهوط  توطخيل ط 272.9 ح ااإ

د سيي اط ااعهليياطااشةسييرامشيهويعطفييإطتة ييي ط ااحيه  اا صا ييع دشيك طأسهسييإطااييساإلنخ ييه ط يميزىطذاييكط

اا كيييهارفطااصأسيييةهاراطا ة شيييآفط ن راييياطاسييي ةصاوطانخ يييه  م ريييهوط  تو  022.9اروييي طاايييسط% 99

  ططططط  يإطااويرفأك يصطسي رطا عهلياطااشةسيراطفيإطااميهامط ط اا يمفطااة يه نطاايذيطتشي  هطااك ص ض سرا

ا وي ط% 0ااعهلاطااحصاوياطاألوضيراطد سي اط اتس ثةهوافطفإ كةهطانخ    .9103م  وفطيه ط م ذ

مشيهويعطااعهلياطااك ص مهسرياطاا ل  طااحري يط مشهويعط اتس ثةهوافطفإ  تصا م م رهوط  تو ط 9 ااس

 .اا  ااإي سط م ر نط  تو 292 نح طم ر نط  توط 430 نح  ااوغرص طااس

ا ةيهاإطاتسي ثةهوافطاامهاةرياطفيإطميفط% 29.4ي يسطحوياطد غي طااويرفطاسي ح ذفط  ذاط لي 

 طي ر ييهطأ و دييهطدحويياط9106يييه ط خييل % 49مقهونيياطد حيي ط 9103ااعهلييهفطااة ايي   طخييل طيييه ط

          . %09.4دحوييياط ئاا يييه / ط    طأسيييره%09.6 طةيييمطاا تييييهفطااة حييي  طاألمصيكرييياطدحوييياط90.2%

 ط أصي حطدم ي هطميفطفإطي  طم زايي طميفطاتل ويه افطاا همرياط اا هشياا ااعهلهفطااة ا   ان شصفطكةهط

  اياط 99  ااطمقهوناطديـط 92 طارصت عطي  طاا   طاا إطتس ثةصطفإطااعهلهفطااة ا   طااسطاألس ارطاا هما

   :األخرص طفإطاألس ارطاامهاةراطا عهلهفطااة ا    اا ع واف اا هارا اا قصاف تس مص  . 9106فإطيه ط

 :أس اق التاقة الكهرومائية .0
مقهونياطدهاميه طااسيهد  ط% 0.9اإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت ار طااعهلاطااك ص مهسراطد سي اط اوت ع

 ط لي طاسي ح ذفطكي طميفطااويرفط اا صازييي ط9103 رايه ارطفيإطن هيياطييه ط 0929.2اروي طاايسطنحي ط

 ذاييكمييفط% 70.9 اا تيييهفطااة حيي  ط ك يي اط    طاتتحييه طااسيي فر إطااسييهد ط اا ييص يجطي ييسطحيي ااإط

% 1.0 دشك طر رفطد غطنحي اإل ةهاإطاامهاةإطمفطااعهلاطااك ص مهسراطااة  ااط انخ ض در ةه. إاإل ةها

 ذاييك  فقييه  ألحيي ث  ط9106فييإطيييه ط سييهيا ترييصا ار 4093.9ااييسطنحيي ط ويي رمقهونيياطدهامييه طااسييهد طا

   .(02) الجدوت كما ي ة  اا رهنهفطااة هحا 
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 99 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

أ ادييك طفقيي طد ييغطا ةييهاإطليي وافطت اريي طااعهليياطم اةيياطأمييهطفرةييهطيخيي طاايي   طاألي ييه طفييإط

% 0ميي خ ضطد حيي ط راييه ار ط  يي طمسيي  ىط 6.092نحيي ط 9103ااك ص مهسريياطااة هحيياطد ييهطفييإطيييه ط

 تريصا ار 03.992فإطحرفطد غطا ةهاإطان ه  هطميفطااعهلياطااك ص مهسرياطنحي ط .اامه طااسهد  دهاةقهوناطمع

 .(91) الجدوت كما ي ة   9107مقهوناطدمه ط% 6د ح ط م خ ض   طمس  ىط  9106سهياطفإطيه ط

 ذاط ي اص طاا  كطاا  اإط ية طاةشيهويعطااعهلياطااك ص مهسرياطااةويةةاط ااة  يذ طدشيك ط ري  ط

 . ةهوطتغرصطااة هخا  د  فط يمطاا  ةراطااةح راط اا خ رفطمفط

 :طاقة الرياح أس اق .9
مقهونياطدهاميه طااسيهد  طاروي ط% 01اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت اري طرهلياطااصييهحطد حي ط

   تُمي  أسيره أك يص سي ر أل رةريا اعهليا ااصييهح دحويا 9103 رايه ارطفيإطن هيياطييه ط 972.6ااسطنح ط

 طةمطاا تيهفطااة ح  طاألمصيكرياط%29.4مفطاإل ةهاإطاامهاةإ طي ر هطأ و دهطدحواط% 41.7تو طااسط

مقهونياطدهاميه ط% 03.4ييهحطااة  اياطد حي طكةيهطاوت يعطاإل ةيهاإطااميهاةإطميفطرهلياطااص%. 07.6دحواط

  .(02) الجدوت كما ي ة   9106فإطيه ط سهيا ترصا ار 0024.4ااسهد طا و طااسطنح ط

أ اديك طفقي طد يغطا ةيهاإطلي وافطت اري طرهلياطااصييهحطم اةياطأمهطفرةهطيخ طاا   طاألي ه طفيإط

هاميه طد مقهونيا% 27.6 د حي مصت يعط  ي طمسي  ىط رايه ار ط 0.226نحي ط 9103ااة هحاطد هطفإطييه ط

      ط9106سييهياطفييإطيييه ط ترييصا ار 9.724فييإطحييرفطد ييغطا ةييهاإطان ه  ييهطمييفطرهليياطااصيييهحطنحيي ط .ااسييهد 

 .(91) الجدوت كما ي ة   9107مقهوناطدمه ط% 4.3   طمس  ىطمصت عطد ح ط

ح ططططططططططططططهااصيييااايي يصطدهاييذكصطأنيي طاسيي اهداطا ع ييبطاامييهاةإطااة زاييي طي ييسطتق رييهفط مشييهويعطرهليياط 

له طمي و يطاا  ودر يهفطاا  اسرياط معي ويطااةشيهويعطد  سيرعط في حطمويهنعط مكهتيبط  يي  طفيإط ةريعط

 .أنحه طاامهام

 :التاقة الشمسية أس اق .8
مقهونياطدهاميه طااسيهد  ط% 94.6اوت يعطاإل ةيهاإطااميهاةإطاقي وافطت اري طااعهلياطااشةسيراطد حي ط

ميفط% 69أسي ارطوسرسيراطنحي ط ا ط حقق طخةسي9103 راه ارطفإطن هياطيه ط 437.0ارو طااسطنح ط

أمييهطدها سيي اطا قيي و ط.  أاةهنرييه ييذهطاازيييه  ط  ييإطااوييرفط اا تيييهفطااة حيي  طاألمصيكريياط اارهدييهنط اا  يي ط

  طططططططططاألمصيكرييا اا صاكةرييا طف ييرتإطااوييرفطفييإطااةصت يياطاأل اييإطي ر ييهطكيي طمييفطاارهدييهنط اا تيييهفطااة حيي  
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 100 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 يذاط لي طدي أفطاألسي ارطاا هشيااطفيإطااةسيه ةاط.  ترتإطايعهارهطفيإطااةصت ياطااخهمسيا  أاةهنره تخع اا إط

كةهطاوت عطاإل ةيهاإطااميهاةإطميفط. دشك طك رصطفإطاا ة طاامهاةإطإل ةهاإطل وافطااعهلاطااشةسراطااة هحا

فيإط سيهيا تريصا ار 426.2مقهوناطدهامه طااسهد طا و طااسطنح ط% 29.2ااة  ااطد ح ط ااشةسراعهلاطاا

 .(02) الجدوت كما ي ة   9106يه ط

أ ادك طفق طد غطا ةهاإطل وافطت اري طااعهلياطااشةسيراطم اةاطأمهطفرةهطيخ طاا   طاألي ه طفإط

مقهونيياطدهامييه ط% 64 راييه ار ط  يي طمسيي  ىطمصت ييعطد حيي ط 9.172نحيي ط 9103ااة هحيياطد ييهطفييإطيييه ط

  ااسيم  يا اتميهوافمويصط ك طميفطااسهد  ط يمزىطذاكطااسطاوت هعطل وافطت ار طااعهلاطااشةسراطفإط

 9.244نحيي طارويي طااييسطا ةييهاإطان ييهططاايي   طاألي ييه طمييفطااعهليياطااشةسييراط ت ييهيفط.  ااازاسييص

 .(91) الجدوت كما ي ة   9106سهياطفإطيه ط ترصا ار

ل طاس خ م طاامعه افطدو و طم زاي  طد  فطوفعطلي وت هطي يسط اامهام اام ي طمفط   يُذكص أن 

/ سيي   2 ليي م طدمييضطاألسيي ارطيعييه افط  ييي  طم خ  يياطت  ييغطأليي طمييف حريي ت اريي طااعهليياطااشةسييرا ط

اا  يي ط األو نط ااسييم  ياط   يي بطافصيقرييهط اتمييهوافط ليي م طييي  ط   طمييفطدر  ييهكر يي  ارطسييهيا طكةييهط

 فييإطاا تيييهفطااة حيي   طأ ىطانخ ييه طأسييمهوطشييصا طااعهليياط. اطااشةسييرايعييه اف م خ  ييا  يي ا  ا عهليي

 .  ااة ا   طااسط م طااعهلاطااشةسراطأكثصط هذدراطمفطرهلاطااغهزطااع رمإطفإطاام ي طمفطااة الع

 :28التاقة الحي ية أس اق .1

مقهوناطدهامه طااسهد  طارو ط% 7.9اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت ار طااعهلاطااحر ياطد ح ط

 طكةهطاوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطميفطااعهلياطااحر يياطااة  اياط9103 راه ارطفإطن هياطيه ط 003ااسطنح ط

   .(02) الجدوت كما ي ة   سهيا ترصا ار 429.4مقهوناطدهامه طااسهد طا و طااسطنح ط% 7.0د ح ط

أ ادك طفق طد غطا ةهاإطلي وافطت اري طااعهلياطااحر يياطم اةاطأمهطفرةهطيخ طاا   طاألي ه طفإط

        . رايه ار ط  ي طن يسطااةسي  ىطااةحقي طخيل طااميه طااسيهد  1.002نحي ط 9103ااة هحاطد يهطفيإطييه ط

            ط9106سيييهياطفيييإطييييه ط تريييصا ار 1.492فيييإطحيييرفطد يييغطا ةيييهاإطان ه  يييهطميييفطااعهلييياطااحر يييياطنحييي ط

           كمكككا ي ةككك   ااميييه طااسيييهد  تريييصا ارطسيييهياطفقيييططمقهونييياطدةسييي  ى 1.10ألييي طد حييي ط  ييي طمسييي  ىط
 .(91) الجدوت

                                                           
 ميييفطااة  ايييهفطططططططططططط" تق رييياطاا لييي  طااحرييي ي"ااعهلييياطااحر يييياط يييإطااعهلييياطاا يييإطيييي مطت ارييي  هطميييفطااةخ  يييهفط اا  هييييهفطاام ييي ياطااحر انرييياطأ طاا  هترييياط  28

 .ااو هيراط اا اهوياط
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 101 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ذا  تحصز ص هيا ااعهلا ااحر يا تق مه  مف خيل  ااي يم األكيه يةإ  ااحكي مإ ا  ك  ا  ريهف 

غرصطأنطااة هفساطااة زاي  طمفطموه وطااعهلاطااة ا   طم خ  ياطاا ك  ياطاألخيصى ط. ااا ي  طفإطاألس ار

ة ييهخطاضييهفا ااييس ااةخييه ف دشييرن اسيي  اما دمييض أشييكه  ااعهلييا ااحر يييا ليي  انمكسيي  سيي  ه  ي ييس اا

 .شك  يهسقه  أمه  ان هط ااعهلا ااحر ياياتس ثةهويطفإطأس ارطااعهلاطااحر يا ط   طمهط

 (02)الجدوت 
 9103في الدوت األعضاء،  قد ا  ت ليد التاقا  المتجددة

 (جيجاواط)
  التاقة الكهرومائية طاقة الرياح التاقة الشمسية التاقة الحي ية اإلجمالي
 الما ا  ــ 1.119 1.924 1.110 1.926
 البحرين ــ 1.110 1.119 ــ 1.117
 الجزائر 1.993 1.101 1.429 ــ 1.762
 ت  س 1.177 1.949 1.146 ــ 1.293
 السع دية ــ 0.003 1.022 ــ 1.049
 س  ية 0.424 1.110 1.110 1.116 0.912
 العراق 9.904 ــ 1.126 ــ 9.990
 قتر ــ ــ 1.119 1.123 1.142
 الك يت ــ 1.101 1.120 ــ 1.140
 ليبيا ــ ــ 1.119 ــ 1.119
 مصر 9.390 0.099 1.661 1.176 4.302
 الدوت األعضاء 9.058 0.829 9.112 1.008 01.989
 العالم 0925.8 518.9 131.0 009.3 9851.8

 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 :المصد 
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 100 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 يذاط لي طدي أفطاألسي ارطاا هشيااطفيإطااةسيه ةاط.  ترتإطايعهارهطفيإطااةصت ياطااخهمسيا  أاةهنره تخع اا إط

كةهطاوت عطاإل ةيهاإطااميهاةإطميفط. دشك طك رصطفإطاا ة طاامهاةإطإل ةهاإطل وافطااعهلاطااشةسراطااة هحا

فيإط سيهيا تريصا ار 426.2مقهوناطدهامه طااسهد طا و طااسطنح ط% 29.2ااة  ااطد ح ط ااشةسراعهلاطاا

 .(02) الجدوت كما ي ة   9106يه ط

أ ادك طفق طد غطا ةهاإطل وافطت اري طااعهلياطااشةسيراطم اةاطأمهطفرةهطيخ طاا   طاألي ه طفإط

مقهونيياطدهامييه ط% 64 راييه ار ط  يي طمسيي  ىطمصت ييعطد حيي ط 9.172نحيي ط 9103ااة هحيياطد ييهطفييإطيييه ط

  ااسيم  يا اتميهوافمويصط ك طميفطااسهد  ط يمزىطذاكطااسطاوت هعطل وافطت ار طااعهلاطااشةسراطفإط

 9.244نحيي طارويي طااييسطا ةييهاإطان ييهططاايي   طاألي ييه طمييفطااعهليياطااشةسييراط ت ييهيفط.  ااازاسييص

 .(91) الجدوت كما ي ة   9106سهياطفإطيه ط ترصا ار

ل طاس خ م طاامعه افطدو و طم زاي  طد  فطوفعطلي وت هطي يسط اامهام اام ي طمفط   يُذكص أن 

/ سيي   2 ليي م طدمييضطاألسيي ارطيعييه افط  ييي  طم خ  يياطت  ييغطأليي طمييف حريي ت اريي طااعهليياطااشةسييرا ط

اا  يي ط األو نط ااسييم  ياط   يي بطافصيقرييهط اتمييهوافط ليي م طييي  ط   طمييفطدر  ييهكر يي  ارطسييهيا طكةييهط

 فييإطاا تيييهفطااة حيي   طأ ىطانخ ييه طأسييمهوطشييصا طااعهليياط. اطااشةسييرايعييه اف م خ  ييا  يي ا  ا عهليي

 .  ااة ا   طااسط م طااعهلاطااشةسراطأكثصط هذدراطمفطرهلاطااغهزطااع رمإطفإطاام ي طمفطااة الع

 :28التاقة الحي ية أس اق .1

مقهوناطدهامه طااسهد  طارو ط% 7.9اوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطاق وافطت ار طااعهلاطااحر ياطد ح ط

 طكةهطاوت عطاإل ةهاإطاامهاةإطميفطااعهلياطااحر يياطااة  اياط9103 راه ارطفإطن هياطيه ط 003ااسطنح ط

   .(02) الجدوت كما ي ة   سهيا ترصا ار 429.4مقهوناطدهامه طااسهد طا و طااسطنح ط% 7.0د ح ط

أ ادك طفق طد غطا ةهاإطلي وافطت اري طااعهلياطااحر يياطم اةاطأمهطفرةهطيخ طاا   طاألي ه طفإط

        . رايه ار ط  ي طن يسطااةسي  ىطااةحقي طخيل طااميه طااسيهد  1.002نحي ط 9103ااة هحاطد يهطفيإطييه ط

            ط9106سيييهياطفيييإطييييه ط تريييصا ار 1.492فيييإطحيييرفطد يييغطا ةيييهاإطان ه  يييهطميييفطااعهلييياطااحر يييياطنحييي ط

           كمكككا ي ةككك   ااميييه طااسيييهد  تريييصا ارطسيييهياطفقيييططمقهونييياطدةسييي  ى 1.10ألييي طد حييي ط  ييي طمسييي  ىط
 .(91) الجدوت

                                                           
 ميييفطااة  ايييهفطططططططططططط" تق رييياطاا لييي  طااحرييي ي"ااعهلييياطااحر يييياط يييإطااعهلييياطاا يييإطيييي مطت ارييي  هطميييفطااةخ  يييهفط اا  هييييهفطاام ييي ياطااحر انرييياطأ طاا  هترييياط  28

 .ااو هيراط اا اهوياط

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 101 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ذا  تحصز ص هيا ااعهلا ااحر يا تق مه  مف خيل  ااي يم األكيه يةإ  ااحكي مإ ا  ك  ا  ريهف 

غرصطأنطااة هفساطااة زاي  طمفطموه وطااعهلاطااة ا   طم خ  ياطاا ك  ياطاألخيصى ط. ااا ي  طفإطاألس ار

ة ييهخطاضييهفا ااييس ااةخييه ف دشييرن اسيي  اما دمييض أشييكه  ااعهلييا ااحر يييا ليي  انمكسيي  سيي  ه  ي ييس اا

 .شك  يهسقه  أمه  ان هط ااعهلا ااحر ياياتس ثةهويطفإطأس ارطااعهلاطااحر يا ط   طمهط

 (02)الجدوت 
 9103في الدوت األعضاء،  قد ا  ت ليد التاقا  المتجددة

 (جيجاواط)
  التاقة الكهرومائية طاقة الرياح التاقة الشمسية التاقة الحي ية اإلجمالي
 الما ا  ــ 1.119 1.924 1.110 1.926
 البحرين ــ 1.110 1.119 ــ 1.117
 الجزائر 1.993 1.101 1.429 ــ 1.762
 ت  س 1.177 1.949 1.146 ــ 1.293
 السع دية ــ 0.003 1.022 ــ 1.049
 س  ية 0.424 1.110 1.110 1.116 0.912
 العراق 9.904 ــ 1.126 ــ 9.990
 قتر ــ ــ 1.119 1.123 1.142
 الك يت ــ 1.101 1.120 ــ 1.140
 ليبيا ــ ــ 1.119 ــ 1.119
 مصر 9.390 0.099 1.661 1.176 4.302
 الدوت األعضاء 9.058 0.829 9.112 1.008 01.989
 العالم 0925.8 518.9 131.0 009.3 9851.8

 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 :المصد 
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التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 102 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (91)الجدوت 
 9109في الدوت األعضاء،  ا تاج التاقا  المتجددة

( ساعة تيراواط ) 
      

  التاقة الكهرومائية طاقة الرياح التاقة الشمسية التاقة الحي ية اإلجمالي
 الما ا  ــ 1.110 1.639 1.117 1.629
 البحرين ــ 1.110 1.113 ــ 1.112
 ت  س 1.106 1.442 1.009 ــ 1.963
 الجزائر 1.197 1.102 1.971 ــ 1.729
 السع دية ــ 1.119 1.099 ــ 1.071
 س  ية 1.694 1.110 ــ 1.122 1.633
 العراق 4.939 ــ 1.196 ــ 4.741
 قتر ــ ــ 1.113 1.009 1.092
 الك يت ــ 1.103 1.142 ــ 1.177
 ليبيا ــ ــ 1.113 ــ 1.113

 مصر 09.391 9.911 1.719 1.219 09.296
 الدوت األعضاء 03.952 9.121 9.811 1.152 98.951
 العالم 1053.9 0081.1 189.8 125.1 1021.2

 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 :المصد 
 

 :األهداا الستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء في مي مة أواب 
           ااةخ   ييا ة ايي   ااةوييه وطاا ضييعطارييهوطيةيي طيصدييإطمشيي صسطا مزيييزطان ييهططااعهليياطمييفطتييمط

          (9121 – 9101) اامصدرييياطا عييي يصطاسييي خ امهفطااعهلييياطااة اييي    اتسييي صاترارااسييي  ه ا  اايييس   ذايييك

 فيإطشي صدهامهصةاطااسم  يا طااصيه  ط  اا سطاي ة ت هطااقةاطاامصدراطاا  ة ياطاإلل وه ياط اإل  ةهيرا

 . 9102ي هيصط

 ااعهليييييا مشيييييهوكا ا  ةريييييا ي  ييييي  مشييييي صس يصديييييإ يةييييي  أ   يييييذهطاتسييييي صاتراراط تمييييي ط

ااثهاي طميفط اري ط وا أصي وفط هممياطااي   طاامصدرياطاإلصي 9109 فيإطييه ط .ااعهلا مزيج فإ ااة ا   

ااعهلاطااة ا   ط ك ه  طااعهلاطفيإطااي   طاامصدريا ط اايذيطت يةفطماة يياطميفطاأل ي افطاتسي صاتراراط

 .(90)الجدوت هي م ةحة في  كمااا ر را ط

 
 
 
 

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 103 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (90)الجدوت 
 في مي مة أواب   األهداا الستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء

.9191يه طدح   ط% 91د س اطااة  ااطمسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطمزيجطااعهلاط  الما ا  

 طتصت يعطاايسط9199ييه طدح   ط% 9د س اطااة  ااطمسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطمزيجطااعهلاط
 البحرين 9129دح   طيه ط% 01

.9121يه ط% 21مسه ةا ااعهلا ااة ا    مف ااك صده  ااة  اا مح ره  د س ا   ت  س 

.9121يه ط% 96مسه ةا ااعهلا ااة ا    مف ااك صده  ااة  اا مح ره  د س ا   الجزائر 

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

 س  ية .9121يه ط% 21مسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطمزيجطااعهلاطد س اط

د سي اط( ااعهلياطااشةسيراط رهلياطااصييهح)ااقي و طااةصك ياط مسيه ةاطااعهلياطااة اي   طفيإطميزيج
 العراق 9191دح   طيه ط% 0

.9121يه ط% 91د س اطمسه ةاطااعهلاطااشةسراطااك ص ض سراط ااحصاوياطفإطمزيجطااعهلاط  قتر 

.9121يه ط% 09مسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطت ار طااك صده طد س اط  الك يت 

 9191يه ط% 6 مسه ةاطااعهلاطااشةسراط رهلاطااصيهحطمفطااعهلاطااك صدهسراطااة  ااطد س ا
 ليبيا .9199يه ط% 01  د س ا

ط طااةهسرا ط ااعهلا طااشةسرا ط ااعهلا طااصيهح طرهلا طد س امسه ةا طااك صدهسرا طااعهلا طت ار               فإ
 مصر .9121ي سطاا  ااإطيه ط% 7 ط% 9 ط% 09

 

 .9109 امه   همماطاا   طاامصدراط ط ار طااعهلاطااة ا   ط ك ه  طااعهلاطفإطاا   طاامصدرا - :د االمص
 .  ي  طا  ةراطااعهلهفطااة ا    ر راط دصامج -

 

 ااة اـيـ    ااعهلـيـا اسيـ خ امهف ا عيـ يص اامصدريـا اإلسيـ صاترارا نعيـهر ت سـرعتمطيُذكص ان  ل  

دةيهطي  افي طميعطاا ي فطااسيهدعطميفطأ ي افطاألميمط ااةسـيـ  اما  ا عهلــا اامصدرــا اإلســ صاترارا ا وــ ح

ضةهنطحو  طاااةرعطد ك  اطمرس و طي سطخي مهفطااعهلياط" ااذيطي  طي سطااة ح  طا   ةراطااةس  اماط

  . "ح يثاطااة ة لاط ااةس  امااا
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االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 102 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (91)الجدوت 
 9109في الدوت األعضاء،  ا تاج التاقا  المتجددة

( ساعة تيراواط ) 
      

  التاقة الكهرومائية طاقة الرياح التاقة الشمسية التاقة الحي ية اإلجمالي
 الما ا  ــ 1.110 1.639 1.117 1.629
 البحرين ــ 1.110 1.113 ــ 1.112
 ت  س 1.106 1.442 1.009 ــ 1.963
 الجزائر 1.197 1.102 1.971 ــ 1.729
 السع دية ــ 1.119 1.099 ــ 1.071
 س  ية 1.694 1.110 ــ 1.122 1.633
 العراق 4.939 ــ 1.196 ــ 4.741
 قتر ــ ــ 1.113 1.009 1.092
 الك يت ــ 1.103 1.142 ــ 1.177
 ليبيا ــ ــ 1.113 ــ 1.113

 مصر 09.391 9.911 1.719 1.219 09.296
 الدوت األعضاء 03.952 9.121 9.811 1.152 98.951
 العالم 1053.9 0081.1 189.8 125.1 1021.2

 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2019 :المصد 
 

 :األهداا الستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء في مي مة أواب 
           ااةخ   ييا ة ايي   ااةوييه وطاا ضييعطارييهوطيةيي طيصدييإطمشيي صسطا مزيييزطان ييهططااعهليياطمييفطتييمط

          (9121 – 9101) اامصدرييياطا عييي يصطاسييي خ امهفطااعهلييياطااة اييي    اتسييي صاترارااسييي  ه ا  اايييس   ذايييك

 فيإطشي صدهامهصةاطااسم  يا طااصيه  ط  اا سطاي ة ت هطااقةاطاامصدراطاا  ة ياطاإلل وه ياط اإل  ةهيرا

 . 9102ي هيصط

 ااعهليييييا مشيييييهوكا ا  ةريييييا ي  ييييي  مشييييي صس يصديييييإ يةييييي  أ   يييييذهطاتسييييي صاتراراط تمييييي ط

ااثهاي طميفط اري ط وا أصي وفط هممياطااي   طاامصدرياطاإلصي 9109 فيإطييه ط .ااعهلا مزيج فإ ااة ا   

ااعهلاطااة ا   ط ك ه  طااعهلاطفيإطااي   طاامصدريا ط اايذيطت يةفطماة يياطميفطاأل ي افطاتسي صاتراراط

 .(90)الجدوت هي م ةحة في  كمااا ر را ط
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 103 9102الربع الرابع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 (90)الجدوت 
 في مي مة أواب   األهداا الستراتيجية للتاقة المتجددة في الدوت األعضاء

.9191يه طدح   ط% 91د س اطااة  ااطمسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطمزيجطااعهلاط  الما ا  

 طتصت يعطاايسط9199ييه طدح   ط% 9د س اطااة  ااطمسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطمزيجطااعهلاط
 البحرين 9129دح   طيه ط% 01

.9121يه ط% 21مسه ةا ااعهلا ااة ا    مف ااك صده  ااة  اا مح ره  د س ا   ت  س 

.9121يه ط% 96مسه ةا ااعهلا ااة ا    مف ااك صده  ااة  اا مح ره  د س ا   الجزائر 

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

 س  ية .9121يه ط% 21مسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطمزيجطااعهلاطد س اط

د سي اط( ااعهلياطااشةسيراط رهلياطااصييهح)ااقي و طااةصك ياط مسيه ةاطااعهلياطااة اي   طفيإطميزيج
 العراق 9191دح   طيه ط% 0

.9121يه ط% 91د س اطمسه ةاطااعهلاطااشةسراطااك ص ض سراط ااحصاوياطفإطمزيجطااعهلاط  قتر 

.9121يه ط% 09مسه ةاطااعهلاطااة ا   طفإطت ار طااك صده طد س اط  الك يت 

 9191يه ط% 6 مسه ةاطااعهلاطااشةسراط رهلاطااصيهحطمفطااعهلاطااك صدهسراطااة  ااطد س ا
 ليبيا .9199يه ط% 01  د س ا

ط طااةهسرا ط ااعهلا طااشةسرا ط ااعهلا طااصيهح طرهلا طد س امسه ةا طااك صدهسرا طااعهلا طت ار               فإ
 مصر .9121ي سطاا  ااإطيه ط% 7 ط% 9 ط% 09

 

 .9109 امه   همماطاا   طاامصدراط ط ار طااعهلاطااة ا   ط ك ه  طااعهلاطفإطاا   طاامصدرا - :د االمص
 .  ي  طا  ةراطااعهلهفطااة ا    ر راط دصامج -

 

 ااة اـيـ    ااعهلـيـا اسيـ خ امهف ا عيـ يص اامصدريـا اإلسيـ صاترارا نعيـهر ت سـرعتمطيُذكص ان  ل  

دةيهطي  افي طميعطاا ي فطااسيهدعطميفطأ ي افطاألميمط ااةسـيـ  اما  ا عهلــا اامصدرــا اإلســ صاترارا ا وــ ح

ضةهنطحو  طاااةرعطد ك  اطمرس و طي سطخي مهفطااعهلياط" ااذيطي  طي سطااة ح  طا   ةراطااةس  اماط

  . "ح يثاطااة ة لاط ااةس  امااا
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ا  العالمية أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية :خامسا  
دشيك ط ا يه أ طسرك ن كهن اا إطاا هماطماة ياطمفطاألح اثط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط   ش

 :مهطي إ األح اث ت ك مفطأ مط طي سطااس رطاا  ص اراطاامهاةرا انمكهسهفطاياهدراطأ طس  را أ طدآخص

  9191على اجراء خفض اةافي لط تاج بدء من عام  +(أوب  ) دوتاتفاق  .0

           ط177وليييمط ا  ةهي يييهطااييي زاويطااميييه ي( أ ديييك)يقييي فطم اةييياطااييي   طااةوييي و طا   يييص  ط

خيل طتيمطاإلت يهرط  لي .  طدةقصطااة اةا طدهامهصةاطاا ةسه يا طفرر يه9102مفطش صط يسة صط ااخهمسفإط

ي سطمس  يهفطاإلن هططااة   طي ر هطفيإط ي  /دصمر  أاف 911د ح طاضهفإطخ ضطا صا طي سطاإل  ةهعط

ي  يهوا  ميف  ذايكطا ط+(أ ديكط) ات  ةهعطاا زاويطااخيهمسطاي   ط 069ات  ةهعطاا زاويطاامه يطولمط

اا يإطأ صيي طاة ه ضيهفطا كةيهطتيمطاسي مصا  .9191 ح سطن هياطش صطميهوسط 9191 ش صطي هيصد اياط

 ااذي ُيق  فإ اامهصةا األس هنرا  م وي    تم " COP-25" دشرنطتغرصطااة هخ فإطمؤتةصطاألممطااة ح  

 .ات هرطدهويس يمطأ دكطفإطم اةاطاألي ه طفإط اا   اةرعطاا ركر طي سطااةشهوكاطاا مهااطا

ي ييه طفييإطا يي   طاأل ااسيهدع  ُيقيي  ات  ةييهع اايي زاوي 9102  يسية صمييفطشيي صط ااسييه سفيإط 

دمي طااةي ا تفطحي  طآفيهرطسي رط   +(أ ديكط)م اةاطأ دكطمعطدمضطاا   طااة  ااطا   ططميفطخهو  يهط

 أ ا ااةح ة يياطي ييسطمسيي  يهفطااةخييز نطاامهاةرييا ط كييذاكط  اإلنمكهسييهف ط9191اايي  طط اا  لمييهفطامييه ط

تيمطاإلت يهرط. ااس رط ااو هياطدشك طيه  طمعطملحااطااا   طاا شه وياطااةس ةص طمعطاا   طااةسي   كا

 .ي س مس  يهف اإلن هط ااة    ي س خ   ه سهدقه   ي  /دصمر  أاف 911د ح طاضهفإطخ ضطا صا طي سط

دهإلضيهفاط  ي  /م ر نطدصمر  0.6د ح ط+( أ دكط) مفطشرنط ذاطاتت هرطأنطيؤ يطااسطخ ضطان هطط   ط

ااسطذاكطس  اص طاام ي طمفطاا   طااةشهوكاطفإطاإلت يهرطمسيه ةهت هطااع يرياطاإلضيهفرا طمةيهطلي طييؤ يط

    .(99)الجدوت ي ة   كما طي  /م ر نطدصمر  9.0دركثصطمفط+( أ دكط)ااسطخ ضطان هطط   ط

        9191 ي ييسطيقيي طا  ةييهعطاسيي ث هسإطفييإطد اييياطشيي صطمييهوس+( أ دييكط) ييذاط ليي طات قيي ط   ط

 دة ض يراا  عرا ط اا اصطا ااس ر  ضع دةقصطم اةاطأ دك طدهامهصةاطاا ةسه يا طفرر ه طد  فط واسا

  .اطاجن هطاضهفر تخ ر هفة ي طات هرطخ ضطاإلن هططأ طإل صا طا  حه ا   هس كهن  اذا مه فإ
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 (99)الجدوت 
ا لطتفاق   تخفيضا  اإل تاج اإلةافية وفقا

 +(أوب  )وبعض ميتجي اليفط من خا جها بين دوت أوب  
(ي م/ملي ن برميل)  

 

الكمية اإلةافية المتف  
على خفضها بدء من شهر 

9191يياير   

مست ى اإل تاج بداية 
9102من شهر يياير   

الكمية المتف  
 على خفضها

مست ى اإل تاج 
  *المرجعي

(1.899)  95.289 (1.309)  دوت أوب  91.912 
(1.109) 1.025 (1.129)  ااازاسص 0.196 

(1.146) 1.481 ــ  أنا ت 0.993 
(1.114)  ااك نغ  1.299 (0.010) 0.315 

 اإلك ا  و 1.994 (0.016) 0.508 ــ
(1.110)  غر رهطاتس  اسرا 1.096 (0.004) 0.123 
(1.119)  اااهد ن 1.036 (0.006) 0.181 
(1.191)  اامصار 4.792 (0.141) 4.512 
(1.199)  ااك ي  9.312 (0.085) 2.724 
 نرارصيه 0.623 (0.053) 1.685 (1.190)
 ااسم  يا 01.722 (0.322) 10.311 (1.076)
 اإلمهواف 2.073 (0.096) 3.072 (1.171)
(1.080)  09.289 (1.838)  دوت خا ج أوب  03.891 
 أذودراهن 1.627 (0.020) 0.776 (1.116)
 اا حصيف 1.996 (0.005) 0.222 (1.119)
 دص ن ي 1.020 (0.003) 0.128 (1.110)
 كهزخس هن 0.211 (0.040) 1.860 (1.106)
 مهارزيه 1.796 (0.015) 0.612 (1.119)
 ااةكسرك 9.106 (0.040) 1.977 (1.103)
 ُيةهن 1.229 (0.025) 0.970 (1.112)
 و سره 00.490 (0.230) 11.191 (1.161)
 ااس  ان 1.164 (0.002) 0.072 (1.110)
    بطااس  ان 1.029 (0.003) 0.129 (1.110)

       اجمالي 15.112 (1.195) 43.874 (1.518)
 (+أوب  ) دوت

 

 .كهزخس هن   أذودراهن    ااك ي   دإس ث ه  (+ أ دك)     اك  9103 أك  دص ش ص ان هط    ااةص مإ اإلن هط مس  ى* 
 :ا مالل     

 .اإلن هط خ ض ات هر مف ف ز يل   ايصان   ار ره مف ك  اس ث ه  تم - 
 .9103 س  ة ص ش ص ان هط    أذودراهن   ااك ي  مف اكل ااةص مإ اإلن هط مس  ى - 
 .9103 ن فة ص ش ص ان هط مس  ى    اكهزخس هن ااةص مإ اإلن هط مس  ى - 
 (.أ دك)ااةو و طا   ص  ط اا   ـطم اةاط :المصد  
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ا  العالمية أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية :خامسا  
دشيك ط ا يه أ طسرك ن كهن اا إطاا هماطماة ياطمفطاألح اثط 9102مفطيه ط ااصادعااصدعط   ش

 :مهطي إ األح اث ت ك مفطأ مط طي سطااس رطاا  ص اراطاامهاةرا انمكهسهفطاياهدراطأ طس  را أ طدآخص

  9191على اجراء خفض اةافي لط تاج بدء من عام  +(أوب  ) دوتاتفاق  .0

           ط177وليييمط ا  ةهي يييهطااييي زاويطااميييه ي( أ ديييك)يقييي فطم اةييياطااييي   طااةوييي و طا   يييص  ط

خيل طتيمطاإلت يهرط  لي .  طدةقصطااة اةا طدهامهصةاطاا ةسه يا طفرر يه9102مفطش صط يسة صط ااخهمسفإط

ي سطمس  يهفطاإلن هططااة   طي ر هطفيإط ي  /دصمر  أاف 911د ح طاضهفإطخ ضطا صا طي سطاإل  ةهعط

ي  يهوا  ميف  ذايكطا ط+(أ ديكط) ات  ةهعطاا زاويطااخيهمسطاي   ط 069ات  ةهعطاا زاويطاامه يطولمط

اا يإطأ صيي طاة ه ضيهفطا كةيهطتيمطاسي مصا  .9191 ح سطن هياطش صطميهوسط 9191 ش صطي هيصد اياط

 ااذي ُيق  فإ اامهصةا األس هنرا  م وي    تم " COP-25" دشرنطتغرصطااة هخ فإطمؤتةصطاألممطااة ح  

 .ات هرطدهويس يمطأ دكطفإطم اةاطاألي ه طفإط اا   اةرعطاا ركر طي سطااةشهوكاطاا مهااطا

ي ييه طفييإطا يي   طاأل ااسيهدع  ُيقيي  ات  ةييهع اايي زاوي 9102  يسية صمييفطشيي صط ااسييه سفيإط 

دمي طااةي ا تفطحي  طآفيهرطسي رط   +(أ ديكط)م اةاطأ دكطمعطدمضطاا   طااة  ااطا   ططميفطخهو  يهط

 أ ا ااةح ة يياطي ييسطمسيي  يهفطااةخييز نطاامهاةرييا ط كييذاكط  اإلنمكهسييهف ط9191اايي  طط اا  لمييهفطامييه ط

تيمطاإلت يهرط. ااس رط ااو هياطدشك طيه  طمعطملحااطااا   طاا شه وياطااةس ةص طمعطاا   طااةسي   كا

 .ي س مس  يهف اإلن هط ااة    ي س خ   ه سهدقه   ي  /دصمر  أاف 911د ح طاضهفإطخ ضطا صا طي سط

دهإلضيهفاط  ي  /م ر نطدصمر  0.6د ح ط+( أ دكط) مفطشرنط ذاطاتت هرطأنطيؤ يطااسطخ ضطان هطط   ط

ااسطذاكطس  اص طاام ي طمفطاا   طااةشهوكاطفإطاإلت يهرطمسيه ةهت هطااع يرياطاإلضيهفرا طمةيهطلي طييؤ يط

    .(99)الجدوت ي ة   كما طي  /م ر نطدصمر  9.0دركثصطمفط+( أ دكط)ااسطخ ضطان هطط   ط

        9191 ي ييسطيقيي طا  ةييهعطاسيي ث هسإطفييإطد اييياطشيي صطمييهوس+( أ دييكط) ييذاط ليي طات قيي ط   ط

 دة ض يراا  عرا ط اا اصطا ااس ر  ضع دةقصطم اةاطأ دك طدهامهصةاطاا ةسه يا طفرر ه طد  فط واسا

  .اطاجن هطاضهفر تخ ر هفة ي طات هرطخ ضطاإلن هططأ طإل صا طا  حه ا   هس كهن  اذا مه فإ
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 (99)الجدوت 
ا لطتفاق   تخفيضا  اإل تاج اإلةافية وفقا

 +(أوب  )وبعض ميتجي اليفط من خا جها بين دوت أوب  
(ي م/ملي ن برميل)  

 

الكمية اإلةافية المتف  
على خفضها بدء من شهر 

9191يياير   

مست ى اإل تاج بداية 
9102من شهر يياير   

الكمية المتف  
 على خفضها

مست ى اإل تاج 
  *المرجعي

(1.899)  95.289 (1.309)  دوت أوب  91.912 
(1.109) 1.025 (1.129)  ااازاسص 0.196 

(1.146) 1.481 ــ  أنا ت 0.993 
(1.114)  ااك نغ  1.299 (0.010) 0.315 

 اإلك ا  و 1.994 (0.016) 0.508 ــ
(1.110)  غر رهطاتس  اسرا 1.096 (0.004) 0.123 
(1.119)  اااهد ن 1.036 (0.006) 0.181 
(1.191)  اامصار 4.792 (0.141) 4.512 
(1.199)  ااك ي  9.312 (0.085) 2.724 
 نرارصيه 0.623 (0.053) 1.685 (1.190)
 ااسم  يا 01.722 (0.322) 10.311 (1.076)
 اإلمهواف 2.073 (0.096) 3.072 (1.171)
(1.080)  09.289 (1.838)  دوت خا ج أوب  03.891 
 أذودراهن 1.627 (0.020) 0.776 (1.116)
 اا حصيف 1.996 (0.005) 0.222 (1.119)
 دص ن ي 1.020 (0.003) 0.128 (1.110)
 كهزخس هن 0.211 (0.040) 1.860 (1.106)
 مهارزيه 1.796 (0.015) 0.612 (1.119)
 ااةكسرك 9.106 (0.040) 1.977 (1.103)
 ُيةهن 1.229 (0.025) 0.970 (1.112)
 و سره 00.490 (0.230) 11.191 (1.161)
 ااس  ان 1.164 (0.002) 0.072 (1.110)
    بطااس  ان 1.029 (0.003) 0.129 (1.110)

       اجمالي 15.112 (1.195) 43.874 (1.518)
 (+أوب  ) دوت

 

 .كهزخس هن   أذودراهن    ااك ي   دإس ث ه  (+ أ دك)     اك  9103 أك  دص ش ص ان هط    ااةص مإ اإلن هط مس  ى* 
 :ا مالل     

 .اإلن هط خ ض ات هر مف ف ز يل   ايصان   ار ره مف ك  اس ث ه  تم - 
 .9103 س  ة ص ش ص ان هط    أذودراهن   ااك ي  مف اكل ااةص مإ اإلن هط مس  ى - 
 .9103 ن فة ص ش ص ان هط مس  ى    اكهزخس هن ااةص مإ اإلن هط مس  ى - 
 (.أ دك)ااةو و طا   ص  ط اا   ـطم اةاط :المصد  
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 العالم في يا وللبتروكيميا مصي  أكبر تبييان والصين  وسيا .9
 ااغهز اةمهااا مو ع ا  ه    تو م رهو 02 ت اه ز دقرةا ات هله    صر را و سرا شصك هن أدصم 

 كرةه يييهف مويي ع د ييه  اامقيي   يشيية  .ف   يي ا خ ييرج ي ييس و سييره سيي اح  لييصب يييهف  ااكرةره ااع رمييإ

 ميف ماة ييهف 7  ريف  م ري ن 0.4 ت  يغ سي  يا دعهليا اجيثر رف  ماة ي رف ااع رمإ  ااغهز اةمهااا

ةو عطاا اا  ه  ف ص   س س ةص أخصى  اة شآف اضهفا  س  يه   رف أاف 431 دعهلا ايثر رف اا  اإ م شآف

 .أي ا  خةس

"التركي السيل" مشروع في التبيعي الغاز ةخ بدء .8  
ااسير ط" مشيص عفإطااقسيمطاا حيصيطميفطااع رمإطااص سراطد خطااغهزط" غهزدص  "د أفطشصكاط

 دقي و  األسي   اا حيص ليهع ي يص تصكريه اايس و سيره ميف ااغهز ا خ أن  درف م ااسط  طااذيطي  ف"اا صكإ

 ف ي  ااثهنإ أمه تصكره األ   األن  ب سرغذي دحر  م  ةه  اك  س  يه   ااغهز مف مكمب م ص م رهو 09.69

ااةصح اطاألخرص طمفطاخ  هوطخططاألنهدربطل  طاا   طفيإط تم ط ذهط .أ و ده     ب شصر ا    مخو 

 ميفط هنيبطأخيص  .9102  طحر طمفطااة  ليعطأنطي ي أطضيخطااغيهزطفيإطن هيياطااميه طااايهويتشغر   وسةره  

 مص طا يهطاتل ويه طاأل كصانيإطرأي فطاا  كطااةصكزيطفإطأ كصانرهطيفطت لمهت طدشرنطااخسيهسصطاايذيطسي

ه طأ كصانري ي يص أ و ديه اايس ضيخ  ي م ااذي ااص سإ ااغهز تصانزي  افيهس  مف ك رص  ز  فق ان  صا 

ي ييييسط ةرييييعطااة افقييييهفطاالزمييييا ط أخص ييييهططططططططططططط" 9 –ااسيييير طااشييييةهاإط" ذاييييكطدميييي طحويييي  طمشييييص عط

 ي يس 9102 ط افي طفيإطم  ويفطشي صط يسية صطلي األمصيكيإ ااشير خ ما يسيذكصطأنط .م افقاطاا نةهوس

 أم  يي كةييهط  "اا صكييإ ااسيير " " 9-ااشييةهاإ ااسيير "ص يإطمشيي ي ييس اامق دييهف ي ييص  لييهن ن مسيي   

 ح يس ا غيهز ااص سيإ" 9-ااشيةهاإ ااسير " مشيص ع فيإ ااةشيهوكا ااشصكهف األمصيكرا ااخهو را  زاو 

 . لفطأيةها هطح سطتطت مص طامق دهفا ااةق   ي هيص مشصيفطمفطش صاا

نليقل الغاز الروسي الى الصي" ق ة سيبريا" وسيا والصين تدشيان خط أ ابيب  .1  
" لي  طسير صيه"   ش   كل  ميف و سيره  ااويرف خيط أنهدريب 9102فإطااثهنإطمفطش صط يسة صط

، الروبفي  الرا في شفر  مفي ال فا  لنقفل أنابيفا خف  أ بفر هفو وهوا ق طااغهزطااص سإطااسطااورف ط

 إيصفال علف  وي مفل ،كر ي م ص آتف 2 حي ااس" سير رصيه لي  " أنهدريب اخيط اإل ةهاس ااع   ي  غحيث 

  إااص سي األلويس ااشيصر إلف  بفيبيريا، شفر  مفي يا وتيفا جمهوريف  مي إر وتب  مقا    من ال ا 

 ميهي شي صط فيس  لمي  لي  ااص سرا" Gasprom" شصكا يذكصطأن  فإط ذاطااسرهر . ااورف ااس ةم  مف
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  ي  يةف يه   21 اة   ااورف ااس ااص سس ااغهز ا  وي  يق ا   ااور را اا ر را اا  ط شصكا مع 9104

 .س  يه   ااورف ااس ااص سس ااغهز مف مكمب م ص م رهو 23 ت وي  اامق 

شحن أوت دفعة من الغاز المسيل األمريكي الى أوكرا يا .5  
 األ و ديإ ااغيهز سي ر ميف م ة سيا حويا اكسيب سمإطاا تييهفطااة حي  طاألمصيكريا ارهو فإ

 دة ي يا ااةسه  ااغهز مصفر فإ وس  ل  أمصيكإ مسر  غهز نهل ا أن طتمطاإليلنطيفطو سره حسهب ي س

Svenoestese د ا يي ا ااة حيي   اا تيييهففييإط ييذطااسييرهر طيييذكصطأنط  .اا  عريي  سييهح  ي ييس اا  ا  يييا  

 ااع رميإ  ااغيهز ت ويي  فيإ ا  ميه ن حك مريا ات هلريا ي س 9102 أغسعس صطش فإ  لم  ل   أ كصانره

 اايس ااخيه  ااةي ا  تس رصا  اا ح را اا  را  تع يص األ كصانإ  ااغهز س ر اصلح فإ اإلس ه  ت  فطااس

 ط مفط هنبطأخصط لم طك طمفطو سرهط أ كصانرهط د اركهطفإطشي صطاألمصيكرا ااوه واف  ت ةرا د ا  ا 

 79 ااص سيراطنحي  Gaspromشيصكاط سي  ق  طحري طااغيهز ي سطات هلراطةلةراطا صانزي  9102 يسة صط

 األوديع ااسي  اف فيإ مكميب م يص م ريهو 41نحي ط   9191 ييه خيل ط أ كصانريه ي يص مكميب م يص م رهو

 .ت هفسرا تمصفا      دشصر اا هارا 

المملككة العربيكة السكع دية الكى اتفكاق بشكأن عك دة اإل تكاج اليفتكي فكي     الك يكت ودولة ت صل . 1
 " المقس مة"ميتقة ال

ااةة كياطاامصدرياط  ااك يي اياط   كل  ميف  لم  ط9102فإطااصادعط اامشص نطمفطش صط يسة صط

 ااةغةيي و  ااة عقييا تقسييرم  ات هلرييا" ااةقسيي ما" ااة عقييا تقسييرم دهت هلرييا م حقييا ات هلريياسطي يي ااسييم  يا

ايي ىطاإلن ييهططاا  عييإط اسيي ا هف ت م يي طدييإ صا اف ت ييه م  مييذكص  در  ةييه ااةقسيي ما ا ة عقييا ااةحهذيييا

  "ااي فص " " ااخ ايإ" حق إ "ااةقس ما" ااة عقا  تشة . أي ا  9دم طت لفط ا طاة  ط ذاكطاااهن رف ط

" شيير ص ن" شيصكا  فييإط يذاطااسيرهر طأشييهوف .ه  ي مري ن يط دصمريي  أايف 911 ااييسطنحي  ان ه  ةيه  يوي 

 غ ي ن فيإ "ااةقسي ما" دهاة عقيا اا  عيإ ااي فص  حقي  ميف ااكهم  اإلن هط ي    ت  لع أن ه األمصيكرا 

 .ش ص 09

في التياطيا  اليفط والغاز التبيعي قياسية اكتشافا  عن تعلنالعربية المتحدة  اإلما ا  .9  
فإط فإطاح رهررهفطاا  طط ااغهزطااع رمإ يفطاك شهفهفطلرهسرااامصدراطااة ح  طأي   طاإلمهوافط

م ريهوطدصمري ط 6 د حي تقي وط"ااةا سطاألي سطا   يص  طأنط يذهطاتك شيهفهفط حر طأ ضح. امهو طأد طظ إ

تصي ر نطل  طمكمبطمفطااغهزطاا ق ر ي طمهطي عط  ااطاإلمهوافطفإطااةصكزطااسه سط 93مفطاا  ططااخه ط 
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 العالم في يا وللبتروكيميا مصي  أكبر تبييان والصين  وسيا .9
 ااغهز اةمهااا مو ع ا  ه    تو م رهو 02 ت اه ز دقرةا ات هله    صر را و سرا شصك هن أدصم 

 كرةه يييهف مويي ع د ييه  اامقيي   يشيية  .ف   يي ا خ ييرج ي ييس و سييره سيي اح  لييصب يييهف  ااكرةره ااع رمييإ

 ميف ماة ييهف 7  ريف  م ري ن 0.4 ت  يغ سي  يا دعهليا اجيثر رف  ماة ي رف ااع رمإ  ااغهز اةمهااا

ةو عطاا اا  ه  ف ص   س س ةص أخصى  اة شآف اضهفا  س  يه   رف أاف 431 دعهلا ايثر رف اا  اإ م شآف

 .أي ا  خةس

"التركي السيل" مشروع في التبيعي الغاز ةخ بدء .8  
ااسير ط" مشيص عفإطااقسيمطاا حيصيطميفطااع رمإطااص سراطد خطااغهزط" غهزدص  "د أفطشصكاط

 دقي و  األسي   اا حيص ليهع ي يص تصكريه اايس و سيره ميف ااغهز ا خ أن  درف م ااسط  طااذيطي  ف"اا صكإ

 ف ي  ااثهنإ أمه تصكره األ   األن  ب سرغذي دحر  م  ةه  اك  س  يه   ااغهز مف مكمب م ص م رهو 09.69

ااةصح اطاألخرص طمفطاخ  هوطخططاألنهدربطل  طاا   طفيإط تم ط ذهط .أ و ده     ب شصر ا    مخو 

 ميفط هنيبطأخيص  .9102  طحر طمفطااة  ليعطأنطي ي أطضيخطااغيهزطفيإطن هيياطااميه طااايهويتشغر   وسةره  

 مص طا يهطاتل ويه طاأل كصانيإطرأي فطاا  كطااةصكزيطفإطأ كصانرهطيفطت لمهت طدشرنطااخسيهسصطاايذيطسي

ه طأ كصانري ي يص أ و ديه اايس ضيخ  ي م ااذي ااص سإ ااغهز تصانزي  افيهس  مف ك رص  ز  فق ان  صا 

ي ييييسط ةرييييعطااة افقييييهفطاالزمييييا ط أخص ييييهططططططططططططط" 9 –ااسيييير طااشييييةهاإط" ذاييييكطدميييي طحويييي  طمشييييص عط

 ي يس 9102 ط افي طفيإطم  ويفطشي صط يسية صطلي األمصيكيإ ااشير خ ما يسيذكصطأنط .م افقاطاا نةهوس

 أم  يي كةييهط  "اا صكييإ ااسيير " " 9-ااشييةهاإ ااسيير "ص يإطمشيي ي ييس اامق دييهف ي ييص  لييهن ن مسيي   

 ح يس ا غيهز ااص سيإ" 9-ااشيةهاإ ااسير " مشيص ع فيإ ااةشيهوكا ااشصكهف األمصيكرا ااخهو را  زاو 

 . لفطأيةها هطح سطتطت مص طامق دهفا ااةق   ي هيص مشصيفطمفطش صاا

نليقل الغاز الروسي الى الصي" ق ة سيبريا" وسيا والصين تدشيان خط أ ابيب  .1  
" لي  طسير صيه"   ش   كل  ميف و سيره  ااويرف خيط أنهدريب 9102فإطااثهنإطمفطش صط يسة صط

، الروبفي  الرا في شفر  مفي ال فا  لنقفل أنابيفا خف  أ بفر هفو وهوا ق طااغهزطااص سإطااسطااورف ط

 إيصفال علف  وي مفل ،كر ي م ص آتف 2 حي ااس" سير رصيه لي  " أنهدريب اخيط اإل ةهاس ااع   ي  غحيث 
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 تقليديف  غيفر غا  موارد ا تشا  عن المجلس أعلن  ما اح رهررهفطاا  طط ااغهزحامطمفطحر ط يهاةره  

ااةا يسطاألي يسط فإطسرهرطم و  طاي ةي ط. م  ا قد  تريليون 061 حواليبـ تقدر لالبتخالص قابل 

خيه طااي  طط  ي ط طاخيه طم وديهندإرلرطآاراطتسيمرصط  يي  ط اس صاتراره   لصاوا  فإط  ااطاإلمهوافطا   ص  ط

ا رعطان ه  هطمفطاا  ططااخه طميفطااحقي  ط (أ ن س) د ص  طأد طظ إطاا ر را شصكاااقرهسإطااذيطتس خ م ط

  .ا   هفطم رمهت ااغه طااقر  طااحهاراط  طكةهطتة طااةوه لاطي ساا صيا

9191اعالن الك ادو  عن  يتها اإل سحاب من مي مة أوب  متل  عام  .3  
مييفطم اةيياطاايي   طااةويي و ط يييفطوغ   ييهطفييإطاإلنسييحهباتكيي ا  وط فييإأي  يي ط زاو طااعهليياط

ا إطت ا   هطا ااوم دهفطااةهاراطةشكلفطاا طدس بط9191اي  هوا  مف د ايا ش ص ي هيص ( أ دك)ا  ص  ط

م اةياط اايسن ة طا اتك ا  ويذكصأنط. ااخهو إ  اا يف ااةهاإ ااماز تتسهع ناصا   ااسر اا شح  صا 

 د يغط  9116 ييه  فإ ام  ياطااة اةا ا  ما    يه ف 0229 يه  فإ انسح   ةم 0262 يه  فإ أ دك

   فقيه  ألحي ث اا قيهويص ااشي صيا ااي او   ييف 9102 يه يطخل ط/أافطب 920ان ه  هطمفطاا  ططااخه ط

 .    م اةاطأ دك

"بترو"فيزويال تفعل عملتها الرقمية المدع مة باليفط  .2  
 اايس" د ص " دها  ط ااة ي ما ااصلةرا ية   ه ا خه يفط 9102ش صطأك  دصط فإ ف ز يل أي   

 ط اا ييغ رهفطاتل وييه ياطتشيي   ه اا ييإ اتل وييه يا األزمييا اة ا  ييا محه اييا فييإ اامهاةرييا  األسيي ار

 د ار يهو 2711 حي ااإ" د يص " يمه  طسمصطاا ح  طاا اح  طميفطية ياط ذاط .ااة ص ضاطي ر ه األمصيكرا

ا ح ييي طلرةيياطاأليةييه ط سييمصطااخيي مهفط ااسيي عط  مييف ااةقييصو أن تويي ح مص مييه    ييإطية يياطف ييز يل ط

أ  ط  ااطتع  طية اطااك ص نراط  إرنطف ز يلطدااذكصط  فإط ذاطااسرهر طيا و. فإطف ز يلاتس  لكراط

اامييه  طحاييصطااييصسرسطن ييسطمييهوسطمييفطشيي صط ط فييإط9103فييإطشيي صطف صايييصط "در كيي يف"ي ييسطغييصاوط

  .ن هطغرصطلهن نرا طمم  صاطأ ذهطاامة اطااصلةرااألمصيكإطت ا  ط
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ا    التت  ا  في اتفاق با يس لتغير المياخ :سادسا

 (COP25)أعمككات مككؤتمر األطككراا الخككامس والعشككرين اس  ييهف طم ي يياطم وييي طاألسيي هنراط

 طااة ه ضييهفتزام ييه  مييع اح يي ا    ط تييمطتة ييي هطاةيي  طييي مرف9102 يسيية صط 02ااييسط 9مييفطاا  ييص ط خيل 

ااصسرسيإطا ةيؤتةصط ي ط ي فطكيهنطاا.   اا طيرتإطذاكطدم طاي ذاوط  ااطتشر إطيفطت ارة  027دةشهوكاط

مفطات هرطدهويسطااخهصياطا  ص طااسطتق  طدشرنطاا    طااصسرسرا طأيطتحقر طاا اهحطفإطااةه  طااسه ساطا

اةكهفحياطتغريصط ر ييه   ااعيصرطاا يإطيةكيفطأنطت ميه نطد يهطااي   درس ارطااكصد نطاامهاةرا ط اا إطتحي  ط

كهن ط إطااق راطاامهاقياطاا يإطايمطيي مطح  يهط طحر طت ار طاتس ثةهو ط تحقر طاا  ةراطااةس  اما ااة هخ ط

اتسي ةصاوطفيإطتمزييزط يرتإطذاكطااسط هنيب ط(COP24) اامشصيفط ااصادعأيةه طمؤتةصطاألرصافطفإط

           خيييل ط ة يييهخطااةقيييصوطا صاو يييهطااعةييي حطفيييإطاا ح يييرصطاخعيييططاامةييي طاا ر رييياطااا يييي  ط ااةم اييياطا

  . 9191يه ط

  اإلل رةرا اا ر را  ااحك مهف ااخه  ااقعهع اا زامهف فإ اا ق   مف دكثرص  ل طأخ  مطااةؤتةص

 اا هميا ااق يهيه دمض دشرن ات هلهف ااس ااصسةإ  ااةؤتةص ن هيا مع ااة  ه ض ن ت ص  فق    ااةح را

صي وفطكيذاكطيي  طايلنيهفطخيل طااةيؤتةصطةيهطك .ااةثيه  سي ر  ي يسا ك  ا  ريهط ا ااق واف د ه  ح  

دحريه طااكصدي نطدح ي  طييه ط يفطاا زامي  اتتحه طاأل و دإأي فطحر ط  تشرصطااسطاا ق  طااذيطتمطتحقرق 

أ طمهطيسيةسطدهاةسيه ةاطاا ر رياط)  ااطأن هطس ق  طخعاطية طممزز طدشرنطااة هخط 62 ط أي   ط9191

ك ريصاطفيإطتحقري طال ويه طأنايفطي يسطااةسي  ىط أي يه أن   يهس رة حيه   ميفطاا اضيح كهنط(. ااةح   

ي يسطتحقري ط ي فط مس ثةصا   07شصكاط  637م ي اط  223م عقاط  04اإلل رةإط ااةح إ طحر طتمة ط

أي يفطااةرثيهرطااميهاةإطاألميمط  .9191 ص  طان مهةهفطةهنإطأكسر طااكصدي نطاايسطااوي ص طدح ي  طييه ط

شصكاطل ط افق طي سط ضعطأ ي افط 066ااة ح   طااذيطيمة طفإطل هيهطااة هخطمعطااقعهعطااخه  طأنط

 و ياط 0.9اطااحيصاو طاامهاةرياطاايسطم هخراطتس   طاايسطاام يمط ت ةهشيسطميعط ي فطااحي طميفطاوت يهعط و ي

اا يإط اام  طضمفطي  طااشصكهفطاا إط لم طي يسطتم ي ات هطفيإطلةياطاامةي طااة يهخإ ذاط يةث ط  ما يا

 .9102ٌيق ف فإ ش ص س  ة ص 

ط  تغريص دشيرن األمةريا دهتت هليهف ااة  زميا ا ي    ااي  وي اا قيه  خيل  ااة حي   األميم أي   كةه

" ااة كيص اجنيذاو   يي    خي مهف نايم" إلنشيه   كهتت يه ميف يي   أر ق يه   يي   م يه و  ييف – ااة هخ

 دهامةي  ااة يه و  أي يه  تم    ل  .اا همرا اا    فإ آةهوه مف  اا خ رف ااة هخ تغرص مع اا كرف د  ف
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 تقليديف  غيفر غا  موارد ا تشا  عن المجلس أعلن  ما اح رهررهفطاا  طط ااغهزحامطمفطحر ط يهاةره  

ااةا يسطاألي يسط فإطسرهرطم و  طاي ةي ط. م  ا قد  تريليون 061 حواليبـ تقدر لالبتخالص قابل 

خيه طااي  طط  ي ط طاخيه طم وديهندإرلرطآاراطتسيمرصط  يي  ط اس صاتراره   لصاوا  فإط  ااطاإلمهوافطا   ص  ط

ا رعطان ه  هطمفطاا  ططااخه طميفطااحقي  ط (أ ن س) د ص  طأد طظ إطاا ر را شصكاااقرهسإطااذيطتس خ م ط

  .ا   هفطم رمهت ااغه طااقر  طااحهاراط  طكةهطتة طااةوه لاطي ساا صيا

9191اعالن الك ادو  عن  يتها اإل سحاب من مي مة أوب  متل  عام  .3  
مييفطم اةيياطاايي   طااةويي و ط يييفطوغ   ييهطفييإطاإلنسييحهباتكيي ا  وط فييإأي  يي ط زاو طااعهليياط

ا إطت ا   هطا ااوم دهفطااةهاراطةشكلفطاا طدس بط9191اي  هوا  مف د ايا ش ص ي هيص ( أ دك)ا  ص  ط

م اةياط اايسن ة طا اتك ا  ويذكصأنط. ااخهو إ  اا يف ااةهاإ ااماز تتسهع ناصا   ااسر اا شح  صا 

 د يغط  9116 ييه  فإ ام  ياطااة اةا ا  ما    يه ف 0229 يه  فإ انسح   ةم 0262 يه  فإ أ دك

   فقيه  ألحي ث اا قيهويص ااشي صيا ااي او   ييف 9102 يه يطخل ط/أافطب 920ان ه  هطمفطاا  ططااخه ط

 .    م اةاطأ دك

"بترو"فيزويال تفعل عملتها الرقمية المدع مة باليفط  .2  
 اايس" د ص " دها  ط ااة ي ما ااصلةرا ية   ه ا خه يفط 9102ش صطأك  دصط فإ ف ز يل أي   

 ط اا ييغ رهفطاتل وييه ياطتشيي   ه اا ييإ اتل وييه يا األزمييا اة ا  ييا محه اييا فييإ اامهاةرييا  األسيي ار

 د ار يهو 2711 حي ااإ" د يص " يمه  طسمصطاا ح  طاا اح  طميفطية ياط ذاط .ااة ص ضاطي ر ه األمصيكرا

ا ح ييي طلرةيياطاأليةييه ط سييمصطااخيي مهفط ااسيي عط  مييف ااةقييصو أن تويي ح مص مييه    ييإطية يياطف ييز يل ط

أ  ط  ااطتع  طية اطااك ص نراط  إرنطف ز يلطدااذكصط  فإط ذاطااسرهر طيا و. فإطف ز يلاتس  لكراط

اامييه  طحاييصطااييصسرسطن ييسطمييهوسطمييفطشيي صط ط فييإط9103فييإطشيي صطف صايييصط "در كيي يف"ي ييسطغييصاوط

  .ن هطغرصطلهن نرا طمم  صاطأ ذهطاامة اطااصلةرااألمصيكإطت ا  ط
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ا    التت  ا  في اتفاق با يس لتغير المياخ :سادسا

 (COP25)أعمككات مككؤتمر األطككراا الخككامس والعشككرين اس  ييهف طم ي يياطم وييي طاألسيي هنراط

 طااة ه ضييهفتزام ييه  مييع اح يي ا    ط تييمطتة ييي هطاةيي  طييي مرف9102 يسيية صط 02ااييسط 9مييفطاا  ييص ط خيل 

ااصسرسيإطا ةيؤتةصط ي ط ي فطكيهنطاا.   اا طيرتإطذاكطدم طاي ذاوط  ااطتشر إطيفطت ارة  027دةشهوكاط

مفطات هرطدهويسطااخهصياطا  ص طااسطتق  طدشرنطاا    طااصسرسرا طأيطتحقر طاا اهحطفإطااةه  طااسه ساطا

اةكهفحياطتغريصط ر ييه   ااعيصرطاا يإطيةكيفطأنطت ميه نطد يهطااي   درس ارطااكصد نطاامهاةرا ط اا إطتحي  ط

كهن ط إطااق راطاامهاقياطاا يإطايمطيي مطح  يهط طحر طت ار طاتس ثةهو ط تحقر طاا  ةراطااةس  اما ااة هخ ط

اتسي ةصاوطفيإطتمزييزط يرتإطذاكطااسط هنيب ط(COP24) اامشصيفط ااصادعأيةه طمؤتةصطاألرصافطفإط

           خيييل ط ة يييهخطااةقيييصوطا صاو يييهطااعةييي حطفيييإطاا ح يييرصطاخعيييططاامةييي طاا ر رييياطااا يييي  ط ااةم اييياطا

  . 9191يه ط

  اإلل رةرا اا ر را  ااحك مهف ااخه  ااقعهع اا زامهف فإ اا ق   مف دكثرص  ل طأخ  مطااةؤتةص

 اا هميا ااق يهيه دمض دشرن ات هلهف ااس ااصسةإ  ااةؤتةص ن هيا مع ااة  ه ض ن ت ص  فق    ااةح را

صي وفطكيذاكطيي  طايلنيهفطخيل طااةيؤتةصطةيهطك .ااةثيه  سي ر  ي يسا ك  ا  ريهط ا ااق واف د ه  ح  

دحريه طااكصدي نطدح ي  طييه ط يفطاا زامي  اتتحه طاأل و دإأي فطحر ط  تشرصطااسطاا ق  طااذيطتمطتحقرق 

أ طمهطيسيةسطدهاةسيه ةاطاا ر رياط)  ااطأن هطس ق  طخعاطية طممزز طدشرنطااة هخط 62 ط أي   ط9191

ك ريصاطفيإطتحقري طال ويه طأنايفطي يسطااةسي  ىط أي يه أن   يهس رة حيه   ميفطاا اضيح كهنط(. ااةح   

ي يسطتحقري ط ي فط مس ثةصا   07شصكاط  637م ي اط  223م عقاط  04اإلل رةإط ااةح إ طحر طتمة ط

أي يفطااةرثيهرطااميهاةإطاألميمط  .9191 ص  طان مهةهفطةهنإطأكسر طااكصدي نطاايسطااوي ص طدح ي  طييه ط

شصكاطل ط افق طي سط ضعطأ ي افط 066ااة ح   طااذيطيمة طفإطل هيهطااة هخطمعطااقعهعطااخه  طأنط

 و ياط 0.9اطااحيصاو طاامهاةرياطاايسطم هخراطتس   طاايسطاام يمط ت ةهشيسطميعط ي فطااحي طميفطاوت يهعط و ي

اا يإط اام  طضمفطي  طااشصكهفطاا إط لم طي يسطتم ي ات هطفيإطلةياطاامةي طااة يهخإ ذاط يةث ط  ما يا

 .9102ٌيق ف فإ ش ص س  ة ص 

ط  تغريص دشيرن األمةريا دهتت هليهف ااة  زميا ا ي    ااي  وي اا قيه  خيل  ااة حي   األميم أي   كةه

" ااة كيص اجنيذاو   يي    خي مهف نايم" إلنشيه   كهتت يه ميف يي   أر ق يه   يي   م يه و  ييف – ااة هخ

 دهامةي  ااة يه و  أي يه  تم    ل  .اا همرا اا    فإ آةهوه مف  اا خ رف ااة هخ تغرص مع اا كرف د  ف
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  ااة هخ   اا ر و ا  ره دهاعقس ا    ؤ  ر   خ مهف ي س ااحو   فإ اةسهي ت ه اا همرا اا    اوهاح

 .ااة كص اجنذاو م ة لا خ مهف ت فرص ااس دهإلضهفا

          اايييذيطأر ييي طي رييي   طاإلييييلنطييييفطاا ريييهنطااخ يييهمإي ييي  اسيييما أمييي  خر يييا سيييه ف ذايييك  ميييع

 دشيرنصياطخه اآلوا  فإ يه  ت اف اسطا اا  ص  ي   ازا  ذاكط  "حهنط ل طاامة .. م وي  –تشر إط"

تيمط ط ااة هخإ اامة  رة ح زيه   ط اامهاةرا ااكصد ن درس ار  ااخهص دهويس ات هر مف ااسه سا ااةه  

 ااخسييهسص مثيي  ا ايي    اةييهو  األكثييص  ااق ييهيه ااخييلف نقييهر حيي   يييه  ات ييهر ااييس اا  صيي  او ييه ط

اايسطميؤتةصط ااة يهخإ اا غريص ميع اا كريف لي واف تة يي   مسيراا ااة يهخ  تغريص ييف اا ه ةيا  األضصاو

اا هسيعططهسيك    ا طفيإطدفإطم ي اطغلسك  ط هاإليلنطيفطانمقه  ااذيطتمط  (COP 26)األرصافطااقه  ط

.  صفطدرن طي  غيإطأنطيكي نطيلمياطفهولياطم ةياطفيإطمكهفحياطتغريصطااة يهخ  ط9191 يسة صطمفطش صط

م هخرياط ر رياطمعي و  طت ي رطاتا زاميهفطاا يإطتيمط فإ ذاك ااة يي  خععيه   اا    مفطااة  لعطأنطتق  ط

 .9109اا م  طد هطدة  بطات هرطدهويسطامه ط

فيإطااصاديعطميفطااا يص دهاذكص  أن اا تيهف ااة حي   األمصيكريا لي  أد غي  وسيةره  األميم ااة حي   

ميفطااةيه  ط اااثهنريا  قيص ط  فقيه    . طدإنسحهد هطمفطات هرطدهويسطااةم إطد غريصطااة يهخ9102ش صطن فة صط

سيهويطااة مي  طي ي طانق يه طسي اط احي  طاألمصيكرياط طيو حطانسحهبطاا تيهفطااة ح  طاإلت هرمفط 93

  ييرتإ .9191ني فة صطااصادعطميفطشي صطي خ طحرزطاا   رذطفإط  أيطأن طمفطتهويخطت قإطاشمهوطاتنسحهب

 ي ييس ااة ص ضييا ااقريي   ا ق ريي  األمصيكييإ ااييصسرس ي   ه ييه أ سييع اسيي صاترارا ارييهو فييإ  ييذاطاإلنسييحهب

 مسي  ى ي يس ااحك ميهف ميف  اام يي  ي ةيه  فري  يي ي   لي  فيإ يرتإ ذاك أن ات األمصيكرا  ااو هيا

 .األو  حصاو   و ا اوت هع ااه ص  األس أ اآلةهو ا ا ب سصيع ا صا  اتخهذ ااس اامهام
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ا   في أواب على اقتصادا  الدوت األعضاء للتت  ا  في أس اق البتروت ال عكاسا  المحتملة  :سابعا

 صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب  كمية ال عكاس على .0

كةراطصه وافطااي  ططااخيه طفيإطااي   طاألي يه طفيإطأ اديكط اوت هعتشرصطاا ق يصافطاأل اراطااسط

 03.2وي طاايسط مقهوناطدهاصدعطااسيهد طا   ي/صمر د أاف 473  ح د 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

مقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفطااميه ط   يي/صمر د م ر ن 0.9د ح ط م خ ض   طمس  ىط   ي/دصمر م ر نط

أايفط 421 حي طدااسيم  ياطااةة كاطاامصدرياطان هطط زيه   ااسفإطاألسهسط اتوت هع امزىط ذ ي ااةهضإ 

 اا يإطأ فط اا  تصافطااار سرهسراطفيإطم عقياطااشيصرطاأل سيط يقب طمقهوناطدهاصدعطااسهد ي  ط/دصمر 

   ااس  هنب اوت هع ان هط كل  ميف ااك يي   ار ريه 9102ااسطتصا عطان ه  هطخل طااصدعطااثها طمفطيه ط

 .(91) والشكل( 98) الجدوتكما ي ة  
 (98)الجدوت 

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

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

(1.999)  (1.112)  الما ا  9.621 9.943 9.923 
 البحرين 1.076 1.077 1.077 ــ (1.110)
(1.174)  (1.119)  الجزائر 1.723 1.969 1.962 
(1.279)  السع دية 3.447 6.194 6.434 1.421 

1.139 (1.170)  العراق 2.692 2.369 2.304 
 قتر 1.294 1.229 1.229 ــ (1.102)
(1.166)  الك يت 9.267 9.990 9.923 1.143 

 ليبيا 1.394 1.369 0.938 1.063 1.114
 مصر 1.002 1.002 1.002 ــ ــ

(0.091)  اإلجمالي 02.119 09.923 03.266 0.468 

  
  

 
 .درهنهفطتق يصيا*

 .  األوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه: مالل ة

 

 . طتق يصافطأ ارا(أ ادك)م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا   ص  ط :المصد 
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  ااة هخ   اا ر و ا  ره دهاعقس ا    ؤ  ر   خ مهف ي س ااحو   فإ اةسهي ت ه اا همرا اا    اوهاح

 .ااة كص اجنذاو م ة لا خ مهف ت فرص ااس دهإلضهفا

          اايييذيطأر ييي طي رييي   طاإلييييلنطييييفطاا ريييهنطااخ يييهمإي ييي  اسيييما أمييي  خر يييا سيييه ف ذايييك  ميييع

 دشيرنصياطخه اآلوا  فإ يه  ت اف اسطا اا  ص  ي   ازا  ذاكط  "حهنط ل طاامة .. م وي  –تشر إط"

تيمط ط ااة هخإ اامة  رة ح زيه   ط اامهاةرا ااكصد ن درس ار  ااخهص دهويس ات هر مف ااسه سا ااةه  

 ااخسييهسص مثيي  ا ايي    اةييهو  األكثييص  ااق ييهيه ااخييلف نقييهر حيي   يييه  ات ييهر ااييس اا  صيي  او ييه ط

اايسطميؤتةصط ااة يهخإ اا غريص ميع اا كريف لي واف تة يي   مسيراا ااة يهخ  تغريص ييف اا ه ةيا  األضصاو

اا هسيعططهسيك    ا طفيإطدفإطم ي اطغلسك  ط هاإليلنطيفطانمقه  ااذيطتمط  (COP 26)األرصافطااقه  ط

.  صفطدرن طي  غيإطأنطيكي نطيلمياطفهولياطم ةياطفيإطمكهفحياطتغريصطااة يهخ  ط9191 يسة صطمفطش صط

م هخرياط ر رياطمعي و  طت ي رطاتا زاميهفطاا يإطتيمط فإ ذاك ااة يي  خععيه   اا    مفطااة  لعطأنطتق  ط

 .9109اا م  طد هطدة  بطات هرطدهويسطامه ط

فيإطااصاديعطميفطااا يص دهاذكص  أن اا تيهف ااة حي   األمصيكريا لي  أد غي  وسيةره  األميم ااة حي   

ميفطااةيه  ط اااثهنريا  قيص ط  فقيه    . طدإنسحهد هطمفطات هرطدهويسطااةم إطد غريصطااة يهخ9102ش صطن فة صط

سيهويطااة مي  طي ي طانق يه طسي اط احي  طاألمصيكرياط طيو حطانسحهبطاا تيهفطااة ح  طاإلت هرمفط 93

  ييرتإ .9191ني فة صطااصادعطميفطشي صطي خ طحرزطاا   رذطفإط  أيطأن طمفطتهويخطت قإطاشمهوطاتنسحهب

 ي ييس ااة ص ضييا ااقريي   ا ق ريي  األمصيكييإ ااييصسرس ي   ه ييه أ سييع اسيي صاترارا ارييهو فييإ  ييذاطاإلنسييحهب

 مسي  ى ي يس ااحك ميهف ميف  اام يي  ي ةيه  فري  يي ي   لي  فيإ يرتإ ذاك أن ات األمصيكرا  ااو هيا

 .األو  حصاو   و ا اوت هع ااه ص  األس أ اآلةهو ا ا ب سصيع ا صا  اتخهذ ااس اامهام
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ا   في أواب على اقتصادا  الدوت األعضاء للتت  ا  في أس اق البتروت ال عكاسا  المحتملة  :سابعا

 صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب  كمية ال عكاس على .0

كةراطصه وافطااي  ططااخيه طفيإطااي   طاألي يه طفيإطأ اديكط اوت هعتشرصطاا ق يصافطاأل اراطااسط

 03.2وي طاايسط مقهوناطدهاصدعطااسيهد طا   ي/صمر د أاف 473  ح د 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

مقهونياطديهاصدعطااةةهةي طميفطااميه ط   يي/صمر د م ر ن 0.9د ح ط م خ ض   طمس  ىط   ي/دصمر م ر نط

أايفط 421 حي طدااسيم  ياطااةة كاطاامصدرياطان هطط زيه   ااسفإطاألسهسط اتوت هع امزىط ذ ي ااةهضإ 

 اا يإطأ فط اا  تصافطااار سرهسراطفيإطم عقياطااشيصرطاأل سيط يقب طمقهوناطدهاصدعطااسهد ي  ط/دصمر 

   ااس  هنب اوت هع ان هط كل  ميف ااك يي   ار ريه 9102ااسطتصا عطان ه  هطخل طااصدعطااثها طمفطيه ط

 .(91) والشكل( 98) الجدوتكما ي ة  
 (98)الجدوت 

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

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

(1.999)  (1.112)  الما ا  9.621 9.943 9.923 
 البحرين 1.076 1.077 1.077 ــ (1.110)
(1.174)  (1.119)  الجزائر 1.723 1.969 1.962 
(1.279)  السع دية 3.447 6.194 6.434 1.421 

1.139 (1.170)  العراق 2.692 2.369 2.304 
 قتر 1.294 1.229 1.229 ــ (1.102)
(1.166)  الك يت 9.267 9.990 9.923 1.143 

 ليبيا 1.394 1.369 0.938 1.063 1.114
 مصر 1.002 1.002 1.002 ــ ــ

(0.091)  اإلجمالي 02.119 09.923 03.266 0.468 

  
  

 
 .درهنهفطتق يصيا*

 .  األوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه: مالل ة

 

 . طتق يصافطأ ارا(أ ادك)م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا   ص  ط :المصد 
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 كمية ا تاج اليفط الخام كمية صاد ا  اليفط الخام

 (91) لشكلا
 ،المقد ة للدوت األعضاء في مي مة أواب  بصاد اتا اليفط الخاممقا  ة كمية ا تاج 

(9101- 9102*) 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 .  اا هورطمهطدرفطاإلن هطط ااوه وافطيةث طاتس  لس: مالل ة
 .تق يصافطأ ارا –( أ ادك)م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا   ص  ط :المصد 

 

 ميفطااي  ططااخيه فيإطأ اديكطان يهططااي   طاألي يه طكةرياطا ااشي صياحصكاطااةم تفطاأمهطدها س اط

ااةقي و طاويه وافطااي  ططااخيه طفيإطااي   ط ااكةريا انمكهسيهت هطي يسط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

 9102 أك ي دص شي ص إفيااةقي و ط األي يه  ا ي   ااخيه ط ااي  ط صيه واف كةريا اوت مي فق ط  األي ه 

كةرياطان يهططااي   طاألي يه ط اوت مي  ي ي مه طي/م ري نطب 03.700مقهوناطدهاش صطااسهد طا و طاايسط

 .ي/م ر نطب 94.960 ااس دشك طم ح ظطا و  مفطاا  ططااخه 

         03.219ااكةرييياطااةقييي و طاويييه وافطااييي  ططااخيييه طفيييإطااييي   طاألي يييه طاايييسط ةيييمطانخ  ييي 

 اايس كةراطان هططااي   طاألي يه طميفطااي  ططااخيه  انخ ه ن رااط  9102 ن فة صيطفإطش صط/م ر نطب

ااةقي و طاويه وافطااي  طط ااكةريا ت اصي طانخ يه   9102  يسية ص شي ص إ ف. ي/ب م ر ن 92.279

    06.330   ي  9102ميفطييه ط ااصاديعأ نسطمس  ىطا يهطخيل طااصديعط ا سا ااخه طفإطاا   طاألي ه ط

 .ي/ب م ر ن 92.940 ااس ان هططاا   طاألي ه طمفطاا  ططااخه كةراط انخ    ي  مه  ي/م ر نطب
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 قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب  ال عكاس على .9

 األسيمهوطاا  ويياطاسي اطخهميهفطأ ديكم  سيطط فيإ اتوت هع سهانمكتشرصطاا ق يصافطاأل اراطااسط

فيإطااي   ط ااخه  اا  ط صه واف لرةا ي س 9102 يه مفط ااصادعااصدعط خل  خهمهفطاا   طاتي ه ط

مقهونيياط %4.9 طأيطد سيي اطم رييهوط  تو 4.7 حيي طد اوت ميي  طفقيي طن ييسطااصدييعخييل طااةقيي و طي ييه طاأل

       طم رييهوط  تو 04.9د حيي ط ميي خ ض  يي طمسيي  ىط  م رييهوط  تو 017.2ويي طااييسط دييهاصدعطااسييهد طا

 .(99) والشكل( 91) الجدوتكما ي ة   ااةهضإ مقهوناطدهاصدعطااةةهة طمفطاامه ط %00.6أيطد س اط

 (91)الجدوت 
 (*9102-9103)سي ح في قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، الالتت   الرب  

 (مليا  دول )
 9103 9102 (مليا  دول ) التغير عن      

   الراب الرب   الثال الرب   *الراب الرب   9102 الثال الرب   9103 الراب الرب   
(2.1)  الما ا  06.2 04.7 04.2 1.2 
(1.16)  البحرين 0.1 0.1 0.1 ــ 
(1.7)  الجزائر 4.1 2.2 2.4 1.0 
(3.2)  السع دية 92.1 41.2 44.0 2.9 
(1.6)  العراق 99.6 99.1 99.1 ــ 
(1.9)  قتر 9.9 0.2 9.1 1.0 
(0.9)  الك يت 04.7 09.2 02.4 1.9 

 ليبيا 9.0 4.2 9.9 1.7 1.4
(1.14)  مصر 1.6 1.6 1.6 ــ 
(01.9)  اإلجمالي 090.9 019.8 011.2 1.1 

     
 .درهنهفطتق يصيا *

 

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

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

 .      اوه وافطاا  ططااصدعطس  ياطا    طاألي ه تمطاح سهبطااقرةاطاا ق يصياط
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 (91) لشكلا
 ،المقد ة للدوت األعضاء في مي مة أواب  بصاد اتا اليفط الخاممقا  ة كمية ا تاج 

(9101- 9102*) 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 .  اا هورطمهطدرفطاإلن هطط ااوه وافطيةث طاتس  لس: مالل ة
 .تق يصافطأ ارا –( أ ادك)م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا   ص  ط :المصد 

 

 ميفطااي  ططااخيه فيإطأ اديكطان يهططااي   طاألي يه طكةرياطا ااشي صياحصكاطااةم تفطاأمهطدها س اط

ااةقي و طاويه وافطااي  ططااخيه طفيإطااي   ط ااكةريا انمكهسيهت هطي يسط 9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط

 9102 أك ي دص شي ص إفيااةقي و ط األي يه  ا ي   ااخيه ط ااي  ط صيه واف كةريا اوت مي فق ط  األي ه 

كةرياطان يهططااي   طاألي يه ط اوت مي  ي ي مه طي/م ري نطب 03.700مقهوناطدهاش صطااسهد طا و طاايسط

 .ي/م ر نطب 94.960 ااس دشك طم ح ظطا و  مفطاا  ططااخه 

         03.219ااكةرييياطااةقييي و طاويييه وافطااييي  ططااخيييه طفيييإطااييي   طاألي يييه طاايييسط ةيييمطانخ  ييي 

 اايس كةراطان هططااي   طاألي يه طميفطااي  ططااخيه  انخ ه ن رااط  9102 ن فة صيطفإطش صط/م ر نطب

ااةقي و طاويه وافطااي  طط ااكةريا ت اصي طانخ يه   9102  يسية ص شي ص إ ف. ي/ب م ر ن 92.279

    06.330   ي  9102ميفطييه ط ااصاديعأ نسطمس  ىطا يهطخيل طااصديعط ا سا ااخه طفإطاا   طاألي ه ط

 .ي/ب م ر ن 92.940 ااس ان هططاا   طاألي ه طمفطاا  ططااخه كةراط انخ    ي  مه  ي/م ر نطب
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(01.9)  اإلجمالي 090.9 019.8 011.2 1.1 
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 .  األوله طدرفطل سرفطتم إطسها ه: مالل ة
 . طتق يصافطأ ارا(أ ادك)م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا   ص  ط :المصد 

تمطاح سهبطحامطصه وافطاا  ططااخه طفإطاا   طاألي ه ط ذاكطدعصحطاتس  لسطااش صيطمفطان هططااي  ططااخيه طااشي صي ط د يصبط* 
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 (99) الشكل
 ،في مي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة مقا  ة مست يا  أسعا  اليفط بقيمة صاد اتا 

(9101- 9102) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .تق يصافطأ ارا –( أ ادك)م اةاطاأللعهوطاامصدراطااةو و طا   ص  ط :المصد 
 

 ااصاديعخيل طااصديعطاألسيمهوطاا  ويياطاسي اطخهميهفطأ ديكط ااش صياحصكاطااةم تفطاأمهطدها س اط

 انمكهسهت هطي سطلرةاطصيه وافطااي  ططااخيه طفيإطااي   طاألي يه طااةقي و طخيل طن يسط 9102مفطيه ط

مقهونياط 9102 أك ي دص شي ص إفيااةق و ط األي ه  ا    ااخه ط اا  ط صه واف لرةا اوت م فق ط  ااصدع

 اايس ااسيمصطاا ي ويطاسي اطخهميهفطأ ديك انخ يه  ديصغم  م ريهوط  تو 24.2 دهاش صطااسهد طا و طااس

ان ييهططااةة كيياطاامصدريياط يمييزىطذاييكطدشييك طوسرسييإطااييسطاتوت ييهعطااة حيي ظطفييإط دصمريي /  تو 92.2

 اسي قصفطلرةياطصيه وافطااي  ططااخيه طفيإط .يي  طخيل طن يسطااشي ص/م ري نطدصمري  0.9 ح طدااسم  ياط

ااسيمصطاا ي ويط اوت يهع وغيم  ي ي طن يسطااةسي  ى 9102 ني فة ص شي ص خيل اا   طاألي ه طااةق و ط

 ط ذاكطي يسطخ  رياطتصا يعطان يهططااةة كياطاامصدرياطااسيم  ياطدصمر /  تو 79.2 ااس اس اطخهمهفطأ دك

ااةقي و طقرةياطاا اوت مي  9102 فيإطشي صط يسية صط. ي  طخل طن يسطااشي ص/أافطدصمر  411 دركثصطمف

ميفطييه ط ااصاديعمسي  ىطا يهطخيل طااصديعط أي يسا وي طاايسطوه وافطاا  ططااخه طفإطااي   طاألي يه طا

أي يسطمسي  ىط ااس ااسمصطاا  ويطاس اطخهمهفطأ دك اوت هع تزام ه  مع  م رهوط  تو 26.0   ط 9102

 .دصمر /  تو 77.9 ا طخل طن سطاا  ص ط   
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 أواب  مي مة دوت األعضاء فيللالكلي  األداء القتصادح ال عكاس على .8

أاقيي طاا عيي وافطفييإطااسيي رطاا  ص اريياطاامهاةريياطدالا ييهطي ييسطمسيي  يهفطاأل ا طاتل وييه يطفييإط

اا هتجطفإطااقعهيهفط مس  يهف تحس  حر ط  9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط اا   طاألي ه دمضط

  يميزىطذايكطفيإطاألسيهسطاايس .9102م يذطد ايياطييه طاايذيطشي  ت ط اا صا عيقبط  دشك طنس إ اا  عرا

فييإطمسيي  يهفطااع ييبطي ييسط تحسييفطر رييف مييهطصييهح  طميفط أ ا طاتل وييه طاامييهاةإ ت يهرؤطاا صا ييعطفييإ

دشييرنطاا اييهو طاامهاةريياطدميي طت صيي ط ااةخييه ف  ط تصا ييعأ ا طاألسيي ارطااةهارييا ليي  تزام ييه  مييع اايي  ط ط

 فإطااثها طيشصطمفطش صط يسية ص اا تيهفطااة ح  ط ااورفطااسطات هرطأ اإطدشرنطاا اهو ط اا ك  ا  ره

اتايههط يذهطااي   طميعط  اا  تصافطااار سرهسراطفإطم عقاطااشصرطاأل سطتصا عطح  طااسط هنبط ط9102

+( أ ديكط)خ  راطات هرط   طأ دكط م  اإطاا  ططميفطخهو  يهطاس ةصاوطخ ضطاإلن هططاا  عإطي سطنح ط

 ح يسطن هيياط 9191ي سطا صا طخ ضطاضيهفإطاجن يهططد ايياطميفطشي صطي يهيصط 9102فإطش صط يسة صط

  .دشك طيه  ي سطصه وافطت كطاا   طمفطاا  ططااخه     طمهطانمكس ط9191ااصدعطاأل  طمفطيه ط

ات ةيهو اإلياهدريا ا يصامج اإلصيلح اتل ويه ي اا يإ يايصي ت  ريذ ه فيإ دميض  اري يمذاكطيرتإط

 ط اا ييإطديي أفطد يي فط يييمطاا شييهرطاتل وييه يط ت  يييعطااقهييي  طاإلن ه ريياط اا ويي يصيا اايي   طاألي ييه 

تحسيفطنسي إطمسي  يهفطاا شيهرطفيإطااقعهييهفطغريصطاا  عرياط طحري طشي  فط9103د اياطيه ط مع تا ص

ااة ييه وافطاوت ييهعطاتن ييهرطاتسيي ثةهويطااةوييهحبطا   ريذطييي  طمييفطااةشييص يهفطفييإطارييهوطي يسطخ  ريياط

زييه  طا يشي ة طي يسطسرهسيهفط اسيماط  ذهطاا   مزيجطسرهسهفطاا وحرحطااةهاإطاا إطت    طااحك مراط 

ممهااياطاامايزطااةييهاإط  تحسيرفطم ييهخطاتسي ثةهوط دراياطاأليةيه طمسي  يهفطت  ييعطاا رهكي طاتل ويه ياط

 ا  صا يع . تحقر طااك ه  طفإطاسي خ ا طااةي او طااع رمرياط ااةهاريا  تسرةهط يمطااعهلا  اا يمطااحك مإ

   .ااةخه فطدشرنطت هرؤطمم تفطاا ة طاتل وه يطا  كطاا   طدشك طيه طي سطااة ىطاا مر 
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 ااصاديعخيل طااصديعطاألسيمهوطاا  ويياطاسي اطخهميهفطأ ديكط ااش صياحصكاطااةم تفطاأمهطدها س اط

 انمكهسهت هطي سطلرةاطصيه وافطااي  ططااخيه طفيإطااي   طاألي يه طااةقي و طخيل طن يسط 9102مفطيه ط

مقهونياط 9102 أك ي دص شي ص إفيااةق و ط األي ه  ا    ااخه ط اا  ط صه واف لرةا اوت م فق ط  ااصدع

 اايس ااسيمصطاا ي ويطاسي اطخهميهفطأ ديك انخ يه  ديصغم  م ريهوط  تو 24.2 دهاش صطااسهد طا و طااس

ان ييهططااةة كيياطاامصدريياط يمييزىطذاييكطدشييك طوسرسييإطااييسطاتوت ييهعطااة حيي ظطفييإط دصمريي /  تو 92.2

 اسي قصفطلرةياطصيه وافطااي  ططااخيه طفيإط .يي  طخيل طن يسطااشي ص/م ري نطدصمري  0.9 ح طدااسم  ياط

ااسيمصطاا ي ويط اوت يهع وغيم  ي ي طن يسطااةسي  ى 9102 ني فة ص شي ص خيل اا   طاألي ه طااةق و ط

 ط ذاكطي يسطخ  رياطتصا يعطان يهططااةة كياطاامصدرياطااسيم  ياطدصمر /  تو 79.2 ااس اس اطخهمهفطأ دك

ااةقي و طقرةياطاا اوت مي  9102 فيإطشي صط يسية صط. ي  طخل طن يسطااشي ص/أافطدصمر  411 دركثصطمف

ميفطييه ط ااصاديعمسي  ىطا يهطخيل طااصديعط أي يسا وي طاايسطوه وافطاا  ططااخه طفإطااي   طاألي يه طا

أي يسطمسي  ىط ااس ااسمصطاا  ويطاس اطخهمهفطأ دك اوت هع تزام ه  مع  م رهوط  تو 26.0   ط 9102
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 أواب  مي مة دوت األعضاء فيللالكلي  األداء القتصادح ال عكاس على .8

أاقيي طاا عيي وافطفييإطااسيي رطاا  ص اريياطاامهاةريياطدالا ييهطي ييسطمسيي  يهفطاأل ا طاتل وييه يطفييإط

اا هتجطفإطااقعهيهفط مس  يهف تحس  حر ط  9102مفطيه ط ااصادعخل طااصدعط اا   طاألي ه دمضط

  يميزىطذايكطفيإطاألسيهسطاايس .9102م يذطد ايياطييه طاايذيطشي  ت ط اا صا عيقبط  دشك طنس إ اا  عرا

فييإطمسيي  يهفطااع ييبطي ييسط تحسييفطر رييف مييهطصييهح  طميفط أ ا طاتل وييه طاامييهاةإ ت يهرؤطاا صا ييعطفييإ

دشييرنطاا اييهو طاامهاةريياطدميي طت صيي ط ااةخييه ف  ط تصا ييعأ ا طاألسيي ارطااةهارييا ليي  تزام ييه  مييع اايي  ط ط

 فإطااثها طيشصطمفطش صط يسية ص اا تيهفطااة ح  ط ااورفطااسطات هرطأ اإطدشرنطاا اهو ط اا ك  ا  ره

اتايههط يذهطااي   طميعط  اا  تصافطااار سرهسراطفإطم عقاطااشصرطاأل سطتصا عطح  طااسط هنبط ط9102

+( أ ديكط)خ  راطات هرط   طأ دكط م  اإطاا  ططميفطخهو  يهطاس ةصاوطخ ضطاإلن هططاا  عإطي سطنح ط

 ح يسطن هيياط 9191ي سطا صا طخ ضطاضيهفإطاجن يهططد ايياطميفطشي صطي يهيصط 9102فإطش صط يسة صط

  .دشك طيه  ي سطصه وافطت كطاا   طمفطاا  ططااخه     طمهطانمكس ط9191ااصدعطاأل  طمفطيه ط

ات ةيهو اإلياهدريا ا يصامج اإلصيلح اتل ويه ي اا يإ يايصي ت  ريذ ه فيإ دميض  اري يمذاكطيرتإط

 ط اا ييإطديي أفطد يي فط يييمطاا شييهرطاتل وييه يط ت  يييعطااقهييي  طاإلن ه ريياط اا ويي يصيا اايي   طاألي ييه 

تحسيفطنسي إطمسي  يهفطاا شيهرطفيإطااقعهييهفطغريصطاا  عرياط طحري طشي  فط9103د اياطيه ط مع تا ص

ااة ييه وافطاوت ييهعطاتن ييهرطاتسيي ثةهويطااةوييهحبطا   ريذطييي  طمييفطااةشييص يهفطفييإطارييهوطي يسطخ  ريياط

زييه  طا يشي ة طي يسطسرهسيهفط اسيماط  ذهطاا   مزيجطسرهسهفطاا وحرحطااةهاإطاا إطت    طااحك مراط 

ممهااياطاامايزطااةييهاإط  تحسيرفطم ييهخطاتسي ثةهوط دراياطاأليةيه طمسي  يهفطت  ييعطاا رهكي طاتل ويه ياط

 ا  صا يع . تحقر طااك ه  طفإطاسي خ ا طااةي او طااع رمرياط ااةهاريا  تسرةهط يمطااعهلا  اا يمطااحك مإ

   .ااةخه فطدشرنطت هرؤطمم تفطاا ة طاتل وه يطا  كطاا   طدشك طيه طي سطااة ىطاا مر 
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